Niels Johilnsen
af Harald Kvist
Kvickly Tranbjerg, byensog egnensstore
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 gennemtiderne har stiet
strrkest i erindringen som chef for den
storevirksomhed,er uddeler Niels
Johansen,der i 1946blev ansatsom leder
af Brugseni Tranbjerg. Brugsens
omsretningvar da 250.000kroner pr. ir, og
Niels Johansenblev 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 blevetsi stor en del
af hans liv.
Niels Johansenblev fsdt ibrss i
Nordjylland 1921og fik sin
brugsforeningsuddannelsei Prrestbro
Brugsforening.Efter videreuddannelse
kom han til Overlade Brugsforening i
Himmerland og seneretil Brugsforeningen
Alfa i Hojslev.Og altsi blev han fra1946
uddeler i Tranbjerg Brugsforening.Et
virke, som sattesig mangespor. Ikke blot
var han en megetdygtig forretningsmand,
som spilledeen vesentlig rolle i
udviklingen af Tranbjerg Brugsforening
frem til det modernevarehusbyen har i
dag. Men han var ogsl en agtet borger i
lokalsamfundetTranbjerg blandt andet
som medfortrellertil det lokalhistoriske
vrerk TRANBJERG - for og nu.
Niels Johansenvar naturligvis ikke alene
om at skabesucceshistorien
Tranbjerg
Brugsforening.Han havdeet 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

Andelsbevregelsen

Niels Johansennaedeat holde 40 fus
jubilaum i TranbjergBrugsforening.Pe 35
6rsjubilaumsdagenfik Niels CelundJensen
overdragetnoglernetil Brugsensom
Johansensaflsser. De niedes sdledesdet
forholdsvis sjeldne forhold at vare hinandens
chefer. En konstellation,som
Brugsforeningensdaverendeformand
karakteriseredesom "enestiendei dansk
erhvervsliv."
Det var et samarbejdeudenmangemsder.
Man havdeikke lodrette dagsordener.Men
der blev snakketmeget ilsbetaf hver eneste
arbejdsdag.Havde en af de to fAeten ny ide,
blev der skreveten lille seddelom det, som
kom ned i kittellommenhos den anden.
Dagenefter blev det s6,henoverskrivebordet
eller diskenafgjort, om ideenskulle fremmes
eller ej. PrebenCelundJensenvar ikke bange
for Niels Johansenog det omvendtevar heller
ikke tilfeldet.
Johansenrespekteredefoltq han kunne
diskutereligevcrdigt med. Men som Preben
Celund tilfajer: 'Naturligvis underhensyntil,
at Johansenvar uddeleren."
Niels Johansenkunne ikke samarbejdemed
folk, som viste ham, at de var bange.Hans
mening var, at hvis de var bangefor ham,
kunne de ogsi v&re bangefor kunderneog
det mitte ikke ske.
Han tilgav omvendtforkerte beslutninger.Var
en ide aforovet og fuirdet ikke beredygtig, si
var det ogsi et resultat,man kunnebrugetil at
komme videre p6-

Hvis det lyder somom Niels Johansenvar
garnmeldags,si var det ingenlundetilfaldet.
Hansgrundtankevar imidlertid, at
andelstanken
var den rigtige livsfilosofi.
Dette, at menneskeneikke kun skulle trenkei
egneinteressermen at man ogs&skulle v&re
til nytte for andre.Niels Johansenog Preben
CelundJensendeltedenopfauelse,som
FDB's fsrsteformand,SeverinJengensen
for
mange6r sidenformulerede,at det vigtigste
ikke er atoge folks skonomiskevelvere men
athajne det moralskestadeog at gwe
medlemmernetil dygtigereog mere
selvstendigemennesker.
Forstanderenfor den Andelsskole,som bide
Niels Johansenog PrebenCelundJensen
havdesogtuddannelsep6, havdemeninger
om, at bevagelsensansatteikke blot skulle
stille sig op og kreve merei lgn, men
omvendt,at de af bevagelsensledere,eller
med andreord uddeleme,som ikke kunne se,
at dygtige medarbejdereskulle haveen
ordentliglorL heller ikke duede.En opfattelse,
somNiels Johansenfulgte i sit lederskab.
o'Vrerdsrtterdu ikke det du har, vil du heller
ikke vardsette det du fEr," som Preben
Celundsiger.
Niels Johansenfulgte hver enkelte
medarbejder.Han kunne se,hvor hver enkelt
passedebedstind. Det betsd pi den lange
bane,at medarbejdernei Tranbjerg
Brugsforeningblev dygtigereog dygtigere.
Og Niels Johansenstod i fireneslob i spidsen
for uddannelseaf mangemenneskersom
ndedestorestillinger i samfundet.Ikke kun
indenfor andelsbevegelsenmen ogs&ude i
det private erhvervsliv.

"f'v

Han var ikke som de
andre
PrebenCelundJensen

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

afgiort, var de,nferdig. Samtidigmeddet,var
hanvelbegavet,si afgorelsernevar somregel
de rigtige.
Nfu en ny selger kom til butikkenfor at
presenteresinevarer,kunneNiels Johansen
smutteforbi lederenaf denpigeldende
af<lelingslederog diskretsporge:'"Tror du
hanvil os det godt"?Det var et signalom, at
man burdevise oget agtpigivenhed.
Johansensagdeogsi ofte og med glimt i ojet:
"Hvis alt andetghpper,sAprov med
erlighed." Det var et signalom moral.Men
ogsi et signalom ledelsesstil
og om den
praktiserede,
adfcrd han selv
og somhan
ogs6krevede af sineomgivelser.

Snustobakken
Tranbjergvar i Niels Johansens
lange
uddelerperiodeen by i udvikling, ogsi
befolkningsmassigt.Man havdeveret et
landdistrikti mangeir, menudviklingengik
mereog meremod et bysamfirnd.Gamle
kunderforsvandtafnaturlige drsagerog
mangenye kom til. Tidligeretiders
varegrupperblev der mindrebrug for og nye
varerblev mereaktuelle.
Pi et tidspunktvar der kun en enesteeldre
kundetilbage,sombrugtesnustobak.
Tidligere brugtemangemend dette
nydelsesmiddel
mentil sidstvar det slut.
Johansenbesluttededog,at deneldre mand
stadigskullekunneksbe sin snusi Brugsen.
Det giordehanmuligt ved at indgi en
indksbsalliancemed en nabobrugsforening,
somogsi haveet ganskebeskedentsalgaf
snus.
En dagkom dengamlemandind i Brugsenog
kunneikke lengere finde sin vare.Og ganske
rigtlgt var densidstepakkesnustobakblevet
solgt og ved et trheldvir en ny ikke blevet
bestilt. Det fik Niels Johansen
til i sin
middagspause
selv atkwe til nabobrugsen
for
at retteop pe det og kort tid efter var en ny
pakkesnusleveret\iemme hoskunden.
Der er numgeandreeksemplerpd Johansens
respektfor krurderne.Engangmidt i 1970ernehaveen afde nye ungehusejerei byen

veret i Brugsenfor at ksbe en trillebsrretil
arbejdeti haven.Men tidernevar blevetsi
moderne,at en trillebsre ikke barevar et
redskab,mankunnetrille hjem med.Det var
et samlesetbestiendeaf selveladet,et lsst
hjul og de lsse stangerog hindtag, der skulle
samlehelevcrket. Da denungekunde
foruds6det hiblsse i at skulle lsse sdteknisk
en opgaveog Johansenobserverede
problemstillingen,blev brugslerlingenBjame
tilkaldt for at sti for en hurtig samlingaf det
hele,si dengladeog tilfredsekundekunne
trille hjem meddet brugsklareredskab.
Mangeaf de nye husejerei Tranbjergskulle
dengangogsi prove atvrxe hundeejere.
Men
Brugsenvar ilfte gearettil at kundernegrk tur
til Brugsenmedhundei snor.FraNiels
Johansenfsrstegangblev giort opmerksom
pi problemetog til at der var skruetfem
hundekrogei Brugsensmur, sAdyrenekunne
sti forsvarligtbundet,gik der underen halv
time.
De irlige generalforsamlinger
blev holdt pfl
TranbjergKro. Der var sredvanligvis
indforskreveten hammondorganist
til fedje
halvleg.Niels Johansenforssmtealdrig at
rosepersonaletsindsats.Hanforssmteheller
ikke henmod aftenensslutningat tageen
pligtdansmeddetilstedeverendedamer.
Men der var ogsi en gftDnse
forNiels
Johansens
velvilje. NAr enkeltekunder
udelukkendehavdebebrejdelserat fremfore,
selv om Johansenhavdefulgt demrundt i
butikkenog vist demalle de godetilbud, s6
var grensenniet. Johansenkunnefinde pi at
foreslAsidannekunderat finde en anden
butik at handlei.

De unge
Som tidligere beskrevet,havde Johansenoje
for uddannelseafde unge.
Brugsforeningslarlinge blev taget godt imod i
butikken og Niels Johansenopdrog 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 andenposition i
butikken, havde hans srerlige forkarlighed.

Og Niels Johansensunge elever niede, som
tidligere beskrevef for mangesvedkommende
langt.
Niels Johansengav ansvt videre til de
medarbejdere,han stoledep6. Det var sivel til
elevernesom til mellemledernesamt til den i
hanstanker udpegedeefterfolget, Preben
Celund Jensen.Sadandrev han med succes
Tranbjerg Brugsforening frem til
generationsskiftetog som kontorleder ogsi
fum til den endelige afsked med Tranbjerg
Brugsforening.
Der var ikke behov for at sogemedarbejdereDe sogte selv til Tranbjerg Brugsforening. For
det var et godt sted at v&re. En god
uddannelsesstation.Mange n&edeat fejre tifus
jubilreer underNiels Johansensledelse.
Der vat, s6vel hos Niels Johansensom hos
efterfolgeren, PrebenCelund, en forkarlighed
for den selvstendige brugsforening frem for
den FDB-ejedemodel. Og den forkerlighed
lagdeNiels Johansenatdrig skjd pe.Denne
selvstrendighedvaredei hele Niels Johansens
Men si var
og i hele Celundsledelsesperiode.
det ogs6slut.
Dygtig ledelsevar det, der blev praktiseret.
Det var en forretning, der blev drevet.
Tranbjerg Brugsforening var ved m6linger for
brugsforeningemep6landsplan altid i midten
af den bedstetredjedel og man var nummer to
for s&vidt angflr bedstedckningsbidrag
blandt de godt to hundredebutikker, der hsrte
under den s6kaldteViby Centralafclelingi
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.

resultaterkontinuerligt. Og medarbejdernevar
som hovedregelglade og tilfredse.
Stvel Johansensom Celund brugte meget at
oversette dette at lede brugsforeningentil en
slagsbilledsprog. PrebenCelund
sammenlignedesiledes det at lede
brugsforeningenmed en garhrerseller en
skovfogedsopgavemed at passeog pleje
skovensflottestetre.'Nogle nojes med at
klippe treets krone."Si kan alle komme og se
det flot udfsrte arbejdei en kort irrekke,
mens andrekoncentrerersig om at gade
jorden og losne for rsddernestrivsel. Det
giver i det lange lsb det mest holdbare
resultat, ogsi nir man driver brugsforening",
siger han.
Niels Johansenkunne ogsi bruge historierne
om hestei sin ledelse:En mand havde fllet
den ide, at det ville spareham for nogle
udgifter, hvis han gav sine hestemindre og
mindre at spisedag for dag. En tid gik det
godt. Hestenarbejdedesom den plejede.Men
pludselig en dag, var hestendod 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 begyndteat blive svcrt
gav den ene kusk sin hest nogle kraftige slag
med pisken. SAkom den over.
Den andenkusk stod af vognen, da han si det
blev svert for hestenat komme over bakken.
Han gik frem til hestenshovedtoj og tog blidt
i det, samtidig med at han gik forrest sammen
med hestenover bakken.
Beggehestekom op over ba}ften. Men Niels
Johansenog PrebenCelund mente i
fallesskab, at den sidstehest havde den
bedstearbejdsgiver.Og sidan provede de
begg" at praktiserederesledelse.

Billederne

Slutningen

Niets Johansenog PrebenCelund havde
fuldst€ndig sbir pi forretningen Tranbjerg
Brugsforening over de mangeet. Styt pA
hvad medarbejdemekunne og hvad de var
bedst til. Der, hvor de var bedst,fik de lov til
at udfolde sig. Pi den m6de kom de gode

sluttedesomuddeler
FLfu fsr Niels Johansen
i Tranbjerg,blev hanen nat ramt af en
blodprop.Trodsdet msdtehannestemorgen
somsedvanligkl. 6 og sattenogleni denen.
For Brugsenskullejo &bnetil tiden.Da

varekonfol og andremorgenrutinervar
overstiet sagdehantil PrebenCelund:'Teg
kwer lige en tur." Og kort tid derefterringede
Niels Johansens
hustru,Lilly, og forklarede,
at ambulancennetophavdeksrt Niels
Johansenpi sygehuset.
Hansindsatsvar enestiende.Han kastedesig
efter lederjobbetud i mangeting. Sammen
med en andenlokalhistoriskgigant,garbner
JensMikkelsenoleveredehanoplysningerne
til bogen"Tranbjergfor ognt4" redigeretaf
ArmegretheJohansen.
TranbjergBrugsforedng,i denoprindelige
placeringp&TranbjergHovedgade,var
anbragti for sm6lokaler i forhold til
omsetningen,der var stegetvoldsomti
forhold til dengangNiels Johansentiltridte.
Men TranbjergBrugsforeningvar for lille til
at kunneudfflde rammernei dennye
placeringi Butikscentretpi Kirketorvet.
Tankerneom at den selvstrendige
Tranbjerg
Brugsforeningskulle omskerestil et Kvickly
Varehusblev fsdt mensNiels Johanseqsom
tidligere skrevet,var kontorlederunder
PrebenCelundJensenslederskab.Preben
CelundJensenvalgtei det forlsb at fratrrede
somchef mensNiels Johansenfortsatteen tid
somchef for kontoret.
Men en dagblev udviklingenfor megetfor
Niels Johanseru
der somkontorlederhavde
afleveretnoglernetil forretningentil dennye
butikschefmedordene:"Det her er du vist
bedretil endjeg. Jegkommerikke mere."
TranbjergBrugsforeningklaredeikke
skrcrenesomselvstandigbrugsforening.Det
sats,der var iscenesatmedet skifte til
Kvickly Varehusblev for dyrt for denlille
landbrugsog FDB overtogTranbjerg
Brugsforening.Derfor eksistererTranbjerg
Brugsforeningikke lengereog denstore
butik i Centreter i dagen aftlelingunder
Coop.
Arsagernehertil og hensigtsmessigheden
af
dennetilstandkan der v@remangemeninger
om. Og det er der ogsa.
Niels Johansen
dsdei 1989og er begravetp6
TranbjergKirkegirds ydersterekke mod
Landevejen.PrebenCehurdJensen,der er

ophavsmand
til disseerindringerom
Johansen,
fortsattesomfrugt- og
grontkonsulenti FDB. I dagnyder Celund
tilvcrelsen sompensionisti huseti Hadsten.
Men PrebenCelundJensener, somNiels
Johansenvar det,tilhanger af frie og
selvstendigebrugsforeninger.Sidan blev
udviklingenikke. Men hvemved. M6ske
venderbilledetigen.Mangegsrsig klogep&
sporgsm6let.
Men ingenkan vide det.
Lokalhistoriski TranbjergstArmindetom en
stor lokal borger.Niels Johansen.Stor i
andelsbevegelsen.
Stori det lokale
erhvervsliv.Ogstor somborgergennem
mangeir i Tranbjerg.
Disseord er skreveti bestebelsernepi at
bevaremindetom en markanterhvervsleder
og borgeri Tranbjerg.Og i et forsogp&at
fortelle om det enestlendesamarbejde,
der
var mellemuddelerNiels Johansenog
efterfolgeren,PrebenCelundJensen.

