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Pressemeddelelse fra Dansk Maskinhandlerforening 

 

Kolding 13. januar 2014 

 
Legat til lærling af særlig støbning 
Simon Lund Hansen ville gerne køre med landbrugsmaskiner, men ikke være land-
mand og fandt hurtigt ud af, at uddannelsen til landbrugsmaskinmekaniker lige var 
noget for ham. Torsdag 9. januar 2014 fik han et jubilæumslegat for sin indsats 
 
Der skal noget helt særligt til, for at blive modtager af jubilæumslegatet fra Dansk Maskin-
handlerforening. 
- Men jeg mener jo bare, at jeg har gjort det, man skal, når man er i lære som landbrugs-
maskinmekaniker. 
Ordene kommer fra Simon Lund Hansen, der torsdag 9. januar 2014 modtog en portion af 
legatet ved et arrangement efter fyraften hos hans arbejdsgiver og lærested, Johs. Mertz 
A/S i Nykøbing Falster. 
- Han er af en helt særlig støbning, og derfor valgte vi at indstille ham, fortæller Jan Hass 
Nielsen, servicechef i virksomheden. 
 
Ønsker at tiltrække unge 
Fra Dansk Maskinhandlerforening forklarede bestyrelsesmedlem Lars Møller Andersen om 
baggrunden for at uddele jubilæumslegatet. 
- Vi er en spændende branche, der har brug for dygtige medarbejdere til at betjene vores 
kunder professionelt. 
- Det vil vi gerne gøre opmærksom på ude i samfundet, så de unge også ved det, når de 
skal vælge deres fremtidige erhvervskarriere, sagde han blandet andet ved overrækkel-
sen. 
Men han fremhævede også, hvad Simon Lund Hansen har gjort sig særligt bemærket ved. 
- Du har vist, at du mestrer vores fag på flere måder både teknisk og menneskeligt, sagde 
Lars Møller Andersen blandt andet. 
 
Er fortsat hos Johs. Mertz 
Simon Lund Hansen kom i lære som landbrugsmaskinmekaniker 1. januar 2009, og før 
den tid var han i et halvt år arbejdsdreng i virksomheden. 
- Allerførst var jeg her i erhvervspraktik fra folkeskolen. Men en uge er ikke meget, så jeg 
valgte at se, hvordan det var, før jeg bandt mig til en lærekontrakt, fortæller han. 
Den fremgangsmåde anbefaler han også andre unge, så de ved, hvad de går ind til. 
Simon Lund Hansen var færdiguddannet 31. december 2012, og siden da har han været 
svend i firmaet. 
- Jeg har speciale i maskinerne fra tyske Amazone og roemaskiner fra blandt andet Ropa, 
siger han. 
På den måde har han travlt stort set året rundt, fordi marksprøjterne starter tidligt, og roe-
kampagnen slutter først ved udgangen af januar måned. 
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Foto: Fra legatoverrækkelsen, fra venstre Lars Møller Andersen, næstformand i Dansk Maskinhandlerfor-
ening, Jan Hass Nielsen, servicechef Johs. Mertz A/S, Simon Lund Hansen, Lise Bennike, direktør Johs. 
Mertz A/S og Klaus Nissen, direktør Dansk Maskinhandlerforening. 
 
Flere lærlinge på vej 
Hos Johs. Mertz er der tre afdelinger, og Simon Lund Hansen har hele tiden været i afde-
lingen i Nykøbing Falster. Her er der godt 40 medarbejdere, hvoraf de 13 arbejder på 
værkstedet. 
- Vi har to-tre lærlinge hele tiden, og de lærer en masse af deres kollegaer, som også er 
uddannet her lige som jeg selv, siger Jan Hass Nielsen. 
Det er således i samspillet mellem lærlinge og færdiguddannede, at uddannelsen foregår. 
- Heldigvis har vi mange unge, som søger ind selv langvejs fra, siger direktør Lise Benni-
ke. 
Hun er særdeles godt tilpas med, at der hele tiden er gode ansøgere, som også vil flytte 
for at få en læreplads. 
- De unge vil noget, også nu om stunder, fastslår hun. 
 
Yderligere oplysninger hos direktør Klaus Nissen tlf. 2029 5971 eller formand Jens-Aage Jensen tlf. 
2125 4013. 
 
 
Dansk Maskinhandlerforening er officiel brancheforening og arbejdsgiverforening for landbrugsma-
skinforretninger i Danmark.  
Medlemskredsen omfatter 135 hovedforretninger med i alt 196 udsalgssteder fordelt over hele lan-
det.  
Medlemmerne omsatte i 2012 for 8,6 mia. kr. fordelt på nyt og brugt materiel samt reservedele og 
reparationer.  
Medlemmerne beskæftigede pr. 30. september 2013 2.944 medarbejdere inden for service, reser-
vedele, salg og administration. 
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