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Bygningerne på Haunstrup Hovedgade syner ikke af  
meget udefra, men bag murene kører produktionen for 
fuld damp. I højt tempo stanses og bukkes metalbeslag 
i maskiner, der spytter dem ud i store beholdere, når de 
er færdige.   
Fagerlunds Værktøjs- og Metalvarefabrik har ligget her 
på adressen siden 1966, og det går godt for virksomhe-
den, der har omkring 20 ansatte. Så godt, at man har 
søgt - og nu også fået - byggetilladelse til at opføre en 
800 kvadratmeter stor lagerbygning.
Industriteknikere, værktøjsmagere, konstruktører og 
ufaglærte er blandt folkene på lønningslisten, og side 
om side med robotter og maskiner sørger de for, at virk-
somhedens ordrer bliver produceret til tiden.
På fabrikken investerer man løbende store summer i den 
nyeste teknologi, så produktionen kan foregå så effektivt 
som muligt. Det giver til gengæld behov for opkvalifice-
ring af  medarbejderne, men der bliver i nær fremtid også 
brug for yderligere ansatte med den rigtige uddannelse 
i bagagen.
Det sidste kan godt blive et problem, for der er ikke nok 
unge, der vil uddanne sig til et job i industrien. Det mær-
ker man hos Fagerlunds Værktøjs- og Metalvarefabrik, 
når man søger industriteknikerlærlinge.
- Vi har altid uddannet mange lærlinge hos os, og der er 
kæmpestore muligheder for at gøre karriere i industrien. 
Men det kan være ret svært at finde nye lærlinge, som 
har niveauet til at arbejde her, fortæller Jesper Svendsen, 
der er fabrikschef.

Robotter skåner de ansatte

Han forudser, at det om nogle år kan blive svært at finde 
dygtige faglærte medarbejdere til fabrikken, da der for 
tiden bliver uddannet alt for få - især industriteknikere.
- I takt med at vi får nye robotter og anden teknologi 
ind, så skal vi også hele tiden bruge dygtige folk, der 
kan betjene dem. Derfor holder vi også på dem, vi har. 
I de 14 år, jeg har været her, har jeg aldrig skrevet en 
fyreseddel, siger fabrikschefen.
På Fagerlunds Værktøjs- og Metalvarefabrik har det al-
drig været meningen, at robotterne skulle tage arbejdet 
fra de ansatte. 
Og sådan bliver det heller ikke fremover.
- Vi lader robotterne om det monotone og nedslidende 
arbejde. På den måde bliver det også en investering i 

vores medarbejdere, fordi de kan holde længere. Vi får 
mere ud af  vores ansatte, og samtidig får vi en mere 
fleksibel produktion, forklarer Jesper Svendsen.

Fra ufaglært til faglært

I begyndelsen - da den første robot blev introduceret på 
fabrikken - opstod der utryghed blandt medarbejderne 
om deres egen situation.
- Der var en frygt i starten for, om robotterne nu skulle 
tage vores arbejde. Men det ebbede ud, fordi vi kan se, at 
det helt klart er en gevinst for os. Vi bliver sparet mere i 
det daglige og laver i stedet opgaver, der ikke er så fysisk 
hårde, siger Poul Gabs Pedersen.
Han er værkfører hos Fagerlunds Værktøjs- og Metalva-
refabrik, og det er efterhånden 35 år siden, han begyndte 
i virksomheden som arbejdsdreng.
56-årige Poul Gabs Pedersen er ufaglært, og de mange års 
erfaring gør det ud for den uddannelse, han ikke har. På 
mange måder repræsenterer han det problem, som man 
frygter i produktionsindustrien. 
Den store ekspertise og viden, han har oparbejdet, gør 
nemlig, at han ikke kan erstattes af  endnu en ufaglært, 
når han en dag stopper i sit job. Produktionen er nu så 
avanceret, at en ufaglært uden erfaring ikke kan over-
tage.
- Den dag, Poul ikke arbejder for os længere, skal vi have 
en dygtig faglært i hans sted. Og derfor er det virkelig 
vigtigt, at der bliver uddannet nogle flere af  dem, siger 
Jesper Svendsen.

Begynd i folkeskolen

I øjeblikket har virksomheden i Haunstrup fire lærlinge, 
og de to af  dem er i lære som industriteknikere. De er 
begge tilknyttet Herningsholm Erhvervsskole under de-
res uddannelse, og fabrikschefen har kun godt at sige om 
niveauet af  skolens undervisning:
- På Herningsholm producerer de nogle meget dygtige 
industriteknikere. De skal bare have nogle flere råvarer 
- altså unge mennesker - at gøre med.
Jesper Svendsen mener, at der på det nærmeste er job-
garanti, hvis man vælger en karriere i industrien. Og det 
budskab skal spredes til de unge mennesker, allerede når 
de går i folkeskolen.
- Det er der, vi skal begynde. Vi ligger for eksempel tæt 
på Snejbjerg Skole. Vi må have eleverne herud på besøg, 
så de kan se, hvad det er, vi går og laver, lyder det fra 
fabrikschefen.

- Jeg har aldrig 
skrevet en 
fyreseddel
Investeringer i den nyeste teknologi til produktionen  
giver behov for flere dygtige medarbejdere i fremtiden 
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Victor Fagerlund er uddannet 

værktøjs mager og konstruktør.  

Det gør ham i stand til at designe  

og fremstille noget af det værktøj,  

som fabrikken selv bruger  

i produktionen. I øvrigt er han søn  

af virksomhedens stifter og direktør,  

Gunny Fagerlund.   

Værkfører Poul Gabs Pedersen begyndte som arbejdsdreng hos 

Fagerlunds Værktøjs- og Metalvarefabrik. Det er efterhånden 35 

år siden.   

Patrick Andreasen tjekker, om kvaliteten af produktionen er, som den skal være.   

Jesper Svendsen er fabrikschef hos Fagerlunds Værktøjs-  

og Metalvarefabrik, og han håber, at flere unge snart  

får øjnene op for uddannelse og job i industrien.    

Foto: Flemming Hansen
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Deres arbejdsgiver er godt tilfreds med at have fundet 
to, som både vil og kan. Det er ikke altid så nemt, når 
Fagerlunds Værktøjs- og Metalvarefabrik søger indu-
striteknikerlærlinge.
Og de to er også glade for arbejdet og de udfordringer, 
det fører med sig.
- Jeg synes, at jeg får en stor faglig stolthed ved at arbejde 
her. Det er meget udfordrende og ikke noget, man bare 
lige gør, siger Philip Davis, som er i lære hos virksom-
heden i Haunstrup på fjerde år.
At valget faldt på uddannelsen til industritekniker, var 
der flere årsager til.
- For det første var jeg skoletræt, og jeg ville gerne ud at 
lave noget, hvor jeg kunne bruge mine hænder. Og sam-
tidig vidste jeg, at der er mangel på industriteknikere, 
så det spillede helt klart også ind, fortæller Philip Davis.
På trods af  skoletrætheden valgte han alligevel at tage 
uddannelsen som en EUX, hvor man foruden erhvervs-
uddannelsen får en gymnasial eksamen. Det varer fem 
år og veksler mellem skole- og praktikforløb.
- Hvis man gerne vil producere noget og se resultaterne 
af  det arbejde, man laver, så er det her noget af  det helt 
rigtige at lave, siger Philip Davis.
Den gymnasiale del af  hans uddannelse har han en plan 
om at bruge til noget.
- Jeg kunne godt tænke mig at læse videre til maskin-
mester, når jeg er færdigudlært, og der er den god at 
have med, forklarer Philip Davis.

Ansvar er vigtigt

For Anders Fuglsang var de gode udsigter for et job 
også væsentlige for, at han valgte at gå i lære som in-
dustritekniker. 
Når han ikke er i praktik hos Fagerlunds Værktøjs- og 
Metalvarefabrik, følger han »Talentsporet« på Hernings-
holm Erhvervsskole. Det er en særlig linje, hvor det tek-
niske niveau har fået et hak opad.
- Jeg synes, det er spændende, at jeg kan lave et færdigt 
produkt fra bunden ved at programmere en maskine, 
siger Anders Fuglsang.
Både Philip Davis og Anders Fuglsang arbejder selv-
stændigt på fabrikken ved hver deres avancerede dreje-
bænk. Og det er ifølge deres arbejdsgiver en væsentlig 
del af  deres læretid.
- Det er meget vigtigt, at de både tør og vil. Vi giver dem 
ansvar, for det gør dem dygtigere fagligt, og det viser, at 
vi stoler på dem. Det er trods alt legetøj til 3,5 millioner 
kroner, de betjener, og hvis de programmerer maskinerne 
forkert, så koster det en masse penge, siger fabrikschef  
Jesper Svendsen.

Jobmulighederne er gode

Anders Fuglsang følger »Talentsporet« på Herningsholm Erhvervsskole. Han får en uddannelse som industritekniker, men med et 

højere teknisk niveau.   

Philip Davis er i lære som industritekniker på 

fjerde år. Ud over erhvervsuddannelsen får 

han på EUX en gymnasial eksamen oveni.  

 Foto: Flemming Hansen

De to kommende industriteknikere hos Fagerlunds Værktøjs- og Metalvarefabrik 
tror begge på gode chancer for arbejde, når de er udlærte


