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Pressemeddelelse fra Dansk Maskinhandlerforening 

 

Kolding 18. december 2015 

Vellidt og hjælpsom kollega får legat 
Jacob Michelsen blev meget overrasket, da han uden på forhånd at vide det pludse-
lig stod som modtager af et jubilæumslegat med tilhørende 5.000 kroner fra Dansk 
Maskinhandlerforening 
 
Effektiv, stor faglig kompetence og en hjælpsom kollega. 
Sådan lød nogle af de mange rosende ord, som blev sagt om Jacob Michelsen tirsdag 15. 
december. 
- Du fik et 12-tal ved din svendeprøve, og du har altid løst dine arbejdsopgaver med stor 
lethed. 
- Det kan jeg læse ud af den indstilling, din arbejdsgiver har indsendt, og som er årsagen 
til, at vi står her i dag. 
Ordene kom fra Erik Hundahl, bestyrelsesmedlem i Dansk Maskinhandlerforening og i da-
gens anledning uddeler af en portion af foreningens eftertragtede jubilæumslegat. 
Det hele foregik hos Sumas i Suldrup, hvor den dygtige unge mand med det flotte skuds-
mål nu er ansat som landbrugsmaskinmekaniker. 
 
Bliver til arbejdet er udført 
Sagt på den pæne måde kan landmænd godt blive lidt utidige, når deres maskiner går i 
stykker midt i høsten, og en regnbyge mørkner horisonten. 
Så gælder det om at holde sig rolig, når man som Jacob Michelsen er landbrugsmaskin-
mekaniker - og skal klare problemerne helst inden, de overhovedet opstår. 
- Det er jo bare en del af at være i branchen, at man skal stå på mål for noget tempera-
ment, mener han af erfaring. 
Med til det faktum hører selvfølgelig også, at når en kunde skal gøres kørende igen, kan 
det ikke nytte at skæve for meget til uret. 
- Du bliver jo også hos kunden, til arbejdet er udført, sagde Erik Hundahl. 
 
Nye opgaver og nye løsninger 
For en landbrugsmaskinmekaniker er der ikke mange dage, som falder ens ud. 
- Vi har lavet alt mellem himmel og jord lige fra maskiner til opstilling af inventar og VVS-
arbejde, fortalte Jacob Michelsen. 
Sagen er bare, at når der er nye opgaver, skal der også findes nye løsninger. 
- Det er lige præcis det, der er så spændende ved mit fag, fastslog han. 
 
Han fik jobbet på sit væsen 
Værkfører Jens Asp står for den daglige drift af det travle værksted, hvor Jacob Michelsen 
er uddannet i løbet af fire år. 
- Han kom selv for at høre om mulighederne for at komme i lære som landbrugsmaskin-
mekaniker. 
- På det tidspunkt havde jeg flere end 30 skrevet op. Men han virkede meget tiltalende og 
fik jobbet på sit væsen, forklarede Jens Asp. 
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Den beslutning har ingen af de to fortrudt - og det lyder heller ikke til, at det sker ud i frem-
tiden. 
 

 
Fra venstre ses Klaus Nissen, direktør i Dansk Maskinhandlerforening, den dygtige land-
brugsmaskin-mekaniker Jacob Michelsen, værkfører Jens Asp, indehaver af Sumas Kar-
sten Nielsen og bestyrelsesmedlem i Dansk Maskinhandlerforening Erik Hundahl. 
 
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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