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Historiske mejetærskere skal høste årets sidste korn 

Det bliver med mejetærskere fra midten af 1900-tallet, at årets sidste korn kommer i hus, når der er 

HØST på Det Grønne Museum. Søndag den 19. august er maskinerne i marken og de historiske dyr på 

dyrskue.  

Sommerens tørke har for længst fået landmænd til at høste årets afgrøder. Men på markerne ved Det 

Grønne Museum står der stadig korn. Korn som venter på at blive høstet, når museets historiske 

landbrugsmaskiner igen er i sving til arrangementet HØST + historisk dyrskue den 19. august.  

Det Grønne Museum har ladet en del af den historiske hvede, havre og sortbyg stå med det ene formål at 

køre mere end et halvt århundrede gamle maskiner i marken. Her skal historiske traktorer fra 1940’erne, 
50’erne og 60’erne endnu engang trække mejetærsker og drive tærskeværker, når gæsterne inviteres med 

til HØST.     

Mange forbinder de gamle maskiner med nostalgi, og traktor- og maskininteresserede vil nikke 

genkendende til mærker som Case, Dronningborg, Lanz Bulldog og Ferguson. De og flere andre kan opleves 

denne søndag. 

 

Stort historisk dyrskue 

Udover de klassiske landbrugsmaskiner byder dagen også på kvæg, heste, får, svin, geder, hunde og 

fjerkræ, når Østjyllands eneste historiske dyrskue finder sted. Dyrskuet på Det Grønne Museum er for de 

bevaringsværdige oprindelige danske husdyrsracer. Her kan gæsterne opleve de over 60 forskellige 

historiske dyr.  



 

For familiens yngste er der også masser af aktiviteter. Som noget nyt kan man i år prøve en tur på pony, 

arbejde i snitteværkstedet eller forsøge at få et ”traktorkørekort for børn”. Derudover er populære 
aktiviteter som rebslagning, og ”kornkassen” igen i år at finde.  

I forlængelse af dyrskuet er der et stort område med boder med mad- og håndværksvarer. På 

markedspladsen kan man gøre en god handel blandt lokale østjyske fødevareproducenter. Her finder man 

også flere af Det Grønne Museums historiske laug (Biavlerlauget, Bryggerlauget, Slagterlauget, Mejeristerne 

og Torvelauget).  

 

HØST + Historisk Dyreskue finder sted søndag den 19. august fra 10-16. Se mere på Det Grønne Museums 

Facebookside op til den 19. august. 

 

 

Praktiske oplysninger: 

Hvad: HØST + Historisk dyrskue 

Hvornår:  Søndag den 19. august klokken 10 - 16. 

Hvor: Det Grønne Museum, Randersvej 4, 8963 Auning 

Pris: 60 kr. for voksne. Gratis for børn/unge under 18 år. 

 

 

 

For mere information: 

Anette Stavensø Møller 

Museumsinspektør 

Tlf.: 87 95 15 24 / Mail: asm@dgmuseum.dk 

 

 

Pressefotos 

Download i høj opløsning: https://we.tl/05YNQWZ4ZU  
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