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Med 28 CNC-maskiner til
hovedsagligt drejning af
komplicerede emner og 25
medarbejdere til at servicere
maskinerne har underleve-
randøren af finmekaniske
komponenter Aagaard Niel-
sen Maskinfabrik A/S i Ul-
lerslev fundet opskriften på
en god forretning.

En der gerne skulle vokse
sig endnu større de kom-
mende år i takt med at indu-
strien normaliseres på den
anden side af finanskrisen.

”Oprindeligt var det min
farfar, der begyndte med at
fremstille elmotorer. Det ud-
viklede sig til en forretning,
som min far overtog i slut-
ningen af 1960’erne,” for-
klarer direktør Charlotte Aa-
gard Eriksen, der har været

ansat i firmaet i 12 år, og
kom fra en stilling hos TDC.
Hun fortsætter:

STØRRE SERIER
”Da min mand (Lars Bøge-
lund Eriksen) blev ansat hos
os, fik han lov til at forfølge
det han brændte for i form af
metalbearbejdning af kom-
ponenter til fremstillingsin-
dustrien. Og vi fik den første

CNC-maskine i huset i mid-
ten af 1980’erne, og siden
har vi i gennemsnit købt en
maskine næsten hvert år.”

”Vi startede med et ja-
pansk mærke af drejecentre,
som min mand, der er ud-
dannet industriteknikker, var

godt bekendt med. Så udvik-
lede vores produktion sig
gradvist til at inkludere
større og større serier og

Fra elmotorer til præcisionsemner
Fynske Aagaard Nielsen Maskinfabrik A/S fremstillede
oprindeligt elmotorer. I dag er produktionen ikke helt
lagt ned, men CNC-bearbejdning af finmekaniske 
komponenter udgør absolut hoveddelen af gesjæften.

”Det går fremad og har gjort det siden firmaet kom over finanskrisen i 2011, hvor der igen
stille og roligt er blevet ansat flere folk, og i dag så oplever virksomheden, som så mange
andre i den metalbearbejdende industri, mangel på kvalificeret arbejdskraft,” forklarer
Charlotte Aagaard Eriksen.
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