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Tänk att det har gått ett helt år sen vi skrev 
vår Julhälsning sist. Tiden går fort i trevligt 
sällskap. Även om året började lite trevande 
så har allt löst sig till sist. Trots utskrifter  
och telefonsamtal var det ingen som nappa-
de på att göra vårt rally. Däremot kom der 
förslag på garagerunda i Knivsta, vilket 
genomfördes i fint vårväder. Det var sedan 
dags för visning på Jula, återigen fick vi 
möjlighet att visa upp oss tillsammans med 
Nymans Vänner denna fina vårdag. Sedan 
stod det inte på  förrän moped– och motor-
cykelträffarna drog igång, men ännu ingen 
arrangör av Upplandsrundan. Det var 
många som ringde och undrade när vårt 
rally skulle gå. Men så en dag i juli ringde 
Stig Larsson mig och undrade om rallyt. 
Stig sa att han hade åkt en runda  i  Tärn-
sjö, men det var inte så långt.  
 
Sagt och gjort. Jag satte mig i bilen och åkte 
mot Tärnsjö, där Gunnel och Stig är fritidsbo-
ende. Vi åkte den tänkta banan och jag tyckte 
det var mycket fint.-”Vi kör!”, sa jag. Rally-
kommittén. Var klar: Gunnel svarade för för-
plägnaden vid start  och mål, Stig stod för kon-
troller och kontrollanter och jag själv tillsam-
mans med övriga i styrelsen stod för det admi-

nistrativa. 
 
        Men vi hade fortfarande ingen som gjorde 
dagligbilrallyt, då vår sekreterare Jon Jansén 
flyttat norröver under sommaren. Eva Hansson 
frågade vår kassör Anders Eriksson om det var 
något klart.-”Nej, det är det inte”, varpå Eva 
säger  att då tar vi det igen, så på så sätt löste 
det sig. 
 
         Jag hoppas innerligt att alla evenemang 
för 2008 skall lösa sig betydligt lättare. 
 
Till sist ett hjärtligt tack till er alla som un-
der året på något sätt ställt upp!       
                                                                                               
GERTH ASPLUND 

Ordförande har ordet 
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En god vän och kamrat har avlidit den 
12 oktober 2007 efter en tids sjukdom. 
En man som ryckts bort i sina bästa år. 
En mycket skicklig yrkesman, som hade 
veterantraktorer som sitt stora fritidsin-
tresse. 
 
En eldsjäl som startade upp veterantraktor-
rallyt i Knivsta, en aktivitet som blivit 
mycket populär att deltaga i under de gång-
na  åren (fyra år).  En god och älskad famil-
jefar har lämnat hustru, barn och barnbarn i 
stor sorg och saknad och från oss alla 
andra, bland annat Upplands Fordonshisto-
riker. 
Här är  eldsjälen nummer 1: Ingemar  
Karlsson i full färd med att i ordningsställa 
manöverprovet vid målet i Knivsta. Det var 
Ingemar som kom med idén att   köra 
Traktorrallyt på orten.. 2007 blev hans sista 
deltagande och arrangerande av ett rally. 
Ingen kan tro detta: titta på bilden, där han 
till synes är pigg och alert, men skenet be-
drar. Han  är redan märkt av en svår sjuk-
dom, som ändade hans liv alldeles för tidigt 
 
STIG LARSSON 

Till minne av Ingemar Karlsson 

En medlem i UFH,  motorcykelsentusi-
asten, Ove Söderberg, Vallby, Rasbo 
har hastigt ryckts ifrån oss i en trafik-
olycka i Ramsta vid Enköpingsvägen. 
Ove hade inte en chans att väja inför 
hjullastaren som körde ut till Enkö-
pingsvägen från en mindre väg framför 
honom. 
 
Ove var på väg hem till sin Ewa när det 
otäcka hände. Han hann aldrig fram. En 
man i sina bästa år har lämnat oss. Mina 
tankar går till Oves närstående. Det finns 

ingen tröst i sådana stunder.  
 
Det som hände var inte bara ofattbart, utan 
helt och hållet onödigt. Det finns bara en 
fråga, som ingen kan svara på: Varför? 
 
ARJA HILL, VÄSTERBERGA  RASBO 

Till minne av Ove Söderberg 
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”Brand-Janne” vakar över Brandkårsmu-
seet på Åland, han pekar med en gest mot 
de röda Fargobilarna här inne. – För att 
köra dem krävs ett stort självförtroende, 
säger han på trevlig åländska och ler sam-
tidigt. 
 
  Brandkårdsmuseet innehåller  stora delar av 
den åländska brandkårshistorien med en god 
representation av vagnparken genom 1900-
talet. 
 
   – Det där är en hybrid av T-, och A-Ford 
från någon gång i slutet av 1910-talet, berät-
tar ”Brand-Janne” och pekar mot en öppen 
gammal brandbil. 
 
      När hästarna gjort sitt i det åländska 
brandförsvaret behöll man vattensläpsprutor-
na försedda med skacklar och kopplade dem 
efter motordrivna dragbilar. 
 
     Sida vid sida står nu de röda brandbilarna 
som gjort sitt bästa för att släcka åländska 
bränder. Märken som kan ta åt sig äran är: 
Fargo, Chevrolet, Bedford, Landrover, Them-
sen, International, Karhu och släpsprutan 
Ludvigsberg med flera. 
 
 TEXT OCH FOTO: 
GUNNAR FLODÉN 
 
  

När Åland brinner 
 

Kön ringlar vid Brandkårsmueet på 

 

Fargo-brandbilar på rad.  

 

Brandbil av märket T-, och A-Ford från nå-
gon gång i slutet av 1910-talet  
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Nymans vänner arrangerade 7:e NV rally i 
strålande solsken.  Att NV-rallyt blir populä-
rare varje gång det går är säkert. I årets 
rally var det 140 startande och bara ett eki-
page kom inte i mål av egen kraft. 
 
Både förare och motorcyklar och mopeder 
hade bra kondis. Rallyslingan kördes sydost 
om Uppsala i Linnés fotspår. Det gjorde att 
ekipagen passerade Carl von Linnés sommar-
bostad, Linnés Hammarby. 
 
         I NV-rallyt är numera inte bara Nymans 
produkter som får åka. Det är öppet för varje 
fabrikat. 
Som här Rune Landberg i rödhjälm som rättar 
tillglasögon före start med Monark 125cc, 
BSA motor. 

 
          
 Undertecknad var involverad vid start och mål, 
så man hinner inte med att fota så mycket. Men 
däremot så får man se och höra vad deltagarna 
tycker om rallyt och det var bara lovord, bra vä-
gar pilot så det var bra att hitta hem. Så Stig 
Bernström och Hasse Andersson får ta åt sig äran 
av bansträckningen.        .            
 

Här är det lugnet efter stormen. Dessa tre 

gentlemän tänker nog om man ser blicken på 
Hasse Brodin till höger. Å! Vad det är skönt att 
alla 140 startande har åkt och att oljeröken ha 
skingrat sig. Men det är vemod också: det är ett 
år kvar till nästa rally som alla ser framemot. 

 

Undertecknad önskar härmed Nymans 
Vänner och alla deltagare i rallyt 

 
GOD JUL  OCH 
GOTT NYTT ÅR! 
 
ÖNSKAR  BENGT JOHANSSON 
 
TEXT: BENGT JOHANSSON 
FOTO: BENGT  JOHANSSON  
 
 
 
 
 
 
 

NV RALLY  2007  
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Resultat NV-rallyt 2007 
MC 
1. Björn Wolrath    Monark Blue Arrow 
2. Gary Aldgård       NV 20 
3. Kjell Lindberg      Husqvarna 
4. Hans Erikson        NV JB 
5. Uno Walter            DKW 500 
6. Bengt Myhrman   NV 36 
7. Lars-E Larsson     NV 35 
8. Christer Melander  NV 20 
9. Ingvar Ax              Monark Blue Arrow 
10.  Astor Sandahl       NV 30 
 

 
Mopeder/lättviktare 
1. Roger Nyberg        Crescent 
2. Marie Sundberg     NV JB 
3. Lars Thurell           NV 
4. Jan-E Johansson    NV Saxosped 
5. C-H Norman          Crescent 
6. Claes G Barrestam NV Saxosped 
7. Tomas Kolmodin    Monark scouter 
8. Anders Thörnér      Autoped 
9. Ragne Tibblin          DBS 
10. Lars Lindblom       NV 11 

 
 
 
 Sommaren 1959 var jag 15 år och prakti-
kant på en bilverkstad i Uppsala för att 
komma in på tekniskt gymnasium, vilket 
på den tiden fordrade tre månaders prak-
tik. Som tjänstefordon disponerade jag en 
Monarscot. 
 
 Bilfirman hette Bilbolaget med försäljnings-
lokal och serviceverkstad på Norbyvägen 
mitt emot Shellmacken. Jag bodde i samma 
hus och min pappa kände ägaren av firman. 
Den egentliga verkstaden låg på Knivstaga-
tan. Dessutom var företaget Uppsalas näst 
största TV-leverantör med butik på Kungsga-
tan. Ägare och chef var Olle Larsson och min 
chef i serviceverkstaden var Aspman 
(förnamnet har jag glömt). Förutom jag som 
praktikant fanns det en mekaniker från Öst-
hammar. Bilförsäljare var Bertil Beijergård 
och ytterligare en man vars namn jag glömt. 
På kontoret fanns en kamrer. På Knivstaga-
tan låg förutom verkstaden också reservdels-
förrådet. 
 
      Firman hade från början varit represen-
tant r FIAT men hade successivt utökat så att 
vi 1960 förutom FIAT sålde Peugeot. Vi var 
också representanter för Alfa Romeo, Lancia 
och Land Rover men det var inga stora mär-
ken på den tiden. Försäljningen av FIAT 
minskade och Peugeot ökade. Framför allt 

var det Peugeot 403 och senare 404 som sål-
de bra. 
 
       Firman hade från början varit represen-
tant för FIAT men hade successivt utökat så 
att vi 1960 förutom FIAT sålde Peugeot. Vi 
var också representanter för Alfa Romeo, 
Lancia och Land Rover men det var inga sto-
ra märken på den tiden. Försäljningen av 
FIAT minskade och Peugeot ökade. Framför 
allt var det Peugeot 403 och senare 404 som 
sålde bra. 
 
        Hösten 1958 köpte jag en begagnad mo-
ped av 1957 års modell, Crescent 2005 (5:an 
betyder att den var treväxlad, som tvåväxlad 
hette den 2000,) Sommaren 1959 var det 
dags för motorrenovering. Jag höll till på bil-
verkstaden på kvällarna eftersom jag bodde i 
samma hus och ”gubbarna” i verkstaden var 
konsulter och talade om hur jag skulle göra. 
Sedan dess har jag fortsatt att renovera 
SACHS mopedmotorer från åren 55-57. Det 
har blivit ett antal renoveringar genom åren 
och just nu har jag två Crescent Saxopeder 
från 55 och 56 med två nyrenoverade moto-
rer liggande i reserv och två ytterligare vev-
partier som extra reserv (förutom en hel del 
andra delar). 

Minnen från en bilverkstad i Uppsala 
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 Det var vanligt med motorcyklar i inbyte och på 
Bilbolaget hade vi varit tvungna att hyra ett ex-
tra garage för alla motorcyklar eftersom vi böt in 
ganska många men hade svårt att sälja dom. Det 
var nog ca 30 MC i garaget. När vi sålde tog vi 
ca 2-300 kr för en MC. På den tiden kostade en 
ny moped ca 750 kr som jämförelse och en bil-
mekaniker tjänade ca 6 kr per timme. Trots att vi 
hade så många motorcyklar i förrådet så finns 
det ingen som jag i dag ångrar att jag inte köpte. 
Det var nästan bara halvslitna brukscyklar av de 
vanligaste märkena och nästan bara tvåtaktare. 
Trots att det inte var lätt att sälja gamla halvslit-
na bruksmotorcyklar på den tiden så lyckades i 
alla fall den försäljaren vars namn jag inte minns 
sälja ut i stort sett samtliga på ett år. Men kons-
tigt nog var samma säljare väldigt dålig på att 
sälja bilar. Bilarna sålde Bertil Beijergård och 
chefen själv, Olle Larsson. Bertil Beijergård 
vandrade sedan vidare och sålde en tid Renault 
och därefter Volkswagen i många år. 
 
     Vid vissa tillfällen kunde man göra mycket 
bra affärer som kund på Bilbolaget. Tydligen 
uppnådde vi ett säljmål om vi sålde ytterligare 
en bil under perioden som gjorde att vi fick ra-
batter hos generalagenten. Likaså var det lättare 
att göra Vid vissa tillfällen kunde man göra 
mycket bra affärer som kund på Bilbolaget. 
Tydligen uppnådde vi ett säljmål om vi sålde 
ytterligare en bil under perioden som gjorde att 
vi fick rabatter hos generalagenten. Likaså var 
det lättare att göra ett bra pris vid vissa månads-
skiften. Förmodligen hade vi ont om pengar i 
företaget. Lönerna betalades dock ut regelbun-
det varje vecka i små genomskinliga kuvert. 
 
        Det hände att bilägare glömde att lämna 
sina bilnycklar när dom lämnade in bilen på 
service. Det var dock inga problem. Rattlås var 
ofta extrautrusning och jag som praktikant 
skickades ut på gården för att ”låsa upp”. Det 
hände att bilägaren var förvånad när han kom  
tillbaka och upptäckte att bilen inte stod där han 
ställt den och att servicen var utförd trots att han 
själv hade nycklarna. Verktygen var böjd kaffe-
sked (för ventilationsrutan). Ståltråd med ögla 
(för låsknappen på dörren om det inte fanns ven-
tilationsruta) och t.ex. chokladpapper med stani-

ol eller en ståltråd för tändningen. En 
”upplåsning” på det viset gick ofta lika fort som 
att använda nyckel. 
 
         När jag arbetade med bilarna märkte jag 
att det var stor skillnad i kvalité. När jag gjorde i 
ordning en svart PV 1957 för lackering (hos 
Björkmans) som vi fått i inbyte tyckte jag att det 
var rena pansarvagnen jämfört med FIAT. En 
egenhet hos Fiat 1100 och 1200 var att motorer-
na ofta ruskade på sig på tomgång som våta 
hundar. Balansproblem?? Vid service stack man 
ner en skruvmejsel på ett ställe 
(oljepåfyllningen?) och petade hål på ett oljefil-
ter i metall som gärna ville  slamma igen. 
 
         FIAT-motorerna ville också gärna nypa på 
tredje cylindern, åtminstone gällde det 1400-an 
från början av 50-talet. Kylproblem??  
 
         FIAT hade på den tiden en modell som 
hette 1800 och 2100 beroende på motorstorlek. 
Det var en mycket snygg bil, ritad av Farina tror 
jag och mycket lättrostad. Jag har inte sett någon 
på många år. Det FIAT sålde mest på den tiden 
var FIAT 600 och det var en riktigt bra bil för 
att vara så liten. Bland de äldre FIAT-arna var 
500:an, Toppolino, min favorit. 
 
  

 

 

FIAT 1400 från 1954? som ägs av en av 
mina vänner i Södermanland. En ägare 
(hans far), 4 000 mil. Bilen är till salu. 
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FIAT 1200 var en bil med mycket fin 
inredning och även elegant utvändigt. På den 
tiden var det vanligt att man satte fartrekord i 
”dödskurvan” på gamla Riks 13. (Kurvan på 
gamla vägen mot Stockholm med staket i mit-
ten.) Det var en ägare till en Fiat 1200 som 
hävdade att han innehade rekordet för stan-
dardbilar med  hundratjugo på vänster sida 
mot Knivsta. 

 

 Bland inbytesbilarna var jag mycket 
förtjust i en LANCIA Aprilia från ca 1948 
med V 4-motor. Om jag minns rätt var den 
ursprungliga ägaren utvecklingschef på Ny-
mans. Bilen var svart med vinröda sidor. Jag 
såg den ganska ofta på Norbyvägen innan in-
bytet. 

 

 Vid ett tillfälle fick vi in en Chevrolet 
1927 som hade gått 4 000 mil. Ingen begrep 
sig på den på firman men min far hade kört en 
sådan som ung så han fick demonstrera. Det 
var en ung entusiast som köpte den för at ha 
den som veteranbil. 

 

 När man skulle ställa in bilarna i gara-
get för kvällen fick man se upp med de äldre 
Peugeoterna för dom hade bakvända växellä-
gen men det var naturligtvis bra övning för en 
15-åring att stuva in bilarna i garaget över nat-
ten. 

 

 Bland de bilar som jag ofta såg på Nor-
byvägen utanför Bilbolaget kommer jag ihåg 
en gammal öppen Horch av militärmodell med 
gjutna pedaler med ett stort H på. Utanför ga-
raget Gläntan var det en yngling som gjorde 
en BMW 328 klar för lackering genom att 
skrapa den med en båtskrapa. Han var mycket 
förtjust i bilen och höll gärna långa utlägg-
ningar om man ställde någon fråga. Nere i vil-
laområdet stod en vit tvådörras Mercedes 170 
cabriolet och utanför ett annat hus (ägaren till 
Vålamagasinet) stod en Fiat 600 med Vingale-
kaross. Det var en mycket elegant bil som vi 
sedan böt in. 

 

 Jag sökte aldrig till tekniskt gymnasium 
så jag hade ingen nytta av min praktik på så 
sätt men det var på serviceverkstaden på Nor-
byvägen som jag lärde mig grunderna i att 
meka med fordon. 

 

 Bilbolaget såldes efter några år till Hed-
ströms motor som var Volvoförsäljare. Dom 
lade ned verksamheten på Norbyvägen så gott 
som omedelbart. 

 

  

Bilbolagets försäljningslokal på Norbyvägen. Till 
vänster låg posten och till höger låg det en sybe-
hörsbutik. Bild från 2007. 

 

Bilbolagets serviceverkstad på Norbyvägen 
med motorcykelgaraget till höger som det ser 
ut år 2007. 
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Stockholm 23/10 –07 
 
Så är det dags att skriva ännu några rader 
till UHF:s Julhälsningen, om nu någon orkar 
läsa. Sommaren som gått har inte varit så 
många aktiviteter för min del. Jag arbetar 
varannan helg  och typiskt är att de evene-
mang man vill åka till sammanfaller med 
mitt jobb. 
 
Något jag inte vill missa är vår klubbmarknad i 
Håga. Jag var där i år också, även om det råka-
de vara samtidigt som Gärdesloppet som jag 
har nästan inom gångavstånd. Man kan sam-
manfatta min säsong med inte ett enda rally 
men ganska många marknader. Vi brukar åka 
till någon stad  där det är marknad och vara där 
en timme eller två och sedan se själva centrum, 
där vi får se lite vanliga affärer. Sedan vi ätit 
någonstans åker vi hem ofta med tåg eller bus, 
och har på så vis både Gertrud och jag fåt en 
gemensam upplevelse. Vi har ändå fått några 
trevliga turer på Monarken, dels på de öländska 
småvägarna på semestern, och några gånger 
hemma. 

Är det någon som tänkt på hur fort någon 
bilmodell försvinner ur trafiken? Här vårdar 
och pysslar vi om våra 50-60-talsfordon medan 
lite nyare fordon totalt försvinner för vi tycker 
att de är för vanliga att spara på. Jag tänker på 
Volvo 240, denna vanliga bil som nu är totalt 
osynlig i trafiken. Kanske finns ett antal parke-
rade någonstans. 
 
        Regnmarknaden i Ekebyboda skall inte jag 
skriva om annat än för en gångs skull hade jag 
lite eget krafs jag städat ur källaren och det sål-
de ovanligt bra,  trots vädret var det inte någon 
som klagade. 
 
      Bifogar en bild på Gertrud på årets Tall 
Ship Race, en till synes solig och varm dag  och 
önskar alla i UHF en god jul och ett gott nytt 
år. 
 
HÄLSNINGAR! HANS SCHÖNTAL , GERTRUD 
SUNDHOLM 

Julhälsning från Hans Schöntal  

Gertrud Sundholm, Tall Ship Race –07  
i  Stockholm 
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 1. 
Sigtuna är ett mycket populärt utflyktsmål på 
sommaren för turister, och nere vid Hamncaféet 
samlas MC-folket på onsdagskvällarna. Även 
lite udda och intressanta bilar brukar vara på 
plats vid detta ställe. Som mest har ca 250 for-
don varit på plats på en och samma onsdags-
kväll, 90 % MC, 10 % bilar.  

  

 2. 
Vid Venngarn har man kört igång med fordons-
träffar 2 kvällar i veckan, onsdag och torsdag. 
Här samlas mycket MC-folk, närmare 500 eki-
page har varit på plats vid ett och samma tillfäl-
le. De flesta kommer på nyare ”glidarhojar”, 
men någon ”gamling” brukar vara på plats. På 
bilsidan är det mest amerikanare av nyare års-
modeller. Några ”ombyggda” och ”hottade” 
bilar av äldre modell kan dyka upp på den stora 
parkeringen. Vid serveringen bjuds det på le-
vande musik (country) av duktiga musiker. 

 
   

 3. 

Ute i Nifsta vid golfbanan (Gottröra) star-
tades den första fordonsträffen 2005. Här är alla 
välkomna med det man har som rullar, två eller 
fyra hjul har ingen betydelse. Fordonen som 
kommer hit varierar i skick, från fordon i super-
skick varvat med fordon i orenoverat brukskick. 
Övervägande antal är bilar. 

 

På MC-sidan är det mycket mopeder, -
98:or, och tunga MC. Även en och anan traktor 
brukar vara på plats, alla är välkomna. UFH är 
lite smått engagerade i dessa träffar som ökat i 
antal ekipage för varje år. Det finns en liten 
trevlig servering där man kan köpa kaffe, läsk 

och bullar. Även smörgåsar, från ostmacka till 
räksmörgås, finns på menyn, och är man sugen 
på korv eller hamburgare finns även detta. Och 
jag vågar påstå att det är rätt pris på det som 
serveras, dessutom är allt riktigt gott! 

 
  
  

Många träffar av 
olika karaktär i 

Uppland. 

 

Blandade konfekter på parkering-
en vid Nifsta Golfbana i Gottröra. 
Närmast kameran Kjell Nordberg, 
Rimbo, med sin CITROËN B 11 
Sport  -54 

 

 

 

Opel Ascona kör så  att 
 grästorvorna ryker. 
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4. 

Om vi förflyttar oss ca 10 mil nordväst om 
Knivsta hamnar vi förhoppningsvis i Tärnsjö. 
En kommitté för Tärnsjö har dragit igång flera 
intressanta projekt för samhället och dess in-
vånare. Stationshuset byggt 1900-1901 står 
kvar på sin plats och är mycket väl bevarat. 
Det bor en familj på övervåningen 
(vaktmästaren) och på nedre plan ligger Olof 
Krantz-museet. Järnvägen är nedlagd sedan 
många år tillbaka, räls och slipers är uppriven 
och bortforslad. Nu har några eldsjälar kom-
mit på att återställa spår och tåg till Tärnsjö 
station. Järnvägsräls och slipers har införskaf-
fats och nu ser stationsområdet ut som när det 
en gång begav sig. Tre stycken personvagnar 
och ett stort ånglok har lyfts på plats på den 
nylagda rälsen. Två av vagnarna kommer att 
bli vandrarhem och den tredje restaurang. Det 
har blivit strul och förseningar på grund av att 
myndigheterna kommit med krav om handi-
kappanpassning. 
 
         Projektet är döpt till Tåg Tärnsjö och 
Jakob Martinell är ordförande för projektet. På 
onsdagskvällar arrangeras träffar för äldre for-
don här. Bilar, MC, mopeder och annat som 
rullar och är körbart kommer till dessa träffar. 
Det dyker alltid upp en hel del publik från 
ortsbefolkningen som gärna tar sig en titt på 
fordonsparken. En enklare servering tillhanda-
håller kaffe, läsk och hembakat. Det finns ock-
så en grillmästare på plats som ser till att ham-
burgare finns till förfogande för hungriga 
besökare. 
 
  
 
 5. 
Flyttar vi oss ca 5 km söder om Tärnsjö 
kommer vi till Jakob Martinell i Råsbo plat-
sen är hans Nybyggarland. Här var det fart-
fylld fest hela dagen, den 7 juli 2007, för 
gamla tävlingsbilar som man tävlade med på 
en gräsbana. Även ett traktorrace gick av sta-
peln på en angränsande bana denna dag. Här 
fanns gamla Saabar (tvåtakt), en PV-pickup 
med 150 hkr, Porsche, Sven Rådström med 
Ford special etc. 

 

  

 

 

 

Kö till hamburgargrillen. Stinsen står i 
dörröppningen och kollar korvkön. Han är 
nu i 80-års åldern och varit stins i Tärnsjö 
och även hans far har varit stins i Tärnsjö. 

 

Jakob Martinell med sin orenoverade 
Buick 1925, plats Tärnsjö station 

 Loket är avfettat och specialtvättats fle-
ra gånger. Nu är grundfärgen på plats. 
Tjusig amerikanare i förgrunden, eller 
hur? 
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6. 
Knivstatrakten har många veteranintressera-
de invånare, det finns mycket smått och gott 
som göms i garage och förråd. Då passar det 
alldeles utmärkt att anordna garageträffar på 
nämnda ställe. 
 
Undertecknad har haft ett finger med i spe-
lat att anordna ett besök hos Lennart Wi-
ström och Rune Eklund under försomma-
ren. När vi anlände till Wiström var en del 
av det rymliga garaget dukat med långbord. 
Här bjöds på kaffe med hembakt dopp, 
mycket gott och uppskattat. Många fint re-
noverade fordon fanns för beskådande. En 
NSU MC fanns här, och bland bilarna Vol-
vo, Peugeot cabriolet, Toyota, Fiat, Austin 
och andra rariteter att beskåda. 

       Ett besök hos Rune Eklund var också 
inbokat och här finns det grejor vill jag 
lova. Eftersom han varit Citroën-handlare i 
många år, fanns det övervägande ”cittror” 
hos Rune. Paddor av olika årsmodeller, en 
Citroën SM, Fiat och Volvo men även en 
liten Austin A30. Som grädde på moset hål-
ler karln på och renoverar och bygger upp 
en kraschad helikopter. Han är lite av en 
tusenkonstnär, inget har varit omöjligt un-
der årens lopp för Rune. På tidigt 60-tal 
byggde han ett ”monster” med 4-hjulsdrift 
och dubbla motorer. Med detta fordon var 
han helt oslagbar på isbanetävlingar som 
han deltog i. Han var så säker på att vinna 

att han annonserade i ortstidningarna en 
vecka före varje tävling. Man kunde läsa 
bl.a. ”Kom och se Citroen segra” i den och 
den tävlingen, snacka om självförtroende. 
Han körde bara i klassen för lång dubb och 
vann varenda tävling. Till slut vägrade 
andra deltagare att ställa upp om Rune del-
tog. För att få de andra att komma till start 
fick herr Eklund lugna ner sig tills alla kört 
hela startrakan , sen fick han startflagg. 
Trots detta handikapp lyckades han ändå 
vinna en och annan tävling. Undertecknad 
kan intyga att detta stämmer, jag har själv 
varit med och lekt ”racerförre” några gånger 
på den här tiden. Jag körde aldrig i stora 
klassen (lång dubb) utan det var standard 
och rallydubb som gällde. 
Som kuriosa kan nämnas att bilen finns be-
varad och fortfarande ägs av Rune Eklund. 
 
  
 God Jul och Gott Nytt År önskar jag 
alla medlemmar och läsare! 
 
 STIG LARSSON, KNIVSTA; FÖRFATTA-
RE OCH FOTOGRAF. 
 

 

Runes Volvo PV objekt med Corvette V 8 
motor– Jaguar bakaxel. Men kolla på de 
fem feta bakdäcken. Tittar man noga ser 
man tre stycken kylfläktar i skatten.                                                                                                             
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 9 juni och en härlig lördagsmorgon, 
inte ett moln på himlen, termometern 
visade 18ºC klockan 8 på morgonen. 
En rekordvarm dag väntade, det skul-
le visa sig vara sommarens varmaste 
dag; 32ºC uppmättes mitt på dagen 
här i Uppland! Den här tiden är det 
högsäsong för veteranfolket, rallyn och träf-
far lite varstans, bara att välja och vraka. 
 
Något som har blivit mycket populärt är att åka 
traktorrallyn, och den flugan har även spritt sig 
till Knivsta. Två Knivstabor, Ingemar Karlsson 
och Håkan Eriksson, var de som drog igång 
med dessa utflykter här i trakten med jord-
brukstraktorerna. Det är nu fjärde året på raken 
som detta traktorrally går av stapeln i Knivsta. 
Undertecknad har haft förmånen att deltaga i 
nämnda rally under de fyra år som körts. Under 
dessa år har start- och målplats varit vid ishock-
eyrinken i Särsta, Knivsta, en populär och in-
vand plats. Ett trettiotal ekipage kom till start-
platsen för dagens utflykt. Diverse redskap var 
kopplade till traktorerna, allt från dyngspridare 
till vagnar och kärror av olika modeller. 
 
 
            10:00 gick starten, det blev en lång ka-
ravan som letade sig igenom Knivsta tätort, ut 
Odensalavägen, förbi Knivsta gamla kyrka – 
Forsbyvägen mot Tibble. Här var ett första 
stopp inlagt, fikakorgen med dess innehåll kom 
fram. Efter en lagom påfyllning av magen var 
det dags för manöverprov. När detta och fikat 
var avklarat gick färden ut till gamla riks 13, 
numera länsväg 255, förbi Vassunda. Efter någ-
ra km på ”stora vägen” vek ekipagen in på en 
mindre, slingrande och krokig väg, men med 
jämn och fin vägbana. På denna fina rallyväg 
fortsatte färden ett par kilometer.  
 
  

 

 

 

 

 

 

Axel Walls Volvo BMT 610 Turbo är om-
byggd och utrustad med   en hembyggd 
Turbo. Gick som ett skållat  trall. Han seg-
rade i dagens traktor rally, bor i Gurresta 
utanför Knivsta. (Original 40 hkr) 

En mycket fin BM 20, en riktig slitvarg och 
tillika en tungdragare. Ägare  Lars Gunnar 

Johansson, Skäggesta, Knivsta 

Rapport från 
traktorrundan i 

Knivsta 2007-06-09 
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Vi hamnade sedan i Alsike, närmare bestämt 
vid idrottsplatsen. Här var det tänkt att ytterli-
gare ett manöverprov skulle avklaras men 
den tilltänkta ”övningsplatsen” hade invade-
rats av fotbollspublikens parkerade bilar. Väl 
var väl det, det var olidligt varmt på gruspar-
keringen. Istället blev det uppsittning på 
”stålhästarna” och vidare färd på Vråvägen 
tillbaka till målplatsen i Särsta, Knivsta. Här 
blev det manöverprov, och här var det inte 
heller lika stekande hett som ute vid Alsike. 
 
           Ingemar Karlsson hade denna dag 
plockat ut 9 traktorer ur sitt rymliga garage 
(fler körklara traktorer fanns men de fick stå 
kvar ”på stall” i garaget denna dag). Under-
tecknad ingick i den handplockade skara av 
traktorförare som fick äran att köra dessa till 
utställningsskick renoverade fordonen. Inge-
mar har renoverat alla sina traktorer själv, 
ibland från vrak, till ypperligt utställnings-
skick. Allt arbete har utförts hemma i garaget, 
gjutning av vissa detaljer, plåtjobb, spackling, 
slipning, lackering. En lack som var finare än 
när traktorn en gång levererades från fabriken. 
Alla traktorer är av märket David Brown och 
Ingemars samling spänner över i stort sett alla 
modeller som tillverkats av detta märke. 
 
           Vid startplatsen fanns, förutom David 
Brown, många traktormärken t.ex. Volvo, Fer-
gusson, Bolinder-Munktell, Porsche (!!!) m.fl. 
Ekipagen som deltog i dagens övningar var 
från slitet bruksskick till blänkande och välput-
sade ”pärlor”. Ett par traktorer fick problem 
med kylningen och fick avbryta färden. Det 
var dock inga problem med värmeslag för fö-
rarna, då alla hade lämplig dryck 
att läska sig med i sina kylväs-
kor. 
 

 
 

 

 

Mitt ekipage färdiglastat ör da-
gens utflykt. David Brown 31-D-
56. En helrenoverad traktor ur 
Ingemars samling 

Här får en Grålle ”hjälpa hem” en Ford-
son som kokat och gått varm. 

 

Ett par långväga gäster som deltog i Traktor-
rallyt. Arne Andersson från Götene. Han äger 
28 st traktorer. Här flankerad av kompisen 
Håkan Albertsson från Holmestad. Han har 
över 30 st traktorer i sin ägo. Här behövs gara-
geutrymmen och alla ska stå under tak. 
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       En mycket trevlig traktorrunda avslutades 
med prisutdelning förlagd vid start- och målplat-
sen vid Särsta, Knivsta. 
 
På prispallen: 
1. Axel Wall; Gurresta (Knivsta). Volvo BMT 
610 Turbo 
2. Sixten Larsson; Märsta. Volvo T24-54 
3. Lucas Wall; Gurresta (Knivsta). Bolinder-
Munktell 
 
 Ett stort tack till dem som gjorde årets 
traktorrally i Knivsta, dessa är Ingemar 
Karlsson, Håkan Eriksson och Gert Ek! 
 

DEN SOM SKRIVIT DESSA RADER OCH ÄVEN 
HÅLLIT I KAMERAN ÄR STIG LARSSON, KNIV-
STA, SOM ÄVEN SKULLE VILJA PASSA PÅ ATT 
ÖNSKA ALLA MEDLEMMAR OCH LÄSARE EN 

RIKTIGT GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR! 

 

En brokig samling traktorer vid startplatsen i Knivsta 

Yngve Palmqvist från Huddinge har ett mycket speciellt 
traktorfordon. Det är ett hemmabygge av en herre i Ös-
tersundtrakten vid namn Gösta Larsson. Personen i 
fråga lever ännu  och bor i Huddinge utanför  Stock-
holm . 
 
Han byggde fordonet åren 1946-47. Delar kommer ifrån   
7 bilar,  2 traktorer och en   stridsvagn på bärgare    
Motor Buick 1924 fyrcyl 4 VXIJ. Kommer från samma 
bil  samt en extra växellåda från en buss  1930 års mo-
dell . Fronten från en Volvo Rundnos   från 30-talet. 
Detta är ett axplock av några av ”donatorerna”, minst 
sagt ett udda bygge.                                                                               

 

Massey Harri s 744  D –57 i orenove-
rat  skick. Ägare Martim Moström, 

Rasbo 
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Den 17:e maj , Kristi Flygardagen, är en 
dag på året och lika med MC-rallyt Val-
borundan. Då vet vi bröderna Johansson 
vad de skall göra. Fulltankad Opel, åka 
till motorstadium Rörberg, Gävle. Start 
och mål för Valborundan var beläget där. 
 
Som vanligt möttes vi av en mycket stor pu-
blik och 122 MC-förare som gick och vänta-
de på första start. Men det fanns tidsfördriv: 
det var att besöka den mysiga marknaden 
som hade arrangerats vid start– och målplat-
sen. Det fanns alltid något man kunde köpa 

 

Som vanligt var det mycket folk som 
trängdes, så vi beslöt att åka ut efter rally-
slingan, sätta oss i en skogsbacke, fika, se 
och höra på MC-ljudet. 

Sträckningen på rallyt var tio mil och 
sex kontroller med kluriga frågor. Första 
kontrollen var vid Tolvforsbruk, andra vid 
Gävletravet , trean Huseliharen, fyran Ut-
valsnäs, femman Mårdängssjön och den 
sista vid Läkerolarenan. Där stod årets 
hemliga motorcykel, alla dekalerna var 
övertäckta utomregnskylten, så de som 
hade mobilen till hands var det enkelt att ta 
reda på att det var en Kawasaki A1 Samuraj 
250 cc från 1970. Ett sista praktiskt prov att 
köra speedwaybanan på motorstadion ett 
varv med viss medelhastighet: 20km/h. Pas-
sagerare hade egna frågor som handlade om 
allmänbildning. 

VALBORUNDAN 
2007 

 

 

Här är det mot matuppehåll. Lunch vid Ge-
fle Segelsällskaps fina restaurang vid gäst-
hamnen Huseliharen. Här är en del delta-
gare som parkerat sina klenoder. Nu när  
magen är full av god mat  fortsätter färden 
till nya prov:Utvalsnäs. 

 

 

Här har de kommit till femte kontrollen: 
Mårdängsjön. Östen Larson stöder sig mot 
sin fint  renoverade Apollo Comp 150cc 1956 

 

Östen var  inte den ende. Här står radvis 
med MC:ar, snyggt uppställda och väntar 
medan deras  ägare gnuggar geniknölarna. 
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Medan vi väntade på prisutdelningen 
smakade  det bra med en hamburgare. 
Och då kom det en regnskur.  
 
Nu var det dags för prisutdelning: 
Segrade gjorde Björn Weissman . 
2:a Robert Engström 
3:a Lennart West 
 
Passagerarklassen vanns av Pia Grönvall 
2: Christina Berglund 
3:a Britt-Marie Nordlöf. 
 
Som vanligt efter prisutdelningen var det att åka 
hem med glada minnen av årets Valborunda. 
Och lång väntan till 2008. 
 
Men först vill jag tacka arrangörerna för ett som 

vanligt välorganiserat rally. Alla var mycket nöj-
da. 
 
 
Gunnar, Bengt, Bosse 
Vi önskar arrangörerna och alla deltagare 
God Jul och Gott Nytt MC-år! 
 
BILD: BENGT JOHANSSON 
FOTO: BENGT JOHANSSON 

 
Vid målet möttes vi av denna vackra 
Indian Big Chief 1947 från Hofors. 
Cesar Jorda heter den lyckige äga-

ren. 

Tomtemor i Oxsätra, bälingemorsor med 
omnejd, namn Yvonne är den snällaste. 
Julen 2006 ställde hon in denna Hus-
qvarna med 120 cc årgång 1952 helt 
komplett som julklapp. ”Så har du något 
att göra”, sa hon. Och det fanns. För för-
ra ägaren eller tomtefar hade gott om luffarc-
rom i alla blanka delar: skärmstag och motor 
var målade. Dem har jag tvättat rent. Jag har 
köpt nya ljuddämpare på Ekebyboda. Jag slapp 
putsa och croma , gummi till framgaffeln hitta-
de jag o Örebromarknaden. Det som är paj är 
vinkelväxeln som sitter på framhjulet till has-
tighetsmätaren. Är det någon som läser detta 
och har någon vinkelväxel som ligger och skrä-
par och en originalbakdyna så hör av dig .   
Bakdynan vore bra om tomtemor vill åka med 
på mossvägen och massera upp rumpan. 
 
Jag brukar få mina gliringar. Nu har du många 
fordon som du inte törs åka på. Då svarar jag 

att du har hund och flera katter och dem går det 
inte att åka på. 
 
Jag önskar tomtemor god jul och gott nytt år! 
 
TEXT: BENGT JOHANSSON 
BILD: BENGT JOHANSSON 

 

Vem av Tomtemor eller Tomtefar är snällast? 
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Sista helgen i april är det soligt, blåsigt 
och lite småkyligt, men en begynnande 
vår på gång. Numera, som tradition bju-
der, mönstrande vår klubb ett antal två-
hjuliga fordon som lockbete utanför va-
ruhuset Jula i Boländerna. I år nära 30 
fordon som lät sig exponeras för presum-
tiva kunder till Jula. Samtidigt naturligt-
vis en bra chans för Upplands Fordons-
historiker att puffa för sin teknikhistoris-
ka verksamhet. 
   
 Regelbundna utställer sågs vara; Conny 
Wallin, för dagen med en 200 cc 2-takts 
Zündapp samt sin gamla Blixt lättviktare. 
Gunnar Eriksson med DKW RT 250 cc 
52:a, Ingvar Ax med sin fina Monark 250 
cc 2-pip. Gamle kåsavinnaren Calle Sjö-
blom minglade också runt bland deltagarna. 
Stickan Bernstöm var naturligtvis självklart 
på plats med sin fina pålitliga 30-tals Hus-
qvarna 98-kubikare. Och ännu fler inte 
nämnda, men inte heller glömda volontärer 
som gjorde ett bra dagsverk för vår klubb. 
 
TEXT OCH FOTO: 
GUNNAR FLODÉN 

På hjul till 
Jula 
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Detta är Europas största veteran-
marknad med ca 1000 säljare med 
uppmärkta gator, katalog över hela 
området med numrerade rutor. Vi 
startade hos arrangören Ola Wide-
grens firma i Svia, Vaksala, den 10 
oktober. Vi åkte i en bekväm turist-
buss med släpvagn för vi hade löst 
marknadsplats för att allt skulle bli 
lättare för våra 45 deltagare. 
 
Vi plockade upp ett antal deltagare på  nerresan 
till Göteborg. Eter en natt med god sömn  
landsteg vi i Kiel. Nu hade vi två dagars resa 
framför oss med övernattning i  Northeim  och 
Worms strax norr om Mannheim. Förutom ett 
kort stopp i Kattenkirchen för bunkring gjorde 
vi ett studiebesök  på ett familjeägt ölbryggeri, 
men hann  även med ett besök  på volkswagen-
fabriken i Wolfsburg. Vilket imponerandestort 
fabriksområde, stort söm en stadsdel. Utöver 
denna enorma fabrik har Volkswagen ytterligare 
12 fabriker i Tyskland. 
 
       Vi skulle nu ha varit till marknaden till om-
kring kl 19.00 på fredagskväll för att lämna av 
släpet på marknadsplatsen, men tyvärr hände det  
en svår olycka på autobahn så vi blev sittande i i  
nästan nio timmar och kom först klockan tre på 
natten till vårt hotell, så natten blev kort. 

 
     Trots den korta   natten åkte vi till marknaden 
klockan sju för att få in vårt släp. Lördagen blev 
en lång dag med vandring på marknaden så det 
var skönt att sova efter att ha ätit middag på ho-
tellet, för vi hade ju även söndagen  att handla 
på fram till klockan ett då vi skulle packa ihop 
släpet och påbörja hemresan. Många delar in-
köptes, de tre vi hade med oss till försäljning                      
blev med hem, men även en lättviktare, en mo-
ped samt en häftig gocart kom med hem. 
 
     Nu lever vi på minnena från resan. Det var 
elva medlemmar med från förening. Resan gick                  
den 10-16 oktober. 
 
GERTH ASPLUND                                                                 

Weterama i Mannheim 
Tyskland 

 

Reseledaren Ola Widegren 
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 Paraplymarknad vid Ekebyboda     Alt. 
Ekebyboda bjöd på paraplyrally. Marknads-
dags, då vattnas det i munnen på alla som 
älskar gamla fordon och tillbehör. Och en 
del annat tingel och tangel för den delen. 
Vattnats har det som bekant gjorts en del i 
år från blöta sommarmoln. Det var inget un-
dantag på Upplandsmarknaden vid Ekeby-
boda i september. Men stämningen var 
ändå god trots heldagsregn vilket krävde 
paraply. 

   – Vi säljer hyggligt trots nederbör-
den. Jag tror att de tröstköper, sa Peder 
som åkt över från Gotland med sin pryl-
last. 

 
   På ett släp i vimlet stod Tommy Johansson 
från Gälstaviken och bjöd ut ett unikt exem-
plar av Nymans trehjuliga transportmotorcy-
kel från 1942 utrustad med sufflett. Den tidi-
gare elmotorn hade konverterats med en Vil-
liers bensinmotor. 

   Ingela Rundqvist från Västerhaninge 
kom med sin Ford Viktoria 56:a och på släpet 
stadigt fastsurrad en Chevrolet Touring från 
1927. Allt till salu. 

  På ett annat hörn av marknadsplatsen 
hade Svenska Volvo PV-klubben mött upp 
med ett antal fint renoverade exemplar att vila 
ögonen på. Svensk kvalité tål dessutom vat-
ten. 

  Arrangörsklubben Upplands Fordonshis-
toriker, som i år hade sin trettionde marknad, 
jublade naturligtvis inte en sådan här dag då 
nederbörden gjorde sitt bästa för att ”sura ner” 
besökarna. Fast veteranköparfolket är ett segt 
släkte och viker inte ner sig för lite väta.  För 
köplusten var god och humöret lika så. 

  – Det blir nog ett överskott så att det 
räcker till en pilsner i kväll, sa Bengt Djerf 
från Järlåsa bakom sitt säljstånd och anlade en 
nöjd min. 

 

 Text och foto: 

Gunnar Flodén 

 

 

 
 

  
  

Uppsala  
Marknad 

2007 
 

 

 

Moped Jim tar skydd mot regnet av 
ett paraply.  

.  – Vi kikar runt på motorcykeldelar och lite 
annat smått och gott, sa Maria Lund Johans-

son och Martin Edbor från Storvreta 

Dan Jansson från Sollentuna vär-
mer sig med kaffe och en macka lutandes 

mot sin fina Volvo Duett från 1955. 
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Tommy Johansson från Gälstavi-
ken och Sammy från Bålsta pose-
rade vid Nymans transportmotor-
cykel från 1942 

 

DBS-moped från 1963 till salu. Sälja-
re Börje Holmgran från Kungsängen. 

 

 

 

 
 Jag tror att de tröstköper, sa Peder som åkt  
över från Gotland med sin pryllast. 

 

. Monarklättviktare 60 cc från 1930-
talet studeras noggrant.   



                   

Sid 23 

JUL HÄLSNINGEN 2007 - Upplands Fordonshistoriker           

. 
UFH har som tradition varje år att lägga ral-
lyt Upplandsrundan. Men år 2007 så blev det 
nobben så et såg mörkt ut.. Ingen ville lägga 
en varm hand på Upplandsrundan. Det är 
konstigt, 400 medlemmar och ingen är hågad 
utan att vi 70 år och över som lagt rundan ett 
flertal gånger under åren och haft trevligt. Vi 
strävar efter att ungdomen ska fram, men det 
är inte så lätt att få någon att hjälpa till. 
 
Jag tror att UHF skall samarbeta med någon 
PRO-förening i stället och få hjälp . Men efter 
de här dystra orden så löste det sig. 
 
       Det var en sommarkväll som rallyesset Stig 
Larsson, Tärnsjö, skriven i Knivsta, var ute och 
åkte på vägarna kring Tärnsjö. Han tänkte 
till:”F-n att det inte blir någon runda i år.” När 
han kom hem ringde han  Gerth Asplund, ordfö-
rande i UFH. Gerth svarade:” Lägger du ut ba-
nan och pilar så tar jag det övriga i rallyt.”  
 
    Klubbat och klart: datum 25.e augusti med 
start och mål vid Tärnsjö skola. Anders Töner 
och jag fick äran att ta emot startavgiften. Det 
var bara glada miner. Alla tyckte att det var trev-
ligt att Upplandsrundan blev av. Rallyslingan 
var fyra mil, varav en mil grusväg och tio kon-
troller med kluriga frågor och förarprover. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

UPPLANDSRUNDAN 
2007   Tärnsjö 

 

  Det var inte  småbilar i rally. Vad sägs 
om den här smidiga lastbilen Peterbilt 
359.                                                                          
Ägaren Kenneth Eriksson, Tärnsjö, rat-
tade utan servo och framhjulsbroms. En 
fågel kvittrade att Kenneth har ett litet, 
fint MC-museum i Tärnsjö. Det vore nog 
kul att besöka detta. 

 

Det fanns pampiga personbilar som 
här ovan.  
Maj  Martinell Buick. 
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73 rallyåkare kom i mål utan större missöden. 
En deltagarefick punktering men vi nämner 
inga namn. Jag vet hur det är att få punka på 
ett rally. 
 
När alla kom i mål var spänningen olidlig. 
Men alla trivdes i det vackra vädret och be-
römde Stig och Gerth för ett  bra rally, trevliga 
vägar, bra kontroller. Allt flöt som en vårbäck. 
 
Det var mycket av ortsbefolkningen som satt 
ute med kaffekorg och vinkade till veteranbi-
larna. Det är man inte van vid när det gäller 
Upplandsrundan. 

 
Tvåa blev Hans Westergren, Marsta by 
Uppsala, trea Pelle Leonardsson, och så 
vidare. Femton priser och plaketter dela-
des ut. När det är som roligast tar det 
tvärt slut och det gjorde Upplandsrundan 
2007 också. 
 
Alla applåderade, tackade Gerth och Stig 
för ett fint rally. Strongt  gjort av två män 

att på så kort tid ordna ett sådant rally. 
 
Var går rallyt 2008? 
 
 
 
Jag vill tacka Gerth Asplund och Stig Lars-
son för en minnesrik dag, och kökspersona-
len med Gunnel i spetsen för de goda mack-
orna. 
 
Önskar er alla God Jul och Gott Nytt År! 
 
TEXT BENGT JOHANSSON 
FOTO  BENGT JOHANSSON 
 

 

Även dessa välrenoverade rallyåkare 
kom i mål. 1. Sven Ädel, A-ford. 2. Kal-
le Andersson, T-Ford 

 

Ordf Gerth har lämnat vandrings-
priset och priser till segrarna. 
Kjell  Nordgren, brudgum. Bru-
den håller i bucklan. Kjell med 
dricka. Det kommer att gå som 
smort till  Rimbo. 
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Bussen var väl inte helt fullsatt, men det 
var glada och förväntansfulla mark-
nadsbesökare som lät sig bussas till Da-
larna och Falumarknad den 10 mars. 
    
Väl framme lotsade ordförande Gerth oss 
elegant in bakvägen tillmarknadslokalen. 
Vi vimlade, tittade och handlade i timmar. 
Kortare avbrott för matintag förkom. De 
s.k. ”fyndens” tyngd varierade högst avse-
värt. Men var och en var lyckliga och gla-
da över sina ”kap”. 
 
       Hemresan blev inte sämre – vi tänkte, 
pratade och sov och drömde om vårens- 
och sommarens veteranäventyr på två- och 
fyra hjul. Kanske rentav med nödvändiga 
delar från Falumarknaden. 
 
 TEXT OCH FOTO: 
GUNNAR FLODÉN 

Falun-here we come! 
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Årets traktordag var högtidlig för 
att Vikstas världsmästare Torsten 
Hallman invigde sin monter som be-
stod av alla hans diplom, bucklor 
och övriga priser som Torsten har 
erövrat under sin crosskarriär: fler-
faldig världsmästare och SM. Detta har Tor-
sten skänkt till Viksta traktormuseum. 
Snyggt gjort av denna världsmästare. Det är 
en samling som är värt ett besök. Detta kan 
jag lova. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viksta är ju känt för många stora namn som den 
bortgångne riksspelmannen Viksta-Lasse, som 
gjorde många folkmusiklåtar.  Men det fanns en 
riksspelman involverad i Traktordagen; Leif 
Alpsjö, känd i alla musikkretsar bl a i USA. Leif 
satt och bedömde nyckelharpor. 
 
    Så det var många som kom med sina harpor, 

jag menar nyckelharpor. Leif satt skönt som 
vanligt i vårsolen och smekte med öm hand över 
leken som om det vore en baby.  Jag frågade 
Leif:” Vill du bedöma min nyckelharpa?” Leif 
la på  ett stort leende och sa att den har jag sålt 
till dig så den går inte att bedöma. Om den är 
bra eller dålig får du avgöra själv. Vad ska man 
svara? 

Traktordagen i Viksta 
2007-06-30 

1 

Här står Jan och värmer järnet med sin 
egentillverkad smideshässja och funderar 
nog vad der är ör oväsen där borta. Var är 
mina kunder? 

 

 

Det var ytterligare ett nytt inslag på Trak-
toragen. Konstsmeden Jan Mattson visa-
de hur man formar järn till vackra sko-
horn, grillspett  mm. Koldoften var inte 
att förglömma. Men Jans firmabil Morris 
1000 är en engelsk pärla 
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4 

 
 Har man roligt  en dag så är den kort och det 
stämmer med traktordagen. 
 
       Traktorgrabbarna har ett drygt arbete denna 

dag: att starta och köra ut alla traktorer och 
så ska de in i det välplanerade museets 
fina lokaler. Vikstamuseum är verkligen 
värt att besöka. Viksta har fina arrange-
mang. Av dessa är vår marknad för vetera-
ner som blir allt populärare, likaså spel-
mansstämman. 
 
       Vi får se om inte de kommer på jord-
globen? Om inte träffas vi i Viksta på vår-
marknaden och Traktordagen 2008. 
 
    Jag tackar alla inblandade i dessa arran-
gemang för det stora arbetet Ni gör. 
 

 
Tack! 
 
Önskar er alla  

God Jul 
Gott nytt traktorår! 
 
FOTO:BENGT  JOHANSSON 
TEXT BENGT JOHANSSON 

 
 

 

Efter skörden skall det plöjas. Och det ser Hen-
ry Melin till att det blir gjort med tungan rätt i 

Här visar Janne Lindström hur det går till 
att krossa sten till makadam. Publiken  har 
nog sina funderingar.: hur länge Janne 
skulle hålla på om han hade leverans till 
ett bygge? 

 

Jag kan tala om för Jan vad det är. Jo, en massa gamla bönder som applåderar och 
vrålar. De försöker överrösta Munktellplankan som Stig Erikssonvisar hur det gick till 
med skälvbindare förr i tiden när säden skördas. 
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