Ett,uMW
ur ska detta gå, tänkte jag när jag tog uppdraget att ge mig in i tidningen
Traktor. Att framöver leverera artiklar till tidningen är kanske en sak. Men
att ta vid efter Lars Vernersson med att till varje nummer knåpa ihop en
ledare kan inte bli annat än en stor utmaning. Speciellt med tanke på hans
stora kunskaper på området. Nåvä1, utmaningar är till för att tas. Det vet inte minst
alla som stått inför till synes hopplösa renoveringsprojekt.
f ÖnVtSSO kommer jag från lastbils- och entreprenadmaskinsvärlden med bakgrund
som lastbilschaufför, åkare och hjullastarförare, men samlade också på mig några
års erfarenhet som lantarbetare och traktorförare på 90-talet. Till vardags levererar

jag artiklar, bland annat till systertidningen Klassiska Lastbilar ända sedan den
grundades, och sedan några år tillbaka för förlagets tidning Trucking Scandinavia
inom entreprenadmaskinområdet.
TILL MITT FÖRSVAR ska jag i alla fall nämna min Massey Ferguson t75s från lg69
som jag bland annat använder till att röja snö och flytta hästfoder med på vår lilla
hästgård utanför Brålanda i Dalsland. Dessutom är jag mitt uppe i en renovering av en
Ferguson TEA20 som gett upp efter år av kämpande i snösvängen på framfartsvägen.
NU LUTAR Vl OSS TILLBAKA och njuter av ett nytt nummer där vi bland annat får
bekanta oss med teknikgeniet Folke Lavetti i Vargön som har en Porsche Allgaier.
Sedan har vi Ian-Erik Larsson som visar upp sin imponerande samling på hela 60
BM-traktorer och maskiner. Flera av det minst sagt unika och udda slaget.
En mer hanterbar kollektion står Karl-Erik Svensson utanför Mellerud för.
Ett traktormuseum i Hälsingland har Anders Nord i Bjuråker byggt upp genom
idogt arbete. Eget museum är också något som Ove Kock i Gendalen siktar på med
sin samling som innehåller många
specialare.

Vl BJUDER SEDVANLIcT också på
djupdykningar i historiens tecken.
Vad sägs om tändkulemotorns, som
tar sin början vid förrförra seklet. Och
Åkermans historia. De gjorde mer än

bara sina berömda grävmaskiner.

till exempel att de gjorde
julgransfötter och våffeljärn?
fag kan inte annat än lova er ett
Visste ni

intressant och inspirerande nummer
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