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VI KAN SE TILLBAKA på ett år inom 
Upplands fordonshistoriker fullt av till-
fällen att träffas och umgås under trev-
liga former.

Totalt för året har vi planerat 22 egna 
aktiviteter. Under det första halvåret 
2008 hade vi 11 aktiviteter; öppet hus 19 
januari, årsmöte 11 februari, marknads-
resa till Örebro den 16 februari, öppet 
hus 10 mars, medlemsmöte i Vassunda 
bygdegård den 1 april, marknadsresa till 
Falun den 5 april, garagerunda i Kniv-
sta 7 maj, klubbmarknad 10 maj, MC-
utflykt 18 maj, visning vid Jula 25 maj.

Som avslutning på första halvårets 
verksamhet genomförde vi Upplandsrun-
dan i trakten av Lohärad den 7 juni med 
63 deltagare. Vi hade tur med vädret, 
vacker natur och trevliga arrangemang 
under ledning av Anders Thörner.

För andra delen av året har vi ge-
nomfört eller planerat 11 aktiviteter.

Moped och MC-utflykten till Salsta-
borgen den 3 augusti lockade bara 2 MC 
och 4 mopeder på grund av lite tveksamt 

väder så vi gjorde ett nytt försök den 28 
september och då gick det bättre med 
totalt 26 deltagare varav 12 motorcyklar 
och resten mopeder och lättviktare.

Marknaden på Ekebyboda den 13 
september genomfördes i bra väder med 
närmare 300 säljare och 2 000 besökan-
de bilar.  Som helhet blev marknaden 
mycket lyckad i år och föreningens eko-
nomi för året är säkrad.

Den 4 oktober reste 86 marknads-
funktionärer med gäster till Avesta för att 
titta på gamla järnbruket och Jularbom-
uséet. Det blev en mycket lyckad utflykt 
vilket borde göra det lätt att få funktionä-
rer till nästa marknad.

Resan till Mannheim den 7–14 okto-
ber lockade 27 deltagare. Lördagen den 
11 oktober hade vi dagligbilrally under 
ledning av Sören och Eva Palm. Lörda-
gen den 18 oktober var vi inbjudna till 
garagebesök hos Rolf  Kjellander som 
blev välbesökt med 32 deltagare. På 
Dragetdagarna den 19 oktober deltog vi 
med 5 bilar och 1 motorcykel. Tisdagen 
den 28 oktober hade vi öppet hus i våra 
lokaler.

När detta skrivs har vi två aktiviteter 
kvar i kalendern och det är öppet hus 
den 17 november och Lucia i december.

Vi har också varit inbjudna att delta 
i andra föreningars arrangemang så-
som HD-klubben Aros Vikings 15-års-
jubileum, Strömsbergsdagen, Forkarby 
moppers rally, utflykt med Lennakatten 
och träff  med Posa i samverkan med Ny-
mans vänner.

Under året har styrelsen tagit upp 
problemet med att avveckla stora sam-
lingar av fordon och delar när ägaren 
inte längre finns kvar eller orkar fortsätta 
med sina renoveringar. Det är inte säkert 
att närstående vet värdet på delar och 
fordon eller hur man lämpligen säljer för 
att inte bli lurad. Styrelsen har kommit 
fram till att besiktningsmännen är lämp-
liga att vända sig till för att få hjälp med 

värdering och försäljningstips. Besikt-
ningsmännen är naturligtvis opartiska 
och får inte göra egna affärer i det sam-
manhanget. 

Hemsidan har utvecklats mycket po-
sitivt under ledning av Ingemar Ejder-
sund men vi behöver fler skribenter som 
kan bidra med renoveringsberättelser el-
ler något från olika rallyn eller andra ar-
rangemang som man deltagit i. Det visar 
sig också att vi får många medlemmar 
genom hemsidan. Under året har vi ökat 
antalet medlemmar till ca 480. Förra 
året var vi knappt 470 medlemmar.

Vi står nu inför ett 2009 med stora 
ekonomiska problem i världen. På nå-
got sätt kommer det förmodligen också 
att påverka vår hobby. Till exempel kan 
priserna på veteranfordon påverkas av 
konjunkturen och växelkurserna på olika 
valutor.

Ett annat område där det händer 
stora saker är miljöområdet. Det tas 
fram nya fordon med andra motorer och 
bränslen än vi är vana vid inom veteran-
hobbyn. I vissa länder har det införts res-
triktioner för hur veteranfordon får köras 
t.ex. inom tättbebyggda områden. Här i 
Sverige finns det personer som miljöan-
passat veteranfordon genom att montera 
avgasrening och genom att konvertera 
fordonen till att köras på E85. Redan 
tidigare har många konverterat sina ve-
teranfordon till att köra på blyfri bensin. 
Så det finns lösningar för att miljöanpas-
sa våra fordon så att vi inte råkar ut för 
några bestämmelser som begränsar vår 
verksamhet.

Inom vår förening arbetar styrelsen 
med att ta fram en verksamhetsplan 
för år 2009 fullmatad med spännande 
händelser. Det är min och styrelsens för-
hoppning att vi ska kunna ha roligt inom 
veteranfordonshobbyn även nästa år. 

En trevlig jul önskar jag alla medlem-
mar.  n

Gerth Asplund

ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Under trevliga former
U
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FRÅN JULEN 1960 arbetade jag på 
posten under skolloven fram till julen 
1964. Förutom att jobba som brevbärare 
hade jag diverse andra uppdrag i mitt 
tjänstgöringsschema. En uppgift var att 
hämta post på järnvägsstationen med 
elektrisk truck och ett annat att sitta på 
busstationen och ta emot post från lands-
ortsbussarna som jag kvitterade från 
bussförarna och kastade upp på post-
truckarna när de passerade.

Huvudpostkontoret med brevsor-
tering låg på den tiden i korsningen av 
Bangårdgatan och Kungsängsgatan vil-
ket gjorde att man fick köra trucken i all-
män trafik från stationen in på postens 
gård där det fanns en lastkaj. Den finns 
fortfarande kvar. Huset ägs i dag av Fri-
murarorden och innehåller logelokaler, 
kontor och bostäder. Posten flyttade från 
fastigheten år 1966. 

Kräver körkort
Inne på gården finns det ett garage där vi 
ställde truckarna på laddning under nat-
ten. Truckparkeringen var längs väggen 
till höger i bild.

För att få köra trucken måste man ha 

Jag tänkte berätta lite om ett 

av de mest udda fordon jag har 

tagit körkort på. Postens elektriska 

truck eller som det egentligen heter 

– plattformsvagn.

TEXT OCH FOTO: 

CLAES-GÖRAN BARRESTAM

F.D. POSTILJON PÅ DISTRIKT 9C

nen gick – i början eller i slutet – och så 
småningom visste man var postvagnen 
gick i de olika tågsätten.

Min uppkörning gick bra. Det tog väl 
10 minuter med lite förhör och demon-
stration av att jag klarade start i backe. 
Om det fanns någon åldergräns minns 
jag inte men jag var 16 år 1960.

På de här truckarna hade man las-
ten i mitten och stod i ena änden. Det 
gick att köra från vilken ände som helst 
men man körde alltid från den främre 
änden ute i trafiken. Man stod på två 
pedaler varav den ena var en fjäderbe-
lastad broms. Lyfte man foten så brom-
sade trucken. Styrde gjorde man med en 
lång spak på höger sida som gick ganska 
tungt om man hade last. Farten reglera-
des med en mindre spak på vänster sida. 
I änden på styrspaken satt signalhornet. 
Trucken styrde på alla fyra hjulen. Det 
fanns positionsljus för körning i mörker. 
Om man fick mycket post kunde man 
koppla på en vagn efter trucken.

Eftersom man körde från den främre 
plattformen hade man således inga skydd 
för benen om man skulle kollidera med 
något men jag vet inte att det skedde 

 U D D A  F O R D O N 
Postens plattformsvagn

Postens plattformsvagn. (Bild från Postmuséet).

ett körkort som utfärdades av en stations-
karl på SJ (inte posten). Det gick till så att 
man körde trucken några vändor med 
en erfaren postiljon och övade speciellt 
på start i backe.

Det finns ju en uppfart till plattfor-
marna där tågen kommer in som lutar 
ganska bra och dessutom ligger i en T-
korsning med en stolpe i mitten som bär 
upp plattformstaket. Det var lite knepigt 
när man körde med vagn efter. Det gäll-
de att ta ut svängen ordentligt. Sen fick 
man en uppmaning att vara försiktig så 
att man inte körde över plattformskan-
ten eller på någon resenär som gick på 
plattformen. 

Lyckad uppkörning
Någon utbildning om hur man körde på 
gatan bland bilarna eller några trafik-
regler ingick inte i utbildningen vad jag 
minns men vi körde ju moped både pri-
vat och inom posten så vi förväntades väl 
kunna den delen sedan tidigare.

För att undvika att köra bland rese-
närerna skulle vi köra ut på plattformen 
innan tåget kom in och då gällde det att 
veta i vilken ände av tåget som postvag-
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Gamla Riksbankshuset och huvudpost-
kontoret som det ser ut år 2008.

någon olycka eller att någon skadades. I 
dag skulle förmodligen inte arbetarskyd-
det acceptera de här truckarna.

Värdefull transport
En speciell upplevelse var när man fick 
en last till Riksbanken som låg i samma 
hus som posten. Riksbanken fick stora 
mängder med växelmynt med tåg från 
Stockholm. I postvagnen fanns det alltid 
en särskild vakt som bevakade säckarna 
med pengar men från stationen i Upp-
sala till Riksbankshuset var man ensam 
med en last mynt värda några hundra 
tusen. 

Riksbankens säckar låg inne i för-
seglade postsäckar för att inte sticka i 
ögonen på oärliga personer. Det speci-
ella med dessa transporter var tyngden. 
Förmodligen var det fråga om överlass 
på trucken. Den blev mycket tungstyrd 
och instabil. Den var ju smal och gick på 
gummidäck som plattades ihop av tyng-
den. Det gällde att lasta rätt så att det 
inte lutade åt något håll. Acceleration 
och broms påverkades betydligt.

Truckarna var tunga i sig själva. 
Under lastflaket satt en stor låda och i 
den var det vanliga blybatterier som vi 

laddade under natten. Den som skötte 
truckarna hämtade destillerat vatten i 
stora bruna flaskor. Det gick åt en hel del 
vatten.

Stark, snabb eller tungstyrd
Efter ett tag lärde man sig att vissa truck-
ar var starkare och snabbare än andra. 
Givetvis skulle man alltid försöka få den 
starkaste. De var också olika tungstyrda. 

Om jag inte minns fel så stod det ASEA 
på truckarna men det kan ju vara någon 
annan tillverkare av själva trucken även 
om motorn kom från ASEA.  

Det är nu många år sedan dessa 
truckar försvann från Uppsalas gator 
men det finns åtminstone en sådan kvar 
på Postmuséet i Stockholm även om just 
den inte har rullat i Uppsala.  n

Posthusets gård med lastkaj och truck-garage år 2008.
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Dagligbilrallyt 

2008
Lördagen den 11 oktober var det dags för Dagligbilrallyt. Start och 

mål vid bygdegården i Vattholma med familjen Palm som arrangör.

Britta och Leo Tatti har just gått i mål vid Vattholma bygdegård i årets Dagligbilsrally med sin fina MG.

TEXT OCH FOTO: 

STIG LARSSON
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VÄDERLEKSTJÄNSTENS prognos 
för lördagen lät hyfsad varm för årstiden 
ca 15 grader plus (vilket stämde). En del 
moln på morgonen, men ingen neder-
börd (det stämde inte alls). Regn under 
hela rallyt, inte i några större mängder 
men torkarna fick användas flitigt. Jaha 
då var det med väder och vind avklarat 
nu över till rallyt.

Parkeringen vid bygdegården fylldes 
av fordon av alla kategorier, årsmodeller 
och märken. Alla deltagare var ute i god 
tid. Rally generalen själv, Sören Palm, 
stod på parkeringen och tog emot och 
välkomnade alla deltagare och anvisade 
en lämplig parkeringsplats. Samtliga 
del tagare bjöds på kaffe med dopp före 
start. 

Rally för halvgamla
Dagligbilrallyt är till för, som namnet 
anger, just det dagligbilen. Men om du 
som deltager vill använda dig av gam-
melbilen, så går det också alldeles ut-
märkt.

Det fanns några halvgamla fordon 
med i startfältet. Till exempel Lars-Åke 
Karlsson med familj, åkte i ”sommarens 
fynd” en Saab V4 -68 med rost här och 
där. Bilen skall renoveras av Lars-Åke till 
nyskick. 

Janne Lundqvist, Vattholmabo, var 
ute och luftade sin fina Mercedes 200 
-68. Han hade garanterat närmast väg 
till startplatsen.

En liten presentation av ett par riktiga 
tuffingar, Britta o Leo Tatti från Vallen-
tuna. Dagen till ära anlände de till Vatt-
holma i Brittas mycket fina MG -52, da-
gens äldsta bil. De åker alltid öppet, vad 
sägs om att man varje vinter åker över till 
Finland , närmare bestämt till Jyväskylä 
för att deltaga i deras vinterrally för ve-
teranfordon. Där uppe är det garanterat 
kallt och mycket snö, men att fälla upp 
suffletten är det aldrig tal om. Har hört 
sägas att suffletten är bortmonterad för 
att få plats att stuva in mera bagage i 

fordonet. Det kanske behövs några par 
extra långkalsonger och ylletröjor, för att 
inte frysa sig fördärvad.

Klassiska rallyvägar
Familjen Palm hade ordnat till ett rally 
med omväxlande och kluriga frågor, där 
även damerna fick visa sitt kunnande, 
kul.

Rallyslingan var drygt 4 mil på 
mycket fina vägar. Tre kontroller utefter 
färdvägen, vid bygdegården skulle prov 
avklaras före start, vid målgång hade 
man ett nytt prov att klara av.

När samtliga prov var avklarade, 
startkortet inlämnat var det kaffe och 
macka (jättestor) med mycket pålägg 
som avnjöts medan resultat och poäng 
räknades samman.

Smörgåsarna var tillagade av da-
merna i rallyledningen, de skall ha stort 
beröm. Alla trivdes i bygdelokalen, ef-
ter prisutdelningen satt många kvar vid 

kaffeborden och tog en extra påtår, alla 
trivdes och mådde bra, mycket trevlig 
stämning i lokalen. Det verkade som 
ingen hade någon brådska att åka hem. 
Många deltagare i dagens ”race” kände 
säkert inte till att man bitvis färdades 
på gamla klassiska rallyvägar, nämligen 
Sanatoriesträckan utanför Vattholma. 
Här åkte man nämligen Midnattsolral-
lyt på 50 talet. Undertecknad har varit 
med om att hjälpa upp Erik Karlsson på 
taket, efter att han åkt av vägen och ut i 
skogen på denna sträcka.

Han var definitivt inte ensam om att 
hamna på sidan av vägen. På den tiden 
var vägen ännu krokigare och smalare 
och underlaget var grus. Asfalt kom be-
tydligt senare.

Om man skall betygsätta dagens till-
ställning blir det många och höga poäng 
för arrangemanget. Jättefina vägar, en 
enkel roadbok som stämde till100 pro-
cent, även pilningen var perfekt.  n

Här en presentation av de tre främsta pristagarna.

1:a Rune Carlsson Vänge

2:a Britta o Leo Tatti Vallentuna

3:a Eva o Roger Nonnemark Storvreta

”Det kanske behövs några par 
extra långkalsonger och ylletröjor, 
för att inte frysa sig fördärvad.”



6

LENNART BÖRJADE söka ett veteran-
fordon och i februari 2000 fann han ett 
objekt i närheten. Det var en PV 544 Fa-
vorit av 1960 års modell. Bilen hade va-
rit avställd sedan 1972 och var i relativt 
gott skick. Den hade plastskärmar runt 
om. Dessa byttes ut mot plåtskärmar och 
några små rostskador i dörrarna repare-
rades. B16-motorn lämnades orörd så 
när som på nya tänddelar. En fyrväxlad 
växelllåda var monterad men den tre-
växlade originallådan följde med i köpet. 
Lennart valde att montera den treväxla-
de lådan. Den visade sig dock vara defekt 
och den fyrväxlade lådan kom på plats 
igen.

Bilen lackerades om vid LK:s Bläs-
tringtjänst & Lackering, tyvärr med ett 

något bristfälligt resultat. MHRF-be-
siktning ombesörjdes av Upplands For-
donshistoriker och bilen blev godkänd av 
Bilprovningen i maj 2000.

PV:n har idag rullat cirka 22000 mil 
bland annat till PV-klubbens arrang-
emang. Lennart blev medlem i PV-klub-
ben i april 2000.

I maj 2001 utökades fordonsparken 
med en motorcykel. NSU 1954 i mycket 
fint originalskick.

Nya bilprojekt
Inför vintern 2001/2002 började Len-
nart åter söka efter ett projekt. Han 
hittade en Austin A35 Saloon 1957 via 
annons i Classic Motor. Tack vare bilens 
ringa storlek kunde den forslas hem på 
en vanlig släpkärra. Bilen var i ganska 
okomplett skick. Bland annat saknades 
kylare, startmotor, kardanaxel m m. Len-
nart köpte därför ytterligare en ”köttbul-
le” varifrån han plockade motor m m.

Efter uppsnyggning invändigt och 
reparation av mindre rostskador samt 
hellackering av ”Peter Lackerare” kunde 

Lennarts Favorit 
GRUNDEN TILL GAMMELBILSSAMLING

Hösten 1999 överlät Lennart 

Wiström i Knivsta sin åkerirörelse 

till sin son. Därmed fick han tid 

att odla sitt bilintresse.

TEXT OCH FOTO: 

INGEMAR EJDERSUND
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bilen godkännas både av MHRFbesikt-
ningsman och Bilprovningen i april 2003. 
Mätarställningen idag är 9300 mil.

B16-motorn var i så bra skick att den 
inte behövde renoveras. (Se bild nedan).

Redan i augusti 2003 var det dags 
för nästa projekt. Ett påbörjat renove-
ringsobjekt, Fiat 1300 Juventus 1962, 
som fanns i närområdet fraktades hem 
till garaget. Rostlagning i motorrum och 
koffert samt rengöring av inredning åter-
stod. För övrigt var bilen i mycket gott 
skick. Lackering utfördes åter av ”Peter 
Lackerare”. Bilen besiktigades av både 
Bilprovningen och MHRF-besiktnings-
mannen utan anmärkning i maj 2004.

Hur långt bilen har gått är osäkert. 
Mätaren står på 9900 mil, men den kan 
ha slagit om redan före 1981 då notering 
finns på 6000 mil.

Nu fanns önskemål från Lennarts 
hustru Majvor om en cabriolet. I okto-
ber 2004 hittade undertecknad en cabri-
olet som stått några år i en närbelägen 
lada. Bilen, en Peugeot 204 Cabriolet 
1968, verkade vid en okulärbesiktning 
vara i gott skick förutom en mycket 
bristfällig lackering i rosa kulör, och tra-
sig sufflett. När skärmarna demonterats 
hittades stora rostskador och primitiva 
reparationer. Trösklar, golv, koffert, mo-
torfästen med mera fick repareras. Mo-
torn befanns vara i ett mycket gott skick. 
Endast rengöring och nya filter, olja och 
liknande behövdes. Den kan ha gått så 
lite som 3000 mil.

SAAB-stolar var monterade men 
lyckligtvis fanns originalstolarna i reno-
verbart skick i bagageutrymmet. Efter 
alla plåtrenoveringar övervägdes att 

lackera bilen i vit originalkulör men ”Pe-
ter Lackerare” la på en mycket vacker 
Ferrari-röd färg.

Ny sufflet inköptes och montera-
des med benägen hjälp av sadelmakare 
Bengt Eriksson www.sadelbengt.se.

Bilen var besiktigad och klar i maj 
2005.

Japanskt nästa
Nästa projekt kom genom ett tips i juni 
2005. Det blev mycket ovanlig Toyota 
Corolla Sprinter av årsmodell 1970. 
Denna kupé var i ett fantastiskt original-
skick och krävde endast nya däck samt 
polering och vaxning. En äldre gentle-
man hade endast sommarkört den cirka 
9000 mil. Ett fynd.

Nu stundar åter en vinter och Len-
nart studerar bilannonser igen för att 
hitta ett nytt projekt. Kanske blir det en 
BMW 2000 1972 för 6500 kr i Nostalgia 
eller en Renault 4CV eller en äldre PV 
eller …?

Helst av allt skulle Lennart vilja ha en 
lika ung bil som han själv, nämligen av 
1941 års modell. För att få plats med yt-
terligare ett projekt tvingas Lennart sälja 
någon eller några av sina klenoder. Men 
vilken?

Lennart är förutom PV-klubben även 
medlem i Upplands Fordonshistoriker, 
som arrangerar många lokala träffar och 
rallyn.  n

www.upplandsfordonshistoriker.se
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”Veterana” 
i Mannheim

2008 ÅRS MARKNADSRESA

”Allingsåsarna” lastar inköpta mopeder, här lastas en Gilera
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VI ÅKTE över Västerås, Örebro, Göte-
borg. Färja Göteborg-Kiel. Marknaden 
var fredag till söndag. Vi var på plats 
med släpvagnen redan vid tio tiden på 
fredagen och vi lämnade marknaden 
först vid artontiden för färd till vårt hotell 
i Sineheim ca 16 km från Mannheim. En 
del av våra resenärer besökte andra mål 
såväl fredag som lördag. Söndagen var vi 
alla på marknaden för att vid trettonti-
den packa ihop och börja hemresan. På 

Årets resa startade tisdagen den 7 oktober straxt före tio från 

Bumse-Motor. Ola Widegren var arrangör för resan.

måndags kvällen färjade vi åter till Gö-
teborg. Tisdagen åkte vi genom Sverige 
mot slutmålet Uppsala, som vi nådde vid 
sjutton tiden. Vi var 27 nöjda deltagare 
på årets resa. Många medlemmar från 
Upplands fordonshistoriker och Nymans 
Vänner fanns med på resa som är ett 
samarbetes evenemang.

Utförligare skrift har vi tänkt göra 
under våren.  n

TEXT OCH FOTO: 

GERTH ASPLUND

Vår marknadsplats 
där vi lämnar av 
inköpta produkter 

och vilar
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Ingegärd på Åreskutan i full mundering, 
flygoverall och njurbälte
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1952 RESTE mina svärföräldrar Inge-
mar och Ingegärd Fröhling från Storvre-
ta på MC-semester till norrland. 

Det framgår av fotona att deras ut-
rustning och klädsel skiljer sig mycket 
från dagens.

Lägg märke till det fantastiska pack-
skåpet med tält och sovsäckar ovanpå. 

Packskåpet en föregångare till dagens 
toppbox !!  n

OVAN. Parkeringen mot vedtraven beskådas av nyfikna getter.

NEDAN. Ingemar startberedd efter en natt i tält, MC:n troligen en DKW 250 cc.

TEXT: LEIF CARLSSSON

FOTO: INGEMAR FRÖHLING
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EFTER ATT I P.L.-LÄSNING läst om 
den otursförföljde Benkes äventyr i en 
nattorientering med Panhard, uppkom 
tanken, kanske skulle vi pröva på att del-
taga i en sådan tävling. Panhard bör ju 
vara en lämplig bil, framhjulsdrift och 
12 volts elsystem passar ju bra. Vid ett 
sånt arrangemang gäller en begränsning 
av årsmodeller 30-åriga och äldre fordon 
får starta. Vid startplatsen kunde man se 

enbrokig samling av fordon, äldsta bil var 
en A-Ford -36, Packard Cab -38, DKW 
av samma årgång uppfyllde gott och väl 
årsmodellsreglerna. Saab 93-96 var gi-
vetvis väl representerade, en BMW Iset-
ta var minstingen i sällskapet. Tävlingen 
går till så att man vid starten erhåller en 
karta och ett körbesked. Detta innehåller 
orienteringspunkter som skall uppsökas, 
där finns diskret placerad kontrolltavla 

TEXT OCH FOTO: 

GUNNAR ERIKSSON

som skall skrivas av på startkortet. Viktigt 
är att man orienterar noga för att över 
huvud taget kunna upptäcka en sådan 
tavla. När man hittat den första, åker 
man och letar efter nästa osv. Tävlingen 
kördes i två rundor, efter första rundan 
tillbaks till starten för en halvtimmes kaf-
ferast och sedan iväg igen. Någon has-
tighet är inte satt, däremot en maxtid på 
fyra timmar för hela tävlingen. Vid en 
specialkontroll stoppades vi och ombads 
tala om hur högt den främre stötfånga-
ren satt över marken! Inte lätt, här er-
hölls ett antal prickar. Då min kartläsare 
inte tillhör svenska eliten missade vi dess-
utom en del tavlor i terrängen. När vi så 
småningom anlände till målet blev det en 
liten väntan på resultatet. Vi blev mycket 
glada när vi kom på en 4:de placering 
tills vi upptäckte att vi läste listan baki-
från. Nu gällde det att diskret ta sig mot 
utgången. Trots resultatet är det möjligt 
att vi kör igen nästa år, min kartläsare sä-
ger att hon skall tänka på saken …  n

I SKUMMA ÄRENDEN

MED
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”Vid en specialkontroll 
stoppades vi och ombads 

tala om hur högt den främre 
stötfångaren satt över 

marken!”
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SÅ HAR DET SETT UT i vårt avlånga 
land (alltid?), men de sista 10–15 åren 
har bjudit på ett helt annat vinterklimat. 
Vädret har varit grått och slaskigt, nå-
gon enstaka dag med både snö och kyla 
och så flera veckor i sträck med regn och 
rusk. Den årstiden tillbringas med nöje i 
garaget. DKW:n har stått på pallbockar 
största delen av vintern för renovering av 
bromsar, diverse översyn och pyssel med 
fordonet. Så var det då dags för prov-
körning, vilket skedde i början på april 
månad. En dag med solsken, torrt väglag 
och ett par plusgrader i luften. Suffletten 
var av naturliga skäl inte nerfälld. Provtu-
ren gick bra, allt funkade som det skulle, 
lyckades till och med få med hustrun på 
premiärturen för året.

Välja och vraka
Den här tiden på året är det full aktivitet 
på veteranfolket. Träffar och rallyn står 
som ”spön i backen” bara att välja och 
vraka vad som passar bäst. 

Här på trakten kan man exempelvis 
välja Venngarn där man på onsdagarna 
träffas nere vid slottet. Här bjuds Coun-
trymusik live, och här finns mycket stora 
ytor att parkera sina fordon, mest motor-
cyklar av nyare modell. Så har vi Ulva 
Kvarn. Här finns alltid mycket att beskå-
da, bland annat många amerikanare. 

Stort utbud
Varje torsdags kväll är det fordonsträff  
ute vid Nifsta golfbana i Gottröra. Tre 
utflykter har avverkats dit i år och i mor-
gon den 29 maj är det dags för den fjär-

de träffen för året. Väderleken har lovat 
drygt 20 grader med sol, då blir det ner-
cabbat hela resan. Det bjuds alltid på ett 
mycket stort fordonsutbud där. Många 
amerikanare i varierande skick, från ori-
ginal till snyggt ombyggda och hottade 
USA-fordon, VW, Volvo, Daimler, Pack-
ard, Messerschmitt, Heinkel Trojan, A-
Ford, T-Ford och många andra småbilar, 
en hel del choppers och många ”riktiga” 

motorcyklar, Här kan man även beskåda 
moppar, gamla traktorer. Det finns myck-
et smått och gott att vila ögonen på.

 Där finns en servering som tillhan-
dahåller mycket gott fikabröd, mackor 
varmkorv, te, kaffe, saft mm, allt till 
mycket bra pris.

För mig är det Upplandsrundan som 
går den 7juni i Lohärad som ”står när-
mast på tapeten”.  n

Efter en vinter med kyla och 

snö, kommer alltid en vår 

med dagsmeja och tö.

2008 års träffar och utflykter
TEXT OCH FOTO: 

STIG LARSSON

Här köar man inför start i Svärdsjörallyt. Familjen Tysk från Falun 
i sin magnifika Bentley 4.5 litre mellan en MG och en Citroën

”Smågodis” vid parkeringen Nifsta golfbana
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Bertil  Åberg med sin Austin A 35 som denna 
kväll inte ville gå som den skulle. Här är det 
felsökning på parkeringen vid Nifsta golfbana. 
Vi hade tre stopp på vägen dit från Knivsta.

Bengt Jernberg åker Citroën B2, 1921, 
vid Svärdsjörallyt. Ekipaget är hemmahörande 
i Sandviken.

Fortsättning, nästa sida.
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En man som i sin ungdom åkt mycket AJS står 
vid parkeringen vid Bo Jepps I Hedesunda och 
beundrar en AJS i nyskick och drömmer om 
flydda tider.

En trio DKW motorcyklar vid Valborundans 
parkering vid Bo Jepps i Hedesunda.
Från vänster Uno Walter, Stefan Andersson, 
Gunnar Eriksson. Alla med tillhörande passa-
gerare, Margareta Walter, Kristina Nyström och 
Märta Eriksson

NEDAN. Bilen en Citroën B11, ägare Kjell 
Nordberg, Rimbo, som här flankeras av Bosse 
och Kristina vid Upplandsrundan som gick av 
stapeln i Lohärad.

Fortsättning från föregående sida.
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SÖNDAGEN den 3 augusti hade vi 
utflykt från Ulva till hemligt mål, samt-
liga åkte samma bana enär deltagandet 
endast var ett fåtal. Fyra stycken mope-
der och två motorcyklar. Detta berodde 
med all sannolikhet på vädret denna 
helg. Skam den som ger sig, ett nytt för-
sök gjordes den 28 september med gott 
deltagarantal nämligen hela 26 ekipage, 
14 mopeder och 12 motorcyklar. Målet 
var även denna gång Salsta Fornborg, 
det blev ca tre mil för mopederna och 
något längre för motorcyklarna. Det 
var en nöjd arrangör Claes-Göran Bar-
restam som vände hemåt den dagen. Vi 
som hade möjlighet att deltaga vill alla 
tacka Claes-Göran för hans fina initiativ 
till dessa två utflykter. Vi ser fram emot 
nästa års utflykter.  n

HÖSTENS MOPED 
& MC-UTFLYKTER

OVAN. Förberedelse för mopedutflykten till Ulva.

NEDAN. Claes-Göran Barrestam berättar om Salsta Fornborg vid utflyktens slutmål.

TEXT OCH FOTO: 

GERTH ASPLUND
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07.30 PÅBÖRJADES RESAN via Mär-
sta till Lohärad för att deltaga i den år-
liga Upplandsrundan. Denna gång täv-
lade vi med MB 280E, 1973. Detta mest 
beroende på att den har sollucka. 

I strålande sol når vi start- och mål-
platsen vid Lohärads hembygdsgård i 
god tid före starten 10.06. Nu kan vi av-
njuta en kopp kaffe och smörgås i skug-
gan av äppelträden.

Här får också funktionärerna inta 
näring för att orka med sitt långa arbets-
pass. 

En dålig start
Så var det dags att rada upp sig för 
start. Här dyker det första problemet 

TEXT OCH FOTO: 

INGEMAR EJDERSUND

webmaster@upplandsfordonshistoriker.se

LOHÄRAD DEN 9 JUNI 2008

TEXT OCH FOTO: 

Upplandsrundan 
2008 En berättelse om upplands for donshistorikers 

sedvanliga veteranfordonsrally. 

Start- och målplatsen vid Lohärads hembygdsgård.



19JULHÄLSNINGEN 2008

Fortsättning, nästa sida.

upp: Claes-Göran Barrestam ber oss att 
på 2 minuter skriva upp så många bil-
märken vi kan som börjar på bokstaven 
A. Överraskade och ställda lyckas vi bara 
komma på sju stycken. Enligt frågestäl-
laren skall det finnas 340 st. Detta var 
ingen bra början. Så var vi då iväg och 
ställer kosan mot Söderby. Helt plötsligt 
dyker första kontrollen upp, vid Lohärad 
kyrka. Här står Tilde och Ragne Tibblin 
och visar oss fram till de sex frågorna. 
Hoppsan! Vad menas med fordon? Jo 
det måste ju vara fordon för frakt… men 
när fick T-forden kylare av plåt? Ingen 
aning. CUNA måste naturligtvis komma 
från Frankrike, trodde vi. Det blev bara 
ett rätt vid denna kontroll. Illa! 

Färden går vidare åt nordväst och nu 
svänger vi in på en liten trevlig grusväg 
strax ovanför sjön Erken. Men var är 
sjön? All grönska skymmer utsikten men 
plötsligt dyker sjön upp i hela sin prakt. 
Den ser svalkande skön ut. Ska vi ta ett 
dopp?

Färden fortsätter
Nu är vi framme vid andra kontrollen. 
Här övervakar Marianne Olsson och 
Ingalill Norrbom. Som mopedägare från 
1958 var ju inte första frågan så svår och 
skam vore det om jag inte klarade nästa 
fråga, webmaster som jag är. SAAB 93 F 
var också bekant. Hela fem rätt vi denna 
kontroll. 

Vi fortsätter vår färd i sommarvär-
men och magen börja knorra så smått. 
Lunchtid. Vilken tur att vi nu är framme 
vid lunchuppehållet vid Färsna Gård. 
Vid infarten sitter funktionärerna Inge-
mar Eriksson och Björn Norrblom. 
Kontroll 3. Här kan vi intaga lunch i 
trädgården men tyvärr serverades bara 
varm korv med bröd. 

Nu måste vi också besöka traktor-
museet. Jag minns sedan min ungdom 
Munktellen med sin tändkulemotor som 
man kunde få att starta baklänges och på 
det viset få fyra växlar bakåt! Vilket här-

Funktionärerna förbereder sitt långa arbetspass. Innan start ber Claes-Göran Barrestam oss att skriva upp så många 
bilmärken vi kan som börjar på bokstaven A.

Första kontrollen, vid Lohärad kyrka. Tilde och Ragne Tibblin mötte 
oss med frågan; när fick T-forden kylare av plåt?

Vid andra kontrollen gav Marianne Olsson och Ingalill Norrbom oss hela 
fem rätt.
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ligt ljud det var när man fått kulan röd 
och motorn smattrade igång. Nostalgi i 
högsta grad. Och vem minns inte den 
röda T24:an? Här fanns också sex frå-
gor att besvara. Med kunskap och logik 
lyckades vi här få alla rätt.

Silverpilens alla växlar 
Så bär det iväg igen mot den sista och 
fjärde kontrollen. Här hjälps vi av Inga-
lill och Lars Jansson. Skönt att krypa in i 
skuggan och läsa frågorna. 

Som Volvo PV 444A ägare var ju 
första frågan enkel och som varande 
pensionerade ingenjörer var ju inte hel-

ler matematiken så svår. Men hur var 
det, hade Silverpilen tre eller fyra växlar? 
Klurigt! Här blev det fyra rätt. 

Nu återstår bara målet och efter cir-
ka tre timmars färd tar Anders G Törner 
och Bertil Sörlin emot oss.

Eftersom vi startat som nr 6 dröjer 
det nu ett tag innan alla ca 70 startande 
är i mål. 

Återigen kan vi avnjuta kaffe med 
smörgås i skuggan av trädgårdens äppel-
träd och titta på alla vackra fordon som 
går i mål ett efter ett. 

Efter ett par timmar är det dags för 
den spännande prisutdelningen. Claes-

Göran som sköter ”datoriet” gömmer 
sig i mörkret för att kunna avläsa dator-
skärmen. Han sufflerar Anders G som 
kan rapportera att segrare med 19 poäng 
blev Bengt Aronsson som också kunde 
namnen på tio ”A-bilar”. GRATTIS! 

Undertecknad vill framföra ett stort 
TACK till arrangörer och engagerade 
funktionärer.  n

Vid infarten till Färsna gård hittar vi den tredje kontrollen. Där möter 
oss funktionärerna Ingemar Eriksson och Björn Norrblom.

Nostalgi i högsta grad. På traktormuseet hittar vi Munktellen med sin 
tändkulemotor.

Vid fjärde kontrollen möts vi av Lars och Ingalill Jansson. I skuggan 
svarade vi på frågan hur många växlar Silverpilen hade.

Anders G Törner och Bertil Sörlin 
tar emot oss vid målet.

Claes-Göran och Anders G tillkän-
nager dagens segrare.

Övriga placeringar och bilder 
kan ses på vår hemsida:

www.upplandsfordonshistoriker.se

Fortsättning från föregående sida.
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I SÄSONGENS ELFTE TIMME sam-
lades några äldre fordon vid Draget i 
Boländerna. Upplands Fordonshisto-
riker hade inbjudits att medverka, när 
man anordnade aktiviteter i affärsgalle-
rian. Vid det här laget har väl de flesta 
ställt undan sina klenoder för säsongen, 
men fem bilar och en motorcykel ställde 
upp i det fina höstvädret. 

Fordonen väckte givetvis intresse 
bland de som passerade. I synnerhet för 
de som är i yngre ålder, är det roligt att 
se bilar som var vanliga på 50- och 60-ta-
let.  n

Veteranbilar 
 på höstträff

TEXT OCH FOTO: 

GUNNAR ERIKSSON
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NÅVÄL, OPEL-37:AN tuffade på snällt, 
så Norberg nåddes utan problem. Vid 
starten och första kontrollen bjöds det 
på rikligt med regn och åska, paraplyet 
hade glömts kvar i Tärnsjö – gissa om 
man var blöt! För att inte tala om hur det 
immade i bilen!

Rallyt gick på mycket fina vägar, alla 
kontroller var bemannade av mycket 
trevliga funktionärer. Frågorna som 
skulle klaras av var av mycket varierande 
karaktär, bilar – motorcyklar – mopeder 
– gamla båtmotorer skulle ”artbestäm-
mas”. Även filmstjärnor fanns med i 
frågeformuläret, men också den obliga-
toriska ”hemliga lådan”. Som skiljefråga 
var en hoprullad brandslang vars längd 
skulle anges i centimeter. Inte helt lätt!

Slagna på mållinjen
Vi hade bra utdelning på kontrollerna, 
hela 66 poäng skrapade vi ihop. Ett 
mycket bra resultat, vi förstod att det 
skulle bli en bra placering. Segerekipaget 
hade även de 66 poäng, men var några 
centimeter närmare rätt längd på brand-

slangen. Vi blev så att säga slagna på 
mållinjen. Prisutdelningen blev lite för-
dröjd, men vid 15.30-tiden var det dags. 
Mycket folk stod troget och väntade i 
regnet för att applådera pristagarna (= 
rallydeltagarna). 

Rallyslingan som avverkades var ca. 
11 mil, med fina vägar och trevliga be-
mötanden från funktionärer och övrig 
personal. Om man ska klaga på något så 
var kartan i vårt tycke något svårläst (li-
ten text) och pilningen kanske heller inte 
den bästa. För oss som inte är från trak-
terna blev det lite småproblematiskt att 
hitta rätt. Vi var inte de enda som körde 
några extra kilometer på rallyslingan, vi 
körde fel vid Malingsbo, men det löste 
sig utan några större problem. Vi fick 
också ett konstigt stopp efter ungefär 
halva loppet, motorn tvärdog! Men efter 
ett par startförsök hoppade bilen igång 
igen och resten av rallyt avklarades utan 
ytterligare motorproblem.

När prisutdelningen var avklarad, 
tackade vi och tog farväl av Norberg, 
sen var det bara hemresan kvar. Vid 

REGNIGT MYRBERGSRALLY I NORBERG 

På gott och ont!

Myrbergsrallyt gick av stapeln den 

14 juni 2008, dryga 120 eki-

page hade mött upp till start. Pelle 

Leonardsson från Gävle brukar 

åka Myrbergsrallyt, så även i år. 

Eftersom undertecknad aldrig åkt 

denna rallyklassiker tyckte Pelle 

att vi skulle göra rallyt tillsam-

mans. Det blev inte någon sov-

morgon direkt, Pelle hade åkt från 

Gävle och vid 5.30 hämtade han 

upp undertecknad i Tärnsjö för 

vidare färd mot Norberg. Väder-

leken hade lovat ”skapligt” väder, 

men när vi passerat Sala började 

regnet som stundtals 

var rena skyfallet.

TEXT OCH FOTO: 

STIG LARSSON

Vi hittade en fin plats vid en sjö. Här tog vi lunchrast och för tillfället så var det uppehållsväder. 
Undertecknads ”dyngsura” jacka hänger på tork över reservhjulet
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Sala stannade vi till på en vägrestaurang 
för en god middag. Även Opeln fick sin 
hunger tillfredsställd med full tank på en 
närbelägen bensinstation. 

När fem kilometer återstod till Tärn-
sjö tvärdog motorn igen. Då det nu ös-
regnade ute var det inte tänkbart att gå 
ut, öppna motorhuven och kolla maski-
neriet. I ungefär en halvtimme satt vi och 
svor ve och förbannelse över både bil och 
väder. Ett par startförsök gjordes då och 
då, och helt plötsligt och utan förvarning 
startade motorn och gick helt klockrent. 
Glada i hågen återupptogs resan, men 
efter 3,5 kilometer tog det stopp igen. 
Regnet hade nu avtagit lite, det var bara 
att ge sig ut och rota under huven för att 
söka efter fel. Undertecknad upptäckte 
en läckande koppling vid förgasaren, tur 
var att den gick lätt att täta! Ett startför-
sök senare kom vi iväg och kunde åka sis-
ta kilometern till Tärnsjö utan problem. 

Fortsatta problem
Pelle följde med in på en fika med smör-
gås som frugan Gunnel gjort i ordning. 

För honom var det ”bara” 8 mil kvar 
till Gävle, vilket inte brukar vara några 
problem för en gammal ”taxichaffis” 
(Pelle har varit taxichaufför). ”Om du får 
några problem så ring” var avskedsor-
den till Pelle innan han for iväg, men vi 
trodde att allt var OK. Men det dröjde 
inte länge innan telefonen ringde och 
mycket riktigt – det var Pelle, som upp-
givet berättade att han bara kommit två 
kilometer norr om Tärnsjö, och motorn 
stannat igen.

Undertecknad ryckte ut för undsätt-
ning och bogsering tillbaka till Tärnsjö 
för intensivt skruvande och felsökning. 
Efter några timmars arbete som gav noll 

resultat gav vi upp, och Pelle fick övernat-
ta hos oss för att fortsätta med ”servicen” 
nästföljande dag (där även bogsering till 
Gävle kommit upp på tapeten).

Söndag morgon intogs en stadig fru-
kost, sen ut till Opeln igen för att försöka 
få till en körbar bil. Hela dagen gick åt, 
efter konstens alla regler, till att skruva! 
Bränslesystemet gicks igenom minutiöst, 
inklusive tanklock och bensintank. Även 
elsystemet kollades upp, detalj efter de-
talj undersöktes noggrant i hopp om att 
något fanns att åtgärda. Det hanns med 

”När fem kilometer återstod till 
Tärnsjö tvärdog motorn igen.”

Fortsättning, nästa sida.
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en hel del provkörningar under dagens 
lopp, ibland gick bilen en kilometer, ib-
land nästan 4 kilometer innan det tog 
stopp. Efter varje provkörning, som all-
tid slutade med en ”död” motor, var det 
bara att ta nya tag med ”mekandet”. 
Skam den som ger sig – eller hur?!

Många driftstopp
Mot kvällningen gick bilen någorlunda 
bra om man jämförde med dagens övri-
ga provkörningar. Nämnas bör att Pelles 
fru Maj-Britt åkt ner från Gävle för att 
”hämta hem” sin käre make ifall vi inte 
skulle få bilen att fungera. ”Nu chansar 

Förgasare under ”sakkunnig behandling”.

vi på att åka hem till Gävle”, sa Pelle. 
”Jag har ju frugan med följebil, bogser-
lina och dragkrok, så det går säkert bra” 
sa Pelle, den optimistiske Opelägaren. 
Undertecknad tröstade med att det bara 
var att ringa om det skulle uppstå några 
ytterligare problem. ”Vi ringer när vi 
kommer hem, tack och hej”, var Pelles 
avskedsord.

Pelle och Maj.Britt åkte från Tärnsjö 
vid 21-tiden på kvällen, de borde ha varit 
hemma vid 22. Ingen telefon ringde, och 
vid 23-tiden slog jag en signal men ingen 
svarade. Tankarna började vandra, tänk 
om något hänt?! En kvart senare provade 

jag att ringa igen, fortfarande inget svar. 
Jag sa till frugan, att jag provar att ringa 
en gång till, får jag inte tag på dem åker 
jag ut och letar. De hade ju kunnat bli 
stående längs vägen med en bil som inte 
fungerar och en telefon utan mottagning. 
Men då ringde telefonen och Pelle för-
klarade att motorn stannat åtta gånger 
på vägen hem. Bogserlinan hade således 
använts flitigt (åtta gånger)! De hade fått 
motorn att starta efter ett par hundra 
meters draghjälp och i skrivande stund, 
en vecka efter utflykten till Norberg, har 
ingen positiv lösning hittats så problemet 
kvarstår. Våra veteranfordon är alla väl-
skötta och driftsäkra, men i bland kan det 
bli ”driftstörningar” om än mycket säll-
synt. 

Den här Norbergsresan kommer 
inte att glömmas i första taget, men efter 
en tid kommer det besvärliga ha glömts 
bort, istället kommer det minnas som ett 
händelserikt veckoslut både på gott och 
ont!  n

Fortsättning från föregående sida.

”Jag har ju frugan med följebil, bogserlina 
och dragkrok, så det går säkert bra” sa Pelle, 

den optimistiske Opelägaren.






