
KØBMAND VIGGO F. ANDERSEN, RØNDE 

 

Købmand Viggo F. Andersen var i en menneskealder en institution i Rønde. Viggo F. Andersen begyndte som købmand i 1932 i 
Hovedgaden 17 (nuværende EBM ”Din Tøjmand”), den vestlige ende, hvor dette foto stammer fra. I den østlige ende af 
bygningen havde Esther Gammelgaard, senere Hounsgaard, fotobutik. Billederne i denne serie er lånt af Viggo F. Andersens 
barnebarn, Jesper Freltoft, der bor i det hus på Rønne Allé 2 B, som Viggo F. Andersen lod bygge omkring 1945. Bemærk 
benzinstanderen til venstre – det var almindeligt, at en købmand også solgte benzin fra fortovskanten. 

 

1944 brændte både fotografforretningen og Viggo F. Andersens købmandsbutik og lejlighed. Et uerstatteligt fotoarkiv blev 
flammernes bytte ved den lejlighed. Efter branden flyttede Viggo F. butikken til Hovedgaden 27 og byggede ny villa på Rønne 
Allé 2. Egnsarkivet. 



 

Viggo F. Andersens nye butik på Hovedgaden 27 (nuværende Sportigan). Denne butik var blevet ledig efter at købmand A. 
Enevoldsen havde forladt den efter at have lejet den fra 1936. Enevoldsen var flyttet til Hovedgaden 33 (nuværende Rønde og 
Omegns Sparekasse). Rimet ”Viggo F`s kaffe i kanden – den og ingen anden!” blev et velkendt slagord i byen, ”den frie 
købmands kaffe” var og blev det bedste kort i konkurrencen med Brugsen. ”Faktisk var Viggo F´s kaffe så god, at nogle af de 
sommergæster, der havde nydt den i Rønde om sommeren, fik den sendt fra Rønde til hjemadresserne i fjerne egne af landet i 
vinterhalvåret”, kan Viggo F. Andersens datter Lilian Førgaard Freltoft oplyse. 

 

 

I 1957 kunne Viggo F. Andersen fejre 25-års jubilæum som købmand i Rønde – her ses han i butikken på jubilæumsdagen. Otte år 
senere, i 1965, døde han, og et par år senere solgte enken butikken til Svend Andersen, der etablerede Spar-forretning i den, og 
som 1973 flyttede sin butik til den nuværende placering ved Kaløtorvet og omdannede den til Røndes første supermarked. 1987 
solgte Svend Andersen til Ella og Arne Poulsen, hvis søn René Poulsen nu har overtaget butikken, der nu hører til Super Best-
kæden. 

 



Skrevet af Vilfred Friborg Hansen 2012 til ”Folk og Liv 2012”, Boggalleriet Rønde 2012. Her kan artiklen 

læses i sin helhed og med færdigredigerede illustrationer. 


