
 
 
ERHVERV 

Randers Jernstøberi støber ikke længere, men har masser af støbegods 
på hylderne i sit spritnye domicil 
Jan Sisseck jasi@amtsavisen.dk 

1/6 
Direktør Hans Lykke Jensen foran Randers Jernstøberis nye domicil på Metervej ved Sdr. Borup. Foto: Annelene Petersen 

 
På Randers Jernstøberi har man ind imellem overvejet navneskifte, blandt andet fordi det 
næsten er 20 år siden, man rent faktisk har støbt jern i Randers. Men ideen er droppet, idet 
brandet er så stærkt, og fordi varerne på hylderne i den nye virksomhedsbygning i Sdr. Borup 
trods alt er de samme som altid. 
 
Randers: - Nu skal du se, siger Hans Lykke Jensen, mens han bladrer i billederne på sin smartphone. 
- Jo her er det. Det er et billede, jeg har taget i Sønderborg, og som meget fint viser, hvordan et brønddæksel 
faktisk godt kan slides. 
Med billedet får han illustreret dele af forklaringen på, at der stadig og vedblivende er godt gang i salget 
brønddæksler og rendestensriste, og samtidig afslører han sit overbevisende engagement i den virksomhed, han 
leder, samt sin passion for de produkter, den falbyder. 



Fotografiet af det slidte brønddæksel fra en gade i Sønderborg er nemlig langt fra det eneste dækselbillede i 
telefonen. Der er mange fra mange forskellige byer rundt om i Danmark. 
- Når jeg ser brønddæksler, som på den ene eller anden måde skiller sig ud, fotograferer jeg dem. Jeg kan slet 
ikke lade være, siger Hans Lykke Jensen, administrerende direktør i Randers Jernstøberi siden 2009. 
 
Flyttet efter 100 år 
Vi besøger virksomheden i anledning af, at den er flyttet til en nyopført 3240 kvadratmeter stor bygning på 
Metervej i Sdr. Borup efter mere end 100 år på Industrivej/Hvidemøllevej. 
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Randers Jernstøberi laver brønddæksler med mange forskellige mønstre og ofte også med kundens logo. Her viser Hans Lykke Jensen et dæksel med støberiets 
standard-mønster, det såkaldte kuglemønster. Foto: Annelene Petersen 
 
Forskellen fra de gamle faciliteter til de nye er markant. Bygningerne på Industrivej var for en stor dels 
vedkommende bygget og indrettet til at rumme et støberi, mens det nye domicil er designet til at danne ramme 
om det, Randers Jernstøberi er i dag, en handelsvirksomhed. 
- Også pladsen omkring bygningen er en forbedring i forhold til udenomsarealerne på Industrivej. Dernede kørte 
vi jo rundt med trucks på en grusplads, hvilket indimellem betød, at godset jo næsten hoppede af pallerne. Det 
samme gjorde sig gældende med betonbelægningen inde i bygningen. Så folkene, der håndterer godset er 
bestemt glade for at være flyttet, siger Hans Lykke Jensen. 
Han peger videre på, at alt er nyt og lækkert og ikke mindst på beliggenheden, hvor man ikke generer nogen med 
de tunge køretøjer, som jævnligt skal til og fra virksomheden, og som også har fået betydeligt lettere adgang til 
og fra motorvejen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1800 ton på lager 
Randers Jernstøberi har løbende mellem 1700 og 1800 ton støbegods på det nye højreol-lager, hvor der er plads 
til flere end 3000 paller. I alt er der plads til omkring 5000 paller på lageret indendørs. 
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Randers Jernstøberi har syv fast ansatte medarbejdere, men indimellem er der brug for flere. Så hyres vikarer ind som eksempelvis Jim Kristiansen her, der nyder, som 
han siger, at komme ud og prøve lidt nyt efter mange års fastansættelse i en anden virksomhed. Foto: Annelene Petersen 
 
Og som antydet i indledningen er der brug for god plads, for efterspørgslen på brønddæksler og rendestensriste 
er stadig næsten på niveau med den, man kender fra det varme brød. Konkurrenterne er få, og Hans Lykke 
Jensen anslår, at der hvert år sælges i omegnen af 12.000 ton brøndgods i Danmark. 
- Dels slides brønddæksler og riste, og ofte vælger man, når der lægges ny asfalt, også at skifte dæksler og riste. 
Det kan også være, at man vælger nye brønddæksler, fordi de gamle er forsynet med et byvåben eller logo, som 
ikke længere giver mening, fordi kommunen er udvidet eller er fusioneret til et fælles forsyningsselskab med flere 
aktører, siger Hans Lykke Jensen. 
 
Udvikling 
Nye brøddæksler vil også ofte være bedre og lettere håndterbare end de gamle. 
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En del kunder ønsker dæksler med deres logo. Dette er eksempelvis til Hovedstadsområdets Forsyningsselskab HOFOR. Foto: Annelene Petersen 
 
- Selv om det naturligvis ikke er raketvidenskab, så udvikler vi faktisk løbende på vore produkter. For eksempel 
har vi senest udviklet et selvrensende nøglehul, som gør det lettere at løfte dækslerne op. Endvidere har 
dækslerne også fået nye og bedre pakninger, fortæller Hans Lykke Jensen. 
Udviklingsarbejdet foregår hos norske Furnes, som Randers Jernstøberi er et datterselskab af, men ideer og 
inspiration til nye detaljer på produkterne kommer ofte fra Randers, ikke mindst fra salgstekniker Claus Høj 



Pallesen, der kender dækslerne, ristene og ikke mindst kunderne så godt, at han ikke sjældent er den første til at 
se, hvordan et produkt kan blive endnu bedre. 
Den evne har han oparbejdet gennem 31 år i virksomheden, de første ni i støberiet, hvor han stod for 
vedligeholdelse og reparation af støberimaskinerne. 
- Men jeg er jo langt fra den ældste, siger han. 
 

Stabile ansatte 
Blandt de nuværende ansatte i Randers Jernstøberi har to holdt 40 års jubilæum allerede for fire-fem år siden. 
Noget tyder altså på, at det ikke er et helt ringe sted at tjene sine penge, hvilket Claus Høj Pallesen bekræfter. 
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Claus Høj Pallesen har været 31 år i Randers Jernstøberi - først i støberiet, og siden, da det blev nedlagt, som sælger. Foto: Annelene Petersen 

 
- Da man lukkede støberiet, tilbød den daværende direktør mig at blive sælger i stedet. Jeg var noget skeptisk, 
jeg er uddannet mekaniker og mine erfaringer på jernstøberiet lå også langt fra sælgerjobbet. 
- Men direktøren insisterede på, at jeg skulle prøve og lovede endda, at hvis det efter et halvt år viste sig ikke at 
være noget for mig, så kunne man finde andre funktioner til mig. Så jeg takkede ja, og det har jeg ikke fortrudt, 
siger Claus Høj Pallesen. 
Han tilføjer dog, at han ind imellem godt kan savne arbejdet i støberiet. 
- Vi var vel 60 mand dengang, og der var et rigtig godt sammenhold, husker han. 

 
 
 
 
 
 
 



Bæredygtighed 
Hans Lykke Jensen viser rundt i det store højreol-lager, hvor brønddæksler i flere størrelser og med forskellige 
mønstre med og uden logoer ligger i flere etager. 
 

”Selv om det naturligvis ikke er raketvidenskab, så udvikler 
vi faktisk løbende på vore produkter. For eksempel har vi 
udviklet et selvrensende nøglehul, som gør det lettere at 

løfte dækslerne, som også har fået nye og bedre pakninger” 
 

HANS LYKKE JENSEN, ADMINISTRERENDE DIREKTØR, RANDERS JERNSTØBERI 

 
Til at plukke varerne fra hylderne har Randers Jernstøberi indkøbt nye el-drevne gaffeltrucks, som takket være 
deres knækstyring kan håndtere godset helt ind til 180 centimeter imellem reolerne. 
De elektriske trucks er blot et enkelt eksempel på, at man også hos Randers Jernstøberi tænker i bæredygtige og 
miljøvenlige baner. 
- Som du kan se, er det meste af godset her på lageret mere eller mindre rødt af rust. Det skyldes, at vi er holdt 
op med at male vores produkter, da malingen blot havde en kosmetisk funktion og derfor i virkeligheden var helt 
unødvendig. Det var med andre ord ren salgslak. 
- Med den øvelse har vi sparet miljøet for mere end 30.000 liter maling om året. Samtidig er vi også stoppet med 
at emballere godset i plastik, når det transporteres, hvilket betyder et årligt mindre forbrug af plast på mindst 
14.000 kilo, fortæller Hans Lykke Jensen. 
Andre bæredygtige tiltag ved det nye domicil på Metervej er solceller på taget, der sikrer, at energiforbruget 
blandt andet kommer fra vedvarende kilder, mens der er planer om at plante træer rundt om bygningen, hvor der 
også vil blive skabt små stykker natur, der er "vild med vilje" til gavn for biodiversiteten. 

 

Tilbage på danske hænder 
Randers Jernstøberi kunne i maj 2016 fejre 100 års jubilæum. I 1988 kom det på norske hænder Furnes 
Jernstøperi købte virksomheden, men i april 2019 kom den atter på danske hænder, da den midtjyske AVK-
koncern købte både Furnes og Randers Jernstøberi. 
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I forbindelse med sit 100 års jubilæum i 2016, lavede Randers Jernstøberi et jubilæumsdæksel med blandt andet Randers Regnskov, Niels Ebbesen og bølger, der 
symboliserer Gudenå og Randes Fjord. Foto: Annelene Petersen 

 
Randers Jernstøberi beskæftiger i dag syv fastansatte, som ind imellem - når der opstår behov for det - 
suppleres med vikarer. 
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