
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SuperBrugsen i Vig: 

Strategien er klar - vi vil investere i lokalområdet 
 
SuperBrugsen i Vig kunne i år fejre 130 års jubilæum. Brugsen blev stiftet af en gruppe lokale 
borgere, og siden har forretningen været et lokalt samlingspunkt. Det er den siddende bestyrelse, 
der vælger uddeleren. Den nuværende uddeler, René Rasmussen, blev ansat i 2015. Så han kunne 
fejre 5 års jubilæum samtidig med SuperBrugsens 130 år. 
 
Men René Rasmussen har en meget længere karriere i ”Brugs-regi”.  Lige siden han var 14 år og 
startede som flaskedreng i Dianalund, har Brugsen været hans arbejdsplads. Han kom i lære i 
Dianalund, og uddeleren så et nyt uddeleremne i lærlingen. Det kom til stemme. René Rasmussen 
har været rundt i mange forskellige Brugser, Kvickly og også OBS, da de eksisterede.  
 
Fra Odden over Asnæs og til Vig 
Det første uddelerjob var i Tuse Næs, derefter gik turen til Odden, hvor René Rasmussen var 
uddeler i 11 år.  
 
– Det var 11 travle og spændene år. Og det hele startede nok lidt kaotisk. Jeg startede 1. maj, 
samtidig med at højsæsonen begyndte. Jeg kom jo med en masse nye ideer og skulle straks i gang 
med at udvikle og lave om. Det var ikke så populært blandt personalet. Men butikken blev 
udbygget og udviklet samtidig med, at vi opnåede positiv vækst, fortæller René Rasmussen. 
Næste stop på rejsen var SuperBrugsen i Asnæs. Og det blev en lærerig tid, men desværre ingen 
succes.  

 



 
Så blev uddeler-stillingen ledig i Vig. Den søgte René Rasmussen, og han fik den. 
– Her har jeg et fantastisk samarbejde med bestyrelsen. Der var pænt med opsparede midler, da 
jeg startede, så der blev taget fat på arbejdet med at få opdateret butikken med det samme. 
Blandt andet blev alle køleanlæg udskiftet. OK benzinanlægget blev ligeledes opdateret, fortæller 
René Rasmussen. 
 
Tage ansvar for udvikling af både Brugs og lokalområde 
SuperBrugsen i Vig driver også Dagli’Brugsen i Egebjerg. Og de ejer også en række 
erhvervsejendomme på deres grund, som i dag er lejet ud til for eksempel en ejendomsmægler og 
en sommerhusudlejningsvirksomhed med flere. Butikker, der både giver ekstra kundestrøm til 
SuperBrugsen, men også og ikke mindst er med til at gøre Vig til en relevant bosætningsby. 
 
Odsherred har brug for at kunne tiltrække nye tilflyttere, og da Mikkel Henriksen fra Nybolig 
kontaktede Rene Rasmussen for at tale med ham om det behov, der var i Odsherred, blandt andet 
også i Vig, for et miks af forskellige nye boliger, tog det ikke lang tid for René Rasmussen at gå med 
på ideen. De mødtes med fem andre lokale interessenter, og hurtigt havde de dannet et 
anpartsselskab og købt grunden over for SuperBrugsen ved siden af Vig Bio. Vig Bakke. 
 
– Vores strategi i SuperBrugsen i Vig er klar. Vi vil investere i lokalområdet. Med Vig Bakke-
projektet så vi mulighederne for at være med til at skabe noget i lokalområdet. Men vi løb 
naturligvis også en risiko med projektet. Vi var ikke bare med i købet af grunden, vi satsede også 
ved at købe nogle af boligerne, inden de var bygget. Det var for at få gang i projektet. Alle 
boligerne er solgt, og vores investering er allerede hjemme, fortæller René Rasmussen, der dagligt 
kan glæde sig over at følge Vig Bakke-projektet vokse frem og blive beboet. 
 
Et af de allerførste projekter René Rasmussen satte i verden som uddeler for SuperBugsen i Vig, 
var i forbindelse med deres 125 års jubilæum, hvor han startede lokal vinklub. Medlemsbeviset er 
nogle vinglas, som nye medlemmer køber, når de melder sig ind. Men så er de også livslange 
medlemmer af klubben, og bliver inviteret til fire årlige vinsmagninger i SuperBrugsen. 
 
SuperBrugsen som arbejdsplads – både medarbejdere og uddeler trives 
Der er omkring 60 medarbejdere i SuperBrugsen i Vig og 15 i Dagli’Brugsen i Egebjerg. Et af mange 
fyrtårne er vinafdelingen, som Torben Nielsen har ansvaret. Både afdelingen og Torben Nielsen er 
kendt og anerkendt af mange i Odsherred. Men Torben Nielsen er som nævnt blot en af mange 
medarbejdere, og det er en stabil medarbejderskare. Enkelte, blandt andet Torben Nielsen har 
været der i mere end 40 år og mange mere end 25 år. På den måde er en virksomhed som 
SuperBrugsen også en vigtig aktør for lokalområdet. 
 
René Rasmussen og hans hustru og deres fem børn har i mange år boet i Asnæs i et stort hus, de 
selv byggede. Nu er fire af de fem flyttet hjemmefra, så det store hus blev solgt, og familien 
flyttede til Holbæk. Men interessen for Odsherred og ikke mindst Vig og opland betyder meget for 
René Rasmussen. Og det samme gør Brugsen – og nok mest SuperBrugsen i Vig. – Her bliver jeg, 
udtalte René Rasmussen i samtalens løb. 
 



Og Brugsen er ikke bare René Rasmussens karriere. Det er også blevet en del af familiens. Den 
ældste søn Andreas blev uddannet i SuperBrugsen i Odden og er i dag souschef i Kvickly i Holbæk. 
den næstyngste søn Frederik er også lige blevet udlært i Brugsen og skal nu ud som salgsleder i 
Tølløse. Det bliver spændende at se, om Frederik og Andreas kommer til at betyde lige så meget 
for de Brugser, de kommer til at opleve, som deres far, uddeler René Rasmussen, betyder for ikke 
bare SuperBrugsen i Vig, der har cirka 4.000 medlemmer, men også for hele lokalområdet, der jo 
også tæller Vig Festival, som SuperBrugsen ligeledes støtter aktivt op om. 


