
Hardy og Frode Larsen er enige i, at den tætte og personlige
kontakt til kunderne er utrolig vigtig, og de ønsker ikke, at deres
forretning skal blive større. (Foto: Lene Sorensen)

40-års jubilar
holder fast i de
gamle dyder

Af Lene Tingleff

Trods nedgangstider i branchen har Horsens Maskinforretning netop ansat nye folk, og i dag er der 12-13 medarbejdere saint Hardy og Frode Larsen. Her har hele
medarbejderstaben taget opstilling foran den kendte facade mod Høegh Guldbergsgade. (Foto: Henry Thuesen)

Vi er lidt gammeldags

HORSENS - Vi kører
nok lidt gammeldags og
konservativt her i for-
retningen, men det er
helt bevidst. Det er vig-
tigt, vi har et godt for-
hold til kunderne, og at
der er tid til en snak og
en kop kaffe, når
landmændene kommer her.

Hardy og Frode Larsen er
belt enige i den linie, som Hor-
sens Maskinforretning pa
Høegh Guldbergsgade køres
efter. Og den er ellers ikke
helt almindelig i dagens Dan-
mark, hvor fusioner og
sammenlægninger har prget
landbrugsmaskin-branchen
voldsomt de senere

- Den gode gammeldags ma-
skinforretning, det er os. Vi er
os selv, og det bliver vi ved
med at vre. Der har vret
utrolig meget turbulens inden
for branchen, men vi har
holdt fast. Og det er sket ud
fra den filosofi, at vi skal

tækkes vores kunder og ikke
leve-randørerne, siger direktør
Hardy Larsen.

- En maskinforretning skal
ikke vre store end denne,
og for os er det vigtigt, at folk
kender hinanden og at kun-
derne føler sig velkomne.

- Selv om det handler om
maskiner og en god service,
ma vi ikke glemme det menne-
skelige. Det ma ikke holde op,
for sa er der ikke noget grund-
lag at lore videre pa.

Horsens Maskinforretning
fejrer pa fredag 40 rs
jubilæum. Det sker med reception
for kunder, venner og forret-
ningsforbindelser fra 12.00 til
16.00.

Desuden holdes der &bent
hus med jubilæums-tilbud pa
alle lagervarer mandag og
tirsdag den 29. og 30. novem-
ber fra 9.00 til 16.00.

- Det er nu 40 år siden,
inge-niør A. Blom i Skanderborg
startede Horsens Maskinfor-
retning, og jeg blev
forret-ningsfører her pa stedet,
fortæller Larsen, der trods
sine 79 r stadig dagligt kom-
mer i forretningen.

Bygningen blev opført pa en
lejet grund for en 10-årig
period, og det var Horsens Tr-
lasthandel, der ejede grunden.
Efter ca. otte års lejemål blev
det muligt at erhverve grun-
den, som ogsa indbefattede
arealet, hvor den store ma-
skinhal fra 1962 nu ligger.

Efter A. Blom's død i 1973

købte Frode Larsen aktierne
og blev enejer af forretningen.
Hardy Larsen, der i dag er 51
r, har arbejdet i Horsens Ma-
skinforretning siden 1970.

I 1986 overlod Frode Larsen
alle sine aktier til sine tre born
med Hardy Larsen som ho-
vedaktionr og daglig leder.
Frode Larsen er stadig for-
mand for bestyrelsen.

Ikke mandag
Hardy Larsen har fort man-

ge af de traditioner videre,
som hans far har skabt.

- Hvorfor lave om pa noget,
der fungerer og kører godt.
Det er der jo ingen grund til.

- Vi starter f.eks. aldrig pa
noget nyt om mandagen, og
det gennemfører vi belt kon-
sekvent. Der er ingen ansatte
her i huset, der er begyndt pa
en mandag. Det bruger vi gan-
ske enkelt ikke, siger Hardy
Larsen.

Frode Larsen er glad for, at

han stadig kan komme i for-
retningen, hvor han stadig
har sit kontor, som han har
haft gennem 40 r.

- Mine gamle kunder kom-
mer stadig og far en sludder
med mig, og det er jeg taknem-
melig for, siger Frode Larsen,
der altid er godt orienteret
om, hvad der sker i landbrugs-
kredse.

- Vi har familier, der er
kommet her som kunder gen-
nem flere generationer, og det
glæder mig altid, nr det gar
godt for de unge landmænd.

Tror pa fremtiden
Salget af landbrugs-maski-

ner har haft det sløjt i de sene-
re år, og i øjeblikket er der ik-
ke mange landmænd, der har
råd til at anskaffe sig nye ma-
skiner. Det har selvsagt bety-
det krise i landbrugsmaskin-
branchen, som inden for det
sidste r har mistet mange ar-
bejdspladser.

- Vi ved alle, der er krise i
landbruget og i vores branche,
ja, i næsten alle brancher. Det
har der for været, og vi skal
igennem den. Men det gør
ondt mange steder, mens det
varer, siger Frode Larsen.

- Aluigeveu era vi optimisti-
ske, og det er vi fordi, at vi har
overlevet i 40 r, hvor vi har
oparbejdet en srdeles god og
betalingsdygtig kundekreds,
som i stor udstrækning betror
os deres handel og reparatio-
ner.

Horsens Maskinforretning
har iøvrigt netop overtaget
forhandlingen pa servicering
af de kendte Mullerup Foder
og Mugeanlæg.

- For at vre sikker pa at
kunne klare denne opgave,
har vi samtidig overtaget en
specialist pa dette omrade,
nemlig Leif Lyse, som star til
tjeneste, når det gælder disse
ting, forklarer Hardy Larsen.

Horsens Maskinforretning
har forhandlingen pa Mulle-
rup i hele det østjyske omrade,
og kan allerede nu mærke, at
det har fort meget med sig.

- Det er helt klart medvir-
kende til, at vi holder skruen i
vandet, siger Hardy Larsen,
der er glad for den nye aktivi-
tet.

Tror pa fremtiden
Horsens Maskinforretning

har forhandling af Fiat, Claes,
Kvrneland, Nordsten og JF.
Samtidig er forretningen med
i Indkøbsringen sammen med
60 andre private maskinfor-
retninger.

- Pa den led har vi altid to-
tre fabrikater at vlge mel-
lem, også når det gælder de
store maskiner, og det mener
vi absolut er en stor fordel for
landmanden, fordi det giver et
bredt sammenlignings-grund-
lag, siger Hardy Larsen.

- Det, vi ser som vores
største opgave, er at vre en god
service-virksomhed, der har
et veluddannet personale og
er godt dækkende rent reser-
vedels-mæssigt.

Med en god kundekreds, et
stabilt personale samt et vel-
assorteret varelager med ca.
20.000 registrerede varenum-
re mener Frode og Hardy Lar-
sen, at forretningen star godt
rustet til fremtiden - trods den
øjeblikkelige krise i landbru-
get.
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