
 
 
SuperBrugsen i Nykøbing er meget mere end en dagligvarebutik 
– den er en engageret partner for både Nykøbing og Odsherred 
 
I mere end 100 år har SuperBrugsen i Nykøbing været en af byens vigtigste dagligvarebutikker. 
Siden 2007 har uddeler Claus Lilholm stået i spidsen for forretningen og dens udvikling. 
 
Claus Lilholm startede sin erhvervskarriere som kommis tilbage i 1983 i supermarkeder Prima i 
Valby i København. Han var der i 10 år, de sidste omkring fire år som butikschef. Men alting har sin 
tid, så Claus søgte job i Coop-koncernen. Han trivedes som uddeler, og har været rundt i flere 
brugser. Da Claus og hans hustru syntes, at deres fire børn skulle have en græsplæne i stedet for 
den københavnske stenbro, flyttede de til Holbæk, og Claus Lilholm fik job som uddeler i Brugsen i 
Jyderup, og senere – i 2007 – så han, at de søgte en uddeler i SuperBrugsen i Nykøbing Sj. 
 
– Det tiltalte mig, at det var en selvejende virksomhed, så selv om vi var en del af Coop, så ville en 
positiv udvikling komme os selv til gode, fortæller Claus Lilholm. 
 
En lidt hensygnende butik skulle udvikles 
Og udvikling var nødvendig. For SuperBrugsen i Nykøbing kæmpede for at få omsætningen op. Der 
skulle findes en vej ud af stagnationen. 
 
– Jeg nedsatte en lille arbejdsgruppe med mig selv i spidsen. Vi skulle finde veje til at gøre butikken 
mere spændende, så flere kunder ville støtte op og finde det inspirerende at komme ind i 
butikken. Det første tiltag var at rokere rundt på afdelingerne i butikken. Det betød blandt andet, 
at indbydende og farverig grøntafdeling blev det første, kunderne mødte. Det var en succes fra 

 



dag 1. Næste step var at forkæle kunderne lidt ekstra, så de følte sig særlig velkommen. Jeg stod 
for eksempel selv og uddelte kaffeposer til kunderne. Kaffen var ved at nærme sig sidste salgsdag, 
men i stedet for at smide dem ud, så blev de foræret til kunderne, fortæller Claus Lilholm. 
 
Næste vigtige punkt i udviklingen var at opgradere personalet. Heldigvis har Coop en stor og 
velfungerende uddannelsesafdeling, så det blev benyttet flittigt. Alle de forskellige tiltag kostede 
ressourcer, men resultatet er ikke udeblevet. SuperBrugsen i Nykøbing har oplevet positiv vækst 
hvert eneste år siden 2007. 
 
Pengene tjenes på bare seks måneder 
Selv om SuperBrugsen er placeret i et centralt beboelsesområde, så er det i sommerhalvåret, 
pengene tjenes, men personalet beholdes hele året. Det styrker sammenhold og den indstilling, 
der skal til for at være en del af et løbende vækstprojekt, forklarer Claus Lilholm. 
 
Brugsen og Claus Lilholm engagerer sig i byens udvikling 
Men en ting er at tage ansvar for SuperBrugsen i Nykøbing. Claus Lilholm og hans bestyrelse 
interesserer sig også for lokalområdet. SuperBrugsen i Nykøbing var for eksempel med til at 
skubbe gang i ideen med at få flyttet teatret op til byen, da den ”gamle” Irma-butik blev ledig på 
Algade over for Brugsen. Og det blev ikke blot ved ideen og snakken. SuperBrugsen var den første, 
der fik indbetalt kr. 250.000 til den fond, der blev oprettet til teatrets flytning. 
 
– Vi har jo en særlig interesse i, at folk kan lide at bo her, både de fastboende og landliggerne i alle 
sommerhusene. Derfor er det godt, at vi har fået teatret op i byen. Vi kan også godt bruge flere 
forskellige spisesteder, således at der er noget for enhver smag, fortæller Claus Lilholm, der heller 
ikke har været bleg for at arrangere ”vejfester” på gågaden. 
 
Var også med til at oprette succesen Egebjerg Købmandsgård 
Det er ikke kun i det helt nære miljø, Claus Lilholm og SuperBrugsen i Nykøbing har spillet en rolle. 
Claus Lilholm så straks en forretningsidé, der kunne gavne såvel Brugsen som Odsherred, da der 
opstod en mulighed for at stifte Egebjerg Købmandsgård. De skulle bringe varer ud til borgere, der 
var visiteret til indkøbshjælp. SuperBrugsen var med fra starten, og ejer i dag 45 procent af 
virksomheden, der beskæftiger omkring 35 medarbejdere og leverer varer til borgere i 45 
kommuner. 
 
Coop er en andelsbevægelse. Betyder det noget for kunderne? 
– Jeg tror ikke, der er så mange af kunderne, der tænker på, at Brugsen er en andelsbevægelse. 
Bestyrelsen er nok det mest synlige andelselement for os, lyder svaret fra Claus Lilholm. 
 
I er lige blevet færdige med en ny bagerafdeling inde i butikken. Er der mere i vente? 
– Vi har lige haft en større ombygning i forbindelse med bagerafdelingen, som vi har udliciteret til 
Bageren i Svanestræde. Vi er meget glade for afdelingen – og duften af bageri i butikken. Men det 
har været en stor ombygning, der har varet et år, så lige nu holder vi en pause, men der kommer 
nok noget mere, når vi lige har sundet os, og vi vil også fortsat forsøge at være med til at præge 
udviklingen i Nykøbing og Odsherred, slutter Claus Lilholm vores samtale. 


