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Vi har en meget 
flad organisation, 
og vi er kendt for 

hurtige beslutnin-
ger. Der er ikke 
langt fra tanke 
til implemente-

ring. Og så er det 
vigtigt, at det er 
os selv, der som 
eneforhandler 

har den direkte 
kontakt til hver 

kunde.

Grimme Skandinavien har været tro mod 
beliggenheden i Rødkærsbro, hvor det hele 
startede for snart 100 år siden.

Så mange ansatte er der på 
skandinavisk plan. de 40 af 
dem arbejder i Rødkærsbro.

50 medarbejdere
Så stor er markedsandelen 
inden for kartoffelmaskiner 
alt efter maskintype.

70-90 procent
Så mange forskellige 
modeller er der i Grimmes 
produktprogram.

Over 140

FARMERBusiness

Blå bog

Virksomheden i tal

Vejen til 
succes



Salgschef Per 
Rasmussen 
til venstre og 
direktør Michael 
Hylleberg.

Fra de tidlige år. 
En Hylleberg kar-
toffeloptager fra 
1950. Den kunne 
bruges til både 
hest og traktor.

Tekst og foto: Claus Worup

Historien om Grimme Skandinavien er beretningen om to 
familievirksomheder med samme værdier, danske Hylleberg og 
tyske Grimme. Fra adressen i Rødkærsbro forsynes Skandinavien 
med maskiner til kartofler og roer.

alt er der i størrelsesordenen 1.500 
maskiner fra Grimme i sving på 
danske bedrifter.

Maskiner til roeproduktion 
er også en del af aktiviteterne. 
Grimme gik ind på roemarkedet i 
2003, men det er store og kostbare 
maskiner, der sælges i mindre 
styktal. Til gengæld er der over 140 
modeller at vælge imellem blandt 
kartoffelmaskinerne, hvor Grimme 
har en markedsandel på 70 til 90 
procent alt efter maskintype.

For Grimme i Tyskland er Rød-
kærsbro-virksomheden en vigtig 
medspiller.

»Der er kort vej fra kunden, som 
måske får en idé til fabrikkens 
udviklingsafdeling. Vi er en del af 
fabrikkens udviklingsprogram, og 
vi er med til at teste nye maskiner, 

inden de kommer på markedet, 
også her i Danmark, ligesom vi 
også sørger for at opgradere kun-
dernes maskiner op til en vis alder 
med eventuelle forbedringer«, si-
ger Michael Hylleberg, der kom-
mer ind på reservedelsforsyning.

»Mange går efter mindre lagre, 
men vi bevarer lagret i fuld stør-
relse. Sjovt nok ser man en tendens 
mod store eneforhandlinger, som 
vi har haft i mange år«, siger han.

Grimme Skandinavien

Tyske Grimme er verdens 
største producent af kartof-
felmaskiner. Hylleberg var 

producent af maskiner til kartof-
feldyrkning, grundlagt i en smedje 
i en lille midtjysk by. De færreste 
havde nok set det komme, at de to 
ville komme til at indgå i et frugt-
bart parløb, der snart har varet i 
50 år.

»Men sjovt nok er visse tekniske 
løsninger, som min farfar i sin tid 
fandt på, blevet almindeligt brugte 
i dag, eksempelvis den vidma-
skede topkæde«, siger direktør 
for Grimme Skandinavien, Michael 
Hylleberg, der er tredje generation 
på stedet, hvor man kort fortalt - og 
efter 50 år - stoppede med at pro-
ducere Hylleberg kartoffelmaski-
ner i 1969, da man fik importen af 
de tyske Grimme. Senere kom an-
svaret for hele Norden, og Grimme 
Skandinavien var en realitet, men 
stadig med Rødkærsbro som det 
ubestridte midtpunkt.

Importen af Grimme kom i stand 

Grimme får 
kartoflerne
på bordet

efter et kækt træk fra Michael Hyl-
lebergs farmor, onklen Poul Hylle-
berg og den daværende direktør 
Henningsen, som havde fået afslag 
på at besøge den tyske fabrik, 
men de tog derned alligevel - og 
importen kom i stand. Og den ånd 
går igen i dag. 

»Ja, vi har en meget flad organi-
sation, og vi er kendt for hurtige 
beslutninger. Der er ikke langt fra 
tanke til implementering. Og så 
er det vigtigt, at det er os selv, der 
som eneforhandler har den direkte 
kontakt til hver kunde«, siger Mi-
chael Hylleberg, der også har sin 
fætter, eksportchef Heine Hylle-
berg, med i virksomheden og ikke 
mindst ’den uægte søn’, salgschef 
Per Rasmussen, der er medejer og 
en Hylleberg af sind.

»Det vigtige for os som enefor-
handler er den direkte kontakt til 
hver kunde, både her og i resten 
af Skandinavien og dertil en god 
serviceafdeling og et godt reser-

vedelslager«, siger Per Rasmussen 
om hele tanken med at samle alt ét 
sted - som det er blevet en tendens 
andre steder i branchen.

Stort set alt foregår i Rødkærsbro. 
Det er her, kunderne kommer til, 
også langvejs fra, når de skal se på 
brugte maskiner. Og det er her, at 
de nye maskiner klargøres, og de 
brugte serviceres, inden de sæl-
ges videre. Men den hurtige ser-

vice af maskinerne - den foregår 
ude hos kunderne, medmindre det 
er større, komplicerede opgaver.

Langt den overvejende del af 
aktiviteterne ligger inden for kar-
toffelmaskiner - strenglæggere, 
læggere, optagere og indlagring. I 

direktør for Grimme Skandi-
navien, Michael hylleberg, er 
tredje generation i hylleberg-
dynastiet, da det var hans far-
far, der grundlagde produktio-
nen af hylleberg kartoffelma-
skiner i Rødkærsbro, og alle-
rede som dreng hjalp Michael 

til på lageret. 
Som ung tog 
han en ud-
dannelse som 
værktøjsma-
ger og arbej-
dede derefter 
halvandet år 
hos Grimme 
i Tyskland og 

derefter et år hos den cana-
diske Grimme-importør. efter 
hjemkomsten i 1993 kom han 
til maskinforretningen hyl-
leberg i dalby på Sjælland, og 
i 2002 vendte han tilbage til 
Grimme Skandinavien i Rød-
kærsbro i forbindelse med 
det forestående generations-
skifte. han blev direktør i 2008.

Michael
Hylleberg
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den første Grimme Se 150-60 blev 
lanceret for 20 år siden i 1998, og 
som en helt særlig og driftsikker 
maskine har den været en succes 
fra starten. Undervejs er den ble-
vet forbedret og videreudviklet, og 
det er stadig en af Grimmes store 
salgsvarer. alene i danmark er der 
eksempler på flere kunder, der i år 
har købt to hver.

Unik og driftsikker 
kartoffeloptager

Michael hyllebergs farfar, 
chresten hylleberg, gik i gang 
med produktionen af kartof-
felmaskiner i 1919, og det va-
rede i 50 år indtil 1969, hvor 
den sidste hylleberg blev byg-
get. Maskiner fra dengang er 
ved at blive restaureret til 100 
års jubilæet næste år.

50 år med 
Hylleberg

Michael hyllebergs far og on-
kel, henholdsvis aksel og Poul 
hylleberg, fik importen af 
Grimme i 1969. det skete ef-
ter, at de havde bedt om lov 
til at besøge fabrikken, hvilket 
fabrikken afslog. de tog der-
ned alligevel, og inden de tog 
hjem, var importaftalen i hus.

Grimme ind i 
billedet

I 2008 overtog Grimme Skandi-
navien ansvaret for det sven-
ske marked, og i 2011 kom det 
finske marked til, og endelig 
i 2017 kom også Norge ind i 
folden, men dog kun inden 
for service og reservedele. 
Rødkærsbro er stadig hjertet 
i det hele.

Så går det slag 
i slag

Flere steder i virksomheden 
ser man eksempler på en stærk 
stolthed over familievirksom-
hedens historie, blandt andet 
gamle billeder af den smedje 
hvor Michael hyllebergs farfar 
iværksatte en produktion af 
kartoffelmaskiner under nav-
net hylleberg.

Smedjen hvor 
det begyndte

Hos Grimme Skandinavien konsta-
terer man med en vis tilfredshed, at kar-
toffelbranchen er inde i en rivende ud-
vikling. På få år er det samlede danske 
kartoffelareal udvidet med 25 procent, og 
det vil alt andet lige betyde salg af flere 
maskiner, ikke mindst fordi Grimme trods 
alt sidder på en overvejende del af mar-
kedet.

»Ja, vi må vel sige, at det er en god 
branche at være i. På fem til seks år er det 
samlede areal af melkartofler, der leveres 
til de fire danske kartoffelmelsfabrikker, 
vokset med omkring 12.000 hektar«, si-
ger Grimme Skandinaviens salgschef, Per 
Rasmussen.

I krystalkuglen kan man også få øje på 
virksomhedens 100 års jubilæum næste 
år, hvor der samtidig er 50 års jubilæum 
for importen af Grimme. En medarbej-
der, der har været ansat i 49 år, er ved at 
restaurere nogle af de gamle Hylleberg-
maskiner til jubilæet, som blandt andet 
skal fejres med tre dage med åbent hus i 
Rødkærsbro i juni næste år.

Større arealer, 
flere maskiner
Det er en god branche at være i. På 
fem-seks år er det samlede areal af 
melkartofler, der leveres til de fire 

danske kartoffelmelfabrikker, vokset 
med omkring 12.000 hektar

hos Grimme Skandina-
vien i Rødkærsbro er der 
cirka 4.800 kvadratmeter 
under tag, og en pænt 
stor del er det omfat-
tende reservedelslager, 
hvor så godt som alt er 
klar på hylderne.

Strategien hos 
Grimme Skandinavien er 
nemlig den samme, som man ser er ved at vinde indpas flere andre steder i 
branchen, eksempelvis hos Samson. det går ud på at have alt samlet ét sted, 
både salg, service og reparation. det er også Rødkærsbro, at kunder fra Norge 
eller Sverige kommer til for at se på brugte maskiner. 

Har alt 
hjemme på 
hylderne

alt, hvad man kan fore-
stille sig af gængse reser-
vedele, er lagervare på 
adressen i Rødkærsbro. 
og hvis ikke kan de være 
fremme næste morgen, 
hvis man har bestilt dem 
om eftermiddagen.

derudover råder 
Grimme over fem mindre 
reservedelslagre fordelt 
rundt i landet.

alle servicebiler har 
base i Rødkærsbro og kører ud derfra om morgenen, også hvis målet er en ro-
emaskine et sted på Lolland.

Alle kører 
ud fra 
Rødkærsbro

er det nu den rigtige maskine? har den 
det udstyr, som den blev bestilt med? 
Sidder det hele rigtigt, og er den indstil-
let efter forskrifterne?

Når en ny maskine fra Grimme i 
Tyskland lander i Rødkærsbro, går en 
større proces i gang. alle maskiner er 
kundespecifikke og produceret til den 

enkelte kunde ud fra ønsker om udstyr 
og andet. alt bliver prøvet af, og der 
monteres eventuelt udstyr specifikt til 
det danske marked, såsom lys, lygter 
og reflekser. endelig leveres den til kun-
den, ofte på Grimmes egen blokvogn, 
og ude hos kunden foregår en igang-
sætning og nøje instruktion.

Grimme Skandinavien

Når en 
maskine 
kommer hjem

To medarbejdere hos Grimme Skandinavien 
er ved at klargøre en ny maskine.Sådan  

laves 
det


