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Erik Hemmes van Erik Hemmes\Retail Advies 
reist geregeld naar het buitenland om bijzondere 
formules te bezoeken. Sinds FoodPersonality 
april zijn we bezig met een reeks uit Denemar-
ken. Hemmes liep rond in de Deense hoofdstad 
Kopenhagen. Deze maand: Løgismose. 

Denemarken telt ongeveer 5,8 miljoen inwo-
ners. De omzet van de Deense supermarktsector 
bedraagt om en nabij de € 16 miljard. 
De marktleider is Salling, dat heeft ongeveer 35% 
marktaandeel (met de formules Netto, Føtex, 
Bilka). 

De nummer twee is Coop, met ongeveer 32% 
marktaandeel (met de formules Brugsen, Fakta, 
Coop 365, Kvickly en Irma). 
Reitangruppen is de nummer drie, met ongeveer 
15% marktaandeel (met de formule Rema 1000). 
De nummer vier is Dagrofa, met 12% marktaan-

FOOD RETAIL IN DENEMARKEN

Løgismose 

In de reeks food retail 

in het buitenland, met 

beelden en uitleg van 

Erik Hemmes, deze 

maand het Deense 

Løgismose. 

Door: Gé Lommen   Foto’s: Erik Hemmes

Vlak bij het centrum van Kopenhagen, aan een 
kade, ligt deze vestiging van Løgismose. Met een 
royaal terras.

Het logo van Løgismose is een kasteel in 
Denemarken: het Løgismose-kasteel. De 
oprichters van Løgismose, Sven en Lene Grøn-
lykke, kochten dat kasteel. Niet van de winst van 
hun levensmiddelenzaken, nee, van de opbrengst 
van de verkoop van een filmproductiemaatschap-
pij. Daarna stortte dit echtpaar zich op horeca en 
culinaire producten, en de naam van een kasteel 
werd de naam van het bedrijf. 

Løgismose is volstrekt anders ingedeeld dan een Neder-
landse supermarkt. Vers en houdbaar lijken kriskras door elkaar gepresenteerd. Maar goed, dit is een 
soort culinaire zaak, met producten van minimaal horecakwaliteit (en daarnaast is veel van het aanbod 
biologisch). Bij al dat opvallende aanbod is het wel voor te stellen dat klanten in deze winkel niet snel 
in en uit willen, maar op zoek gaan en van alles willen weten over wat hier wordt aangeboden. Het is 
echt een zaak voor consumenten met een flink bovengemiddelde interesse in bijzonder eten en drinken, 
‘thuiskoks’ in hart en ziel, die graag artikelen kopen van kleinschalige producenten. We zien bijvoorbeeld 
‘Cantizano-salsa’, speciale tomatensaus van een producent met die naam, uit het Spaanse Cadiz. De 
aankleding is sober en tegelijk stijlvol. Geen harde kleuren. Wel opvallende lampen. Vitrines, koeltafels, 
schappen etc. overal, maar Løgismose maakt ook veel gebruik van tonnen en in manden.
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Hoezeer Løgismose topproducten aanbiedt, blijkt hier 
wel uit: verschillende soorten oesters. In de 
presentatie ‘afgewisseld’ met citroenen. 
Uiteraard legt Løgismose op borden uit om welke 
oesters het gaat en wat ze kosten.

Veel agf is gepresenteerd in een wandopstel-
ling, maar andere agf – zoals groene asperges, 
artisjokken en knoflook – is te vinden in een 
vitrine. En rechts daarvan zien we een vitrine met 
salades en tapas. Dit moet een soort keuken zijn 
waar het een en ander bereid wordt.

Sandwiches met roggebrood. In deze periode waarin supermarkten, horeca, 
overheid en andere instellingen voortdurend de nadruk leggen op ‘gezonder 
eten’, zou ook bij ons roggebrood eigenlijk een come-back moeten kunnen 
maken. 

deel (met de formules Meny, Spar, Min Købmand 
en Let-Køb). 
Tot slot volgen Lidl en Aldi, elk met ruim 3% 
marktaandeel, waarbij Lidl iets meer marktaan-
deel heeft dan Aldi. 
Zo hebben we dit alles ook al in eerdere versies 
van deze reeks over Deense supermarkten en 
levensmiddelenwinkels gemeld.
Maar – zeggen we meteen erbij – daar heeft 
Løgismose eigenlijk vrij weinig mee van doen. 
Net zoals de levensmiddelenafdeling Mad & Vin 
van het chique warenhuis Magasin du Nord, die 
in FoodPersonality september in deze rubriek 
aan bod kwam.
Wat is Løgismose? Een levensmiddelenwinkel, 
maar dan alleen met producten van horecaleve-

Hemmes: “Ik heb deze foto geschoten vanwege het licht. Deze lichtinval door 
die vierkanten lichtkoepels zie je nooit in een supermarkt. Het zal ook bij 
veel supermarkten gewoonweg niet kunnen, bijvoorbeeld als er een etage 
bovenop is. Maar dan nog blijft het een idee om over na te denken voor je 
formule – daar waar het wél kan. Bovendien is het systeem van de lichtspotjes 
bijzonder, ze zijn verschuifbaar.”
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ranciers. Producten van hoge kwaliteit, producten 
die vaak ook zeer origineel zijn. Als we de vraag 
‘waar kun je Løgismose mee vergelijken?’ moeten 
beantwoorden, moeten we misschien Cru als 
voorbeeld nemen, de formule van het Belgische 
Colruyt Group, met slechts een paar vestigingen, 
met een beperkt aanbod per categorie of artikel-
groep, maar dan wel met de claim ‘het beste van 
het beste’.
Løgismose omvat slechts twee winkels, in 
Kopenhagen en Aarhus. De foto’s van Hemmes 
zijn van de winkel in Kopenhagen. Die is gelegen 

aan een kade bij de Sont (het deel van de Oostzee 
waar Kopenhagen aan ligt) en omvat ongeveer 
900 m2 vvo.

Vandaag de dag is Løgismose onderdeel van het 
bedrijf Løgismose Meyers, een fusiebedrijf. En 
dat fusiebedrijf is in handen van investerings-
maatschappij IK Investment partners, dat tegen-
woordig in Londen het hoofdkantoor heeft staan, 
maar de oorsprong van IK Investment Partners is 
Zweeds – en niet Deens.
De belangrijkste twee mensen voor het ontstaan 

van Løgismose zijn Sven Grønlykke (geboren 
in 1927, overleden in 1998) en Lene Grønlykke 
(geboren in 1930, overleden in 1990), een echt-
paar. Sven Grønlykke begon zijn loopbaan met 
de productie en verkoop van landbouwmachines 
en -apparaten, deed dat bedrijf van de hand en 
begon daarna een fabriek voor de productie van 
schuimrubber, met name voor meubilair. Dat 
groeide uit tot een internationaal bedrijf, met 
fabrieken (naast Denemarken) in Duitsland, 
Noorwegen, Zweden en Spanje. In die tijd leerde 
hij Lene Meyer Petersen kennen, die zijn vrouw 

Voor een levensmiddelenformule met maar twee vestigingen heeft 
Løgismose veel huismerkartikelen. Dat klinkt niet rendabel, maar Løgismose 
heeft een totaal andere prijs-kwaliteitverhouding dan de eerste de beste 
supermarkt in Nederland of Denemarken. 
We zien biologische espressokoffiebonen, verse maaltijden, soepen en 
spreads van het Løgismose-merk. Maar Løgismose haalt ook van heinde en 
verre producten, zoals velouté van gele courgette, van een Franse producent. 
En die glazen potten sauzen (zoals boeuf bourguignon en bolognese) met 
nummers erop zijn van ‘Mattson Nielsen’, een merk van de twee achterna-
men van twee koks die bekend zijn in Denemarken. 
Opvallend ook: ‘mormor koldskål’. Pakken met daarin een vermenging van 
room, ei en vanille, om daarmee dus die ‘mormor koldskål’ te maken. Dat 
is een Deens gerecht van met karnemelk, ‘umer’ (een soort kwark die in ons 
land nooit echt aangeslagen is), geklopt ei, bitterkoekjes en fruit.
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30.000 supermarktfoto’s

Van Tesco tot Edeka, van Carrefour tot Walmart, 

van Migros tot M-Preis. Sinds 2008 fotografeert 

Erik Hemmes buitenlandse formules.

Voor dit blad, maar ook voor andere geïnteres-

seerden. Meer weten? 

Mail Erik Hemmes: info@erikhemmes.nl. ■

werd. In de jaren zestig van de vorige eeuw 
verkochten zij hun schuimrubberproductiebe-
drijf, kennelijk met een goede opbrengst. Vooral 
door de inbreng van Lene Grønlykke begonnen 
zij met iets heel anders. Van hun winst kochten 
zij een filmproductiemaatschappij. En daarnaast 
kochten ze een kasteel op het eiland Funen. De 
filmproductiemaatschappij is nog steeds bekend 
in Denemarken, vanwege enkele bekende films in 
de jaren zestig. Maar het echtpaar moet kennelijk 
teleurgesteld zijn in hun ambities, want enkele 
jaren later deden ze dat weer van de hand. En 
van dat geld wilden ze eerst een restaurant in het 
Spaanse Baskenland kopen, maar uiteindelijk 
kochten ze een zuivelbedrijf en een goed aange-
schreven restaurant in de buurt van dat kasteel. 
Van nu af aan legden zij zich toe op horeca en op 
de productie van levensmiddelen, zuivel, kaas, 
maar ook chocolade. Het restaurant werd een ho-
tel-restaurant. Van de Grønlykkes wordt gezegd 
dat zij de eersten waren die in hun restaurant de 
nadruk legden op gerechten met levensmiddelen 
uit Denemarken en andere Scandinavische lan-
den, dus de zogeheten ‘Nordic cuisine’. Het geheel 
van dit alles werd naar hun kasteel genoemd, 
Løgismose. Daarna kwam erbij: de import van 
Franse wijnen, een sterrenrestaurant en zo werd 
alsmaar uitgebreid. In 1982 kwam deze winkel 
erbij, waarvan we hier de foto’s zien. En daarna 
nog een soortgelijke zaak in de stad Aarhus.
Zoon Jeppe werd de opvolger en onder zijn 
bewind begon Løgismose zowel met Netto, de 
discounter van Salling, als met Coop samen te 
werken; producten van Løgismose kwamen bij 
Netto en Coop in de schappen. 
In 2015 kwam investeerder IK erbij en verdween 
zoon Jeppe van het toneel. En toen fuseerde 
Løgismose met Meyers, een bedrijf van een kok 

met die naam, een bedrijf dat best vergelijkbaar 
is met Løgismose, maar Meyers is meer een cate-
ring- en horecabedrijf dan Løgismose. Sindsdien 
heet het Løgismose Meyers, in handen van IK. 
Het bedrijf had in 2019 een omzet van ongeveer 
€ 155 miljoen en onder aan de streep een verlies 
van ongeveer € 3 miljoen. 2019: dat is het recent-
ste op internet beschikbare jaarverslag. Dus 
Løgismose Meyers, met z’n groot aandeel in 
horeca, leed nog vóór de coronacrisis al verlies. 
Dat zal in 2020 niet echt zijn verbeterd. Maar 
goed, investeringsmaatschappijen doen vaak niks 
anders dan verlieslijdende marktpartijen overne-
men, om er vervolgens mee aan de slag te gaan. 
Dat zal voor IK niet anders zijn. ■

Tafels met zitjes met de hoogte van een barkruk. Het past natuurlijk helemaal bij een formule als 
Løgismose – een mix van horeca en thuisverbruik – dat je er als klant ook iets kunt eten en proeven. 
En de wijnglazen staan klaar. Dat hoeft ook niet te verbazen bij Løgismose. Het wijnaanbod is enorm.

Allemaal chocolade-eieren van de Deense producent Summerbird (Hemmes was 
hier net vóór Pasen dit jaar, vandaar). Allemaal van biologische cacao. En allemaal 
verschillende smaken en formaten. Hemmes: “Wat een stijlvolle verpakking. De stijl, de 
kleur – wit met een zilveren strik – en dus ook de vorm. Maar ook het product zelf is zo 
verleidelijk. Sommige eieren lijken zelfs op kwarteleitjes. Elk eitje lijkt anders.”
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