
yder derf or fordele.som fkke 
kan opnaae ved de private 
fabriker hvor forrjenesren 
spiller Hovedrollen 

kan ogsaa De blive Me def er af, 
naar De melder Dem ind I en 
Brugsforemng. 

har kun en Opgave. at varerage 
forbrugernes Interesser 

leverer Margarine til 
ca.1800 Brugsforeninger 

ejes af 325,000 Ifusholdninger 
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en gros af »Esellesforeningen for Denmsrks 
Brugsioreninger«, de ta i I a f de forskellige 

Brug sf oreninger 

Pand~ 
til:on 
/or 

lundlu 

Glas, Porcellsen, La:der, Tr~. Stof, Metal, 
lvU>b1cr, Antil<vitetci; Elfenben, Perlemor, Ma~ 

mor, Celluloid, Tr•diner o. s. v. o. s. v. 

Te knoloqisk-lnshiuh Laboratorium. 

Universal Reparat0ren 
der altid er ved Haanden 

Det holder, 
Det staar forFugt. 

Det stivner rkke i Tuben. 
Nedsatte Priser 
Pr>.Tube Kr 0.65. Firedobbelt Tube KP.1.35 



CIGARETTES 
AKTIESELSKABET 

NORDISKE KABEL.: OG 
TRAADFABRIKER 

DANSK FABRIKAT 

og lad Dem ikke vilcllede 
af danske Etiketter paa 
udenlandske Som. Vort 
Fabrikat skal paa Etiketten 
vzere forsynet med vort 
Delfin Meerke samt paa- 

stemplet med redt 

DANSKE S0M 
Keb kun 

Moderne Dame.: og Pigekonfektion 
fikse og billige Kjoler samt lste Klasses 

Herre- og Drengekonfektion til smaa Priser 

Njalsgade 23 
- Sendergade 74 

N erregade 79 
Raadhusstrsede 3 og 5 
Hotel » Vinhuset« 
Vestergade 5 

- Brogade 25 
J embanepladsen 2 
Nerregade 9 
.IGrkegade 7 

- Jernbanegade 2 
- Torvegade 9 

Hjernet af Torvet 

Kjebenhavn 
Aarhus 
Odense 
Nykjebing F. 
Nrestved 
Holbeek 
Svendborg 
Vejle 
Hol'SeDS 
Randers 
Hjerring 
Skive 
Varde 

leverer gennem Konfektions-Afdelingerne i: 

F. D. B.~ 
Konfektionsfabrik I 

1 
l 



Av1. tndkeb og fordeling under 
Kontrol af Lsnbo og Husmsnds« 
[oreningernes Kontroludvalg . ' 

I' - I 
11 

FJBt 0 
gar.mtiplomberede 

F.JD>.B.s 

Husk snarest at afgive 
Ordre til Brugsforenin- 
gen for at sikre Dem 

Nu er det 
bestille Fr0 

er fremstillet af 
rene vegetabilske Stoffer 

og indebolder hverken Colfein 
eller andre skacelige Bestanddele, 

den er sund og merende og 
overireeffer i Velsmag 

e i b v e r r a n d e t 
Kalfesurrogat 

Kaff etilsmtning 



* * ::= 
Som Bladct fru en Bcgyndelse srettcr sig 

disse Opgaver, saaledes er dct i ydre Hen- 
seende lagt an med disse for 0 jc, og saaledes 
vil vi forsoge at lregge dets lndhold til Rette. 

Vi begynder med en Leesckreds, der i An. 
tal kun staar tilbage for noglc ganske enkelte 
andre Blade i Danmark, og omend der endnu 
er en vid Mulighed for Forogclse af dcttc An- 
tal. for alle de, for hvern Bladet er bestemt, er 
med i Kredscn, er altsaa Vejen ti/ de mange 
alleredc anlagt, og forhaabcntlig ska! Gra:sset 
ikke faa Lov at vokse hojt dcrpaa. 

Og hvad angaar Bladets Indhold, da vil en 
Oprcmsning af Emner og Opstilling af en Rrek• 
ke Leftcparagraffcr paa Forhaand veere arkes- 
Los o- <un virke sorn unodig Forhaandsreklame 
tor c , [' .reragende, dcr er saa lykk elipt stillet, 
at dette luftigc Blrendva:rk ikke hehover at ta• 
ges i Brug. Eet skal dog siges her med det 
samme, nemlig at vi for at tjcne vorc Forrnaal 
og for at Lregge Grundvolden, som den ska! 
lregges, vii sage at gere Bladct leeseligt og der- 
igennem Iorhaabentlig keerkomment for den 
Femiliekreds, der danner det egentlige Grund. 
lag for Brugsforeniogsbevregelscn. 

Det skulde ikke gerne vsere saaledes, a\ 
Brugsforenings;BJadet. naar dct komroer ud oms 
kring, er noget, som Manden. »fatter i 1-luscto;. 
alcne med h0jtidelig .Mine srettcr sig hen og 

• 

J 
A. her er altsaa det nye Blad! 

Droftet snart gcnnem noglc Aar og 
Iorberedr med levende Intcresse og Fer- 
staaclsc i den senere Tid er nu Tankcn 
om et Blad for den danske Brugsforenings. 

bevregclsc i Almlndellghed, for de munge Tu. 
sindcr af direktc og indirekte Dcltagcre i dcnne 
Organisation, bleven til Virkeligbed. 

Eller rettere - vi staar nu ved Begyndelsen 
af Virkcllggerelsen. Thi et Blad kan ikke - 
saalcdes som den grreske .Mytologi fortreller, at 
Pallas Athene sprang Fuldt rustet ud af Fader 
Zeus s Pande - straks Ira en Begyndelse i alle 
Hcnseendcr vsere, hvad det forhaubcntlig bli- 
ver. Dcts »Ansigtu maa skabcs og heres at ken. 
de. efterhaandcn som Tiden gaar, og dets Be· 
tydning - om denne ska! holdc og blive af no. 
gen Veegt - crhverves gcnncm dets Arbejde. 

Om Retningslin icn for dette Arbejde ska! 
da kun paa Forhaand siges, at den seertige Op. 
gave. dcrtc Blad seetter sig, og det Grundlag. 
sorn selv 1 vor avis- og bladrige Tidsalder gor 
dets Frcmkomst bcrcttiget, ja. maaske paakrre- 
vet. er at muligg0re en Hcnvendclse til den sto- 
re alrnindclige Medlemskreds i vore Brugsfor- 
eningcr og derigcnnem at age eller veekke Ins 
tcrcssen for. hvad dcr danner Keernen i det 
froUcs Foretagende, Og Opgaven sk$t( vsere paa 
dette Grundlag at Ircmme Forstaaelsen af den 
Bctydning og den Vrerdi. som dette bar og kan 
Iaa i videre Udstrreknrug. Og endelig skal Op. 
gaven vasre paa forskellig Maade at gare et Ar· 

Til en Begyndelse 
bcjde for, at Betingelserne for en saadan almen 
Forstaaclse fremmcs og Iorbedrcs. 
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fader Ttlnavnet oHokerprresteno. Det var der• 
tor kun naturligt. at Skole.kammerarerne til• 
lagde mig K.relenavnet oden Ulle H0kerprresto 
eller oHekeren« I mit iltre Drengesind betrag• 
tedes Brugen af dette 0gcaavn stedse som et 
Kampsignal der uanset Modstanderens Styrke 
krrevede omgaacnde Aktion fra min Side Jcg 
geraadede derved mangtoldige Gange 1 Slags• 
r al og som oftest med det Udfald. 1:1t jeg fik 
Hovedparten af Pryglene. Paa en Mu.ade blev 
jeg altsaa. omend ubevidst en tidlig Porkrem• 
per - eller 1 hvert Fald Martyr - for en god Sag. 

l0vr1gt blev jeg a} Fader tidlig direkte ind. 
draget i Arbejdet vedr0rende Foreningcn. Lige• 
som mine ieldre S0skende medvirkede jeg nem• 
lig ved Faders - vist baJvaarlige - Opg0reJse 
over den de eokelte Foreniogsmedlemmer ti.I. 
kommeode Rabat paa Iodk0b i Foreningens 
Udsalg samt Rente af indestaaende Sparemid. 

At se bort Ira de Vanskelighcdcr, der Jig~ 
ger i - selv paa et begrrenset Omraade - at 
skulJe vsere noget af en Generalruevner for alle 
dem, der staar inden for den danske Brugs. 
foreningsbevsegelse, viJde vsere naivt og kun at 
stik.ke Hovedet i Busken ligesom Strudsen, Men 
som Vanskelighederne - maaske sagt med en 
lidt flot Vending - er til for at ovcrvindes, 
saaledes vii i hvert Fald Bladet bestrrebe sig tor 
gennern sin Virksornhed at gore dem mindre. 
Og med Forstaaelse rra alle Sider. navnlig I 
Retning af en Sarnling om det, der er {$/fes, 
viJ fra en Begyndelse og tll StadiI?bed. saa sandt 
Mcdlcmmer af vor Bevregclse ingeasinde kan 
ventes at blive ens<trenkende paa a.lie Omraa. 
der. Vejen til vrerdifulde Opgavers L0sning 
ikke VII!re sprerrct_ 

Med dette lille Forord optager vi da Arbej• 
det og Samarbejdct i Haab om, at dette maa 
tjene sine Formaal. og i forvisning om disses 
Rigtigbed og Vrerdil 

* * 

baade med Hensyn til, hvad der skat Hndes 
deri, og ikke mindre. til, hvad der ikke kan fin. 
de Vej til vore Spalter. 

II 
A min Fader j Sornrneren 1866 
stiftede Danrnarks lorsre BruJ?S• 
forening -i>Arbe1dertorenmgena 
iTbisted - vui jt:g syv Aar gam- 
met Mindet om Foreninaens t0r• 

ste Aar staar imidlertid levende preeget i min 
Ermdrmg. Det blev m1g paa en Maade indban- 
ket, idet jeg paa den Konto i mine Drengeaar 
hjemfer te manaen Iorsvarlig Dragt Prygl, 

Handelsstandens Modstand mod Aabningen 
af Foreningens Udsalg forskaffede oemlig min 

Paa vor tndtrtengende Anmodnt. g meddeler 
Forpugter (,hr Son n g 1 'olgende Art1kel 
nogle Minder om det Arb:?JJe som hens Fader, 
deveerende Sogneprees! i 1 histed H C. Son n e, 
udevede ved Stiltelsen af den torste dunsk« 
Brugstoremng; »Arbetderlore m~enc I Thtsted, 
I 1866 og til Fremme at d<.ns Virksomhed I de 
neermest totgendt. Aar: 

Lreser l'ocJ, ogsaa Husmoderen skat vi have 
med 0 he er det clog hende, der bedst ved, 
hvor Skoen tr ykker, om den tr) kker Og en at 
vore Opgaver er dct 10 ne-op at faa Skoen til 
al srdde paa uden Trykken Det Arbejde, som 
Brugstoremngernt: bar at gore. ber i srigende 
Grad have Kvinderne med Der ligger paa 
dette Omraade Sporgsmaal nok. som de ikke 
blot b0T inreressere sig tor. men ogsaa til hvis 
Lesnmg paa den rette prak tiske Maade deres 
Mcdarbejderskab er i bo i Grad enskeligt. 

Og belJer ikke Ungdommen - eller Bor- 
nene med - vii vi glemme Hvor meget eller 
hvor lidt der i hverr enkelt 1 ummer vil Iange 
lntercssen. k an maaske blive Iorskelligt Men 
lad os ikke averse bverundrc. J unge, Bora - 
og vi. Brugstorenmgs.Bladerl 

Og een Ting endnu, mens vi er ved lndhol- 
det. Den store Lsesekreds, som vi henvender 
os til maa nadvendrgvis seerte sit Prseg paa 
vort Stol Emner ne for vore Artiklcr. bvad en- 
ten de kornmer Ira den ene eller den anden 
Side. rnaa vrere Udrryk for den elmindelige Be. 
handling af de lorcliggende Spergsmaal Og 
Bladets Leesekreds stiller Krav til lndholdct 

M i n d e r o m ,,Arb e j d er f o re n i n gen" 
1 Thisted og dens Stifter. 

Forpagter Che. Sonne tortzeller om sin Fader. Pastor H. C. Sonne. 
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fremvokset. Imidlertid vilde ban have vreret 
den Ierste til at erkende, at hans lndsats til 
den senere stedfundnc Udvikling kuu tor be- 
tegnes som en saare ufuldbaaren Tanke. Det 
var et ferste Iamlende Forsog. Men Retnings- 
liniens Udstikning var uomtvistelig rigtig, og 
den skete med en Opgaaen i og Keerligbed til 
Opgaven, som bar Sagen fremad. Her om no- 

getsteds passer J. P. 
Jacobsens smukke 
Ord: »For alle gode 
Tanker de kan slet 
ikke do - far end- 
nu bedre Tanker er 
spiret af deres Fre«, 

Vi ved alle, at 
dct var de »endou 
bedre Tanker«, som 
gav Andelsbeveegel- 
sen sin lykkelige 

Pastor JI. C. Sonne Udformning her- 
hjemme. Det er selvsagt de Msend, som saa- 
ledcs viderferte Sagen i Pagt med Tidcn og 
Udviklingen, hvcm Hovedseren tilkommer for, 
bvad der i Tidernes Lob hcrhjemme naaedes 
ad Andelsvejcn. 

lmidlertid bar man stedse under srnukkeste 
Form anerkendt, at det faldt i Faders Lod at 
gore det ferste Spadestik hcrhjemme i denne 
store Sags Tjeneste, Thi Gang efter Gang bar 
Andelssagens Mrend heedret min Faders Minde 
og ydet bans i og for sig beskedoe Bidrag til 
Fremvreksten af vort Landbrugs nutidige An1 
delsbygning varm og pietetsfuld Anerkendelse. 

Neeppe nogen vii gaa i Rette med mig, fordi 
jeg - som alleredc fra Barneaarene paa neer- 
meste Hold var Vidne til, hvorledes Fader 
breendte for denne Sag og gav den sin Tid og 
store Arbcjdsevne - syoes, at ban egentlig var 
vrerd al den Hreder, som fra hjemlige Andels~ 
kredse i Tidernes Lob blev ham og hans Minde 
til Del. Meo denne har hos rnig som indenfor 
min S0skcndckrcds altid va1.."i en dyb Taknem• 
melighedsfolelse. Og stedse er dct forckommct 
mig. at ved den rundelige Vrerdsretning af Fa$ 
dcrs Gcrning i Aadelssagens Tjeneste er der 
faldet fornget Hreder over de Mrend, som gav 
ham al mulig Honnor, samtidig med at de ef.- 
ter ham loftede Arven og f0Tte Andelstanken 
frem til en Samfundssag af uvurderlig Betyd• 
ning. 

------- 

ler. Og Ira disse Opgerelser mindes jeg levcnde, 
hvor Fader glrededc sig ved at se de enkelte 
Medlemmers bcske<lne Sparemidler vokse og i 
mange Tilfselde eges til Beleb, som i de Tider 
ansaas for et betydningsfuldt ekonomisk Ryg. 
sted for de Smaakaarshjcm, der afgav den 
overvejeode Tilslutning ti! Foreningen. 

Allerede dengang forstod jeg, at Grundtan- 
ken i Faders Arbejde for Foreningens Trivsel 
var en Bestrsebelse efter ad den Vej at ranke 
Ryggen hos Smaakaarsfolk, Dette skulde naas 
ikke blot ved at stette dem i Arbcjdet for at 
blivc ekonomisk selvhjulpne, men ogsaa ved at 
styrke deres Bevidsthed som Medlemmer af et 
Sarnfund, hvor rerligt Arbejdc er sin Len vrerd 
og forskaffer sin Mand fri Borgerret i Side. 
stilling med andre. - Det maa erindres, at Ta. 
!en er her om Forholdene for omkring 60 Aar 
siden, hvor Tidsaanden var en anden end nu. 
rildags. 

I god Harmoni med den ruevnte Grundtanke 
lagde Fader stor Vregt paa at samle Forenin- 
gens Medlemmer til hyppigc Sammenkornster, 
sredvanlig om Aftenen, med Foredrag, paafob 
geode tvangfri Forhandling eller Samtale og 
sluttelig Kaffebord. Ved Sammenkomstcrnc var 
Fader sredvanlig Hovedtalcrcn, Jcg mindes ham 
som en god Taler og med srerlig Evne til at 
talc jrevnt og forstaaeligt, saaledes at ban og- 
saa derved vandt Forcningsmedlemmemes Til» 
lid og Vcnskab, udsprunget af Felelscn af, at 
deres Interesser og Tarv Laa ham varmt paa 
Sinde. Sammenkomster holdtes imidlertid og. 
saa Sandag Eftcrmiddag i det Frie. Og jeg 
har bcvaret et tydeligt lndtryk fra en saadan 
Sammenkomst med en stor Forsamling af For- 
eningens Medlemmer med Husstand, lejret i 
Udkanten af en lille Plantage i Nrerheden af 
Thisted, hvor Ierst Fader talte, og hvor der- 
efter Biskop P. Chr. Kierkegaard, Aalborg - 
Seren Kierkegaards Broder - tog Ordet og 
talte saaledes, at han betog hele Forsamlingen 
samtictig med, at hans imponerende Veltalen- 
bed efterlod et uudslctteligt lndtryk i mit 
Barnesind, 

Der er nu forlebet et langt Aaremaal, siden 
Fader stod midt i Arbejdet for Losningen af 
den Opgave, der var bleven ham en Hjertesag. 
Det faldt i hans lykkelige Lad herved at udsaa 
det Fro, af hvis sprede Spire den danske Ar» 
delssags Livskraftige og vidtforgrenede Trre er 
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Forretningsterer 

$. ~alle 
F. D. B.s 

lsenkramafdeling, 
Aalborg, 

som den 2. lanuar 
dette AAr fcjrede 

sit 25 Aars 
Jubilicum 

+ 

Forretningsferer 

9lndreas :Jensen 
r. D. B. Horsens. 

som den 2. januar 
i Aar felrede Dagen 

for sin 25.aacige 
Ansscttclsc i 

F.D.B. 
+ 

skellig Maade at skabe Mistro og £ngstelse til 
Brugsforeningssagen, Resultatet bar vseret 
yderst kummerligt, Den steerkt opreklamerede 
»Kabmandspjecee og au sidst Truslen om et 
stort anlagt Angreb paa Brugsforeningerne bar 
ikke skrsernmet disse. 

Feellesforeuingen for Danmarks Brugsfor- 
eninger bar, ikke mindst de senere Aar, sat 
Kraft ind paa at oplyse og derved dygriggere 
Bestyrelserne, Uddelerne og Revisoreme, saa 
disse med stigende Oygtighed kan ragte de dem 
betroede Opgaver. Et Led i disse Bestrsebelser 
er Brugsforenings-Bladet, bvis Spalter skal staa 
aabne for god. saglig Mtningsudveksling, der 
.kan blive til Gavn for Sagen. Derfor skal her- 
ved lyde en Tak for den meget store Tilslut- 
Ding, Bladet kan begynde med, og et 0nske 
om. at dette maa komme ti1 at svare til For- 
ventningerne og derved 0Ve den Nyttevirkning, 
der i saa Fald ikke vil udeblive. 

Kebenhavn, I Dccbr. 1927. L. Broberg. 

()tNSKER jeg for Brugsforenings-Bladet og 
K.J den danske Brugsforenings-Sag, som Bla- 
det skal tjene baade i 1928 og forhaabentlig i 
de kommende Tider. 

Bladets sene Fremkomst er i nogen Grad et 
Udtryk for de danske Brugsforeningcrs og dis. 
ses FreUcsforenings ikke srerlig hurtige Arbe]. 
den sig frem, 

AUe vore omgivende Nabolandes Fsellesfor- 
eninger, som Norges, Sverrigs, Finlands m. fl., 
llar - skant yngre af Aar - aJle deres specielle 
Blade med et stort Holder-Antal, 

Jeg var oprindelig utilbejelig tiJ at virke for 
et sser ligt Brugsforenings-Blad, idet jeg mente, 
at Andelsbladet foruden at veere Feellesorgan 
for De samvirkende danske Andelsselskaber, 
derved ogsaa var Brugsforeningernes Blad 
Men .smitter at Here af Brugsforeningssagens 
bedste Venner og af de os omgivende Landes 
Held med deres Brugsforeningsblade kom jeg 
til den Erkendelse, at Forsoget burde gores. idet 
dette torbaabentlig ikke vil skade Fsellesorganet 
Andclsbladet saa meget, at dette, efter min 
Mening fortrinligt ledede Blad. vil blive ringere 
a{ den Grund. Men det er jo en gammel 
Kendsgerniag, at dette Feellesorgan ikke - veJ 
grundet paa Prisen - bar formaaet at treenge 1 

storr Tat ud blandt l Eks, Brugsforenings-Med, 
lemmer. Hvis dette skaJ naas, da maatte et 
baade billigt og forhaabentlig godt Blad skat. 
fes tilve ie, bvilket altsaa Brugsforenings-Bladet 
skal vsere. 

At Bladet er billigt for Brugstoreningernes 
Medlcmmer kan ikke bestrides, og da det er 
lykkedes at knytte en anerkendt, yngre Andels- 
mand. Hr. Axelsen Dreier, tiJ Bladet som Re- 
dakter. t01 man derfor haabe, at Brugsforenin- 
gerne faar et godt Blad, der ved sit indbold 
vii 0ge Lnteressen og Tilslutningen til disse, 

En og anden Brugsforeningsmand bar maaske 
tvivlet om. at det var formaaJstjenJigt og gelb 
nemterligt at oprette et Brugsforeningsblad. 
Der Ierste vii forhaabentlig vise sig at veere 
Ttlheldet, og det sidste er tilfulde godtgjort 
derved, at der inden JuJ var anmeldt omtrent 
115.000 Holdere, hvilket var et overraskende 
godt Rcsultat. 

Fra Handel •anden er der ofte segt paa for• 

Godt N ytaar1 
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at det er sundt og rigtigt at Staten tager sig 
af Jcrnbancvrescn, Postveescn o. lign. i et Land, 
og det kundc jo endda trenkes, at man var til• 
freds med den Maadc, hvorpaa Trafik, og £f, 
terrerningsvrescn fungerer, men hvern vilde al. 
ligevel finde det naturligt at talc om noget 
ideelt i den Forbindclse? 

Hvis Andclsbevregelscn finder de Felter i 
vorr Folks okonomiske Liv, hvor den bar seer- 
ligc Betingclscr for at lose Opgaven, og Bevse- 
gclscn virkcr ti! Gavn for den enkclte og til 
Sryrkelse af hcle vort Folks Husholdning, saa 
er der Grund ti! at glredes derover; men er dct 
mere ideelt, end hvis Staten klarer de Opgavcr, 
den bar paa tag ct sig, tilfrcdsstillen<lc? 

Jo. der er i .Jt Fald en Forskel. 
Oct Samarbcjde, Staten eller Kommunen re. 

prrescnterer, er Borgernc tvungnc til at vrere 
med 1. Samarbejdet indcn for Aadclsbevregel,, 
sen er frivillig og stiller derfor srerl ige Krav tiJ 
Dcltagerae 

At Samarbejdc maa bringe den enkclte oko• 
nomisk Forde! i det langc Lob er co uundvrer1 
lag Forudsretning, men det er ikke sikkert, at 
det cnkelte .Mcdlcm i hvcrt Ojcblik kan paa- 
visc Fordelea, og det er belier ik.kc sikkert, at 
Fordelen er lige stor for alle. Den store For• 
bruger eller Produccnt kuade ofte, om Andels• 
foreningen ikke fandtes, opoaa gunstigere Pri• 
scr end de mindrc. Skal Sammenholdet ik.ke 
briste, maa dcr vrere Vilje til Samarbejde hos 
de enkelte og et Sind. der kan glredes ikkc blot 
over ef!en Fordcl, men ogsaa over andres. 

Dea, for hvem deter et Skaar i Glredea ove1 
cgcn Fremgaog, at det lykkes Lige saa godt eller 
bedrc for andrc, bliver iogeo Stotte for An• 
delsbevregelscn. 

Andelsbevregelsen er en okonomisk Bevre• 
gclse, men ska! den faa Fremgang og Betyd. 
oiog, saa maa dcr vrere nogen •ldealitet« i de 
Mcnneskers Sind, der ska! brere den frem [dea- 
litet i dt!n Forstand, at man gerne vil vrere med 
til ogsau at hjrelpe aodrc tiJrette. 

Dette Sind er en f'orudsretning for Andels• 
sagcns Trivsel, og paa den andcn Side er det 
vel saadan, at Andclsarbejdet styrker dctte Sind 
hos .Mcnnesker, og saa har Severin lorg1:nsen 
alligcvel Ret· I !vis mange i vort Folk ejer dettc 
Siod til Samurbejde og gensidig Hjrelp, da er 
dct mere bctydningsfuldt end den okonomiske 
Vinding, udm:rnlt i Kroner og 0re, og saa maa 
vi aJligevel sige, at den Dag Andclsbevregelsen 
kun er en ekonomisk Bevregelse, da har den 

•• 

' 

I. Ingenier J. Th. Arnfred, Askov. 

IAnledning af ovensraaende Sporgsmaal er det 
maaske bcdst struks at understrege, at For- 

men for Sporgsmaulet foruds:cttcr, at Andeis. 
bevregelscn i forstc Linie er co okonomisk Be. 
veegelsc - et Samarbejde paa okonomisk Om· 
raade, og at det, dcr giver Andelsbevsegclsen 
dens Srerprseg, er de Grundssetningcr, hvorcfter 
Samarbejder sogcs gennemfort. Det mest nrer. 
Iiggendc Forrnaal med et okonomisk Samarbc]- 
de maa jo vrere at skuffc Dcltagerne deri en 
okonomisk Fordel, f. Eks. derigcnncm, at Livs- 
fornodenhcderne kobes i Fsellesskab til billigere 
Pris, end den enkcltc ellers kunde opnuu, 

J\'l.cn her rnaa nu straks bcmeerkes . u t ikke 
alle vii godkcndc den ovenfor givne Forklaring 
af Andelsbeveegelsen. Ved den forste Andcls- 
kongres for 25 Aar siden udtaltc Severin Ier« 
gensen: »Andelsbcvsegclsen bar et hajcre For- 
maul end at oge Befolkningens okonomiske Vet. 
veere, dens vigtigste og betydningsfuldeste Maal 
er at loftc Befolkningen til ct hojere moralsk 
Stade og gore Andelsforeningcns Medlemmer 
ti! dygtige, selvsnendige og frcmfor alt bedre 
Menncsker.« 

Ud fra derte Synspunkt er dct jo klart, at 
Andelsbcviegelsen ikke blot er en form for eko- 
nomisk Sarnarbcjde - den er endda i forste 
Linie noget andet, nemlig en Iolkcopdrugcnde 
Bcvregelse. 

Der folder nu mcst naturligt for mig som 
vel for de flcstc af den yngre Slregt at Se paa 
Andelsbeveegelsen som en okonomisk Bcvse, 
gelse, dcr har sin srerlige Opgave at lose 1 vort 
folks Lav Sporpsmaalet bliver sau : er der i 
denne seerlige Form for Sarnvirke - som An. 
delsbeveegelscn betydcr, - noget, der peger ud 
over det okonomiske, nogcr idcelt, som man 
plejer at siqe -? 

Dct mest nrerliggcnde Svar maa blive et 
Ncj. Vi har jo andre Former for Samarbejde 
end Andelsbeveegelsen: Staten, Kommunen. Ak- 
ticselskabet o. s. v. Nu kan man jo godt mene, 

»Brugsforenings1J:Jladetc hnr stiller ovens 
stauende Sporgsmaal til nogle Mamd inden for 
den dunske Arulelsbeveegelses [orskellige Kred» 
se, idet vi hesber, at Besverelserne kun give 
Anledning ti/ Fremstettelse a/ Tanker og i\fe. 
ninger af V terd! ikke blot for en teoreiisk Be. 
dommelse og Kurukteristik a/ Bevtegelsen, men 
::Jgsaa For det prukllske Arbeide« Linjer i Prem» 
Hden. 

Vi giver [orst Ordet til: 

Er An de lsb e vseg e ls e n kun en 
e ko n o m i s k Bcvzeg c ls e? 
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D ET NYE BLAD er kommcn, og mnattc 
det blive en krer og velkommen Grest i de 

mange Tusinde Hiem, der i Danmark har slut- 
tet Kreds om Brugsforeningsbevsegelsen, 

Vi har Brug for det Blad, dct skal veere som 
en Fanfare for den nye Tid, - et Sted, bvor 
vi notercr vore Sejre og maner til nye Frem- 
sted. 

Vi bar passeret et Aarsskifte, og er det end 
arkcslost at diskutere, hvor en Cirkel begyn. 
der, saa er det dog gammel Tradition ved Nyt- 
aaret at kaste et Blik tilbage paa Tiden, der 
svandt, at soge at udk.rystallisere vundne Er. 
faringer og paa dette Grundlag pr0Ve at lefte 
en Flig af Fremtidens Sl0r. 

Det Aar, dcr nu l0b ud i Tidens Hav, bar 
saa sandt ikke bragt blide Kaar for de brede, 
danske Befoikningslag, og staaende foran det 
nye Aars lukkede Bog maa man have Lov at 
haabe, at 1928 i h.0jere Grad end sin Forgren. 
ger maa bringe Lykke og Tillredsbed til Be. 
folkningen baade i Byerne og ude over det vidt. 
strakte Land. 

Uden her at ville tage mig den vanskelige 
Opgave paa at sJ...lllle paavise Aarsagerne, saa 
vil jcg belt enkelt paavise det Faktum. at Kam.. 
pen for Tilvrerelsen tilspidses mere og mere 
i dct modernc Samfund, og over for den Kend~ 
gerning bar man ikke Lov at lre~ge Hrenderne 
i Skodet og hailbe paa Tilfreldets Hjrelp. 

I langt bojore Grad end tidligere grelder 
det, at folket maa vrere sin egen Lykkes Smed. 

H vad vi Ieerte og hvad vi vil vinde. 
Et Tilbageblik og et Fremsyn. 

Det nye Aar 
Den nye Tid 

Og skulde mon Hjsclpcn ikke ligge i den 
Sag, vi i Danmark gennem snart en Menneske" 
alder har keempet for, - i Kooperationen? 

Saa langt er vi indenfor Landbruget naaef 
paa dette Omraade, at vi har hestet en Ver .. 
dens Beundring for vundne Resultater. Gen .. 
aero Aarene, der gik, er Kampen fort og har 
stedse givet os store og stadig sterre Sejre. 

En Tid saa det ud, som om Krigen og al 
dens Ondskab skulde slaa en Brist i denne vor 
stolte Beveegelse, men den holdt Prevelsens Tid 
ud, og alle Riftcr i den gode Forstaaelse vil sik- 
kert leeges, eftersom Vanvidsrusen fra Krigs• 
aarene mere og mere dunster bort, 

Taget i Forhold til Landets store Andels- 
beveegelse staar det kun maadeligr til med By. 
ernes Kooperation, Her ligger endnu megen 
Jord brak og venter paa, at vi gennem Agitas 
tionen ska! udsaa de Seedekorn, der ska! beere 
rig og gylden Frugt til fremtidige Slaigter . 

Sammenholdet er den Magt, der baade skal 
give os Mod og Vilje ti] dettc store og skenne 
Arbejde, 

Behovcr man i Danmark at pege paa, hvad 
Sammenholdet betyder, og hvor mcget det 
evner? 

Producent-Kooperationen, saaledes som Land. 
brugets Mrend bar formet og udviklet den, er 
i sig selv et uomtvisteligt Keernpebevis paa, at 
Sammenholdets Magt evner at overvinde allo 
Hindringer og finde Vej frem, hvor strerke 
Magter segte at stille sig hindrende i Vejcn. 

Og ogsaa Konsument-Kooperationen, Kam- 
pen om Omseetningen, har naaet vidt. Feelles- 
foreningen for Danmark Brugsforeninger er jo 
Danmarks sterste Forretning, og dette aye Blad 
er et nyt Skud paa en Krempestamme. 

Men - i dette Arbejde maa Byerne medl 
Vi skylder baade den samJede Verdenskoope- 
ration og hele det danske Folk at gere vor Be- 
vregelse saa stor og vidtsprendende som muligt, 

Byerne i Danmarks Land, og ikke mindst 
Hovedstaden, har en stor Konsumentskare, der 
er moden for Kooperation, 

Modcn, Iordi den daglig udbyttes af Private 
kapitalismen. Iordi den daglig maa svarc Af~ 
gift til et altfor omstrendeligt og kostbart Om- 
srctntngsapparat, Og skulde Konsument-Koope- 
rationen ikke naa til ogsaa at bringe disse Ska- 
rer Hjeelp mod Tidens Onder, saa maa man 

tabt sin rigeste Betingelse for at vsere en Kilde 
til Sundhed og Styrke i vort Folks Liv. 

Maatte saa dettc nye Blad, der finder Vej 
til saa mange Hjem, vsere med til - ikke blot 
at bringe Oplysning om praktiske Spergsmaal 
vedrarende Brugsforeningerne men ogsaa at 
styrke Viljen til det Frivilligc Samarbejde paa 
lige Fod, som Andelsbevaigelsen er Udtryk for, 
og som er saa vserdifuld for et Folk, ikke mindst 
i trange Tider. 
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unge Hustru og hcle Lykke. Hvor skammeligt havde 
ban ikke misbrugt sin Stilling som Husvco. lngrid 
og frank havde vreret Venner for Jergens Tid. Da 
Striden kom, blev al egentlig Omg:lllg afbrudt; men 
Ingrid og Frank havde hele Tiden holdt Forbindelseo 
vedlige, det vidste Jergen nu, og da Katastrofen kom, 
opdagede han, at Frank under Jergens Rejse havde 
vseret pan Mollen mere end een Gang, og Ingrid 
havde endogsaa "erct hos ham. Han opdagede, at 
hun fik Breve Era ham, og nu var alt forbi meUem 
elem. - Jergen havde ikke vserct ret mcget hjemmc 
i den sidste Tid. og Ingrid onskede aabcnbnrt slot 
ikke at tale med ham. :-Jaa. dcr var jo oeller intet 
at tale om, nu om laa Dage rejste bun, saa var det 
hele forbi. 

Men bvorfor kom hun ikke; det var den sidste 
I.Jag, de skulde vise sig sammeo mellem andre Mc:n• 
oesker, og saa lod bun ham venre. 

Naa, cndelig kom hun oppe vcd Laagen; hun stod 
og saa sig tilboge og saa underlig beklemt ad. Saa 
fulgtes de ned ad Markvejeo mod heodes Tantes 
Landsted, hvor de skulde til Selskab. De talte ikke 
et eneste Ord sammen. Jergen Skafte gik og grub<i 
Jede, og Ingrid saa forpiot ud: undertiden var det, 
som om bun nseppe var i Stand til at vinde med. 

Da de naaede Steotcn, greb hun fat i Lcddet med 
begge Brender. ioRollo!c udbrod bun forskrrekket og 
saa paa Jorgen. 

Jorgeo undrede sig over bendes Opbidselse. :.Hvad 
mener du?c spurgte han. »Rollo ligger i sin Kurv, 
:.Om den plejer.c 

»Men nu dar den.c udbrnd hun belt forpint. 

Af Morten Korch 

fuldt udnyttet sik.kert hurtigt vise sig at blive 
af uvurderlig Betydning . 

Det ska! bl.ive os et strerkt Middel i Kam- 
pen for det nreste Ma.al, der skal naas: Koope- 
rationstankens Scjr i Byerne. 

Mautte dct ske snartl 
I. M. Johansen 

EorlfUltd for D• umv. Brugsformlngn 
1 D.uururrlt. 

U NCE J0RGEN SKAfTE stod og stertcde sig til 
Broens Reekvrerk og srirrede ud over f.lollen og 

den gamle Fabrtk. Solen skiunede saa Iestligt, dens 
Straaler spillede i Vandpcrlerne, som i\lollebjulet 
sendte hojr op i Luften, alt var saa smilende; men 
Jergen Skafre selv var truende og mork, Som et Bytte 
for Vrcde og Sorg stod ban og stirrede frem for 
sig udcn at se. For fem Aar siden var ban begyndt 
her saa Iuld af glade Forhaobningcr, og nu var bele 
bans Lykke og Fremtid slaaet i Grus. 

Jergen rynkede Bryncoe, rettede sig og saa over 
mod Vest, hvor Frank Elmers store Vlrksomhed laa, 
Elmer havde co Gang vieret bans bedste Ven; men 
nu var de Fjender. Det var Elmer, der havde ode- 
lagt ham og var Skyld i, at han nu maatte rejse bort 
og mist ede alt. 

I to Aar havde de krempet paa Liv og Dod; men 
Elmer havde de Beste Penge. Han havde revet Jo.-. 
gens Planer, ban havde haft Heldet med sig, og nu 
havde han sejret, Og det V:Lr ikke alene Jergens vet. 
frerd, ban havde revet, det var ogsaa Ingrid, bans 

dcsvrerre sige, at vor Beveegelse her i Landet 
i nogen Grad bar vreret forfejlet. 

Men dette vii vel ikke ske, Ogsaa her ska] 
Sarnmenholdet brere ud over alle Vanskelig- 
hedcr. 

Et af de Midlcr, der skal hjrelpe os i Frcms 
tidens Arbejde, er nctop vort nye Blad. Som 
et Led i Agitationen vil det rigtigt anvendt og 

• 
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»Der kan maaske ba::nde noget, saa do kao b~ 
holde Fabriken, Jergen.« 

»Nej, Ingrid, Miraklemes Tid er rorbi.e 
»Men du vii vel nok give mig Haanden til Far- 

vet, Jergen ?c bad nun, 
J0rgen tog hendes Haand; ban beholdr den et 

IZ'jeblik og stod og saa pan hende. Vinden lcgede 
med de smaa, lyse Kroller, saa de dansede om hendes 
Pande, Hvor havde ban dog holdt al de Krolter. nu 
skulde ban aldrig lege med dem mere. Hvor var det 
underligt, at de skulde skilles. 

.-Tak for alt godt, Jergen, og Vorherre veere med 
dig,« sagde lngrid hurtigt, Saa vendtc hun sig og 
gik op gennem Haven. 

Lnde mellem Gresteme var Jergen omhyggelig for 
Ingrid og talte venligt med bende; men ban saa gcdt, 
at bun var helt ude af Ligevregt: bvert 0Jeblik saa 
hun paa Klokken, som om hele hendes Vellrerd af$ 
bang af Visemes Gang. 

Jergen var saa underlig til Mode, - dcr var var 
noget uheldsvaogert i Luften, som om en Ulykke 
truede. 

Ved Tolvtiden var alle Gresterne samlede I den 
store Stae. Det var Vrertindens Fodselsdag, og der 
skrenkedes Vin og blev holdt Taler. Da Klokken slog 
tolv. rejste Ingrid sig, bun rystede og var fuldstren• 
dig opreven som i strerk Feber. Hun var nrer ved at 
falde; men Jergen fangede bencte i sine Arme. 

»Hvad er der dog, Ingrid,& ban talte saa mildt, 
ban felte, hun trrongte til ham og var i stor N0d. Ku• 
sineme vilde hjrelpe hende; men bun boldt fast ved 
Jorgens Haand, bun viste alle andre tilbage og bad 
Jergen folge sig ud i det fri. 

.-Sk"Ylld dig, Jorgenl« - raabte bun i den st0rste 
HJerteangst. >Hjem, hjem, skynd dig.« 

belt som du plcjer, - busk pas, i Morgen er det 
forbi?« 

»Jovist, Ingrid.« Jergen stod lidt og betrenkte sig. 
»Er der ingen, der ved dct, Ingrid? Ved din Tante 
og Kusincme det ikke?« 

>Nej, ingcn ved det, og saadan er det bedst, - 
Naar jeg nu er rejst, kan du fortselle det, som 
du vil.c 

Der var noget over Ingrid, der gjorde et strerkt 
lndtryk paa Jergen i dette 0jeblik. ;oJeg skal ikke 
sige et ondt Ord om dig, Ingrid. Om en .~i\aaned er 
jeg jo ogsaa borte,« sagde han, 

sen; men Jergen syntes, hun var endnu blegere 
end for. 

Udenfor Landstedets Rave standsede bun igen, 
hun gik tret hen foran Jergen og saa paa ham. ,.Jeg 
vii gerne sige Farvel ti] dig her,e sagde hun med en 
meerkelig tonJos Stemme. 

»Hvorfor vil du sige Farve! nu?« spurgtc Jergen. 
»Jo, for vi skilles i Aften; jeg bliver her i Nat 

og folger med Karen og Ingeborg i Morgen tidlig.« 
Ingrid stod som om hun sank noget; hun var usige. 
lig Iorpint, 

Rejse, - jovist, Frank var JO ogsaa rejst. JGr> 
gens Hurme var ved at blusse op igen; men der var 
noget underlig mygt over hende, der belt afvrebnede 
ham. »Jeg tror alligevel, do er syg,« sagdc ban mildt 
»Jeg tror, do skulde vente nogle Dage, - jeg skal 
rejse bort, saa do ikke behaver at faa mig at se,« 

»Nei. jeg maa afsted nu; men lad ingen mrerke no• 
get i Aften, Jergen, herer du. Vil du ikke nok vrere 

»Hvad er det for Snak, jeg saa selv, du gav den 
baade iEde og Vand.« 

»Men jeg glemte at lukke op.« 
»Den skat [o vrere inde i Kontoret, som den 

plejer.« 
»Havdc jcg bare husker den,« klagede hun. 
Jergen srod et 0jeblik og bctragtede hende; saa 

lagde han Haanden paa hendes Ann. :oHer, Ingrid, 
jeg tror du er syg ... sagde han deempet, »Skal vi ikke 
vende om og gaa tilbage?« 

vNej,« svarede Ingrid beftigt og skyndte sig frem 
geonem Stubmarken, Resten af Vejen var hun i Spid- 
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»~lin egen. elskede Ingrid,« sagde han. Ran s~ 
tes, at alt det, der skilte dem, pludselig var rykket 
Langt bort. Ingrid clskede ham, det vidste ban uu, 
og han havde stadig elskct hende og vilde uldrig bore 
op dermed. 

»Vi vii aid rig, aldrig skilles,« hviskede ban Gmt. 
»Aldrig,« h0rer du, Ingrid?« 

Ingrid streg sin Haand gennem hans Haar, h.uo nrev• 
nede bans Na"'" med en foruoderlig jublende Glrede. 

Lidt efter lidt kom fngrid til Krrefter, og siddende 
bet op til Jergen med sine Anne om bans Hals aab• 
nedc hun sit Hjerte for ham og fortalte ham alt. Frank 
havde besogt hende Dcrc Gange, det var sandt, og 
hun havde vreret hos ham, sk0nt Jergen havde fov 
budt hende det. Men det bavde altsammen vreret 
for Jergens Sk-yld. Hun vilde have, at de to Fabriker 
sl..-ulde slaas sammen, at Frank og Jergen skulde bw 
ve Venner som i garnmel Tid. Saa var det. Jergen 
opdagede Brevet. som ban helt havde misforstaaet. 
Hans Haardhed bavde stodt hende tilbage, bun hav• 
de ikke haft Krrefter tit at forkJare sig og havde og• 
saa vreret for Stolt dertil. Hun saa. Skinnet va.r hende 
saa strerkt imod, bun folte, at Jergen ikke troede paa 
hende, saa tienkte bun, at han ikke mere holdt aI 
hende og opgav Kampen for sin Lykke. Nu, da bun 
folte Jergens Arme om sin Hals. nu kunde hun en• 
delig forsvare sig og faa alt det Erem, nun havde 
paa Hjerte. 

Jergen vidste, .tt hun talte sandt, at han havde 
gjort hende saa bitterlig Uret, og bad saa inderligt 
om Tilgivelse for sin Haardhed. 

l>ledens Kattcns Timer svandt. fik de belt talt ud 
med hinanden, og den truende, sorte Sky, der hav• 
de ligget over dem, svandt og blev ti! iotet. 

Pludselig opdagede de, at et drempet Lysskrer 
fyldte Stuen. Da de saa ud, var Solen ved at staa 
op, sk.cm og srraalende h:evede den sig bag Skoven 
og scndte sine gyldne Straaler ind imod dem. 

De stod t:et omslyngede og saa, hvorledes den 
steg og fik Magten over Morket. Oct var, som Voro 
herre selv talte til dcm og forjrettedc om straalende 
Lykke. 

»Ser du Solen?« spurgte Ingrid og Lrenede sit Ho• 
ved til J0rgens SkuJder. 

»Jn, og nu vii jeg tro paa den og aldrig mere 
slippe den,« svarede Jorgen og kyssedc heude. 

.. Men Rollo,« udbr0d Ingrid og l.eb ind paa Koil# 
toret. 

Straks efter kom bun tilbage med en lille Grav• 
hund i sin Favn. ,.KJap den. Jergen,« sagde bun. 

Jergen klappede den. »Det var nok den, dPr frel• 
ste os. !ngrid,« sagd.: han smilende. 

itDet var Vorherre, Jurgen,« svarede Ingrid al• 
vorligt, »men det var Rolle, der bjalp mig at for• 
staa det.« 

Jergen legede med de smaa Kroller i hendes Pan• 
de og saa L:enge paa hende. Nu vidste han mere end 
fur, hvad der kan bo i en elskcnde Kvindes Siod. Nu 
vidste ban, hvor stor en Skat, ban ejede, og lovede 
sig selv at passe paa den. 

Og J0rgen lob med hende i Haanden gennem Ha. 
vens Cange. 

»Hvad er der, lille Ingrid? Sig mig det.e- bad ban, 
og uden at sagtne sr hurtige Lob talte Ingrid stad- 
vis og hulkende. »fabriken brrender, Jorgen!e raal» 
te hun. »Jeg har taget Tvist Ira Tonden, dyppet den 
i den strerke Lak og presset den, saa den ";I gaa i 
Brand. Jeg har Lagt den bag Frsesen. naar den tre~ 
der, vi] hele Fabriken staa i Flummer. - Du maa 
hieclpe mig, Jergen, horer dul« 

Det tog Tid at Iaa det sagt; men hun lab stadig- 
vrek, som om hun havde Vinger. 

»Hvorfor har du gjort det, lngrid? Vidste du 
ikke, det var en Forbrydelse?« raabte Jergen, Han 
forstod, lngrid talte i fuldt Alvor og vidste, hvor 
stor Faren var. 

»Jeg gjorde det for at Irelse dig. Du sagde jo 
en Dag, at hvis Fabriken bnendte, var du redder. 
Men nu ved jeg, hvor galt det er. Nu maa du hjrelpe 
mig, herer du, Jergen, ellers bliver jeg aldrig glad. 
Lob, Jergen, lab saa steerkt du kan og frels mig.« 

Jergen gav lngrids Haand et hurngt Tryk, og 
saa lab ban som en Stormvind ned over i\larkvejen. 

Han saa bestandig Irernad, sorn om han stadig 
vcntcde at se Flammerne slaa ud. - Det sang i bans 
Bled, det var som om ban lob om Kap med sin egcn 
Lykke. Aa, det skulde naaes; ban lab, saa han nre- 
sten mistcde Vejret. Nresten sanseles styrtede han 
ind i det store Fabriksrum, greb Haandspre iten, 
trendte Lys og lob hen til Frsesemaskinen ved Vreg• 
gen. Der Laa den samrnenpressede Tvist som en ufor• 
melig Masse, glinsende af Lak, og rundt om Laa der 
Bast og letfrengelige Straamaatter. Det lugtede alle- 
rede af Brand, og en teer Rog sreg op fra Tvistbund- 
tet. Paa et 0jeblik blev det overdamget med Vand 
og baaret hen i Beholderen. Han vidste, at var ban 
kommet to 1\-linutter scnere, havde det hele staact i 
lys Lue. 

Han stod endnu og sproitedc paa Gulvet, da Ing• 
rid kom farende ind. »Du naaede det, Jergen, Cud 
veere lovet, Du naaede det,« sagde hun og faldt saa 
besvimet om. 

Jergen bar hende varsomt op paa Divanen i hen- 
des Stue og badede hendes Ans:gt med Vand, Hun 
laa med lukkede 0jne, hendes Mund bsevede som i 
en Hulken, og de smaa Heender skrelvede, 

Jergen forstod Lige paa en Gang, at Ingrid var 
dct dyrebarestc i Verden, at ban aldrig kunde blive 
glad, hvis ban skulde miste hende, - Hun maatte jo 
holde af ham, ellers havde bun aJdrig gjort dette. 
Det var en stor Synd; men saadan kunde Ingrid 
netop handle, og saa var bun dog dct bedste Menne- 
ske, han havde kendt. Hun kunde Ieile: men det var 
kun af Godhed, fordi hun Jod sit Hjerte raade. 

Nu cndelig slog bun sine 0jne op. »Jorgen,« bvi- 
skede hun med sin ammeste Stemme og strakre Ar• 
mene ud imod ham. Men saa lod hun dem synke, 
som om bun huskede alt, bvad der var sket. Men 
Jergen knrelede foran hende og Lagde sine Anne oms 
kring hende, 
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kommen dertil, at kun faa Meuneskcr frembrin- 
ger mere end een Art af Forbrugsurtikler, ja 
mange .Mennesker beskreftiger sig Livet igennem 
med at lave en Iille Detaille af en bestemt Ting. 
som £. Eks. med at skrue Haandtag paa Auto- 
mobildore eller med at udstandse Saaler til Fod• 
toj ;og for at fremstille en kornpliceret Vare 
maa maaske 1000 Menneskers Arbejde srertes 
sammcn, inden Varen er frerdig. 

At den modernc Udvikling bar medfert en 
kolossal Stlgning i Menneskenes Frembrlngelse 
af Vurer, srerlig som folge af mekanisk 
Drrvkraft og af dyre Arbejdsmaskiner, kan 
ingen nregtc; men den har ogsaa, som den 
kcndte svenske Adelsmand Anders 0rne 
siger, bnft til Falge, at Produktionen og Forde, 
lingcn af Livsfornodenhedcrne er bleven selv- 
stsendige Funktioncr, der kan have Intcresser, 
der er stik modsatte Forbrugerncs, og det MoCJ, 
seetningsforhold kendte man naturligvis ikke un- 
dcr den selvforsorgende Familichusholdnlng, 
hvor man simpelthen Irernstillede de Varer, 
man skulde bruge. Dct er den Side af Sporgs- 
maalet, vi skal se paa, naar vi ska.I undersoge, 
om Brugsforcningerne er nodvendige. 

To Ting er ferst og fremmcst nodvendige for 
at drive inJustriel Produktion. nemliit Kapital 
og Organisation. og da Kupitalcn er paa for- 
holdsvis faa I lrendcr, har Udviklingen medfort. 
at den okonomiske Virksomhed. som fornuf. 
tigvis er til for at drekke Menneskenes Bchov, 
i vore Dage kun indin:kte tjcncr cicnne Opgave. 
Det vigtigste for den priv.ite. okonomiske Virk• 
somhed er ikke at drekke Behovet. men at skLlffe 
sig okonomisk Gevinst. Den okonomiskc Virk..o 
somhed kaster sig over de Ting, den mcner, vii 
give det bedste Udbyttc for selve Virksomhe- 
den. Byttehusholdningcn har iVirkeli,gheden om. 
dannet Samfundet i Bund og Grund. lndustri 
og Handel bar under dennc erhvcrvet en Magt 
og Lndflydelse, som de uorganiseredc Forbrugere 
ofte bur stnaet bjrelpclose overfor. Til Forsvar 
for [orbrugcrnes lntercsser og Som .Modvregt 
mod den strerkt stigende Jndflydelse, I landclcn 
og lncJustricn har crhvcrvet sig, bar Forhrugcrs 
nc organi.scret deres lndkoh gcnnem Oprettel~ 
sen af Brugsforeninger. Og i Bl!tragtning af, 

F OR blot 50 Aar siden fandtes der endou 
munge Husholdninger, der praktisk talt 

var selvforsorgende, d. v. s. Husstandens Med• 
lemmer tilvirkede selv, hvad Husholdningen 
skulde bruge: Man malede selv Kornct, bag. 
te Brcdct, krernede Smer, lavede Ost, avlede 
Hor, spandt, vrevede og sycde; og dct var i Jet 
hele tagct faa Ting, der kebtes udcfra. Denne 
Form for okonomisk Virksomhed kalder Na- 
tionalekonomlen Familiehusholdningen. Den 
holdt sig, som rimeligt er, lrengst paa Landet, 
hvor den ogsaa var strerkest genncmfort, men 
ogsaa i Byernes Haandveerkcrbjem raadede den 
i ikke ringe Udstrrekning. Husmoderens Pligter 
var dengang mangfoldigere, end de nu er; men 
i en Hensecndc var tie i alt Fald lettere: at faa 
det mest mulige ud af Pcngene ved Indkebene 
var dengang et betydcligt simplere Sporgsmaal 
end nu. Den selvforsergcnde Husboldning eller 
Farnilichusholdningcn er aflost af den aye Hus. 
bolduingsform: Byttehushotdningen, som i de 
sidste Hundredc Aar er gaaet sejrcnde frem 
over hele Linicn for tilsidst belt at fortrrenge 
den gamle Husholdningsform. At Byttehushold- 
ningcn bar sejret, skyldes Iarst og fremmcst 
dens storre Effektivitet - det sarnme Antal 
Arbejdstimer giver under Byttehusholdningen 
et storrc Kvantum frerdige Varcr - men ogsaa, 
at Byttehusholdningen aabner storre Muligbedcr 
for den menncskelige Intelligens og bedre Chan. 
ccr for den rncnneskelige Higen efter Vinding 
og ofter Magt. 

At den aye Form for den okonorniske l lus- 
holdning bensevnes Byttehusholdningen, korn- 
mer deraf, at den cnkelte ikke mere kan leve 
af det, han fremstiller. For sit Arbe idc ellcr 
for sine Varer faar ban Pengc, oz for Pengene 
tilbytter han sig sine Livsfornodenbeder. 

Byttehusholduingcn stammer Fru den indu- 
strielle Revolution, der frcmkaldtes af Tekniken, 
af de store tek niske for rndringer. der medforte 
Maskinerne og Drivkrnften for i\1askinernc Den 
industr ielle Orndannclsc. der aflostc Haandvser- 
kct. skcte Iorsr i England. hvor den var fuld, 
byrdct for 100 Aar siden. og sencre ful:ite det 
evrige Europa og Amcrika med. Efterhuanden 
som den mckaniske Produktion udvikles, er vi 
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Brugsforeningernes Berettigelse. 
Spergsmaalet om Brugsforeningernes Beret. 

tigelse eller Ikke-Berettigelse er lige saa gam- 
melt som Brugsforeulngerne sclv. Det er stadigt 
lige levendc, og det vil vedblive at vrere leveode, 
saa lrenge de to Systemer cxisterer Side om Side. 
Thi ifolge Sagens Natur maa den alrnindelige 
0konomiske Virksomhed, der drives for Gevin• 
stens SJ...-yld, og Brugsforeningernes Produktions• 
og Omsretningsvirksomhed, der aleoe har tiJ Op~ 
gave at drekke Forbrugernes Behov med de 
mindst mulige Omkostrunger, altid vrere i Kamp 
med hinanden. 

Fra een Side holdes der paa, at Brugsforenin. 
gemes Virksomheder er de private, okonomiske 
Virksomheder uoderlegne, medens Brugsfor• 
eningerne siger, at det modsatte er Tillreldet. 

De Handlende paastaar, at de er Brugsfor. 
eningeroe overlegne, fordi Kobmaoden er et med 
Forretningen. Hans er Overskudet, og bans bli. 
ver ligeledes det eventuelle Tab. Derfor passer 
han bedre paa.. Ligeledes brevder de at vrere 
overlegoe, fordi de raader over laogt starre Kas 
pita] og bar langt storre Erfaring. 

Hvad det forste Sp0rgsmaal. Ejendomsforhol• 
det, angaar, tor det vel sigcs. at de store Forret. 
ninger er mindst lige saa vanskelige at drive som 
de smaa, og de store Forretninger er jo i Reg. 
lea slet ikke mere Enkeltmands<Forretninf,!er, 
men Akticselskaber, der ledes af lonnede Funk, 
tionrerer ganske paa samme Maude som Andds, 
foreningerne. Og hvad Kapitalsporgsmaalct an. 
gaar, kan det med fuld Ret hrevdes. at ogsaa 

hvor kort en Tid der i Virkeligheden er for, 
laben, siden Maskindriften erobrede Verden og 
mdforte Arbeidsspecialiseringen og dermed 
Byttebusholdaingen, maa det indremmes, at 
Forbrugerne ikke var henge om at indse N0d• 
vendigheden af at bygge et Vsern for de; 
res Intercsser. Gennem Brugsforeningerne so- 
ger Forbrugerne nu atter at tage Vareanskaffel- 
sen og Varefremstillingen i egne Heender. Gen- 
nem Bi ugsforeningerne sager Forbrugerne at 
fortseette den gamle Husholdningsform, men 
indrettet efter den moderne Tek:niks og efter 
Arbe idsfordelingens Krav, idet Produktionen og 
Fordelingen udskilles som selvsteendige Virk- 
somheder, der er oprettet af Forbrugerne og for 
Forbrugerne. Det gamle vender tilbage, men i 
en hajere Form. 

Brugsforeningerne efterhaanden har lrert at ind- 
sc Nedvendigheden af at skabe den fornadne 
Egenkapital tiJ Driften, Iigesom det maa erken- 
des, at Brugsforeningerne i de forlebne 30 Aar, 
der er gaaet, siden de begyndte at vokse frem, 
har indhestet Erfaringer, og desuden leerer de 
med hver Dag, der gaar. 

De Handlendes System. 
I den private Handel gaar Varerne Ira den 

ene Haand tiJ den andcn, og de ska} i Reglen 
passere adskillige Hsender, inden de naar ud til 
Forbrugerne, og hver af disse Hsender har ti] 
Opgave at klippe et saa stort Stykke af til sig 
selv, som Konkurrencen tillader. Den private 
Handels Fejl i Sammenligning med Brugsfor- 
eningerne er, at den ikke er ordcntlig organi- 
seret, ellcr maaske snarerc, at den ikke kan or- 
ganiscres ordentligt, fordi Importererncs, Gros- 
sisternes og Detailhandlernes Intercsser er mod" 
stridende. Deres Opgave hver for sig er at brin- 
ge det mesr mulige ud af Virksornheden, De er 
maaske nok paa sin Vis organiseret mdenfor de 
enkelte Braucher, men Organisationen gaar i 
saa Fald ud paa, at de enkclte Handlende ikke 
maa gencre hverandre alt for megct, De er der- 
imod absolut ikke organiserct for at gere Vare. 
forsyningen billigst mulig for Forbrugerne, Hvis 
de Handlende skuldc tage en saadan Opgave op, 
maatte deres forste Bestrrebelser sikkert gaa ud 
paa at sage at finde anden Beskreftigelse til 
Halvdclen af Handelens Udevere. - Man taler 
jo ook om, at den frie Konkurrenec skal regu« 
Iere Priseme, men bvor der paa et Gadekryds 
nedseetter sig fire Kolonialhandlere, er det jo 
klart, at deres Udgifter til Leje, Lys, Reklame 
og Betjening bliver saa stor og Omsretningen 
saa lille, at de alle maa holde ha]e Priser k 
overhovedet at kunne eksistere, 
Brugsloreningernes System. 

T Brugsforeningernes Virksomheder gaar Va» 
rerne derimod ikke fra Haand til Haand, men 
de bliver i stor Udstrrekning i de sarnme Heen- 
der, nemlig i Forbrugernes egne, fra de afskibes 
fra de oversoiske Pladscr eller frcmstillcs i For- 
brugcrncs egne Virksornheder, til de kommer 
Forbruaerne i Hasnde. Bruasforeningome hur i 
Tidcns Lob skabt en konsekvenr gennemfort 
Organisation. der principmressigt strreber efter 
at overtage Varen hos den oversoiske Exporter, 
i adskilligc Tilfsclde allerede hos den oversoiske 

Side 11 No.1 

1} 



• 

Provision neermer sig steerkt Brugsforeninger .. 
nes ovenfor neevntc samlede Udgiftcr. 

Eller lad os tage et Eksemp .. •l paa indcnlands 
skc Varer, f. Eks. Margarine. Oprettelsen af For .. 
brugernes (F.D.B.s) Margarinefabrik blev ved- 
taget paa en Generalforsamling. og dermed var 
der samtidig sikret Fabrikcn en Mrengde For- 
enlnger som Aftagere, idet de Foreningcr, der 
stemte for Fabrikens Oprettelse, narurligvis var 
fodte Aftagere af Margarincn. Samtidig med 
at Fabrikcn byggedes, indrettedes dcr Marga. 
rinckrelderc i F.D.B.s 15 Afdelingcr Landet over. 
OJ,? da Fabriken var Ieerdig, var Fordelings- 
sporgsmaalet for hclc Landet bragt i Orden 
uden storre Udgiftcr. 

Teenk Dem nu engang, hvilke Udgiftcr en 
privat Margarincfobrik bar til Rcjscnde og 
Ovcrrcjsende for ovcrhovcdet at skaffe sig en 
Kundekrcds og for senere at fastholde den. Og 
bvad skul den ikkc betale for at bolde Oping 
alene for 1\'\argarincn rundt omkranj! pau de cen• 
trale Pladser, srerlig sammcnlignet med F.D.B., 
der tagcr ,\\argarincn ind puu Afdelingerne som 
ct lille Tillreg til den 0vrige Omsa:tning? O~ 
endelig, bvad ska( en prh·ut Fabrik ikke bruge 
til Rcklame for at foa Nu voct sin.a.et fast i For, 
brugerncsBevidsthcd? En jrevnt stor Margarine• 
fabriks Rcklamekonto gaar i mregtigc Summer. 
Sc f. Eks 1\largarinefabrikernes Annoncering 
alcne i Dngspressen; og desudcn rcklameres dcr 
paa mangfoldige andre Mander: Ved Udgivelse 
af U,l?cblude og 1-1 Dags Blade med et Va:ld af 
»vrerdifuldco Pnemier. Kampen for de private 
Murgarinefabrikers Tilv:erelse kra:vcr sim pelt• 
hen. at der arbejdes med en vreldig Rcklame. 
Og naar dct lykkcs at fau Reklamcn slaaet op 
paa den rigtige Muade, er f orbrugerne villige 
til at beta le den. 

En Uddeler fra en ostjysk Brugsforeoing 
Fortalte for nogen Tid sidcn. at den l landlende, 
dcr boede lige ovcrfor ham. tog Kr. 1.50 pr. kg 
tor et kcndt. oprcklameret Mrerke. Bru~sfor• 
cningen tog Kr. 1.33 for F D.B.s fineste Marga• 
rine. ug du den plcjcr at give 10 pCt. Dividende, 
og OJ!saa vii give det I Aar. bliver Ncttopnsen 
Kr UO. altsaa en Difference paa 30 0re pr. kg, 
cllcr bvert femte Kilogram arutis. for den bed• 
ste K valitct fra Forbrugerncs egen Fabrik. Og. 
sau dctte Ckscrnpel viser pua en slaacntlc Maa. 
de. at Brugsforeningcrne arbcjder langt mere 
okonomisk. (Slutte'>) 

Eksempler. 
Men lad os tage et rent prakrisk Exernpcl og 

se, hvilkct al de to Systcmer der arbejder med 
det mindste Kraftspild. Lad os f. Eks. tage tor- 
rede. kaliforniske Blommer. bvornl de daoske 
Forbrugcrcs Forerunger nllerede nu amportcrer 
ca. X al Landers lmporL Brugsforcningerne be. 
stiller Blommcrne gcnncm deres egen Indkobs- 
forernng. F.D B .. der atter sarnmen med Sester, 
Iorcningerne i Sverrig og Norge kober Frugrcn 
i Kalifornien, hvor de stnar 1 direkte Forhindelse 
med de srerste Frugtpakkcrc, f. Eks. ogsaa med 
de kalifor niske Blommcavleres Andelseksport- 
forenlng, hvilkct med andre Ord viJ sige, at de 
organiserede dunske Forbrugere ~enncm deres 
Forcuinger keber Blommcrne dirckte hos den 
kalifomiske Avler ellcr hos den kaliforrnske 
Pakker Nordisk Andelsforbunds Udgifter er 
ca. 1/~ pCt.. f.D.B.s Omkostnioger paa Kolonial, 
varer var i F JOr 339 pCL Med andre Ord. de 
enkclte Brugstoreninpcrs virkelige Udgifrer til 
lndkohct, til Lagring og Korsel til Banen her i 
Lander er ca. 3.72 pCt. 

Nuur den I laodlcndc skal kobe den samme 
\'are. kobcr han den sandsynligvis af en Agent, 
dcr skal have sin Provision. Aucnren kornrner 
fra en Grossist. der skal have sin Fortjeneste. 
Er Grossisten nogenlundc stor, kober ban Blom- 
merne al en Agent. der repreesentercr de kali- 
forniskc Eksportorer, og alene denne Aaents 

Avler. Denne Organisation er bygget op paa 
den Maade, at hver Landsby eller hver By har 
sin Brugsforening, der optager alle som Med, 
lemmer, udcn Hensyn til Stand. Stilling ellcr 
politisk Anskuclse. Brugsforcningerne bar i fret, 
Lesskab opretret co forening - Frellesforenin- 
gen for Danrnurks Brugsforeninger - tiJ at be, 
Sorge lmportco og engros lndkobcne oa til at 
fremstillc de Vurer, Brugsforeningcrne er bleven 
eruge om i Frellesskab ut produccre OJ! cndelig 
bar den danske FreUesforening sammcn med den 
svenske og den norske for Fkre Aar sidcn be- 
gyndt et Fscllcsarbe ide genoem »Nordisk An. 
delsforband«, der er de tre Frellcsforcningers 
private Agcnturselskab, hvorigcnnem Brugsfor- 
eningerne trteder i direkte Forbindclse med Pro- 
duccnterne og Exportorcrne pan de oversoiske 
Pladscr En mere enkcl eller mere okonomisk 
Organisering af Vareforsyningen kan nreppe 
tsenkes, 
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Hovedsrede i Kjebenhavn, hvor Freafdelingen 
hidtil havde vreret tilhuse, nedvendiggjorde en 
Flytning. 

Ved denne opnaaedes saa ideelle Forhold 
som vel muligt for Modtagelse, Rensning, De- 
tailafvejning og Afsendclse af de meegtige Fr0• 
kvanta, det her drejer sig om, thi Grundprisen 
er her saa billig, at man bar kunnet undgaa den 
I Hovedstaden og andre sterre Kebsteeder nre• 
sten taarnha]e Bebyggelse, der nedvendiggeres 
af de langt kostbarere Grundpriscr, og l Ste- 
det brede sig i hele det Omfang, der krrevedes 
for den mest formaalstjenJige Bebyggelse, udcn 
at denne derved blev dyrere, tveertimod, 

Hvis nu Passageren - i Tanken - vil stige 
af i Glostrup og tage os til Vejviser, saa skat 
vi i de felgende Linier vise ham denne inter- 
essante Virksomhed. Ievrigt behaver det ikke 
blot at veere i Tank.en, at dette Beseg gares, 
thi det er kun Ekspressen, der ruller forbi Gk» 
strup. Mange Tog, der har mindre Hastvserk, 
standser ogsaa her, og enhver Andelsmend vtl 
vmre velkommen iii et Beseg i F.D.B.s FrEJ• 
afdelingl 

Og ikke blot Mandcn er velkommcn; men ban 
kan trestigt tage sin Hustru og sine kvindelige 
Paarerende med. Thi ogsaa for dem er der no- 
get at se: der er Kokkenhavefreet og Blomster- 
freet, der nok kan paakalde Spindesidens In- 
teresse, efterhaanden som Haven og dens Pas- 
ning, Opholdet i Haven og Udbyttet derfra spib 
ler en stedse sterre Rolle ikke blot paa Lander, 
men maaske ganskc sserlig i Byerne. Her 

1 denne og nogle felgende Ariikler vii vi gen• 
nem Tekst og Billeder forsege al give vore Ls» 
sere et Lille lndtryk af nogle af de store ?g 
eiterhasnden rel talrige Virksomheder, der pas 
[orskellige specielle Omroader er vokset [rem 
inden for f.D.B. 

Vi begynder med Froafdelingen i Glosirup, 
der med de snarl forestaaende Porberedelser nl 
Arbejdet i Mark og Rave har sin srerlige Sre.. 
soruln teresse. 

N AAR man rejser med Toget mod Kjaben- 
bavn via Roskilde, passerer man, knap 20 Mi· 
nutter for man naar Hovedstaden, paa venstre 
Side af Banelin.ien en tille Stationsby, der 
bedder Glosfrup. Hverkcn ved Skenhed 
eUer Sterrelse tiltrsekker den sig Passage. 
rernes Opmeerksornhed - Hurtigtogene fa. 
rer ogsaa forbi uden at veerdige den noget Op. 
hold - men bvis man kaster Blikket ud ad Vin» 
duet til hejre Side, vil man se, at her Ioregaar 
nogct nyt. Her er i ret stor Stil anlagr private 
Sidespor ind Ira Statsbanerne, parat til at mod- 
tage store Handels- og lndustrivirksomheder, og 
disse begynder at vokse frem. Oct er Stations- 
byen, der forandrer sig til Forstad til Hoved- 
staden, Skraas overfor Jernbanestationen vil 
man leegge Mrerke til en meget Lang, Iorholds- 
vis lav, red Bygning med et hejere Midterparti, 
hvorpaa man leeser Navnet »Fmllesforeningen 
for Denmerks Brugsioreninger«: 

Det er hertil Freeidelingen siden Foraaret 
1926 bar Iorlagt sine Kontorer og Renserier, 
idet Udvidelser af andre Afdelinger ved F.D.B.s 

• Fra Fee llesforeru ngens Vi;rksomheder 
I. Freafdelingen. 
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varerne Ira Jernbanevognene og ind i Pakhuset 
eller omvendt. Man er vant til at se saadant 
Arbejde ved Menneskelcraft alene, men her kan 
man se Seekke og Poser vandre mellem dissc to 
Stetler ad mekanisk Vej ved Hjrelp af elektrisk 
drevne Transportorer. Samme System vil vi 
finde ved Transporten af Frevarerne inde i Las 
geret, Nedsrenket under Gulvhajden findes et 
Transportbaand i nsesten hele Lagerets Lsengde. 
Ved Hjselp af dette og i Forbindelse med Trans- 
porterer, dcr paa Hjul kan anbringes hvorsom .. 
heist og indstilles vandret, skraat eller stejlt, 
kan man ad mekanisk Vej ofter Behag Ja<le 
Srekkene vandre fra et bvilketsombelst Sted i 
de store med Ovenlys forsynede Haller til et 
bvilketsomhelst andet Sted, eller, hvis Srekkene 
skal tilvejrs til Renseriet i den 3 Etager hejere 
Midterbygning, til den her installerede Seekke- 
elevator, der tager Ssekkene med sig opefter 
ligcsaa burtigt, som man flytter dcm over fra 
Transportbaandet. 

Ogsaa de store Blandemaskiner - Behel- 
dere af Jern, der hver kan rumme indtil 10,000 
kg Fr0, og som naar fra Loft til Gulv i de hcje, 
lyse Haller - kan ssettes i Forbindelse med de 
her beskrevne Trausportindretniuger, hvorved 
det Fr0, der skal blandes, mekanisk vandrer til» 
vejrs til det Sted, hvor det skal fyldes i Maski- 
nen, og siden ved Udtapningen ved Maskinens 
Fod ferst afvejes mekanisk i ensartet n0jagtig 
Veegt i hver Seek ved en til Blandemaskioen 
knyttet Automatvregt, dernrest paa Transport- 
baand stables op eller f01'eS ud gennem neermee 
ste Luge i Jernbanevogn. 

De ovenfor beskrevne Haller danner Stue- 
etagen, Her foregaar tillige den omfattende 
Dctailekspedition af Markfrnet. Den tager s1:: 
Begyndelse. saa snart alle Partier foreligger her• 
cligrenset, blandet og analyseret (omkring l. Fe• 
bruar) og skaJ vrere frerdig i god Tid inden for,. 
aaret. Da det drejer sig om en Trediedel af 
hele Landets Forbrug, krrever dcnne Ekspedi• 
tion laogt mere Plads, end der haves selv i 
disse store Lokaler, og Fr0partierne maa derfor 
fordeles forend DetailekspedWooeos Begyndel• 
se til andre Ekspeditionssteder. Ti! dette Brug 
bar Froafdelingen egen Bygning i Odense (paa 
Ruggaardsvej) og i Aarhus (ct stort Trrepakhus 
i Sydhavnen), desuden et lejet Lokale i Roskilde 
hos »Danske Landboforerungers Fr0forsyning« 

forening bygger, sker det ikke for Dagen, mea 
for Tiderne. Ingen Prunk, men Hensigtsmees- 
sighed og Soliditet er Retningslinien, 

Umiddelbart op til og parallelt med Lager- 
bygningen, der er 110 m i Lrengden (leengere end 
Kjabenhavns Raadhustaam er bajt), Laber to 
private Jernbanespor. Paa disse kan indgaaende 
og udgaaende Banevogne med Fr0 rangcres, 
uafheengigt af hrnanden, og i Pakhusets facade 
er der 11 - elleve - Luger, hvorfra denne ind, 
og udgaaende Ekspedition kan foregaa, Ofte 
\older der hele Vogntog, der dels ska) aflevere 
Fr0 til Oplagring, dels modtage Fre til Afsen- 
delse. Naar man sammenligner denne Frihed i 
Ekspeditionsforholdene med andre Pakhuse, og 
da navnlig med Hovedstadens og andre sterre 
Byers. hvor det ofte kun er muligt at ekspe- 
dere een Jcrnbanevogn ad Gangen, enien ind 
zller ud, vii man forstaa, at F.D.B. bar valgt et 
godt Sted og indrettet sig paa god Maade med 
sin Froafdeling, hvor store Varemrengder i en 
forholdsvis kort Periode skal baade ind og ud. 

Srerlig Intcresse fortjener Flytningen af Fre. 

kan der taas Ideer til det ene og dct andet, 
og det kan altid vrere interessant at se Vrerk» 
stcdet, hvorfra det hele udgaar. Og endelig er 
c tr i Sommertiden Forsogshavcn, hvor pruk- 
tisk Lrerdom om mangt og meget af Betydning 
for Arbejdet, naar Hjemmet er naaet, kan er• 
hverves. 

Vi staar foran Lagerbygningen med Reuse- 
rierne i det hajere Midterparti. Den er byg~d 
af solide, rede Mursten, det smukkeste danske 
og vel ogsaa det mest holdbare Byggemateriale 
i vort Land. Naar Brugsforeningernes Frelles- 
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forredling og Stamfroavl (paa F.D.B.s Ejendom 
»0toftegaard« og D.L.F.s Ejcndorn »Roskilde- 
gaarden«), og vi viJ rnaaske senere give Leescrne 
et Indblik i denne overordcntlig interessante og 
betydningsfulde Virksomhed, hvorfra der er ud» 
gaaet saa mange aye, yderige Stammer af KJ0• 
ver -s , Grres .og Rodfrugtfro. 

For de Landmrend, der ikke er Medlem af eu 
Brugsforening, der forbandler FreUesforeningens 
Fro, er der aabnet Vej til at forsyne sig med 
dette genaem den stedlige Landboforeniog, idet 
d.er af Landboforeningcrae er oprettet en Slags 
Brugsforening, ioLandbo· og Husmandsforeni~ 
gernes Frosalg« i Roskilde med dette Formaa.l. 
Foreningen er indmeldt i F.D.B. og forsynes 
udclukkende med Frellesforeningens Fr0. 

Paa Baggrund af dcnne Virksomhcd og den 
Organisation. der er knyttet dertil for at g0re 
Forsyningen sikker og let. er Frellesforeningen 
og fra denoc Brugsforcoingcroe blcvne et bety• 
dende Led i Laodets og Byeraes Forsyning med 
Fm, og, hvad der ikke er mindst betydningr 
fuJdt, det foregaar paa en saadan Maade, at 
der med Tryghed og Tilfredshed kan benvises 
dertil i Fremtidens fortsatte Udvikling. 

Ekspeditionslokale i Aarhus 

og gennem sin Sekretser har Udvalget Adgang 
til daglig at fore denne Kontrol, Det er des- 
udcn bernyndiget ti) at bestemme, hvilkc Fre- 
sorter og Stammer F.D.B. maa fore, og til straxs 
at gribe ind, bvis disse Bestemmelser skulde 
blive overtraadt. Gennem intimt Samarbejde 
med Froavlsselskabcr eDanske Landboforenin- 
gers Freforsyning« i Roskildc forsynes F.D.B. 
med Avlen berfra af aUe de Fresorter, dcr med 
Forde! kan avles herhjemme, og denne Avl kon- 
trolleres baade ved Stamfraavlen og Brugsfre- 
avleo af det samme Kontroludvalg som far 
nrevnt. De to Selskaber driver i Forening Plante- 
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(hvor nuvnlig en Del af Freet til Landboforenm- 
gerne ekspedercs) og i f1ere af Fsellesfcrenin- 
gens Kolonialaldelinger i Provinscn, Mange af 
de Freparticr, dcr er indkobt i rcnser Tilstaqd, 
og som saaledcs ikke behover Behandling paa 
Renseriet i G lostrup, kommer ikkc dcrtil. men 
afscndes fra Leverandercn direkte til de oven- 
for nrevnte Ekspeditionsstedcr. 

Bevreger vi os nu op i Midterbygningens tre 
Etager, finder vi et Frerenseri, der er fuldt mo- 
derne, og at Hensyn til Arbejdcrne forsynet 
med et Stevsugningsanlseg, der saavidt muligt 
befrier Lokalerne for det gencrende St0V, der 
falger med Rensningen af Frevarer. - I et seer- 
ligt Rum Ianges lnteressen af Maskiner til Af, 
portionering af Urte- og Blomsterfre i de kcnd- 
te srnaa, med kolorerede Afbildninger for. 
synedc 10 og 20 0res Portioner. Karakteristisk 
er det, at medens Kebere gerne syncs, at de 
faar for lidt for deres Penge, saa er der virkelig 
indgaaet Klager tiJ F.D.B. om, at flere af disse 
Havefreportioner var for store. bvilket bl a. 
viser, at det ikke er belt aemt at gore alle til- 
pas, bvor godt man end vil gere detl 

1 nrer Tilknytning til Frelagerer (med en fret. 
Jes Trappegang), midtfor og vinkelret paa La. 
gerbygningcns Leengderetning, ligger mod Syd 
den enkle, men stilfulde Kontorbygning, uset 
fra Jernbanen. Over Kontorerne, der alle ligger 
i Stueetagen, bar Havefro paa lste Sa.I sine 
Rum. og her ekspederes med rappe K vindehsen- 
der de Hundredetusindcr af Smaaportioner i 
Vinter- og Foraarstiden ud til de Tusinder af 
Haver Landet over. I Haven omkring Kontor- 
bygningen dyrkes og kontrolleres om Somme- 
rcn alle Sorter af det Blomsterfre, som F.D.B. 
har paa sin Havefre-Bestilliugsseddel, og des. 
uden ea Del Urtefre, men selve Kontrollen med 
dette sidste udfores dog andetstcds, aemlig af 
»Laodbo- og Husmandsforentugemes Koutrol- 
udvalg«, der Ferer Kontrol i Marken med alt. 
hvad F.D.B. bar leveret, af saavel Markfre som 
af Havefre, 

Hele denne Del af Feellesforeningeu, som vi 
nu bar kastet et Blik ind i, er seerprseget ved ea 
saa gennemfert Garanti og Kontrol. at den 
nreppe har sit Sidestykke andetsteds. Lendbo 
og Husmendsioreningeme bar nemlig paataget 
sig paa Forbrugernes Vegne ved et Koutrol- 
udvalg at tilse Virksomheden i alle dens Dele, 

No. l 



Udgivet af Fi!!llesforeo1o~en for Danmarks Brugsforenio~er. 
Rcda.!~ter: Cand. poll!. A Axelsen Dreier. - Redaktion: Njalsgade 15. K0benhavn V 

Postekspedition: Sender Boulevard 88, 1. Sal, Kebeuhavn V. 
Oct Bcrlaag•kc BogtTykkcri A.S 

som allerede er indsendt til F.B.D., og som fo• 
res videre af Bladets Ekspedition i Henhold tiJ 
modtagne Meddelelser. Postveesenet er nu for- 
synet med Lister over Bludmodtagerne Laodet 
over, og for at Opgaven med Ekspcditiouen 
skal leses tilfredsstillende, skulde i fremtiden 
de tre Parter, Brugstoreningerue, Postveesenet 
og Bladet, holde Listerne rettede og dermed 
sikre, at de er gunske cnslydende indbyrdes. 

2. Ti/melding af nye og eventuel Eremelding 
af h.idtidige Abonneater Ioretages af den paa- 
greldende Brugsforening, idet dcnne derom ind- 
sender McddcJelse til Bladet. Skulde paa den 
anden Side Postveesenct vcd Modtagelsen al 
Bladet erfare, at en Abonnent ikke findcs eller 
er flyttct Ira den opgivne Adrcsse, sender Post- 
vresenet en »lnddragclse« til Bladet, som da i 
hvert enkelt Tilfrelde giver Meddclclse herom 
til den paagseldende Brugsforening. Paa denne 
Maade vii alle de tre Parter kunne gennem» 
retie deres respektive Lister. 

3. Flytninger meddeles eaten af den paagrel~ 
dende Brugsforcaing eller af de enkelte Abon- 
neater til Bladets Ekspcditioa eller til det lo. 
kale Postvrescn. I begge Tilfrelde gaar Mcddc- 
lelsen videre, saa at allc tre Parter kan holdes 
a jour bermed. 

4. Ved alle disse Meddclclscr er dct af ster- 
ste Vigrizhed, at der gives no iagtige Oplysnin- 
ger om den paagseldendcs Stilling, Navn, Bopeel 
og Postadresse, og ved F/vtningsanmelrlelser 
bar angives baade Abonnenrcns tidligere og 
fremtidige Adrcsse. 

Vi henviser iovrigt til nedcnstaacndc Med. 
ddelsc. dcr vii fiodes i bvert Nurnmer af Bia. 
det, om Red~ktionens og Post•Ekspeditioncns 
A dresser. 

MED et saa betydeligt Abonnent-Antal, 
som Brugsforentngs-Bladet aUerede ved 

sin Start kan glsede sig ved, 'er det af yderste 
Vigtigbed, at den rent praktiske Side med Hen. 
syn til Bladcts Ekspedition, Forsendelse og For- 
deling klapper Iuldstamdigt. 

Hvorvidt dette skal lykkes, afheenger af de 
tre Parter. som deltager i Arbejdet hermed, 
nemlig Bladcts Modtagere, Postveesenet og Blas 
dets egen Ekspedition. Med Hcnsyn til Post- 
vresenet er der ingen Grund til nserrnere For- 
klaring her, og hvad angaar Bladcts Ekspedi- 
tion skal vi meddele, at de Forretninger, der 
vedrercr Udsendelsen gennem Postvresenet og 
i det bele Bladets forhold tiJ dette, er lagt i 
Hrenderne paa Hr. P. D. Pedersen, Sdr. Boule- 
vard 881. Kebenhavn V., der fra sin tidligere 
Virksomhed pae dette Omraade er ancrkendt 
- bl. a. af Postvsescnct sclv - som noget af 
en Autoritet. 

Den trcdie Part. Modtagem.e af Bladet, 
Brugsforeningerne og de enkclte Abonncnter, 
er imidlertid ikke den mindst vigtige Faktor. af 
hvis Omhu for Sagen det i 110j Grad afheenger, 
om Tilmeldinger, Flytningsanmeldelser og even. 
tuelle Afmeldinger skal komme ti) at foregaa, 
som de skal, 

I nedenstaacnde, der passende kunde kaJdes 
»Leveregler for Abonnenter«, er derfor Hoved- 
punkterne i saa Henseende angivne. forhaabent- 
lig paa en saadan Mnade. at det - ievrigt jo 
ingcnlunde indviklede--- Maskincri kan fungcre 
tilfredsstillcode tra ca Bcgyndelse. 

1. Hver enkelt Brugsforening bar vrere i Be. 
siddclse af og fore en List e over de ti/ enhver 
Tid enmeldt e Bledmodtegere. saaJedes at den. 
ne List kan svare a0ja~tig til den Adresse-Liste, 

• 

Praktiske 
Be m ser k n i n g e r 

om Bladets Ekspedition m. m . 
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Frellesforeningen for Danmark; 
Brugsforeningers Sko- 

tejsfabrik 

Kebcnhvn Nj~dc 23 Horseru .... Nerregade 9 
Aarhus ••• Sendergade 74 Vtjle .•••••• Jcmbancpladson 2 
Odense .•• Nmng.ode 79 V.ude ...... Torves 
A.ilbor:g .•• N. Ebbcsensgadc 26 Nzstved •••. Hotel »Vinhas<I« 
Hjorring .• Sprlngv;ond.spbdson Holb..Jt ..... Vestergade 5 
Slcive ••••• Inrvegadc 9 Nykobing F. R.tadbiustrzde J.5 
R.tndcrs ••• Kirkegadc 7 Svcndborg •• Bregade 35 

Faas I bvn Brugsfonning, eller imod Rekvisltions« 
seddd Eu Brug1forcningcn i vore Detailudsalg i: 

tilligemed det u det fordebgtigste i Pris, Kvalrtet og l'asform 

F.D.B.s SKOTOJ 

Det skulde veere en Selvfelge £01 

hvert Brugsforeningsmedlem 
at forsyne sig med 

Guldmedaille. Diplom med hejeste Udmeerke.se 
F abrikationen foregaar under Kontrol 

af V. Steins Laboratorium 
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ST0BTE GRISETRUGE 

N r. . • . 132 I R E K 0 R D 
FOR KAL vs • 1 

Nr .... 133 Nr ..... 1 
FOR K0ER FOR K0ER 

® 
Lsengde 650 mm Bredde 280 mm 

·---------------~-r_.~_•_3_7 ~0fr.'"'\0 ----------~-ra_k-tt-sk_e--og--st_a?_r-ke _. _ IUustreret Katatog lindes i Brugstoreningen ! ~ 

Nr .... 134 Nr. . ... 2 
FOR TYRE FOR KYLER 

K rea tu r «Bi ti d s ler 

Leveres i Sterrelse 25 og 28 cm 
Fares kun i prima Udforelse 
Anvendes tiJ Gas- og Primusapparater 

d'·;- l '=H J r., _-f.i" 

C);dt 

Bageformen »Deha« 
Den ekonomiske Husmodets 

bedste Apperst 

U UE I AJ,LE STORRELSER 

Se Katalogef? 

»Louise« 
Selvplet 

2 Taarne 

3 Taarne 

Sel» og Selvplei samt Kuverieriikler i siori Udvalg 

-----F~LL£SFORENINGEN FOR DANMARKS BRUGSFORENINGER------- 



F 0 r di de er de bedste danske Havregrynl 
Faas saavel i Pakker som Les Vsegt, er altid paa 
Lager ved Eeellesforeningens Afdelinger. 

,, Viking Havregryn" 
i Brugsforeningeme. 

H vorfor bar De altid forlange 

Husmandsforeningernes 
kontrollerede 

Hensefoder • Kyllingefoder 
er den bedste Kraftfoderblanding til Hens . 
Brug derfor aldrig andet og anmod Deres Ud• 
deler altid at fare det i Brugsforeningen. Er a~ 
tid paa Lager ved F rellesforeningens Afdelinger. 

., 

• el/er 
.. REFORM .. 

~FREDERIKSBERC7 METALVAREFABRIK 
NITIVEJ 10 K!ZIBE.HHAVN F. 

TELF. 2~26 • 2;:161) 

,Aon.Jiu/.d,undr'~""' 
ai"'dn·11.?tln1.4. 

.find,s/J;!lr, 
#mKjlh,r1::u1dr' 

..)far.t'r md .d!}( 

AUTOSTROP SAFETY RAZOR CO • KULTORVET 4 A • K0BENHAVN !i 

Saaledes sliber "Va I et" 
sine egne Blade. - Intet 
skal skilles, Slibemaskinen 
er Indbygget i Apparatet, 
Kun 5 Sekunders Slibning 
og man har en s k a r p 
Klinge for hver Barbering 

" Va 1 e t " er [remstillet i 
Europas s t e rs t e Barber= 
meskine eEsbrik i England 

"Va le t " Bsrbermsskinen 
f aas i Brugsforeningeme 
over hele Landet 

Den verdensbermnte Barbermaski.ne, der sliber sine egne Blade 

Komplet med Klinge, indbygget Slibemaskine 
samt Lceder:.:Strygerem - alt i smukt Etui. 

Pris Kr. 3.2.2 

"VALET .. 
i 
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En Gaard paa 100 Tdr. Land kan med Fordel 
bruge ca. 100 kg Mineralsalt pr. Maaned. Alene 
paa denne ene Udgiftspost kan der paa et Aar 
spares over 500 KL ved at kebe EVA kontrol- 
lerede MINERALSAL T til ca. Kr. 20.00 pr. 
100 kg fremfor de dyre Blandinger. Sammen- 
seetningen er den samme, som bruges til Malke,, 
keer ved Forsegslaboratoriets dyrefysiologiske 
Afdeling (jfr. Eo rs e g s l e d er Aage Lun ds 
Artikel i Sjeellands Stifts Landbrugstidende). 
Fremstillingen underkastet strengeste Kontrol, 

Rotter og Mus edelzegger for mange Millioner 
Kroner hvert Aar. ZELIO er Mid.let til fuld- 
steendig Udryddelse af disse Skadedyr. 

Efterhaanden som Afsvampning af al Udseed 
bliver et fast Led i Bedriften, betyder Brugen af 
TILLANTIN en aarlig Besparelse af 11/2 Million 
Kroner fremfor Brugen af andre Afsvampnings• 
midler med tilsvarende eller ringere Virkning. 

~~==========================================================::<a~>~ 


