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 Billeder der ikke kom med…. Når en bog er udkommet dukker der altid billeder op som med fordel kun-ne have været med i bogen. Bogen om Pandalus er ingen undta-gelse! Vi har samlet billederne i dette lille tillæg som gratis kan hentes på forlagets hjemmeside. 

Scania LB80-trækker med sættevogn i Hanstholm. Dette billede kom med i bo-
gen og vi antager at denne bemaling er den som den havde da den i 1980 kom 
til Pandalus. (Foto Jens Christian Ehlers) 

Scania LB80-trækker med 
sættevogn ved Pandalus’ 
fabrik i Hanstholm omkring 
1980/81.  Vi antager at bi-
len har fået denne bemaling 
ved en senere lejlighed så 
den fremstod i samme be-
maling som de øvrige Pan-
dalus-biler. 
 
Sammenlign med billedet 
nederst. (Arkivfoto Niels 
Rasmussen) 
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Indvielse af Pandalus Benelux 
i Belgien den 12. maj 1979. 
 
Øverst fra venstre mod 
højre: 
Den første person er den ene 
af brødrene Henk Koelewijn 
fra Spaak i Holland, herefter 
den anden bror Walther Koele-
wijn, de næste fire personer 
er alle medarbejdere fra Pan-
dalus Benelux i Belgien, men 
navnene på dem er ukendt. 
Herefter bogholder Leif Fugl-
sang Andreasen fra Pandalus 
Hanstholm, chauffør Kaj Vil-
ladsen ved Pandalus Hanst-
holm og Michael De Pape, 
daglig leder af Pandalus Bene-
lux i Belgien. 
 
Nederst fra venstre mod 
højre: 
Henning Andersen, direktør 
ved Pandalus 1971 til 1981, 
næste person skulle være 
bogholderen fra Pandalus Be-
nelux, men navnet på ham er 
ukendt, herefter Søren Tarben 
Petersen fra Pandalus Hanst-
holm og til sidst Jens Christian 
Pedersen, sælger ved Panda-
lus, også kaldet Jens Glasøje.  
 
(Arkivfoto Helga Tarben Peter-
sen 
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Scania 111-trækker med sættevogn fra firmaet M. Andersen på Bogense havn i 1980 eller 
1981. 
 
Bent og Ib Andersens bedstefar Martin Andersen startede firmaet omkring 1925. Omkring 
1967 overtog Bent og Ibs faster Tove Schmidt og onkel Egon Andersen firmaet. Bent og Ib 
Andersen overtog firmaet i efteråret 1979 efter deres faster og onkel. Firmaet M. Andersen 
solgte fisk til Pandalus og det var på den måde de fik kørsel for Pandalus. Firmaet ophørte 
1983. 
 
Firmaet havde først havde en Ford trækker/trailer (der var brun og hvid), som kørte for Pan-
dalus. Ford’en indgik på et tidspunkt som udbetaling for en brugt Scania 111-trækker med 
sættevogn. Den var også brun/hvid men blev senere opmalet i Pandalus farver. Scania 111-
trækkeren med sættevogn blev købt brugt ved en Scania-forhandler i Erritsø i 1980. Sca-
niaen 111 trækkeren med sættevogn var omkring 1982/1983 impliceret i et færdselsuheld, 
hvor den blev totalskadet . Der skete heldigvis ikke nogen personskade ved dette uheld. 
 
M. Andersen havde også en Volvo F89 forvogn med anhænger, der var malet i mørkegrøn/
lysegrøn og rød farve. Vogntoget var købt brugt af Frode Laursen og vogntoget blev i en gan-
ske kort periode brugt til kørsel med fisk for Pandalus. 
 
M. Andersen kørte for Pandalus i 1½ år fra omkring foråret 1980 til september 1981, hvor 
Pandalus fik ny ejerkreds. M. Andersen kørte formentlig med fisk til Sverige og have retur-
gods med hjem til forarbejdning hos Pandalus. Endvidere blev der også hentet fisk rundt i 
Danmark, som blev kørt til Pandalus i Hanstholm. (Foto Bent ”Lillebror” Andersen ) 
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Rettelser til bogen:  Side 61 sidste afsnit og side 62 øverst:  Kølemaskinerne på Scania 141-forvognene og anhængerne blev monteret ved et firma i Struer. Fir-maet startede i Struer og flyttede se-nere til Holstebro omkring 1990. Fir-maet hed Petter..... 

Øverst og nederst: 
 
Stemningsbilleder fra Bogense havn med 
Scania 111-trækker med sættevogn fra 
firmaet M. Andersen i 1980 eller 1981. 
(Foto Bent ”Lillebror” Andersen ) 


