
Butikker før og nu Forretninger i Vrist og Langerhuse før og nu 

Lokalarkivet for  

Thyborøn-Harboøre-Engbjerg 

H.P. Hansen, sammen med sine medhjælpere,  ca. 1930 

Langerhuse Brugsforening  

Vrist Minimarked 

Lone Olesen med sine medarbejdere,  år 2000 

H.P. Lilleøres købmandsbutik 

Hans Peder Lilleøre 

Vrist ny Brugsforening 

Personerne er: 1) ukendt, 2) Molle Tjørnild, 3) Marie Mollerup,  

4) Købmand Laust Mollerup, 5) Marie Rønn og 6) P. Mollerup ju-

Ca. 1909 

Mollerups forretning i Vrist 

Ca. 1950 

Slagterforretningen i Vrist 

Ca. 1965 

Brugsforeningen blev oprettet i 1906 med H.P. Hansen som 

uddeler. Han blev i 1944 afløst af sin søn, Karl Hansen – der 

fortsatte i embedet indtil nedlæggelsen 30/9 1983.  

Langerhuse Brugsforening var gennem mange år en særdeles 

blomstrende forretning, der også trak kunder til fra Kirke-

byen. Både H.P. og Karl drev sideløbende med uddelererhver-

vet fiskeeksport og sendte fisk med bil til Tyskland. 

I dag er bygningen renoveret og bruges til sommerhus. 

Kong Christian X er den fornemste, der har stået bag disken i 

Langerhuse Brugsforening, hvor han under et besøg i 1928 spø-

gende påtog sig ekspedientens rolle overfor en ung pige. 

Huset blev bygget i 1928, derefter ud- og 

tilbygget af flere omgange. Huset blev byg-

get af Valborg og Cornelius Lind Andersen, 

senere overtaget af Elly og Kristian By-

skov. I 1952 købte Valdemar Bro forretnin-

gen og i 1965 sammenlagde han den med 

faderens slagterforretning i Harboøre (som 

filial) og fik navnet Bro & søn. Forretnin-

gen i Vrist blev nedlagt omkring 1970. 

Beboelsen blev fra 1965 udlejet til Kjeld 

Kristensen og i 1975 købte han ejendom-

men af Valdemar Bro. 

I dag er ejendommen privat beboelse. 

Mads Kruse Jensen købte forretningen i 1896, dengang 

var forretningen placeret, hvor der nu er privat beboelse. 

Mads Kruse Jensen var både købmand og sognerådsfor-

mand. Han døde i 1926, hvorefter datteren Anna Lilleøre 

videreførte forretningen indtil hun i 1936 købte forretnin-

gen sammen med sin mand Lars Peder Lilleøre, som 

byggede en tilbygning på huset, ud mod vejen og flyttede 

forretningen derud.  

Sønnen Hans Peder og Jonna Lilleøre overtog forretnin-

gen 1. januar 1974 og i 1976 fik hele forretningen en an-

sigtsløftning, Hans Peder og Jonna drev forretningen ind-

til de lukkede den, den 10. december 2006. 

I dag er bygningen beboelse 

Vrist ny Brugsforening blev oprettet i 1901 efter stiftende møde 

hos Marius Mollerup i dec. 1900. I 1901 blev det vedtaget at kø-

be en byggegrund af Søren Bertelsen og Laust Mollerup antages 

som uddeler. Bygningen blev bygget i 1901 af materialer fra et 

fiskepakhus.  

Fordeling af det årlige overskud har haft en vigtig funktion i 

brugsforeningens virke. En betydelig del gik til enker eller andre 

trængende, første gang 28/3 1902. 

Fællesskabet om Vrist ny Brugsforening bestod indtil 1949, da 

forretningen blev solgt til daværende uddeler Johan Jensen, som 

ombyggede den samme år og drev købmandsforretning fra 

adressen. 

I dag er bygningen privat beboelse. 

Forretningen solgte og reparerede cykler, desuden 

solgte de gas og benzin, samt udlejede knallerter. 

Benzin-standeren var med håndpumpe og placeret på 

den anden side af vejen. 

Peder Mollerup var samtidig også klitfoged. 

I dag er bygningen beboelse og ejes af en søn. 

I 1975 rykkede Sofie og Charles Sørensen teltpælene 

op i Lemvig, hvor han forlod stillingen som inspek-

tør i Limfjordshallen, for at slå sig ned i Vrist. Her 

Startede Charles så Vrist Mini-Marked, som han drev 

indtil 1990 hvor han gik på pension. 

I 1990 overtog Lone og Leif Olesen fra Tørringhuse 

så forretningen og driver den fortsat i dag – dog kun 

åben i sommerhalvåret.  
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