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God kompott?
N

u är det dags för ett nytt nummer av tidningen Traktor. Som vanligt fylld
till brädden med blandat innehåll.
Så kan man enkelt inleda dessa ledarsidor.
Frågan är vad ni läsare tycker. Är blandningen bra eller vill ni se mer
eller mindre av något? Är det för mycket riktigt gamla traktorer som många saknar
relation till eller är det för mycket av det modernare. Gillar ni orenoverat eller vill ni se
mer traktorer i nyskick, eller kanske sådant som är ombyggt? Skulle ni uppskatta att
vi tog in fler läsarbilder där ni får visa upp vad ni har i gömmorna? Det är ju inte allt
som kommer i ljuset under traktorträffar och utflykter. Hör gärna av er till tidningen
med förslag och synpunkter. Mailadressen är traktor@traktor.se.
JAG TROR OCH HOPPAS att vi lyckats få till en bra blandning denna gång. Det blir
ett besök hos Ingvar och Åke Josefsson utanför Frändefors som använder sina klenoder i skogen. För dom gäller Massey Ferguson och Nuffield. Däremot har bröderna
ingen Ford i skogen, vilket det ju faktiskt också fanns, vilket Lars von Rosens historiska artikel är tydligt bevis på.
Några rapporter från olika tillställningar blir det också. Vad sägs om en rapport
från den stora veteranträffen i Bosarp söder om Jönköping där bland annat 150 veterantraktorer fanns att beskåda. En annan stor händelse var SM i plöjning på Oppeby
säteri i Södermanland där årets bästa traktorplöjare korades. I sammanhanget betydligt mindre var distriktsmästerskapet i plöjning strax innan SM där deltagare från
Bohuslän, Norra Dalsland och Värmland gavs möjlighet att träna och dessutom säkra
platser till SM-tävlingarna nästa år.
TRAKTORSPANINGEN utfördes
denna gång i nordöstra Skåne där
många blandade godingar tog sig ut
och letades fram. Dessutom har vi
besökt Helge Olsson på Värmlandsnäs som har en hel rad intressanta
traktorer av olika fabrikat. Men
innan ni får bita tag i årets sista
Traktor vill vi alla på tidningen
passa på att önska er en riktigt god
jul och ett gott nytt år!
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