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I varje nummer av Östernärkebladet presenteras en mer eller mindre känd lokal profil - Text & Bild: Sune Jansson.

Göran Johansson  • Odensbacken

Traktorentusiast som bygger 
historia för framtiden.

Göran Johansson är uppväxt utanför 
Hummelsta vid Odensbacken och 
bor väl egentligen kvar där än om nu 
Idrottsvägen hör dit. Skolan var i Sto-
ra Mellösa och den var nästan ny då. 

– De äldre före mig gick i Usta skola. 
Sedan var det ju lumpen. Jobb på Se-
gersjö första april -74, minns jag. Jag 
blev rättare där och det var jag i tio år 
under Rickard Montgomerys regim.

– Jag har väl alltid tyckt om lantbruk 
och traktorer men vi hade inget 
eget lantbruk utan jag var hos gran-
nar och hjälpte till. Efter den tiden 
arbetade jag lite varstans, bland an-
nat på Hjälmarsberg, där körde jag 
lastbil. Sedan började jag köra buss 
för T-buss som det hette då. 

När det blev dåligt med jobb där, 
då blev det lastbil igen i några år, jag 
körde post för Bengts åkeri. Ett bra 
jobb men mycket nattkörning mel-
lan Örebro och Ånge, så det blev för 
tröttande. Jag kom sedan tillbaka till 
bussarna och har blivit kvar där nu 
som reparatör. 

Varifrån kommer traktorintresset?  
– Det har väl alltid funnits men det är 
väl de sista tio åren som jag har börjat 
samlat Det här har varit en gammal 
dröm som jag haft men det tar både 
tid och pengar.  

Den första var en BM-Victor och det 
var för 20 år sedan. Den traktor som 
jag körde många timmar som pojke, 
den har jag också köpt in, det är en 
Grålle, som jag hämtade hem från 
Hällefors. 

– Nu har jag 12 stycken traktorer. En 
speciell traktor är den tyska Lanz Bul-
dog från 1939 med tändkulemotor, 
den är jag stolt över att ha. En sådan 

är dyr idag men den fick jag så det 
var bara att hämta den i en loge i 
Råsta. Den har Albert Carlsson i 
Alm haft sedan den var ny. Den var 
inte i bästa skick då men nu är den 
ommålad och snygg.

– En ovanlig traktor är en GMW 25  
från 1957 och tillverkad av Gnosjö 
mekaniska verkstad.  Traktorn kom-
mer från Vikbolandet där den har 
använts i jordbruket. Den tillverkades 
från 1952 till 1964 och var en efter-
apning av en John Deere-traktor, kan 
man säga. Modellen ansågs gammal 
redan när den kom och när det kom 
modernare traktorer så blev den här 
undanställd. Allt på traktorn är origi-
nal, kanske framdäcken är utbytta, be-
rättar Göran.

– Den här traktorn är det väldigt ro-
ligt att plöja med den har ett sådant 

skönt ljud när man tar i och väldigt 
stark för att vara bensin/fotogen. Jag 
har inte sett någon mera GMW här i 
Närke men det gjordes bara 750 st.

När startade traktorplöjningarna?
Det började hösten 2003 vid Döm-
mesta, Stora Mellösa. Det var två BM 
Victor och en ”Grålle”. Sammanlagt 
var vi ungefär tio personer som plöj-
de och tittade på. Lite senare på hös-
ten åkte vi till Björkvik i Söderman-
land och bevistade Grålleklubbens 
plöjningsfest.

Efter det bestämde vi att pröva ett 
liknande arrangemang i Odensback-
en. Där har vi haft plöjningen sen 
dess. Nu har det vuxit till att omfatta 
- förutom plöjning med traktorer - 
även hästplöjning, tröskning, självbin-
dare, tändkulemotorer, veteranbilar, 
veteranlastbilar och utställare. Besö-
karantalet har ökat hela tiden. Sedan 
2004 har Svenska Fergusonklubben 
Grålle, sektion T, Örebro län varit 
med och delat på arrangemanget.

Vilka är det som är med?
– Alla möjliga från olika yrkesgrupper, 
män och kvinnor som kanske har en 

bakgrund från jordbruket eller bara 
är intresserade av traktorer. 

Det här intresset bara växer, det är 
många som vill ha en traktor idag. I 
Hjelmarebygdens Veterantraktorfä-
rening är vi cirka 70 medlemmar i 
dag, Grålleklubben i länet har drygt 
300 st. Jag är också medlem i Närkes 
FordonsHistoriker och BM- klubben.

– Jag tror att människor idag vill spara 
på det gamla och behöver något i vår 
stressade värld. Därför är det viktigt 
att man kör med dem, museum kan 
man väl titta på, men det är roligare 
när de gamla tuffar på gärderna. Det 
är ljud, dofter, minnen, ja allting.

Blir du aldrig trött på traktorerna?
– Ibland blir jag det också för det är 
en himla massa jobb skall du veta. Nu 
i höstas vid plöjningen i Odensbacken 

hade vi otur med regnet. Vi hade lagt 
ner mycket jobb många av oss bland 
annat fixat ett gammalt tröskverk 
som vi tänkte köra men regnet satte 
stopp för det.

Vad tycker du är bäst, skruvandet 
eller plöjandet?
– Skruva kan ju vara kul men åka ut 

på utställningar och plöjningar och 
träffa mycket roliga människor det är 
också kul, sedan har jag fått en vän-
krets som är ganska stor även utan-
för vårt län.

Plöja, är det svårt?
– Ja det är det, det är en konst och 
sedan få det snyggt också, men det 
viktigaste är att vända ner jorden inte 
för djupt och slutfåror mm.  
 
Har du aldrig önskat dig en egen 
gård?
– Det har jag, men pengar har väl 
saknats men ångrat mig har jag inte 
gjort. 

I år vid plöjningen kom det inte så 
många besökare?
– Det kom 500 trots allt och det vi-
sar väl vilka entusiaster de är.

Är du intresserad av något annat 
än jordbruksredskap?
– Jodå, förr var jag på fotboll och 
bandy med min far men nu blir det 
framför apparaten mest.

Göran fick alla tre priser vid Classic Motor för några år sedan.

Göran Johansson plöjer här med sin Lanz Buldog från 1939.

Göran Johansson, bussreparatör.


