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Historien går tilbage til begyndelsen af 

1990`erne, hvor Holger og familien, som 

bor i Vejen, i sommerferien, havde byt-

tet hus med nogle venner i København, 

for rigtig at opleve byen og omegnen. 

Det blev også til et besøg på det davæ-

rende DVTK ”Marielyst-træf”, på Falster, 

hvor Holger kom i snak med en nu des-

værre afdød samler, som havde en topre-

staureret Garson med. De diskuterede 

hele opbygningen, den orange bemaling 

Holger Clausen 
OG GARSON

og modehvide hjul, men herudover var 

der ikke særlig mange oplysninger at 

finde, men så kom videbegæret for alvor 

op i Holger og han ville til bunds i sagen. 

Et gammelt prospekt viste et billede af 

en række Garson traktorer ved en byg-

ning i Vanløse, og da Holger vendte til-

bage til København, skulle han ud på 

den adresse og se hvad der fandtes, og 

se om der var nogle naboer eller andre 

der kendte til noget fra den tid i 1952 – 

ca. 54 hvor Garson blev lavet. Det var 

der ikke og bygningerne lignede heller 

ikke lige dem på billedet, så Holger be-

søgte bladkiosker, værtshuse mm, men 

opsøgte så det Lokalhistoriske Arkiv på 

Ålekistevej. Her fik han en aftale med en 

herre ved navn Svend Petersen, som var 

lige så ”tosset” med gamle adresser og 

billeder af bygninger, som Holger var 

med gamle traktorer, og de to enedes om 

at arkivets medlemmer prøvede at ar-

Holger Clausen.

Her Finn S. Thomsen, Hjallerup, på sin toprestaurerede Garson 

– de øvrige fotos er også af hans traktor.
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bejde videre med sagen, og man ville 

kontakte arkiverne i Vanløse, Rødovre 

og Frederiksberg, og vedlægge en kopi 

af adressen og bygningen. 

Formanden for Vanløse Lokalhistoriske 

Forening gjorde også en indsats ved sy-

stematisk at cykle alle gader igennem, 

og dermed langt om længe, at finde frem 

til de rigtige bygninger – i deres rette 

størrelse – da det skulle vise sig senere, 

at fotoet på brochuren med traktorerne 

var manipuleret og så 3 gange større ud 

end det var i virkeligheden.

Holger og familien vendte tilbage 

til Vejen og gjorde sig nogle tanker 

og ventede spændt. Yderligere hav-

de Holger også nu fundet og købt 

en total adskilt Garson.

Pludselig efter 5 måneder ringede 

Svend Petersen, at nu havde de for-

skellige aviser haft en notits indryk-

ket, hvori der stod, ”at en ”skør jyde” 

havde besøgt arkivet og påstået at der 

engang havde ligget en traktorfabrik 

i Vanløse”. En ældre herre ved navn 

Johannes Brøndum havde meldt sig og 

kendte til konstruktionen af Garson 

traktoren. Hans søster boede i lokal-

området og genkendte navnet Garson 

og derfor kontaktede hun sin broder som 

boede i Bagsværd. Dette var interessant 

og Holger fik gennem Lokalhistorisk Ar-

kiv oplyst Johs. Brøndums telefonnum-

mer, og kontaktede ham og inviterede 

ham straks til at komme på en weekend 

tur til Vejen, og Brøndum takkede ja.

En måned senere ankom den dengang 

78-årige Johs. Brøndum, med toget til 

Vejen, gangbesværet, men i godt humør, 

og med spænding så Holger frem til at 

høre ham fortælle om Garsons fremkomst.

Garsons udvikling.

 Forbilledet for traktoren og selve opbyg-

ningen var delvis taget fra en blå traktor 

med en 1-cyl. motor bagpå – navnet 

huskede han ikke – men det har for-

mentlig var den lille redskabsbærer Gar-

ner. 

Garsons rigtige farve var orange og mo-

dehvid, og i begyndelsen var Garson 

navnet malet på hjælmen. Det rigtige rat 

var af støbegods og pålagt et hvidt gum-

mimateriale, rattet sammen med front-

kontravægten var støbt hos Høng Jern-

støberi. Køleren var fabrikeret på Vorsø-

vej ved Radiohuset, og hjulkapslerne som 

var støbt i zink kom fra Clausens fabrik 

i Vanløse, og dækslet ved tryklejet ved 

forhjulene kom samme sted fra. De dele 

som var af aluminium kom fra Alumini-

umsstøberiet ved Halmtorvet på Vester-

bro. Ford på Tuborgvej leverede styre-

kugler og forskydelig styrestang plus 

luftfilteret i oliebad, samt ledningsnettet, 

og instrumenter, kontakter og lygter stam-

mede fra Ford Prefekt. Det skal her tilfø-

jes at Ford dengang havde en stor sam-

lefabrik i København.
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Den første opbygning som var en for-

søgsmodel, havde en Morris motor, og 

de første traktorer havde broncebøsnin-

ger ved for og bagaksel, - senere kom 

der kuglelejer, men det var japanske til 

kun halv pris af SKF-lejer. Bagtøjet var 

igen fra Ford, men vendt på hovedet og 

med en tilpasset påfyldningsprop. Brøn-

dum huskede at den første traktor blev 

leveret til en kunde, ved navn Kjærulf, i 

Smørum Nedre, og han var flere gange 

ude og lave ændringer på den, ved bl.a. 

styrehus og lejer.

Salgsargumentet for Garson var at den 

kunne gøre arbejdet for 4 heste, og en 

1-furet 12” Fraugde plov var standard, 

men herudover fabrikerede landsbysme-

den Jensen, i Vanløse, en del redskaber 

bl.a. vogne. De sidst fabrikerede trakto-

rer havde helstøbte buede skærme af 

aluminium. Høng Jernstøberi støbte i 

starten styrearm og spindel, men de kun-

ne ikke holde og blev udskiftet med stål-

støbte arme fra Vølund på Amager. På 

Ålekistevej i Vanløse boede en smed som 

lavede forhjulsspindler, som blev varmet 

i essen og smedet i bue – han var meget 

dygtig og akkurat.

På Clausens fabrik i Vanløse blev alle trak-

torerne sprøjtelakerede orange, mens 

sæde, rat og fælge skulle være modehvid.

Fælgringe blev lavet et sted i Jylland, 

mens navpladerne var selvfabrikerede 

og blev påsvejset fælgringene. Dækmon-

teringen var 600 X 22 – Good Year eller 

Firestone – og prisen var i 1953 Kr. 40.- 

pr stk incl. slange. Alle bolte var i tom-

memål.

Kontravægte til hjulene var ekstraudstyr 

og de fleste var støbt i beton godt blan-

det op jernbrokker, gamle bolte og mø-

triker.

En komplet traktor blev på et tidspunkt 

sendt op til Bukh, i Kalundborg, med 

henblik på måltagning til en 2-cyl. die-

selmotor. Motoren blev aldrig monteret, 

men det blev fortalt, at Bukh benyttede 

lejligheden til at gennemmåle den på 

kryds og tværs.

På Ålholmsvej ved Roskildevej boede 

Poul Olsen, som havde forhandling af 
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Garner traktorerne, og mange tips om-

kring opbygningen af Garson kom fra 

ham, så derfor kan navnet Garson måske 

have noget med Garner at gøre, da det 

var en betingelse at navnet skulle lyde 

engelsk, - men det lyder nu også fransk 

– garcon – tjener – dreng.

Styrehuset – det originale – var støbt i 

zink, først snekken som blev smurt ind i 

grafit og herefter et lag zink omkring, 

men desværre efter få måneders brug 

var styrehuset udslidt. De fleste udskif-

tede det selv med et fra en brugt bil.

Traktorerne blev lavet ud fra skitser – 

aldrig færdiglavede arbejdstegninger, 

hvilket bevirkede at de aldrig blev type-

godkendte og kunne ikke indregistreres.

Firmaet Garson Tractors I/S  købte også 

en brugt lastvogn, Ford 60 med en V 8 

benzinmotor, hos ophugger Kaj Svens-

son, Sydhavnen, som havde erhvervet 

den fra saltimportøren Brøste. Bilen, som 

kostede Kr. 300.-, var næsten ædt op af 

salt, men blev repareret op med nye van-

ger mm, og malet i den orange Garson 

farve. På siderne af ladet stod: ”Danmarks 

første traktor – Garson – dansk bygget 

traktor”, og med lidt mindre skrift ” med 

Ford motor”.

På Bellahøj dyrskuet havde man 2 trak-

torer med, - en på ladet og en til skue 

på jorden.

Om Garson Tractors I/S.

En ung ingeniør ved navn Svend Hansen 

(meget speciel) kørte rundt i MG sports-

vogn. Hans familie havde et stort gros-

sist firma i Ålborg, som solgte ure og 

sølvtøj. Svend Hansen satte en annonce 

i avisen om, at han havde planer om at 

oprette en traktorproduktion, - der var 

jo vitterligt et stort behov for traktorer i 

de år, - og en Hr. Olesen fra en engros 

margerinehandel på Frederiksberg, lag-

de billet ind på annoncen, sammen med 

Slagelse Margerinefabrik. Men ambitio-

nerne og realismen stod nok desværre 

ikke mål med virkelighedens verden.

Før man måtte indstille nåede man at 

producere ca. 34 Garson traktorer. Det 

var firmaet i Slagelse der lagde hoved-

parten af pengene i projektet, og dermed 

havde det største tab.

Men det var jo også ærgeligt for de land-

mænd/små husmænd som i god tro må-

ske havde solgt deres heste og set frem 

til at få en traktor som de kunne få gavn 

og glæde af og  gøre deres hverdag no-

get nemmere.      

             

Texten: Holger S. Clausen   

Redigering:  Johs. R. Madsen

NB: Presseomtalen stammer fra Land-

brugsteknisk Magasin november 1952.

Holger kom nogle år senere forbi adressen, og da 

var man netop ved at fjerne bygningerne helt, 

men de 2 søjler ved indkørslen med en kugle på 

var der lige netop endnu.


