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Pressemeddelelse fra Dansk Maskinhandlerforening 

 

Kolding 1. februar 2016 

Fra jubilæumslegat til selvstændig  
Skudsmålet kan næppe blive bedre end det, Martin Brandbyge Teilmann har fået 
både fra Horsens Maskiner og Erhvervsskolerne i Aars. Derfor var det velfortjent 
hæder toppet op med 5.000 kroner fra Dansk Maskinhandlerforenings jubilæumsle-
gat, han høstede ved en markering hos Horsens Maskiner 
 
Da han trådte ind ad døren fra det store værksted, virkede han oprigtigt overrasket med et 
stort, bredt smil. 
Martin Brandbyge Teilmann lugtede nok lunten, fordi der stod en mindre flok inde på kon-
toret, alle med blikket rettet mod ham. 
- Du har fået et jubilæumslegat fra Dansk Maskinhandlerforening, kundgjorde maskinhand-
ler Søren Næsborg, Horsens Maskiner. 
Efter alle mand fra værkstedet var kommet til, startede den mindre markering af, at den 
yngre landbrugsmaskinmekaniker var tildelt den store hæder, som også udløser den nette 
sum af 5.000 skattefrie kroner. 
- I indstillingen af dig lagde vi mærke til, at du får ros for at være selvstændig, at gå efter 
kvalitet i arbejdet samtidig med, at du er god til at håndtere kunderne, påpegede bestyrel-
sesmedlem i Dansk Maskinhandlerforening og maskinhandler Lars Jensen, Vejle. 
- Du har altid været god til at søge viden og svar på nye udfordringer. Desuden har du et 
godt humør og er nem at omgås. 
- Alt det blev bekræftet med dit 12-tal ved eksamen som landbrugsmaskinmekaniker, ud-
dyber værkfører Henning Sørensen, Horsens Maskiner. 
 
Flasket op med at skrue 
Selvom man er vokset op med en far, der er landbrugsmaskinmekaniker, er det ingen 
selvfølge, at trangen til at skrue i store maskiner er i blodet. 
- Men det har altid interesseret mig, så jeg begyndte som fejedreng hos den lokale ma-
skinhandler tidligt. Her var min far også, så derfor forslog han mig at gå i lære hos en an-
den maskinhandler, forklarer Martin Brandbyge Teilmann. 
Det kom han som 17-årig, hvor han først fik lov til at istandsætte ældre maskiner, klargøre 
nye og lave andre forefaldende opgaver. 
- Efter jeg kom i lære har jeg både skruet i traktorer, redskaber og mejetærskere, fortæller 
han. 
Hans uddannelse i faget er derfor alsidig, og siden han fik svendebrevet i august 2015 har 
han arbejdet som svend hos Horsens Maskiner. Men det slutter snart. 
 
På arbejde i udlandet 
Som landbrugsmaskinmekaniker står verden åben, blandt andet fordi man også skal kun-
ne forstå engelsk for at være i faget. 
- Jeg har været på arbejde to uger i Afrika og var sidste efterår to en halv måned i Austra-
lien for at høste, fortæller Martin Brandbyge Teilmann. 
Med alle de erfaringer i rygsækken føler han sig nu klar til at blive selvstændig. 
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- Det starter jeg med fra 1. marts, og håber så på, at der også er kunder til mig, siger han. 
Bliver hans arbejdskalender ikke fyldt op, har han aftalt med Horsens Maskiner, at de ger-
ne vil hyre ham ind efter behov. Så den talentfulde landbrugsmaskinmekaniker skal nok 
blive beskæftiget med det, han holder mest af, nemlig at skrue i landbrugsmaskiner.  
 

 
Foto 
Fra venstre ses Søren Næsborg, indehaver Horsens Maskiner, Klaus Nissen, direktør i 
Dansk Maskinhandlerforening, Lars Jensen, bestyrelsesmedlem i Dansk Maskinhandler-
forening, legatmodtager Martin Brandbyge Teilmann og Henning Sørensen, værkfører hos 
Horsens Maskiner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yderligere oplysninger hos direktør Klaus Nissen mobil 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 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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