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Kartofler på dagsordenen
For mere end 30 år siden
fik Erik Thorsen øjnene op
for kartoflernes potentiale
- i dag eksporterer Thorsens
Chipskartofler årligt 115.000
ton kartofler

Selvom Thorsens Chipskartofler eksporterer
alle sine kartofler, kommer mange af dem
tilbage igen til landet: - Mange af chipsene
ender i Danmark, men der er ikke mange,
der ved, at det er kartofler herfra, siger Erik
Thorsen. Årligt leverer fabrikken kartofler
svarende til cirka 300 millioner poser
kartoffelchips. FOTO: TOM LAURSEN
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Man tænker måske ikke over det, når man
kommer kørende på Skivevej, men et godt
stenkast fra krydset, hvor V. Sneptrupvej møder hovedvejen, ligger en af Europas største
leverandører af chipskartofler.
- Vi er jo nok ikke så kendte i nærområdet,
da vi kun eksporterer, konstaterer direktør
Erik Thorsen.
Det er mere end 30 år siden, at han så en
lys idé i kartoflerne og grundlagde virksomheden Thorsens Chipskartofler. Den idé har
siden ført ham vidt omkring, men kartoffelhistorien begyndte lidt tilfældigt, for Erik
Thorsen havde faktisk kvægbrug på sin
landejendom på V. Sneptrupvej. På egnen var
der ellers tradition for kartoffelavl, og det lod
naboerne da også ofte Erik Thorsen høre. Til
sidst »gav« han sig.
- Jeg havde intet forhåndskendskab til kartofler, så jeg var lidt atypisk, fortæller Erik
Thorsen, som drog sine første erfaringer med
kartoffelchips, da en fabrik i Give solgte aktier til landmænd, som leverede kartoflerne.
- De gik konkurs efter tre måneder, så jeg
tabte penge. Det var en hård start, men det
var spændende, siger Erik Thorsen, som herefter fik idéen til selv at gå i gang.

- Jeg kontaktede udenlandske chipsfabrikker. Jeg har godt nok aldrig lært sprog, men
det rygtedes hurtigt, at vi kunne levere chipskartofler, så vi fik kontakt til norske, svenske og finske fabrikker, husker Erik Thorsen,
som siden har tillært sig engelske samt lidt
tyske gloser.
Og det er nok meget godt, for i dag eksporterer Thorsen Chipskartofler årligt 115.000
ton kartofler. En stor del af succesen skyldes
måden, der handles på. Erik Thorsen besøger
kunderne og sparrer omkring udfordringer.
- Jeg kunne aldrig drømme om at ringe til
vores kunder og sige, jeg har lige et godt parti
kartofler til chips, kan I bruge dem? Nej, jeg
snakker løbende med alle vores kunder, besøger dem nogle gange om året, og vi sparrer
løbende omkring udfordringer, forklarer Erik
Thorsen og uddyber:
- For os er det vigtigt, at vi er samarbejds-

partnere. Vi skal hjælpe hinanden, forstå
hinanden og gøre brug af hinanden, men
oven i alt det, skal Thorsen Chipskartofler
levere lige præcis det kunden ønsker, siger
Erik Thorsen.

Vaskede kartofler
Succesen er dog ikke nået uden bump på vejen, men hver gang er nye idéer opstået. Og
det er et af kendetegnene for virksomheden,
der ønsker at være innovativ og gerne først
på markedet med nye tiltag.
- I 2002 var omsætningen halveret, så jeg
sagde til bestyrelsen, at vi måtte gøre noget
specielt - jeg sagde, vi skulle vaske og sortere
kartoflerne. Det var helt nyt, at man leverede
vaskede kartofler til industrien.
Bestyrelsen var skeptiske, men svenske
Estrella var interesseret og tog springet.
- Efter tre år ville alle fabrikker have leve-

ret vaskede kartofler. Siden er omsætningen
bare steget, fortæller Erik Thorsen, som for
godt 20 år siden solgte virksomheden til en
gruppe avlere.
Senere har den tyske koncern RaiffeisenWarengenossenschaft Niedersachsen Mitte
eG og danske Danespo også fået aktieposter
i Thorsens Chipskartofler A/S.
I 2011 var omsætningsstigningen dog igen
gået i stå, så der blev lagt en strategiplan, der
lød, at på fem år skulle omsætningen fordobles - igen ved at gå nye veje.
- Det blev så Sydeuropa - især Italien satsede vi på. De var kun selvforsynende fire
måneder om året - ellers importerede de. Det
gik over al forventning, og nogen siger, vi nu
er den største leverandør til Italien af chipskartofler. Og vi nåede omsætningen. Vi gik
fra nul til 42.000 ton kartofler til Sydeuropa
på fem år, siger Erik Thorsen.
- At målet blev nået skyldes, at vi er nogle
fightere - når vi har bestemt os for noget, så
går vi efter det, fortsætter Erik Thorsen, der
i 2013 oprettede et datterselskab i Tyskland
med to ansatte, som står for kvalitetskontrollen af kartofler, der sendes mod syd.
- Der er ikke mange, som kan sige, at de
omsætter 10.000 ton per ansat. Det er Thorsens Chipskartofler lykkedes med, fordi vi
er heldige at have ekstrem dedikerede medarbejdere, der til stadighed går efter målet,
fastslår Erik Thorsen.

Økologi på fremmarch

Erik Thorsen var faktisk kvægavler, men
han »lod sig overtale« til at dyrke kartofler.
Det førte til grundlæggelsen af Thorsens
Chipsfabrik, som i dag eksporterer 115.000 ton
kartofler årligt.
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I august 2018 indviede virksomheden et nyt
anlæg, der er Nordeuropas største til økologiske kartofler. Lige nu sælger man årligt 9000
ton økologiske kartofler, det tal forventes at
stige.
- Vi har selvfølgelig en klar interesse i at
følge forbrugernes stigende interesse for
økologi, og så er det vores ret og pligt at lave
det, forbrugerne vil have, understreger Erik
Thorsen.
Hemmeligheden bag succesen skal, ifølge
direktøren, blandt andet findes i, at der lægges stor vægt på troværdighed, stabilitet og
forsyningssikkerhed.
- Og så går vi aldrig på kompromis - vi lever
af kvalitet, slår Erik Thorsen fast, inden han
svarer på det næsten uundgåelige spørgsmål,
om han dog aldrig bliver træt af kartofler?
Det gør han ikke:
- For mig er det en hobby, der giver mig
livsindhold!

DEPOTRUM UDLEJES
I SUNDS
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Henrik Nybo udlejer isolerede depotrum og kvadratmeter til opmagasinering af eksempelvis
både eller biler.
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Kvadratmeter udlejes
Henrik Nybo har overtaget
gård med udlejning af
depotrum - nu har han
udvidet forretningen
AF LENE TOKSVIG
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Har man fået samlet lidt for meget sammen,
så man er løbet tør for plads - eller mangler
man et sted at opbevare sin campingvogn i

vintermånederne, så står Henrik Nybo klar
med hjælp. Han udlejer ganske enkelt plads.
- Vi udlejer depotrum fra fire til 15 kvadratmeter, som er med lås - og isoleret, fortæller han.
Desuden tilbyder han opstaldning af veteranbiler, campingvogne eller både på gården
på Thorupvej, som Henrik Nybo har overtaget.
- Man har også mulighed for at leje en flyttetrailer, siger Henrik Nybo.
- Fordelen ved det er, at det ligger i Sunds
by, så man kan gå hertil, fortsætter han.
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KONTAKT: Henrik på 21 82 85 28 • Thorupvej 22, 7451 Sunds

Thorsens Chipskartofler A/S
leverer en service på toppen
af det basale produkt

Thorsens Chipskartofler A/S leverer
altid kartofler af den bedst mulige
kvalitet til producenter i Europa

- Makes potato processing easier…

-Makes potato processing easier…
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