Ildsjæl og innovativ smed fylder 70 år
Han er både en af pionererne og en visionær nestor i den danske brændeovns-industri.
Selvom fabrikant Vagn Hvam Pedersen fylder 70 år onsdag den 2. juli, styrer han produktionen i HWAM i
Hørning. Her udgør han ledelsen sammen med to sønner i den familieejede jyske brændeovnsproducent,
der beskæftiger 85 medarbejdere og eksporter over 90 pct. af sine ovne til kunder i hele Europa med
Tyskland som det største marked.
”Vores produktionschef rejste for et års tid siden, og jeg lod mig overtale til at varetage jobbet midlertidigt.
Men opgaven er faktisk så spændende, blandt andet med indførelsen af Lean Thinking i hele
organisationen, at jeg har valgt at fortsætte – i hvert fald foreløbig,” siger Vagn Hvam Pedersen.
Han er oprindelig udlært landbrugsmaskinsmed, og arbejdede derefter som montør.
”Men arbejdet begyndte at kede mig, og da jeg altid har haft lyst til at blive selvstændig, etablerede jeg min
egen virksomhed inden for ventilation og smedearbejde,” fortæller Vagn Hvam Pedersen.
Det var tilbage i 1973, da den første oliekrise brød ud.
Nærmest ved et tilfælde mødte Vagn Hvam Pedersen den aarhusianske møbeldesigner Anders Fasterholdt
fra arkitektfirmaet Friis og Moltke. Med olieprisernes himmelflugt kunne møbeldesigneren se behovet og ville
tegne en brændeovn. Vagn Hvam Pedersen var straks med på at producere den, og det blev til 35 års
samarbejde, inden designeren gik på pension.
For Vagn Hvam Pedersen og HWAM er det helt afgørende, at design, æstetik og funktion spiller sammen.
Men den tænksomme og innovative fabrikant har altid spekuleret over, hvordan en brændeovn kan gøres
nemmere at betjene og indstille for den menige forbruger.
Så da Vagn Hvam Pedersen for fem år siden overvejede at gå på pension, besluttede han sig i stedet for at
udvikle en elektronisk styring af brændeovnen, der siden firserne har været reguleret mekanisk.
”Men jeg måtte erkende, at opgaven var for kompliceret for mig alene. Så derfor allierede jeg mig med
forskere på DTU, der også syntes, at det var en spændende udfordring,” siger Vagn Hvam Pedersen.
Resultatet af forskningsprojektet er blevet en patenteret brændeovn, hvor forbrændingen styres elektronisk,
så den forurener luften markant mindre end normale brændeovne. Ovnen fra HWAM er så banebrydende, at
virksomheden for nylig blev nævnt som den eneste i en pressemeddelelse fra miljøminister Kirsten Brosbøl
om regeringens nye pakke ”Ren luft til danskerne”.
Familieeje er en livsstil, forklarer Vagn Hvam Pedersen og fortsætter:
”Når virksomheden er ens egen, og man som iværksætter selv har bygget den op fra bunden, har man en
ganske særlig følelse over for både medarbejdere, virksomhed og produkter. Man går gerne en ekstra mil for
at få tingene til at lykkes, men man ved også, at man er fuldstændig afhængig af sine medarbejdere.”
Netop derfor valgte familien som led i en rekonstruktion at skyde ny kapital ind i virksomheden, da den som
så mange andre bukkede under for finanskrisen og gik konkurs i 2009. Både for at redde livsværket og de
tilbageværende arbejdspladser. Krisen betød, at ordretelefonen holdt op med at ringe. Med det dramatiske
resultat, at antallet af medarbejdere blev skåret ned fra 250 til 80 ansatte.

I forbindelse med rekonstruktionen gik sønnerne Stefan og Torsten ind som medejere af HWAM, hvor de
ejer hver 25 pct. af aktierne, mens Vagn Hvam Pedersen ejer de resterende 50 procent. Stefan er desuden
adm. direktør og Torsten udviklingschef i virksomheden.
”Vi har gennemført en vellykket turnaround og præsterer nu både vækst og overskud,” siger Vagn Hvam
Pedersen, der nægter at gå på kompromis med kvaliteten og derfor fastholder al produktion i Hørning.
”Vi har forsøgt at udflage produktion til Østeuropa, men det er opgivet. Jeg er ikke i tvivl om, at det på lang
sigt er bedre, hurtigere og billigere at producere i Danmark. Hvis man formår at udnytte sine ressourcer
optimalt, vil man altid være konkurrencedygtig,” siger han.
Privat bor Vagn Hvam Pedersen sammen med fru Birgit på en nedlagt, renoveret landejendom, der også
fungerer som kursuscenter for forhandlere og udstillingslokaler. Vagn Hvam Pedersen er ivrig jæger, og
siden jagtkammeraterne forærede ham golfudstyr til hans 60 års fødselsdag, bliver noget af fritiden også
brugt på golfbanen. Hans handicap er 28, så der er stadig plads til forbedringer, erkender den jyske
brændeovnspioner med et smil.

Yderligere informationer:
Vagn Hvam Pedersen: 40 27 19 33 eller vhp@hvam.com
Gitte Høyer, Kragelund Kommunikation, 87 88 20 35 eller gh@kragelund-kommunikation.dk
Fototekst:
Foto 1: For Vagn Hvam Pedersen som grundlægger af den østjyske brændeovnsproducent HWAM er det
helt afgørende, at design, æstetik og funktion spiller sammen. Han ejer virksomheden sammen med sine to
sønner og har ansvaret for produktionen, selv om han fylder 70 år.
Foto 2: Sønnerne Stefan (tv) og Torsten er i dag medejere af den familieejede østjyske
brændeovnsproducent HWAM, som faderen, Vagn Hvam Pedersen, grundlagde for over 40 år siden. Vagn
Hvam Pedersen ejer stadig halvdelen af virksomheden, hvor han har ansvaret for produktionen, selv om han
fylder 70 år.

