
Danmarks beDste
landbrugs.mekaniker.lærling

Jesper Fogtmann er kan-
didat nummer et i konkur-
rencen Danmarks Bedste 

Lærling - Landbrugsmaskin-
mekaniker. 20-årige Jesper 
Fogtmann er lærling hos Boi 
Davidsen Maskinforretning - en 
mindre virksomhed, hvor den 
unge lærling har prøvet meget 
i løbet af uddannelsen.

»Det er et mindre firma, så 
jeg prøver meget forskelligt. 
Det giver mig en god bredde i 
tingene på området. Jeg vil nok 
sige, at min største udfordring 
bliver, hvis vi får en opgave om 
pressere. Det er jo meget spe-
cialiseret,« siger Jesper Fogt-
mann, der også erkender, at 
det bliver lidt mere presset, når 
publikum kommer til at stå og 
kigge på under konkurrencen.

Jesper Fogtmann er opvok-
set på en gård og fik den vej 
rundt smagen for maskinerne, 
der i sidste ende fik ham til at 
starte på uddannelsen som 
landbrugsmaskinmekaniker.

»Jeg har altid interesseret 
mig for landbrug. Ikke så me-
get dyrene, men mere maski-
nerne, og når de gik i styk-
ker var jeg altid med min far 
i værkstedet, når de skulles 
laves. Det er her interessen for 
uddannelsen kom,« fortæller 
Jesper Fogtmann.

For ham betyder det ikke 
så meget at køre med maski-
nerne. Så var jeg nok ansat på 
en maskinstation, tilføjer han.

Veterantraktorer og traktor-
træk er heller ikke det, der fyl-
der fritiden.

»Jeg roder lidt med far-
mands maskiner. Men jeg spil-
ler en del fodbold og arbejder 
lidt med både crossere, biler 
og både,« forklarer Jesper 
Fogtmann.

Han ser frem til konkurren-
cen 8. til 9. februar.

»Det er en oplevelse, som 
jeg kun får muligheden for at 
være med til én gang. Jeg har 
selvfølgelig forventninger til 
mig selv, men feltet er sikkert 
dygtigt, så jeg må gøre det, så 
godt jeg kan,« fastslår han.

Finalist nummer 1: Jesper Fogtmann  

 I arbejdstiden står 
Jesper Fogtmann på 
hovedet i maskinerne 
og har interessen fra 
sin opvækst på en 
gård. Men fritiden går 
med både fodbold, 
crossere, biler og både. 

Jesper Fogtmann er ansat 
i en mindre virksomhed. 
Det giver god mulighed 
for at arbejde med mange 
forskellige ting, fortæl-
ler han. Lærlingen håber 
dog at konkurrencen 
Danmarks Bedste Lærling - 
Landbrugsmaskinmekaniker 
ikke indeholder opgaver med 
storballepressere.

Boi Davidsen Maskinforret-
ning er stedet, hvor Jesper 
Fogtmann tager sin praktik.

Tekst: John Christensen. Foto: Nils Husted/Polfoto.

»Jeg har prøvet 
meget, og det giver 
mig en god bredde«
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Kandidat nummer to 
i konkurrencen Dan-
marks Bedste Lærling 

- Landbrugsmaskinmekaniker 
er 19-årige Thomas Bak Søren-
sen, der er lærling hos Thorsø 
Maskinforretning.

»Jeg havde vel interessen for 
mekanikken hjemmefra. Min 
far har en mindre maskinsta-
tion, og det var sjovt at gå og 
skrue i maskinerne i fritiden,« 
fortæller Thomas Bak Søren-
sen om grundlaget og interes-
sen for at starte på uddannel-
sen som landbrugsmaskinme-
kaniker. 

Nu står han om kort tid og 
skal dyste mod tre andre kan-
didater om at blive den bedste 
lærling i faget.

»Jeg blev opfordret til at ind-
stille mig til konkurrencen. Og 
jeg kan også se, at det vil være 
en rigtig god forberedelse til 
svendeprøven senere på året,« 
siger Thomas Bak Sørensen.

Han mener selv, at han har 
rimelig styr på de fleste af de 
mange ting, en landbrugsma-
skinmekaniker skal kunne, 
men erkender også sine ud-
fordringer i konkurrencen.

»Min største udfordring bli-
ver nok hydraulikken. For mig 
er det et af de svære områder, 
men jeg må gøre, hvad jeg kan. 
Samtidig skal jeg nok også 
vænne mig til, at der kan være 
en del mennesker, som står og 
kigger på mig under konkur-

rencen,« siger han.
Fritiden bruger Thomas Bak 

Sørensen blandt andet på at 
rode lidt med veterantraktører. 

Og kandidat nummer to sidder 
til tider også selv bag rattet i en 
traktor.

»Jeg hjælper selv med på 

den gamles maskinstationen 
nu og da med at køre traktor,« 
fortæller Thomas Bak Søren-
sen.

Finalist nummer 2: Thomas Bak Sørensen

Thomas Bak Sørensen fik interes-
sen via sin fars virksomhed. Nu er 
han en af fire finalister i konkur-
rencen Danmarks Bedste Lærling 
- Landbrugsmaskinmekaniker.

at arbejde uden tilskuere er en ting - at stå med publikum over nakken bliver en anden, vurderer den unge lærling 
om sine udfordringer.

Praktikpladsen for Thomas 
Bak Sørensen er Thorsø 
Maskinforretning.

Tekst: John Christensen. Foto: David Bering/Polfoto.

»Det er en god 
forberedelse til 
svendeprøven«
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Danmarks beDste
landbrugs.mekaniker.lærling

Tredje kandidat i kon-
kurrencen Danmarks 
Bedste Lærling - Land-

brugsmaskinmekaniker er Fi-
lip Søndergaard Nielsen på 21 
år. Filip Søndergaard Nielsen 
har sin praktiktid hos Hoven 
Smede og Maskinforretning, 
der blandt andet arbejder me-
get i kartoffelmaskiner.

»Derfor har jeg en del erfa-
ring på det område, og ellers 
vil jeg mene, jeg står stærkest 
i fejlfinding og el på traktorde-
len,« fortæller Filip Sønderga-
ard Nielsen om sine styrker i 
forbindelse med konkurren-
cen.

Men ingen styrker uden 
svagheder.

»For mig er det intet pro-
blem, at publikum står og kig-
ger, mens jeg arbejder. Jeg 
har spillet en del musik, så jeg 
er scenevant, kan man godt 
sige. Nej, det er hydraulikken, 
der bliver den sværeste del i 
konkurrencen, hvis vi får en 
opgave, hvor det element er 
med. Men det ved vi jo ikke 
helt endnu,« siger Filip Søn-
dergaard Nielsen.

For den unge landbrugsma-
skinmekaniker lå det lidt i kor-
tene, at han skulle rode med 
mekanik og teknik, når han 
blev voksen. En del af familien 
har nemlig valgt samme spor.

»Jeg er vokset op i en familie 
med mange mekanikere. Det 
har naturligvis sat sine spor, og 

så har jeg hjulpet på min bed-
stefars landbrug. Det var her, 
jeg fik blod på tanden med at 
skrue i traktorer,« erindrer Fil-
lip Søndgaard Nielsen.

Han forventer, at det kom-
mer til at gå rimeligt under 
konkurrencen, men erkender, 
at mindst en af deltagerne er 
en hård modstander.

»Jeg går i samme klasse som 
Thomas (Thomas Bak Søren-
sen red.). Han er en hård nyser 
og dygtig, så det bliver da helt 
sikkert spændende,« fastslår 
Filip Søndergaard Nielsen.

Filip Søndergaard Nielsen 
frygter ikke publikum. Han er 
vant til at stå på en scene og 
venter spændt på at deltage 
i Danmarks Bedste Lærling - 
Landbrugsmaskinmekaniker.

Hydraulikken bliver den største udfordring under konkurren-
cen, vurderer Filip Søndergaard Nielsen.

Den unge lærling har sin 
praktiktid hos Hoven Smede 
og Maskinforretning.

Tekst: John Christensen. Foto: astrid Dalum/Polfoto.

Finalist nummer 3: Filip Søndergaard Nielsen

»Intet problem, 
at publikum 
står lige bagved«
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Fjerde kandidat i kon-
kurrencen Danmarks 
Bedste Lærling - Land-

brugsmaskinmekaniker er 
Mikkel Christiansen.

Mikkel Christiansen er vok-
set op på sin fars hobbyland-
brug, og her blev det hurtigt 
sjovt at køre med maskinerne.

»Efterhånden fik jeg den 
tanke, at det kunne være spæn-
dende at reparere dem også, 
og det var årsagen til, at jeg 
begyndte på landbrugsma-
skinmekanikeruddannelsen,« 
fortæller Mikkel Christiansen.

Mikkel Christiansen er ansat 
hos Thy Traktor og Maskinser-
vice, der er en mindre virk-
somhed uden salg af et speci-
fikt traktormærke. Det har sine 
fordele:

»Det er en meget alsidig 
virksomhed, hvor vi både ar-
bejder med vand, kornanlæg 
og så naturligvis traktorer. Vi 
har en del smedeopgaver, og 
det er helt klart på det område, 
jeg står stærkest. Jeg synes 
også selv, at jeg er god til at 
læse hydraulikdiagrammer og 
gennemskue dem, så på det 
punkt skal det også nok gå,« 
vurderer den 20-årige lærling.

Til gengæld er Mikkel Chri-
stiansen heller i tvivl om, hvor 
han har sin største udfordring.

»Det er at bevare roen. Jeg 
skal tage den med ro og ikke 
tænke for meget på, om mine 
konkurrenter nu er foran mig 

og ved meget bedre end jeg 
selv«. 

»Det er en stor udfordring 
for mig at være med, men jeg 
indstillede mig til konkurren-
cen for at udfordre mig selv, 
fordi jeg godt ved, at jeg kan 
blive nervøs ved at skulle del-
tage. Men det er noget, jeg kan 
lære af, og jeg får kun chancen 
én gang,« fortæller Mikkel 
Christiansen.

Når han ikke skruer i trakto-
rer på arbejdet, hjælper Mik-
kel Christiansen sin far med 
hobbylandbruget. Han har 
desuden en god kammerat, 
der er landmand.

»Han har en Volvo 810, som 
vi roder lidt med fra tid til an-
den.«

Mikkel Christiansen arbejder 
på et alsidigt værksted med 
mange smedeopgaver. På 
det punkt står han stærkt, 
vurderer han.

»Det gælder om at bevare 
roen og ikke tænke for 
meget på konkurrenterne,« 
siger Mikkel Christiansen om 
nogle af de udfordringer, 
konkurrencen giver.

Mikkel Christiansen er 
ansat hos Thy Traktor og 
Maskinservice.

Tekst: John Christensen. Foto: rene Schøtze/Polfoto.

Finalist nummer fire: Mikkel Christiansen

»Jeg gør det  
for at udfordre  
mig selv«
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