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Torsdag 13. juni 2019 kl. 10.00-18.00:
Åbent hus for kunder og forretningsforbindelser
Officiel reception fra kl. 13.00-15.00
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100TH ANNIVERSARY PROGRAMME
Thursday 13 June 2019, 10:00 - 18:00
Open house for customers and business 
associates.
Official reception 13:00 - 15:00.
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31. oktober 2014

Af Jacob Hove

Da Grimme Skandinavien i Rødkærsbro fik 

importen af de tyske kartoffeloptagere fra 

Grimme - en familievirksomhed med Franz 

Grimme i spidsen - så skete det lidt ad bagve-

jen.
Det fortæller direktør for Grimme Skandi-

navien Michael Hylleberg.

Det var i slutningen af 1960’erne, hvor der 

faktisk allerede var en importør i Danmark.

- Der var en importør på Sjælland, der boede 

inde i København og sad der i en lejlighed og 

importerede Grimme-maskiner, fortæller Mi-

chael Hylleberg.

- Vi sendte en telex - som det hed dengang 

- til fabrikken og spurgte, om vi kunne komme 

og besøge dem, og det blev planlagt, at man 

kørte der ned og besøgte dem. Om morgenen, 

da de skulle til at køre, lå der et svar fra Grim-

me på telex’en om, at det ikke var nødvendigt 

at komme forbi, for man havde allerede en im-

portør i Danmark. Den valgte man at overse 

og satte sig ind i bilen til Tyskland og fik fak-

tisk forhandlingen på det grundlag, siger Mi-

chael Hylleberg, der fortæller, at der forinden 

ikke havde været nogen kontakt, men at man 

havde set nogle demonstrationer.

- Det var lidt ad bagvejen, at man stak næ-

sen indenfor, siger han.

Fra producent til importør

Når Grimme Skandinavien tilbage i 1969 kun-

ne få importen på den baggrund, så skyldes 

det, at man i Tyskland kunne se, at forretnin-

gen lå inde med noget ekspertise inden for kar-

tofler.
Grimme Skandinavien startede som en lokal 

smedje under navnet Hylleberg 100 meter læn-

gere nede ad vejen i forhold til den nuværende 

placering.

Det var i 1919 med Michaels farfar Chresten 

Hylleberg i spidsen.

- Han var handelsmand med et godt syn for 

nye ting, siger Michael Hylleberg, der fortæller, 

at man frem til slutningen af 1960’erne, hvor 

man fik Grimme-importen, producerede sine 

egne Hylleberg-kartoffeloptagere.

- Den type maskiner, han lavede, var langt 

foran sin tid, siger Michael Hylleberg om sin 

farfars maskiner, der blev solgt i store dele af 

verden.

Forretningen har altid været i familien.

Efter Chresten Hylleberg kom Michaels far 

Aksel Hylleberg til og hans broder Poul Hylle-

berg.

Skandinavien

I dag er det tredje generation, der står i spidsen 

for forretningen.

Ejerkredsen består af Michael Hylleberg, fæt-

teren Heine Hylleberg, der er salgschef for ud-

landet samt Per Rasmussen, salgschef for Dan-

mark, og Grimme-gruppen i Tyskand.  

- I 2008 gennemfører vi et generationsskifte. 

Der viser det sig, at Grimmes forhandler i Sve-

rige ikke fungerer godt nok. Ifølge Grimme er 

de ikke tæt nok på kunderne. Vi får tilbudt at 

overtage det svenske marked. Det vil man 

gerne, men for at stå stærkere, køber Grimme 

sig ind i Hylleberg. Så skifter vi navn fra 2009 

til Grimme Skandinavien. I Danmark var vi 

kendt under Hylleberg, men kommer man til 

Sverige og skal sælge maskiner der under nav-

net Hylleberg, så virker det som om, der sidder 

en person eller et firma mellem Grimme og 

kunden. Vi vil gerne have direkte vej fra fabrik-

ken til kunden - derfor skifter vi navn. Det har 

været godt, omend det var lidt sørgmodigt at 

sige farvel til familienavnet, siger Michael Hyl-

leberg.

Udvidelsen til Sverige skete for at fremtids-

sikre forretningen.

- Vi fik Sverige i 2009, i 2010 får vi Finland 

med - igen fordi importøren ikke er tæt nok på 

kunderne, siger Michael Hylleberg, der fortæl-

ler, at den norske importør gør det godt, så der 

er man ikke endnu. Kun på brugtsiden.

Roer

Senest er man hos Grimme Skandinavien begyndt 

at fokusere på salget af Grimme roemaskiner.

- Grimme går i 2004 ind på roemarkedet. Det 

har været en god satsning, siger Michael Hylle-

berg.
Der ser salget af roeoptagere som et vigtigt fo-

kusområde.

- Det er absolut et område, som vi forventer os 

meget af. Det er ikke for sjov, at Grimme har ka-

stet penge i udviklingen af maskiner, siger Mi-

chael Hylleberg, som kalder Grimme Skandina-

vien for specialist inden for kartofler og roer og 

med tiden vil være full line inden for roer, som 

man er inden for kartofler.

I den forbindelse har man blandt andet ansat 

en sælger, der skal stå for salget af roemaskiner 

på både det svenske og danske marked og få solgt 

de brugte - et salg der går rigtig godt.

Kartoffelmaskinerne fylder dog stadig mest i 

forretningen, der udover roemaskiner også tæller 

det største reservedelslager uden for Grimme-

fabrikken i Tyskland og køle- og ventilationssy-

stemer fra AgroVent.

Og en gang i mellem kommer der en kunde ind 

i butikken, som vil have en reservedel til en gam-

mel Hylleberg-maskine.

Så bliver der jublet i forretningen over, at de 

gamle maskiner stadig kører rundt der ude.

Grimme Skandinavien har en ansat i Finland, 

fire i Sverige og 31 i Rødkærsbro.

Man råder over otte servicebiler i Danmark og 

to i Sverige.

Grimme Skandinavien i Rødkærsbro startede oprindeligt som Hylleberg med produktion af 

kartoffeloptagere trukket af heste. I dag sælges de røde, tyske Grimme-maskiner, som man 

fik importen af på en lidt speciel måde.

Grimme kom til Rødkærsbro ad bagvejen

Grimme 
Skandinavien A/S

Løvhegnet 9-11

8840 Rødkærsbro
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Michael Hylleberg er tredje generation Hylleberg, 

og han glæder sig over, at forretningen stadig er 

på familiens hænder. Fotos: Jacob Hove.
Grimme Skandinavien har flere servicebiler, der er klar til at rykke ud. Privatfoto.

Det er vigtigt at have specialister ansat, der kender produkterne, siger Michael Hylleberg. Privatfoto.

Grimme Skandinavien blev 

startet i 1919 som lokal 

smedje.

Siden er der sket en del med 

forretningen, som stadig lig-

ger i Rødkærsbro.

Grimme Skandinavien har 

det største lager uden for fa-

brikken i Tyskland.

Hylleberg lavede sine egne 

kartoffeloptagere, indtil 

man snuppede Grimme-im-

porten.

■ TrakTorTech ■ Nr: 2 ■ 2018 ■

42

■ TrakTorTech ■ Nr: 2 ■ 2018 ■

✪ WWW.TRakToRTech.dk

43

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

T yske 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 kartoflernepå 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.

MichaelHylleberg
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Af Jacob Hove

Da Grimme Skandinavien i Rødkærsbro fik 

importen af de tyske kartoffeloptagere fra 

Grimme - en familievirksomhed med Franz 

Grimme i spidsen - så skete det lidt ad bagve-

jen.
Det fortæller direktør for Grimme Skandi-

navien Michael Hylleberg.

Det var i slutningen af 1960’erne, hvor der 

faktisk allerede var en importør i Danmark.

- Der var en importør på Sjælland, der boede 

inde i København og sad der i en lejlighed og 

importerede Grimme-maskiner, fortæller Mi-

chael Hylleberg.

- Vi sendte en telex - som det hed dengang 

- til fabrikken og spurgte, om vi kunne komme 

og besøge dem, og det blev planlagt, at man 

kørte der ned og besøgte dem. Om morgenen, 

da de skulle til at køre, lå der et svar fra Grim-

me på telex’en om, at det ikke var nødvendigt 

at komme forbi, for man havde allerede en im-

portør i Danmark. Den valgte man at overse 

og satte sig ind i bilen til Tyskland og fik fak-

tisk forhandlingen på det grundlag, siger Mi-

chael Hylleberg, der fortæller, at der forinden 

ikke havde været nogen kontakt, men at man 

havde set nogle demonstrationer.

- Det var lidt ad bagvejen, at man stak næ-

sen indenfor, siger han.

Fra producent til importør

Når Grimme Skandinavien tilbage i 1969 kun-

ne få importen på den baggrund, så skyldes 

det, at man i Tyskland kunne se, at forretnin-

gen lå inde med noget ekspertise inden for kar-

tofler.
Grimme Skandinavien startede som en lokal 

smedje under navnet Hylleberg 100 meter læn-

gere nede ad vejen i forhold til den nuværende 

placering.

Det var i 1919 med Michaels farfar Chresten 

Hylleberg i spidsen.

- Han var handelsmand med et godt syn for 

nye ting, siger Michael Hylleberg, der fortæller, 

at man frem til slutningen af 1960’erne, hvor 

man fik Grimme-importen, producerede sine 

egne Hylleberg-kartoffeloptagere.

- Den type maskiner, han lavede, var langt 

foran sin tid, siger Michael Hylleberg om sin 

farfars maskiner, der blev solgt i store dele af 

verden.

Forretningen har altid været i familien.

Efter Chresten Hylleberg kom Michaels far 

Aksel Hylleberg til og hans broder Poul Hylle-

berg.

Skandinavien

I dag er det tredje generation, der står i spidsen 

for forretningen.

Ejerkredsen består af Michael Hylleberg, fæt-

teren Heine Hylleberg, der er salgschef for ud-

landet samt Per Rasmussen, salgschef for Dan-

mark, og Grimme-gruppen i Tyskand.  

- I 2008 gennemfører vi et generationsskifte. 

Der viser det sig, at Grimmes forhandler i Sve-

rige ikke fungerer godt nok. Ifølge Grimme er 

de ikke tæt nok på kunderne. Vi får tilbudt at 

overtage det svenske marked. Det vil man 

gerne, men for at stå stærkere, køber Grimme 

sig ind i Hylleberg. Så skifter vi navn fra 2009 

til Grimme Skandinavien. I Danmark var vi 

kendt under Hylleberg, men kommer man til 

Sverige og skal sælge maskiner der under nav-

net Hylleberg, så virker det som om, der sidder

en person eller et firma mellem Grimme og 

kunden. Vi vil gerne have direkte vej fra fabrik-

ken til kunden - derfor skifter vi navn. Det har 

været godt, omend det var lidt sørgmodigt at 

sige farvel til familienavnet, siger Michael Hyl-

leberg.

Udvidelsen til Sverige skete for at fremtids-

sikre forretningen.

- Vi fik Sverige i 2009, i 2010 får vi Finland 

med - igen fordi importøren ikke er tæt nok på 

kunderne, siger Michael Hylleberg, der fortæl-

ler, at den norske importør gør det godt, så der 

er man ikke endnu. Kun på brugtsiden.

Roer

Senest er man hos Grimme Skandinavien begyndt 

at fokusere på salget af Grimme roemaskiner.

- Grimme går i 2004 ind på roemarkedet. Det 

har været en god satsning, siger Michael Hylle-

berg.
Der ser salget af roeoptagere som et vigtigt fo-

kusområde.

- Det er absolut et område, som vi forventer os 

meget af. Det er ikke for sjov, at Grimme har ka-

stet penge i udviklingen af maskiner, siger Mi-

chael Hylleberg, som kalder Grimme Skandina-

vien for specialist inden for kartofler og roer og 

med tiden vil være full line inden for roer, som 

man er inden for kartofler.

I den forbindelse har man blandt andet ansat 

en sælger, der skal stå for salget af roemaskiner 

på både det svenske og danske marked og få solgt 

de brugte - et salg der går rigtig godt.

Kartoffelmaskinerne fylder dog stadig mest i 

forretningen, der udover roemaskiner også tæller 

det største reservedelslager uden for Grimme-

fabrikken i Tyskland og køle- og ventilationssy-

stemer fra AgroVent.

Og en gang i mellem kommer der en kunde ind 

i butikken, som vil have en reservedel til en gam-

mel Hylleberg-maskine.

Så bliver der jublet i forretningen over, at de 

gamle maskiner stadig kører rundt der ude.

Grimme Skandinavien har en ansat i Finland, 

fire i Sverige og 31 i Rødkærsbro.

Man råder over otte servicebiler i Danmark og 

to i Sverige.
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og han glæder sig over, at forretningen stadig er 

på familiens hænder. Fotos: Jacob Hove.
Grimme Skandinavien har flere servicebiler, der er klar til at rykke ud. Privatfoto.

Det er vigtigt at have specialister ansat, der kender produkterne, siger Michael Hylleberg. Privatfoto.
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Salgschef Per Rasmussen til venstre ogdirektør 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

T yske 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 kartoflernepå 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 Michaeltil 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.

MichaelHylleberg

1919 – 2019

GOING

ÅBENT HUS

Lækker mad

som vi plejer...

Vi glæder os til at se dig hos 

GRIMME Skandinavien,

Løvhegnet 9-11, Rødkærsbro
FREDAG 

18. JAN. 2019 

KL. 10.00 - 18.00

LØVHEGNET 9-11

8840 RØDKÆRSBRO

DO IT – AND DO IT RIGHT!

www.grimme.dk

DO IT - AND DO IT RIGHT!

OPTAGER

TORSDAG DEN 13. JUNI 2019 KL. 10.00-18.00 FEJRER VI

&
DO IT – AND DO IT RIGHT!

100 års JUBILÆUM ÅBENT HUS
SE DEN STORE 100 ÅRS JUBILÆUMS-ANNONCE I NÆSTE UDGAVE AF MASKINBLADET

EKSTRA-
UDSTYR:

Stand med eksta-udstyr - bl.a. 

GRIMME el-udstyr 

- kom og hør om 

dine muligheder!

I øjeblikket har vores værksted travlt 
med at klargøre vore brugte maskiner 

- så de står TIP-TOP KLARGJORTE 
til vores 100 års JUBILÆUM

Se de mange forskellige STANDE 
i vores UDSTILLINGSHAL 
- som alle har relationer 

til KARTOFFELBRANCHEN

● ● ● ●  

1919 – 2019GOING
FOR

GRIMME Skandinavien  ●  Løvhegnet 9-11  ●  DK-8840 Rødkærsbro  ●  www.grimme.dk

1919 – 2019GOING
GRIMME Skandinavien

Løvhegnet 9-11  ●  DK-8840 Rødkærsbro  ●  www.grimme.dk

1919 – 2019GOING

100
jubilpæumsprogram

års

Torsdag 13. juni 2019 kl. 10.00-18.00:
Åbent hus for kunder og forretningsforbindelser
Officiel reception fra kl. 13.00-15.00

PROGRAMM – 100-JAHRES-JUBILÄUM
Donnerstag, 13. Juni 2019, 10:00 - 18:00 Uhr:
Offenes Haus für Kunden und Geschäftspartner
Offizieller Empfang von 13:00 bis 15:00 Uhr

100TH ANNIVERSARY PROGRAMME
Thursday 13 June 2019, 10:00 - 18:00
Open house for customers and business 
associates.
Official reception 13:00 - 15:00.

8 forhandle
rFOCUS

31. oktober 2014

Af Jacob Hove

Da Grimme Skandinavien i Rødkærsbro fik 

importen af de tyske kartoffeloptagere fra 

Grimme - en familievirksomhed med Franz 

Grimme i spidsen - så skete det lidt ad bagve-

jen.
Det fortæller direktør for Grimme Skandi-

navien Michael Hylleberg.

Det var i slutningen af 1960’erne, hvor der 

faktisk allerede var en importør i Danmark.

- Der var en importør på Sjælland, der boede 

inde i København og sad der i en lejlighed og 

importerede Grimme-maskiner, fortæller Mi-

chael Hylleberg.

- Vi sendte en telex - som det hed dengang 

- til fabrikken og spurgte, om vi kunne komme 

og besøge dem, og det blev planlagt, at man 

kørte der ned og besøgte dem. Om morgenen, 

da de skulle til at køre, lå der et svar fra Grim-

me på telex’en om, at det ikke var nødvendigt 

at komme forbi, for man havde allerede en im-

portør i Danmark. Den valgte man at overse 

og satte sig ind i bilen til Tyskland og fik fak-

tisk forhandlingen på det grundlag, siger Mi-

chael Hylleberg, der fortæller, at der forinden 

ikke havde været nogen kontakt, men at man 

havde set nogle demonstrationer.

- Det var lidt ad bagvejen, at man stak næ-

sen indenfor, siger han.

Fra producent til importør

Når Grimme Skandinavien tilbage i 1969 kun-

ne få importen på den baggrund, så skyldes 

det, at man i Tyskland kunne se, at forretnin-

gen lå inde med noget ekspertise inden for kar-

tofler.
Grimme Skandinavien startede som en lokal 

smedje under navnet Hylleberg 100 meter læn-

gere nede ad vejen i forhold til den nuværende 

placering.

Det var i 1919 med Michaels farfar Chresten 

Hylleberg i spidsen.

- Han var handelsmand med et godt syn for 

nye ting, siger Michael Hylleberg, der fortæller, 

at man frem til slutningen af 1960’erne, hvor 

man fik Grimme-importen, producerede sine 

egne Hylleberg-kartoffeloptagere.

- Den type maskiner, han lavede, var langt 

foran sin tid, siger Michael Hylleberg om sin 

farfars maskiner, der blev solgt i store dele af 

verden.

Forretningen har altid været i familien.

Efter Chresten Hylleberg kom Michaels far 

Aksel Hylleberg til og hans broder Poul Hylle-

berg.

Skandinavien

I dag er det tredje generation, der står i spidsen 

for forretningen.

Ejerkredsen består af Michael Hylleberg, fæt-

teren Heine Hylleberg, der er salgschef for ud-

landet samt Per Rasmussen, salgschef for Dan-

mark, og Grimme-gruppen i Tyskand.  

- I 2008 gennemfører vi et generationsskifte. 

Der viser det sig, at Grimmes forhandler i Sve-

rige ikke fungerer godt nok. Ifølge Grimme er 

de ikke tæt nok på kunderne. Vi får tilbudt at 

overtage det svenske marked. Det vil man 

gerne, men for at stå stærkere, køber Grimme 

sig ind i Hylleberg. Så skifter vi navn fra 2009 

til Grimme Skandinavien. I Danmark var vi 

kendt under Hylleberg, men kommer man til 

Sverige og skal sælge maskiner der under nav-

net Hylleberg, så virker det som om, der sidder 

en person eller et firma mellem Grimme og 

kunden. Vi vil gerne have direkte vej fra fabrik-

ken til kunden - derfor skifter vi navn. Det har 

været godt, omend det var lidt sørgmodigt at 

sige farvel til familienavnet, siger Michael Hyl-

leberg.

Udvidelsen til Sverige skete for at fremtids-

sikre forretningen.

- Vi fik Sverige i 2009, i 2010 får vi Finland 

med - igen fordi importøren ikke er tæt nok på 

kunderne, siger Michael Hylleberg, der fortæl-

ler, at den norske importør gør det godt, så der 

er man ikke endnu. Kun på brugtsiden.

Roer

Senest er man hos Grimme Skandinavien begyndt 

at fokusere på salget af Grimme roemaskiner.

- Grimme går i 2004 ind på roemarkedet. Det 

har været en god satsning, siger Michael Hylle-

berg.
Der ser salget af roeoptagere som et vigtigt fo-

kusområde.

- Det er absolut et område, som vi forventer os 

meget af. Det er ikke for sjov, at Grimme har ka-

stet penge i udviklingen af maskiner, siger Mi-

chael Hylleberg, som kalder Grimme Skandina-

vien for specialist inden for kartofler og roer og 

med tiden vil være full line inden for roer, som 

man er inden for kartofler.

I den forbindelse har man blandt andet ansat 

en sælger, der skal stå for salget af roemaskiner 

på både det svenske og danske marked og få solgt 

de brugte - et salg der går rigtig godt.

Kartoffelmaskinerne fylder dog stadig mest i 

forretningen, der udover roemaskiner også tæller 

det største reservedelslager uden for Grimme-

fabrikken i Tyskland og køle- og ventilationssy-

stemer fra AgroVent.

Og en gang i mellem kommer der en kunde ind 

i butikken, som vil have en reservedel til en gam-

mel Hylleberg-maskine.

Så bliver der jublet i forretningen over, at de 

gamle maskiner stadig kører rundt der ude.

Grimme Skandinavien har en ansat i Finland, 

fire i Sverige og 31 i Rødkærsbro.

Man råder over otte servicebiler i Danmark og 

to i Sverige.

Grimme Skandinavien i Rødkærsbro startede oprindeligt som Hylleberg med produktion af 

kartoffeloptagere trukket af heste. I dag sælges de røde, tyske Grimme-maskiner, som man 

fik importen af på en lidt speciel måde.

Grimme kom til Rødkærsbro ad bagvejen

Grimme 
Skandinavien A/S

Løvhegnet 9-11

8840 Rødkærsbro

Tlf. 86658499

Michael Hylleberg er tredje generation Hylleberg, 

og han glæder sig over, at forretningen stadig er 

på familiens hænder. Fotos: Jacob Hove.
Grimme Skandinavien har flere servicebiler, der er klar til at rykke ud. Privatfoto.

Det er vigtigt at have specialister ansat, der kender produkterne, siger Michael Hylleberg. Privatfoto.

Grimme Skandinavien blev 

startet i 1919 som lokal 

smedje.

Siden er der sket en del med 

forretningen, som stadig lig-

ger i Rødkærsbro.

Grimme Skandinavien har 

det største lager uden for fa-

brikken i Tyskland.

Hylleberg lavede sine egne 

kartoffeloptagere, indtil 

man snuppede Grimme-im-

porten.
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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

T yske 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 kartoflernepå 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.

MichaelHylleberg

 
1919 – 2019

GOING

ÅBENT HUS

Lækker mad 

som vi plejer...

Vi glæder os til at se dig hos 

GRIMME Skandinavien,

Løvhegnet 9-11, Rødkærsbro
FREDAG 

18. JAN. 2019 

KL. 10.00 - 18.00

LØVHEGNET 9-11

8840 RØDKÆRSBRO

DO IT – AND DO IT RIGHT!

www.grimme.dk

100
jubilæumsprogram

års

Torsdag 13. juni 2019 kl. 10.00-18.00:
Åbent hus for kunder og forretningsforbindelser
Officiel reception fra kl. 13.00-15.00

PROGRAMM – 100-JAHRES-JUBILÄUM 
Donnerstag, 13. Juni 2019, 10:00 - 18:00 Uhr:
Offenes Haus für Kunden und Geschäftspartner
Offizieller Empfang von 13:00 bis 15:00 Uhr

100TH ANNIVERSARY PROGRAMME 
Thursday 13 June 2019, 10:00 - 18:00
Open house for customers and business 
associates.
Official reception 13:00 - 15:00.

8 forhandle
rFOCUS

31. oktober 2014

Af Jacob Hove

Da Grimme Skandinavien i Rødkærsbro fik 

importen af de tyske kartoffeloptagere fra 

Grimme - en familievirksomhed med Franz 

Grimme i spidsen - så skete det lidt ad bagve-

jen.
Det fortæller direktør for Grimme Skandi-

navien Michael Hylleberg.

Det var i slutningen af 1960’erne, hvor der 

faktisk allerede var en importør i Danmark.

- Der var en importør på Sjælland, der boede 

inde i København og sad der i en lejlighed og 

importerede Grimme-maskiner, fortæller Mi-

chael Hylleberg.

- Vi sendte en telex - som det hed dengang 

- til fabrikken og spurgte, om vi kunne komme 

og besøge dem, og det blev planlagt, at man 

kørte der ned og besøgte dem. Om morgenen, 

da de skulle til at køre, lå der et svar fra Grim-

me på telex’en om, at det ikke var nødvendigt 

at komme forbi, for man havde allerede en im-

portør i Danmark. Den valgte man at overse 

og satte sig ind i bilen til Tyskland og fik fak-

tisk forhandlingen på det grundlag, siger Mi-

chael Hylleberg, der fortæller, at der forinden 

ikke havde været nogen kontakt, men at man 

havde set nogle demonstrationer.

- Det var lidt ad bagvejen, at man stak næ-

sen indenfor, siger han.

Fra producent til importør

Når Grimme Skandinavien tilbage i 1969 kun-

ne få importen på den baggrund, så skyldes 

det, at man i Tyskland kunne se, at forretnin-

gen lå inde med noget ekspertise inden for kar-

tofler.
Grimme Skandinavien startede som en lokal 

smedje under navnet Hylleberg 100 meter læn-

gere nede ad vejen i forhold til den nuværende 

placering.

Det var i 1919 med Michaels farfar Chresten 

Hylleberg i spidsen.

- Han var handelsmand med et godt syn for 

nye ting, siger Michael Hylleberg, der fortæller, 

at man frem til slutningen af 1960’erne, hvor 

man fik Grimme-importen, producerede sine 

egne Hylleberg-kartoffeloptagere.

- Den type maskiner, han lavede, var langt 

foran sin tid, siger Michael Hylleberg om sin 

farfars maskiner, der blev solgt i store dele af 

verden.

Forretningen har altid været i familien.

Efter Chresten Hylleberg kom Michaels far 

Aksel Hylleberg til og hans broder Poul Hylle-

berg.

Skandinavien

I dag er det tredje generation, der står i spidsen 

for forretningen.

Ejerkredsen består af Michael Hylleberg, fæt-

teren Heine Hylleberg, der er salgschef for ud-

landet samt Per Rasmussen, salgschef for Dan-

mark, og Grimme-gruppen i Tyskand.  

- I 2008 gennemfører vi et generationsskifte. 

Der viser det sig, at Grimmes forhandler i Sve-

rige ikke fungerer godt nok. Ifølge Grimme er 

de ikke tæt nok på kunderne. Vi får tilbudt at 

overtage det svenske marked. Det vil man 

gerne, men for at stå stærkere, køber Grimme 

sig ind i Hylleberg. Så skifter vi navn fra 2009 

til Grimme Skandinavien. I Danmark var vi 

kendt under Hylleberg, men kommer man til 

Sverige og skal sælge maskiner der under nav-

net Hylleberg, så virker det som om, der sidder

en person eller et firma mellem Grimme og 

kunden. Vi vil gerne have direkte vej fra fabrik-

ken til kunden - derfor skifter vi navn. Det har 

været godt, omend det var lidt sørgmodigt at 

sige farvel til familienavnet, siger Michael Hyl-

leberg.

Udvidelsen til Sverige skete for at fremtids-

sikre forretningen.

- Vi fik Sverige i 2009, i 2010 får vi Finland 

med - igen fordi importøren ikke er tæt nok på 

kunderne, siger Michael Hylleberg, der fortæl-

ler, at den norske importør gør det godt, så der 

er man ikke endnu. Kun på brugtsiden.

Roer

Senest er man hos Grimme Skandinavien begyndt 

at fokusere på salget af Grimme roemaskiner.

- Grimme går i 2004 ind på roemarkedet. Det 

har været en god satsning, siger Michael Hylle-

berg.
Der ser salget af roeoptagere som et vigtigt fo-

kusområde.

- Det er absolut et område, som vi forventer os 

meget af. Det er ikke for sjov, at Grimme har ka-

stet penge i udviklingen af maskiner, siger Mi-

chael Hylleberg, som kalder Grimme Skandina-

vien for specialist inden for kartofler og roer og 

med tiden vil være full line inden for roer, som 

man er inden for kartofler.

I den forbindelse har man blandt andet ansat 

en sælger, der skal stå for salget af roemaskiner 

på både det svenske og danske marked og få solgt 

de brugte - et salg der går rigtig godt.

Kartoffelmaskinerne fylder dog stadig mest i 

forretningen, der udover roemaskiner også tæller 

det største reservedelslager uden for Grimme-

fabrikken i Tyskland og køle- og ventilationssy-

stemer fra AgroVent.

Og en gang i mellem kommer der en kunde ind 

i butikken, som vil have en reservedel til en gam-

mel Hylleberg-maskine.

Så bliver der jublet i forretningen over, at de 

gamle maskiner stadig kører rundt der ude.

Grimme Skandinavien har en ansat i Finland, 

fire i Sverige og 31 i Rødkærsbro.

Man råder over otte servicebiler i Danmark og 

to i Sverige.

Grimme Skandinavien i Rødkærsbro startede oprindeligt som Hylleberg med produktion af 

kartoffeloptagere trukket af heste. I dag sælges de røde, tyske Grimme-maskiner, som man 

fik importen af på en lidt speciel måde.

Grimme kom til Rødkærsbro ad bagvejen

Grimme 
Skandinavien A/S

Løvhegnet 9-11

8840 Rødkærsbro

Tlf. 86658499

Michael Hylleberg er tredje generation Hylleberg, 

og han glæder sig over, at forretningen stadig er 

på familiens hænder. Fotos: Jacob Hove.
Grimme Skandinavien har flere servicebiler, der er klar til at rykke ud. Privatfoto.

Det er vigtigt at have specialister ansat, der kender produkterne, siger Michael Hylleberg. Privatfoto.

Grimme Skandinavien blev 

startet i 1919 som lokal 

smedje.

Siden er der sket en del med 

forretningen, som stadig lig-

ger i Rødkærsbro.

Grimme Skandinavien har

det største lager uden for fa-

brikken i Tyskland.

Hylleberg lavede sine egne 

kartoffeloptagere, indtil 

man snuppede Grimme-im-

porten.
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Vi har en meget flad organisation, og vi er kendt for hurtige beslutnin-ger. Der er ikke langt fra tanketil implemente-ring. Og så er det vigtigt, at det er os selv, der som eneforhandler har den direktekontakt 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 forskelligemodeller er der i Grimmes 
produktprogram.

Over 140

FARMERBusiness

Blå bog

Virksomheden i tal

Vejen til succes



Salgschef Per Rasmussen til venstre ogdirektør 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

T yske 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 kartoflernepå 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 Michaeltil 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.

MichaelHylleberg
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