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Hæder fra Dansk Maskinhandlerforening til ung svend 
Casper Friis Sørensen, Brovig Maskiner, blev fredag 19. december tildelt det efter-
tragtede jubilæumslegat fra Dansk Maskinhandlerforening for hans væremåde og 
faglige formåen i læretiden 
 
Der var stuvende fuldt i kontoret hos Brovig Maskiner fredag morgen 12. december. Men 
allerede tidligere på morgenen var dagens største nyhed fortalt til medarbejderne i den 
sønderjyske maskinforretning med hjemsted lidt uden for Tinglev. 
Sagen var nemlig, at den unge landbrugsmaskinmekaniker, Casper Friis Sørensen, var 
tildelt et af de eftertragtede jubilæumslegater fra Dansk Maskinhandlerforening. 
- Du har gjort noget ekstraordinært og er en rigtig god kollega, sagde bestyrelsesmedlem i 
Dansk Maskinhandlerforening, Lars Søndergaard, blandt andet i sin korte tale til forretnin-
gens medarbejdere og fire ejere.  
I dagens anledning var også direktør for Dansk Maskinhandlerforening, Klaus Nissen, 
mødt frem med noget godt i posen til den unge hædersmodtager. Herom senere. 
 
Meget engageret indsats 
Jubilæumslegatet fra Dansk Maskinhandlerforening kan ikke søges, og der uddeles kun få 
portioner hvert år til yngre, nyudlærte landbrugsmaskinmekanikere. Så det er kun de få 
beskåret at opnå netop denne eftertragtede hæder i branchen. 
- Jeg kan godt lide mit fag og nyder, at der ikke er to ens dage, fortæller Casper Friis Sø-
rensen. 
Men det er selvfølgelig ikke nok til at modtage denne hæder at have det sådan. For mod-
tagerne skal have gjort en forskel og ydet noget ekstraordinært såvel menneskeligt som 
fagligt. 
- Casper har gennem hele sin læretid været usædvanligt engageret i alle de arbejdsopga-
ver, han har løst, konstaterede Christian Thomsen, direktør i Brovig Maskiner og en af de 
fire indehavere. 
Forretningen er full line New Holland forhandler, har Kverneland redskaber og en række 
andre redskaber samt en veludstyret landmandsbutik. 
 
Stor faglig indsigt 
Casper Friis Sørensen fik sit svendebrev i februar 2014 og fortsatte som udlært land-
brugsmaskinmekaniker hos Brovig Maskiner. 
- Jeg kan ikke forestille mig, at jeg skal lave noget andet inden for en overskuelig periode, 
siger han. 
Hans interesse for faget fik han ind i sit barndomshjem, idet hans far også har den meget 
alsidige uddannelse. 
- Så jeg drømte ikke om at blive politibetjent eller brandmand, som mange andre drenge.  
- Jeg vidste godt, at jeg ville ind i det her fag og er stadig glad for, at jeg valgte det, fastslår 
Casper Friis Sørensen. 
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Dygtig og social 
For at få hæderen skal man indstilles af en maskinforretning, som er medlem af Dansk 
Maskinhandlerforening. 
- Jeg kan læse i indstillingen, at du er dygtig, selvstændig og har stor forståelse for de for-
skellige maskiners teknik og opbygning. 
- Desuden fremgår det, at du 100 procent er virksomhedens mand. Du har nemlig gode 
samarbejdsevner med såvel kollegaer som kunder, fremhævede Lars Søndergaard.  
Ud over hæderen i form af et diplom for jubilæumslegatet modtog Casper Friis Sørensen 
også en check på 5.000 kroner.  
Jubilæumslegatet administreres og er grundlagt af Dansk Maskinhandlerforening. 
 
 

 
Foto: Her ses ved overrækkelsen af jubilæumslegatet fra Dansk Maskinhandlerforening fra venstre 
direktør Klaus Nissen, bestyrelsesmedlem Lars Søndergaard fra Dansk Maskinhandlerforening, 
legatmodtager Casper Friis Sørensen og direktør Christian Thomsen, Brovig Maskiner. 
 
 
Yderligere oplysninger hos direktør Klaus Nissen tlf. 2029 5971  
 
 
Dansk Maskinhandlerforening er officiel brancheforening og arbejdsgiverforening for landbrugsma-
skinforretninger i Danmark.  
Medlemskredsen omfatter 134 hovedforretninger med i alt 195 udsalgssteder fordelt over hele lan-
det.  
Medlemmerne omsatte i 2013 for 9,6 mia. kr. fordelt på nyt og brugt materiel samt reservedele og 
reparationer.  
Medlemmerne beskæftigede pr. 30. september 2014 2.914 medarbejdere inden for service, reser-
vedele, salg og administration. 
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