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Pressemeddelelse fra Dansk Maskinhandlerforening 

 

Kolding 9. februar 2016 

Maskiner slår malkekøer og planteavl  
Jesper Vestergaard Bonde kommer fra et stort kvægbrug, men ville hellere være 
landbrugsmaskinmekaniker. Med det valg har han scoret et jubilæumslegat på 5.000 
kroner fra Dansk Maskinhandlerforening og udsigt til en karriere hos Maskin-
centrum A/S i Aulum   
 
Mere tydeligt kan det ikke udtrykkes: 
- Jesper fortjener virkelig at blive udmærket med et jubilæumslegat. 
Det skrev medindehaver Peter F. Nielsen tilbage i midten af juni 2015, hvor Jesper Ve-
stergaard Bonde stadig var i lære hos Maskincentrum A/S i Aulum. 
At Dansk Maskinhandlerforening lyttede til disse ord, blev mandag den 8. februar 2016 
bevist ved en lille ceremoni hos den midtjyske maskinforretning. 
- Du har bevist, at du både er faglig dygtig og vellidt hos såvel kollegaer som kunder, fast-
slog Jens-Aage Jensen, formand for Dansk Maskinhandlerforening, i en uformel tale til 
den unge landbrugsmaskinmekaniker. 
Til at lytte var der ud over legatmodtageren også hans ni kollegaer, den anden medinde-
haver, Carsten Carøe Sørensen og Klaus Nissen, direktør i Dansk Maskinhandlerforening. 
De fik også understreget, at Jesper Vestergaard Bonde ved svendeprøven på Erhvervs-
skolerne i Aars opnåede den højest mulige karakter, nemlig 12. 
 
Opvokset på et stort kvægbrug 
Hverken landbrug eller maskiner er fremmed for Jesper Vestergaard Bonde. Han er nem-
lig opvokset i Aulum på et stort kvægbrug med 750 malkekøer og en del jord. 
- Pasning af køerne har aldrig rigtig fanget min interesse. Det var lidt sjovere med plante-
avl, og især synes jeg, at maskiner og teknik er spændende, erklærer han. 
Derfor vidste han også godt, hvad han ville, da han gik ud af 9. klasse. 
- Jeg ville gerne i lære som landbrugsmaskinmekaniker, og det var jeg så heldig at få lov til 
her i Aulum hos den lokale Case IH forhandler, fortæller han. 
Denne maskinforretning sælger traktorer, høstmaskiner og redskaber samt dele til dem. 
Desuden bliver der ydet service både i de to store, moderne værkstedslokaler og ved kør-
sel ud til kunderne i moderne, veludstyrede servicevogne. 
 
Mekanik, elektronik og hydraulik er spændende 
I skudsmålet for Jesper Vestergaard Bonde står der også, at han har et godt fagligt over-
blik og god indsigt i de forefaldende opgaver, en landbrugsmaskinmekaniker møder i sin 
hverdag.   
- Det allerbedste er, når man har udført en reparation, og maskinen igen kører upåklage-
ligt, fortæller han. 
Han er lige begejstret for mekanik, elektronik og hydraulik, som alle er vigtige på alle mo-
derne landbrugsmaskiner. 
Mange gange skal brugsanvisninger og værkstedsmanualer læses på engelsk. Men heller 
ikke det oplever han som en umulig udfordring. 
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- Selvom jeg gik ud af folkeskolen efter 9. klasse, har jeg ikke haft så svært ved at finde ud 
af det tekniske engelsk, konstaterer han. 
Med sine faglige evner, menneskelige kvaliteter og lyst til faget er han derfor rigtig godt 
klædt på til en fremtid som landbrugsmaskinmekaniker. 
- Heldigvis kunne jeg også fortsætte som svend her, hvilket var, hvad jeg gerne ville, run-
der han af.  
 

 
 
Foto 
Fra venstre ses Jens-Aage Jensen, formand for Dansk Maskinhandlerforening, Klaus Nis-
sen, direktør i Dansk Maskinhandlerforening, Jesper Vestergaard Bonde, modtager af et 
jubilæumslegat samt Carsten Carøe Sørensen og Peter F. Nielsen, indehavere af Maskin-
centrum A/S i Aulum. 
 
 
 
 
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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