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Oversigt over udviklingen. 
Dette er historien om dagligvarebutikkerne i Tvis fra den første købmand startede i 1905 i Hovedgaden 8 til 

de nuværende forhold i 2013.  

Det startede med 1 købmandsbutik i 1905. Kulminationen var o. 1960 med 3 købmandsbutikker og Brugsen 

samtidig. Ringen  slutter så igen her i 2013 med 1 købmandsbutik.  

I 1905 var Tvis en ganske lille by med få huse i hovedgaden.  

Kirken fra 1887 og mejeriet fra 1892 var de første bygninger i byen. Stationen og banen var kommet til i 

1904. Det samme år var missionshuset rejst. Så der var udvikling på vej. Landbruget var det absolutte 

hovederhverv. Det var på landet, livet blev levet på de  ca. 200 små og store brug. Købmænd og Brugsen 

skulle leve af, hvad landbeboerne havde brug for. 

 

Hovedgaden i Tvis 1907. Billedet er taget fra pladsen foran kirken. Den nye købmandsbutik har flaget hejst. 

Hvidklædt personale udenfor. 

I de første 60 år kunne man være sikker på, at folk, som var bosatte i Tvis ,også handlede i Tvis. Hos 

købmænd og i brugsen kunne man ikke alene købe dagligvarer men også foder, gødningsartikler, isenkram, 

brændstof og tøj. Man havde ikke brug for at komme udensogns. Det var også meget besværligt, og biler 

var sjældne. 

Fra o. 1970 sker der for alvor ændringer i befolkningssammensætningen. Engparken og Bannestrupparken 

bliver bebygget fra 1970 - 1990. Tvis går fra at være et udpræget landbrugssamfund til at blive domineret af 

bysamfundet med mange nye tilflyttere uden rod i det gamle. Mange af de nye folk har deres arbejde 

udenfor Tvis. De har bil, og de køber ikke nødvendigvis ind i Tvis. De lægger deres indkøb i Holstebro og 

andre steder.  

I starten har butikkerne fokus på selve driften af forretningen. Hvordan får man det økonomisk til at løbe 

rundt? Hvordan får man udestående fordringer inddraget? Hvilket varesortiment efterspørges? Fra o. 1970 

skifter fokus meget over på reklamens mangt. Hvordan fastholder man kunderne, og hvordan tiltrækker 

man nye? Hvordan skal forretningen indrettes, så den fremtræder indbydende for kunderne? De lokale 
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forretningerne er nu ikke bare i indbyrdes konkurrence med hinanden i byen, men i høj grad også i 

konkurrence med butikker i andre byer, navnlig i Holstebro. 

 

 

Købmænd contra Brugs. 
Den første købmand etablerede sig som skrevet i Hovedgaden 8 i 1905. Fra 1912 var der også 

købmandsforretning på den anden side af hovedgaden, der hvor Brugsen blev startet.  

I starten af århundredet blomstrede andelsbevægelsen. Man havde rigtig gode erfaringer med at gå 

sammen i fællesskaber og danne foreninger. Her i Tvis gik mejeriet glimrende efter megen skepsis ved 

starten. 

Der var stor forskel mellem de to måder at drive forretning på. I købmandsforretningen var det købmanden 

alene som bestemte. Han havde selv al ansvaret og risikoen. Han bestemte selv hvilken indkøbskæde 

forretningen skulle være tilsluttet. 

Brugsen derimod var baseret på en forening med en bestyrelse valgt på en generalforsamling. Det var 

bestyrelsen, som havde det overordnede ansvar både for vareindkøb, ansættelse af uddeler og økonomien. 

De enkelte medlemmer havde stemmeret men hæftede også solidarisk. De kunne få del i overskuddet, men 

risikerede også at skulle dække et tab. Man kan både undres over, men samtidig beundre det slæb, som 

især bestyrelsen havde ved at være meget inde omkring driften af forretningen. I starten var uddeleren 

bare lejet for et år af gangen. Efterhånden blev driften kanaliseret mere fra bestyrelsen over på uddeleren  

med økonomisk assistance fra hovedforeningen af brugsforeninger - FDB.  

Demokrati, medlemsindflydelse og et bredt ansvar er en besværlig både at drive forretning på. Demokratiet 

truede en overgang med at splitte Tvis Brugsforening, men det var kun en vanskelig overgang. Det var ikke 

demokratiet som sådan, der lukkede Tvis Brugsforening, men hele befolkningsudviklingen, reklamens magt, 

priser, vareudbud, mobilitet, store supermarkeder og muligheder for indkøb mange steder. 
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Købmand i Hovedgaden nr. 8. 
Fra Tvis Bogen af Jørgen Mejdahl  + tillæg ( 1987 og 2002) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1905 - 1919:  Peter Jensen. 

1919 - 1929:  Christian Jensen - søn af PJ. 

1929 - 1946:  Niels Sørensen. 

1946 - 1951:  Sven Bang Sørensen - søn af NS. 

1951 - 1958:  Kathrine og Poul Emil Nielsen. 

1958 - 1978:  Gudrun og Axel Lundager Pedersen. 

1978 - 2006:   Lise og Freddy Knudsen. 

2006 -              Lise Jeppesen og Jens Rasmussen. 

 

I 1991 flyttes det lokale postekspeditionssted fra 

Hovedgaden 42 til købmand Freddy Knudsens 

købmandsforretning, som desuden har 

håndkøbsudsalg for Løveapoteket i Holstebro 
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Peter Jensen og Christian Jensen. 

 

Konen Sara Jensen (f. Sørensen)  var lokalt født i Meldgaard. 

Der var ingen børn til evt. at overtage forretningen. 

 

 

 

Her har vi gravstenen for 

købmand nr. 2 i Hovedgaden 8 - 

nemlig købmand Chr. Jensen, 

søn af den første købmand.  

I 10 år fra 1919 - 1929 har han 

købmandsforretningen. 

Starter samtidig med at 

brugsforeningen oprettes. 

Er 38 år ved overtagelsen af 

forretningen. 

Sælger til Niels Sørensen 
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Niels Sørensen og Sven Bang Sørensen. 
 

 

 

 

 

 

     

 

Niels Bang Sørensen 1948 - 58 år.    Sven Bang Sørensen 1948 - 25 år 

     

Niels Sørensen købmand fra 1929 - 1946  Sven Bang Sørensen fra 1946 - 1951 

Sven overtager faderens købmandsforretning allerede som 23 år gammel. 

Samtidig køber faderen Niels Sørensen Hovedgaden nr. 20 og starter trikotageforretning her. Han er 

enkemand, men datteren Olga bistår i forretningen. 

  

 

 

Sven Bang Sørensen var med i en modtagergruppe 

under krigen. Han er her fotograferet ved befrielsen i 

1945. Han var da 22 år gammel. 

Købmandssønnen Sven var i modtagegruppe sammen 

med de to sønner af brugsuddeler  Knud Mikkelsen. 
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Kathrine og Poul Emil Nielsen 1951 - 1958. 

 
Det første år hed forretningen C. Nielsen og Søn, da faderen var med i forretningen. Familien kom fra 

Aalborg.  Da Poul Emil i 1952 blev gift med Kathrine, blev han samtidig også eneejer af forretningen. Han 

var en dygtig købmand, som støt øgede omsætningen. Efter sigende havde han et stort handelstalent og 

den 30 år gamle købmand kunne "sælge sand til en hedebonde i Tvis". Der var ved at komme en mindre 

bybefolkning i 1950'erne, men basis for byens butikker var landbofamilierne. På det tidspunkt var der ca. 

1350 mennesker i Tvis, og langt hovedparten boede på landet. 

Poul Emil kørte som andre købmænd og Brugsen landtur i lukket varevogn med udbringning af varer og 

indsamling af æg. Indtægten fra æggene var ofte den, som betalte købmandsregningen. 

Som noget nyt og populær hentede Poul Emil to gange om ugen friske grøntsager i Holstebro på auktionen 

og præsenterede dem ud til gaden med succes. 

Den næste købmand Aksel Lundager var i lære hos Poul Emil, og da Poul Emil fik mulighed for at overtage 

Carlsberg Depotet i Viborg blev der handlet, og kommis Lundager overtog forretningen. 

Det betød samtidig et skift fra leverandør A/S Chr. Kjærgaard  Aalborg til Styhr og Kjær i Struer. 

Gudrun og Axel Lundager 1958 - 1978. 
Gudrun og Axel var kun henholdsvis 23 og 22 år da de overtog købmandsforretningen I Tvis. Gudrun var 

uddannet ved konkurrenten - Brugsen i Tvis, mens Axel var uddannet 

ved købmand Poul Emil Nielsen, som nu ville sælge forretningen i Tvis. 

Efter læretiden havde de begge fået job i Holstebro forretninger og 

var for øvrigt nygifte i 1957, et år før de overtog forretningen efter 

opfordring fra Poul Emil Nielsen. 

Axel var indfødt Tvis bo fra gården Lundager på Lynghusvej, mens 

Gudrun var fra Ydby i Thy, ført til Tvis af uddelerparret Edel og Poul 

Kristensen i Brugsen. De kom også fra Ydby. 

Begge var således uddannede i købmandsfaget, så det faglige var i 

orden. Men da de begge var nyuddannede havde de ikke haft 

mulighed for at spare op til køb af deres egen forretning, så der skulle 
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arbejdes hård for at få afviklet gælden. 

Gudrun fortæller her i 2013 om livet som købmand i Tvis fra 1958 - 1978. 

Gudrun er nu enke, efter at Axel døde i 2012. 

Det var et voveligt spring at springe ud som selvstændig. Men de havde 

ungdommens gåpåmod, og de var kendte ansigter i Tvis, ligesom de selv 

kendte betingelserne for at drive forretning i Tvis via deres lærepladser i 

samme by. Det var lange arbejdsdage med bestemte åbningstider, men der 

var også meget arbejde udenfor åbningstiderne, ligesom benzinsalget også 

skulle passes udenfor åbningstid. 

Åbnings tiderne var: 

Hverdag: kl. 07.00 - 17.30 

Fredag til kl. 20.00 

Lørdag til kl. 16.00 fra 1968 til kl. 14.00 

 

Aksel Lundager - den nye købmand i 1958 - 22 år. 

Personale: 

Mens "Den gamle købmand" Poul Emil Nielsen flyttede med sin kone Kathrine til Viborg fortsatte 

kommisen Bent Ulrich Nielsen  som ansat ved Lundagers et ½ års tid. Han er senere kendt som fiskehandler 

ved Nørreport i Holstebro.  

Derefter blev Peter Lundager (bror til Axel) ansat i butikken. Han blev senere købmand i Feldborg. Efter 

ham kom Kristian Steffensen som lærling og derefter kommis. Han var knyttet til butikken i 11 år og boede 

de første år oppe under tagvinduet i et uopvarmet værelse på loftet over butikken. I vintertiden måtte 

Gudrun sende ham i seng med varmedunk. Han blev senere salgschauffør for bl.a. Oma margarine. Ellers 

klarede Gudrun og Axel selv butikken, men fik dog hjælp i huset af Karen Antonsen, da det 3. barn var 

ankommet. 

                              

Bent Ulrich Nielsen som var kommis både under Poul Emil Nielsen og under Gudrun og Axel Lundager. 

Kristian Steffensen som er uddannet hos Lundagers, og som fortsatte som kommis. 

Det unge par  kunne ikke 

nøjes med at hygge om 

hinanden i sofaen. 

Gudrun var næsten lige så 

meget købmand som 

Axel. De havde et rigtigt 

godt arbejdsfællesskab. 
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Landtur: 

Det var normalt at købmanden kørte 

landtur. Dvs. at kunderne specielt ude på 

landet blev besøgt mindst en gang om 

ugen. Købmanden kom med bestilte 

varer og opkøbte samtidig æg fra 

landmændene til videre salg. Det var her 

de berømte æggekasser kom ind i 

billedet. Det var kasser, som var 

beregnet til bakker med 30 æg i hver 

side, men som også var fine at levere de 

bestilte købmandsvarer i. Varerne var 

ofte bestilt ved, at mælkekusken havde 

besked med til købmanden. 

Gudrun kørte landtur tirsdag, onsdag og torsdag. Det foregik med  varebil, som folkevognsrugbrødet på 

billedet nedenunder. Der var også andre typer af varebiler, og i slutningen af købmandsperioden havde 

Gudrun også trailer bag bilen. Hun lærte dog aldrig at bakke med trailer. 

  

 

Der var salg af gas fra butikken og Gudrun 

havde flaskerne med ud til kunderne. Gassen 

blev brugt i husholdningen, men også af 

landmændene til korntørring. 

På billedet ses Peter og Axel Lundager ved 

varebilen med æggekasser og gasflasker. 

Peter var kommis i forretningen i Tvis, men 

blev senere selvstændig købmand i Feldborg. 
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Kig ned i æggekasse med æg. Til højre leger børn på æggekasser i den gamle købmandsgård i Tvis. 

                 

Kontrabog: 

Butikken kendte stort set ikke til kontantsalg. Alt køb blev skrevet ned, som regel i kontrabogen. Kunderne 

betalte så ca. 1 gang pr. måned. En enkel kunde havde den aftale med den gamle købmand, at han betalte 

2 gange pr. år. Den ordning fik han lov til at opretholde. 

Landmændenes varekøb blev så til dels opvejet af prisen for de æg, som købmanden modtog. 

Det med at få betalt, hvad man skyldte var en tillidssag. Men parret har kun mistet penge 2 gange i de 20 

år, de drev forretningen. 

Rente var aldrig noget man kalkulerede med hos købmanden. Det var meget modsat Brugsen, hvor der blev 

tilskrevet rente, hvis man ikke betalte til tiden. 

                                     

Kontrabog - og godt brugt pris - og opslagsbog fra Lundagers tid. 

Gudrun og Axel på besøg i Thy ved 

Gudruns barndomshjem kørende i 

"rugbrødet". Efter 3 år kom det første 

barn i ægteskabet. Det var Jan. Der var 

ingen til at passe ham, når Gudrun var 

på landtur. Derfor kom han med i en 

babykasse på bagsædet. Også Tom har 

som lille været med på landtur. 
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Det var et ganske stort regnskab at holde rede på for købmanden. Kontanthandel kom først for alvor i 

1970'erne.  

 

Butikslokalet i den gamle butik - før 1968. 

 

På billedet ovenover har vi et kig ind i butikslokalet, som det tog sig ud i slutningen af 1950'erne. 

Der er porcelæn, glasskåle og isenkram til venstre. Bagtil ud for disken har vi osteskabet. Ovenover er et 

skilt som fortæller, at sild er altid godt. Her står forskellige sildedåser. På disken  reklameres for 

vitaminpiller. Bag reklamen har vi vægten. Varerne var ikke prismærkede, men blev vejet, så man betalte 

efter vægt, eller man slog op i pris-bogen. Der var stort salg i tobaksvarer og helt til højre ses det store 

sortiment i tobaksvarer. I loftet hænger forskelligt isenkram. Kaffemøllen står bag osteskabet. 
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Den gamle købmandsgård. 

 

Pilen peger ind i købmandsgården, som det så ud indtil 1968. Den røde prik er på selve butikken med 

beboelse, de gule prikker på lagerbygninger. Den grønne prik er på familiens lysthus i haven og det grønne 

område med sø ned mod banen. I gården var også benzintank til traktorbenzin også kaldet blå benzin. Der 

var mulighed for mælkekuske og traktorer at køre gennem gården.  

Der blev ikke som fra Brugsen solgt foderstoffer fra gården. Man havde dog fornødenheder som bindegarn, 

reb, spande, redskaber og andet isenkram til landbruget. Efter bestilling fra landmændene forhandlede 

man også Hundsballefrø. 

Naboerne var mejeriet mod vest og 

bagerbutikken mod øst. Bagerbutikken 

var og er bygget sammen med 

købmandsbutikken. 

Der var en del trafik ind i gården. 

Traktorerne tankene blå benzin. De kørte 

ud i smøgen på den anden side af 

bageren. 

Købmandsfamiliens have med lysthus lå 

lige ned til et grønt område med sø. 

 

Tom og Jan Lundager i den gamle købmandsgård 1967. 
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Mælkekuske og købmanden: 

 

Det tætte naboskab mellem mejeriet og købmanden. 

Mælkekuskede gjorde sig stærkt gældende i bybilledet omkring mejeriet og købmandsbutikken. I 1960'erne 

kom 15 - 16 hestespand til byen med mælk. De kom fra alle egne af sognet, og meget ofte havde de bud 

med til købmanden fra gårdene. Indkøbssedlerne blev afleveret, når kusken kom til mejeriet. Så havde 

Gudrun får hjælp til pasning af Tom. 

Magnus Hesel kører rundt med ham 

på traktor i købmandsgården. 

 

Th. har 2 herrer sat sig i sofaen, som er ude 

til luftning. Det er Jøss Christensen og 

Jacobsen. Jøss var mælkekusk i 25 år, og 

havde derfor tæt relation både til mejeri og 

købmand. 
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købmanden varerne klar til de enkelte leverandører, når de kørte igen med returmælken. Eller også havde 

kusken indkøbsbeskeder med til landturen. 

Som tak for at være sendebud til købmand blev kuskene ofte indbudt til kaffe hos mælkeleverandørerne, 

men købmanden skønnede også på kuskene, og hvert år mellem jul og nytår var kuskene indbudt til gule, 

ærter, medisterpølse og en dram i købmandsgården. De kom efter hinanden i løbet af formiddagen, da de 

var nødt til at følge gangen på mejeriet. 

Vi er på det centrale sted i Tvis med liv og foretagsomhed dagen lang. 

Butikken havde også udlejning af service beregnet for sognets beboere, når de holdt større fester. 

Udlejningen af service var videreført helt fra købmand Niels Sørensens tid. 

 

Den gamle butik med beboelse. 

 
 

Købmandsbutikken ses fra hovedgaden på billedet ovenover. På nordsiden er der 2 butiksvinduer. Derefter 

døren til butikken med lampe over. Så følger vinduet ind til kontoret, og det nærmeste vindue er ind til 

stuen. Huset var nemlig både butik og bolig. 
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Der er benzin tank til biler og en mindre til knallerter. Den 3. tank er sandsynligvis en dieseltank. Der var 

ingen selvbetjening, så købmanden måtte af sted, hver gang der skulle tankes. Det var ikke bare i 

åbningstiden men faktisk på alle tider af døgnet. Familien havde soveværelse ovenpå, og kunder, specielt 

unge om aftenen kunne tilkalde købmanden ved at smide sten på gavlvinduerne. Da Gudrun kunne risikere 

at skulle ned til tanken, selv om hun var gået i seng, fik hun af samme årsag en morgenkåbe af Axel. Aftalen 

var dog også, at de på skift måtte af sted. 

 

 

 

 

De mange regnskaber på 

købmandskontoret. 

Ofte aftenarbejde. 
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Den nye købmandsbutik i 1968. 

 

 

I 1968 bestemmer Gudrun og Axel sig for at bygge ny købmandsbutik og privatbeboelse bag butikken. Her 

er nedbrydningen i gang med åben stue og soveværelse. Et skilt på facaden fortæller at butikken er i 

gården, som en midlertidig foranstaltning. 

 

 

På de næste to billeder er den nye butik klar. Den er trukket lidt tilbage i forhold bagerbutikken. 
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Et kig ind i den nye butik. Også dengang i 1968 var vareudvalget stort. Der er kommet prisskilte op og 

kontantsalget overtager efterhånden hovedparten af omsætningen. 

Selvbetjening blev efterhånden almindelig, hvor kunderne kørte rundt med indkøbsvogne, som de fyldte 

varerne i  og betalte ved kassen. De indkøbsvogne, som blev indkøbt i 1968, er stadig i drift her i 2013. 

 

 

Der var rigeligt med varer på hylderne. Tobak var en stor artikel, og vin afdelingen mangler heller ikke noget 

her i 1968. 
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22 
 

Der er kommet prisskilte på varerne, og der er kommet dybfrost med rødspættefileter og svinelever (nu er 

Centra også deres slagtet). 

Der er afdeling for konserves, frugt, gaver og papir. 

Lagerbygningen var placeret ud i gården mellem butikken og privaten.. 

Nabolaget til butikken. 

 

  

Der er mælketankbil nu og ingen mælkekuske, så vi er først i 1970'erne. Mejeriet stoppede helt i 1975. 

Skiltet SK udenfor butikken står for Styhr og Kjær, et en gros firma med base i Struer. Ellers var butikken 

knyttet til kæden "Centra Marked".  

Mejeriet fjernes i 1976. 

 

Driften på mejeriet ophører i 1975. Skorstenen væltes som den sidste del af nedbrydningen under stor 

opmærksomhed i 1976. Der er placeret en stenbarriere over mod købmandsbutikken for at skorstenen i 

faldet ikke skal skade butikken. 
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Købmandsbutikken set fra kirketårnet i 1976. Privatbeboelsen nede bagved med garage. 

                              

Den nye privatbeboelse.   Naboskabet med kirken. 
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En mellembygning forbinder butikken med privaten. Her er indgangen til privaten fra gården. Golden 

retrieveren blev anskaffet, efter at der havde været indbrud i forretningen 3 gange. Privatboligen er set fra 

havesiden. 

 

Samarbejde mellem byens købmænd og brugs. 

Butikkerne var naturligvis konkurrenter, men de havde også et godt samarbejde og henviste til hinanden, 

hvis de ikke lige havde den vare, som kunden efterspurgte. 

Der var også samarbejde i ferietiden, hvor de lukkede en uge på skift. 

Ifølge Gudrun, så havde de det fantastisk godt med hinanden. 

Købmandsbutikkens kunder var fra alle samfundslag. Der var ingen tydelig opdeling efter social rangklasse, 

efter religiøs opfattelse eller efter politik. Dog var der nok overvægt af venstrefolk i brugsen, men 

købmanden havde også store gårdmænd som kunder. 

 

Pulsen jan. 1977 

Lokalbladet Pulsen begyndte at udkomme i midten af 1970'erne og købmanden begynder at reklamere. 

Her i  1970'erne får reklamen større og større betydning.  
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Slut efter 20 år. 

Ægteparret havde 20  travle forretnings år, men Gudrun betegner dem alligevel som de bedste år i deres 

liv. 

 

Tre børn og fuldtidsarbejde i butikken og med landtur, var der nok at se til for Gudrun. De sidste år havde 

hun hjælp til det huslige af Karen Antonsen. 

Axels konstaterede ofte: Vi er meget bedre til at arbejde sammen end holde fri sammen. 

 

Her er det dog blevet tid til en søndagstur med venner i Tvis. 
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Årsagen til at familien afhændede forretningen i 1978 var, at de havde den store sorg at miste sønnen Jan i 

1977. Gudrun måtte være omkring Jan megen af tiden i 1977, og tidsmæssigt og arbejdsmæssigt kunne det 

ikke hænge sammen længere. De havde ingen hjælp i butikken på denne tid. 
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Lise og Freddy Knudsen 1978 - 2006. 
 

 

Det nye unge par Lis og Freddy Knudsen, som overtager forretningen i 1978. Annelise (Lis) var indfødt fra 

Tvis og 29 år i 1978. Freddy kom fra Vinding og var 31 år ved overtagelsen.  

Markedsføring og reklame spiller en større og større rolle for at tiltrække kunder. Man kan ikke længere 

være sikker på, at folk som bor i Tvis også handler 

i Tvis. Det unge par er bevidste herom. På billedet 

er forretningen pyntet op til forbrugsfest med 

festivaltilbud. 

I december 1979 ser annoncen for butikken 

sådan ud i Pulsen. Indkøbskæden er DAKO. I 

december 1982 er annoncen udvidet og deres gøres opmærksom på, at forretningen ikke bare sælger 

mælk, gryn og mel, men er klar til at servicere lokalbefolkningen på mange områder. 
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1983 -  5 år efter overtagelsen. 

Parret har i 1983 udvidet butikken med  48 m2. Som der fortælles i Dagbladet Holstebro handler butikken 

ikke bare med dagligvarer men også med gummistøvler og sytråd og har derfor brug for mere plads. De 

ekstra kvadratmeter bruges til en ny afdeling med køl og frys. 

 

Købmanden vil gerne have flere tilflyttere til Tvis for at holde gang i salget. Men generelt er købmanden her 

i 1983 tilfreds med handelen. Folk i byen er flinke til at handle lokalt. Det er også nødvendigt, hvis 

nærbutikkerne skal overleve. Købmanden kan ikke leve af småsalg alene. 

1990 - Messe i Tvis Hallen. 

 

Freddy og Lis markedsfører 

effektivt  butikken på Tvis 

Messen.  

Freddy skænker kaffe på sin 

stand, som blev kåret som 

messens flotteste. 

Tvis Messen var en succes her i 

1990 med 2.000 besøgende, 

men ophørte igen efter et par 

år. 
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I 1991 har forretningen skiftet kæde, og er blevet en del af den frie købmand. 

 

Her i 1991, hvor bagerbutikken lukker, begynder FK marked straks at sælge rundstykker  fra bager Thuesen i 

Aulum. Butikken holder nu også åben søndag formiddag. 

 

Forretningen har nu udover de almindelige dagligvarer: 

Bagerbrød, Håndkøbsudsalg fra apoteket i Holstebro, Lokalt postkontor, og blomsterforretning. 

Det med blomster er Lises afdeling. Hun er ekspert i blomsterbinding og har inddraget kælderen som 

blomsterdomæne. Tilbuddet om blomster gør forretningen ekstra attraktiv. Alle har noget at komme efter i 

butikken.  
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1994 - Købmanden alene på det lokale marked - Brugsen er lukket. 
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Lise og Freddy - årets Tvis borgere 1995 

 

Et bevis på at lokalbefolkningen her i 1995 sætter pris på den lokale butik og købmandsparret. 
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2002 - weekend - åbent i butikken. 
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Hovedgaden i Tvis ca. år 2000 - billedet er fra tillægget til Tvis Bogen. 

 

Hovedgaden i Tvis med købmandsbutikken i nr. 8 markeret. 
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2006 - Nyt købmandspar - Lise og Jens Steffensen. 

 

 

Der er skiftet til SPAR i 2004. 
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2008 - ombygning - 50 m2 lagt til butikken. 
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2010 - finanskrisen truer købmanden. 

 

 

 

Alvorsord fra den bette købmand til befolkningen i Tvis april 2010. 
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November 2010 i Pulsen - optimisme.  December 2011. 

 

September 2012 - ikke længere postbutik.  December 2012. 

Lukkeloven afskaffes i 2012. 

Købmanden i Tvis har åben fra 

7 - 19 
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2013 - Købmandsbutikken sættes til salg. 
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Butikken her i 2013. 
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Butikken udefra den sommerdag 2013. 
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.  

 

Vinafdeling etableret ved ombygningen i 2008. 

 

 

Butikken indefra 2013. 
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Eftertanker: 
Inger Damgaard fortæller her I 2013. Engang var der så mange forretninger i Tvis, at folk gik søndagstur fra 

det ene forretningsvindue til det andet for at se, hvad butikken havde fundet på. Der var ofte noget 

mekanisk med bevægelse i Brugsen, ved købmanden og hos elektrikeren. 

Forældre og deres børn går ikke længere på juleudstilling i Tvis' forretninger. Antallet af forretninger i Tvis 

kulminerede i 1950'erne og 1960'erne. Siden er den ene efter den anden lukket. Tilbage er reelt kun den 

ene købmandsforretning. Vi er tilbage til udgangspunktet i 1905. Dominansen af landmænd og 

landbokultur er ændret til dominans af byfolk og med helt andre livsmønstre og indkøbsvaner. Der er stadig 

lokal sammenhængskultur omkring byen Tvis, institutioner og fritidsliv, men indkøb foretages vidt og bredt, 

ja ofte ud i den store verden via netindkøb. 
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