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Da Super Best – Bredgade 14 – brændte natten mellem den 5. og 
6. juli 2011 forsvandt også en af Bordings ældste bygninger og 
117 års uafbrudt købmandsskab i samme bygning sluttede. 
Forud var en lang historie. 
 

Andelsbevægelsen havde rigtig gode tider fra omkring 1870 og de 
næste næsten hundrede år. I første del af perioden var det især 
mejerier og brugsforeninger, der blomstrede op.  Det skete også i 
Bording. Bording Andelsmejeri kom i 1877 og nogle år senere 
opstod tanken om en brugsforening.  
 

Den 13. juni 1894 var der møde i Bodholt angående oprettelse af 
en brugsforening. Brugsen blev bygget på en del af den store 
byggegrund, som vi i dag kender som Bredgade 12 og 14. Efter 
nogle udmærkede år fik Brugsen nogle økonomiske vanskelige år, 
som medførte, at en del af grunden (nr. 12) blev solgt fra i 1906 til 
den nyoprettede Bording Foderstofforretning. (dér, hvor nu 
nedlagte Jyske Sparrekasse ligger). Brugsen stod dog ikke til at 
redde og måtte derfor lukke.  
  



I 1907 købte en udefrakommende brugsuddeler Bording 
Brugsforening og omdannede den til en købmandsbutik. Det blev 
den 4. købmandsbutik i en lille by på omkring 100 indbyggere. 
Dog var der en god og stor opland. Alligevel var der en del, der 
mente, det var ”tovlig” af købmand Niels Henriksen at tro, han 
kunne drive en rentabel forretning, når der allerede var 3 købmænd 
og når nu Brugsen ikke kunne løbe rundt økonomisk. En del af 
Bording Brugs´ kunder fortsatte dog med at komme i den nye 
købmandsforretning samtidig med at Henriksen på god vis forstod 
at skabe en god fast og solid kundekreds. Helt frem til omkring 
1952 drev han sit livsværk før han overlod forretningen til datteren 
og svigersønnen, Ester og Thomas Alsnæs-Andersen. 
 

Svigersønnen, der oprindelig var fra Sønderborg, havde fundet til 
Bording via en uddannelse som kommis i hjembyen og en tid i 
Nakskov. Med hjælp fra lærling og kommis drev de så 
købmandsforretningen videre. På bygningen ændredes navnet fra 
”N. Henriksen” til ”Th. Alsnæs-Andersen.” Han havde mange af 
de samme dyder og kvaliteter som Henriksen havde.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto fra 1980. 
Købmanden fra 1970 til 1986 var Ejvind Jensen 
  



Efter Th. Alsnæs-Andersens tragiske død d. 27 aug.1964 
videreførte Esther Alsnæs-Andersen købmandsbutikken indtil 
hendes kommis, Ejvind Jensen, overtog købmandsbutikken i 1970. 
Facaden ændredes til ”Centra Marked.” og senere igen til 
”Dankøb”. 
Efter 16 år valgte Ejvind Jensen i 1986 at sælge forretningen til 
Norman Andersen Ikast. Forretningen blev omdøbt til ”Norman.” 
Som bestyrer blev ansat Poul Krabbe. Poul Krabbe og 3 andre 
(Knud Rørby, Tonny Lauridsen og Herbs) købte imidlertid i 1989 
alle Normans Andersens butikker i Ikast, Karup og Bording. Knud 
Rørby stoppede efter et par år grundet sygdom ligesom Tonny 
Lauridsen stoppede efter ca. 5 år, hvorefter butikken i Karup blev 
solgt fra. Fra 1997 kaldtes købmandsforretningerne Super Best. 
1. feb. 2004 solgte Herbs og Poul Krabbe deres butikker til 
Dagrofa. Således også butikken i Bording. Alex og Ruth Fibiger 
købte af Dagrofa og havde så forretningen i 18 måneder, hvorefter 
slagter Tommy Pedersen videreførte Super Best frem til branden 
d. 6. juli 2011. 

 
 
 
Foto fra 
februar 2010. 
”Super Best” 
købmanden var 
da Tommy 
Pedersen.  
 
 
 
 
 
  



 
 
 
Foto fra 
branden den 
6. juli 2011. 
117 år som 
kolonialbutik 
var slut. 
 
 
 
 
 
 

Ved branden blev antallet af kolonialforretninger i Bording 
halveret, så der kun var en tilbage, nemlig Fakta. Det højeste antal 
kolonialforretninger, der har eksisteret på en gang i Bording, er 9. 
Det var omkring 1950.  
 

Efter branden i 2011 blev bygningen revet ned og pladsen lå hen 
de næste 4 år. Mange troede, der igen skulle bygges ny forretning, 
men nej ingen havde mod til at bygge ny butik, heller ikke de store 
købmandskæder følte lyst til at drive forretning. 
 

I efteråret 2015 blev brandtomten så reetableret, så det i dag nu 
fremstår som en del af det, som Vision Bording sammen med 
andre samarbejdspartnere har bestemt.  
 

Det er tænkt som et rekreativt område - som en bedre ramme for 
byens borgere. Et sted for hele familien og mulighed for masser af 
aktivitet. Der er både skate areal, klatreareal, basket kurv, scene og 
tribune mv. 
  



Mødestedet, som stedet kaldes, skal ligesom binde bymidten 
sammen. 

 

Foto fra februar 2016. 
En af Bording bys ældste bygninger er forsvundet og pladsen er 
nu et fællesareal kaldet ”Mødestedet” og tænkt som byens 
centrale sted, hvor alle kan komme og hygge sig. 
 

Engang mødtes man i købmandsforretningen for at blive opdateret 
og få en snak. I dag kan man mødes på ”Mødestedet” og opleve 
det samme. 
 

Kilder:  Tekster fra Bording Lokalhistorisk Arkiv 
 Poul Krabbe, Engesvang 
 Ejvind Jensen, Ikast 


