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Pressemeddelelse fra Dansk Maskinhandlerforening 

 

Kolding 22. december 2015 

Kan godt lide beskidte fingre  
Roser uden torne blev uddelt, da Christoffer Clausen Hviid pludselige var midtpunk-
tet ved uddeling af en legatportion fra Dansk Maskinhandlerforenings jubilæumsle-
gat hos Flemløse Maskinforretning 
 
Før i tiden var det meget almindeligt, at landmandssønner kom i lære hos den lokale ma-
skinhandler som landbrugsmaskinmekaniker. Sådan er det ikke mere, men selvfølgelig er 
der altid undtagelser, og en af dem er Christoffer Clausen Hviid. 
I det hele taget er han på flere punkter en undtagelse. 
- Derfor indstillede vi dig til at modtage en portion af jubilæumslegatet fra Dansk Maskin-
handlerforening, lød det fra maskinhandler Martin Andersen, indehaver af Flemløse Ma-
skinforretning på Fyn. 
- Du har været meget dygtig til faget, du er pertentlig og meget engageret, sagde bestyrel-
sesmedlem i Dansk Maskinhandlerforening, maskinhandler Lars Søndergaard, blandt an-
det i sin lille tale til den yngre landbrugsmaskinmekaniker. 
Tilhørere var alle de øvrige medarbejdere og dermed kollegaer til Christoffer Clausen Hvi-
id. 
 
Startede allerede som 5-årig 
At livet er en lang læreproces illustreres meget fint af, at Christoffer Clausen Hviid allerede 
fik sin første boremaskine som 5-årig. 
- Jeg har altid været glad for udfordringer med teknik og at få beskidte fingre, når jeg går i 
gang, fortæller han. 
Derfor var det selvfølgelig heller ikke så underligt, at han valgte faget landbrugsmaskin-
mekaniker.  
At han så også har talent for det, viste sig ved svendeprøven, hvor han scorede den højest 
mulige karakter, nemlig et 12-tal. 
I sine skoleperioder på Erhvervsskolerne Aars kom han i forløbet desuden i Ekspertklas-
sen, hvilket kun er få beskåret. 
 
Har været med til det hele 
Langt de fleste kunder hos Flemløse Maskinforretning er landmænd, som ind i mellem har 
temmelig travlt. 
- Særligt i høsten i august måned er der temperament højtstillet, forklarer værkfører Carl 
Ove Skov. 
Den slags skal man som landbrugsmaskinmekaniker også være i stand til at tackle ved at 
have en rolig og forstående tilgang til kunderne. 
- Den egenskab har du også, fastslog værkføreren. 
- Jeg elsker det her fag, også når kunderne helst vil have problemerne løst, inden de er 
opstået, uddyber Christoffer Clausen Hviid. 
Han er derfor også sikker på, at han forbliver i faget i mange år frem og er meget glad for, 
at han nu er ansat som svend i den forretning, hvor han blev udlært.  
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En stor check på 5.000 kroner følger med jubilæumslegatet fra Dansk Maskinhandlerfor-
ening, hvor følgende var med ved uddelingen set fra venstre: Lars Søndergaard, Klaus 
Nissen, Christoffer Clausen Hviid, Carl Ove Skov og Martin Andersen.    
 
Yderligere oplysninger hos direktør Klaus Nissen mobil 2029 5971. 
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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 2014 for 8,9 mia. kr. fordelt på nyt og brugt materiel samt reservedele og 
reparationer.  
Medlemmerne beskæftigede pr. 30. september 2015 2.883 medarbejdere inden for service, reser-
vedele, salg og administration. 
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