
Niels Johilnsen
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Kvickly Tranbjerg, byens og egnens store
dagligvarebutih er bygget pi fundamentet
af Tranbjerg Brugsforening, der ibnede si
tidligt som i 19f8.
Uden at overdrive kan man fastsli, at den
person, der gennem tiderne har stiet
strrkest i erindringen som chef for den
store virksomhed, er uddeler Niels
Johansen, der i 1946 blev ansat som leder
af Brugsen i Tranbjerg. Brugsens
omsretning var da 250.000 kroner pr. ir, og
Niels Johansen blev den foretrukne ud af et
felt pfl 60 ansogere. Han blev pfl posten
helt frem til 1981, hvorefter han fortsatte
en rrekke ir som kontorleder i den
Brugsforening, der var blevet si stor en del
af hans liv.
Niels Johansen blev fsdt ibrss i
Nordjylland 1921 og fik sin
brugsforeningsuddannelse i Prrestbro
Brugsforening. Efter videreuddannelse
kom han til Overlade Brugsforening i
Himmerland og senere til Brugsforeningen
Alfa i Hojslev. Og altsi blev han fra1946
uddeler i Tranbjerg Brugsforening. Et
virke, som satte sig mange spor. Ikke blot
var han en meget dygtig forretningsmand,
som spillede en vesentlig rolle i
udviklingen af Tranbjerg Brugsforening
frem til det moderne varehus byen har i
dag. Men han var ogsl en agtet borger i
lokalsamfundet Tranbjerg blandt andet
som medfortreller til det lokalhistoriske
vrerk TRANBJERG - for og nu.
Niels Johansen var naturligvis ikke alene
om at skabe succeshistorien Tranbjerg
Brugsforening. Han havde et uspdvanlig
godt forhold til sine omgivelser. Kunderne,

medarbejderne og byens og egnens
befolkning i det hele taget.
I1974 blev en ung brugskommis, Preben
Celund Jensen, ansat i Tranbjerg
Brugsforening. Og fra fsrste dag blev han
anset som Niels Johansens hojre hind i den
daglige forretningsforelse. Preben Celund
Jensen blev da ogsi Niels Johansens
efterfolger som uddeler i Tranbjerg
Brugsforening indtil han selv sagde stop i
1986. Der udviklede sig hurtigt et nrert
venskab mellem de to forretningsfolk,
Denne beretning er i det efterfolgende
centreret om Preben Celund Jensens
erindringer om samarbejdet med Niels
Johansen, som han husker det, her
omkring 26 hr efter at Celund stoppede sit
virke i Tranbjerg.

Niels Johansen



Unikt samarbejde
Niels Johansen naede at holde 40 fus
jubilaum i Tranbjerg Brugsforening. Pe 35
6rs jubilaumsdagen fik Niels Celund Jensen
overdraget noglerne til Brugsen som
Johansens aflsser. De niedes sdledes det
forholdsvis sjeldne forhold at vare hinandens
chefer. En konstellation, som
Brugsforeningens daverende formand
karakteriserede som "enestiende i dansk
erhvervsliv."
Det var et samarbejde uden mange msder.
Man havde ikke lodrette dagsordener. Men
der blev snakket meget ilsbetaf hver eneste
arbejdsdag. Havde en af de to fAet en ny ide,
blev der skrevet en lille seddel om det, som
kom ned i kittellommen hos den anden.
Dagen efter blev det s6, henover skrivebordet
eller disken afgjort, om ideen skulle fremmes
eller ej. Preben Celund Jensen var ikke bange
for Niels Johansen og det omvendte var heller
ikke tilfeldet.
Johansen respekterede foltq han kunne
diskutere ligevcrdigt med. Men som Preben
Celund tilfajer: 'Naturligvis under hensyn til,
at Johansen var uddeleren."
Niels Johansen kunne ikke samarbejde med
folk, som viste ham, at de var bange. Hans
mening var, at hvis de var bange for ham,
kunne de ogsi v&re bange for kunderne og
det mitte ikke ske.
Han tilgav omvendt forkerte beslutninger. Var
en ide aforovet og fuirdet ikke beredygtig, si
var det ogsi et resultat, man kunne bruge til at
komme videre p6-

Andelsbevregelsen
Hvis det lyder som om Niels Johansen var
garnmeldags, si var det ingenlunde tilfaldet.
Hans grundtanke var imidlertid, at
andelstanken var den rigtige livsfilosofi.
Dette, at menneskene ikke kun skulle trenke i
egne interesser men at man ogs& skulle v&re
til nytte for andre. Niels Johansen og Preben
Celund Jensen delte den opfauelse, som
FDB's fsrste formand, Severin Jengensen for
mange 6r siden formulerede, at det vigtigste
ikke er atoge folks skonomiske velvere men
athajne det moralske stade og at gwe
medlemmerne til dygtigere og mere
selvstendige mennesker.
Forstanderen for den Andelsskole, som bide
Niels Johansen og Preben Celund Jensen
havde sogt uddannelse p6, havde meninger
om, at bevagelsens ansatte ikke blot skulle
stille sig op og kreve mere i lgn, men
omvendt, at de af bevagelsens ledere, eller
med andre ord uddeleme, som ikke kunne se,
at dygtige medarbejdere skulle have en
ordentlig lorL heller ikke duede. En opfattelse,
som Niels Johansen fulgte i sit lederskab.
o'Vrerdsrtter du ikke det du har, vil du heller
ikke vardsette det du fEr," som Preben
Celund siger.
Niels Johansen fulgte hver enkelte
medarbejder. Han kunne se, hvor hver enkelt
passede bedst ind. Det betsd pi den lange
bane, at medarbejderne i Tranbjerg
Brugsforening blev dygtigere og dygtigere.
Og Niels Johansen stod i firenes lob i spidsen
for uddannelse af mange mennesker som
ndede store stillinger i samfundet. Ikke kun
indenfor andelsbevegelsen men ogs& ude i
det private erhvervsliv.

Han var ikke som de
andre
Johansen var ikke som de fleste. Han stod
urokkeligt pfl sin grundholdning. Han var
hederlig, flittig og stabil. Og nir en sag var

"f'v

Preben Celund Jensen



afgiort, var de,n ferdig. Samtidig med det, var
han velbegavet, si afgorelserne var som regel
de rigtige.
Nfu en ny selger kom til butikken for at
presentere sine varer, kunne Niels Johansen
smutte forbi lederen af den pigeldende
af<lelings leder og diskret sporge: '"Tror du
han vil os det godt"? Det var et signal om, at
man burde vise oget agtpigivenhed.
Johansen sagde ogsi ofte og med glimt i ojet:
"Hvis alt andet ghpper, sA prov med
erlighed." Det var et signal om moral. Men
ogsi et signal om ledelsesstil og om den
adfcrd han selv praktiserede, og som han
ogs6 krevede af sine omgivelser.

Snustobakken
Tranbjerg var i Niels Johansens lange
uddelerperiode en by i udvikling, ogsi
befolkningsmassigt. Man havde veret et
landdistrikt i mange ir, men udviklingen gik
mere og mere mod et bysamfirnd. Gamle
kunder forsvandt afnaturlige drsager og
mange nye kom til. Tidligere tiders
varegrupper blev der mindre brug for og nye
varer blev mere aktuelle.
Pi et tidspunkt var der kun en eneste eldre
kunde tilbage, som brugte snustobak.
Tidligere brugte mange mend dette
nydelsesmiddel men til sidst var det slut.
Johansen besluttede dog, at den eldre mand
stadig skulle kunne ksbe sin snus i Brugsen.
Det giorde han muligt ved at indgi en
indksbsalliance med en nabobrugsforening,
som ogsi have et ganske beskedent salg af
snus.
En dag kom den gamle mand ind i Brugsen og
kunne ikke lengere finde sin vare. Og ganske
rigtlgt var den sidste pakke snustobak blevet
solgt og ved et trheld vir en ny ikke blevet
bestilt. Det fik Niels Johansen til i sin
middagspause selv atkwe til nabobrugsen for
at rette op pe det og kort tid efter var en ny
pakke snus leveret \iemme hos kunden.
Der er numge andre eksempler pd Johansens
respekt for krurderne. Engang midt i 1970-
erne have en afde nye unge husejere i byen

veret i Brugsen for at ksbe en trillebsrre til
arbejdet i haven. Men tiderne var blevet si
moderne, at en trillebsre ikke bare var et
redskab, man kunne trille hjem med. Det var
et samleset bestiende af selve ladet, et lsst
hjul og de lsse stanger og hindtag, der skulle
samle hele vcrket. Da den unge kunde
foruds6 det hiblsse i at skulle lsse sd teknisk
en opgave og Johansen observerede
problemstillingen, blev brugslerlingen Bjame
tilkaldt for at sti for en hurtig samling af det
hele, si den glade og tilfredse kunde kunne
trille hjem med det brugsklare redskab.
Mange af de nye husejere i Tranbjerg skulle
dengang ogsi prove atvrxe hundeejere. Men
Brugsen var ilfte gearet til at kunderne grk tur
til Brugsen med hunde i snor. FraNiels
Johansen fsrste gang blev giort opmerksom
pi problemet og til at der var skruet fem
hundekroge i Brugsens mur, sA dyrene kunne
sti forsvarligt bundet, gik der under en halv
time.
De irlige generalforsamlinger blev holdt pfl
Tranbjerg Kro. Der var sredvanligvis
indforskrevet en hammondorganist til fedje
halvleg. Niels Johansen forssmte aldrig at
rose personalets indsats.Han forssmte heller
ikke hen mod aftenens slutning at tage en
pligtdans med de tilstedeverende damer.
Men der var ogsi en gftDnse forNiels
Johansens velvilje. NAr enkelte kunder
udelukkende havde bebrejdelser at fremfore,
selv om Johansen havde fulgt dem rundt i
butikken og vist dem alle de gode tilbud, s6
var grensen niet. Johansen kunne finde pi at
foreslA sidanne kunder at finde en anden
butik at handle i.

De unge
Som tidligere beskrevet, havde Johansen oje
for uddannelse afde unge.
Brugsforeningslarlinge blev taget godt imod i
butikken og Niels Johansen opdrog dem til at
tenke selvstendigt. De unge, der selv kunne
forudse, at der om lidt ville vcre brug for dem
pi den ene eller den anden position i
butikken, havde hans srerlige forkarlighed.



Og Niels Johansens unge elever niede, som
tidligere beskrevef for manges vedkommende
langt.
Niels Johansen gav ansvt videre til de
medarbejdere, han stolede p6. Det var sivel til
eleverne som til mellemlederne samt til den i
hans tanker udpegede efterfolget, Preben
Celund Jensen. Sadan drev han med succes
Tranbjerg Brugsforening frem til
generationsskiftet og som kontorleder ogsi
fum til den endelige afsked med Tranbjerg
Brugsforening.
Der var ikke behov for at soge medarbejdere-
De sogte selv til Tranbjerg Brugsforening. For
det var et godt sted at v&re. En god
uddannelsesstation. Mange n&ede at fejre tifus
jubilreer under Niels Johansens ledelse.
Der vat, s6vel hos Niels Johansen som hos
efterfolgeren, Preben Celund, en forkarlighed
for den selvstendige brugsforening frem for
den FDB-ejede model. Og den forkerlighed
lagde Niels Johansen atdrig skjd pe.Denne
selvstrendighed varede i hele Niels Johansens
og i hele Celunds ledelsesperiode. Men si var
det ogs6 slut.
Dygtig ledelse var det, der blev praktiseret.
Det var en forretning, der blev drevet.
Tranbjerg Brugsforening var ved m6linger for
brugsforeningeme p6landsplan altid i midten
af den bedste tredjedel og man var nummer to
for s& vidt angflr bedste dckningsbidrag
blandt de godt to hundrede butikker, der hsrte
under den s6kaldte Viby Centralafcleling i
FDB.
I enhver butik er der et vist svind. Alts& et
mere eller mindre uforklarligt tab. Men i
Tranbjerg Brugsforening var dette svind nede
pt et absolut minimum, m6lt i forhold til
tilsvarende butikker.

Billederne
Niets Johansen og Preben Celund havde
fuldst€ndig sbir pi forretningen Tranbjerg
Brugsforening over de mange et. Styt pA
hvad medarbejdeme kunne og hvad de var
bedst til. Der, hvor de var bedst, fik de lov til
at udfolde sig. Pi den m6de kom de gode

resultater kontinuerligt. Og medarbejderne var
som hovedregel glade og tilfredse.
Stvel Johansen som Celund brugte meget at
oversette dette at lede brugsforeningen til en
slags billedsprog. Preben Celund
sammenlignede siledes det at lede
brugsforeningen med en garhrers eller en
skovfogeds opgave med at passe og pleje
skovens flotteste tre.'Nogle nojes med at
klippe treets krone."Si kan alle komme og se
det flot udfsrte arbejde i en kort irrekke,
mens andre koncentrerer sig om at gade
jorden og losne for rsddernes trivsel. Det
giver i det lange lsb det mest holdbare
resultat, ogsi nir man driver brugsforening",
siger han.
Niels Johansen kunne ogsi bruge historierne
om heste i sin ledelse: En mand havde fllet
den ide, at det ville spare ham for nogle
udgifter, hvis han gav sine heste mindre og
mindre at spise dag for dag. En tid gik det
godt. Hesten arbejdede som den plejede. Men
pludselig en dag, var hesten dod og ejeren
stod naturligvis tilbage med store problemer,
som han selv havde skabt ved forkert ledelse.
Der var ogs& historien om hestene, der havde
til opgave, at trekke en tungt lesset vogn op
over en bakke. Da det begyndte at blive svcrt
gav den ene kusk sin hest nogle kraftige slag
med pisken. SA kom den over.
Den anden kusk stod af vognen, da han si det
blev svert for hesten at komme over bakken.
Han gik frem til hestens hovedtoj og tog blidt
i det, samtidig med at han gik forrest sammen
med hesten over bakken.
Begge heste kom op over ba}ften. Men Niels
Johansen og Preben Celund mente i
fallesskab, at den sidste hest havde den
bedste arbejdsgiver. Og sidan provede de
begg" at praktisere deres ledelse.

Slutningen
FLfu fsr Niels Johansen sluttede som uddeler
i Tranbjerg, blev han en nat ramt af en
blodprop. Trods det msdte han neste morgen
som sedvanlig kl. 6 og satte noglen i denen.
For Brugsen skulle jo &bne til tiden. Da



varekonfol og andre morgenrutiner var
overstiet sagde han til Preben Celund: 'Teg
kwer lige en tur." Og kort tid derefter ringede
Niels Johansens hustru, Lilly, og forklarede,
at ambulancen netop havde ksrt Niels
Johansen pi sygehuset.
Hans indsats var enestiende. Han kastede sig
efter lederjobbet ud i mange ting. Sammen
med en anden lokalhistorisk gigant, garbner
Jens Mikkelseno leverede han oplysningerne
til bogen "Tranbjerg for ognt4" redigeret af
Armegrethe Johansen.
Tranbjerg Brugsforedng, i den oprindelige
placering p& Tranbjerg Hovedgade, var
anbragt i for sm6 lokaler i forhold til
omsetningen, der var steget voldsomt i
forhold til dengang Niels Johansen tiltridte.
Men Tranbjerg Brugsforening var for lille til
at kunne udfflde rammerne i den nye
placering i Butikscentret pi Kirketorvet.
Tankerne om at den selvstrendige Tranbjerg
Brugsforening skulle omskeres til et Kvickly
Varehus blev fsdt mens Niels Johanseq som
tidligere skrevet, var kontorleder under
Preben Celund Jensens lederskab. Preben
Celund Jensen valgte i det forlsb at fratrrede
som chef mens Niels Johansen fortsatte en tid
som chef for kontoret.
Men en dag blev udviklingen for meget for
Niels Johanseru der som kontorleder havde
afleveret noglerne til forretningen til den nye
butikschef med ordene: "Det her er du vist
bedre til end jeg. Jeg kommer ikke mere."
Tranbjerg Brugsforening klarede ikke
skrcrene som selvstandig brugsforening. Det
sats, der var iscenesat med et skifte til
Kvickly Varehus blev for dyrt for den lille
landbrugs og FDB overtog Tranbjerg
Brugsforening. Derfor eksisterer Tranbj erg
Brugsforening ikke lengere og den store
butik i Centret er i dag en aftleling under
Coop.
Arsagerne hertil og hensigtsmessigheden af
denne tilstand kan der v@re mange meninger
om. Og det er der ogsa.
Niels Johansen dsde i 1989 og er begravet p6
Tranbjerg Kirkegirds yderste rekke mod
Landevejen. Preben Cehurd Jensen, der er

ophavsmand til disse erindringer om
Johansen, fortsatte som frugt- og
grontkonsulent i FDB. I dag nyder Celund
tilvcrelsen som pensionist i huset i Hadsten.
Men Preben Celund Jensen er, som Niels
Johansen var det, tilhanger af frie og
selvstendige brugsforeninger. Sidan blev
udviklingen ikke. Men hvem ved. M6ske
vender billedet igen. Mange gsr sig kloge p&
sporgsm6let. Men ingen kan vide det.
Lokalhistorisk i Tranbjerg stAr mindet om en
stor lokal borger. Niels Johansen. Stor i
andelsbevegelsen. Stor i det lokale
erhvervsliv.Og stor som borger gennem
mange ir i Tranbjerg.
Disse ord er skrevet i bestebelserne pi at
bevare mindet om en markant erhvervsleder
og borger i Tranbjerg. Og i et forsog p& at
fortelle om det enestlende samarbejde, der
var mellem uddeler Niels Johansen og
efterfolgeren, Preben Celund Jensen.


