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400 besøgende kom til ”Åben Maskinstation”

Tjele Maskinstation ved Viborg 
tog initiativ til noget virkeligt 
godt den 20. september.
Vi lader virksomheden fortælle 
selv:
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Vi har i mange år i denne forbindelse haft 
maskiner udstillet på Danmarks Kvæg-
forskningscenter (DKC), som er beliggen-
de tæt ved os. I år tænkte vi, at vi selv ville 
åbne portene af flere grunde, bl.a.: 
-Vi føler, at der bliver større og større for-
skel mellem land og by. 
-Vi føler os ikke velset på vejene med de 
store maskiner. I år har der kørt en kam-
pagne på landtrafik.dk for at skabe mere 
fokus på trafikproblemerne. Det gav mig 
idéen til at lave et trafikhjørne med plaka-
ter, streamers og visning af animationsfil-
men ”At kende hinanden er vejen frem”, 
for at komme i dialog med vores besøgen-

Den 20.september havde vi 
valgt at holde ”Åben Maskin-
station” samme dag som det 
landsdækkende ”Åbent Land-
brug”. de, fortæller Lis Sidelmann 

fra Tjele Maskinstation. Des-
uden kontaktede jeg Erik 
Groth fra DM&E, som hjalp 
med plancher om udviklin-
gen inden for landbruget. Vi 
havde stillet vores Claas Lexion 600 meje-
tærsker op ved siden af den gamle Claas 
Colombus fra 1961, venligst udlånt af AL-
MAS, men præcis magen til min fars, som 
jeg tydelig husker fra min barndom. (Den 
blev også beundret af mange, men nok 
især af min far på 92år). Endvidere havde 
vi  stillet vores maskiner, både gamle og 
nye ud så alle kunne komme tæt på, og 
op i dem. Det hele krydrede vi med nogle 
aktiviteter for både børn og voksne - hop-

peborg, trylleshow, sandkasse, labyrint og 
en konkurrence med flotte præmier - og 
selvfølgelig noget godt til maven, serveret 
af vores lokale Landboungdom HBL. 
Det fik over 400 til at besøge os. Her 
iblandt også 2 repræsentanter fra Land-
brug & Fødevarer, som åbenbart havde 
hørt om vores arrangement og lige ville 
kigge forbi og se, hvad vi havde stablet på 
benene. De udtrykte kun positivitet og øn-
skede os en god dag. Vi har efterfølgende 


