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När Per Christerson kom in på
agronomutbildningen föll allt på plats.
Han ville jobba med både huvudet och
kroppen i lika delar, förklarar han.
Foto Farm Mac

Krister Wiengren valde
att läsa till agronom
eftersom han ansåg det
vara en bra grund för
internationellt arbete.
Foto Farm Mac

– Vi har lyckats skapa ett jämnt
arbetsflöde över året med växtodling
och därefter entreprenadverksamhet
samt legotorkning och lagring av
spannmål i egen regi, förklarar Per.
De anställda på Farm Mac Agro
hjälper också till med maskinutveck
ling, testning och utställningar av
företagets produkter.
Personlighet och kompetens

Ultunavännerna som
blev affärspartners
– Man får ta och ge, kompro
missa och förhandla precis
som i övriga samhället, säger
Krister Wiengren om att
driva företag ihop.
Nästan 20 år har gått sedan
han och Per Christerson
startade Farm Mac. Var de
lärde känna varandra?
I baren på Ultuna.

TEMA ENTREPRENÖRER

■ ■ ■ Av Lotta Isacsson

Per Christerson
Mark/växtagronom, inskriven 1988
ÅLDER: 49 år
KOMMER FRÅN: Tågarp
BOR IDAG: Alfahills Gård i Tågarp
FAMILJ: Hustrun Therese (agronom) och
två barn, Henning 7 år och Thor 10 år
NÅGRA TIPS TILL BLIVANDE
ENTREPRENÖRER: ”Gör det du vill
och tro på dig själv men var realist, det är
mycket dagligt slit. Ta inte för stora risker
under kort tid utan sprid dem. Och var
inte naiv utan ha alltid en plan för ”exit”
om det inte går som du vill”

P

er Christerson växte upp på en
gård i Skåne med grispro
duktion och växtodling. Han
deltog ganska mycket i arbetet
men har egentligen aldrig, varken då
eller nu, sett sig som lantbrukare. Efter
gymnasiet, ett år som utbytesstudent
i Kanada och militärtjänstgöring fick
han jobb på en bank.
– Det var då jag insåg att jag ville ha
en framtid där jag fick arbeta både med
huvudet och kroppen, en 50/50-mix. I
samma veva kom jag in på agronom
utbildningen och då föll allt på plats,
förklarar han.
Även Krister Wiengren är uppvuxen
på en gård i Halland med smågrispro
duktion, växtodling och potatis. Inför
utbildningsvalet stod han och vägde
mellan lantmästare och agronom.
– Då, när proppen fanns kvar och det
var mer jordnära inriktat slog agrono
men något högre än lantmästaren just
på ett internationellt plan, säger Krister.

Började med import

Efter agronomexamen arbetade Per
bland annat på Institutionen för
markvetenskap, SLU, ett par år på LRF,
som frilansjournalist och som konsult
inom miljöfrågor. Han drev också ett
jordbruk i centrala Litauen och tog
sedan över driften av familjegården på
hemmaplan.
Även Krister har drivit familjejord
bruk samt hunnit arbeta i bland annat

Chile och Argentina. Dessutom som
marknads-/områdeschef för Trelleborg
Wheel system, den globala leveran
tören av däck- och hjulsystem för
bland annat trädgård-, jordbruks- och
skogsmaskiner, i Australien och Nya
Zeeland.
– För att vi ville! är Pers spontana
svar på frågan om varför de år 1999
startade Farm Mac. Och Krister såg
stora möjligheter med att importera
Argentinska jordbruksmaskiner.
Under många år, fram till 2013,
importerade och sålde de Cestaris
skruvvagnar men sedan började
utvecklingen av egen utrustning.
Mångsidig verksamhet

Per och Krister äger vardera 50 procent
av Farm Mac. Verksamheten står på
fyra ben. Projektering och försäljning
av tork- och lagring, mobiltorkar, plan
lager, luftningssystem, med mera är ett.
Det egna, internationella varumärket
Grain Saver som tillverkar bland annat
överlastningsvagnar och maskiner för
slanglagring är ett annat. Försäljning
av Krampe-vagnar för entreprenad och
jordbruk är det tredje benet och Farm
Mac Agro med jordbruksdrift, entre
prenadverksamhet inom slanglagring i
Sverige samt lagerhållning av spannmål
åt externa parter är det fjärde. Farm
Mac Agro har tre anställda och driver
jordbruk på cirka 750 hektar inte långt
från Alfahill.

Per berättar att han och Krister kom
pletterar varandra i det dagliga arbetet.
– Just nu arbetar exempelvis Krister
mer med personalfrågor än vad jag
gör. Han ansvarar också mer för
utvecklingsprojekt och kundrelationer
alltmedan jag mer sköter administra
tion, ekonomi, planering och skriftlig
kommunikation.
Även deras respektive språkkunska
per skapar tillsammans bredd. Krister
pratar spanska och tyska flytande, för
utom engelska. Till det adderar Per sina
franskakunskaper.
– Krister är mer ”pang på rödbetan”
i försäljning men i slutänden ser vi att
vi lyckas uppnå ungefär motsvarande
resultat båda två fast på olika sätt och
med olika kunder, sammanfattar Per. «

Krister Wiengren
Ekonomagronom, inskriven 1991
ÅLDER: 49 år
KOMMER FRÅN: Slöinge i
Halland
BOR IDAG: Bostället, Östra Sallerup
söder om Hörby
FAMILJ: hustrun Ana Wiengren,
döttrarna Sophie 12 år och Emily
10 år
NÅGRA TIPS TILL BLIVANDE
ENTREPRENÖRER: ”Man får
vara lite tålig, det mesta tar längre
tid än man tror. Ge inte upp utan
börja om du har en god idé men
prata gärna med någon äldre, en
mentor som har erfarenhet. Någon
som kan hjälpa till att peka på alla
misstag man gör i ett tidigt stadium.
Man kan kombinera olika grejer
och få fram nya idéer och lösningar.
Varför uppfinna hjulet igen? Skapa
hellre dubbelmontage av flera
gamla hjul så det ger något nytt,
användbart”

Räkodlare
med kungligt
stö
– Jag andas räkor
morgon, middag och
kväll, säger Matild
Olstorpe, vd på Vegafish.
Förutom arbetet med
odlingarna står företaget
inför stora förändringar
i och med samarbets
partnern Findus
nedläggning i Bjuv.
■ ■ ■ Av Lotta Isacsson

V

– Min mamma brukar säga att ”ge
upp” inte ingår i min genetiska upp
sättning, skrattar Matilda när hon
beskriver hur det kom sig att hon blev
agronom. Eller rättare sagt den brokiga
vägen fram till att överhuvudtaget få
börja på Ultuna.
Matilda är dyslektiker och hennes
gymnasiebetyg var, för att använda
hennes egna ord, hysteriskt dåliga.
Efter gymnasiet hoppade hon från den
ena sysselsättningen till den andra.
Under en tid praktiserade hon hos en

