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Dansk Veteran Traktor Klub

Klub for personer, der har interesse 
for veterantraktorer, stationære mo-
torer, redskaber og gl. entréprenør-
maskiner samt redskaber til disse.

Klubbens adresse: 
Nedergaden 12, Mjang, 6470 Sydals
Tlf.: 61 54 18 33 – www.dvtk.dk

Klubbens formål er at bevare, køre 
og restaurere gamle traktorer, 
entréprenør maskiner, stationære 
motorer og redskaber til disse samt 
afvikle stævner, løb m.m. 
Alle, som kan gå ind for dette, kan 
optages som medlemmer ved 
henvendelse til den til enhver tid 
siddende bestyrelse – i øvrigt 
henvises til klubbens vedtægter.

Medlemskontingent er kr. 250,- årligt.
Ved indmeldelse i sidste halvdel af 
året kr. 125,-.

Indhold

BesTyrelsen:
Formand: Torkil Lund
Nedergaden 12, Mjang, 
6470 Sydals
Tlf. 61 54 18 33
torkil.bodil@mail.dk

næstformand: Bøje Petersen
Valdemarsgade 2 
4400 Kalundborg
Tlf. 21 71 18 74
bbhpetersen@gmail.com   

Kasserer: Palle Juel Rasmussen
Lanstigvej 1, 8882 Fårvang
Tlf.: 86 87 15 44 – 20 16 55 18
lyngbakgaard@c.dk
Giro 1551 757 0686

redaktør: Jørgen Sørensen, 
Morbærvej 52, 6600 Vejen. 
Tlf.: 21 45 07 68
joergenmorbaervej52@gmail.com

BesTyrelsesmeDlemmer: 
Jens Ulrik Petersen 
Stokkebjergvej 6, Hølkerup 
4500 Nykøbing Sjælland 
Tlf. 40 75 05 03 
stokkebjerggard@live.dk

Hans Jørgen Christensen 
Hanstholmvej 58, Skinnerup 
7700 Thisted 
Tlf. 97 91 08 68 / 21 44 66 94
efter kl. 17:00
hjc@post.tele.dk

Henrik Rasmussen 
Bladstrupvej 68 , 5400 Bogense 
Tlf. 64 86 18 01 / 51 20 09 01
hrbl68@privat.dk

suppleanter: 
Lars Peter Christiansen, Svebølle
Keld Nielsen, Vejen

Bilagskontrollanter: 
Kurt Maribo, Skodborg
Jens Steffensen, Samsø
 

KonTaKTpersoner:
motorer: Kurt Maribo, Gejlager 3, 
Skodborg, 6630 Rødding 
Tlf.: 24 27 02 89

Formidlingsudvalg: 
Jan Nielsen, Bavnehøj 45
Vester Nebel, 6040 Egtved 
Tlf.: 22 70 48 11 
birkelund@nielsen.mail.dk

pløjeudvalg: 
Torben Busk Hansen, Hovedgaden 
62, Viskinge, 4470 Svebølle. 
Tlf.: 21 20 31 26
Geert Hartvigsen, Hovedvejen 
232, 6052 Viuf 
Tlf.: 75 86 34 21 ell. 40 93 55 52 
kirasen2@profibermail.dk 

aktivitetsleder:  
Kontakt bestyrelsen

TræFuDValg:
Brørup
Torkil Lund, tlf.: 61 54 18 33
Jan Nielsen, tlf.: 22 70 48 11
Kurt Maribo, tlf.: 24 27 02 89
Geert Hartvigsen, tlf.: 40 93 55 52
Christian Andersen,  
tlf.: 40 96 97 84
Klaus Eriksen tlf. 20612483

Birkendegård
Bøje Petersen, tlf.: 21 71 18 74
Lars Peter Christiansen, 
tlf.:  40 54 76 61
Morten Jensen, tlf.: 20 78 30 38
Henriette Olesen, tlf.: 21 70 80 12
Tommy Jensen, tlf.: 42 18 37 81
Henrik Flink, tlf.: 23 28 44 13

Medlemsbladet for Dansk Veteran 
Traktor Klub udkommer 6 gange årligt 
ca. medio i lige måneder.
Oplag 3.600
Eftertryk kun efter aftale med redaktøren.

redaktør:
annoncer/invitationer til pioneren  
og dvtk.dk sendes til:
Jørgen Sørensen, Morbærvej 52, 
6600 Vejen. Tlf.: 21 45 07 68
joergenmorbaervej52@gmail.com

layout og tryk
Jørn Thomsen Elbo A/S

Forsidefoto
Fendt fix 2, tilhørende Ivan Povlsen.
Foto Elmer Hjorth

Deadline til næste nummer
20.07.2016
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siden sidst

Formandsnyt
Så er det endeligt blevet sommer, rapsen blomstrer og træ-

erne står i fuldt flor . Det er en dejlig tid vi går i møde .

Der er mange arrangementer som er tilrettelagt – nogle har 

været afholdt, som forårspløjninger, stumpemarkeder, motor-

dage, og Dyrskuet i Åbenrå, er der ikke mange dage til . DVTK 

har en udstilling, hvor der er 17 traktorer og maskiner og en 

mejetærsker .

Temaet til Brøruptræf og Birkendegård træf, er i 2016 Fergu-

son før 1957 og der er begyndt at komme tilmeldinger ind til 

Brørup træffet . Men har i andre traktorer eller motorer er i også 

meget velkommen til at udstille . Tilmeldingsfristen er den 22 . 

juni . Er der nogle, som har tid og lyst til at hjælpe, så ring på 

61 54 18 33, så vi kan få en snak om det .

Der er mange spændende arrangementer, rundt i landet her i 

sommer, så jeg håber, at vi får en rigtig god sommer .

Mange hilsner 

Torkil Lund

Lørdag kl. 9.30 
stort veteranoptog 

gennem hovedgaden 
i Brørup anført af 

Rødding 
Pigegarde

På pladsen 
forefindes 

restaurationstelt, 
tombola, 4H.  

Stumpemarked  
og andre 

handelsstande

Lørdag 2. juli fra kl. 9.00 – 16.00
Søndag 3. juli fra kl. 9.00 – 16.00

veterantræf 2016

Info: Torkil Lund tlf. 6154 1833 - Geert Hartvigsen tlf. 4093 5552
www.dvtk.dk

Kom til BRØRUP - på MARKEDSPLADSEN
Industri vest - 6650 Brørup

Entre: kr. 50, - 
Børn under 14 år gratis 

Tema: FERGUSON FØR 1957 

Søndag er ”traktorkontrollen”  på pladsen med sin afprøvningsvogn

D
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Klub

- og oplev traktorer, motorer, redskaber, maskiner 
og meget andet, fra de gode gamle dage

Årets tema er Ferguson før 1957.

i år har følgende Ferguson modeller rund fødselsdag:

Ferguson Brown, 80 år .

Den lille grå, 70 år .

Ferguson 35, - Guldfugl 60 år .

Dette vil Dansk Veteran Traktor Klub fejre i forbindelse 

med årets træf både i Brørup og senere på Birkende-

gård . Som alle ved var Ferguson traktorerne en stor del 

af mekaniseringen af dansk landbrug . i forbindelse med 

træffet har Dansk Veteran Traktor Klub i samarbejde 

med Danmarks Ferguson Museum en særudstilling om 

mekaniseringen i dansk landbrug med Ferguson trak-

toren . Så lad os se en masse af de gode gamle grå Fer-

guson og div . redskaber på dette års træf i Brørup og 

på Birkendegård – sammen med alle jeres andre trak-

torer, redskaber, maskiner, motorer og øvrige ting og 

sager – selvfølgelig .

Brørup og Birkendegård

træFFet 2016
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Vi glæder os til at se jer alle på Birken-

degaard i weekenden 13 .-14 . august, Det 

drejer sig først of fremmest om at hygge 

sig med andre veteran entusiaster og glæ-

des over de mange dejlige sager der sam-

les på Birkendegaard, når DVTK inviterer 

til træf .  Årets tema er Ferguson før 1957, 

samt diverse redskab er og maskiner .

Lad os tage det hele fra en ende af

Pladsen åbnes for, udstillere fredag . d . 

12 .08 .2016 kl . 16:00 .  Da Birkendegaard 

også er en stor arbejdsplads beder vi 

om, at i først kommer efter kl . 16:00 .  Følg 

skiltene til campingplads og aflæsning . 

Campingpladsen styres igen i år af Arnt 

fra 4x4 Entusiasterne og vi beder jer om 

at følge hans anvisninger så vi er sikre 

på, at brandmyndighedernes krav over-

holdes . Vi har et par maskiner til at hjæl-

pe med aflæsningen så mon ikke vi når 

det hele inden vi skal grille .

 

tilmelding til træf og spisning:

For at nå at bestille mad og afmærke plad-

ser nok til campingfolket skal tilmelding 

ske senest d . 05 .08 .2016 . Du kan melde 

dig til som udstiller og/eller til spisning 

via  www .dvtk .dk eller på blanketten her 

i bladet, eller på tlf: Lars Peter 40547661 

eller Bøje 21711874  

Det koster ikke noget at melde sig til som 

udstiller og du sparer oven i købet en-

treen . Hvis du vil spise med lørdag aften 

koster det 190,00 kr . / voksen og 80 kr . /

barn 4-12 år . og morgenmad søndag mor-

gen koster 30 kr . / person .

i år står den på buffet + dessert . Drikke-

varer købes separat .

Husk! Hunde på pladsen, skal holdes i 

Veterandage på 

Birkendegaard
snor og har på intet tidspunkt adgang til 

spiseteltet

Fredag aften er grillen klar kl 18:00 Hvis 

du ønsker at grille skal du selv tage ma-

den med . Der er god plads på grillen og 

vi plejer at hygge os gevaldigt . Hvis du 

har glemt at tage mad med, ligger der 

flere dagligvareforretninger ca . 10 min . 

kørsel fra Birkendegaard .

informationen åbner lørdag kl 09:00 

og porten er åben kl . 10:00-16:00 Husk 

at, være klar når gæsterne begynder at 

komme kl . 10:00 . Det er en stor hjælp 

hvis du har sørget for at få dit udstiller-

armbånd og evt . skilte i god tid .

 

Spisning og fest lørdag aften

Vi spiser kl . 18:00 i det store telt . Me-

nuen er buffet, dessert og kaffe . 

Der er selvfølgelig levende musik og 

dans og vi håber at rigtig mange melder 

sig til så vi kan få en hyggelig aften . Øl, 

vin, sodavand og noget der er lidt stær-

kere kan købes i teltet til særdeles for-

nuftige priser .

Husk! spisebilletter skal afhentes i infor-

mationen, inden kl . 14:00 lørdag, ellers 

bliver de solgt til anden side .

Søndag er porten åben 10:00-16:00 Vi 

håber at alle er friske efter festen lørdag 

så vi er klar til at starte udstillingen kl 

10:00 hvor porten åbnes .

Husk at træffet først slutter kl 16:00 så 

vi beder alle om at vente med at pakke 

sammen indtil vi har lukket porten igen .

 

Aktiviteter lørdag og søndag

Landbomuseet har åbent begge dage 

med specialudstilling i anledning af træf-

fet . Du kan selvfølgelig også se den sto-

re stående udstilling i museets bygninger 

ved søen .

 

På træfpladsen er følgende aktiviteter: 

Veterantraktorer, Stationære motorer 

Veteranpløjning (hvis vejret og høsten 

tillader det)Stumpemarked, Tærskeværk 

Veteran Land Rovere, Veteranknallerter, 

Veteranmotorcykler,Veteranbiler, Vete-

ranbrandbiler, Damptromleklubben, He-

stevognsudstilling, Kaperkørsel, Folke-

dans, Guidet rundtur i DVTK’s prærievogn, 

Danske afgrøder fra 1930-1950, 4H tel-

tet med vafler og andet godt .

Nyheder:

Børnedyrskue, kun søndag . Tilmelding 

af dyr skal ske til Henriette på mail: hela@

os .dk eller tlf . 21708012

Ansigt maling + andre aktiviteter for børn 

Kræmmere: Hvis man er medlem koster 

det ikke noget at have en kræmmerbod . 

Hvis man ikke er medlem, er det på tide 

at blive det og for 250 kr . kan man ud 

over medlemskabet af DVTK få plads til 

sin bod . Det er dog ikke tilladt at sælge 

hverken mad eller drikkelse fra boderne .

 DVTK træfudvalg forbeholder sig ret til 

at anvise pladserne, hvis der opstår tvivl 

om hvordan boderne kan/skal stå . Hvis 

du i øvrigt har spørgsmål, er du som al-

tid velkommen til at ringe til en af os fra 

træfudvalget .

PS . Der er vagt på pladsen, fredag og 

lørdag nat .

Bøje Petersen 21711874, Morten jensen 

20783038, Lars Peter Christiansen 

40547661, Henriette Olsen 21708012, 

Tommy jensen 42183781, Henrik Flink 

23284413 . 

4 • Pioneren 3 juni 2016
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Veterandage på Birkendegård 
13. og 14. august fra kl. 10 til 16 begge dage 

Dette års tema er FERGUSON fra før 1957 
70 års jubilæum for den grå Ferguson og 60 års jubilæum for Guldfuglen 

Kom og oplev: 
Veterantraktorer - Stationere motorer - Veteranbiler - Brandbiler - Veteranentreprenørmaskiner  

Motorcykler - Veteranknallerter - Damptromleklubben - Hestepløjning  
Børnedyrskue med egne kæledyr - Malertelt for børn   

Og meget andet  
Mad og drikke  kan købes - Begge dage er Landbomuseet åbent 

Entre: 50 kr. -  Børn under 12 år, gratis 

 
Info: Bøje tlf. 21 71 18 74  -  Lars Peter tlf. 40 54 76 61  -  Morten tlf. 20 78 30 38  -  Henrik tlf. 23 28 44 13 

 
WWW.DVTK.DK 

 
Holbækvej 189, 4400 Kalundborg (Rute 23 mellem Kalundborg og Jyderup) 
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udfyld skemaet eller tag det antal kopier du skal bruge og send det til adressen nederst på siden og dine skilte er klar til dig 

når du ankommer . Du kan også tilmelde dig på hjemmesiden: www .dvtk .dk 

På forhånd tak .

nr .:      

navn:

Adresse:

 

overnatning:  

Campingvogn:  Telt:  Andet :

 

Tilmelder (sæt kryds):  

Traktor  motor  stumper  andet  

Fabrikat:

Fremstillingsland:

Model:      Årgang:

Motor:      Motorvolume:        

Vægt:      HK:

Øvrige oplysninger: 

Skriv disse så udførligt som muligt for at hjælpe vore kommentatorer under præsentationsrunderne:

Tilmelding til spisning for udstillere lørdag aften og søndag morgen. 

Se priser og menu andetsteds i Pioneren.

Bindende tilmelding til spising her på skemaet eller pr tlf . senest 5. august:

Bøje Petersen: 2171 1874, Morten jensen: 2078 3038, Lars Peter Christiansen: 4054 7661

Lørdag aften: Antal voksne  børn  Søndag morgen: Antal voksne  børn 

Sendes til: Bøje Petersen, Valdemarsgade 2, 4400 Kalundborg

eller Morten Jensen, Dragsmøllevej 20A, 4534 Hørve

Tilmelding

Birkendegård 
13. - 14. august 2016
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Her fra modelhylden nogle enkelte DEuTZ 

modeller gennem tiden; de bringer mine 

tanker til en hyggeaften i Svebølle, hvor 

jørgen Sørensen holdt et interessant fore-

drag om hans tid i DEuTZ traktor- og ma-

skinbranchen, gennem mange år . 

Tak til jørgen Sørensen

24  jens jensen

DeUtZ

Forårsarbejde på vores lille hobby landbrug med 3 tønder-

land, så mindre end to traktorer kan jo ikke gøre det . 

Oliver (barnebarnet) kører på en MF 35X efterhængt en jF 

AV 2 tons med møgspreder . 

ForÅrSArBeJDe
niels (bedstefar) kører på en Ferguson 31 monteret en 

Skjold enkelt furet plov .

Vi hygger os med det begge to!

4283  niels Hansen
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Brønderslevs borgmester Michael Klit-

gård holdt åbningstale og ønskede alle 

et godt træf .  

Vi har aldrig haft så mange udstillere og 

besøgende og heller ikke så godt vejr 

begge dage .  Det var en ren fornøjelse 

at se de mange veteran traktorer, biler, 

knallerter lidt motorcykler rulle ind på 

pladsen og ikke mindst da vores norske 

venner ankom i en lang række, 22 trak-

torer havde de med i år .

Da der var flest traktorer kunne man tæl-

le 80 flotte og en del meget sjældne trak-

torer, der var en bred vifte af forskellige 

fabrikater, ja nogle var samlet i serier 

Ford og Fiat var stærkt representeret .  

Blandt de norske var der en meget spe-

ciel skov Ferguson påmonteret spil og 

VeterANDAGe 2016
TEKST OG FOTO: 3073 ELMER HJORTH
DRONE FOTO: 4542 BRIAN NEJSIG LARSEN

motorsav der var også tre hjul på hver 

side af traktoren så man kunde montere 

gummi bælter på den .

Der var også nogle traktorer, biler og 

knallerter der kørte en lille reklame tur 

gennem byen, det vækker altid opsigt 

og er en god reklame for vores klub .

Der var også en flot lille motorsamling, 

3689 Lynge Olsen havde også to små 

meget fine modeller med der var mange 

der så på når han startede dem .

Traktorerne blev præsenteret i ringen 

både lørdag og søndag af 2737 Erik Skov 

jensen fra Teknisk museum i Hjallerup, 

det gør han rigtigt fint, hvad den mand 

ikke ved om traktorer er ikke værd at 

vide, tak til Erik .

Som noget nyt havde vi havetraktortræk 

på programmet lørdag, 16 flotte have-

traktorer for fri udstødning, i forskellige 

klasser prøvede kræfter med slædetimet 

fra Dybvad . Der var pokaler til de tre før-

ste i hver klasse, det var der mange der 

så på, så mon ikke det kommer igen i 

årer fremover . 

Der var også mange med stumper til salg 

og loppe markedet og salgsboderne bli-

ver også lidt større for hvert år, men der 

er plads til mange flere .

igen i år må vi rose Brønderslev hallen 

og deres personale meget, altid klar til 

at hjælpe flinke og venlige, tak for det .

Til sidst vil vi takke alle udstillere, hjæl-

pere og alle dem der lagde vejen forbi, 

vi håber at se jer alle og gerne mange 

flere igen til næste år, tak for i år .

Brønderslev
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Hvert eneste år, lige siden DVTK blev 

stiftet, har der kørt en bus til Brockstedt, 

et stykke nord for Hamborg, hvor der 

hvert år på Kristi Himmelfartsdag, på den 

lokale speedway bane, afholdes et kæm-

petræf . Det er Lanz Bulldog klubben der 

er arrangør, og der er masser af Bulldogs 

i alle afskygninger og aldre at kigge på 

– og ikke mindst at høre lyden på, som 

jo er noget ganske enestående . Men man 

kan i vores moderne tid ikke lade være 

med at tænke på, hvor hårdt og opsli-

dende det må have været at sidde på 

TEKST OG FOTO: JOHANNES MADSEN

Turen til 
Brockstedt

sådan ”et bæst”, fra morgen til aften og 

høre på den monotone lyd og mærke vi-

brationer og rystelser, for affjedring og 

høreværn var jo ikke noget der blev brugt 

dengang . Alligevel bliver man jo hver 

gang betaget af en Lanz Bulldog .

Men der var jo også masser af alle de 

andre tyske mærker at kigge på, og alt i 

alt var der nok ca . 500 traktorer, motorer 

og redskaber og maskiner, foruden også 

en del veteranbiler og motorcykler .

Og så er der stumpemarkedet som fylder 

flere hektar og der er vel næsten ikke 

den ting man ikke kan finde, - til de ty-

ske mærker dog vel at bemærke .  

Omkring 8 – 10 000 mennesker kommer 

på træffet denne ene dag, så der er alt-

så trængsel, især ved stumperne, men 

det hører med til dagens oplevelser .

Vores bus var også i år fyldt op, og det 

er dejligt bare at sætte sig tilrette og 

snakken gik livligt på hele turen og stem-

ningen var bare i top . Og tilmed havde 

vi det dejligste forårsvejr med høj solskin 

hele dagen .
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Traktor dele
Vejen Maskinservice

VM

FORÅRS TILBUD
Besøg os i vores butik. Onsdag 19-21.30

Lørdag og søndag i ulige uger 9-14

Alle priser er inkl moms.

Der taget forbehold i tryk og billedfejl, udsolgte og ikke fremkomme varer
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Ringkøbing-Skjern Museum har i mere 

end 20 år afholdt Historisk Dyrskue, hvor 

veterantraktorer og historiske dyreracer 

stiller op til skue i ringen . i år bliver det 

afholdt på Bundsbæk Mølle søndag d .19 . 

juni, og samtidig med dyrskuet bliver der 

afholdt Midsommerfest med majstang og 

folkedans . 

Gamle hestekræfter 
giver nye oplevelser 
Den gamle markedsstemning synker rig-

tig ind, når i går en tur ned gennem de 

græsbeklædte rækker, og ser de flotte 

veterantraktorer og -maskiner . Her kan 

i se udviklingen i landbrugets maskiner, 

og forskellen fra tidligere tiders små ma-

skiner med få hestekræfter til vor tids 

Historisk dyrskue og midsommerfest 

på Bundsbæk Mølle

 
 
 

 
 
 

 
 
 

April 2016 
 
Pressemeddelelse 
 
Historisk dyrskue og midsommerfest på Bundsbæk Mølle 
 
RingkøbingSkjern Museum har i mere end 20 år afholdt Historisk Dyrskue, hvor veterantraktorer og historiske 
dyreracer stiller op til skue i ringen. I år bliver det afholdt på Bundsbæk Mølle søndag d.19. juni, og samtidig 
med dyrskuet bliver der afholdt Midsommerfest med majstang og folkedans. 
 
Gamle hestekræfter giver nye oplevelser 
Den gamle markedsstemning synker rigtig ind, når I går en tur ned gennem de græsbeklædte rækker, og ser de 
flotte veterantraktorer og maskiner. Her kan I se udviklingen i landbrugets maskiner, og forskellen fra tidligere 
tiders små maskiner med få hestekræfter til vor tids kæmpe maskiner. Det historiske dyrskue er en oplagt 
oplevelse for både familiens store og små, hvor bedstefar kan mindes sine unge dage i marken og familiens 
yngste kan sidde på de gamle traktorer. De mange historiske dyreracer trækkes rundt i ringen, og bedømmes 
af kyndige dommere  selvfølgelig med hvide kitler, stok og bowlere. 
 
Et historisk dyrskue  ej blot til lyst... 
Det er nemt at betragte det historiske dyrskue, som blot den rene nostalgi, og det er også en dag, der vækker 
minder for mange af gæsterne. Men RingkøbingSkjern Museums historiske dyrskue også et vigtigt 
udstillingsvindue for det store arbejde, en række mennesker gør for at bevare de gamle danske husdyrracer. 
 
“ Med bevaringen af de gamle husdyrracer bevarer vi en genarv  altså en levende kulturarv. Hvem ved om 
fremtidens udfordringer vil kunne have gavn af de historiske dyreracers gener. Måske vil vi få brug for mere 
robuste dyr til at udføre naturplejeopgaver i landskabet, hvor de forædlede husdyrracer vil komme til kort? 
Måske kan fremtidens sygdomme og ressourcemangel afhjælpes med gener fra vores forfædres husdyr?” 
fortæller formidlingsinspektør Per Lunde Lauridsen og afslutter “ Derfor er vi også glade for at vores historiske 
dyrskue støttes af Genresourceudvalget, under NaturErhverv Styrelsen.” 
 
Der er et væld af oplevelser på programmet: 

● Tag med på gratis hestevognstur i området omkring Bundsbæk Mølle hele dagen. 
● Hør dommerne fortælle om de historiske dyr og maskiner, når de er i ringen. 
● Oplev ringridning og opvisning med hestevogn  og prøv selv at ride på ponyer. 
● Se hvem der får ærespræmierne og hvem der vinder museets bevaringspris. 
● Besøg både den gamle mølle fra 1640 og rakkerhuset, der begge er levendegjorte. 
● Se når der bliver slået hø på møllerens eng og tærsket korn som i gamle dage. 
● Vær med til at hejse Midsommerstangen og tag danseskoene på og vær med til folkedans. 

 
Praktisk information 
Dato: Søndag d. 19. juni, kl. 10.0016.00. 
Adresse: Bundsbæk Mølle, Bundsbækvej 25, Skjern 
Entre: 75 kr. for voksne, 25 kr. for børn fra 614 år, børn fra 05 år er gratis 
Arrangementet afholdes sammen med årets Midsommerfest i samarbejde med Foreningen Norden 
 
For yderligere information kontakt: 
Kommunikationsmedarb. Iben Granum Møller, tlf. 97 36 23 43 / 60 86 44 78. Email: igm@levendehistorie.dk 
 
 

RingkøbingSkjern Museum  ∙  Bundsbækvej 25  ∙  6900 Skjern  ∙  tlf 97 36 23 43   ∙  fax 97 36 24 80   
info@levendehistorie.dk  ∙ www.levendehistorie.dk  ∙  Skjern Bank reg. nr. 7780  ∙ 20 23 406  ∙  SE 51 22 76 11 

kæmpe maskiner . Det historiske dyrskue 

er en oplagt oplevelse for både familiens 

store og små, hvor bedstefar kan mindes 

sine unge dage i marken og familiens 

yngste kan sidde på de gamle traktorer . 

De mange historiske dyreracer trækkes 

rundt i ringen, og bedømmes af kyndige 

dommere - selvfølgelig med hvide kitler, 

stok og bowlere . 

et historisk dyrskue 
- ej blot til lyst... 
Det er nemt at betragte det historiske 

dyrskue, som blot den rene nostalgi, og 

det er også en dag, der vækker minder 

for mange af gæsterne . Men Ringkøbing-

Skjern Museums historiske dyrskue også 

et vigtigt udstillingsvindue for det store 

arbejde, en række mennesker gør for at 

bevare de gamle danske husdyrracer . 

“M ed bevaringen af de gamle husdyr-

racer bevarer vi en genarv - altså en le-

vende kulturarv. Hvem ved om fremtidens 

udfordringer vil kunne have gavn af de 

historiske dyreracers gener. Måske vil vi 

få brug for mere robuste dyr til at udføre 

naturplejeopgaver i landskabet, hvor de 

forædlede husdyrracer vil komme til kort? 

Måske kan fremtidens sygdomme og res-

sourcemangel afhjælpes med gener fra 

vores forfædres husdyr?”  fortæller for-

midlingsinspektør Per Lunde Lauridsen 

og afslutter “D erfor er vi også glade for 

at vores historiske dyrskue støttes af 

Genresourceudvalget, under NaturErhverv 

Styrelsen.”  
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 HUSK AT BESØGE OS PÅ VORES STAND  
 PÅ BRØNDERSLEV MARKED  VI ER DER  
 LØRDAG OG SØNDAG DEN 3. OG 4.  SEPTEMBER 
DANSK VETERAN TRAKTOR KLUB BRØNDERSLEV 

 

www.bronderslev-marked.dk  DANMARKS  HYGGELIGSTE  MARKED   3073 Elmer Hjorth Tlf. 29416936 

Lille annonce 

Annonce	¼	side	:		(H)14,85	cm	x	(B)10,5	cm

Reparationsmalinger	til	landbrugs-
og	entreprenørmaskiner

Oplysning om forhandlere 
se hjemmeside www.esbjergpaints.dk

eller ring til kundeservice på tlf. 7512 8600 / 
info@esbjergpaints.dk

Esbjerg Farve- & Lakfabrik A/S

Der er et væld af 
oplevelser på programmet: 
•	 Tag med på gratis hestevognstur 

i området omkring Bundsbæk Møl-

le hele dagen .

•	 Hør dommerne fortælle om de hi-

storiske dyr og maskiner, når de 

er i ringen .

•	 Oplev ringridning og opvisning 

med hestevogn - og prøv selv at 

ride på ponyer .

•	 Se hvem der får æ respræmierne 

og hvem der vinder museets be-

varingspris .

•	 Besøg både den gamle mølle fra 

1640 og rakkerhuset, der begge 

er levendegjorte .

•	 Se når der bliver slået hø på møl-

lerens eng og tærsket korn som i 

gamle dage .

•	 Vær med til at hejse Midsommer-

stangen og tag danseskoene på 

og vær med til folkedans .

Praktisk information 
Dato: Søndag d . 19 . juni, 

kl . 10 .00-16 .00 . 

Adresse: Bundsbæk Mølle, 

Bundsbækvej 25, Skjern 

Entre: 75 kr . for voksne, 25 kr . for 

børn fra 6-14 år, børn fra 0-5 år er 

gratis .

Arrangementet afholdes sammen med 

årets Midsommerfest i samarbejde 

med Foreningen norden 

For yderligere 
information kontakt: 
Kommunikationsmedarb . 

iben Granum Møller, tlf . 97 36 23 43 

/ 60 86 44 78 . 

Email: ig m@levendehistorie .dk
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landbrugsmuseum 
på Fløjgården

Traditionen tro er der igen i år arbej-

dende museum på landbrugsmuseet Fløj-

gården, hvor man den tredje weekend i 

juli kan opleve gamle redskaber og ma-

skiner i funktion .

Enkelte af de 14 traktorer, der er i mu-

seets samling vil blive startet i denne 

weekend, blandt andet når der tærskes 

neg på nordsten tærskeværket fra Hil-

lerød . Af traktormærker/typer kan næv-

nes: Fordson fra 1939, et par klodsma-

jorer, Fordson Power Major, Bukh, Güld-

ner, Massey Harris, Fiat, Volvo Krabat, 

Porche 1-cylindret, og et par grå Fergu-

son .

i samlingen findes også en motoriseret 

plov af mærket British Anzani, iron Hor-

se, og forskellige motorer, blandt andet 

en Bukh og enkelte andre benzindrevne .

Der høstes vinterbyg med et tre-spand 

belgierheste for Lanz selvbinder, der ta-

ges kartofler op med et to-spand heste 

for kartoffeloptager, og endelig trækkes 

hesteomgangen af én belgier . Hesteom-

gangen, som er fra slutningen af 1800-tal-

let, var datidens trækkraft, og den vises 

i funktion, hvor den trækker en hakkel-

sesmaskine .

En af de maskiner, som havde en for-

holdsvis kort levetid i landbruget, men 

som samtidig var en meget stor hjælp, 

var topknuseren der kom frem i årene 

efter krigen, og blev brugt til grønthø-

steren kom frem omkring 1960 . Topknu-

seren trækkes af en 1-cylindret Porche 

dieseltraktor .

Et andet eksempel på et redskab, som 

Gamle redskaber og maskiner 
vises i funktion i weekenden 
16.-17. juli 2016 kl. 10-16

Arbejdende
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der (heldigvis) kun var brug for i få år, 

var briketpresseren der blev brugt under 

krigen og to til tre år efter, til presning 

af tørv, hvor der var behov for erstatning 

for kul, koks og træ . 

Smeden tænder op i essen, og man kan 

dagen igennem se ham mestre sit hånd-

værk – og få en snak om hans arbejde, 

før og nu .

Rebslageren viser, hvordan man laver 

reb, der kartes og spindes, og der er ud-

stilling af kniplinger .

Til stede er også en biavler, som i sin 

udstilling viser og fortæller om produk-

tion af honning, og en sadelmager, som 

fortæller om sit håndværk .

Der er mulighed for en ridetur på en af 

de store, rolige belgiere, og et par he-

stevogne står klar, til at køre en tur i det 

smukke landskab . Der er også mulighed 

for at købe øl, vand, is, kaffe/the og kage .

Fløjgårdens Landbrugsmuseum, som åb-

nede i 1989 med godt 100 katalognum-

re, rummer i dag op mod 2 .000 effekter 

indenfor redskaber, motorer, maskiner 

og køkkenting, hovedsagelig i perioden 

1880 og op til 1950’erne . Hvor museet 

tidligere fik mange henvendelser fra folk 

om, at man havde ting liggende, som 

kunne have interesse, har der kun været 

meget få henvendelser i de seneste år, 

og i så fald har der ofte været tale om 

ting, som allerede findes på museet . Man 

må derfor nok se i øjnene, at der efter-

hånden ikke findes ret meget mere rundt 

omkring, fortæller 89-årige Arne Høgh 

Hansen, som sammen med sin kone Kir-

sten, driver det privatejede museum .

Kør en tur til Landbrugsmuseet Fløjgår-

den i weekenden 16 .-17 . juli, og oplev 

lidt af stemningen fra gamle dage, og se 

mange af de ting, som man husker fra 

sine forældre eller bedsteforældres tid . 

Entreen er 40 kr . for voksne og 5 kr . for 

børn, og der er åbent begge dage fra kl . 

10-16 . Adressen er: Dalbyvej 66, 4281 

Gørlev, som ligger nær Reersø .
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Da ivan blev 60 ønskede han sig en traktor, han fik 2 model 

traktorer . ivans kone irmhild er fra Tyskland, en i hendes fa-

milie havde en ældre Fendt stående under en presenning som 

ivan blev interesseret i, ja sådant startede det hele .

irmhild gav ivan traktoren men han skulle selv få den hjem . 

Der er langt fra Fulda i Tyskland og til Løkken i nordjylland, 

hvor ivan bor . En lang transport (900 km .) startede i Tyskland 

på en lastbil og endte i Løkken, hvor ivan begyndte på en to-

tal renovering . Der er brugt mange timer på det store arbejde, 

teknisk klargøring og maling og meget mere og til sidst syn 

og indregistrering .

jeg er glad for vi fik ivan meldt ind i vores klub, han møder 

altid op til udstillinger og træf og han har efterfølgende udvi-

det med en traktor mere, nemlig en flot Massey Ferguson 135 

fra 1967 også en gennem renoveret traktor .

nu kan man jo ikke køre på to traktorer på samme tid, hvad 

gør man så jo man indkøber en gammel tre hjulet halmballe 

vogn og forvandler den til en lav transportvogn med hjælp fra 

gode venner, så nu kan han havde det hele med .

ivans sidste indkøb er en aflæsservogn, den kørte ivan med til 

vores roe dage i Rebsengene sidste år .

Skulle du have fået lyst til at se ivans og andre af vores med-

lemmers traktorer og andet grej så kom til vores træf, så mø-

der du helt sikkert ivan og hans traktorer .

Historien om 
Ivan Povlsen og hans Fendt fix 2. fra 1962
TEKST 3073. ELMER HJORTH. 
FOTO 3073. ELMER HJORTH/4438. IVAN POVLSEN
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   HøSt oG 
AKtiVitetSDAGe

Gammeldags 
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Så sker det igen . Den 20 . og 21 . august 

2016 afholdes der igen gammeldags høst 

og aktivitetsdage på Ronnumvej 3, 

Karstoft 6933 Kibæk .

Som tidligere køres der med traktorer og 

maskiner som er fra ca . årgang 50erne 

og 60erne .

Der høstes med både mejetærsker og 

selvbinder der presses halm der tærskes 

neg i tærskeværk .

Der vil blive vist markarbejde med man-

ge nuancer, og som noget nyt vil en spand 

heste komme i marken, med bl .a . en så-

maskine, og i den forbindelse har vi fået 

en hel maskinpark stillet til rådighed af 

en ældre landmand, som vil være tilste-

de begge dage og vil villig fortælle om 

maskinerne og om den tid han kørte med 

heste i marken og det er også ham som 

vil køre i marken .

•	 Vi åbner ”dørene” kl 10:00 og helt 

frem til kl 17:00 begge dage .

•	 Vi har i år et jF tema, så har du en jF 

maskine du gerne vil vise frem så kom 

med den .

•	 Der vil blive nogle særudstillinger med 

relation til landbruget af forskellig art .

•	 Der vil også være aktiviteter for konen 

og børnene f .eks . husflid, vandpum-

per osv .

•	 Cafeen vil byde på smørebrød, bur-

gerboller, øl, vand, kaffe og kage .

•	 På dagene kan der betales med Mo-

bilepay eller kontant

•	 Har du nogle stumper du vil have solgt 

så tag det med, så finder vi en plads 

til det .

•	 Vi vil meget gerne at du vil tilmelde 

dig med det du vil udstille/køre med 

helst en uge før .

Grillparty

Lørdag aften kl 18:30 vil der i teltet bli-

ve afholdt grillparty med to slags kød, 

salat og kartoffelsalat og en drikkevare 

til en pris på 100 kr . tilmelding nødven-

dig senest d . 12 August . Maks antal del-

tagere er 50 personer så der gælder først 

til mølle .

Tilmelding maskiner og Grillparty:

Gert-jan jonker tlf . 23938923 eller e-

mail mtkjmv@gmail .com

Hvis der ønskes yderligere information 

kontaktes: Torben Mortensen eller Gert-

jan jonker

Torben Mortensen: tlf . 23492391 eller 

omtomron@hotmail .com    

Gert-jan jonker: tlf . 23938923 eller e-

mail mtkjmv@gmail .com

Arrangementet arrangeres af MTKj Midt-

vestjylland og DVTK indbydes til arran-

gementet .

Vi håber på stor fremmøde, da vi alle på 

den måde får en god weekend .
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Lørdag d. 30. juli og søndag d. 31. juli 2016 er der træf på Samsø.
Begge dage åbner pladsen kl. 10

Træfplads: Hos jens Steffensen, Præstegårdsvej 5, Onsbjerg, Samsø

På træffet vil der være forskellige aktiviteter som høstning med selvbinder, tærskning med tærskeværk og optagning af 

kartofler .

Øl, vand og pølser mm . kan købes på pladsen . Fællesspisning lørdag aften .

Færgebestilling fra Jylland: tlf . 70 22 59 00 eller www .tilsamsoe .dk

Færgebestilling fra Sjælland: tlf . 70 23 15 15 eller www .faergen .dk

nedsatte priser på biler over 3500 kg . Bestil plads i god tid .

Yderligere information: jens Steffensen, Samsø tlf . 40 26 19 40

udstillingen arrangeres i samarbejde med:

Dansk Veteran Traktor Klub

Samsø
Veterantraktorudstilling
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ACAM/SAXoN: Saxonia A/S, Borgmester Christiansens Gade 

58, Kbh . Fabrikation: 1953-58 Chr . Andersen Maskinfabrik 

A/S, Holbæk ca .180 stk .

ACAM: Vestas A/S, Lem St .

AGCo: Grundlagt i 1990 - Global producent af landbrugsma-

skiner, Deutz-Allis købt ud af nord Amerikanske operationer 

fra moderselskab KHD (Kløckner Humboldt Deutz) tysk ejet 

selskab, der ejede Deutz Fahr . KHD havde købt dele af Allis 

Chalmers landbrugsmaskiner 5 år tidligere, først Gleaner - Al-

lis Chalmers Corporation, så omdannet til Allis-Gleaner Cor-

poration = AGCO – Amerikansk . i dag omfattende Challenger, 

Fendt, Massey Ferguson og Valtra .

Agria Universal: Leon jørgensen, Østerbrogade 64, Kbh . Ø .

Allis-Chalmers: Automobilforretningen iCi A/S, industrivej 7, 

Glostup og Godthaabsvej 110, Kbh .

Allgaier/Porsche: Tranberg Trading Company Fynsvej 113, 

Kolding . v/Søren Tranberg .

Ammann: Stemas Vojens, Rønnede, Hadsten, Vodskov .

Atlas: Scantruck A/S, Skive . industrimaskiner .

Austin: Herslev Christiansen & Co . Rådhuspladsen 77 Kbh . B .

AVeLiNG BArForD: Firma H . Serup Olsen, Brande .

importører
fabrikation!

Belarus: = Hviderusland .

BeLArUS: 1970, Brdr . Holst Sørensen, Obbekær, Ribe .

BeLArUS: Dana Belarus A/S, ishøj .

Bell: johs . Møllers Maskiner A/S, Over jerstal, Vojens .

BeNAti: j . Schleisner-Petersen A/S, Lynggården, Tjæreby, 

Roskilde .

B.Wulff: BWS, Wulff & Søn, Roholms Alle, Albertslund,- Avnsø 

Maskinfabrik . Mini traktor, og redskabsbærer .

Bobcat: TREFFCO A/S, Kildegangen 5, Karlslunde .

Bobcat: 2004/05 Svenningsens Maskinforretning A/S, Ama-

ger og Skanderborg .

Bray: johs . Møllers Maskinfabrik A/S, Over-jerstal, Vojens .

BUKH: 1957-1958 DLAM, Dansk Landbrugs Andels-Maskin-

indkøb A .m .b .A . njalsgade, Kbh .- Solgte ca . 300 stk . traktorer .

Fabrikation: 1956-68 i Kalundborg . – i alt ca . 9 .000 stk .

Bukh: 1956-1968 (lukkede 2 . maj 1968) . Forhandlernet: Et 

stort antal smede og maskinforhandlere .

BUNGArtZ: Bungartz & Co München

Brøyt: Maskin A/S – K . Lund & Co . Ødumsvej 5, Hadsten .

Brøyt: Brøyt Danmark A/S, Bjæverskov .

Brøyt: H .P . Entreprenørmaskiner A/S, Bjæverskov, Horsens .

HOLGER S. CLAUSEN, VEJEN. 01-05-2016

Danske Traktor/Entreprenørmaskiner
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BrøDr. BeNDiX: Var en af Danmarks ældste import og han-

delsvirksomheder . Grundlagt i 1889, Gammel Torv 18 Kbh . K . 

- Senere udflyttet til Roholmvej 1-3 Glostrup . Frivillig afvikling 

1977 . (Se også nET) .

Case: SAXOniA A/S, Borgmester Christansensgade, Kbh .

Case: 1948 H . C . Petersen & CO´s Eftf . Prags Boulevard 41, Kbh . 

S . 

CASe: David Brown Traktor A/S, Bymarken 2-4, Roskilde . in-

dustrimaskiner .

Case: ji Case Danmark, Harlev . industrimaskiner .

Case: Scantruck A/S, Skive . industrimaskiner .

Case iH CASe international: j .i . Case A/S, Roskilde .

Case iH: CnH-i Danmak A/S, Anold nielsens Boulevard 140, 

Hvidovre .

Case Construction: 2011 S . D . Kjærsgaard A/S, nibevej 335, 

Aalborg .

CAt: Caterpillar: = larve .

CAt: Caterpillar, Langreuters, Gl . Kongevej 3, Kbh . V, Tjærevej 

2, Kbh . SV . og Engtoften 16, Viby jylland .

CAt: 1967 Enmaco Maskiner A/S, Park Alle´ 363, Glostrup . 

Finn Halling .

CAt: 1992- POn Equipment A/S, Park Alle, Brøndby, Kbh .

Chamberlain: AW Chamberlain & Son . Australien . (Solgt til 

john Deere)

Claas: Saxonia A/S, nikolaj Plads 5, Kbh . K .

Claas: SAXOniA A/S, Borgmester Christiansens Gade, Kbh . Dir . 

Grønløkke .

Claas: Claas Danmark A/S, Skejby, Århus, Dir . Bent Lindgaard 

og Søren Overgård Laursen, (Claas overtager 51 % af Renault 

i 2003 og 100 % i 2008) .

Claas: LMB Danmark A/S, Lantmännen Maskin Bolaget, Dir . 

jørgen Petersen og Michael Husfeldt .

Claas: indtil 2005 Dansk-Fransk Maskinimport A .m .b .a ., Ho-

bro .

Claas: 2016 LMB Danmark A/S, Fredericia .

Claas: 2018 senest, overtager Danish Agro, Claas-importen .

Clark: Preben Lange, Midtager, Glostrup .

Clark Michigan: johs . Møllers Maskinfabrik A/S, Over jerstal, 

Vojens .

CoCKSHUtt: Dansk Maskinoplag A/S, v/jørgen M . Hansen, 

nørregade 3, Aabenraa .

DAeWoo: 1995 første import af DAEWOO, jAMAS A/S . jan 

Adamsen . 2006, jAMAS A/S, import af DOOSAn .

2011 01-07, jAMAS A/S, overtager COnEnCO .

2016 jAMAS A/S DOOSAn Gl . Hovvej 102 Kalundborg og Had-

sten .

danMark: Tectum, ullerslev Fyn .

Danhorse: SAXOniA A/S, Admiralgade 15, Kbh . K .

Fabrikation: 1954-1957, Peter jørgensens Maskinfabrik, Skal-

borg, Ålborg . Produceret 216 stk . Traktorer .

David Brown: Erling Gad, Knarreborgvej 7, Kastrup, og Lan-

traco, v/Erling Gad, Peder Skamsgade 1, Kbh . K . 

David Brown: LAnTRACO A/S, Roskilde, v/Erling Gad, Peder 

Skamsgade 1, Kbh . K .

DeMAG: Thomas Schmidt A/S, Bagsvær .

Deuliewag: Andersen & Martini, Vesterport, Kbh . V .

Deutz: V . H . Langbæk & Søn, nørre Søgade 35, Kbh . K .

Deutz: Benzon Trading Company, Finsensvej 78, Kbh . F .

Deutz: Dansk Alfa Laval, Møllegade, Kbh . 

Deutz: 1959-1981 DLAM Dansk Landbrugs Andels-Maskinind-

køb A .m .b .A . njalsgade, Kbh . og ullerslev, Fyn . 

Deutz-Fahr: 1981-1993 KHD Danmark ApS, Park Alle, Vejen . 

Adm . Dir . Walter jodehl . 

Deutz-Fahr: 1993-1997 Deutz-Fahr Skandinavien A/S, Park 

Alle, Vejen .  

Deutz-Fahr Same Gruppen: 1998 1 . jan . H .C . Petersen, Kro-

gager, Grindsted . 

Ditch Witch: nordisk Diesel A/S, Borgm . Christiansensgade 

55, Kbh . SV .

Ditch Witch: nEM, nordisk Entreprenør Materiel A/S, Vejen . 

Kædegraver .

DLAM: 1947-1993 Dansk Landbrugs Andels Maskinindkøb 

A .m .b .A . Stiftet 18 . nov . 1947 på initiativ af FDB Forenede Dan-

ske Brugsforeninger . i starten anvendtes FDBs bygninger på 

havnen i Århus . Første traktor agentur var Oliver, og salget 

udgjorde ca . 150 stk . 
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1951 DLAM bliver tilbudt Ferguson agenturet, men afslår, DLAM 

mente at traktoren var for lille!

1952 import af Munktell traktoren . 1953 imp . af Munktell me-

jetærsker . 

1955 flyttes aktiviteterne til maskinfabrikken Mullerup A/S ul-

lerslev, Fyn . Mullerup gummivognen blev fremstillet og solgt 

i 35 .000 eksemplarer . 

1957-58 Bukh eneforhandler, sælger ca . 300 traktorer . 

1965 DLAM bliver reorganiseret, overtaget af korn og foder-

stoffirmaerne jAF, FAF, ØA og DAG .

1965-1980 er Gorki Schults adm . Direktør . 

1972 slutter med Volvo BM, solgte ca . 1 .400 mejetærsker . 

1972 john Deere høstmaskiner import . 

1977 DLAM har ca . 1 .250 medarbejdere .

1981 bliver TECTuM tæt samarbejdspartner . 

1981 slutter som Deutz importør, solgte i alt 12 .000 traktorer . 

1981 22 af DLAMs forret . bliver john Deere forhandlere hos 

Agro DOMi . 

1989 virksomheden bliver opkøbt af DAniA Agro A/S – Kon-

kurs 1993 .

 

DoMi: Dansk Oversøisk Motor industri .

DOMi er stiftet i 1946 af Svend nelleman . import af Güldner, 

Morris, MG, Wolseley, nuffield, Leyland, senere også john De-

ere . 1972 Austin, engelske BMC . Lukket i 1990erne .

Fahr: Ole Sørensen & CO´s . Sdr . Havnegade, Kolding .

Fendt Dieselross: 1953-1962 H .C . Petersen & CO´s . Eftf . Prags 

Boulevard, Kbh . S . 

Fendt: 1976-1980 Scan-Promotion A/S, Vejen, senere Lunder-

skov, v/Torben Risager og Ole jensen . 

Fendt: 1981 Fendt Traktorimport, Starup, Grindsted . v/ Alex 

Pedersen . Parallelt sammen med AGCO indtil 2004 .

Fendt: 1997 AGCO Danmark A/S, Hammerholmen, Hvidovre, 

Kbh . Parallel sammen med Alex Pedersen Starup indtil 2004 .

Ferguson: Massey-Ferguson: nordisk Diesel A/S, er oprinde-

lig grundlagt 1938, som et datterselskab af Burmeister & Wain .

Massey-Harris A/S: 1946 Reventlowsgade, 26-28-30, Kbh .

(Marchall hjælpen, 1948-52)

nordisk Tractor Company A/S & nordisk Diesel Auto A/S, Borg-

mester Christiansensgade 55, Kbh . SV . 

1947 nordisk Diesel Auto A/S og nordisk Diesel A/S, Borgme-

ster Christiansensgade 55 . Kbh .

import: Samlefabrik for Standard Vangard og Willis Overland . 

import af Grå Ferguson, Willis jeep . Dir . jens Yde .

1963 - 1976 nordisk Diesel A/S, Borgmester Christiansens-

gade 55, Kbh . og Hovedgaden, Glostrup, Simca biler .

import af: Ferguson, Massey Ferguson, Simca, Chrysler, Ply-

mouth, Myflower, (Volga og Moskovit,- B&W solgte skibe til 

Rusland, og fik biler i bytte, disse skulle sælges af nD), Fiat 

kassevogne, og Lambretta scooter . Butler og Bel-Rommy byg-

gesystemer . Dir . Max Westphall .

1965 navneskift, nordisk Tractor Company A/S, udgår . 

1976 nordisk Diesel A/S, Vejen, overtages af jens Sejer Søren-

sen, Knud Sneholdt, og niels Trygved i 1981 . navneskift til: 

nEM - nordisk Entreprenør Materiel A/S .

1977 nordisk Diesel A/S, Dir . Chr . Hunderup .

1977 nordisk Diesel A/S, ½ år Dir . Otto Christiansen .

1978—1981 nordisk Diesel A/S, Dir . jens Sejer Sørensen .

B&W og nordisk Diesel A/S . Konkurs 1981 – Bobestyrer v . Bør-

ge irma Olsen .           

import af: Massey Ferguson traktor, industri og tung industri 

Massey-Ferguson-Hanomag 1974-80 til iBH Holding, Ditch 

Witch, Ransomes & Rapier, Koehring, Lorain, Bantam, Kubota 

samt nordi landbrugsredskaber, Överum plove og container-

vogne . 

1981-1982 Massey Ferguson Danmark A/S, Dir . Peter Lander, 

ca . 1 år . indsat af Massey Ferguson .

1981 – juni 1984 Massey-Ferguson Danmark A/S, Dir . Egil 

Ruud .

1984 Dania Traktor A/S Dronningborg, overtager Massey-Fer-

guson Danmark A/S . Dronningborg ønsker DR-Centre, ikke MF 

forhandlere .

1984-1990 Dania Traktor A/S, Dir . Klavs Helkov, tilbage til MF- 

forhandlere .

1990 Massey Ferguson køber Dania Traktor A/S af Dronning-

borg og firmaet kommer igen til at hedde Massey- Ferguson 

Danmark A/S .

1991-1998 Massey-Ferguson Danmark A/S, ændrer navn til: 

Scan Maskin A/S, Dir . Otto Freiesleben . 

1995 januar, AGCO Danmark A/S flytter fra Borgmester Chri-

stiansens Gade 55, til Hammerholmen i Hvidovre, efter 47 år 

på den gl . adresse .

1998 – 2010 AGCO Danmark A/S, Dir . Preben Ørsted .

2010 – 2015 AGCO Danmark A/S, Dir . Christian Devantier .

2016 AGCO Danmark A/S, import: Massey Ferguson, Fendt, 

Valtra og Challenger . 2016 Fendt og Massey Ferguson skal sæl-

ges separate . Valtra og Fendt skal under same tag . Dir . Bo Gade .

<
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Fiat-Allis: A/S isis Motor, Midtager Glostrup .

Fiat: 1957 SAXOniA A/S, Borgmester Christiansens Gade 58 

Kbh .  

Fiat: Fiatagri Danmark A/S, Borgmester Christiansens Gade 

58, Kbh .

Fiat: FiAT-new Holland Danmark A/S, Borgmester Christian-

sens Gade 58, Kbh .

Ford: Entreprenørmaskiner, Ford Motor Company A/S, Sluse-

holmen 1, Kbh . SV .- F . j . Skov .

Ford, Fordson, New Holland: Ford Motor Company A/S, Syd-

havnsgade 27, Kbh . SV . 

New Holland Danmark A/S: Borgmester Christiansens Gade 

58, Kbh . Ford new Holland Scandinavia A/S, Hvidovre

New Holland: 2016 CnH Arnold nielsens Boulevard 140, Hvid-

ovre .

Garson: = Tjerner på fransk . (Gar´con) 

Garson: 1952-1954, Dansk fabrikation, indertoften 11, Van-

løse v/ Svend Hansen . Fabrikeret ca . 34 stk . Traktorer .

Gigant: Bay Christensen A/S, Rønnede .

Gigant: Brdr . Holst Sørensen A/S, Obbekær .

Güldner: Brdr . Bendix A/S, Roholmvej, Glostrup, Kbh .

Güldner: S .A . Christensen & Co . Kolding .

Güldner: DOMi Dansk Oversøisk Motor industri A/S, Glostrup .

Ham-Jern: A/S Frederikshavns Motor Compagni, Frederiks-

havn .

Hanix: Ernfred Pedersen A/S, Ålborg, Kolding, Tåstrup .

Hanomag: 1835 Hannoversche Machinenbau AG .

Hanomag: Bohnsted Petersen A/S, Sundkrogsgade 1-3, Kbh . Ø .

Hanomag: H .C . Petersen & Co´s Eftf . Prags Boulevard 41, Kbh . S .

Hanomag: 1955 overtog - Brdr . Bendix, Gl . Torv 18, Kbh . 

Hanomag: Tranberg A/S, Kolding, (Perfect 400) .

Hanomag: Petershaab Maskinfabrik A/S, Ejby industrivej 2, 

Glostrup . 

Hanomag: 1974-1981 nordisk Diesel A/S, Kbh . Entreprenør-

maskiner . 

Hanomag: 1981-1990 nEM nordisk Entreprenør Materiel A/S, 

Vejen .

H.C. Petersen A/S: Danmarks ældste eksisterende import og 

handelsvirksomhed, inden for branchen .

Stifteren, Henrich Christian Petersen . Firma grundlagt 1870, 

adr . Vestre Boulevard nr . 18 Kbh .

H . C . Petersen & Co`s Eftf . A/S, afspejler udviklingen fra en-

keltmandsfirma over kompagniskab til rekonstruktion og se-

nere selskabsdannelse .

Første import var radrensere og radsåmaskiner . Henrich Chri-

stians bror boede i England, og skaffede agenturer på damp-

tærskeværker, lokomobiler og staksættere . i 1905 salg af me-

jemaskiner og selvbindere i stort antal . Fra 1904 agenturet på 

tyske Welger . 1948 Case agenturet .

1950 fjerde generation i H . C . Petersen . Dir niels Kiær . 1952 

begyndende salg af lavtrykspressere . 1953-1962 Fendt agen-

turet . 1968 Dir . P .B . Sørensen . 1968 imp . af Müir-Hill og Mc 

Connel England og Hydan . 1970 fejredes H .C .P .s 100 års jubi-

læum . 1971-01-03 overtages komplekset i Krogager . 1975 imp . 

af john Deere entrep . mask . 1977 imp . af japanske iseki . 1982 

dir . Mogens Frank, bliver adm . Dir . i 1988 . Dir . niels Kiær træk-

ker sig .

1995 125 års jubilæum . 1998 1 . jan . overtagelse af SAME-

Deutz Fahr gruppen . Adm . Dir . i dag er johan Prior Knock . (Snart 

150 års jubilæum) .

HeiDer: nordisk Handels- & ingeniørvirksomhed A/S, Hars-

dorffsvej 5 Kbh .V . – Bornholm, H . i . jensen, Aakirkeby .

Hinomotor: Olaf Poulsen, Baldersbækvej, ishøj .

Hitachi: H .P . Entreprenørmaskiner A/S, Bjæverskov, Horsens .

Holder: 1985 Svenningsens A/S Tømmerupvej 13-15, Kastrup, 

Amager .

Hough: A/S international Harvester Company Snorregade 18-

20, Kbh .S .

Hydrema: 1959 Hydrauliske Entreprenørmaskiner . Egen fa-

brikation, Støvring, Ålborg . Danmarks eneste producent af 

større entreprenør maskiner .

1959 Hydrema, grundlagt i Ålborg . 1962 flytter fra Ålborg til 

Støvring .

Familievirksomheden drives siden år 2000 i anden generation 

af sønnen jan Werner jensen . 1996 købes en fabrik i Weimar 

(Tyskland) . 2009 50 års jubilæum .
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Hydan: 1968 H .C . Petersen & CO´s Eftf . A/S, Krogager, Grind-

sted . Dansk fabrikat, rendegraver .

Hydromac: j . Schleisner-Petersen A/S, Lynggården, Tjæreby, 

Roskilde .

Hymac: Boeg-Thomsen A/S, Vipperød, Silkeborg .

Hymas: A/S isis Motor, Midtager, Glostrup .

Hürlimann: Brdr . Toft A/S, Maskinforretning, Sabro .

Hürlimann: H .C . Petersen & CO´s Eftf . A/S, Krogager, Grind-

sted .

iMt: industrija Masina Traktora, jugoslavien .

iMt: 1978-1983 Stenderup Maskiner A/S, v/jørgen jensen, 

Stenderup, Rødding .

international, Mc Cormick Deering, Farmall: Brdr . Bendix 

A/S, Roholmvej, Glostrup, Kbh .

international, MC Cormick Deering, Farmall: international 

Harvester Company A/S, Snoregade 18-20, Kbh . S .

international PAYLoADer: E .T . GREV A/S, 2600 Glostrup .

MC Cormick: 2005 imp . Stenderup Maskiner A/S, Stenderup, 

Rødding .

JCB: Grundlagt 1947 af joseph Cyril Bamford .

JCB: 1964-1970 Brdr . Bendix A/S, Roholmvej 1-3, Glostrup, 

Kbh .

JCB: Brdr . Vestergård, Stamholmen 165, Hvidovre .

JCB: 1975 nicolaisen & Larsen A/S, ulfborg .

J.L.: 1977-1984, jens Lauersen, fabrikation Rom v/Lemvig, ca . 

3 .000 stk .

Fabrikeret over Fiat licens i Rumænien som ”skids” 60 % dansk .

John Deere: 1943-1966 W . Langreuters Eftf . A/S, Gl . Konge-

vej 3, Kbh . V . 

John Deere: 1966 D .E .C . Odense A/S . 

John Deere: E . T . Grew A/S Kornmarksvej 25-27, Glostrup . 

Entreprenørm .

John Deere: Otto C . jensen A/S, Herning .

John Deere: 1975 H .C . Petersen & CO´s . Eftf . A/S . Krogager, 

Grindsted . Entreprenørmaskiner .

John Deere: DOMi A/S, Dansk Oversøisk Motor industri A/S, 

Sdr . Ringvej, Glostrup . DOMi – nellemann . AGRO A/S, 1978 .

John Deere: Agrodomi, Vallensbæk, Brøndby .

John Deere: Vn AGRO A/S, Vallensbæk, Brøndby .

John Deere: 2016 Semler Agro Holding A/S, også VW og Audi . 

10 stk . hovedforhandler landet over .

Kavasaki: V . Løvner, Smedeland 2, Glostrup .

King: Dansk Genbrugstraktor, V/Lauris Christiansen . Fabrika-

tion hos Glamsbjerg Autocentral, Fyn . Produceret 98-102 stk . 

traktorer .

Komatsu: E . T . Grew A/S, Kornmarksvej 25, Glostrup . Konkurs 

10-05-90 .

Komatsu: 1990 nEM, nordisk Entreprenør Materiel A/S, Ve-

jen . 

Komatsu: KFD A/S, Entreprenør Maskiner, Vejen . Konkurs ul-

timo 2009 .

Komatsu: 2010 Scantruck A/S, Skive .

Kramer: V . Herløv nielsen, Rathsacksvej 9, Kbh . V .

Kramer: Ernfred Pedersen A/S, Ålborg, Kolding, Tåstrup .

Kubota: Rimas Maskinfabrik A/S, Ringsted .

Kubota: Løvner, Glostrup, Hadsten . industrimaskiner .

Kubota: Svenningsens Maskinforretning, Kastrup Amager, 

Skanderborg .

Lamborghini: importeret af Scanitas, solgt gennem Tectum .

Lamborghini: A/S Hadsund Maskinforretning, jens Lübeck .

Lamborghini: Lars/A .P . jørgensen, Gjerndrup,

Lamborghini: Henrik/Ervin jørgensen, Stolbrolykke, nordborg .

Lamborghini: H .C . Petersen A/S, Krogager, Grindsted .

Lanz Bulldog: W . Langreuter Eftf . A/S, GL . Kongevej 3, Kbh . V .

Leader: Andersen & Martini Kbh .

Liebherr: johs . Møllers Maskinfabrik A/S, Over- jerstal, Svend 

jensen .

Lindner: 2016 maj, PR Lastvogns Service, Randers . Peter Ras-

mussen .

For første gang i Danmark, importør af Østrigske Lindner .

LiNeXA: 1978-1988,Tidl . STiGA, fabrikation Trigesvej, Silke-

borg, ca . 85 stk . <
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LoKoMo: H .C . Petersen & CO´s . Eftf . A/S . Krogager, Grindsted .

M.A.N.: Machinenfabrik Augsburg nürnberg .

Aabenraa Traktor import A/S, Tøndervej 68, Aabenraa . v/Chr . 

P . Barsøe .

Manitou: Scantruck A/S, Skive .

Mc Connel: 1968 H .C . Petersen & Cos Eftf . A/S, Krogager, 

Grindsted .

Massey-Harris: Massey Harris A/S, Reventlowsgade 28-30, 

Kbh . V . (Se, nordisk Diesel A/S)

Mercedes MB trAC: Bohnsted Pedersen A/S, Hørsholm, Hil-

lerød .

Merlo: johs . Møllers Maskiner A/S, Over- jerstal, Vojens .

Merlo: Brdr . Holst Sørensen A/S, Obbekær .

Michigan: A/S Lars Anbak & Co . Herlev Hovedgade 207, Her-

lev .

Michigan: johs . Møllers Maskinfabrik A/S, Over-jerstal, Vo-

jens .

Minneapolis-Moline: Benzon Trading Company, Finsensvej 

78, Kbh . F .

Moxy: Brøyt-Moxy Danmark A/S, Ødumvej 5, Hadsten .

Moxy: johs . Møllers Maskinfabrik A/S, Over jerstal, Vojens .

Moxy: H . P . Entreprenørmaskiner A/S, Bjæverskov, Horsens .

Muir-Hill: 1968 H . C . Petersen & Cos Eftf . Tune Roskilde, Kro-

gager, Grindsted .

Munktell BM: johs . H . jensen, Køgevej 61, Taastrup .

Neuson: johs . Møllers Maskiner A/S, Over jerstal, Vojens .

New Holland: CnH Danmark A/S, Hvidovre .

Normag: Saxonia A/S, Admiralgade 15, Kbh . K .

Normag: Eskild Wind, Havnen Kolding, produktchef W . jodehl .

Nuffield BMC: DOMi, Dansk Oversøisk Motor industri A/S, Sdr . 

Ringvej 35, Glostrup .

oK: Orenstein & Koppel, Entreprenørmateriel, Olaf Poulsen 

A/S, Baldersbækvej 10-12, ishøj .

oliver: FDB, Forenede Danske Brugsforeninger .

oliver: DLAM Dansk Landbrugs Andels-Maskinkøb A .m .b .A . 

njalsgade 15, Kbh . S . og Axelborg Kbh . 

otA Monarch: Ole Sørensen & Co . A/S, Kolding .

Pedershåb: Pedershåb Maskinfabrik A/S, Brønderslev .

Poclain: ji Case Danmark, Agenavej 31, Greve Strand, Harlev .

President B.M.B.: Bohnsted-Petersen A/S, Sundkrogsgade 

1-3, Kbh . Ø .

renault: 1908 bil imp . Dansk Automobilfabrik, v/ H .C . Christi-

ansen & Co .

renault: 1946 Brdr . Friis-Hansen A/S, Sejrøgade 15, Kbh . Ø . 

renault: Bülow & Co, Bülow Agro, Rødovrevej, Vanløse, Kbh .

renault: Lindinger Agro . Kbh .

renault: 1963 overtog Brdr . Bendix A/S, Gl . Torv 18, Kbh . 

renault: TRAnBERG A/S Kolding . Renault opkøbte Porsche .

renault: 1979 januar, Ole jensen, Kerteminde . 

renault: 1981 Tectum ullerslev Fyn, et holdingselskab med 

DLAM .

renault: 2005 Dansk - Fransk Maskinimport A .m .b .A . Hobro . 

renault/Claas: Claas Danmark A/S, - Claas overtog 51 % af 

Renault i 2003 og 100 % i 2008 .

rimas: Løgstør, nordjylland, Rimas har overtaget BWS-B . Wulff 

og Søn .

ritscher: Christian Aabling, Tønder .

ritscher: Holm & Lundholm-Christensen, Klareboderne 14, 

Kbh . K .

ritscher: Dansk -Tysk-Traktorindustri, v/Wæver, Haderslev .

rossi: Boeg -Thomsen A/S, Vipperød, Silkeborg .

ruston-Bucyrus: H . Meisner-jensen A/S, Bülowsvej 3, Kbh . V .

ruston-Bucyrus: E . T . Grew A/S, Kornmarksvej 25, Glostrup .

Salta: Atlas, A/S, C . H . Clausen, Broager .
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SAMe: Brdr . Bendix, Roholmvej 1-3, Glostrup .

SAMe: SAME A/S, Hadsund Maskinforretning, jens Lübeck .

SAMe: A/S isis Motor, Midtager, Glostrup . Sevodan Silkeborg .

SAMe: Lars/ A .P . Andersen Maskinfirma i/S, Gjerndrup, Brørup .

SAMe: Ervin/Henrik jørgensen, Stolbrolykke, nordborg .

SAMe: H .C . Petersen A/S, Krogager, Grindsted .

SAXoNiA: Saxonia må anses for sammen med Brdr . Bendix, 

H .C .P . og Svenningsens A/S at være en af Danmarks ældste 

maskinimportører .

Saxionia er et firmanavn og navnet på en radsåmaskine . Sa-

xonia er det latinske navn for det gamle tyske kongerige Sach-

sen, og i byen Bernburg boede W . Siedersleben som i 1850 

opfandt radsåmaskinen . navnet er senere ændret til: Dansk 

Høstmaskine Compagni Saxonia, og Fiatagri .

Skoda: Saxonia A/S Admiralgade 15, Kbh . K .

Skovgaard: Rask-Petersen & Dalsgaard A/S, Byageren næ-

rum, og Kløvkærvej 18, Seest Kolding .

S.M.: Svenningsens Maskinforretning A/S, Tømmerupvej 13-

15, Kastrup Amager . Egen fabrikation af 2 og 4 hjulstræk mini 

traktorer . Produceret ca . 400 stk . i løbet af 80erne . 

Stenderup Maskiner A/S: 1936 Grundlagt af Hans jensen .

Fra smedefirma der skoede heste, installerede centralvarme-

anlæg og rep . maskiner, til import og handel .

1960erne import af brugte landbrugsredskaber og traktorer 

fra England .

1965 overtog 2 . genaration virksomheden v/ jørgen jensen .

1977 import af italienske Gallignani presser .

1978-1983 iMT traktor import fra jugoslavien .

1990erne filialer på Sjælland, i Dalmose og Haverslev Him-

merland .

2000 3 . generation v/jensen brødrene, Mogens og Hans- Hen-

rik jensen .

2005 import af MC Cormick .

2014 april indtræder 4 . generation Troels jensen, som daglig 

leder af virksomheden . i 2016 kunne SM fejre 80 års jubilæum .

Steyr: Aabenraa Traktor-import A/S, Tøndervej 68, Aabenraa .

Steyr: Scan Champ A/S, Kolding .

Stock: SAXOniA A/S, Admiralgade, Kbh .

Svenningsens A/S: Tømmerupvej 13-15, Kastrup, Amager .

En af Danmarks ældste maskinforretninger, udviklet til import-

firma . i 1861 etablerede Anders Anderas Svenningsen sig som 

selvstændig smedemester i Tømmerup på Amager . Anders la-

vede brodder, hesteskosøm og skoede heste, samt fremstil-

lede redskaber til de flittige grøntsags avlende Amager bønder . 

2 . generation 1884-1913 . Carl Peter Svenningsen overtog en 

blomstrende smedeforretning . Københavns lufthavn etableres, 

kun få km . fra Svenningsens værksted . i 1930erne indtræder 

Willy Svenningsen i firmaet, og import af traktorer fra England 

tager fart . Københavns lufthavn køber vedligeholdelses udstyr 

og Svennings Maskinforretning bliver Ferguson og Simca for-

handler, gennem nordisk Diesel A/S i 1952 .

S . M . opfinder tørvaske maskiner til kartofler/ grøntsager, og 

en anden opfindelse var et kogekar til opvarmning af blom-

sterløg til max . 42 grader, for at dræbe skimmel og svampe 

spore . Københavns lufthavn ekspanderer kraftig op gennem 

1960/70erne, og der beskæftiges et ½ dusin svejsere .

i midten af 1960erne indtræder 5 . generation, Willys søn niels 

i ledelsen . Willy køber et lille Cessna 172 fly, som b .la . blev 

anvendt til, at hente og levere reservedele med . Engang fløj 

Willy endda ned over Alperne til Bertolini fabrikken for at 

hente motorreservedele .

1977 starten på egen produktion af mini traktor . SM 2 og 4 

hjulstræk . ialt blev der fremstillet 400 stk . 

niels får op gennem 1980erne flere vigtige agenturer i hus, 

b .la . tyske Holder i 1985, og et stort vinterprogram fra nido og 

Smidt feje-suge maskiner . Svennings står nu som stor leve-

randør til mange amter og kommuner .

Willy fik desværre hjertestop under en soloflyvning, som 81 

årig .

1989 Totalleverandør til hele Skandinavien .

1994 import af Ransomes, verdens ældste græsklipper produ-

cent .

Flere år senere bliver Ransomes købt af det anerkendte sel-

skab TEXTOn, der også ejede jacobsen . Svennings nu stor le-

verandør til golfbaner .

2000 nyt hovedkontor i Kastrup . 2003 import af nOMACO el-

drevne køretøjer til transport og industri . 2004/05 Bobcat im-

portør . 2007 Kubota importør . Konceptet afleder et slogan, 

Svenningsens- året rundt .

2011 150 års jubilæum . i dag sidder niels Svenningsens søn 

Benny i leder stolen .

takeuchi: Bay Christensen A/S, Rønnede .

<
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terex: Boeg-Thomsen A/S, Vipperød, Silkeborg .

terex-Atlas: Boeg-Thomsen A/S, Vipperød, Silkeborg .

terex-Benford: Boeg-Thomsen A/S, Vipperød, Silkeborg .

terex-Fermec: Boeg-Thomsen A/S, Vipperød, Silkeborg .

turner: H . C . Petersen & CO´s Eftf . Prags Boulevard 41, Kbh . S . 

UNiVerSAL: universal Traktorimport, Silkeborg .

UNiVerSAL: universal Traktor, Københavnsvej 16, Hillerød .

UrSUS: = Bjørn på Polsk/Latin .

UrSUS: 1966 Carsten nørgård, Elsø Mors .

UrSUS: Brdr . Toft, Mundelstrup, Århus . 

UrSUS: Præstbro Maskiner APS .

UrSUS: ursus-Bizon Landbrugsmaskine import A/S, Galten .

Valmet/Valtra: Valmet Maskin A/S, Kolding .

Valtra: 2015 Lantmänen Maskin DK A/S .

Valtra: 2016 AGCO Danmark A/S, Hammerholmen Hvidovre, 

Kbh .

Venieri: Brdr . Holst Sørensen A/S, Obbekær .

VitrA: Fabrikation v/ Brdr . Bjarke Rasmussen, Roust, Vestjyl-

land .

Volvo: = jeg ruller, på latin .

Volvo BM: 4 . april 1946, Volvo Göteborg, Danske Alfa-Laval 

A/S, Kbh . n .

Volvo BM: Volvo traktor A/S, Farimagsgade, Kbh .

BM Bolinder- Munktell/Volvo BM: 1952-1972 DLAM, Dansk 

Landbrugs Andels-Maskinindkøb A .m .b .A . njalsgade Kbh . 

Volvo: Entreprenørmaskiner, Volvo Danmark A/S, Ringager 6, 

Glostrup .

Volvo: Volvo Entreprenørmaskiner A/S, Roskilde .

Volvo: Bilia Entreprenør-Maskiner A/S, Roskilde, Fredericia .

Volvo: Volvo Entreprenørmaskiner A/S, Taulov, Ålborg, Ring-

sted .

Wallis: Rask-Pedersen & Dalsgaard A/S, Byareren 7, nærum .

Weatherill: nicolaisen & Larsen A/S, ulfborg .

Weidemann: Stemas Vojens, Rønnede, Hadsten, Vodskov .

Weserhütte: Bekotrans A/S, islevdalsvej 185, Rødovre .

Yale: Stroco A/S, industrivej, Hammel .

Yanmar: Stemas Vojens, Rønnede, Hadsten, Vodskov .

 

Zettelmeyer: nordisk Diesel A/S, Borgm . Christiansensgade 

55, Kbh . SV .

Zettelmeyer er overtaget af Volvo .

Zetor: Byen Zbrojovka, Z på tjekkisk = Zet og ”or” fra traktor .

Zetor: 1947 Saxonia A/S, Admiralgade 15, Kbh . K . 

Zetor: 1960 A/S Transit Trading, Hirtshals v/jørgen Holm, fi-

skeeksportør og bankmand .

Zetor: 1971- H .C . Petersen A/S, Krogager, Grindsted .

Åkerman: Landsverk,- Åkermans Entreprenør-Maskin A/S, 

unionsvej 12, Køge, Erik jacobsen .

Åkerman: Volvo Entreprenørmaskiner A/S, Glostrup . 

Åkerman er overtaget af Volvo .
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æ træf 
bød velkommen til fuldt hus ved æ hyggetræf onsdag d. 27. april 
kl. 19.30 på ”Annemettes bondegård” Ribe landevej i Gram

En vellykket aften der efter velkomsten 

startede med 3 snitter inkl . en øl eller en 

vand og sluttede med hyggesnak og kaf-

fe .

i løbet af aftenen blev der vist en lille 

film som jørgen Krab havde optaget fra 

Brørup træffet i 1997 hvor Aksel Peter-

sen gik foran Vejen garden og Ole Olsen 

var anfører for veteran traktor optoget 

gennem byen .

Der blev også vist en lille film fra foråret 

hvor ” Æ Træf” besøgte Gram Fjernvar-

mes store vandlager og derefter Ole Ol-

sens AutoMester værksted fyldt med fine 

gamle maskiner og hans far Finn demon-

strerede og startede en lille fin motor .   

Mens der blev serveret kaffe var der lod-

trækning om en præmier til  3 af alle pi-

gerne der var godt repræsenteret .

Med venlig hilsen

Gudrun Jørgen og Annemette

TEKST OG FOTO: JOHANNES MADSEN

Stumpemarkedet 
hos Kurt Maribo

Der er tradition for at den første lørdag i 

maj slår Kurt Maribo, i Skodborg, dørene 

op, og holder stumpemarked på en til-

liggende græsmark, og her kan alle møde 

op og forsøge at sælge de ting som de 

mener, at kunne undvære .

Samtidig er alle portene hos Kurt åbne 

den dag, og der er mulighed for at se på 

alle de traktorer og ting og sager som 

han gennem tiderne har skaffet sig til 

huse .

i værkstedet var der sat borde og bænke 

op og Sys og pigerne sørgede for at folk 

kunne sætte sig ned og nyde en bid brød 

og skylle halsen i det pragtfulde vejr . Det 

er en udmærket tradition Kurt her har og 

der var også rigtig mange besøgende – 

endog flere fra Fyn og Sjælland, så en 

stor tak til Kurt og Sys samt medhjæl-

pere for en hyggelig dag .
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Pedershåb 
Maskinfabrik

Denne artikel om Pedershåb Maskinfabrik's 
historie, er anden del og kommer til at 
strække sig over 3 numre af Pioneren.

TEKST OG BILLEDER: BENT-OLE LARSEN

1943 - PM 800

i August 1943 kom endnu en gravemaskine til og det var PM 

800 svingkran . Svingkranen kørte på skinner og var med et 

enkelttromle-spil til kranopgaver, motor med 2 cyl . på 7,5 HK . 

Maskinen kunne også leveres med dobbelttromle-spil og med 

12 HK motor . Denne maskine kunne bruges til lettere grave-

arbejde som slæbeskovlsmaskine eller på pram til grøfterens-

ning . Senere kunne maskinen leveres med larvebånds under-

vogn . Denne maskine kunne i 1944 leveres som en rambuk-

maskine . Senere i 1953 kunne PM 800 leveres med dybdeske 

og højdeske . 

Opbygningen af denne maskine er lidt speciel, da førerhuset 

og motorkassen er påsat hver for sig Vinduerne på førerhuset 

var støbte rammer med glas af samme type som til bygninger 

og som Pedershåb jernstøberi selv producerede . 
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1945 - tromle 7A

Den første vibrations tromle kom i 1945 . Det var en 3 akslet tromle med 3 valser og 

styrbar på første og sidste valse . Vægt imellem 7-8,5 T – 4 cyl . Perkins motor på 28 

HK . Midtervalsen kunne løftes og tromlen bruges som 2 valset .

1950 - 1 valset tromle

PM envalset tromle med vibration i 1950 . Tromlen er patentanmeldt . 2 modeller 

type CEV 3,5 T og CEV 4,5 T . nødvendig HK min . 28 HK og typisk med Fordson mo-

tor .

i 1960 produceres en ny model Type jEV (ny typebetegnelse KEV) - vægt 4 T . i 

denne her model kunne den leveres med 3 forskellige motorer, Lister type HA2, 

Deutz type A2L 514 og Fordson major motor . Den kunne også leveres med kraftover-

førings-aksel og derved trukket af en traktor - eventuelt med tvillinghjul eller halv-

bælter . Denne model havde typebetegnelsen FEV .

<
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1953 - PM 12

En ny gravemaskine kom til i 1953 . En PM 12, vægt 12 T . Den-

ne har en motor på 27-30 HK, Lister eller Petter var de 2 mo-

torer, der kunne vælges i mellem . udligger på mellem 9-11 M, 

400 l skovl og af typen slæbeskovlsmaskine . Den kunne leve-

res med dybdeske, højdeske og grab . PM 12 kunne også leve-

res som kran og med tværligger for enden af bommen, hvilket 

var meget anvendelig som byggekran . Sidste serie bestod af 

10 maskiner . Derefter udgik den af produktion i 1966 . 
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Artiklen fortsættes i næste nr.

1954- PM tromle tA 3/D

3 valset tromle med styring på forreste valse på 10,5-13 T . 

Motoren var enten Bedford benzin med 50 HK eller Fordson 

Major diesel på 40 HK . Senere kom den med Fordson type 

954E . Den midterste valse kunne løftes og tromlen var nu som 

2 valset .

1955 -Gaffeltruck

Gaffeltruck ved navn Bullmose truck type 3 TS . Gaffeltrucken 

var en licensfremstilling fra en Canadisk maskinfabrik: 

Canadian Mobile CO LTD .
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HCP Danmark hjælper gerne

Billeder fra ”gamle dage” er som bekendt 

ikke digitale . For dem, som ikke selv kan 

scanne osv ., står HCP Danmark klar med 

hjælp . ”Bare send os billeder og histo-

rier til HCP Danmark, Ansager Landevej 

11, 7200 Grindsted, så klarer vi det hele 

på vegne af indsenderen og returnerer 

originalbillederne (husk tydelig retur-

adresse) . når vi returnerer billederne, vil 

der være en lille hilsen fra os”, lover 

johnny Hansen, HCP nordic . Han foreslår 

også, at de entusiaster, der kører med 

gamle Zetor-traktorer på sommerens dyr-

skuer, kører forbi HCP´s forhandlere, som 

så vil tage billeder af traktor og ejer .

titusindvis af Zetorer i Norden

Hvor mange Zetor-traktorer, der er solgt 

i norden, er der næppe nogen der ved . 

Men det er mange – rigtigt mange! For 

eksempel havde Zetor i flere år en mar-

kedsandel på næsten 20 % i norge, hvor 

Har du et godt billede af en

Zetor fejrer sin runde fødselsdag – 70 år – med en fotokonkurrence og opfordrer 
alle kunder i hele verden til at dele deres gode billeder og historier med andre inte-
resserede. Som tak for hjælpen udlover Zetor mange gode præmier, og at billeder-
ne/historierne vil blive vist på den dedikerede hjemmeside til fælles glæde for alle 
Zetor-entusiaster verden over. Se www.zetor70.com

salget toppede i 1985 med utrolige 1 .566 

nye Zetor-traktorer . i Sverige er der en 

enkelt forhandler, som har solgt langt 

over 1 .000 Zetor-traktorer i sin karriere . 

De ankom på banevogne og priserne va-

rierede alt efter, hvor hårdt Tjekkoslova-

kiet manglede vesteuropæisk valuta .

i Danmark er en af de trofaste Zetorfor-

handlere i Danmark Ejgils Traktor-Cen-

ter . Han har været Zetor-forhandler siden 

1 . maj 1967, og siden da er der kørt over 

800 nye Zetor ud af hans indkørsel gen-

nem årene . Han fortæller, at i 70érne 

solgte han årligt ca . 45 og havde adskil-

lige maskinstationer som kunder . De kør-

te med Zetor Crystal, som med 160 hk 

og en enormt sejtrækkende motor virke-

ligt kunne bestille noget i forhold til så 

mange andre mærker . ”Vi solgte ca . 25 

% af alle Zetorer i Danmark dengang, 

hvor det gik rigtigt stærkt og der var fak-

tisk en vej nede ved Høng, som vi kald-

te ”Zetor-vejen” – der kørte 5 ud af 6 

landmænd på vejen med Zetor” . 

Han ærgrer sig over, at Zetor på et tids-

punkt ikke fulgte med udviklingen i hk-

klasser, men glæder sig til gengæld over, 

at fabrikken nu rykker fremad og opad i 

traktor-hierarkiet igen . 

Ejgil regner for øvrigt med at tage en 

gammel Zetor model 4011 med skyde-

døre med til Roskilde Dyrskue i år for at 

pleje nostalgien og markere Zetors 70-

års jubilæum .   

en anden tid

HCP nordic har arbejdet med Zetor i man-

ge år . Først Danmark, så norge og efter-

følgende både Sverige og Finland så man 

nu er nordisk distributør med et vidt for-

grenet net af uafhængige forhandlere . 

En af de HCP-medarbejdere, der har væ-

ret involveret i Zetor længst, er Henning 

Kristensen . Han har haft mange oplevel-

ser med Zetor .  ”i ”gamle dage”, som det 

gammel Zetor?
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tiLLæG 
tiL

jo hedder, var det forbundet med en vis 

spænding, at skulle på besøg hos Zetor . 

Dengang var passagen fra Vesteuropa til 

Østeuropa forbundet med omfattende 

grænsekontrol, og når vi holdt i ”slusen” 

under opsyn af maskinpistolbevæbnede 

vagter, kunne man godt føle lidt kriller i 

maven . Og når man på vej hjem, blev 

lukket ud af slusen igen, var det som om, 

turen var vel overstået, selvom den læng-

ste køretur manglede . nu tager vi bare 

flyveren som til alle andre steder eller 

hopper i bilen og parkerer i BRnO, Tjek-

kiet 12-14 timer efter .”

Alle hos HCP nordic håber, at mange 

danske Zetor-kunder vil tage udfordrin-

gen op og rode i deres arkiver, for det er 

altid hyggeligt at se på billeder og lade 

tankerne vandre tilbage i tiden . De glæ-

der sig også til at møde nogle traktorve-

teraner rundt om på sommerens dyrsku-

er, og se hvor flotte deres Zetor-traktorer 

er restaurerede .

gammel Zetor?
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Pløjeregler
både classic og 
veteranpløjning
1 . Rulleskærs forenkling, - MAX . 390 mm rulleskær . Strafpoint er 

minimum 5 point ved for stort rulleskær, over 5 mm for stort er 

der 10 strafpoint .

2 . Rulleskær behøver ikke at være typebestemt, d .v .s . bære sam-

me navn som ploven .

3 . justerbar plovfod tillades, når den pågældende plov er født med 

justerbar plovfod .

4 . Formanden for regeludvalget udpeger 2 personer mere fra re-

geludvalget til at hjælpe med at kontrollere plove og traktorer, 

om morgenen på stævnedagen inden stævnet går i gang, så-

fremt formanden er forhindret udpeges der 3 personer fra re-

geludvalget .

5 . Der tages 4 foto af plov og traktor der skal pløje til DM, ved ud-

tagelsesstævner til DM, de enkelte klubber er ansvarlig for at 

få taget foto, og indsende til regeludvalget, de pågældende foto 

skal være tilgængelige på stævnedagen .

6 . Dommerne skal ved forespørgsel følge reglerne .

7 . Enhver påtale skal ske inden færdigoptælling, eller under pløj-

ning .

April 2016 

Regeludvalget
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Mjang Veterantraktor- 
og Maskinudstillling

Info og tilmelding til: 
Torkil Lund, tlf. 61 54 18 33 
email: torkil.bodil@mail.dk

D
a
n
s
k

V
ete
ran

T
ra
k
t
o
r

Klub

Sidste Weekend i Juli, fra 10 – 16
Nedergaden 12, Mjang 6470 Sydals

Årets tema er jF, så vi håber på at der kommer udstil-

lere med jF maskiner og andet, der har med jF-fabrik-

ken, som lå i Sønderborg og nu er lukket, at gøre . Må-

ske ligger nogen inde med noget historie eller effekter .

Der er også plads til stumpe og kræmmermarked . 

Tilmelding senest den 20 .juli til Torkil på tlf . 61541833 .

Mjang 
traktor- og 
maskinudstilling

Den 30.-31. 
juli 2016 fra kl. 10-16
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Køb og salg

KøBeS
18 .05 .2016
Originale forskærme til Volvo 
650 købes .   
Karsten Gammelgård  
7441 Bording, Tlf . 20 65 45 61

16 .05 .2016

jeg mangler et Ferguson rulle-
skær med forplov, som vist på 
foto . 
Frits Sønderskov Christensen 
Gadholtvej 59 understed 
9300 Sæby, Tlf . 41 39 56 03  

01 .05 .2016
Så-tragte og trykruller for 
roesåning til Stegsted Model ST . 
Arne Egelund, DVTK 3001 
Lærkevej 4, 5932 Humble  
Tlf . 62 57 13 59
Mob . 40 40 72 88 

25 .04 .2016

jeg søger en postvogn som vist 
på foto . 
Rasmus jensen, 7190 Billund 
Tlf . 28 52 56 67

25 .04 .2016
indsugning, hele kassen, 
brændstoftank, samt udstød-
ning, til  FAHR M40, 6 fods me-
jetærsker, købes . Den med VW 
motor . 
Finn Skotlander Thomsen 
Hjallerupvej 38, 9320 Hjallerup 
Tlf . 21 64 13 89
mail: finn@skotlander .dk

17 .04 .2016
Skær til  Fransgård gt 210 
købes .   
Karsten Gammelgård
DVTK 3244, 7441 Bording 
Tlf . 20 65 45 61

12 .04 .2016
Stegested eller nordsten såma-
skine, 2 m velholdt såmaskine 
til traktor købes . 
Arne Egelund  DVTK 3001 
Lærkevej 4 5932 Humble  
Tlf . 62 57 13 59
Mob . 40 40 72 88 

11 .04 .2016
Købes til Bukh 302: 
Brugt hovedleje til Bukh 302 i 
normalstørrelse (brugt men 
OK) . ikke 2-delt men af type 
med krave . Evt . kunne det også 
være 2 nye i overstørrelse . 
Erik Thomsen,  6470 Sydals 
Tlf . 61 61 16 08 eller
thomsen@epostbakke .dk

05 .04 .2016
jeg står og mangler en starter 
til denne Deutz D6808 . Så hvis 
du ligger inde med en, eller 
kender en der har en liggende, 
så kontakt mig på mail: henrik .
skive@hrh .dk

05 .04 .2016
jeg vil gerne købe/efterlyse et 
par bagfælge til en Bukh 403 
fra 1963 . Evt . andet fabrikat der 
passer på traktoren og er til 
samme dækdimension . 
jesper Simonsen 
Thorstrupvej 146, 6800 Varde 
Tlf . 20 22 12 02, j .s@mail .dk

30 .03 .2016
Købes dobbelt møgspreder til 
Tim aflæsservogn . 
Geert Hartvigsen, 6052 Viuf 
Tlf . 40 93 55 52

29 .03 .2016
jeg søger et originalt sæde til 
en BuKH DZ-30 - den er blandt 
de sidst 200 producerede . 
Liftarme + spindel mangler jeg 
også . Alt form for litteratur vedr . 
denne traktor har også interes-
se . 
jes Krag 
6200 Aabenraa 
Tlf . 21 36 39 66

SæLGeS
22 .05 .2016 

Massey Ferguson 65 sælges . 
Totalrenoveret . Listen af nye 
dele er lang . Der kan nævnes 
nye dæk, ny køler, nye køle-
slanger, nyt ledningsnet og me-
get mere . Al lak er slebet af 
hele traktoren og den er grun-
det med epoxy og malet i de 
rigtige MF farver af autolakerer . 
Ring for mere info . Traktoren 
står i Kliplev og der kan aftales 
besigtigelse . Pris 50 .000 kr . 
Tom Gammelgaard, Aagade 9, 
Kliplev, 6200 Aabenraa 
Tlf . 61 37 20 78

22 .05 .2016

Deutz d40 årg 1966 . starter og 
køre rigtig godt, utrolig pæn i 
skærme og blik . nyt olie på 
motor og bagtøj, nyt batteri 
starter renoveret nyt plastic 
gitter i fronten nye lygter .  
4300 timer, en ejer har stået på 
samme gård fra ny af . 16,000 
kr .  
Thomas Högel, Gettrupvej 41, 
9550 Mariager . Tlf . 22 66 60 01

20 .05 .2016

Original donkraft t . grå Fergu-
son, kr . 1 .600,- . P .T .O . aksler for-
skell . længder fra kr . 500,- . 
Hjelm t . grå Ferguson, kr . 500,- . 
HiAB kran på omlavet lastvogn, 
kr . 8 .000,- . Remskive til grå Fer-
guson, kr . 600,- . 4 hj . gummi-
vogn, kr . 500,- . Vinkelgear 540 
omdr .ind-1500 ud, kr . 1 .200,- .  
2 fuget Fraugde hesteplov,kr 
1 .600,- . 2 stk, seler m .m t .heste 
140cm .br .mål, kr . 800,- . 8 stk .
vægtklodser t . Belarus  pr . stk, 
kr . 150,- . Marsk stig tænder, pr . 
stk, kr . 35,- . Kraftigt hegn t .indh .
af plads2xca75m, kr . 800,- . 
Ring hvis der er noget du mang-
ler der er stadig lidt tilbage .  
Erling Fredløv Hansen
DVTK 4531, Egedevej 45D, 
4640 Faxe, Tlf . 40 34 44 71
mail: fredloev@gmail .com

20 .05 .2016

David Brown 990. Velegnet til 
reservedele . Pris: 1 .500 kr . 
interesserede kan ringe til jg . 
Christensen, Sønderborg . 
Tlf . 51 90 75 35 . ingen SMS 
tak .

18 .05 .2016
2 stk . 10 X 24 bagdæk 600 kr . 
2 stk . Ford A motorer (begge 
sidder fast) . 
tårup 1100 grønthøster med 
høskærm 3200 kr . 
Mads Mortensen  DVTK 219 
7130 juelsminde 
Tlf . 29 88 03 14 (kun aften)
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17 .05 .2016

Massey Ferguson 165 . Årgang 
1968 . Perkins 4 .212 motor . nye 
13 .6 x 36 bagdæk og gode for-
dæk . nymalet med autolak . 
Registringsattest haves . Priside 
kr . 40 .000,- . 
Ole jensen, DVTK 2000 
8781 Stenderup . 
Tlf . 51 52 15 50

14 .05 .2016

Original fast træk med trækbom 
til Fordson Dexta . Pris kr 
2 .500,- . 
Hjort jensen, 4200 Slagelse 
Tlf . 40 95 58 71
groenholtgaard@dlgnet .dk 

12 .05 .2016

Welger højtrykspresser til salg, 
bud modtages gerne . 
Volvo 320 Buster, traktor til 
salg,  bud modtages . 
Robert Refsgaard 
6040 Egtved 
Tlf . 51 24 92 05

10 .05 .2016 

 
jeg vil gerne sælge Stanhay 5 
rækker enkornssåmaskine inkl . 
kasser og bånd, pris 5 .000,- kr . 
Lars Hjøllund, 9500 Hobro
Tlf . 40 15 53 87

09 .05 .2016

rationel Roeoptager, Pris: 
1 .500 kr .  
øverum plov, Pris: 1 .500 kr . 
Double record 75kg, Pris: 
1 .000 kr . 
Mads Christoffersen
DVTK 1122, 4792 Askeby 
Tlf nr .: 20 85 13 15  

07 .05 .2106
Fejemaskine  med el start, næ-
sten ny kost og nyt doserblad, 
maskinen er i orden Kr . 4500,- .  
Robert Kloster  DVTK 534   
Vardevej 8, 6818 Årre 
Tlf . 76 77 40 77

06 .05 .2106

Fejemaskine, defekt tænding 
1200 kr . 
Søren Larsen  DVTK 57 
Aabrinken 6, Hansted  
8700 Horsens, Tlf . 40 21 00 97

04 .05 .2016
1 stk . Bukh D 30, ikke malet, 
motor er renoveret . Kr . 16 .000,- 
1 stk . Bukh 452, ikke malet, 
defekt vandpumpe, kører fint . 
Kr . 12 .000,- . 
Hans Ove Pedersen, DVTK 3344 
Fåborgvej 6, 5854 Gislev 
Tlf . 40 19 48 55

28 .04 .2016

Volvo 430 sælges, der er rust i 
huset og så døjer den med at 
koble fri i PTO, men der er ikke 
problemer med at skifte gear . 
Bremser og lys skal efterses . Er 
nem at starte både sommer og 
vinter . Sælges som beset og 
afhentet . Pris kr . 14 .900,- . 
jan Sølver Svendsen 
9000 Ålborg, Tlf . 50 72 83 72

26 .04 .2016

1 sæt forskærme til f .eks . Ford 
(Major m .m .) giv et bud . 
1 stk . Veteran kompressor 

mrk . espolin, København , til 
afhentning for en samler eller 
et museum . 
1 stk .  Veteran græsklipper der 
står HerNiNG i skjoldet, kan 
ikke starte p .gr .a defekt karbu-
rator?  Til afhentning for en 
samler eller et museum .  
1 sæt bagskærme må være til 
en MF 165, hvis jeg måler rigtig 
er det 31”  - 14”  er i rigtig god 
stand, lidt overfladerust, der er 
lygter og kabelføring lige til at 
koble på .  Pris  2000,- kr . sæl-
ges kun samlet . 
Kurt Sværke Pedersen, DVTK 
2226, 4850 Stubbekøbing 
Tlf . 20 28 41 16

23 .04 .2016

1 stk . David Brown Cropma-
ster . Pris 25 .000 kr . 
1 stk . Ferguson 26 . Pris 18 .000 
kr . Begge traktorer er ny-reno-
veret . 
Christian Mosevang 
9320 Hjallerup, Tlf . 20 11 17 99

20 .04 .2016
Dronningborg 14” tærskeværk 
med roland Presser .  
Er bygget op på jernramme med 
transporthjul . 500 kr . 
Keld nielsen, DVTK 388 
6600 Vejen, Tlf . 23 62 68 49

20 .04 .2016
President stålpladekværn med 
10 hk motor til salg .                 
Arne Sørensen     
Skovvej 130, 4220 Korsør    
Tlf . 20 10 58 94
mail:   arnesoerensen@c .dk
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19 .04 .2016
iseki fræser type 45f med har-
ve og hyppeplov kr . 2 .200,- .  
taarup skiveslåmaskine kørt 
ca . 50 timer kr . 12 .000,- .  
Bjarne Christensen   DVTK 2700   
Ølufvad Hovedvej 74, Esbjerg  
tlf . 42 18 60 14 

17 .04 .2016

iH 966 i meget fin stand . År-
gang 1972, 3995 timer . Spørgs-
mål angående traktoren modta-
ges gerne på telefon . Pris 
75 .000 kr . 
Thomas Rasmussen DVTK 3883 
6580 Vamdrup 
Tlf . 21 33 60 03

16 .04 .2016

Topstykke til en Ferguson 35, 4 
cyl . diesel . 1100 kr, men bud 
modtages gerne . 
Tom nielsen 
5700 Svendborg 
Tlf . 40 63 88 36

16 .04 .2016
jeg har en samling af restaure-
ret traktorer jeg vil sælge . 
Ferguson 26 - 31 benzin og 
diesel . 
Fordson Major - Benzin og Die-
sel . 
David Brown - Ford N8. 
Samlingen er vurderet til + 
150 .000 kr . og sælges kun sam-
let . 
Christian Mosevang 
9320 Hjallerup  
Tlf . 20 11 17 99

13 .04 .2016

Agria fræser 2600 RL sælges . 
For mere info, ring venligst . 
Gerne bud! 
jørn Fabienke - DVTK 1689 
4070 Kirke Hyllinge 
Tlf . 40 34 12 75

12 .04 .2016
På grund af alder vil jeg sælger 
mine traktorer .  
2 stk . Fordson Major  
2 stk . Ferguson 31 
1 stk . Deutz d 40 med frontlæs-
ser  
2 stk . Bovlund plove, en 2 furet 
og en 1 furet   
1 stk . Fraugde 1 furet   
Kongskilde harve, knast trom-
ler, solus landbrugsvogn plus 
lidt småskrammel .   
Robert Kloster  DVTK 537  
Vardevej 8, 6818 Årre
Kun mail! robertkloster@pc .dk  

10 .04 .2016

Agria 2400 fejemaskine sælges 
2200 kr . 
Erik B . Hansen   DVTK 1909 
4171 Glumsø 
Tlf . 20 34 24 61
svinggaarden@sport .dk

07 .04 .2016
jeg vil gerne sælge underdelen 
til Super Major sæde, det er det 
med de to gummiklodser, i pæn 
stand . 500 .- . kr . 
Per jørgensen,  
Bjergskovvej 4,  
4330 Hvalsø 
Tlf . 46 49 24 24
Mobil: 21 42 69 24  
E-mail: per@pmj-transport .dk

05 .04 .2016

1 stk . KALA førehus typegod-
kendt til Ferguson 31, MF 35 og 
MF 135 . Det er i fin stand med 
døre og vinduer hele vejen 
rundt . Pris 2000,00 kr 
Martin nicolaisen, DVTK 4091 
6630 Rødding 
Tlf . 29 67 85 90 

04 .04 .2016
1 sæt forskærme (2wd) 
passende tll Ferguson, dexta, 
Volvo m fl . kr . 500,- 
Gert S . Andersen, DVTK 626 
4180 Sorø, Tlf . 22 11 43 76                                                                                                                          

29 .03 .2016

Dele fra ophugget Stegested 
såmaskine 21 rk sælges . 
jørgen j .Pedersen 
Borlevvej 41, 6040 Egtved 
Tlf . 20 61 34 58

29 .03 .2016

Fordson Major sælges, restau-
reret i 2009-2010, fik mange 
nye dele som bagskærme, trin-
brætter, bremsekabler, nye 
bagdæk samt meget mere . Den 
går træls i styretøj, lidt utæt et 

par stæder og kunne godt bru-
ge en ny kobling . Pris kr . 
10 .500,- . 
Clayson M 103 flot mejetærsker 
sælges har kørt i høsten 2014, 
køre og starter fint, men kan 
godt se på værket at den er ved 
at have nogle år på bagen .  
Pris kr . 11 .000,- . 
Thomas sørensen 
8370 hadsten, Tlf . 26 79 17 85

29 .03 .2016

 
iH 275 med førerhus samt for-
skellige redskaber, plov, rund-
sav, trækløver, frontlæsser og 
jF grønthøster . Skal helst sæl-
ges samlet . Står i Varde . 
Erik Frisenvad 
6200 Aabenraa
Tlf . 61 99 89 05

27 .03 .2016

MF 35 Benzin m/ Multipower 
sælges . 
Den starter og kører godt, og 
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der er masser af kraft i hydrau-
likarmene . 
Sælges inkl . pallegafler . Pris: 
14 .000,- . 
Michael Bull, 5600 Faaborg 
Tlf . 29 80 36 78

26 .03 .2016

Bukh 452, fuldstændig i orden . 
Motor hovedrepareret . Sand-
blæst og nymalet . Kr . 35 .000,- . 
Henning jørgensen  DVTK 5395 
Sønder Omme 
Tlf . 51 77 89 77  -  ingen SMS

26 .03 .2016

Original engelsk Ferguson plov . 
To furet 12 tommer m . Fraugde 
CA underplov . Rigtig gode 
muldplader, nye skær, ny lang 
bagerste landside, m . forplove 
og et originalt ferguson rulle-
skær . Sælges for 2900 .- 
Alf Banke, DVTK 510 
6100 Haderslev 
Tlf . 21 52 13 53

25 .03 .2016

Hej alle BuKH Fan . Efter mange 
overvejelser og spørgsmål til 
traktorfolket, om hvilken BuKH 
model i skala 1:32 den næste 
skal være, er det blevet model 
554 . Det er den der har fået 
flest stemmer, så det må blive 

den, efter tæt opløb med model 
403 . Vi prøver igen med forud-
bestilling, når vi når omkring 
200 forudbestilte går jeg videre 
med at bestille 250 stk . og så 
bliver det forudbetaling som 
med BuKH 302 . Fj Modeltraktor 
Flemming jensen
Tlf . 21 85 95 40 
Mail: hedestien@Hotmail .com

21 .03 .2016
ransomes mark 12 (treleddet 
cylinderklipper til traktor træk) 
Komplet, men har stået ude . 
Alt ovenstående til jernhandler 
priser! En firhjulet landbrugs-
vogn med autostyring og på-
løbsbremser på baghjulene, ny 
vognbund er påkrævet  .Pris idé: 
800 kr . jan S . Pedersen, Møn 
Tlf . 20 21 74 08 / 55 81 78 08 

tTOY-MODELS A/S • Platinvej 4 • Kolding • tel. 26 88 82 12 • www.toy-models.dk

Spar

50%
på udvalgte 
1/32 og 1/43 

modellermodeller

Spar

35%
på alle

Challenger og 
Kubota modeller

1/32 og 1/43 
modellermodellerSpar

30%
på udvalgte 

1/32
modeller

VI SÆLGER UD!
Hvor længe tør du vente?Hvor længe tør du vente?Hvor længe tør du vente?

Babiole Super Babi 203  1/43  før 149,95 nu 75,-
Champion Elan   1/43  før 149,95 nu 75,-
Guldner G15   1/43  før 149,95 nu 75,-
Fiat 880 DT   1/43  før 149,95 nu 75,-
Bolinder Munktell 230   1/43  før 179,95 nu 90,-
Deutz D130 06 Limited   1/43  før 269,95 nu 135
Challenger MT765C   1/32  før 699,95 nu 455
Challenger MT555E   1/32  før 749,95 nu 488
Challenger MT685E   1/32  før 699,95 nu 455
Kubota M135GX   1/32  før 449,95 nu 293
Kubota RA2071T   1/32  før 499,95 nu 325
Kubota M9960 m/frontlæsser 1/32  før 579,95 nu 380
Amazone Såmaskine Blackline 1/32  før 719,95 nu 504
Bobard 1096TI  1/32  før 279,95 nu 196
Claas Xerion 3800 Trac Bolmer 1/32  før 599,95 nu 420
Cargo Kipper  1/32  før 399,95 nu 200
Evrard Alpha Varitrack  1/32  før 699,95 nu 350
Triatlon KVX 1200  1/32  før 499,95 nu 250
Valtra T Series 2011 Perly White 1/32  før 399,95 nu 200

Se fl ere gode tilbud på
www.toy-models.dk
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øVriGe ANNoNCer
22 .05 .2016 

traktorhistorie på dansk fra 
Forlaget Motorploven
traktorveteraner - holder liv i 
de gamle traktorer og moto-
rer af jørgen Kjær 298 .00 kr 
Skal vi mekanisere? af jørgen 
Kjær  348 .00 kr . 
Fordson Major af jørgen Kjær 
298 .00 kr 
Veteran traktorer af jørgen 
Kjær 298 .00 kr 
Vi fik traktor af Poul Bildsøe 
Hansen 298 .00 kr 
Fra Munktells til VoLVo BM af 
jørgen Kjær 398 .00 kr 
tyske traktorer af jørgen Kjær 
398 .00 kr 
tyske traktorer 2 af johannes 
Madsen og jørgen Kjær 398 .00 
kr 
VeterANtrAKtoreN fra mo-
torplov til mejetærsker af jør-
gen Kjær 298 .00 kr 
Ferguson – den grå slider af 
jørgen Kjær 298 .00 kr 
Bøgerne kan bestilles på  www .
motorploven .dk  eller  jk@mo-
torploven .dk  eller 
bestilles i din lokale boghandel .

19 .05 .2016
Renoverede ombytnings Lucas 
startere til Ferguson 26-31-35-
135 . Har nye startere til Fergu-
son 35 og 135 fra kr . 600,- . 
Renoverede ombytningskarbu-
ratorer til Ferguson 26-31-35 
kr . 700,- . 
Diverse dele til grå Ferguson . 
Salg af renoverede og nymale-
de Ferguson 26 og 31 . 
Magnus Hamann   DVTK 1334 
6200 Åbenrå 
Tlf . 23 44 17 44

27 .02 .2016

Ring 59 29 42 49 eller send 
mail til ole@olenoe .dk så finder 
vi en løsning . www .olenoe .dk

13 .12 .2015

Den nye ZETOR BOG 2015 . 
Den nye opdaterede og redige-
rede ZETOR HiSTORiE fra star-
ten i 1946 og indtil nu . 
Pris:  290,- kr  +  forsendelse . 
Henrik juhler 
Tlf . 60722831 / 75583600 
henrikjuhler@gmail .com 

02 .11 .2015
DM PÅ KRAGERuP GODS i BiL-
LEDER 
Så er der kommet en DVD skive 
med ca . 600 billeder fra dagen 
på Kragerup gods, det er mest 
stemnings billeder fra hele da-
gen med alt hvad der rørte sig, 
det er fine klare gode billeder .  
Prisen pr DVD skive er 150,- . kr . 
Man kan ringe eller skrive på 
mail til: Anne-Sofie Hermansen 
Tlf . 29 66 84 16 
Email: sophie041@hotmail .com

Bogen om Danhorse
Den længe ventede bog om 
Danhorse og P . jørgensens Ma-
skinfabrik er nu udkommet . Læs 
alt om Danhorse,  
både plantagemodellen, den 
store Danhorse, dieseludgaven 
og iron Horse samt om highloa-
dere og flødebollemaskiner .  
Kort sagt et stykke dansk indu-
strihistorie . 
Hans Larsen DVTK 04 . 
Tlf . 60 71 89 82, 
mors@traktormuseum .net

 

Flot guld emblem med Danhor-
se logo (23 mm . diam .) 
med lås til jakkesættet, skjorten 
eller blusen . 
Kr . 50,- pr . stk . 
(13) Hans Peter Pedersen, 
Tlf .  23 34 82 71 eller 
pp@traktorbogen .dk

Sandblæsning tilbydes . + evt . 
grundmaling . + evt . lakering . 
Ring og forhør!  
Ole Larsen  DVTK  5343 
9240 nibe
Tlf . 98 65 30 46 .

 
Meget detaljeret . Størrelse 
1:32  fra  ATLAS Collections . 
Pris 220,- kr .  pr .stk . + forsen-
delse . 
Henrik juhler 
Tlf . 60722831 / 75583600
henrikjuhler@gmail .com  

Toppakninger i kobber/asbest 
til bl .a .: Fordson, Allis-Chal-
mers, Ferguson, ACAM, Danhor-
se, john Deere . Fordson: 1 sæt 
stempler til Fordson F, n  4” 
+0 .20” Koblingsdele til flere 
traktorer til M-H Pony (Simca): 
1 sæt stempelringe  ø 72 .00 
mm Pakningssæt til motor, ven-
tiler mv . 
Stempelringe til andre traktorer, 
- forhør nærmere . 
H . Mouritzen 
3460 Birkerød 
tlf . 53921045 bedst aften .  
mail: steyrpuch@Hotmail .com

nye importerede reservedele til 
i .T .M . (Massey Ferguson) 
C .B . Traktordele, Skrydstrup
6500 Vojens

  

Zetor reSerVeDeLe!
nye reservedele til 25A/K – Su-
PER 50 – 2011 – 3011 – 4011 
Diverse værksteds/reservedels-
bøger . 
RinG OG LAD OS FÅ En TRAK-
TORSnAK . 
Henrik juhler DVTK 3496 
6230 Rødekro
Tlf . 60 72 28 31 / 75 58 36 00

efterlyses / ønskes!
Brochurer og andet information 
om Fraugde plove og andre red-
skaber de har lavet andre plov-
fabrikater har også interesse . 
Materiale og brochurer om So-
lus, Vestas, Samson, Hem og 
andre der har lavet vogne og 
andre reskaber – Brenderup 
landsmaskiner . Materialer om 
danske traktorer så som Acam, 
Danhorse, Garson og andre 
danske traktorer . 
julius Ravn DVTK 864 
6800 Varde
Tlf . 51 49 12 34
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Flot guld emblem med klubbens 
logo (23 mm . diam .) 
med lås til jakkesættet, skjorten 
eller blusen . 
Kr . 50,- pr . stk . 
(13) Hans Peter Pedersen, 
Tlf .  23 34 82 71 eller 
pp@traktorbogen .dk 

Transfer til Ferguson 26 . Kr . 
40,- pr . stk 
(353) Bent Rosenlund, 
Tlf . 97 13 11 30

Streamers til Sekura førerhuse 
sælges . Pris 300 kr . + forsen-
delse . 
Henning Rasmussen 
Olufskærvej 80 
6100 Haderslev
Tlf . 74582824 . Mob .: 51788520 

Brochurer og andet information 
om danske entreprenørmaski-
ner og fabrikanter søges . (1392) 
Bent Ole Larsen, Åkirkeby 
Tlf .: 56 97 50 91 

Reservedele til Kramer traktorer 
sælges Ring og forhør . 
Erik Haugaard, 8643 Ans . 
Tlf .: 22 83 56 85

Alle reservedele til den grå Fer-
guson TE20 haves - ALT . Dæk, 
køler, tanke, sæde, liftarme, 
generator, benzinhane, 
starter, strømfordeler, liftsysten, 
trinbrætte, rat og meget andet .
Emil, Tlf . 21 91 23 95

Vi sælger reservedele til: Fergu-
son, Massey-Ferguson, Fordson 
og Ford . Vi sælger også trakto-
rer samt gårdriver af egen pro-
duktion til havetraktorer – kig 
forbi vores hjemmeside    www .
laursensmaskin .dk  eller ring 
Laursens Maskinforretning  
v/ (2658) Brian Laursen, Hobro 
efter kl . 16 Tlf .: 41 60 62 40

nye spændebånd til kølerslan-
ger i gammel stil til Ferguson og 
MF - både crom og almindelig .   
(2699) Finn nicolaisen, Hader-
slev Tlf .: 40 88 83 73

Concorde Værktøj . Tysk kvali-
tetsværktøj til dem der kræver 
mere . Se mere på   www .con-
cordetools .com    
(1435) Hn, nordborg 
Tlf .: 40 60 91 92

Ferguson og MF alt i nye dele: 
instrumenter, slanger, lygter, 
blikdele, filtre, motordele, ma-
ling til de grå og røde . 
næsten alt skaffes hjem til bil-
ligste pris - også brugte dele .  
Til MF 135: Frontemblem kr . 
125,-  
2 stk . sidemedaljon kr . 150,- 
Transferssæt kr . 100,-  
Startkontakt med 2 nøgler kr . 
200,-  
Så er den her: Den rigtige ma-
ling til Ferguson Guldfugl grå 
samt guld kr . 1 .775,- 
Maling til den grå i orig . farve 
kr . 1 .200,- 
(2699) Finn nicolaisen, 
Haderslev Tlf .: 40 88 83 73

Brochurer over traktorer og ma-
skiner sælges eller byttes: bl . a . 
Belarus, john Deere, Massey-
Ferguson, Case, Ford, Deutz, 
Same, Fiat, ursus mm . – har 
over 70 ringbind .  

(1849) ulrik Vittrup Olesen,
Hjørring Tlf .: 28 25 63 00

 Dele til Bukh- Zetor – MF 35 
– iH B275 – og B414 . Tændrør 
og ventilatorremme .   
(726) niels jørn Andersen, 
Samsø Tlf .: 86 59 02 17 el . 
51 26 51 75

Traktorbagdæk nye 11,2-10 x 
28, 12,4-11 x 28 og 12,4-11 x 
32 . nye traktorfordæk kan skaf-
fes . Brugte traktordæk fra kr .: 
500,- Sandblæsning udføres . 
 (1869) jørgen Radoor, Årup 
Tlf .: 20 15 14 22

Pærer 6/12/24 Volt . Alle typer 
fra 1940 til dato . Kontrollér dia-
meter på sokkel inden hend-
vendelse . Til Ferguson 26-31-
35: starter, dynamoer, relæer, 
ledningsnet, tændingsdele, 
mange typer af platinsæt m .m . 
nye og brugte dele, bl .a nye 
bagskærme til Ferguson, Ford-
son Dexta og Ford 2000 og 
3000 . Værktøj i tommemål, 
ringnøgler, gaffelnøgler og top-
per . (95) niels Henning Søren-
sen, Ribe Tlf .: 75 42 23 32

Brochurer over traktorer og 
landbrugsmaskiner, ca . 300 kg, 
sælges samlet eller delt . Des-
uden mange instruktionsbøger 
og reservedelskataloger .  Mas-
ser af nye og brugte dele til 
ældre traktorer og maskiner . 
Specielt til Allis Chalmers, BM-
Volvo, Deutz, Ferguson, MF, Fiat, 
Ford og Fordson . Kuglelejer, 
pakdåser, filtre og remme .  
Ring og forhør om andre dele . 
(133) Christian Besendahl, 
Skrydstrup . Tlf .: 29 61 26 96 
fax 74 54 10 96

Div . dele til iH Stort udvalg .   
(578) Steen V . nielsen, uldum . 
Tlf .: 75 80 54 81 - 40 72 54 81

Større udvalg i traktorer, moto-
rer m .m . – ring og forhør nær-
mere .  
Sorø Veterantraktorsamling 
Tlf .: 40 37 30 36    
www .beierholmtractor .com  

T-Shirts med påtrykte traktorlo-
goer sælges, iH - BuKH - Fer-
guson - john Deere - Fordson 
pris pr . stk . 120,- .Til Børn kr .: 
100,- . Caps med broderede 
traktorlogoer sælges, iH- BuKH 
- Ferguson pris pr . stk . 150,-   
Sorø Veterantraktorsamling 
Tlf .: 40 37 30 36

Transport af traktorer og biler 
tilbydes – vi kommer over hele 
landet . 
(1604) Ole Mortensen, Horsens 
Tlf .: 20 60 28 96 (bil) ell . 
20 74 09 55

Sand- og glasblæsning af bl . a 
traktorer og dele udføres . Tilbud 
gives – ring og spørg . 
(2341) Hans Madsen, Egtved 
Tlf .: 75 55 09 10 ell . 
20 13 13 18

Franks Veterantraktorer kan 
tilbyde alt indenfor levering af 
stumper mm . Vi reparerer ve-
terantraktorer, maling mm . Kan 
også flytte traktorer op til 2 tons 
til rimelige priser . Ring og for-
hør… .!! 
(4251) Frank Sørensen, 
Kalundborg Tlf .: 26 36 27 21

Ombytningskarburator og 
strømfordeler til Ferguson 26, 
31 og 35 sælges .  
Pris kr . 800,- 
Knud Søgaard DVTK 2066 
7330 Brande .  
Tlf . 23 25 13 80

Sandblæsning af traktorer eller 
dele m .m . udføres .  
(3856) jim Christiansen, Tørring 
Tlf .: 75 80 00 96 ell . 
22 75 75 96
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Køb og salg

Hej traktorvenner… . jeg reno-
verer alt i Ferguson modeller 
(kun de grå inklusiv guldfugl) i 
de originale farver - ring og 
forhør om det rigtige tilbud . jeg 
er udlært hos aut . Ferguson 
forhandler, så jeg har koderne 
på de rigtige farver . Trænger 
din Ferguson til et service-ef-
tersyn - så ring - Vi udfører 
også service på din bopæl med 
servicebil i det meste af jylland . 
(2699) Finn nicolaisen, Hader-
slev Tlf .: 74 52 83 73 ell . 
40 88 83 73

Modeltraktorer og maskiner i 
Siku – Ertl – Britains – univer-
sal – Ros – Brüder sælges . 
(2416) Gubi Harver og Legetøj 
Tlf .: 61 75 93 26 

Flytning af traktorer til rimelig 
pris udføres . 
(1191) Per Pedersen, Hedensted 
Tlf .: 22 14 04 33

instruktionsbøger og andet ser-
vicelitteratur til nye og gamle 
traktorer og landbrugsmaskiner . 
Stort udvalg . Farvekopi af bro-
churer . ny Brochurebog med iH 
brochurer, 270 sider i stift bind 
og fuld farve, kr . 398,- (115) 
Peters Traktorbøger . Hans Peter 
Pedersen, Fasterholdt . 
Tlf .:  23 34 82 71

Ophørsudsalg af Motorlitteratur 
og videofilm (1548) Dansk 
Transportboghandel . Lyndby 
Havnevej 6, Lyndby 4070 Kirke 
Hyllinge Tlf .: 46 40 00 17

Bøger og anden litteratur samt 
transfers til traktorer, bl .a . BM 
og Volvo . 
Tore Blom, Rubens Maskinhisto-
riske Samlinger, S-533 91, 
Götene, Sverige . Tlf .: +46 0511 
50535 Fax .: +46 0511 
51189 www .rubens .se

Reparation af Vico afrivnings-
magneter . Opmagnetisering af 
tændingsmagneter til bil-, trak-
tor og motorcykel med Bosch 
anlæg foretages . Trænger din 
magnettændspole til nye viklin-

ger, kan du også kontakte mig . 
(226) Oskar Brylle, Rødding 
Tlf .: 29 72 42 97

Reparation af veterantraktorer, 
alle mærker, forhør venligst om 
prisen, jeg giver gerne et godt 
tilbud . Bæk Maskinservice 
(1524) Leif Bonnesen, Vojens 
Tlf .: 74 87 14 65

Sorø Veteran Traktorsamling og 
traktorsalg tilbyder: Reparation 
af ældre traktorer - Motorrepa-
ration Vedligeholdelse - istand-
sættelse m .m . - Sandblæsning 
af stort og småt - Dæk og ud-
stødninger – Akkumulatorer - 
Transport af traktorer og maski-
ner . Tlf .: 40 37 30 36

Sandblæsning udføres: jan 
nielsen, Ollerup ved Slagelse 
Tlf .: 30 28 60 35 - bedst aften .

Bed & Breakfast – Hold ferie 
på bondegård i Thy  
eller mangler du et sted at 
overnatte i forbindelse med 
klubbens arrangementer,  
familiefester o . lign . pris for 
enkelt overnatning kr . 200,-  
Se mere på www .aldershvile17 .
dk Gunner Andersen, Snedsted 
Tlf .: 51 74 33 05

Danmarks traktormuseum 
Nørregade 17 B, 4863 eskil-
strup Tlf . 54 43 70 07 i åb-
ningstiden . 
Åbningstider 2014: juni og Sep-
tember: tirsdag til søndag kl . 
10-16 . juli og August: alle dage 
kl . 10-17 . Åbent i påsken og 
efterårsferien – Selskaber mod-
tages hele året efter aftale .  
www .traktormuseum .dk  

Hjortsvang Museum Bækvej 
20, 7160 tørring.  
Åbningstider i sæson 2015 (fra 
d . 26 . april til og med d . 27 . 
sep .) Lukket mandag . Øvrige 
hverdage kl . 10 – 15 . 
Weekend og helligdage kl . 13 
– 16 . i øvrigt åbent efter aftale . 
www .hjortsvangmuseum .dk  

 

DVtK 
Shoppen

Klubben har et udvalg af ”reklameartikler”, som nor-
malt kun sælges i forbindelse med klubbens arrange-
menter. Det er besluttet at omtalte artikler nu kan kø-
bes hele året.

Sort jakke med LoGo
fås i str .: XS, S, M, L og XL . 
Pris kr. 150,-

Kasketter alm. 
Grøn eller sort . Pris kr. 30,-

Kasketter med høj kant 
Grøn eller sort . Pris kr. 30,-

Sort strikhue 
med gul skrift . Pris kr. 50.-

Mørkegrøn polo shirt 
med LoGo
fås i str .: S, M, L, XL, XXL og 
XXXL . Enkelte størrelser også 
i sort . Pris kr. 70,-

Flag med logo:
76 cm x 100 cm kr. 200,-
100 cm x 150 cm kr. 250,-

Klistermærker med LoGo
Diameter 9,5 cm . kr. 10,-        
Diameter 24,5 cm . kr. 20,-

Stofmærke
Diameter 7,0 cm . kr. 20,-
Veterantraktorer Må ikke 
anvendes (uden beregning)Mørkegrøn eller sort 

t-shirts med LoGo 
grøn fås i voksenstørrelserne:
S, M, L og XXL . sort fås i str . S, 
M og XXL . Pris kr. 45,-
Børnestørrelser: 2 år og 4-6 
år . Kun i grønne . Pris kr. 30,-

De omtalte varer bestilles, bedst pr . mail, hos Torkil og Bodil:  
torkil .bodil@mail .dk  eller på tlf . 21 45 08 52 . Bemærk venligst, 
at de bestilte varer fremsendes sammen med indbetalingskort 
og tillægges porto kr . 40,- . Der tages forbehold for udsolgte va-
rer! 31 .01 .2016
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Velkommen 
til nye medlemmer 

Adresseændringer

nyt om navne

HUSK – at melde flytning til kassereren Palle rasmussen tlf.: 20 16 55 18 

5772 Michael Strøger Hansen Bogensevej 72 5500 Middelfart 40 16 65 74

5773 Erik Lauritsen Mosen 2, Avernakø 5600 Faaborg 40 58 86 26

5774 Bøje Andersen Lårupvej 27 B 4295 Stenlille 29 45 77 29

5775 Christian jørgensen Stensgårdvej 1, Tandslet 6470 Sydals 20 93 70 76

5776 Morten Toft Sydbanevej 5 6640 Lunderskov 26 70 59 83

5777 Bo Pedersen Silkevænget 6 6040 Egtved

5778 Thomas Lauritsen Grøftebjergvej 8 5600 Faaborg 28 51 70 92

5779 Preben jakobsen Mangehøje 9 8850 Bjerringbro 20 32 48 02

5780 jørgen Peter Wind Thune nielsens Vej 19, næsby 5270 Odense n . 22 15 09 00

5781 jørn Sartou Krogh Langbjerghøjvej 65 9560 Hadsund 40 70 59 35

5782 jan jensen Kærbyvej 2 3700 Rønne 26 79 03 16

5783 jens Chr . nielsen Langvadhøj 34, Bruunshåb 8800 Viborg 30 61 37 71

5784 jakob Birkekær Staunskær Holtvej 130 3230 Græsted 51 32 94 55

5785 Kurt Rasmussen Kvasbrovej 8 8586 Ørum Djurs 21 61 33 83

5786 Chresten nissen Egtvedvej 10, Veerst 6600 Vejen

5787 Leif Sørensen Vestervangsparken 4 4550 Asnæs

5788 Poul Erik Rasmussen Rosenvænget 26, 1 . 4690 Haslev 30 42 04 80

5789 nikolaj Pilgaard jensen underårevej 70 9700 Brønderslev 60 38 36 74

5790 jens Peter Bie Odensevej 32, Hatting 8700 Horsens

5791 Christian Orthmann Andersen ny Vestergade 70 5672 Broby 27 57 70 98

5792 Egon August Süberkrüb Toftrn 13, Øster-Højst 6240 Løgumkloster 40 17 34 10

5793 jens Ole Dalsgaard nielsen Mellergårdsvej 12, Vejby 9760 Vrå 28 15 58 69

5070 jørgen jensen Granstien 1 4944 Fejø
998 Bent Østergård Birkemosevej 6 7441 Bording 40 95 46 55
3757 joachim Mouritz Sønderup Langesøvej 22 5230 Odense M 25 12 26 89
5188 Rasmus Thiesen Storkevej 4 5932 Hesselbjerg 53 28 33 89
3713 Karlo Banke "Rudkøbing Plejehjem", Viebæltet 25, V .24 . 5900 Rudkøbing
468 Marius & niels Pedersen Sasserup Vænge 11, Sasserup 4300 Holbæk 40 25 84 11
1420 Gert Stokholm Borring 29 8763 Rask Mølle 22 13 21 42
1470 Martin Bøgelund Petersen Slagelse Landevej 132 4241 Vemmelev 57 86 20 24
4861 Allan Larsen Vesterbro 30, A,st .tv . 4500 nykøbing Sjælland 50 73 88 09
165 Kaj Haue nielsen Gestenvej 43 6600 Vejen 23 47 31 28
4708 Alex Sørensen Søndervej 34, B . 4735 Mern 61 37 83 65
2805 Anders nielsen jorløse Byvej 48 4470 Svebølle 25 17 83 72
3067 Peter Felding Reventlowsgade 16, 3,tv . 1651 København V . 56 25 11 04
3494 Carl Erik Christensen ingerbuvej 14 4540 Fårvejle 40 16 80 18
4365 Andreas Edlefsen Gravløkke 75 6372 Bylderup-Bov 51 22 45 65
461 Peter Hansen Vollerupvej 18 4200 Slagelse 22 44 81 36
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aktivitetskalender 2016

10., 11. og 12. juni 2016
Det Fynske dyrskue .                    

11. og 12. juni 2016
Motordage i Svebølle hos Susanne og Ole noe . 
Arbejdende stationære motorer . Tlf . 26 35 42 
49

12. juni  2016 
“Æ Træf”  mødes igen på Annemettes bonde-
gård, Ribelandevej 18, 6510 Gram kl . 10:00 . 
Efter kaffe og rundstykker køres der igen en 
tur . 
50 kr pr person, tilmelding nødvendigt senest 
torsdag den 9 . juni på Tlf . 21 75 07 16

18. juni 2016
Turen ud i det blå på Sjælland, Vi mødes kl . 
07:30 hos Frank Petersen Kærrebjergvej 7, 
4200 Slagelse .
Turen starter herfra præcis kl . 09:30, da vi 
skal nå en del inden dagen slutter på Kær-
rebjergvej med div . Hygge . Der er rig mulig-
hed for camping på stedet .
Angående forplejning klik .
Hilsen Frank og Bøje  (i PiOnEREn nr . 2 er der 
desværre et forkert telefonnummer til Frank, 
- det rigtige nr . er 40 26 71 68)

19. juni 2016 fra kl. 10.00 til 16.00
Historisk Dyreskue på Bundsbæk Mølle . 
Fremvisning af gl . danske husdyrracer, be-
dømmelser og ringridning osv .
Veteran-traktorer og -motorer, div . konkur-
rencer . 
Speaker af traktorer er Holger Hollænder
Se mere på www .levendehistorie .dk
Tilmelding mm . på info@levendehistorie .dk  

Lørdag og søndag i juli kl. 10 til 16
Veterantraktormuseet ”Traktorängen” i Ystad, 
som visar upp ett 30-tal välrenoverade trak-
torer och en del redskap till dessa, kommer 
att vara öppet kl 10-16 lördagar och söndagar 
i juli 2016 samt för förbokade grupper . 
För överenskommelse ring Tor på 0705-
980094 . 
Adressen till museet är Skogvaktarevägen 24-
47, 271 60 Ystad . Se även www .traktorangen .
se   

25. juni og 2. juli 2016
Lørdag 25 . juni kl . 9 .00 slår vi hø med finger-
klipper og skivehøster hos Valdemar Larsen 
Smørkrogen 43,  9700 Brønderslev . 
Lørdag 2 . juli river vi det sammen og presser 
det og køre det ind på loftet .
Tilmelding senest 20 juni til Valdemar Larsen 
61 16 14 54
i tilfælde af dårligt vejr vil det blive aflyst .

30. juni til  2. juli 2016
Landsskuet - Dyrskuet i Herning .
DVTK deltager med egen stand .  

2. og 3. Juli 2016
Brørup træf . tema: Ferguson før 1957 . (Pro-
duktionen af Ferguson Type A startede i 1936, 
produktionen af den ”Grå” Ferguson startede 
i  1946 og produktionen af Ferguson 35 ”Guld-
fugl” startede 1956)

2. og 3. juli 2016
Degeberga 2016 – Traktor & Motorträff

5. juli 2016
Midtjysk Veteran Klub 
Cafeteria Kroen Hampen
Langebjergvej 1
7362  Hampen
Tirsdags Træf . nu også med mulighed for salg 
af stumper 

6. juli kl. 18:30 
Sommergrillning . i har selv med hvad i skal 
bruge, vi har tændt op i grillen .
Frederiksholm 2, 4470 Svebølle

16.-17. juli 2016, begge dage kl . 10-16 .
Arbejdende landbrugsmuseum .
LAnDBRuGSMuSEET FLØjGÅRDEn
v . Kirsten og Arne Høgh Hansen
Dalbyvej 66
4281  Gørlev
Tlf . 58 85 92 96

14.–17. juli 2016
”Landsbyen i Arbejde og Fest” på Hygum 
Hjemstavnsgård

23. og 24. Juli 2016
Også i år inviterer vi til veterantræf og stum-
pemarked ved museet . Traditionen tro den 
næstsidste weekend i juli . 
Alle slags veterankøretøjer er velkommen . 
Overnatning for udstillere er muligt . udstil-
lere har gratis entre .
Mekanisk Museum Sønderjylland
Fam . Lansink
Lundtoftvej 6A
6340 Kruså

23. og 24. juli 2016
Høstdage på Morsø Traktormuseum . 
i år kombineres høstdagene med tema på SA-
XOn, ACAM og GARSOn traktorer .

30. og 31. juli 2016
træf på Samsø, Præstegårdsvej 5, Ons-
bjerg .  Yderlige information jens Steffensen 
Tlf . 40 26 19 40

30. og 31. juli fra kl 10 – 16 
Veterantræf i Mjang på Als ved Sønderborg . 
Mere info senere . Tema i år er jF maskiner 
m .m

30. og 31. juli 2016
HMT har for 37 . gang europas største show 
for traktorer og stationere motorer i Pannin-
gen, Holland .

2. august 2016
Midtjysk Veteran Klub 
Cafeteria Kroen Hampen
Langebjergvej 1
7362  Hampen
Tirsdags Træf . nu også med mulighed for salg 
af stumper

3. august kl. 19:00
Frederiksholm 2, 4470 Svebølle

13. og 14. august  
Veteranudstilling og Kræmmermarked på Land-
bomuseet Kolding, Brødsgårdsvej 52, 
6000  Kolding tlf . 61339952
www .landbomuseet .dk    
nærmere herom senere .

13. og 14. august 2016
Birkendegård træf . tema: Ferguson før 1957 . 
(Produktionen af Ferguson Type A startede i 
1936, produktionen af den ”Grå” Ferguson 
startede i  1946 og produktionen af Ferguson 
35 ”Guldfugl” startede 1956)

18.–21. august 2016
”Høsten gennem 100 år” på Hygum Hjem-
stavnsgård .

20.-21. august  2016
Gammeldavs høst- og aktivitetsdage på her-
regården Knivholt ved Frederikshavn , spørgs-
mål og tilmelding til Brian på tlf . 40 52 22 58 

20. og 21. august 2016
Gammeldags høst- og aktivitetsdage . Mere 
information senere .  
Ronnumvej 3, 6933 Kibæk
Kontaktperson Torben Mortensen
Tlf . 23 49 23 91

27. August 2016
Hyggepløjning og veterantraktorudstilling i 
det Sønderjyske .

27. August 2016
Hyggepløjning i Viemose . Se PiOnEREn nr . 2  
Oplysninger og tilmelding,  jens juhl tlf . 40 
60 68 54
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27. og 28. august 2016
Hyggepløjning på Kastanjelys, Sj . Odde . 
nærmere info senere!

3. september 2016
Pløjning i Viuf, mere senere!
Hilsen Keld og Geert

3. september 2016
Fiatdag . Sognevej 4, Hersom, 9500 Hobro

3. og 4. september 2016
Brønderslev Marked . Tilmelding til  
3073  Elmer Hjorth Tlf . 29 41 69 36  

4. September 2016 kl. 9.00-16.00
Dette træf er for alt og alle,  biler , lastbiler, 
motorcykler, knallerter, traktorer, maskiner, 
stationære motorer m .m . Der vil være mulig-
hed for en stumpemarked stand .
Midtjysk Veteran Klub
Cafeteria Kroen Hampen
Langebjergvej 1, 7362  Hampen

4. september 2016
Søndag d . 4 . september slår Bundsbæk Møl-
le dørene op til Store Pløjedag . Høsten er ved 
at være i hus, så nu er det tid til at pløje . Du 
har derfor muligheden for at komme og se, 
hvordan heste og veterantraktorer pløjer mar-
ken på gammeldags maner . 

7. september kl. 19:00
Frederiksholm 2, 4470 Svebølle   

10. september 2016
Pløjning på Sjælland, på Søgården i Gørlev . 
Regionsmester, DM, hyggepløjning, mere se-
nere . Torben Busk tlf . 21 20 31 26

17. september 2016
Sjællands  Mesterskab i pløjning . Mere infor-
mation i næste blad .
jens Peter Ridder, telefon nr . 25 22 54 19   

17. september 2016
Pløjestævne i Mårbæk . Mere info . i næste Pi-
OnEREn

17. og 18. september 2016
Traktordage på Tjele Gods .

24. september 2016
afholder ”THY FÆLLES PLØjESTÆVnE” stæv-
ne hos Thomas Kristoffersen, Skinnerupgård, 
Tranhøjvej 5, 7700 Thisted
Pløjestævnet arrangeres af Thy Traktorven-
ner (i regi af DVTK og MTKj), Thy Køreselskab, 
Lu og 4H . udover pløjning i forskellige klas-
ser er der hestevognskørsel og andre aktivi-
teter for publikum .
Tilmelding senest d .18 . september (husk år-
gang på traktor og plov) til Knud Hansen, knud-
reimer@hotmail .com, eller tlf .30 52 98 97

24. og 25. september 2016
Pløjedage på Hygum Hjemstavnsgård med 
”Efterårsarbejde i Mark og Hus” .

1. og 2. oktober 2016
DVTK Weekend . Hyggepløjning og åben mu-
seumsudstilling . 
Søgården museumssamling, Søgårdsvej 6, 
4500 nyk Sj .
Ved pløjning først til mølle princip . Seneste 
tilmeldning 27 . september .
Lone Tlf . 30 31 50 30 & Tommy Tlf . 42 18 37 
81 bedst efter ( kl .16,30)  

5. oktober kl.19:00
Frederiksholm 2, 4470 Svebølle

8. oktober 2016
Hyggepløjning ved Carsten Sørensen, 6771 
Gredstedbro . Mere information senere .

22. og 23. oktober 2016
Bilmesse & Brugtmarked . Danmarks største 
salgsmesse, salg og udstilling af specialbiler . 
DVTK deltager med egen stand .
MESSE C, Fredericia, Vestre Ringvej 101, 7000 
Fredericia   

2. november kl. 19:00
Frederiksholm 2, 4470 Svebølle

19. og 20. november 2016
”jul på Hygum Hjemstavnsgård” med julefor-
beredelser .

2. december kl. 19.00
Gløgg aften . Frederiksholm 2, 4470 Svebølle

DeaDLine 
næste nummer 
20.07.2016

oplysninger om nye  

arrangementer sendes til 

redaktøren (se side 2)

HUSK  
at melde flytning til 
kassereren pr.  
tlf.: 86 87 15 44  
eller 20 16 55 18

oBS! 
Der er tegnet ansvarsforsikring for 

deltagerne ved klubbens arrange-

menter . Husk at du skal være 16 

år og have traktorkørekort for at 

køre med traktorer m .m . ved klub-

bens arrangementer . 

Se også under ”Betingelser” .
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