
 
 
 
 
 
 

LOKALHISTORISK FORENING FOR 

MUNKEBO OG DRÆBY 

BYGNINGSREGISTRANT ANNO 1958 

 

Adresse: Fjordvej 28, Munkebo 

Matr.nr.: 27l, Munkebo By 

Bygningsnavn: ”Brugsen” 

 
EJERE: 

-1888 Rasmus Andersen Hansen 

1888-1889 Snedker Thorvald Jensen 
1889-1895 Peter Petersen 

1895-1895 Laurits Christian Larsen 
1895-1902 Bager Carl Christian Madsen 

1902-2001 Munkebo og Omegns Brugsforening 
2001-2014 COOP Danmark 

2014- Kirkens Korshær 

 

BYGNINGSBESKRIVELSE: 
Fritliggende enfamiliehus med tilhørende lokaler 

til handel, kontor, lager m.m. Oprindelig bygning 

i mursten med tegltag. Nuværende røde bygning i 
mursten med cementtag. 

 

BYGNINGSHISTORIE: 

Matr. nr. 27l er udstykket i 1888 fra en del af den 
jord, som tilhørte Krabbegården før udskiftnin-

gen. Den oprindelige bygning blev opført i 1889 af 
snedker Thorvald Jensen. 

De følgende år skifter ejendommen hyppigt ejer, 

indtil bager Carl Christian Madsen køber den i 
1895 og starter bageri. 

I begyndelsen af 1900-tallet bliver en kreds af 

borgere i Munkebo enige om at oprette en Brugs-
forening til afløsning for den spækhøkerforret- 

 

 

ning, der blev drevet af kromanden i lokaler 

på kroen. 

Man enedes med bager Madsen om at lave 

vareuddeling i hans bygning, og han blev 
samtidig ansat som den første uddeler. 

Brugsen klarede sig godt de følgende mange 

år, og i 1916 blev det nødvendigt at bygge 
nyt. Det blev den røde bygning, som mange 

kender som den ”rigtige” brugsbygning. 

I løbet af 1920erne blev den oprindelige byg-

ning revet ned, og de følgende år byggede 
Brugsen yderligere ud. 

Efterhånden blev konkurrencen fra især de 

store indkøbscentre i Odense for hård, og i 

2001 måtte Brugsens bestyrelse kaste hånd-
klædet i ringen og lukke butikken. 

COOP Danmark overtog bygningerne og drev 
her en Fakta-forretning de følgende år. Men 

lokalerne og deres placering opfyldte med ti-
den ikke Faktas ønsker, så COOP byggede en 

ny og moderne Fakta på Troels Alle. 

De gamle brugslokaler kom til fornyet ære og 

værdighed, da Kirkens Korshær købte dem i 
2014 og indrettede en genbrugsforretning. 

 

Brugsen anno 1924. Bemærk den oprindelige, hvide byg-
ning i forgrunden. 

Brugsens personale i 1945. I midten den mangeårige 
uddeler Olaf Nielsen. 

Brugsen 1965. 


