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1943: Anders Kråbøl fra Gausdal pløyde med
en Lanz Bulldog fra 1943.

Tohjuling: Arvid Ove Viker fra Norheimsund
i Hardanger pløyde i klassen for tohjulstraktorer. I bakgrunnen pløyer Svein
Simenstad fra Lillehammer.

Fakta
Noen resultater

Eldst: Mesterkapets eldste og mest spesielle traktor hadde Bjørn Kværner fra Asker. Han satt på en Fordson F fra 1923 med belter. 


Alle foto: Steinar Sund

Klasse for slepeplog
1. Ole Bækkedal, Stange, 120,5 poeng
2. Egil Lien, Rakkestad, 117 poeng
3. Anders Kråbøl, Gausdal, 108 poeng.
Klasse for løfteplog
1. Anders Løken, Trømborg i Østfold, 116 poeng
2. Olav Nymoen, Hedmark maskinlag 113 poeng
3. Per Ole Ødegaard, Sigdal, 110 poeng
Klasse for tohjulinger
1. Svein Simenstad, Lillehammer, 107,5 poeng
2. Dag Rasmussen, 89,5 poeng
3. Arvid Ove Vikør, Norheimsund, 88 poeng

✱✱ NM i veteranpløying

Pløyde med veteraner
Én gang i året møtes veteranentusiaster
fra hele landet for å prøve veterantraktorene sine i NM i veteranpløying.
Årets mesterskap gikk av stabelen i helgen.
NM i veteranpløying for 2014 ble
arrangert på sommerstedet til
Valle videregående skole, et par
kilometer utenfor Lena på Østre
Toten. Totalt var det 39 påmeldte
deltakere som kom fra store deler
av Sør-Norge.

Fordson F fra 1923

Mesterskapets eldste og mest spesielle traktor tilhørte Bjørn Kværner fra Asker. Han pløyde med en
Fordson modell F fra 1923 med
belter. Fordson F var en populær
modell da den var ny og ble produsert fra 1917 til 1928 i hele 758.278
eksemplarer. Originalt hadde den
jernhjul. Gummihjulene kom en
god del senere. Kværner forteller
at beltene er av svensk opprinnelse og kommer fra Svedala i Sverige. Kombinasjonen med beltene
og den populære traktoren var likevel ikke helt vellykket.
– De var helt ubrukelige, det
er derfor det ikke er så mange av
dem, sier Kværner og humrer. I
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tillegg var beltene dyre og kostet
omtrent det samme som selve
traktoren.
Kværner er godt fornøyd med
pløyingen sin så langt.
– Det er utrolig bra å pløye her,
bedre enn ventet, sier han.
Det er ikke første gangen han
stiller opp i NM i veteranpløying.
Han forteller at han har vært med
omtrent siden starten tidlig på
90-tallet. Traktoren er ikke den
eneste han har. Han samler på
veterantraktorer og har flere eksemplarer av den gamle Fordsonmodellen.

Godt miljø
«Dette er jo noe av det
norskeste vi har igjen.
Bygdekultur er veldig
sunt.»
Arvid Ove Viker
NM-deltager i veteranpløying

Veteranentusiasten fra Asker
forteller at han først og fremst
stiller opp for moro skyld. Pløying
og gårdsdrift er noe han er vokst
opp med.
– Det er jo moro å være med.
Jeg har et småbruk hjemme og
er jo vant til å pløye fra tidligere,
men nå er det bare for moro, sier
han.

Nyere veteraner

Ikke alle traktorene var så gamle
som Kværners. I den største klassen i mesterskapet, klassen for
løfteplog, finner vi også noen nyere veterantraktorer. Dette var
også den største klassen i mesterskapet med totalt 23 deltakere. En
av dem var Ole Nes fra Solumsmoen i Buskerud. Han stilte opp
med en nyere modell, en Steyr
768 fra 1978. 73-åringen var blant
debuttantene i mesterskapet og
stiller opp for første gang. Han synes det har gått greit.
– Det har vært fint å pløye i dag,
sier han.
Han forteller at han har interesse for veterantraktorer, spesielt
Steyr og han har en liten samling
som også omfatter en Steyr lastebil og en Steyr 180 traktor fra 1951
som har gått på gården siden han
var liten. Nå har han gitt fra seg

gården og har begynt med kranbil
i stedet. Likevel synes han det er
moro å pløye igjen.
Sambygdingen hans, Kristian
Bakke, stiller opp med en Bolinder Munktell fra 1949. Han forteller at dette er en traktor de har
hatt på gården i alle år, helt siden
den var ny.
– Den har jo ikke blitt så mye
brukt de siste årene, men den ble
i alle fall mye brukt fram til 1961,
sier han.
Han er stort sett fornøyd med
sin egen innsats i mesterskapet
manglende trening tatt i betraktning.
– Men det er litt mye stein her.
Vi trakk hver vår teig tidligere
i dag og da hadde noen litt flaks,
mens andre fikk noe med litt mer
stein, forteller han som tross alt er
fornøyd med dagen.

På to hjul

Den minste klassen var klassen
for tohjulinger. Her finner vi også
mannen som hadde lengst reisevei, Arvid Ove Viker fra Norheimsund i Hardanger. Viker pløyer
med en Moto Standard tohjulstraktor fra 1960 og forteller at
denne typen traktorer var ganske
vanlige før i Hardanger. Denne
typen traktorer var spesielt godt

egnet i bratt og ulendt terreng der
det kunne være vanskelig å komme til med vanlig traktor.
– Jeg samler på slike traktorer
og har en hel bråte av de hjemme,
sier han.
Selv om det er tyngre å pløye
med en slik maskin, synes han
det har gått greit og synes det har
vært veldig moro å være med. Det
er heller ikke første gangen han
stiller opp. Han har vært med nesten hvert år omtrent siden mesterskapene begynte på 90-tallet.
– Jeg synes det er så godt miljø
her. Dette er jo noe av det norskeste vi har igjen. Bygdekultur
er veldig sunt, sier han.
Viker forteller at han ikke er
bonde, men driver et bilverksted.
Han har ikke mye erfaring med å
pløye, men har derimot reparert
mange maskiner av denne typen.
Samtidig har han vokst opp i ei
jordbruksbygd hvor alle har en
viss tilknytning til landbruket.
Selv har han vært mye på gård siden han var liten.
Steinar Sund
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