
 

 

Grållebladet  U – län 
Nr.  1 / 2011    (januari) 

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

Så var det dags igen – hej på Er ! 
Kan Ni hålla med mig om att vintern börjar kännas en aning ”tjatig”? Inte nog med att elmätaren 
håller på att slå knut på sig själv och att bensinkontot för snöröjningen förmodligen har slagit nytt 
rekord, så har gårdsplanen blivit rena skridskobanan och sparken har kommit till heders igen!  
    Nu ska man ju inte vara gnällig, för vad skulle man tagit sig till om man inte haft Grållen till 
hjälp att få bort allt det vita? Förmodligen skyfflat för hand – så tack Harry för  din fina 
skapelse – GRÅLLEN – den har sparat många ryggar, och trots sina 60-år på nacken fun-
kar den ännu oklanderligt – vilken maskin! 
    Arbetsgruppen har träffats och kommit överens om vad vi ska syssla med under den här 
säsongen och resultatet hittar du på omstående sidor. Som vanligt har vi en hel del arran-
gemang som tarvar ett hyfsat väder så det är ju bra om du håller telefonkontakt och förvis-
sar dig om att inga förändringar kommer att ske. Vi hoppas att vårt urval av aktiviteter 
ska passa dig – alltifrån mekarkurser, sådd och skördearbeten till utställningar och träffar. 
    Vår nyblivna Grålledoctor Kalle Lundberg berättar på sista sidan om sin funktion och 
sin syn på sin nya uppgift inom sektionen samt lämnar en del nyttiga råd och tips.  
    För att vi ska kunna informera dig ytterligare om vårt digra program kallas du till års-
möte enligt nedan. Kom gärna med ”friska” ideér till mötet! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Då rullar vi igång ! 
Hälsningar från arbetsgruppen/ Lasse T. 

 
Arbetsgruppens funktionärer: 
Tord Högström Sektionsledare 0220-14559 Per Eriksson      Webb-master/Valberedn. 0220-29180 
Lars Tideström Skriftställare 021-55627 Acke Lundholm Gårdsmästare 021-61005 
Mari Johansson Kassör 070-2957273 Lars Lindkvist Rättare 070-4474557 
Sven Erik- Morberg Ledamot 0220-43179 Anders Lindmark Ledamot 0224-740004 
Kurt Larsen Valberedning 0220-17040 Karl-Arne Lundberg Grålledoctor 073-7595079 

 
Kallelse till årsmöte ! 

 
 Samling: Lördagen 26:e mars 2011, kl. 1100   
 Plats: Aros Motorveteraner, vid Johannisbergs flygplats 

 Dagordning: -  Val av sektionens funktionärer 
  -  Genomgång av sektionens ekonomi   
  -  Genomgång av säsongens aktiviteter 

-  Fika, bildvisning och allmänt mingel 
  
 ”Skaffning” Sektionen bjuder på fika med frallor bakade på vårt egen-

producerade  mjöl men för att vi ska veta hur mycket som 
ska bakas och kokas, vill vi att Du anmäler Ditt deltagande. 

  
 Anmälan till:   Lars Tideström  tel: 021 - 55627
         0708 – 804274 
  Före tisdagen 22:a mars -  annars blir det ingen fralla !  

            Varmt Välkomna ! 
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Grålleklubben U – Län. Arrangemang och aktiviteter säsongen 2011. 
19:e febr Mekarkurs i elteknik hos Aros Motorveteraner, Västerås. Start kl. 10 00  
 Kalle Lundberg undervisar om elsystemet. Info av Kalle. Tel: 073-7595079 

  5:e mars Skogsdag ,Bondängen/Valhall, Hallstahammar 
 Vi kör massaved och timmer under ledning av Per Eriksson  Tel: 0220-29180  

26:e mars Medlems -/ årsmöte, U- län. 
 Se separat kallelse.  

  2:a april Mekarträff i Åvestbo/ Fagersta. Start kl. 09 00 

För mera info ring Anders Lindmark 0224-740004 eller Kalle Lundberg. 073-7595079          

  9:e april Årsmöte, moderklubben, Söderköping. 
  Vi träffas och umgås med ”Grålleklubbare” från landets alla hörn. 
 För ev. samåkning  ring: Lasse Tideström.  021-55627   

30:e april       Vårbruk/ sådd, Igelsta/ Romfartuna.  
 Vi harvar och sår en åker på ca 3 ha som vi plöjde i höstas. 
 För info och deltagande ring: Axel Lundholm  021-61005 eller Lars Lindkvist  070-4474557 

   7:e maj Åsby- Skanzendagen/ Hallstahammar 
 Vi kör ungar och transporterar publik i ”hölassvagnar”. Info av Tord Högström Tel: 0220-145559 

7 o 8:e maj Marknad hos Aros Motorveteraner/ Johannisberg 
 Aros Motorveteraner anordnar en marknad i anslutning till en veteranbilsträff. 
 Du är välkommen att delta – kanske fynda – kanske sälja något Du har till övers - eller bara kika! 
 Kontakta Kalle Lundberg 073-7595079 så berättar han hur det går till. 

21:a maj Veterantraktorträff Brånsta/ Romfartuna 
 Grålleklubben arrangerar en veterantraktorträff öppen för alla. 
 För mera information, se hemsidan eller kontakta Grålledoctor Kalle Lundberg 073-7595079 

11:e juni Listaträffen/ Eskilstuna. 
”Häng med på ngt. häftigt”! Kör ett rally tillsammans med över 200 andra traktorer och umgås 
med dess ägare. En heldag kan vi lova – och fint väder brukar vi alltid bjuda på – vi lovar inget! 

  För info. och anmälan ring: Lasse Tideström 021-55627 

  6:e juli Hembygdskväll, Västerfärnebo 
 Vi har utställningen på plats samt några traktorer. Prata med Anders Lindmark. Tel: 0224-740004 

20 o 27 aug  Skörd, Igelsta/ Romfartuna. 
 OBS! Skördearbetet delas upp på två dagar.  

Den 20:e kör vi traditionsenligt med självbindaren och den 27:e med en nyrenoverad bogserad 
skördetröska. 

 Handledare för detta är Axel Lundholm. Tel:  021-61005 och Lars Lindkvist 070-4474557 

3-4:e sept  ”Jädersbruksdagarna”/ Arboga. 
 Traditionellt deltagande med vår utställning, traktorer och redskap som 
 vi har möjlighet att demonstrera - i och på en åkerlapp. Ca 7000 besökare! 
 Kontakta Nils Engström 0589-70017 eller Mats  Johansson  0589-14191 för info. och deltagande.   

17:e sept Sevalla/ Veterantraktorplöjning. 
 Sevalla hembygdsförening arrangerar plöjningen som Du inbjuds att delta i. 
 Det är inte störst att vinna – utan att kämpa väl! 
 Anmäl Dig till Gunnar Björklund  021-62023, 070-9632150  

17:e sept  Fårets Dag, Åsby/ Hallstahammar. 
Vi har utställningen och traktorerna på plats. Plöjer, kör en kortege, samt transporterar ungar i ett 
hölass. För info och anmälan ring: Tord Högström.  0220 –14559 
 

 
        
 

forts. 
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24:e sept Plöjning, Igelsta/ Romfartuna. 

Vi plöjer den tidigare skördade åkern. Axel Lundholm kommer att tillsammans med Lars Lind-
kvist att vara våra instruktörer och hålla oss i ”hampan” så att allt blir rätt!  
Ring Axel för info och anmälan. Tel: 021- 61005 

15:e okt Tröskning/ Solvalla 
Vi tröskar ”vår” säd med ett stationärt Grålledrivet  tröskverk och upplever nostalgins vingslag. 
”Koktrossen” kommer att vara på plats och förse oss med ngt. matnyttigt. 
Ring Axel Lundholm 021- 61005 för mera info. 

29:e okt Mekarkurs hos Aros Motorveteraner 
 Kalle Lundberg  kommer att undervisa oss. Program ännu ej fastställt men information kommer!  

19:e nov Skördefest 
Säsongen avslutas med ett kalas för att vi ska få träffas och umgås under lättsamma former. Vi 
återkommer om plats och ansvarig för detta. 

 Övriga tänkbara arrangemang: 
Svedvi / Hallstahammar. 
Mikael (”Kickus”) Högströms åkermark står till förfogande om det är någon som vill harva – den 
plöjdes i höstas. Vi kommer även att köra slaghack på en bit. Möjlighet att sätta potatis för den 
som vill. Traktorer och redskap finns på plats om Du vill delta, men inte kan använda din egen. 
Tag kontakt med Tord 0220-14559 eller 070-6871775 om Du är intresserad! 

”Måndagsträffar” i Westerqvarn 
Det anordnas veteranbilsträffar varje måndag i Westerqvarn och Du är välkommen att delta med  
din traktorklenod samt träffa likasinnade. Det brukar dyka upp ett par hundra veteraner varje 
gång – så Du behöver inte känna Dig ensam! 
Tag kontakt med Urban Strandberg 0220-44004 så berättar han mera. 

Många av våra aktiviteter är ”väderberoende” så informera dig om läget/ telefon! 

Det här blir väl något att kunna vara med om !!!! 
     Välkomna hälsar – arbetsgruppen/ Lasse T. med några gamla bilder  ! 
 
 

 
                        Vårsådden 2008 

 
                           Skörden 2006 

 
                          Listarallyt 2008 

 
                       Höstplöjningen 2008 
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Doctor Kalle har ordet. 
Jag har efter en tid som ”AT läkare” i Västmanlandssektionen, efter moget övervägande, stöd 
och påhejande från medlemmarna, tagit steget till Grålledoctor. Jag hoppas kunna bidra med 
råd och tips rörande våra traktorer. Min filosofi är att sprida kunskapen via mekarträffar och 
detta grålleblad.  

Vidare så kommer jag att visa hur man själv söker i verkstadshandböcker och annan litteratur 
för att skaffa kunskap. Detta för att man inte skall köra fast på småsaker.  

En annan viktig del är att sprida kunskap om förebyggande underhåll. Jag kommer vidare att 
komma med tips om vad man skall tänka på vid köp av traktor och även renoveringstips.  

Syftet med detta är att bevara så många grållar och redskap som möjligt i fint gångbart skick. 
Jag ser en tendens till att man köper en traktor men förstår inte att sköta eller reparera den. Då 
slaktar man den i stället och säljer delarna på Blocket. De flesta, inte alla, av dessa traktorer är 
säkert inte så svåra eller dyra att reparea eller renovera. Det är synd att dessa maskiner går ett 
sådant öde till mötes. Det enda positiva är en växande begagnatmarknad.  

Själv så har jag skruvat och jobbat med bilar och traktorer i hela mitt liv. I dagsläget så äger 
jag tre traktorer samt några veteranbilar. Mina traktorer är Ford 9N 1940, Ferguson TE 20 
Continental 1947 och MF 35 1962. Alla i körbart skick. 
 
Lite tips inför våren. 
 Om traktorn inte varit igång på hela vintern så finns en del att tänka på.  
Kontrollera oljenivån och oljans beskaffenhet, den får inte vara grå eller ”mjölkig” vilket ty-
der på att den är uppblandad med vatten. Starta inte med sådan olja. 
Kylvätska, se till att det finns kylvätska i kylaren. Den skall täcka cellerna i kylaren med ett 
par cm.   
Bränslet, tappa ur gammalt bränsle då det som regel är färskvara och tappar sina egenskaper 
med tiden. Med nytt bränsle i tanken så kan man förbereda uppstarten inför säsongen.  
 Med ett laddat batteri på plats, hydraulen urkopplad, hydraulspaken i nedre läget (för säker-
hets skull) kopplingen ur så kan traktorn startas på ett säkert sätt. 
När du har startat traktorn, kontrollera att det inte läcker olja eller vatten någonstans. Låt mo-
torn gå i femton, tjugo minuter och kontrollera igen. Rör inte hydraulen än. Om allt är bra så 
kör en liten sväng. Kontrollera oljan i bakkroppen, om den ser bra ut och det inte är minus-
grader ute, så är det läge att köra hydraulen upp och ner några gånger. Om det är minusgrader 
så måste man kontrollera, genom att skruva ur avtappningspluggen under pumpen, att det inte 
finns vatten som läckt in, via kontrollfjädern eller luftningshål, och frusit i pumpen. Speciellt 
om traktorn stått ute i regn och rusk. Detta kan skada hydraulsystemet allvarligt. Om man 
misstänker is i cylindern, värm med varmluftspistol på locket under sitsen. 
 
P.S. 
Som en påminnelse om den oersättlige Grålledoctorn Erik Lundholm, så kommer jag att skri-
va doctor med ”c”, det var han noga med.    
   D.S. 
Tack för ordet 
Kalle Lundberg Gd  
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