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Da købmand Henriksen den 8. marts 1908 købte den netop
nedlagte brugsforening og omdannende den til en
købmandsforretning, sagde folk i Bording, at det var tåbeligt.
Der var i forvejen 4 købmænd, så der var ikke basis for flere
købmænd. Men det blev hurtigt gjort til skamme.
Via dygtig købmandskab og god kundekontakt skabte Købmand
Henriksen en god forretning og blev i mange mange år en af de
førende forretningsdrivende i Bording indtil han i 1952 afstod
forretningen til svigersønnen Th. Alsnæs Andersen. Han vedblev
dog at have sin gang i købmandsbutikken helt frem til sin død i
1954. Ud over almindelig købmandsvarer specialiserede han sig i
bl.a. kunstgødning og andre ting som landmænd havde brug for.
Tidlig og sildig var Købmand Henriksen i butikken. Alt for
kunderne. De skulle kunne købe ind, når de kom om morgenen
eller når de kom hjem sent om aftenen. Ja, selv hvis de manglede
noget i løbet af aftenen kunne det lade sig gøre. ”Jeg kunne bestille
noget,” udtalte Købmand Henriksen. ”Jeg åbnede klokken 6 om
morgenen og stod bag disken til klokken 23 eller til midnat.”
Manglede bønderne penge til at betale for varerne gav han gerne
kredit. ”Jeg har ikke tabt penge på fattigfolk, ikke så mange, jeg
har talt dem,” har han engang udtalt.
Jo, Henriksen var i sit es bag købmandsdisken.
Og det var alt muligt, man kunne købe - både i små eller større
portioner. En halv eller en hel pund flormelis eller sågar 100 pund,
hvis man var storkunde. 100 pund flormelis kostede 8 kroner. Gær
var på lignende måde. Det solgtes fra 2 kg pakker.
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Eller måske havde man brug for klipfisk eller det som hang ved
siden af - noget tyk reb. Brændevin kostede engang 22 øre for en
flaske. Og en ekspeditrice fik 15 kr. i måneden huskede købmand
Henriksen.
Da Frede Hessel midt i 1940erne fik lærerplads hos Købmand
Henriksen fik han det første år 71,50 kr. om måneden, men når
beløbet til kost og logi var fratrukket var der 1,50 kr. tilbage. Til
gengæld var hans arbejdsdage meget lange og han skulle være i
seng senest klokken 22.00.
Købmand Henriksen var selv en prober og ordentlig mand som var
meget vellidt. Han forlangte også at personalet også var det.
Havde man for langt hår eller var det beskidt kom man under
købmand Henriksens kyndig hænder, hvad Frede Hessel engang
måtte sande.
Butikken var også ren og prober. Selv om forretningen var fyldt
godt op, var der altid rent og pænt. Det ellers så slidte cementgulv
blev hyppigt vasket.

Niels Henriksens
Købmandsforretning
1953. Bredgade 14.
der hvor den nye
åbne plads ligger.

Den lokale befolkning nød meget hans store personlighed og
faglig kunnen og beredvillig sagde han ja, når det gjaldt nye tiltag
for byens udvikling og fremgang eller hvis det gavnede den jævne
mand.
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Således var han i bestyrelsen for byens forsamlingshus i mange år
ligesom han var med til at skaffe gadebelysning til byen. I 11 år
var han formand for Bording Elektricitetsværk, som blev oprettet
omkring 1921.
Den forening han beklædte længst var dog uden for Bording.
Den betroede stilling som medlem af Ringkøbing Amts
Saneringsudvalg var den sidste af mange bestyrelsesposter han
frasagde.
Købmandsstanden lagde også hurtig mærke til den energiske og
dygtige købmand i Bording. Fra 1911 og 33 år frem var Niels
Henriksen medlem af bestyrelsen for Midtjysk Handelsforening
deraf 7 år som formand. Han gik tidlig af som formand, fordi han
blev valgt ind i Centralorganisationen for Jyske Købmænd og sad
der i 19 år.
Helt til tops nåede han da han blev valgt ind i bestyrelsen for De
Samvirkende Danske Købmandsforeninger, en bestyrelsespost han
beklædte i 15 år.
I mange år bestred han posten som formand for Midtjysk
Handelsforenings Hjælpekasse Det var en forening han selv
stiftede og ledede i mange år, en forening, som betød rigtig meget
for ham.
Foruden de mange tillidserhverv i Bording og dem han havde i
forbindelse med erhvervet som købmand skal nævnes at han i
1919 var med til at oprette Ikast Bank, den senere Ikast Handelsog landbrugsbank og fra 1965 Midtbank, og sad i dens bestyrelse
– i forretningsudvalget – frem til omkring 1950.
Hans store erhvervserfaring og hans gode kendskab til
lokalbefolkningen i Bording var til stor støtte for banken.
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De mange tillidserhverv og bestyrelser Niels Henriksen igennem
mange år gjorde stor fyldest i gav ham selvfølgelig megen ros
hæder.
Da han i 1937 gik ud af bestyrelsen for De Samvirkende Danske
Købmandsforeninger fik han tildelt hæderstegn i guld, en meget
sjælden udmærkelse. Henriksen blev også æresmedlem i Midtjysk
Handelsforening og i Bording Husmandsforening.
Det sidste betød rigtig meget for ham, fordi det jo var for de små
han havde bygget hele hans livsværk op omkring.
Hans store mål som købmand var jo at kunne give en dram til
mændene og en kræmmerhus bolcher til konerne og børnene når
de kom til butikken for at handle.

Niels Henriksens købmandsbutik bugnede af varer.
Bag disken ses fra venstre: Købmand Niels Henriksen,
svigersønnen købmand Th. Alsnæs Andersen, købmandsassistent
Preben Jørgensen og datteren Ester Alsnæs Andersen.
Billedet er fra 1953
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Købmand Niels Henriksen blev valgt ind i mange bestyrelser.
En af dem var Bording Forsamlingshus.
På billedet ses han i midten flankeret af B.O. Jensen og Poul
Poulsen, Rønkilde på venstre side.
På hans højre side er det Anders Bodholt og Chr. Nedergaard.
Efter at han et halvt år tidligere havde mistet hustruen Else døde
Købmand Niels Henriksen træt og mæt af dage i 1954.
Et langt og begivenhedsrigt- og succesfyldt liv var dermed
endeligt.
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