
Når Hardy Skov i disse dage sætter sig bag rattet på
en af de store Claas majetærskere, som Skovs Ma-
skinstation råder over, kan han i bakspejlet se tilbage
på familievirksomheden, som over fire årtier har
været i konstant udvikling. Og på pladsen ved siden
af førersædet sidder tredje generation på spring.

Da den nu 46-årige Hardy Skov var knægt, sad han selv
med i de dengang noget mindre og halvt så komfor-
table mejetærskere og traktorer, når farmand kørte i
marken. Først på egne jorde, derefter for at hjælpe
med at køre høsten hjem på omegnsgårdene. I dag er
det seksårige Joachim, der sidder og lurer far trickene
af. Som familiens yngste, er han den, som viser mest
interesse for livet på landet.

Men det var mens 60’erne endnu var spirende, at Hel-
mer og Ellen Skov lagde grunden til det, der i dag er
Skovs Maskinstation i Grindsted. En moderne virksom-
hed med 9 fastansatte medarbejder, som løser en
lang række af de opgaver, som en moderne landmand
efterspørger.
- Landbrugsarbejdet er stadig hjørnestenen i familie-
virksomheden, og vores solide og meget erfarne
medarbejderstab - som har kørt i landbruget i gen-
nemsnitligt mere end 20 år -  sikrer landmændene
den optimale løsning af de klassiske landbrugsopga-
ver: nemlig såning, pløjning, nedfældning af gylle,
mejetærskning, presning, finsnitning samt wrapning
af baller og ensilering. Derudover har vi årtiers erfa-
ring med at høste majs og kartofler, og vi råder i dag
over nogle af de mest effektive maskiner – selvfølge-
lig til gavn for vores kunder. Det er nok også derfor, at

vi efterhånden har adskillige “andengenerationskun-
der" i ordrebogen, smiler Hardy Skov, der barnefødt
på gården på Kolstrupvej, og i år kan fejre 30 års jubi-
læum i virksomheden.

Meget mere end landbrug
Mens selv på en moderne maskinstation er der uvirk-
somme perioder og Hardy Skov, som den gang i slut-
ningen af 1980’erne vidste, at han skulle videreføre fa-
milieforetagendet, valgte at uddanne sig til
kloakmester. 

I 1991 stod han med eksamensbeviset i hånden, og
Skovs Maskinstation blev hurtigt blandt de foretrukne
blandt området landmænds - også når det drejede sig
om kloakerings- og entreprenørarbejde. 

- I dag løser vi tillige en lang række af de øvrige opga-
ver, som efterspørges af landbruget. Det er især
nedsivningsanlæg, vandingsanlæg og hovedkloakker,
som jo er vitale elementer i et moderne landbrug.
Derudover tilbyder vi grøfteopgravning, udgravning
til gylletanke og stalde, ligesom vi fuldmurer og
støber fundamenter og sokler samt bunde til alle
slags bygninger. Også til private, fortsætter Hardy
Skov, der selv er manden som går forrest - både når
der skal gives tilbud på opgaver, og når arbejdet skal
gøres.

I takt med de stigende antal kloakerings- og entre-
prenøropgaver opstod der et behov for at kunne ef-
terbehandle og sortere de mange tons mursten og
beton, som opstod i forlængelse af nedbrydningsar-

bejdet. Hardy Skov har i dag investeret i nogle af de
meste moderne entreprenørmaskiner, som både hur-
tigt og effektivt knuser og sorterer nedrevne bygge-
materialer. Virksomheden fik sidste år miljøgodken-
delse til såvel knusning og opbevaring af beton, tegl
og asfalt.

- Ideen med at tilbyde kunderne denne form for
knusning og sortering er, at bortskaffelsen af bygge-
materialer i dag påfører bygherren enorme udgifter.
Der følger stadigt flere og stigende krav til sortering
af byggeaffald, og ved at knuse og sortere kan en stor
del af materialerne genbruges som fyld eller som ve-
jmateriale. Derved sparer kunden ofte mange penge,
forklarer Hardy Skov, som oftest selv er at finde enten
i marken eller på byggepladserne – ofte fra tidlig mor-
gen til sen aften.

- Jeg må jo nok indrømme, at jeg helst selv skal have
"fingrene i opgaverne" – også selv om det giver nogle
lange arbejdsdage. Men jeg elsker arbejdet her, for du
kender aldrig dagens fulde program, før du om afte-
nen igen trækker dynen over dig. Heldigvis er min
hustru Susanne så garant for, at alt på gården her-
hjemme fungerer. Uden hende måtte jeg skrue geval-
dig ned for blusset, indrømmer han med et smil.
Selv om forældrene i dag har trukket sig ud af familie-
foretagendet, fungerer maskinstationen stadig i en
familiær ånd. Hardy Skovs bror, Ove Skov, fejrer i år 25
års jubilæum i virksomheden, og flere af medarbej-
derne har arbejdet lige så længe – eller længere – hos
familien Skov.

Familien bag Skovs Maskinstation består i dag
af Hardy, Susanne, Mads og Joachim

samt ni fastansatte og meget trofaste medarbejdere.

Familien Skov i landbrugets tjenesteFamilien Skov i landbrugets tjeneste

Familiens yngste, seksårige Joachim, viser stor
interesse for at gå i faderens fodspor. Om han skal
blive tredje generation på maskinstationen er dog
for tidligt at sige.

Knusning og sortering af byggeaffald har udviklet sig
til en stadig større del af forretningen, og Hardy Skov

har netop investeret i markedets måske mest
moderne, mobile anlæg.
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