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Det hele begyndte 
i et hønsehus 
med en stålpladekværn
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– 

2011 



Tirsdag den 1. november 
kan Maskinfabrikken Cor-
mall i Ragebøl ved Sønder-
borg fejre sit 50 års jubi-
læum. 

Efter ca. 4 år som ingeniør på JF Fabrik-
ken i Sønderborg begyndte A. P. Hansen 
at fabrikere stålpladekværne i et gammelt 
hønsehus i Dybbøl under meget primitive 
forhold, idet der i de første mange måne-
der kun var A. P. Hansen og en arbejds-
dreng på 15 år til at forestå alt arbejdet.
 
Når fabrikken valgte navnet CORMALL 
skal dette ses som en afledning af korn-

møller/corn-
mill som var 
det eneste 
produkt i fa-
brikationen. 
Tiderne for 
50 år siden 

var noget mere bekvemme for fabrikation 
af landbrugemaskiner idet der dengang 
var ca. 110.ooo aktive landbrug, et meget 
større potentiale end de ca. 20.000 
landbrug som er tilbage i dagens Dan-
mark. Dette betød at det mere var sælgers 
marked end det var købers.
 
Over årene udviklede Cormall sig til at 
være en fabrik for maskiner til indendørs 
mekanisering. Idet programmet udvides 
til at omfatte foderblandere til svinefoder, 
korntransportanlæg og hammermøller. 
Et markant produkt var en kontinuerlig 
gennemsløbsblander, Contimix, opfundet 
af en landmand i Stenderup, Chr. Iversen. 
En maskine der fungerede på den måde 
at strømmen af korn til møllen samtidig, 
som en vandmølle, trak to andre skovl-
hjul, som tilsatte den ønskede mængde 
protein.
 
I 1970 blev bygningerne i Dybbøl for 
små og da der ikke var udvidelsesmulig-
heder flyttede Cormall produktionen til 

helt nye lokaler i den nærliggende 
landsby Ragebøl, hvor der startedes 
op med 1500 m2 produktionsareal.
 
Et af de nye produkter der blev ta-
get på programmet var en halmmøl-
le til formaling af halm i småballer, 

en teknik som på daværende tidspunkt 
var helt ukendt i Danmark. Dette affødte 
en videreudvikling af foderblandere til 
fuldfoder for drøvtyggere, også en en ny 
måde at tænke fodring på. Et princip 
som i dag er blevet obligatorisk i alle 
kvægbrug, og som har affødt en betydelig 
større produktionskapacitet i mælke/kød 
produktionen.
 
Hele denne udvikling har ført frem til at 
Cormall i dag har specialiseret sig i store 
industrianlæg til forarbejdning af halm 
og anden biomasse til strøelse, foder, 
byggeplader og kemisk industri som f.eks. 
etanol.
 
I 1987 påbegyndte Cormall et rullende 
generationsskifte idet den ældste søn 
Peter Hansen efter nogle år i udlandet og 
i danske firmaer indtrådte i Cormall.
 
Der blev samtidig udviklet en ny strategi 
gående ud på at globalisere firmaet. Den-
ne strategi førte til partnerskab i en lang 
række foretagender således at Cormall 
Agro Holding A/S i dag bl.a. er involveret 
i siloproduktion i Sydafrika produktion 
af møllesten i Etiopien og landbrug i 
Ukraine.
 
I 1998 indtrådte Jens Hansen i Cor-
mall, som daglig leder af virksomheden 

i Ragebøl. Produkterne og forretningen, 
var før finanskrisen primært rettet danske 
og udenlandske mælkeproducenter. Da fi-
nanskrisen indtraf, var der behov for hur-
tig at sadle om til nye markeder inden for 
alternativ energi og genbrug, der sikrede 
en fortsat vækst. I dag produceres stadig 
til mælkeproducenter, men i stigende 
grad også til industrielle anvendelser af 
produkt sortimentet. 
 
Det er, og har altid været, en løbende 
udvikling og tilpasning af produktionen, 
produkterne og markedet, som har holdt 
gang i virksomheden i alle de mange år. 
Gennem årene har Cormall også truk-
ket sin del af læsset inden for det fagligt 
organisatoriske. A.P. Hansen var i 6 år 
formand for Foreningen af danske Land-
brugsmaskinfabrikanter og medstifter af 
Agromek samt 8 år formand for Sønder-
borg Handelsstandsforening.
 
 Peter Hansen har gennem en lang år-
række været formand for Landbrugsma-
skinudstillingen Agromek i Herning.

Med venlig hilsen 
A. P. Hansen


