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ANDERS POULSEN VED DEN GAMLE VESTJYDEN-MEJETÆRSKER, DER KAN SES PÅ LEMVIG MARKED OG 

DYRSKUE. FOTO: ALLAN DAMGAARD 

 

Anders Poulsen fra Nørre Nissum deltager i Lemvig Marked og Dyrskue med både en gammel, bugseret 

mejetærsker og en lavtrykspresser fra Lemvig-virksomheden Vestjyden, der blev grundlagt for 100 år siden 

og lukkede i 1969. Anders Poulsen købte selv en mejetærsker fra Vestjyden i 1962. 

Allan Damgaard damm@dagbladetholstebro.dk 

Dyrskue 

Nørre Nissum: Det er oplagt, at de er en del af Lemvig Marked og Dyrskue anno 2017. 

Det var nemlig 100 år siden, at Lemvig-virksomheden Vestjyden blev grundlagt, og derfor er det meget 

passende, at årets store arrangement på Lemvig Flyveplads rummer både en mejetærsker og en 

lavtrykspresser fra Vestjyden. Begge høstmaskiner er fra 1964, og de ejes af Anders Poulsen fra Nørre 

Nissum. 

Avisen har sat Anders Poulsen stævne på hjemadressen på Nørbysvej, og det er ganske enkelt et 

imponerende syn, der møder én i den gamle svinestald, der er forvandlet til en maskinhal med cirka 30 flot 



istandsatte veterantraktorer og så de to høstmaskiner, der uden tvivl vil vække opsigt på Lemvig Marked og 

Dyrskue. 

Både mejetærskeren og presseren står som funklende nye i Vestjydens gule farver. Som havde de lige 

forladt samlebåndet. 

- Jeg vil tro, at de stadig kan køre, men jeg har faktisk ikke afprøvet det, og det vil også være en skam, hvis 

mejetærskeren skulle ud og høste. Så vil den ikke være så flot længere. Jeg har endnu ikke afgjort, om den 

skal sættes i gang på dyrskuet, siger Anders Poulsen. 

Han har købt den gamle mejetærsker i Nr. Snede. For den beskedne sum af 1000 kroner. Det er en såkaldt 

bugseret mejetærsker. Det vil sige, at der skal en traktor til at trække den, når den skal høste. 

- Den var i halvdårlig stand, da jeg købte den. Men jeg har fået sat den i stand, og både mejetærsker og 

presser er blevet flot lakeret hos Ole Rasmussen på Lemvig Autolakering, siger Anders Poulsen. 

Gamle høstmaskiner vækker naturligvis minder hos de landmænd, der selv har oplevet dem i aktion. Sådan 

er det også for Anders Poulsen. Han har nemlig selv haft en Vestjyden-mejetærsker. Han købte én i 1962. 

Det var den første mejetærsker, som Vestjyden producerede. Den havde et skærebord på blot fem fod. Det 

eksemplar, som Anders Poulsen nu er indehaver af, er på seks fod. 

- Der er et godt tærskeværk i Vestjydens mejetærskere, og det blev endnu bedre i den største model, de 

nåede at producere, inden de måtte lukke. Den var på 7½ fod, fortæller Anders Poulsen. 

Landbrugets fremskridt 

Vi går om til bagenden af det gule vidunder. Her kan vi få en lille lektion i mekaniseringen af dansk 

landbrug. Denne mejetærsker er nemlig forsynet med både en tank til kornet og et såkaldt sække-udtag. I 

sidstnævnte blev kornet - efter at være blevet renset yderligere - fyldt direkte i sække. Dette anlæg skulle 

passe af en mand, der løbende, via en sliske, kunne sætte de fyldte kornsække ned på marken. 

- Det kunne godt støve at stå heromme og fylde sækkene, men det var trods alt et mere behageligt arbejde 

end at stå inde i laden og tærske korn i et tærskeværk. Det var et klart fremskridt, fortæller Anders Poulsen. 

Påfyldningen af sækkene blev dog hurtigt afløst af en tank til opbevaring af det høstede korn, og så skulle 

tanken med jævne mellemrum tømmes over i en vogn. 

- Der er stor interesse for at mindes de gamle traktorer og høstmaskiner. Det mærker vi tydeligt. Det er som 

at mindes gamle soldaterhistorier. De bliver altid bedre med tiden, siger Anders Poulsen og smiler. 

Det sker ofte, at Erna og Anders Poulsen får besøg af foreninger, der skal se Anders Poulsens flotte samling 

af gamle maskiner. Så byder Erna Poulsen efterfølgende på kaffe. 

Der er flere af de gamle traktorer, der også skal udstilles på Lemvig Marked og Dyrskue. 

- Der er adskillige af dem, som jeg gerne vil have med. De fleste af dem har en spændende historie. Men nu 

må vi se, hvad der praktisk kan lade sig gøre. Jeg skal jo også have nogen til at hjælpe med at køre dem, 

siger Anders Poulsen. 


