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HVAD SKER DER I HØJBY - LÆS DET I HØJBY NYT!

Indlæg i Højby Nyt 2018 nr. 7
Højbyvej 11 matr. 7g. Før og nu..
Af Kurt Hedemand, Højby Lokalhistoriske Arkiv

Gårdejer Mads Hansen Højby-
gård frasælger et grundstykke 
beliggende tæt ved den nye 
sydfynske jernbanelinje (Oden-
se – Svendborg) til folkene bag 
initiativet til stiftelsen af Højby 
& Omegns Brugsforening den 
28. juni 1902. De på den tid 63 
medlemmer bemyndiger mu-

rermester Lars Nielsen, og sned-
kermester Peder Nielsen til at 
opføre og indrette en bygning 
med butik, lager og bolig til den 
nystiftede Højby & Omegns 
Brugsforening. På det første re-
præsentantskabsmøde beslut-
tede man at ansætte Frede Niel-
sen som uddeler. Frede Nielsen 

var født og opvokset i Højby, og 
valget var nok ikke helt forkert, 
for Frede fortsatte de næste 33 
år, inden han overlod jobbet til 
sin lillebror Harald Nielsen, som 
løftede opgaven i 12 år frem til 
1947. Herefter fulgte et par ud-
delere i kortere og længere pe-
rioder, inden 1. manden Knud 
Kildahl blev ansat som uddeler 
i 1963. – Medlemstallet var stødt 
stigende, og bestyrelsen blev 
nødsaget til at se sig om efter 
nye udvidelsesmuligheder. Så 
Højby Brugsforening flytter til 
en helt nybygget butik på hjør-
net af Svendborgvej og Højbyvej 
d. 24. maj 1967.

8. december 1967 køber Hans 
George Enemark – Fyn a/s ejen-
dommen, og efterfølgende for-
handles der jord- og plantema-

skiner fra matriklen i mange år. 
15. december 1991 køber Svend 
Aage Mønster ejendommen, og 
senest har tømrerfirmaet Storm 
& Handwerk aps erhvervet 
ejendommen d. 7. maj 2014.

Den nyrenoverede Højby Brugsforening på Højbyvej nr. 11   
fotograferet i 1950

Den første brugsuddeler Frede Nielsen med sit personale ca. 1932

Den 116 år gamle ejendom som den tager sig ud i dag
foto Kurt Hedemand


