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DM-jubilæumslegat til ambitiøs mekaniker  
Jesper Fogtmann blev udlært som landbrugsmaskinmekaniker hos Boi Davidsen 
Maskinforretning i Bredebro 30. juli 2014. Fredag 2. januar 2015 blev han tildelt et 
eftertragtet jubilæumslegat fra Dansk Maskinhandlerforening for selv at opsøge ud-
fordringerne og for sin evne til at se løsningerne i jobbet  
 
Opvokset på et landbrug og interesseret i at skrue i maskinerne - uden at være bange for 
at få olie på fingrene og tøjet. 
Sådan er det med rigtig mange ”knejter” fra landbruget. De er mere til det mekaniske end 
alt muligt andet i landbruget. En af dem er Jesper Fogtmann, som startede sin karriere 
uden for landbruget med at komme i praktik hos Boi Davidsen Maskinforretning i Brede-
bro. 
- Vi blev så glade for ham, at vi lod ham vide, at en læreplads stod klar til ham, da han var 
færdig med 10. klasse, fortæller indehaver Hans Davidsen. 
Hverken han eller de øvrige medarbejdere, som også inkluderer hans hustru, Aase, har 
fortrudt, at de gav Jesper det gode tilbud. For han mere end levede op til forventningerne. 
Endda så meget, at de indstillede ham til et af de eftertragtede jubilæumslegater fra Dansk 
Maskinhandlerforening. 
Sådan et fik han overrakt fredag 2. januar 2015 ved en lille ceremoni i Bredebro hos Boi 
Davidsen Maskinforretning.   
 
Både til praksis og teori 
Nutidens landbrugsmaskiner er avancerede med masser af mekanik, elektronik og hydrau-
lik. Alt det skal en landbrugsmaskinmekaniker kunne finde ud af at servicere og reparere. 
Ofte på basis af engelsksprogede manualer. 
Men faget indebærer også, at man skal kunne udføre smedearbejde som for eksempel at 
svejse, bukke, slibe og meget mere i stål og jern.  
- Jeg har fået lov til at prøve en masse i de tre et halvt år, jeg var i lære, siger Jesper 
Fogtmann. Det er netop den store variation i opgaverne, som fascinerer ham. 
- Du er også en problemknuser og har let ved at finde løsninger. Dine gode, personlige 
egenskaber er også vigtige for alle, du har med at gøre, fremhævede bestyrelsesmedlem i 
Dansk Maskinhandlerforening, Lars Søndergaard, i sin korte tale ved overrækkelsen af 
DM-jubilæumslegatet. 
Han påpegede videre, at Jesper Fogtmann både har styr på det teoretiske og det praktiske 
inden for faget. 
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Læser videre til maskinmester  
Med godt styr på det boglige og lyst til at vide endnu mere var det derfor heller ikke en 
overraskelse for Hans og Aase Davidsen, at Jesper Fogtmann efter endt læretid valgte en 
overbygning til sin faglige uddannelse. 

- Vi ville selvfølgelig gerne have beholdt dig 
her som en god kollega, der også er god til at 
tage sig af kunderne, sagde Hans Davidsen. 
Men han havde fuld forståelse for valget om 
at gå videre. 
- Selvfølgelig har vi brug for rigtig mange 
dygtige landbrugsmaskinmekanikere hos 
vores medlemmer.  
- Men vi ser det også som en fordel, at vi gi-
ver de unge en rigtig god uddannelse, som 
kan bruges til en masse, konstaterede direk-
tøren for Dansk Maskinhandlerforening, 
Klaus Nissen, som også var med ved over-
rækkelsen. 
 
 

Foto: Jesper Fogtmann og Hans Davidsen 
 
Kommer tilbage til branchen 
En del af de dygtige landbrugsmaskinmekanikere, som vælger at læse videre efter endt 
uddannelse, kommer tilbage til branchen. 
- De kan enten blive ledende medarbejdere eller selvstændige, forklarede Klaus Nissen. 
Således har flere værkførere hos maskinhandlerne valgt en overbygning til deres uddan-
nelse som landbrugsmaskinmekanikere. 
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. 
For at få hæderen skal man indstilles af en maskinforretning, som er medlem af Dansk 
Maskinhandlerforening. Ud over hæderen i form af et diplom for jubilæumslegatet modtog 
Jesper Fogtmann også en check på 5.000 kroner. Jubilæumslegatet administreres og er 
grundlagt af Dansk Maskinhandlerforening. 
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Foto: Her ses ved overrækkelsen af jubilæumslegatet fra Dansk Maskinhandlerforening fra 
venstre direktør Klaus Nissen, indehaver Hans Davidsen fra Boi Davidsen Maskinforret-
ning, legatmodtager Jesper Fogtmann og bestyrelsesmedlem Lars Søndergaard fra Dansk 
Maskinhandlerforening. 
 
 
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 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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