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En samling af gule gummigeder står 
som vartegn foran virksomheden S.D. 
Kjærsgaard i den lille by Frejlev uden for 
Aalborg. Bagved ligger store haller, hvor 
en hær af traktorer er opstillet.

I hovedbygningen, som rummer lager, 
administration og værksted, er omkring 
50 medarbejdere travlt beskæftiget med 
alt fra salg til service af de store potente 
maskiner.

- Vi kan ikke klage. Udfordringen er at 
udvikle forretningen løbende og udvide 
salgsvolumen, siger René Jensen, som er 
eftermarkedschef hos S.D. Kjærsgaard.

En anden udfordring er at tiltrække 
nye medarbejdere til branchen, her går 
det lidt mere trægt. For de unge på er-
hvervsskolerne ser ikke dansende spot-
lights på karrieredrømmene, når de hører 
om maskinhandlerbranchen.

det lugter af gylle
Eftermarkedschefen har ansvaret for ser-
vice- og logistikdelen i virksomheden og 
for rekruttering af elever. Han tager et par 
gange om året ud på erhvervsskolerne for 
at fortælle om mulighederne inden for 
branchen.

- Første gang blev jeg lidt chokeret 
over, hvor lidt kendskab de unge har til 
maskinhandlerbranchen. De tror, at det er 
noget snasket arbejde, og at der ingen ud-
fordringer er i det, siger René Jensen.

- For dem er det noget med mænd i 
brune kitler, der går rundt i støvede, mør-

Flere elever, tak!
Fra 2011 til 2012 er antallet af elever i maskinhandlerbranchen steget fra 30 til 47. 
Stigningen skyldes en målrettet indsats i virksomhederne, men det er stadig svært at 
tiltrække unge til en branche, der mest forbindes med gylle og store træsko

Fra venstre: René Roest Thyrrestrup, Alex Tornbjerg 
Nielsen og Lars Christensen er handelsassisten-
telever hos S.D. Kjærsgaard, som ligger uden for 
Aalborg. Skønheden i midten er en New Holland T4, 
som koster i omegnen af 500.000 kroner.

AF ANNemeTTe SCHou ReFSgAARD FoTo LARS HoRN
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ke lagerhaller. Og så hænger der en lugt af gylle over det hele, til-
føjer eftermarkedschefen.

Derfor er det lidt op ad bakke, hver gang virksomheden søger 
nye elever. Og paradoksalt i en tid, hvor resten af Danmark er op-
taget af manglen på elevpladser til de unge, der kommer ud fra 
erhvervsskolerne.

- Jeg synes, det er en alsidig branche, vi er i. Vores elever har 
mulighed for at prøve kræfter inden for salg, service, logistik og 
administration, og de kan også udvikle deres sprogfærdigheder, 
fordi kontakten til vores leverandører typisk foregår på engelsk, 
siger René Jensen.

nogen, der kender nogen
I de senere år har S.D. Kjærsgaard forsøgt sig med Facebook og 
andre steder på nettet, men de tre elever, som er ved at uddanne 
sig som handelsassistenter, er alle fundet på den gode gammel-
dags måde: nogen, der kendte nogen. Virksomheden kan dog 
bryste sig af, at man i dag har fem elever mod tidligere tre, når 
man tæller alle HK-områderne med.

En af eleverne er Lars Christensen. Han er ved at uddanne sig 
til handelsassistent og bliver færdig til august.

Da han var færdig med sin værnepligt, var han i tvivl om, hvad 
han skulle. Men gennem sin søsters veninde, som er ansat i virk-
somheden, fik han et tip om, at de manglede elever hos S.D. Kjærs-
gaard.  

- Min far er lidt en fritidslandmand, men ellers kendte jeg 
ikke noget til branchen. Og det har overrasket mig, hvor svært 
det er. Der skal blot en lille ting til, for at en maskine ikke kører, 
siger han, mens han kalder en tegning over en maskindel frem 
på sin skærm.

Sammen med sine uddannede kolleger tager han imod ordrer, 

Virksomheden blev grundlagt i 1930. Grundlæggeren, Søren Dengsø Kjærs-
gaard, var smed og reparerede landbrugsmaskiner. Senere kom salget af 
maskiner til. Virksomheden sælger alt, hvad en landmand og entreprenør 
kan begære, når det handler om rå maskinkraft i marken, maskiner til en-
treprenørbranchen og park- og vejmateriel såsom fejemaskiner, sneslynger 
med mere.
Ud over hovedsædet i Frejlev er der afdelinger i Vrå i Vendsyssel og i Horn-
slet på Djursland.
Godt og vel 80 medarbejdere er beskæftiget i virksomheden.

Om S.D. Kjærsgaard

René Jensen, th., ser gerne, at hans navnefælle fortsætter i virksomheden, når 
han er udlært. unge René har dog planer om først at tage til Australien sammen 
med en kammerat og køre mejetærsker i høstsæsonen.

Alex har ikke så meget 
forstand på, hvad reser-
vedelene skal bruges til. 
men han kan godt li', at der 
er et ordentligt system, så 
de er lette at finde.
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fagligt synspunkt

Plan B

af ulla Lousen 
Hahn, formand for 
Branchesektion 
Produktion

hvert år i juni afslutter omkring 15 elever deres kon-
toruddannelse på Danfoss. Det fejrer vi med en hyg-
gelig middag med tilhørende spisning, hvor de-
res familier også er inviteret. Som tillidsrepræsen-
tant har jeg fornøjelsen af at holde en lille tale for de 
unge mennesker. Min tale varierer fra år til år. Den 
kan være farvet af tidernes gunst eller ugunst, men 
et tema går altid igen: Husk at se mulighederne! Og 
husk at have en plan B!

Nutidens unge har langt flere muligheder i ar-
bejdslivet, end jeg havde, da jeg for efterhånden man-
ge år siden skulle vælge uddannelse. Jeg skulle finde 
en elevplads på et kontor, og det var så det.

I dag har de unge rigtig mange valgmuligheder, og 
min oplevelse er, at de har svært ved at vælge.

De unge mennesker hos S.D. Kjærsgaard, som du 
kan læse om her på siderne, har også haft svært ved at 
vælge. Men heldigvis så de mulighederne, da de hør-
te, at virksomheden var på udkig efter elever. Og de er 
blevet positivt overrasket. For selv om det lød lige vel 

landligt at skulle sælge reservedele til landbrugsma-
skiner, så kommer de gennem et hav af discipliner in-
den for logistik og administration, som de kan bruge, 
når de skal videre i deres arbejdsliv. Det er en plan B, 
der virker!

Men nu er det jo ikke sikkert, at de skal videre. De-
res chef, René Jensen, er jo helt tydelig tilfreds med 
sine elever. Og han ser det at have elever som en god 
måde at finde ud af, om de passer ind i virksomheden.

Desværre er der færre elevpladser til de unge i dag. 
Virksomhederne forklarer faldet i elevpladser med 
den økonomiske krise. Men min opfordring til virk-
somhederne er: Ha’ en plan B.

Det kan godt være, at økonomien er trængt, at I 
render stærkt, og at det kræver ressourcer at have ele-
ver. Men skab tid og plads til et ungt menneske. For 
hvis I ikke påtager jer opgaven med at uddanne de 
unge, så er der en stor risiko for, at I kommer til at 
mangle kvalificeret arbejdskraft i fremtiden. Og det er 
planløst!

rådgiver kunderne og styrer lageret, som tæller et sted mellem 
28.000 og 30.000 reservedele til landbrugs- og entreprenørmaski-
ner.

Når han til sommer skal skrive sin fagprøve, bliver udgangs-
punktet et nyt lagersystem, som han har været med til at udvikle 
gennem det sidste halve år. Men ellers er drømmen at komme 
over i sælgerbranchen.

Lars’ elevkollega Alex Tornbjerg Nielsen blev også tippet om 
en elevplads af den samme kollega. Han er oprindelig uddannet 
butiksassistent i Brugsen, men syntes ikke, at det var lige ham.

- Jeg hørte, at de manglede elever, og fik lov til at starte i prak-
tik, inden jeg så fik en elevplads, siger Alex.

- Jeg håber, at jeg kan få lov til at fortsætte, når jeg er færdig. 
Det er noget helt andet end butik, hvor kontakten med kunderne 
godt kan tage lidt på en, tilføjer han.

virksomhedens dna
S.D. Kjærsgaard har forhandlingen af landbrugsmaskiner af 
mærket New Holland i Nordjylland og af Case-landbrugsmaski-
ner i det nord- og østjyske område. Derudover har de forhandlin-
gen af New Hollands entreprenørmaskiner i Jylland og på Fyn og 
Case’s entreprenørmaskiner i hele Danmark. 

Ole Kjærsgaard, som er anden generation i virksomheden, 
fandt en tredje elev på en af sine salgsture.

Eleven, René Roest Thyrrestrup, er vokset op med traktorer, 
mejetærskere og grønthøstere. Hans far er landmand, og René 
ville egentlig samme vej.

- Jeg var i gang med landbrugsuddannelsen, men brød mig 
ikke om det sted, hvor jeg havde fået praktikplads. En dag, hvor 
Ole Kjærsgaard var ude at snakke med min far, spurgte han, om 
jeg ikke kunne tænke mig at komme ind til dem, fortæller René.

Efter lidt betænkningstid sagde han tøvende ja.
- Jeg syntes, det lød lidt kedeligt at skulle sidde ved et skrive-

Tidligere blev reservedelene opbevaret på store reoler. Lagerautomaten har 140 
bakker, og hver eneste lille skrue og komponent har sin egen stregkode, så Lars 
kan bede en computer om at hente den rigtige bakke.

bord foran en computer, men jeg er blevet positivt overrasket.
Renés skrivebord står i et glasbur ude på værkstedet, hvor me-

kanikerne hiver og skruer i traktorer, der har taget en ufrivillig 
pause. Det passer ham rigtig fint.

- Jeg kan godt lidt li’ at snakke med værkstedsfolkene, og at 
der hele tiden sker noget.

Større og færre
Udviklingen inden for maskinhandlerbranchen er den samme 
som inden for landbruget. Der bliver færre virksomheder, men de 
bliver til gengæld større. Det kræver i endnu højere grad maski-
neri, som kører uden for mange stop. Derfor har S.D. Kjærsgaard 
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Kontaktperson vedr. 
Branchesektion 
Produktions sider: 
Jørgen Vestergaard, 
telefon: 98 18 66 47, 
e-mail: 
jorgenb@stofanet.dk

Formand: 
Ulla Lousen Hahn, 
telefon: 30 59 43 27, 
e-mail: ullahahn@mail.dk

Redaktionssekretær 
HK/Privat: Annemette 
Schou Refsgaard (DJ), 
telefon: 33 30 44 75, 
e-mail: 44ams@hk.dk

DeaDline for 
kommenDe numre

Nr. 3 
udkommer 22. marts 
deadline er overskredet.
Nr. 4 
udkommer 19. april
deadline er 8. marts.
Nr. 5 
udkommer 31. maj
deadline er 22. april.

Indlæg til 
branchesektionssiderne 
sendes til 
Ulla Lousen Hahn, 
på mail:
ullahahn@mail.dk

en ambition om at blive endnu bedre til at 
rådgive og servicere kunderne, både når de 
køber maskiner, og når maskinerne efter-
følgende skal vedligeholdes.

- Vi skal blive mere salgsorienterede. 
Vi skal ikke vente på, at kunderne ringer 
til os, men selv ringe for at tilbyde vores 
service, forklarer René Jensen.

I foråret skal René Jensen igen ud for 
at promovere S.D. Kjærsgaard over for po-
tentielle elever. Han håber, at han har lidt 
mere held med sig. 

- Vi vil gerne selv uddanne elever, fordi 
det er en god måde at få virksomhedens 
dna ind under huden på. Og hvis de pas-
ser ind her, så vil vi rigtig gerne beholde 
dem.

Eftermarkedschefen er da også rigtig 
godt tilfreds med de elever, han har i øje-
blikket.

- Inden så længe skal jeg have en snak 
med de to, der bliver færdige til sommer. 
De er dygtige, og jeg håber, at de vil fort-
sætte i virksomheden, siger René Jensen. ❚

Kunder, der kigger indenfor, og mekanikere, som 
råber på reservedele. René vil helst være der, hvor 
der sker noget.

›

I de fleste overenskomster inden for HK/Privats område har medarbejderne ret 
til efter- og videreuddannelse.
Efteruddannelse retter sig mod dit nuværende job, mens videreuddannelse byg-
ger oven på din uddannelse.

På www.mithk.dk 
kan du finde din overenskomst. Log ind med HK-pinkode eller NemID.

På www.selvvalgtuddannelse.dk 
kan du læse om muligheder og regler for at tage uddannelse efter eget valg.

Brug din ret til uddannelse


