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Auning brugsforening
- en snart 90-årig succeshistorie

AF ORLA LUND

I begyndelsen af 1880’erne oprettedes Auning brugsforening, med I.S. 
Rasmussen som uddeler. Vi ved ikke så meget om denne forretning. Den 
var beliggende på Århusvej, på det areal hvor Amtsavisen og Folkebladet 
nu har til huse. Den kunne imidlertid ikke klare sig i konkurrencen med 
de 5-6 andre dagligvarebutikker i Auning og blev nedlagt. Det er uvist 
hvornår. Men Rasmussen gav ikke op og fortsatte med at handle med 
manufakturvarer i forretningen. I 1912 byggede han en 2 etages ejen-
dom ved siden af butikken. "Hækkely" var navnet. Her etablerede han 
Flensborglageret. Der skulle hengå nogle år førend mænd fra Auning 
og omegn stiftede den nye Auning brugsforening den 17. maj 1919. På 
det tidspunkt havde Øster Alling brugs eksisteret i 26 år og der havde 
også eksisteret brugser i Fausing og Vester Alling i adskillige år.
Der tegnedes 84 medlemmer til det stiftende møde. R.H. Haarder, Taa-
rup valgtes som første formand. For at få et butikslokale, købte man 
slagtermester Henriksens ejendom Vestergade 14 for 18.150 kr.
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Hårde økonomiske år i starten
Man antog Steenfeldt fra Uggelhuse som uddeler. Hans løn var 7% af 
butiksomsætningen og 2% af grovvareomsætningen. Det første år var 
omsætningen 52.918 kr. og man vedtog at give 5% i dividende. Der blev 
holdt mange bestyrelsesmøder i de kommende år. Der var en tvist med 
en slagter Sørensen, der formentlig havde lejet butikken før Brugsen 
kom til, om hvem der skulle bære kurstabet på et pantebrev. Dommen i 
Landsretten gik Brugsen imod. Man overvejede at anke til Højesteret, 
men blev frarådet dette. Det fremgår ikke hvordan omsætningen var i 
de følgende år. Først i 1925 oplyses det på generalforsamlingen at over-
skuddet var 368 kr. og 89 øre, men ikke noget om omsætningen. Der er 
ingen tvivl om at det var trængselstider for Brugsen. Det kniber med at 
få inddrevet gæld fra medlemmerne. I 1926 opsiger uddeleren sin stil-
ling og Carl Madsen, Lindbjerg ansættes som ny uddeler. 
Først i 1926 får vi et indblik i, hvorledes det økonomisk står til idet det 
oplyses at årsomsætningen er 68.297 kr. og overskuddet 352,46 øre. Det 

Den oprindelige brugs. Formentlig fra sidst i 40’erne først i 50’erne. Det kan ses af 
arbejdsjakkens snit på den stående. Det er muligvis foreningens mangeårige for-
mand R.H. Haarder.  Det er sansynligvis uddeleren fra 1926 til 1963 Aksel Mad-
sen og kone der sidder ned.
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er svære økonomiske år for Brugsen, og det bliver ikke bedre da vi be-
væger os ind i depressionsårene fra 1929. Omsætningen er stagnerende 
eller stiger kun svagt og medlemmernes gæld til Brugsen er stigende. 
Bestyrelsen må afskrive noget af medlemmernes gæld som uerholdelig. 
Det ordnede man ved at bestyrelsen påtog sig en del af gælden og ud-
deleren betalte 1000 kr. – af egen lomme! Fra 1932 går det mod lysere 
tider. Omsætningen stiger og der udbetales atter dividende – 6%!

Kvindedebat
Åbenbart er Brugsen en "mandeforening" for i 1933 drøftedes det om 
kvinder skulle have stemmeret. Det kunne man ikke blive enige om, så 
det udsattes til næste generalforsamling. Til gengæld var der enighed 
om at holde en fest – efter alle de hårde år – på foreningens regning!

Interiørbillede fra den oprindelige brugs fra 60’erne. 
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I 1935 rundede man de 100.000 i omsætning. I 1935 drøftede man atter 
kvinders stemmeret. I protokollen kan læses "at der var ingen særlig 
stemning for, at kvinder skulle have stemmeret, så man fortsætter som 
hidindtil".
Det gik nu bedre for Brugsen. I 1936 udbyggede man butikken for-
medels 9.738 kr. og den 16. november blev den indviet med en medlems-
fest. Indtil 1939 havde man ikke forhandlet spiritus, men nu skulle det 
være, så man søgte spiritusbevilling. Midt under besættelse fejrede man 
Brugsens 25 års jubilæum i 1944, med medbragt madkurv og en sving-
om i forsamlingshuset. Der var varemangel, men alligevel steg medlems-
tallet med 45 stk. 

Fremgang efter krigsårene
Brugsen er nu i god gænge. I 10 året 1947-57 stiger omsætningen fra 
godt 200.000 til ½ million kr. og overskuddet fra 8000 til 19.000 kr. Der 
var kraftig debat på generalforsamlingerne om medlemmernes gæld. 
FDB formanede til at den blev nedbragt! På generalforsamlingen i 1958 
diskuteredes det atter "om damerne skulle have større rettigheder i fore-
ningen!". Det var under "eventuelt" så der kunne ikke besluttes noget! 
Nye tider presser sig på. Nogle ville have frysedisk, så man kunne for-
handle frostvarer, men på generalforsamlingen var der ikke stemning 
for dette.
Formaningerne om at nedbringe gæld til Brugsen havde hjulpet. Den 
mangeårige formand P.H. Haarder træder tilbage og Frode Petersen bli-
ver valgt. På trods af omsætningsstigning er der mindre overskud, på 
grund af stærkt stigende omkostninger i form af løn og mindre avance 
på varerne. I 1963 fratræder uddeler Madsen, efter 37 år som uddeler 
og Erik Holm Pedersen, Østerskov pr. Låsby ansættes.

Udvidelsesperioden starter og første kvinde i bestyrelsen
I 1964 foretog man formedels 17.000 kr. en påtrængende udvidelse af 
forretningen. Efter mange års diskussioner blev kontant betaling indført 
1. april 1964. Samme år havde man haft den største omsætningsstigning 
i nyere tid fra 559.000 til 742.000 kr. På trods af at man netop havde ud-
videt butikken var der fortsat pladsproblemer. Der var planer om at byg-
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ge i den nye udstykning "Hjørnegården" der hvor Auning cafeteria lig-
ger. Tilbygning til den eksisterende butik var også på tale. Men enden 
på det hele blev byggeri bagved den eksisterende brugs, som efterføl-
gende blev revet ned. Der byggedes 200 kvm butiksareal. Den 27. april 
1967 indviedes den nye brugs. Det var en fremsynet beslutning medlem-
merne traf, idet omsætningen fra 1966-68 steg fra 1 million til 1,6 mil-
lion kr.
Historisk set blev der på generalforsamlingen i 1967, efter mange års til-
løb, valgt en kvinde ind i bestyrelsen idet Kirsten Wyrtz Hansen, den 
senere borgmester, blev indvalgt. Der skulle altså gå 34 år, før bestræbel-
serne på, at kvinder kom til orde, skulle lykkes. Den 17. maj 1969 var 
flagalleen opstillet i byen. Brugsen fyldte 50 år. I Brugsens lager var ind-
rettet "den gamle brugs" med inventar fra Den gamle by og varesor-
timent som i 1919. Karen Eriksen blev valgt til bestyrelsen. Jubilæet fej-
redes med endnu en udvidelse af Brugsen. I 1972 havde foreningen 728 
medlemmer og pladsbehovet trængte sig endnu engang på. Der var 
overvejelser om at bygge en helt ny brugs på det bagvedliggende om-
råde, men man ville afvente kommunens planer for området. Med den 
tilføjelse, at man håbede på, at det ikke varede for længe!!

Nedrivningen af den oprindelige brugs i 1967.
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Brugsen flytter til centerområdet
I løbet af de kommende år blev behovet for mere plads, mere og mere 
påtrængende. Bestyrelsen havde overvejelser om at udvide på jord op til 
den eksisterende brugs og bygge 280 kvm. Men det hele endte som be-
kendt med at man byggede en hel ny brugs på 1084 kvm. butiksareal, 
samt plads til benzintank. Indviet 1976. Forudsætningen for købet var at 
kommunen skulle anlægge parkeringspladser – 28 stk!! Samt en vej fra 
centret til Vestergade. Denne vejføring blev aldrig til noget. Dette resul-
terede i at byrådet i 1979 eftergav Brugsen 3 terminer i alt ca. 10.000 kr., 
som kompensation. Sælgeren af jorden til kommunen, stillede, som be-
tingelse for handelen, krav om, at Brugsen i 25 år ikke måtte forhandle 
potteplanter og afskårne blomster! Dette protesterede Brugsen over, og 
forbuddet blev heller ikke ført ud i livet. Foreningen har nu 918 med-
lemmer. Den gamle brugs sælges til Bent Nielsen, som flyttede ind med 
Flensborglageret. I løbet af 80’erne steg omsætningen støt. Der var også 
færre dagligvarebutikker i omegnen og i Auning. I 1985 er der 13 hel-
tidsstillinger i Brugsen. Fremgangen fortsætter med flere udvidelser og 
moderniseringer til følge. I 1984 trækker formanden Frode Petersen sig 
tilbage efter 25 år i bestyrelsen, heraf 20 som formand. Andre har fået 
øjnene op for at Auning er ved at etablere sig som handelsby. ALTA 
etablerer sig i købmand Gerstrøms butik. I 1987 begynder man at for-
handle økologiske grøntsager. Kommunen har vedtaget Centerplanen 
og byfornyelsesprojekt for Auning. Der kommer flere butikker i centret, 
hvilket konstateres med tilfredshed på generalforsamlingen i 1988.
I 1989 vælges Else Schmidt, som den første kvindelige formand. 70 års jubilæet 
fejres med tilbud til medlemmer. Bestyrelsen udformer ny målsætning: 
bevarelse af Brugsen som selvstændig brugs, med fortsat højt serviceniveau og 
varesortiment. Ingen udvidelse uden høj grad af selvfinansiering. Ønske om at 
leve i fred og fordragelighed med øvrige handlende i byen.

Brugsen bliver til SUPERBrugsen
I 1991 trækker Erik Holm Pedersen sig tilbage som uddeler, efter 28 år 
som uddeler og afløses af Ole Lauersen. Det er kun den 3. uddeler i løbet af 
72 år!! Samme år ændres navnet til SuperBrugsen. Med den nye slagter-
afdeling har man, i sammenligning med andre SuperBrugser på lands-
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plan, et meget fint driftsresultat. Den 17. april 1994 fejres 75 års jubilæet 
med reception og fest. Personalegoder indføres, såsom julegratiale, ra-
bat ved køb af varer og arbejdstøj. Man kan ikke vente på den vej som 
Sønderhald kommune i flere år har lovet at anlægge, så i 1995 køber 
man ejendommen Centervej 19/Vestergade 28, den såkaldte "sagfører-
grund" med henblik på at få lavet et vejgennembrud. Dette skridt bety-
der at teknisk udvalg beslutter at lave en lokalplan med henblik på at 
anlægge en ny vej fra centerområdet til Vestergade. Endnu engang fore-
tager man en udvidelse, idet det overdrages Ivan Ditlevsen at udforme 
en ny facade og indgangsparti til forretningen. Pris 3,6 million kr. I 1995 
træffes en historisk beslutning, idet man ophører med personligt med-
lemskab og overgår til elektronisk medlemskort. Borgmester Damgård 
indvier den ombyggede forretning 2. november 1995.
90’erne er årene hvor SuperBrugsen for alvor mærker, at den størrelse 
den har fået, gør den sårbar overfor udefrakommende ting. Større svind 
i varelageret forårsaget af stadig stigende omsætning, stigende distri -
bu tionsomkostninger, mindre centrale rabatter. Vigende omsætning i 
slagterafdelingen grundet kogalskaben. Disse udfordringer får bestyrel-
sen til at igangsætte en udvikling der skal bedre økonomien. Dette giver 
resultat idet omsætningen atter begynder at stige. I forhold til andre 
SuperBrugser klarer man sig fornemt i Auning. Man forstærker markeds-
føringen i form af flere arrangementer for medlemmerne i form af grill-
aftener m.m. Det noteres at man har samme egenkapital i procent som 
man havde i 1992, på trods af at der har været foretaget store investerin-
ger. Der udtrykkes bekymring over at der er for få yngre medlemmer. 
Af 70 fremmødte til generalforsamlingen i 1997 var kun 15 under 50 år! 
Bestyrelsen har som målsætning at 1/3 skal være under 50 år. Interessen 
for det omgivende samfund giver sig udtryk i at man repræsenteres i 
arbejdsgruppen vedr. genåbning af svømmehallen. 

Udbygningen af centret
SuperBrugsen har nu fået en størrelse, der gør at man ikke kun interes-
serer sig snævert for forretningens drift, men også for hvorledes man 
kan bidrage til udviklingen af Auning by, til gavn for hele handelslivet. 
Man er aktiv i Handelsstandsforeningen. Man sælger jord til byggeri af 
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Imerco, nu Kop og Kande. Der etableres OK benzinanlæg. I forbindelse 
med start af benzinsalg indgås sponsoraftale med AIF og spejderne. I 
forbindelse med at Netto etablerer sig i Centret, sælges det sidste af "sag-
førergrunden" til byggeri af butikker til farvehandel, cykelforretning og 
optiker. Der lægges maksimalt pres på kommunen, fra alle forretnings-
drivende i Centret, for at få anlagt vejen fra Centerområdet til Vestergade. 
Bodegaen "Kontoret" erhverves, med henblik på opførelse af personale-
rum og kontorer. Vivild sparekasse lejer sig ind i lokaliteterne.
Med udgangspunkt i en foretaget tilfredshedsundersøgelse blandt per-
sonalet udarbejdes der en personalehåndbog. Nye begreber opstår: 
Salgstræning, sortiment sanering, non-food afdeling, øget konkurrencesituation, 
intern markedsføring, internethandel, bake-off anlæg, personalepleje. Ved gene-
ralforsamlingen i 1998 deltager 110 medlemmer. 1/3 under 50 år! Der 
er 2307 medlemmer.
Man sponserer 5 fliser a 5000 kr. samt giver i en periode 1 kr. for hvert 
solgt franskbrød til indsamlingen til opstart af svømmehallen. I februar 
1999 har foreningen en egenkapital på 57% af balancen. En meget fin 
økonomi, idet 30% må konstateres er godt. På generalforsamlingen i 
1999 deltager 165 medlemmer. Margit Møller stopper efter 10 år i besty-
relsen, heraf en del som formand. For første gang er der kampvalg til 
bestyrelsen. Torben Olsen bliver ny formand. SuperBrugsen udpeges 
som kvalitetsbutik, hvilket indebærer at man skal rapportere positive og 
negative oplevelser ved organisationen direkte til FDB. Tips og lotto ind-
føres i kiosken. Med forskellige arrangementer sætter man focus på miljø 
i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening. SuperBrugsen 
fastholder og udbygger sin markedsposition i de følgende år, på trods af 
fremkomsten af Super Alta i 1998 og Netto der åbner 15. juni 2001.
Bente Hedegaard tiltræder som formand 1. august 2000. I 2001 fejres 
SuperBrugsens 10 års fødselsdag. Endnu en udvidelse af butik og lager 
tages i brug. Den 1. november har Ole Lauersen 10 års jubilæum som 
uddeler. I uge 30 2002 solgtes 1 tons oksemørbrad og 33 paller toilet-
papir. Den nye lukkelov giver mulighed for søndagsåbent på udvalgte 
søndage, hvilket man benytter sig af. Samarbejdet i Handelsstands-
foreningen går godt. Man står sammen om at markedsføre Auning som 
bosætnings- og handelsby. Med så stor en medarbejderstab der er blevet, 
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vil der være nogle der rejser og ny der kommer til. I årenes løb er f.eks. 
mange medarbejdere i Auning brugs senere blevet uddelere i andre 
SuperBrugser. Hvilket indikerer at SuperBrugsen Auning er et godt 
læringssted! Den 1. august 2003 fratræder Ole Lauersen som uddeler og 
Peder Bak tiltræder. Han kommer fra en stilling som uddeler i Assentoft 
brugs. I 2004 begynder de første overvejelser om endnu en udvidelse, 
idet Vivild sparekasse, nu Sparekassen Djursland forespørger om mulig-
heden for at bygge ovenpå den eksisterende bygning. Ved general-
forsamlingen marts 2005 er der deltagerrekord idet 184 medlemmer 
møder frem.
Trods store omkostninger til diverse ombygninger er økonomien stadig 
god. SuperBrugsen viser sin interesse for omgivelserne ved at sælge 225 
billetter til Rock i Parken som medlemstilbud.

SuperBrugsen Auning 2008.
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Det er ikke nogen helt almindelig dagligvarebutik der ligger på Center-
vej, så den 7. september 2005 afholdes, som i enhver stor virksomhed, 
strategimøde. En af de meget skelsættende ting der kom frem var forslag 
om en yderligere udvidelse af lokaliteterne, med byggeri af butikslokaler 
til udlejning, herunder imødekommelse af Sparekassen Djurslands ønske 
om mere plads. Etablering af bedre personalefaciliteter og en bistro/
cafe. Og som noget helt nyt, man ville bygge i 2 etager! Den 26. juni 
2006 beslutter bestyrelsen enstemmigt at Ivan Ditlevsens tegnestue fik til 
opgave at tegne projektet. Byggeriet vil inden færdiggørelsen beløbe sig 
til en samlet pris på ca. 20 millioner kr. Den eksisterende bebyggelse er 
på 2.993 kvm. Der bygges yderligere 1500 kvm således at det samlede be-
byggede areal bliver på 4493 kvm. Der er unægtelig sket noget siden 
1976, hvor man byggede den nye brugs på i alt 1084 kvm. Derudover 
købes 1000 kvm jord til anlæg af parkeringspladser nord for SuperBrug-
sen. Indimellem tegnede man reklameplads på Auning Kartpark for 
6000 kr. årligt. Styringen af varelager blev styrket, idet svindprocenten i 
2005 var 0,40% af omsætningen mod 0,84% året før. Dette betød en ind-
tægt på 240.654 kr. mere end budgetteret. 
Dette var et forsøg på at skildre Auning brugsforenings historie, siden 
den beskedne start i begyndelsen af sidste århundrede. Lad os slutte 
med hvad der er Brugsens formål, som det blev vedtaget i 1994: at skaffe 
medlemmerne de bedst mulige varer, til lavest mulige priser, samt optage andre op-
gaver af økonomisk og almennyttig art til gavn for forbrugerne. Det synes som 
om man har levet og fortsat lever godt op til dette formål!
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