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 VI MØDES I 
BRUGSEN
Danmarkshistorie set gennem de varer, vi købte

Ved du, at brugsforeningsbevægelsen blev startet af rige, 
engelske godsejere? Ved du, at Brugsen i fremtiden vil gøre alt for 
at genindføre god, gammeldags service? Ved du, at Jørgen Ryg 
engang reklamerede for Brugsen? Ved du, at Brugsen i gamle 
dage havde omrejsende teater - og at Yvonne fra Olsen-banden 
spillede seriøst teater dér? Ved du, at Brugsen i gamle dage havde 
eneret på at forhandle snaps? Ved du, at Brugsen i 150 år har været 
dagsordensættende inden for både varedeklaration, fødevareanalyse 
og sundhedsoplysning? Ved du, at det amerikanske bilfirma Mustang 
har købt retten til at bruge navnet af Brugsen - fordi Brugsen havde 
rettighederne til navnet, nemlig som cykelnavn? Næ. Men du vidste jo 
heller ikke, at Brugsen er Danmarks største cykelhandler, vel? 

Så er det godt, at du den 4. november kan læse hele Brugsens 
150-årige historie i forfatteren Kristian Ditlev Jensens bog. 

Vi mødes i Brugsen beskriver den danske brugsforeningsbevægelse 
igennem 150 år fra begyndelsen i 1866 og frem til de nyeste visioner 
for fremtidens dagligvarehandel. Med fokus på tiden efter krigen 
præsenterer Kristian Ditlev Jensen hvert af årtierne fra 1940’erne til 
2010’erne i et kulturhistorisk perspektiv, og de otte årtier foldes ud i en 
række sprudlende, overraskende nedslag i danskernes hverdagsliv 
gennem snart 80 år. Med fokus på de dagligvarer, vi efterspurgte, og 
de butikker, vi handlede i.
Bogen er rigt illustreret med hen ved 250 billeder af 
brugsforeningernes ikoniske plakater, emballager, reklamer, interiører 
med videre. Tidsbilleder, som du – måske – helt havde glemt, du 
kunne huske?

Om forfatteren

Kristian Ditlev Jensen (f. 1971) er dansk forfatter og journalist. Han 
er uddannet fra Forfatterskolen og universiteterne i København og 
Aarhus. Han modtog i 2004 Debutantprisen for sin første roman  
Det bliver sagt og bidrager som journalist og kritiker til en lang 
række magasiner, tidsskrifter og dagblade i Danmark og Tyskland.

Yderligere information og kontakt
For bestilling af presseeksemplarer, pressefotos og kontakt til  
forfatteren, kontakt venligst presseansvarlig Mette Wibeck på  
mette@strandbergpublishing eller på telefon 4075 3476.  
Se eksempler fra bogen på strandbergpublishing.dk
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KRISTIAN DITLEV JENSEN

Vi mødes i Brugsen
DANMARKSHISTORIE SET 
GENNEM DE VARER, VI KØBTE

Vi mødes i Brugsen beskriver den danske brugsforeningsbevægelse 
igennem 150 år fra begyndelsen i 1866 og frem til de nyeste visioner for 
fremtidens dagligvarehandel.

Med fokus på tiden efter krigen præsenterer forfatteren Kristian 
Ditlev Jensen hvert af årtierne fra 1940’erne til 2010’erne i et 
kulturhistorisk perspektiv, og de otte årtier foldes ud i en række 
sprudlende, overraskende nedslag i danskernes hverdagsliv 
gennem snart 80 år. Med fokus på de dagligvarer, vi 
efterspurgte, og de butikker, vi handlede i. 

Bogen er rigt illustreret med brugsforeningernes 
ikoniske plakater, emballager, reklamer, interiører 
med videre. Tidsbilleder, som du – måske – helt 
havde glemt, du kunne huske?

 

KRISTIAN DITLEV JENSEN      Vi
 mødes i Brugsen 

101174_cover_vi moedes i brugsen_cs55_.indd   1 07/10/15   15:36

Kristian Ditlev Jensen


