
 

 

Grållebladet  U – län 
         Nr. 2 / 2008   ( Juli) 

”Skriftställare”: Lars Tideström, Törunda, 72592 Västerås. Tel: 021-55627, E-post: lars.tidestrom@telia.com 
 

Hej alla Grållevänner!  
Sommaren står i sin allra fagraste blomning med hittills mycket sol och värme, men lite 
mera regn skulle inte skada – men det kanske kommer – det skulle i alla fall göra susen 
på våra potatisland och grönsaksodlingar för att inte tala om hur bönderna skulle jub-
la! 
Sedan vi ”snackades” vid sist har vi genomfört allt enligt vår kalender plus några andra 
spontana arrangemang som dykt upp. Referat från våra övningar hittar Du på omstå-
ende sidor – en del lite mera utförliga än andra och till del beroende på att jag själv inte 
har haft möjlighet att vara med på allt. 
 
Det som nu närmast står på tur är att vi ska besöka ett jordbruksmuseum med hela sju 
avdelningar med både traktorer och jordbruksredskap. Det är beläget på en gård, 
Hällsta, några mil sydväst om Enköping och i närheten av Veckholms kyrka. 
Vår ambition var att vi skulle kunna åka med Karl-Åke Claessons veteranbuss från 
1952, men eftersom den är lite ”krasslig” i bromsarna kan det bli så att vi får ta oss dit 
med egna bilar. Vi hoppas dock att Karl-Åke hinner få hjälp i tid! Vår medlem Henry 
Eriksson har hjälpt till med kontakten av gårdens ägare samt undersöker tänkbara 
matställen. 
                       Vi hoppas på en trevlig och intressant dag - så häng på! 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ändring i kalendern :

Inbjudan till UTFLYKT, Hällsta veteranmuseum. 
              Samling/avfärd:                 Lördagen  9:e augusti,  kl. 10.00  2008 
              Från:                                   ”Aros Motorveteraner” klubblokal. 

                vid Johannisbergs flygplats. 
  
             ”Skaffning” mm.:         Klubben står såväl för fika - en matbit  
                                                           som för transportkostnader. 
  
               Anmälan till:                    Lars Tideström  tel: 021 – 55627 

                      ( senast den 2:a augusti)  
                                  

                            Välkomna ! 

    Skörd i Viggby och do. plöjning byter plats. 
-  Plöjningen äger rum den 16:e augusti. 
-  Skörden bärgas den 30:e augusti (väderberoende - förstås). 

   
 
                                   
                                    Hälsningar från arbetsgruppen / Lasse T. 
Arbetsgruppen: 
Tord Högström      0220 - 14559 Anders Lindmark      0224 - 740004 
Lars Tideström         021 - 55627 Sven Erik Morberg   0220 - 43179 
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Mari Johansson      0224 - 20518  Per Eriksson             0220 - 29180 

Acke Lundholm       021 – 61005 Karl-Arne Lundberg   021 – 28043 
 
 
            Det här har vi haft för oss i U-län det senaste halvåret ! 
 
U- läns årsmöte 29:e mars. 
Årets årsmöte kom att samla ca. 35 medlemmar och några andra intresserade i Aros Motorvete-
raners klubblokal vid Johannisbergs flygplats. Detta var nytt för året och lokalen hyrdes ut av vår 
medlem Torbjörn Wahlgren som även har lovat oss att där få härbärgera vårt ”Grållebibliotek” 
efter Erik. Lokalen kommer även att få nyttjas av oss för medlemsmöten och arbetsgruppens 
sammankomster.  
På årsmötet redovisades sektionens ekonomi samt planerade aktiviteter för säsongen. Ett bildspel 
från 2007:s arrangemang visades och kommenterades. 
Arbetsgruppen omvaldes och försågs med tre nya medlemmar, Mari Johansson, Acke Lundholm 
(gårdsmästare) och Karl-Arne Lundberg (AT-läkare). 
Dellmar Elmegren föreslog att dom som hade flera än 1 st traktor skulle få förhöjda medlemsav-
gifter. Förslaget röstades ner och blev utbuat – med kraft! 
Under fikapauserna blev det som vanligt en massa ”surr” om grållar och Acke delade ut mjöl 
från förra årets skörd. Det hela avslutades med fotografering och Tord kunde sätta punkt på det 
hela genom att ”dräpa” ordförandeklubban – en hitchkrok – i bordet. 
 
Mekarträff i Fagersta 19:e april. 
Förra årets lyckade mekarträff  hann inte slutföras och under ledning av Karl-Arne Lundberg och 
Anders Lindmark gick dom nu igenom det som fattades. Träffen samlade ett 15-tal medlemmar i 
hemvärnets klubblokaler och där vetgirigheten hos de församlade inte hade några gränser. Det är 
nyttiga träffar dom här – dels får man träffa varandra och dels lär man sig matnyttiga saker om 
sin Grålle, så man inte står helt handfallen om ngt. till äventyrs skulle falera. Mera sånt här! 
 
Vårbruket i Viggby/Solvalla 26:e april.  
Några dagar innan det var dags för årets vårbruk samlades vi ett gäng och ”baxade” ut harvar, 
den gamla såmaskinen, sladden och konstgödselspridaren. Bytte pinnar på en av harvarna och 
såg till att allt var i ordning! 
Vädrets makter stod oss bi och i en fin vårdag satte vi redskapen i jorden och kunde känna den  
härliga doften av ”nybrukad” jord – det är ngt. speciellt – och att dessutom höra de sex grållarna 
mullra över arealerna fick ens gamla jordbrukshjärta att slå lite extra fort! 
Acke – nyligen utnämnd till ”Gårdsmästare” - som ledde det hela, for som en skottspole och in-
struerade oss hur han ville ha det och faktiskt – lyckades han få disciplin på gänget i motsats till 
förra året då det var ngt. av ”vilda Western” över körningen. 
Det var några av våra ungdomar som provade på att köra såväl harvar som att testa hur det är att 
så – det är mycket att hålla rätt på, men det funkade fint då dom lärt sig hur man använder styr-
bromsarna. Det här är ju vi äldres uppgift att lära ut hur allt fungerar – hoppas vi lyckas! 
Plötsligt stannade en av våra grållar framför såmaskinen och det vidtog ett stort  ”felsökningsar-
bete” med kontroll av bla. brytarna – ända tills ett ”ljushuvud” kollade i bränsletanken, den var 
tom! 
Vi samlades på dikesrenen, tog en fika och kände oss rätt nöjda med dagen. 
Enligt Acke har säden tagit sig fint och vi kan se fram mot en bra skörd.  
                                      Tack Acke för Ditt engagemang! 
 
Åsby/ Skanzendagen  3:e maj. 
Sektionen var inbjuden av arrangörerna till Åsby/ Skanzendagen att köra ungar i ett hölass – ett 
mäkta populärt inslag, inte bara hos de yngre. Per och Kurt stod för körningen och lyckades att 
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fylla på vår klubbkassa rätt rejält, trots att det var frivilligt att betala. Dom hade lätt kunnat fylla 
ytterligare en vagn – kön att få åka var outsinlig! Tack Per o Kurt för er körning. 
 
 
 
Listarallyt  10:e maj. 
Så var det dags igen att delta i Listarallyt som i år firade 10-årsjubileum. Västmanlandssektionen 
hade ”skramlat” ihop 12 st. Grållar och en Volvo Buster 400. Volvon hade startat kl. 0200 från 
Heby för att kunna ansluta till oss andra kl. 0700 – det finns entusiaster! 
Körde de 3.5 milen – efter ett kort ”fikastopp” - till Lista där vi anslöt till den övriga skaran av 
veteraner och nostalgiker. Det kom hela 208 st. ekipage till start – rekord igen! 
Det börjar kännas lite utslitet att tala om mäktigheten att se och höra alla dessa mullrande maski-
ner, glada och förväntansfulla människor ge sig iväg på en 4 mils tripp – men det är enormt! 
Arrangörerna hade även i år lyckats leta upp nya vägar blandat av små asfaltstråk, dammiga 
grusvägar, hagmarker samt härliga skogsbilvägar i en salig men skön blandning. 
Före lunchuppehållet vid St. Sundby slott gled vi igenom ett hjorthägn med anlagda små viltsjöar 
vackert placerade i den gamla slottsparken. Det blev lite trångt på ”banan” men alla fick plats och 
i det vackra vädret – närmare + 30 grader och flödande sol – smakade det gott att få i sig en 
macka och ha möjlighet att umgås. 
Körde vidare till målfållan i närheten av Lista där det vidtog prisutdelning. Det delades ut pris för 
snyggaste vagnar, pris till kvinnliga förare, långväga gäster mm. mm. Vi fick varsin påse chips 
för att vi varit trogna besökare genom åren – det åttonde i rad! 
Vi tackade arrangörerna för i år - och fina arrangemang - och lovade vara på plats nästa gång. 
Drog hemåt men stannade som vanligt i Tumbo för en fika med dopp hos Lindebergs. Förutom 
de numera kända kanelbullarna serverades en läcker ”försommartårta”.  Tack ska ni ha! 

Det blev en toppendag det här! 
 
”Bilia invigning”, Hallstahammar  24:e maj. 
Bilföretaget Ragnar Persson som under många decennier har sålt Volvobilar i Västmanland är 
sålt och har övertagits av ”kedjan” BILIA. Inför namnbytet och invigningen tillfrågades vår sek-
tion om att medverka med några grållar och ”si” det kom 11 st. samt några Volvotraktorer till 
Ragnar Perssons anläggning i Hallstahammar – alla utrustade med olika redskap. Intresset för 
våra veteraner rönte stor uppskattning och det uppstod mycket snack omkring redskapen som 
hängde på våra hydraularmar. Det var många som hade varit med på ”den tiden” och kände igen 
sig! 
 
Potatissättning i Svedvi i slutet av maj. 
Tord Högström budade till potatissättning på den numera rätt så ogräsfria åkern i Svedvi. 
Vi samlades några ”tappra” en fin försommardag och Tord satte sitt treskäriga potatisorder i 
backen och drog upp snörräta fåror som vi plockade ner utsädet i. 
Det uppstod lite diskussioner när fårorna skulle läggas igen hur man skulle köra – men det fixade 
sig till slut – tror vi! 
Den första fåran kan ha blivit lite väl djup och illvilliga tungor pratade om att dom potatisarna 
kommer att visa sig först till jul – men varför inte – färskpotatis till julskinkan är få förunnat! 
Avslutade det hela med korvgrillning och en gemytlig samvaro. Tack Tord för en kul grej! 
 
 
I den här redovisningen av våra förehavanden har jag valt att samla några bilder på nästa 
sida och detta på grund av att kostnaderna att kopiera rusar i höjden om dom ska placeras 
i anslutning till resp. text. Hoppas Ni står ut med detta den här gången! 
 
Hälsningar och väl mött nästa gång! 
Lasse T. 
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Från årsmötet 2008 med Dellmar o 
k 

 

Karl-Åke i samsprå
 

   Bilder från vårbruket i Viggby 

Bilder från Listarallyt 
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