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ÄNNU ETT ÅR har det blivit på min 
åldersstege. Vi avslutade 2010 med Lu-
ciakaffe i Vaksalaskolans matsal med runt 
104 personer där Stig Bernström, Conny 
Wallin, Tage Karlsson och Erland Skytte 
bjöd på glögg, kaffe med lussebulle och 
pepparkakor. Det fanns ett stort lot-
teri med mycket vinster, bland annat en 
större och en mindre fruktkorg. Vi hade 
även inbjudit en redaktör, Claes Johans-
son, från tidningen Klassiker, som visade 
bilder och berättade om cykelbilar. Där-
efter handlade det om SAAB:s husbilar 
från 1950-talet. Då började tjuvlarmet 
bröla, så det blev ett snabbt slut på hela 
föreställningen, det tog 45 minuter innan 
Securitas kom och kunde stänga av. 

Året 2011 började med öppet hus i 
januari och med årsmöte i Vaksala kyr-

kocentrum i februari. Vi var 39 st på 
årsmötet där det blev knäpptyst när en 
valberedning skulle väljas, men så små-
ningom tog Erland Skytte på sig uppdra-
get med stöd från Johan Lindersson. Vi 
hade öppet hus på våren med ett fåtal 
närvarande. I maj hölls vår lilla marknad 
i Håga med ett 10-tal säljare och kaffe-
servering i Stickans verkstad. I slutet på 
maj åkte vi på en busstur, som Claes-Gö-
ran Barrestam hade ordnat, till gamla F 
1 i Västerås. Där finns nu ett väldigt fint 
museum med otroligt många och fina 
flygplan. Det tog nästan hela dagen men 
för min del var det en intressant upple-
velse. Tack Claes-Göran. 

I år blev det ingen Upplandsrunda, 
men till 2012 skall det bli en runt Åkers-
berga enligt Gösta Johansson. I juli var 

ORDFÖRANDEN HAR ORDET

På uppgång
det som vanligt Tobbes utflykt. Jag deltog 
inte, så jag kan inte tala om var det gick i 
år, men tack Tobbe. Sommaren gick fort, 
vi hade i alla fall tur med vädret på vårt 
sommarställe utanför Vaxholm. Min fru 
och jag gjorde en utflykt till Hälsinglands 
Fordons Historikers årliga rally, som åk-
tes på fina vägar runt Söderhamn med 
ett strålande solsken och värme. Vi del-
tog inte förra året, så vi tog gammelbi-
len upp i år på en helgresa och kan man 
tänka sig, vi kom på andra plats, slagna 
med 2 poäng, det var nära vinst. 

I september var det åter mark-
nadsdax. Sören Palm, med fru Eva och 
en stab duktiga funktionärer, jobbade 
väldigt bra och fick det hela att ännu en 
gång bli till en stor succé. Vi hade även 
här tur med vädret med 257 säljare 
och ett antal tusen besökare, med fullt 
på parkeringen för finbilar och vanliga 
bilar. Den 24 september åkte 57 mark-
nadsdeltagare med buss till JTJ (Jädraås 
Tallås Järnväg) utanför Ockelbo för att 
åka ångtåg med lunch på Jädraås Herr-
gård. Det var en rolig upplevelse att se 
och åka ånglok med gamla vagnar i 30-
40 km i timmen på en sträcka av 12 km 
tor. Efter lunch var det rundvandring i 
olika byggnader och lok- och vagnstallar. 
Där finns en ”Kungavagn” som Oscar II 
har åkt i på björnjakt, och Kronprinsses-
san och Prins Daniel har i år också varit 
ombord. 

Vi har på höstsidan haft mellan 16–
27 besökare på våra öppna hus, det är 
ju en bra uppgång sen i våras. Nu är det 
Luciakaffet som återstår i år i Vaksala 
kyrkocentrum med föredrag av Lennart 
Göransson från Uppsala Industrimin-
nesförening.  n

Så jag får önska alla medlemmar ett 
bra nästa år med en GOD (H)JUL OCH 
GOTT NYTT ÅR.

Jerry Dåversjö
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JAG HAR FAKTISKT inte kört den alls 
under året. Den har bara stått i garaget 
på lite olika ställen. Det är det första ve-
teranfordonet jag köpte på en auktion i 
Löfsta bruk i början på 70-talet. Det var 
en stor auktion med mycket som skulle 
säljas. Av någon anledning så valde auk-
tionsutroparen att vänta med mopeden 
till sist. Efter ett par timmar började det 
regna. Auktionen var utomhus och folk 
började gå hem. Till slut var det bara ett 
tiotal personer kvar och auktionsutropa-
ren föreslog att de sista utropen skulle 
kvarstå till nästa auktionstillfälle. Jag 
protesterade ivrigt och fick medhåll av 
ytterligare några personer så auktionen 
fortsatte.

När man äntligen kom till mopeden 
så visade det sig att de enda spekulan-
terna var jag och auktionsutroparens son 
som var i 15-årsåldern. Jag fick mopeden 
för 350 kronor. Framskärm och sadel var 
av senare årsmodell. Skrapmärken, bu-
lor på tanken med mera visade att äga-
ren troligen kört omkull. Den var i öv-
rigt i mycket fint skick och verkade inte 
mycket använd.

Jag körde den lite försiktigt under ett 
par år och ställde sedan in den i min fars 
garage där den fick stå tillsammans med 
en annan moped i många år. Den har 
numera framskärm och sadel av rätt mo-

hade känt i många år eftersom jag var 
kund på hans bensinstation.

På min arbetsplats i Solna hade vi 
en intern annonsplats i datasystemet 
där man kunde annonsera gratis om allt 
man ville sälja eller köpa. En dag för ca 
10 år sedan fanns det en duvblå Saxoped 
från 1956 till salu. Han som sålde satt i 
samma hus som jag ett par trappor ner 
så jag kilade snabbt ned till honom för att 
höra närmare om mopeden. Han bodde 

dell. Tanken har jag bytt till en annan i 
mycket fint skick av rätt modell, färg och 
årgång. När jag får tid skall jag sätta på 
en sprillans ny stänkskärm bak. Den har 
legat i mitt förråd i väntan på montering 
i många år. Inte för att den som sitter på 
mopeden är särskilt ful eller illa medfa-
ren men nytt är i alla fall nytt.

Det var den mopeden som gjorde att 
jag blev medlem i Upplands fordonshis-
toriker genom Kurt Andersson som jag 

TEXT OCH FOTO: CLAES-GÖRAN BARRESTAM

Så är det dags att skaffa sig en ny almanacka igen. Det innebär att det har 

gått ytterligare ett år som man kan se tillbaka på och tänka på allt det roliga 

som hänt. När det gäller de veteraner med två, tre eller fyra hjul som jag 

ägnar mig åt har de alla på något sätt förgyllt min tillvaro under året.

JULBETRAKTELSE

Mina veteranfordon 
under året som gått

Crescent Saxoped 1955.

” Jag fick mopeden för 350 kronor. ”
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i närheten så jag skulle få komma hem 
till hans garage efter jobbet om ett par 
dagar för att titta närmare på objektet. 
Hur mycket han ville ha betalt visste han 
inte.

Den aktuella dagen lånade jag min 
frus pick up, stoppade lite pengar i plån-
boken och var beredd på affär och hem-
transport.

Det visade sig vara ett renoverings-
projekt i medelgott skick. Efter lite dis-
kussion blev den min för 1 500 kr.

Någon hade ”trimmat” motorn på 
vanligt klumpigt vis genom att borra i 
cylindern och fila på kolven vilket gjorde 
att kompressionstrycket hade gått ner i 
vevhuset och blåst ut en av packboxarna. 
Den var alltså inte körbar. Efter totalre-

novering av motorn och lite annat pyssel 
så var den körbar igen. Vart efter jag hit-
tat bättre delar så har jag monterat. 

Just nu ligger det en fabriksny bak-
skärm och ett mycket fint framnav och 
väntar på montering men originalmo-
torn, den lilla originalljuddämparen och 
en gummisadel använder jag inte tills 
vidare. Gummisadeln håller inte att sitta 
på så jag använder en sadel av senare 
modell och motorn som jag kör med är 
från 1968 och konverterad till E85. Ut-
vändigt är den helt lika originalmotorn.

Detta är min rallymoped och tillika 
bruksmoped. Totalt har det nog bara bli-
vit ca 20 mil i år.

Mitt senaste förvärv som jag renove-
rat i år och skrivit om på klubbens hem-
sida. 

Jag har ännu inte bestämt vad jag 
skall göra med den. Eventuellt blir det 
min nya bruksmoped. Ännu har jag inte 
kört den.

Crescent 1252 Compact 1978.

Crescent Saxoped 1956.
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R26 är en encylindrig motorcykel 
från BMW på 250 ccm. Jag köpte den av 
Stefan Seipel år 2005 för att jag var lite 
sugen på en veteranmotorcykel efter att 
ha kört diverse moderna maskiner under 
ett antal år.

Den är i mycket gott originalskick 
och har bara gått lite över tretusen mil. 
För några år sedan skrev jag om den på 
Upplands fordonshistorikers hemsida 
och berättade där vilka som ägt den. Fle-
ra av ägarna eller deras anhöriga hade 
jag haft kontakt med men fyra stycken 
kunde jag inte spåra. 

I år har sonen till en av ägarna tagit 
kontakt med mig och det visade sig att 
ägaren före hans far var hans morbror 
så den vägen fick jag lite information om 
båda dessa ägare. 

Därefter hörde särbon till dottern till 
en av de första ägarna av sig och berätta-
de om att ”svärfar” ägt motorcykeln. Jag 
pratade med dottern som inte mindes 
så mycket eftersom det inte var hennes 
intresse som barn men pappan lever så 
jag fick hans telefonnummer och kunde 
få ett kort samtal med honom. Han är 
betydligt äldre än jag men han mindes 

motorcykeln och tyckte att det var kul att 
få höra om den. 

Tyvärr har jag inte åkt så mycket 
motorcykel i år som jag hade planerat. 
Förmodligen bara ca 30 mil totalt. Det 
är roligast att åka på småvägar eftersom 
den här motorcykeln trivs bäst i farter 
runt 70–80. På de större vägarna är 
tempot lite för högt för att det skall vara 
behagligt att köra veterancykel. Där åker 
jag nog helst på en modernare motorcy-
kel som lättare hänger med i trafiken 

Ett nyförvärv från i år som jag också 
skrivit om på Upplands fordonshistori-
kers hemsida. Den är i mycket bra skick 
och har gått 23 000 mil varav jag och 
min fru har kört de sista 300 milen.

Det är det fordonet som det är roli-
gast at meka med just nu så när andan 
faller på går jag ner i garaget och fixar 
något. Senast fixade jag spaken till blin-
kersen. Den ville inte sitta kvar i blink-
läge men efter att jag filat lite på ett par 
spärrar så fungerar den igen. 

Nästa åtgärd blir att byta vindruta. 
Jag köpte en begagnad i bra skick på 
klubbens marknad i höstas så jag har 
beställt en ny gummilist och ska låta en 
glasmästare byta ruta. Jag har sett på när 
glasmästarna byter ruta på en bil av den 
här typen och jag tror att jag kan göra 

BMW R26 1956.

Volvo Amazon 1967.
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det själv men det är nog ändå bättre att 
anlita något proffs så att det blir tätt.

Ett flygplan av modell SAAB Safir 
från 1960 med registrering SE-KYA 
som står på före detta flygflottiljen F16. 

Det är inte jag som äger den utan det gör 
Ärna flygklubb där jag är medlem. 

Flera av oss som sköter om planet 
äger också veteranfordon och är med i 
Upplands fordonshistoriker. Förutom att 

flyga brukar jag vara med och hjälpa till 
med enklare uppgifter som inte fordrar 
behörighet som flygmekaniker.

Eftersom flygplanet är godkänt för 
avancerad flygning är det reserverat för 
just detta samt roteflygning med klub-
bens andra Safir. I år har det bara blivit 
ett flygpass med planet för att hålla mig 
uppdaterad på typen eftersom den skiljer 
sig lite från den äldre Safiren.

För några år sedan lackerades planet 
av en av medlemmarna i Upplands for-
donshistoriker, Gert Asplund. Planet är 
i mycket gott skick och kan förmodligen 
flyga i många år till.

Safiren SE-KRF från 1954 skiljer sig 
lite från den som är tillverkad 1960. Den 
största skillnaden mellan planen är att 
de har olika propelleromställning och att 
den äldre maskinen har tank i flygkrop-
pen i stället för i vingarna.

Den här maskinen har jag flugit ca 
11 timmar i år och den går väldigt fint 
på alla sätt. Vi har nyss gångtidsförlängt 
motorn och hoppas att vi kan flyga den i 
ytterligare ett antal år innan det är dags 
för stor motorrenovering. 

SAAB Sonettklubben hade årsmöte i 
Uppsala i år och i samband med det fick 
några av medlemmarna en flygtur i den 
här maskinen. n

” Eftersom flygplanet är godkänt 
för avancerad flygning är det reserverat 

för just detta …”

SAAB Safir 1960.

SAAB Safir 1954.
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TEXT OCH FOTO: STIG LARSSON

RESA TILL RALLYMETROPOLEN JYVÄSKYLÄ, FINLAND

I år var det trettioåttonde gången som vinterrallyt för veteranbilar kördes i traktarna av Jyväskylä. 

Bohlins DKW Universal 1961 utanför hotellet en mycket kall morgon.
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TORSDAGSKVÄLLEN den 23 de-
cember  2010 ringde Lars-Göran Boh-
lin  från Värmdö och frågade om jag 
hade lust att åka med honom i hans 
DKW 1000 Universal 1960 års modell. 
Jag var mycket tveksam till detta erbju-
dande då jag vet att det kan vara minst 
sagt ”svinkallt” i trakterna där rallyt går 
av stapeln. Jag var även skeptisk till vär-
mekapaciteten i DKWn, om kvicksilvret 
skulle krypa ner till 30–40 minusgrader. 
Det är en  inte ovanlig temperatur i dessa 
trakter.  DKWn saknar ju värmeelement 
med fläkt. Det är fartvinden som värms 
när den passerar genom kylaren och in 
i kupén. Nu blev det inte så kallt bara 
10–15 minusgrader och då räckte detta 
värmesystem bra till att hålla en behaglig 
temperatur i bilen.

Efter några dagars betänketid och 
flera telefonsamtal från Bohlin gav jag 
mitt samtycke till utflykten till Finland.

Avresan var spikad till den 3 februari 
2011 klockan 16.45 från Stadsgårdska-
jen i Stockholm.

En grupp på 10 veteranbilar med 
sina besättningar möttes på Stadsgårds-
kajen. Ombord på bildäck fick vi sam-
sas med bussar, långtradare och många 
moderna bilar. Bildäcket var fyllt till sista 
plats. Fyra ekipage från svenska Audi 
DKW klubben var med. Det var Bohlin 
Värmdö, DKW 1000 Universal (kombi) 
1960, Willy Nygårds Malung DKW 
1000, 1961, Gunnar Enghamre, Väster-
ås DKW F12, 1963 och Anders Wieweg 
Skultuna DKW F12 102 1965.

Alla hade som medpassagerare en 
kartläsare och ”färdmekaniker”. Trots 
att Finlandsfärjorna är stora och stabila  
blåste det så mycket att det rullade bra 
på öppna havet

Klockan 9.45 (svensk tid) körde vi i 
land i Helsingfors.Vi möttes av strålan-
de sol och några plusgrader. Riksvägen 
var saltad och vägbanorna var mycket 
blöta de första 10 milen, därefter över-
gick det till riktigt vinterväglag. Efter ca 
20 mils körning var det dags att tanka 
och inta lunch. Efter ytterligare några 
mils körning sänkte sig skymningen över 
landskapet och vi kom till Jyväskylä när 
mörkret fallit. Vårt hotell var belaget i 
Summassaari ca 5 mil nordväst om Jy-
väskylä . Vi hade bokat två nätter på ho-
tellet. Där fanns även stugor att hyra allt 

av hög klass.
Efter incheckning och besiktning av 

rummen intog vi en sen middag i hotel-
lets restaurang.

Gick tidigt i säng för att vara pigg och 
utvilad till lördagens övningar.

Vi steg upp i ottan och intog en sta-
dig frukost. Termometern visade på 10 
minusgrader när vi lämnade hotellet för 
att ”värma på” våra fordon. Inga start-
problem och vi åkte de ca fyra milen till 
startplatsen för dagens rally. Samhället 
Karstula är beläget väster om Jyväskylä. 
Här anmälde vi oss och kvitterade ut 
rallyskylt mm. Varje deltagare bjöds på 
mackor, kaffe, te eller saft. Ett 20-tal svå-
ra frågor skulle avklaras på stället. Ett bil-
museum fanns också i samma hus, men 
då vi hade lite ont om tid fick vi hoppa 
över ett besök i museet. 

130 deltagare mötte upp till start. Det 
var MC, lastbilar, bussar och personbilar 
i varierande skick och årsmodeller, mer-
parten i mycket fint skick. Årsmodellerna 
varierade från 1923 till 1980. Det fanns 

20 svenska ekipage representerade. De 
älsta fordonen startade först bl a T-Ford 
23, T-Ford 25, Citroën 25. Alla delta-
gande ekipage presenterades av en spea-
ker som talade nästan bara finska. Allt 
flöt dock på mycket bra.

Rallysträckan från start till mål mätte 
11,5 mil. Ett varvlopp på isbana var in-
lagt i dagens övningar. Snabbast var Pe-
ter Berg Frösön. Han körde en VW 1200 
1955. Bohlins DKW ville inte gå riktigt 
bra, problem med laddningen redan 
från start. Tog oss med vissa besvär till 
luchuppehållet men där måste vi bryta. 
Bara att ”kasta in handsken” då halva 
rallysträckan avverkats. Bohlin har pyss-
lar med DKW bilar i 40 år så han ”kan 
dom”. Mycket reservdelar fanns med 
i bagaget som t ex komplett koppling, 
bromsdetaljer och som tur var el-prylar. 
Efter byte av laddrelä fick vi någorlunda 
fart på laddningen, Till sist kunde vi köra 
för egen maskin närmast väg till målet. 
Tyvärr missade vi isbanekörningen på 
grund av eltrubbel. Det hade varit en rik-

Toppensnygg Wolsley som ägs av Stig Lytz, Vasa och Britta och Leo Tatti med sin MG bredvid 
varandra i sträng finsk vinterkyla.

” Mycket reservdelar fanns med i bagaget 
som t ex komplett koppling, bromsdetaljer 

och som tur var el-prylar.”
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tig höjdare att få tampas med alla gamla 
bilar. Men man får ju ta det onda med 
det goda, och det var ju roligt så länge 
det varade.

En av dagens kontroller var förlagd 
till ett bilmuseum som låg mitt i skogen. 
Det fanns bara ett fåtal stugor på den-
na plats. Tror den hette Osaki museum 
(svårt med det finska språket) 

En privatperson hade samlat på sig 
ca 60 bilar. Renoverade eller i mycket fint 
originalskick. Det var 40-, 50- och 60-tals 
bilar. 90 procent var öststatsbilar. Även 
någon 30-tals tysk bil fanns i samlingen. 
Här var vi fortfarande med i leken då 
museet låg 3,5 mil från rallystarten. Alla 
vägar som vi åkte på var mycket bra plo-
gade trots all snö. Bitvis var det mycket 
halt väglag, men Bohlin hade inhandlat 
nya dubbdäck så det gick ”som på räls”. 
På grund av den stora snömängden var 
många vägar röjda med stor snöslunga. 
Vissa vägavsnitt som vi körde på ingår i 
Finska VM rallyt.

Årets veteranrally var den 38:de i 
ordningen. Om man till äventyrs inte 
nöjde sig med det ”riktiga rallyt” kunde 
man köra ett kvällsrally på fredagskväl-
len. En sträcka på 6 mil, innehållande 10 

uppdrag för deltagarna att bemästra. 15 
ekipage ställde upp till start. Efter mål-
gång och ”utfodring” av deltagarna var 
det dags att ta sig en ”tupplur”. Över-
nattningen  var i militärtält. Vi får hopps 
att deltagarna hade tillgång till varma 
sovsäckar. Nattemperaturen var drygt 
10 minusgrader. Fredagens rally är döpt 
till Rally Extreme ett nog så passande 
namn. Segrare var Timo Vuortio bosatt 
i Luleå. Han körde en Mercedes 220 D 
1971.

Vid lördagens målgång vid Summas-
sari Hotell kunde deltagarna ta sig ett 
bastubad i hotellets Spa. Ren till kropp 
och själ var det dags att ”svida om” till 
kvällens supé och prisutdelning. Många 
pokaler och priser skulle delas ut till del-
tagarna i de olika klasserna.

Klass indelningen var: A Äldre for-
don, B Övriga fordon, C MC och D 
damklass.

Totalsegrare blev Helge Inkiläinen 
från Ittala med sin Citroên 2 CV, 1952. 

Bland svenska deltagare var Peter 
Berg snabbast på isen. Britta Tatti  fick 
pris för längsta färdväg samt andra pris 
i damklassen. ”Kebbe” Kristoffersson 
från Ö-vik ”rodde hem” en 3:dje place-
ring med sin Volvobuss 1953 med Hägg-
lundskaross. Tre priser delades ut i varje 
klass tror jag (åter språksvårigheter).

Efter en utsökt supé var det dags för 
en ”sväng om ” på dansgolvet.

När dansen var avslutad var det dags 
för grillparty vid hotellstranden till sent 
fram på småtimmarna. Bohlin och jag 
hoppade över dans och grillparty. Vi 

Volvo PV 444 1954, ägare Teuvo Kontio. 
Han behövde inte åka långt för att deltaga 
han är nämligen från Jyväskylä.

” Vi får hopps att deltagarna hade 
tillgång till varma sovsäckar. Nattempe-

raturen var drygt 10 minusgrader.”
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kröp ner i våra sköna sängar i stället för 
att vara utsövda för morgondagens hem-
färd. 

Tidigt uppvaknande och efter en 
stadig frukost, packade vi och checkade 
ut från hotellet. Ute på parkeringen stod 
DKW:n insvept i några cm nysnö. Det 
var ca 15 minusgrader. Efter en ”sup” i 

förgasaren startade bilen. Resan ner till 
Helsingfors (ca 40 mil) gick utan några 
störe problem och det kändes skönt när 
vi fick köra ombord på Mariella för hem-
färd till Sverige.

Britta och Leo Tatti från Vallentuna 
har deltagit i Jyväskylä rallyt 9 gånger på 
raken med sina MG-bilar. Första gången  

de deltog i rallyt 2003. När de ställde upp 
till start på morgonen visade termome-
tern minus 34 grader. Som extra krydda 
på deras resor åker de alltid ner-cabbat. 
Leo har nämligen monterat bort sufflet-
ten för att få plats med mer bagage. Tre 
gånger har de åkt över Haparanda till Jy-
väskylä 2008, 2009 och i år 2011. Årets 
resa från Vallentuna till Jyväskylä blev 
dryga 170 mil enkel resa. Det är alltid 
Britta som sitter bakom ratten. Jag åker 
bara med säger Leo.

År 2009 beslutade de sig för att åka 
till Jukkasjärvi för att övernatta på isho-
tellet. Inomhustemperaturen i sovrum-
met var 5 grader. Ute på parkeringen 
stod MG:n nedkyld av nattens köld 
men startade snällt. Färden till Jyväskylä 
kunde fortsätta för att starta i rallyt. De 
anlände till Jyväskylä ett dygn tidigare än 
vanligt för att deltaga i Rally Extreme 
på fredagskvällen. Lite uppvärmning 
före lördagens ”riktiga” rally och året är 
2011.

För publiken fanns många bilmärken 
och modeller att beskåda från T-Ford, 
DAF, Rolls Royce m fl. En lång utflykt 
för att åka veteranrally och en lång be-
rättelse slutar här.  n

Mycket välrenoverad A-Ford Tudor 1928. Ägare Arto Hoppula Jämsä.

Volvo PV 832 1951. Ägare Dan Werner, Sala. Bilen köpt i Östersund 2008 där den gått som taxi till 1975, en ägarfamilj 
före Dan. Deltagit i Jyväskylärallyt tre gånger. Andra plats på isbanan år 2010. Bilen är i fint patinerat bruksskick.
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ÅLÄNDSKT BONDKALAS, GODBY 4–5 JUNI 2011

PÅ FREDAGSKVÄLLEN satte hustrun 
väckarklockan på 05.30. Efter en gröt-
frukost intogs i denna arla morgonstund 
även en kopp kaffe. DKW:n var fulltan-
kad och det nödvändigaste packades 
i bilen för en övernattning på Åland. 
Solen höll nu på att sega sig upp på en 
helt molnfri himmel när vi klockan 06.30 
startade vår resa från Knivsta. De 10 mi-
len från Knivsta till Grisslehamn avkla-
rades i ett makligt tempo, ner-cabbat, i 
den vackra försommarmorgon.

Alla skulle samlas senast klockan 
09.30 i Grisslehamn. Jag sa till frugan att 
i år är vi så tidigt ute att vi säkert är först 
vid terminalen. När vi anlände stod det 
dock redan 20-talet morgonpigga gam-
melbilresenärer på plats. 

Det var en underbar sjöresa över 
Ålandshav, som glittrade i solskenet. 
Sjöbrisen gjorde att det skummade lite 
vitt på vågtopparna. Efter det att vi kört 

i land var det en kort transportsträcka 
på 200–300 meter till Eckerö Post och 
Tullhus. Dagens rally startade där. ”Ral-
lygeneralen” Rågfeldt med fru tog emot 
deltagarna och hälsade välkommen.

Deltagarna körde fram till starten, 
som de fick plats i den oorganiserade 
kön. Det var blandad start av Lopp 30 
och 46/59 Svängen. 

Rallysträckan var 8,5 mil och inne-
höll sju bemannade kontroller med både 
teoretiska och praktiska prov. Fyra pas-
serkontroller var inlagde med siffror som 
skulle bokföras i startkortet.

På en av kontrollerna fanns i rally-
sammanhang den obligatoriska hemliga 
lådan med ett mycket blandat innehåll. 
Allt från delar tillhörande motorfordon 
till mjölkseparatordelar. Jag är uppväxt 
på en mindre bondgård och vet hur en 
separator ser ut och fungerar men kunde 
dock inte identifiera detaljen tillhörande 

separatorn. Jag gissade på att det var en 
överdel till en luftrenare till en förgasare. 
Vid mål fanns alla rätta svar från dagens 
kontroller. Min gissning på en luftrenare 
visade sig vara ett gräddlock till en sepa-
rator. Av de fem detaljer som fanns i lå-
dan klarade jag tre, fullt godkänt.

Åland bjöd på ett fantastiskt försom-
marväder. Massor av syrenhäckar, som 
stod i full blom utefter färdvägen och 
spred sin förföriska väldoft. Även den 
vita fredsrosen blommade och bidrog 
med sin underbara doft. Har man lyck-
an att få åka med cabben nere känner 
man alla dessa dofter vill jag lova. En 
mils grusväg ingick i rallyt. Finare grus-
väg har nog aldrig funnits i något vete-
ranrally, slät och jämn som ett salsgolv. 
Jag överdriver inte. Rallyvägen innehöll 
lite småkuperad och lätt kurvig väg 
och bitvis långa raksträckor ute på den 
Åländska landsbygden. Allt var perfekt 

Göran Malmström från Täby med sin läckra Roadster 1936, tätt följd av Lennart Wiström, 
Knivsta i Austin A35, 1957, på väg till starten vid Post och Tullhuset.

Åland – tur och retur
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pilat och en enklare roadbook fanns till 
kartläsarens hjälp. Staben av funktionä-
rer (ca. 20 ) gjorde ett perfekt jobb ingen 
köbildning vid kontrollerna, allt flöt per-
fekt. När de 8,5 milen var avverkade och 
alla prover avklarade efter bästa förmåga 
var vi framme vid Godby Hotell, där 
målet var förlagt. Vi hade rum bokat på 
hotellet så efter målgång tog vi rummet 
i besittning och passade på att skölja av 
oss resdammet. På kvällen var hotellets 
matsal dukat för rallydeltagarna. Här 
bjöds det på ett äkta Åländskt bondka-
las, så som man hade förr i tiden. Kjell 
Fagerholm, en tidigare ägare av Godby 
hotell hjälpte till med serveringen vid 
kvällens middag. Han började med att 
servera små whiskydrinkar (hotellet bjöd) 
till gästerna. Det skall vara bra för häl-
san och matsmältningen enligt honom. 
Doktorn vet bäst, eller hur? Eftersom 
hotellet varit sjukhus en gång i tiden så 
var Kjell utklädd till överläkare i vit lä-
karrock, pannband med ögonspegel och 
ett stetoskop runt halsen. Mellan förrätt 
och varmrätt förrättade Rågfeldt prisut-
delning. Prisbordet var fyllt av fina priser 
samt två stora pokaler (vandringspris) till 
segrarna i Lopp30 och 46/59 Svängen. 
Vid prisutdelningen för Lopp 30 visade 
det sig att det blev rena familjemäster-
skapet. Far och son på samma poäng. 
Det blev sonen Lars Johansson från Öst-
hammar som segrade. Pappa Gunnar 

Johansson från Bälinge utanför Uppsala, 
hade sämre resultat i ”mutterburken” 
som var skiljefrågan i rallyt. Segrare i 
46/59 Svängen blev Katharina Trybom, 
Norra Sorunda. Hon vann med 5 poängs 
marginal till tvåan Claes Hermansson 
Täby. Ett rockabillyband, i vårat tycke i 
världsklass, underhöll middagsgästerna. 
När middagen var avklarad tog de flesta 
tillfället i akt för en sväng på dansgolvet 
medan andra satt kvar vid borden och 
lyssnade på den medryckande musiken 
och smuttade på innehållet i sina glas.

Efter en god frukost checkade vi ut 
från hotellet. På återresan till Eckerö 

gjorde vi en avstickare till Ålands Brand-
museum. Där träffade vi på Stefan 
Häger, som är museets allt i allo. Han 
guidade oss runt och berättade om alla 
fordon som fanns där. Ett mycket sevärt 
museum, som är öppet för besökare un-
der sommaren.

Ett mycket välarrangerat rally med 
fina vägar, trevliga funktionärer på kon-
trollerna och det underbara försommar-
vädret bidrog till att allt var ”hundra”. n

PS. Eckerölinjen sponsrade alla rally-

deltagare med gratis resa över Ålandshav. 

Tackar, tackar.

A-Ford Cabriolet 1931. Ägare Hans Hellström, Spånga.
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MYRBERGSRALLYT I NORBERG 18 JUNI 2011

DETTA RALLY bytte sedan namn till 
Myrbergsrallyt. Ett 30-tal fordon kom 
till start den gången. Gunnar Nyström 
har lämnat jordelivet medan Lennart är 
med och ”basar” i Myrbergsrallyt varje 
år. Det var den sjätte gången i rad som 
jag deltagit i detta rally, och som alla år 
medåkande och ”kartis” till Pelle Leo-
nardsson från Gävle. Deltagandet i detta 
rally slår nya rekord varje år. I fjol var 
129 ekipage anmälda till start 117 bilar 
och 12 motorcyklar. Nytt rekord i år 144 
ekipage var anmälda till start, 128 bilar 

och 16 motorcyklar. Starten var som 
vanligt vid Myrbergs verkstad i Norberg.

Vid start finns en servering där kaffe 
och macka serverades gratis till förarna. 
Övriga deltagare fick betala en billig 
penning för fikat. Fabrikat och årsmodel-
ler varierade stort. Den minsta bilen var 
en Austin A30 1956, som kördes av Jan 
Norgren från Norberg. Bland tungviktar-
na kunde man se Ove Thomson Avesta 
med sin Scania Vabis Regent boggibil 
1957 och Arne Eriksson från Sala med 
en Scania Vabis LS 110 boggi årsmodell 

1969. Dagens äldsta bil var Erskine 1928, 
som kördes av Carl-Olof  och Anna-Le-
na Alknert, Trångsund. Mycket åskådare 
fanns på plats att beskåda alla välputsade 
fordon på nära håll. En mycket sakkun-
nig speaker ”höll låda” och presenterade 
varje ekipage vid starten. Nu skulle en 
sträcka på 11,5 mil avverkas. Sträckan 
innehöll ett 10-tal kontroller av varie-
rande ”sortiment” Alla deltagare tog sig 
tillbaka till målet för egen maskin. Ral-
lyt innehöll både praktiska och teoretiska 
prov och klurigheter som skulle löses ef-
ter bästa förmåga av deltagarna. Inte en 
meter grusväg förekom bara asfaltsvägar 
på den ganska långa rallysträckan. Men 
med så många deltagare måste man ha 
en ”lång utflykt” så att inte de första går i 
mål innan alla startat. Rallysträckan gick 
genom staden Avesta och dess omnejd, 
vidare till traktormuseet i Möklinta där 
en kontroll och lunchuppehåll var för-
lagt. Med tom lunchkorg och mätt mage 
fortsatte resan på de krokiga vägarna 
fram till Rosshyttan, vidare på stora 
landsvägen mot Karbenning och målet i 
Norberg, Att genomföra ett rally med så 
många deltagare och att få allt att klaffa 

Eldsjälarna som arrangerade det första rallyt var Gunnar Nyström och 

Lennart Karlsson, året var 1992 och rallyt hette då Dalahästrundan.

VÄLPUTSAT I

Alf  Landerholm, Kungsör var ute och luftade 
sin Fiat 1100 E 1950. När såg du en sån bil 
senast? 
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perfekt, som det gjorde, är berömvärt  att 
rallykommittén. Arrangörsstaben med 
Lennart Karlsson, Anders Bjälevik och 
Anders Gustavsson har varit med förut, 
det märks. Alla funktionärer vid kontrol-
lerna var mycket trevliga. Dataansvarig 
var Björn Thörnqvist. Ett stort prisbord 
med fina priser väntade vid mål, alla del-
tagare fick pris.  n

RESULTATLISTA
Motorcyklar

1. Peter Nilsson  Norberg,  
 Honda 250 cc 1972

Bilar

1. Lars-Erik Stolpe Norberg, 
 Volvo 164 E 1972
2. Hugo Andersson
3. Mats Sjöholm
4. Åke Nordlund
5. Carl-Johan & Helena Torstensson Lars-Erik Stolpe med dam vann 1:a pris med 

en Volvo 164 E, 1972.
Peter Nilsson, Norberg segrade i MC klassen 
med en Honda 250 cc, 1972.

Bakom ratten i detta replikabygge av årsmodell Auburn Speedster 1935–36 sitter ”Adolf  Hitler” 
och kartläsaren är ”Bin Laden”. Herrarna är förvillande lika ”originalen”.



14

TEXT OCH FOTO: GUNNAR FLODÉN

JAG KAN FLYGA, JAG ÄR INTE RÄDD!

SJÄLV HADE JAG ALDRIG som ung 
tänkt mig att flyga på annat sätt än med 
mina motordrivna hobbyplan av bal-
saträ och japanpapp som styrdes med 
linkontroll. Senare i livet blev det tryggt 
resande i trafikplan och med kunniga pi-
loter vid spakarna.

Men nu stod jag vid Sundbro flygfält 
öster om Uppsala vid en tjusig gul flyg-
maskin från 1930-talet. Som pilot och 
färdkamrat, tillika planets ägare sedan 

1990 hade jag Eberhard Jauer från Sig-
tuna. Som ytterligare en back up för mig 
på marken fanns flygförarvännen Matti 
Herranen. En omvittnat rutinerad pilot 
vid trafikflyget och också utbildare av 
privata flygelever.

Flygmaskinen som ska ta oss upp i 
luftrummet är en dubbeldäckad Focke 
Wulf  Stieglitz FW44J, också kallad ”Tol-
van” i militärversion, från 1937. En ma-
skin som byggdes bara drygt 30 år efter 

det att bröderna Wright flög kontrollerat 
första gången i Kitty Hawk, North Ca-
rolina 1903. Ett kittlande perspektiv, så 
här utlämnad har jag aldrig varit tidigare 
inför ett motoruppdrag. 

Enda gången som jag tidigare känt 
mig som en ”flygare” eller aviatör (gam-
malt namn för flygare) var när jag som 
mycket ung fick gränsla en lättviktsmo-
torcykel. Då på en NV 98-kubikare från 
1936 fick jag känna mig som en flygande 

Från kvastpilot till aviatör
”Gå upp och pröva dina vingar”, sjöng Alice Babs till text och musik av Lasse Dahlquist.
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Biggles. Dock på två hjul som sprätte 
väggrus och med fartvindstårar rinnan-
des efter kinderna. Ekipaget lyfte aldrig 
från marken den gången, men det kän-
des nästan så. 

Nu ska flygkapten Eberhard hjälpa 
mig att lyfta. Inte bara lyfta från marken, 
jag ska få agera hjälppilot. Spännande 
kan jag lova.

Min lumpartid inom flygvapnet, F11 
i Nyköping, var inte så glamorös som 
”kvastpilot”. Det var att sopa och servera 
på officersmässen för att på avstånd höra 
hur jetkärrorna startade och landade vid 
flygflottiljens banor utanför ”markan”.    

Den gamla veterankärran som ska 
ta mig upp i luften består av en enkel 
stålrörskonstruktion samt trä, fanér och 
vävduk. Längst fram i nosen finns den 
klassiska stjärnmotorn som förmedlar 
ett tryggt skönt motorbuller. Färgglada 
vingar och hela härligheten är lackad i 
en klar rapsgul färg.

”Jag kan flyga, jag är inte rädd”, 
gaskade Lasse Åberg upp sig med hos 
psykolog i filmen ”Sällskapsresan”. Utan 
ett sådant professionellt stöd är jag ändå 
nu beredd för uppstigning efter att ha 
fått hjälp av Matti med att spänna fast 
mig i fyrpunktsbältet, tryggt som med 
”hängslen och livrem”. Strupmikrofo-
nen till Eberhard på ordinarie förarplats 
där bak, är nu ansluten och vi taxar ut 
till gräsbanan på Sundbro. Piloten Eber-
hard ger full gas och vi lättar från mar-
ken. ”Jag kan flyga…!” tänker jag, dess-
utom anförtrodde piloten mig just att allt 
flygmateriel är säkrare och mår bäst av 
att vara i luften. Jag tror honom där vi 
flyger fram i lufthavet på 300-400-meters 
höjd över marken.

– Sverige är fantastiskt från luften, 
knastar det fram i strupmikrofonen från 
Eberhard på en lätt tysk accent.

Samtidigt som jag nickar instäm-
mande gör piloten en häftig sväng i 60 
grader som ger oss en tyngdkraft på två 
G. Det är klart att jag ska testas! Säger 
bara: Gröna Lunds berg-och-dalbana; 
släng dig i väggen!  

Efter tyngdlagsprovet blir det något 
lugnare under vingarna. Jag fick tidigare 
veta av Eberhard Jauer att han nästan 
varje sommar tillsammans med någon 
kompis tar en längre flygtur ut i Cen-
traleuropa med sin ”gula dam”. År1993 
tog han med sig sonen till Normandie i 
Frankrike. Vart de än kom blev de glatt 
välkomnade.

Eberhard har ingen transponder el-
ler något annat digitalt hjälpmedel utan 
bara en vanlig karta i knäet när han lot-
sar sig fram längs sin luftburna färdväg 
land och rike runt.

– På en höjd av 1500–2000 fot, cirka 
450–600 meter över marken, då ser man 
som bäst, menar Eberhard.

Vid en hastighet av 150 km/tim lig-
ger motorns arbetsvarv på 2 000 v/min. 
Toppfarten är 170 km/tim vid 2 200 v/
min. På tomgång endast 400 v/min då 
motorn låter som ljuv musik för en mo-
torälskare.

Man får inte tillverka några reservde-
lar själv till den här flygfarkosten, utan 
man måste försöka byta till sig sådana. I 
Europa finns det totalt 12–13 flygfärdiga 
plan av den här typen, inte fler. Planet är 
konstruerat för avancerad flygning och 
många kända piloter har handskats med 
denna charmiga flygplanstyp. Det har 
fyra skevroder vilket gör planet lättma-
növrerat i luften. På marken hejdas pla-
nets framfart med hjälp av huvudhjulens 
hydrauliska bromsar.   

   – Jag flyger 25–30 timmar om året 
från april till oktober. På vintern brukar 
jag hälsa på den gamla damen, Eber-
hard kallar hennes så, i hangaren för att 
prata med henne lite inför sommarens 
kommande uppdrag. Jag passar också på 
att byta ett och annat tändstift, berättar 
planets omtänksamma skötare och ägare 
sedan drygt tjugo år.   

Vi hänger fortfarande kvar i luften 
under molnen. Det är lite lätt skakigt för-
söker jag säga nedklämd i min sits fram-
för den ”riktiga” piloten. 

– Jag vet vem som är skakig, kraxar 

Eberhard i strupmikrofon och börjar in-
flygningen. 

Väl på marken igen kan jag konsta-
tera att upplevelsen med denna enkla 
maskin i luften var lika hissnande som 
50 år tidigare när jag flög fram på ”skall-
spräckaren” (lättviktarna kallades så) 
utan att lyfta. Då som nu, en motorupp-
levelse utöver det vanliga, den här gång-
en blev jag dessutom förärad ett diplom 
med den uppskattande texten: ”… visat 
prov på stort mod som aviatör”. Så blev 
man typ en riktig Biggles till sist ändå.

TEKNISK SPECIFIKATION:

SK12 – Focke Wulf  44J ”Stieglitz”
Motor: BRAMO Sh14A4 (Siemens-
Halske) 7-cylindrig, 4-takts, luftkyld 
stjärnmotor som tillverkades av BMW 
Flugmotorenwerke Brandeburg 
GmbH, Berlin.
Effekt: 150 km/tim. 
Marschhastighet: 127 km/tim. 
Max. hastighet: 168 km/tim.
Stighastighet: 1 000 m/6,5 min. 
Topphöjd: 4 400 m. 
Räckvidd: 540 km.
Propellertyp: SK12-7 000. 
Material: Valnöt. 
Diameter: 1,75 m.
Bränslekapacitet: Övre tank 97 
liter, undre tank 38 liter. Totalt. 135 
liter.
Spännvidd: 9,01 m. 
Längd: 7,29 m. 
Vingyta: 19,8 m2. 
Flygvikt: 875 kg.
Bensinåtgång: 40 liter/tim. 
samt 1 liter olja/tim.
Förvärmning: Dubbla tändningar, 
två magneter, två tändstift per 
cylinder samt två förgasare.
En ”ryggförgasare”, typ Sum 797, 
kunde installeras, vilket möjliggjorde 
flygning i ryggläge.

 
Modellen är konstruerad av tyske 

konstruktören Kurt Tank 1931 och gick 
i serie året efter 1932. Det svenska flyg-
vapnet köpte in 20 stycken Focke Wulf  
1936, plan som byggdes på licens av 
ASJA i Linköping (senare SAAB). Eber-
hards Jauer exemplar är det äldsta från 
den produktionen som fortfarande fly-
ger.  n

” Man får inte tillverka några reserv-
delar själv till den här flygfarkosten”



16

TEXT OCH FOTO: GUNNAR FLODÉN

ARBOGA, 20 AUGUSTI 2011

FÖRMIDDAGEN började redan vid 
10-tiden då medlemmarna i klubben 
”Lättviktsentusiasterna 98 cc” startade 
sin årliga medlemsträff, den här gången 
i Wij utanför Eskilstuna. Efter det att 
98-kubikarna hade tankats upp med väl-
doftande tvåtaktsbränsle varvades moto-
rerna upp i arbetstemperatur. Täten togs 
sedan av ”T-Fords-Magnus” Wiberg som 
för år 2011 höll i arrangemanget. Första 
stoppet efter färdvägen blev vid Hjäl-

I kungens hjulspår
”Kära örebroare”, hälsade konung Carl den XVI Gustav Arbogaborna för en del år 

sedan. Det är just det jag kommer att tänka på när vi med våra lättviktsmotorcyklar 

rullar i maklig takt in i Arboga lördagen den 20 augusti.

mare Docka för de 13 deltagarna som 
grenslade en rad klassiska 98:or som; 
Diamant, Blixt, Rex, Monark med flera.   

Lättviktsryttarna stillade den begyn-
nande hungern med ”brygg-mackor” 
och kaffe. Väl igen på de knattrande lätt-
viktarna gick färden vidare längs vackra 
sörm- och västmanländska grusvägar 
och här och där på asfalt.

Med en härlig tvåtaktsdimma om-
kring oss parkerar vi våra kulturfordon 

på Stora torget i Arboga, inte långt ifrån 
där kungen höll sitt omtalade tal till Ar-
bogaborna.

Stadens medborgare såg förtjusta ut 
över besöket av de ”märkliga” fordonen 
när de cirkulerade runt de gamla reli-
kerna från 1930-talet för att kika på dem 
och mumlande kommentera.

Plötsligt under uppehållet på torget 
kom en karavan av amerikanska bi-
lar bestyckade med endast kvinnor. Ett 
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damrally passade på att korsa stan med 
sina enorma amerikanska bilar.

– Vi är så kissnödiga västes det från 
en av jänkarbilarna, med det här är jät-
tekul, lade de till när de i maklig fart gled 
ut ur stan igen.  

Till en pickup med höbalar baktill 
ropades det till damerna i förarsätet från 
en åskådare: ”Får man provligga?”.  

Efter detta uppiggande möte på 
Arbogatorg startade lättviktsflottan sin 

Pickup med höbalar. Får man provligga? Ett damrally med sina enorma amerikanska 
bilar rullar in i staden.

Anders Djerf  kämpar för att försöka få fart på den gamla Rexen.Populärt möte på Arboga torg.

återfärd på blandat vägunderlag. Regnet 
på förmiddagen hade bytts ut mot ett 
trevande solljus. 98:orna närapå skutta-
de fram som kalvar på ”vårsläpp”, utom 

för Rex-ägare Anders Djerf  från Tensta 
som drabbades av ett motorbortfall. Det 
blev ”skamkärran” hem för honom.  n

” Efter detta uppiggande möte 
på Arbogatorg startade lättviktsflottan 

sin återfärd”
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SVENSKA AUDI-DKW KLUBBENS RALLY. SUNDSVALL 20 AUGUSTI, 2011

Har lekt med tanken att deltaga i något veteranrally som bjuder på nytt landskap och 

nya vyer. Att få besöka trakter som är intressanta med nya omgivningar att bekanta sig 

med. År 2011 har detta blivit verklighet bland andra finska snörallyt i Jyväskylä, lopp 

30 på Åland och  DKW:s klubbrally som  gick av stapeln den 20 augusti i Sundsvall.

INBJUDAN till Klubbrallyt i Sundsvall 
verkade intressant. Frågade hustrun om 
hon hade lust med en utflykt lite norrut 
med DKW:n. Hon tyckte att det var 
helt okey, så anmälan stoppades i pos-
tens stora ” uppsamlingslåda” f  v b till 
Sundsvall.

Trakterna runt Sundsvall var något 
nytt att åka veteranrally på. Här var det 
nya vyer att lära känna och beskåda. 
Hela 41 ekipage var anmälda till start. 
16 stycken kom från grannlandet Norge. 
Från start vid hotell Scandic Nord kör-
des en slinga på c:a 5 mil. Vi kryssade 
runt ytterområdena av Sundsvall för att 
sedan följa vägen utefter Indalsälven upp 
till Stefan Lindströms traktormuseum 
med adress Indal. Här fanns mängder 
av traktorer från 30 tals till 50–60 tals 

Längs Indalsälven

modeller. Även några dumprar i kolossal 
format fanns i samlingen. En servering 
med mat och dryck fanns vid museet.

Tipsrunda ingick ”i menyn” innan vi 
lämnade Indal och traktorerna. Nu vän-
des kylaren mot målet i dagen rally som 
var beläget vid Silje hos Lena och Bert 
Österlund. Här skulle bl a i veteranrallyn 
den obligatoriska hemliga lådan avklaras 
och även ett skiljeprov ingick. Vikten på 
en kulpåse skulle bestämmas i gram, inte 
helt lätt. Nu var sista kontrollen i dagens 
rally avklarad och startkortet lämnades 
in. Lena hade bakat massor av kakor och 
bullar som alla deltagare blev bjudna på. 
Efter påtår och tretår ( ingen hade någon 
som helst brådska att lämna detta smult-
ronställe) vidtog den återstående etappen 
på några mil till Scandic Nord.

På kvällen var det middag och prisut-
delning på hotellet. De flesta deltagarna 
hade lång resväg till Sundsvall. Kennet 
Nilsson från Hindås tog priset för längsta 
färdväg för att komma till start 86,4 mil 
enkelresa med DKW:n, inte dåligt el-
ler hur? Det fanns deltagare från Umeå 
och Östersund och ett flertal platser från 
norra Sverige. Lena och Bert Österlund 
var de som arrangerade rallyt. De fick 
mycket beröm för ett allt igenom perfekt 
rally. Alla deltagare var nöjda med da-
gens utflykt.

Här kommer prislistan på 
de fem första placeringarna:

1. Stig Larsson, Knivsta, 
 DKW Luxus cab, 1938.
2.  Trine Östborg-Bergseth, Norge, 
 Trabant P50, 1960.
3.  Claes och Inger Hedlund, Sundsvall,
  DKW spec. Limosine, 1937.
4.  Solveig-Marie och Björ Bakken, 
 Norge, DKW AU 1000 S, 1961.
5.  Ronny Johansson, By Kyrkby,  
 DKW AU 1000SP, 1961.

PS. Under kvällens middag hölls en 
auktion där bl a en av DKW-oraklet, 
Ronny Johanssons nyrenoverad DKW 
3=6 motor gick under klubban. Den 
ropades in av Trine för 6 500 kronor 
(mycket billigt) och hamnade därmed i 
Norge. Utropare var Kennet Nilsson en 
man med stor ”svada” och mycket hu-
mor.  n

En stolt segrare med fru poserar efter 
målgång och prisutdelning med poka-
lerna uppställda på motorhuven.
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Ovan. En DKW 3=6 1957 ombyggd av 
Berne Dahl, Karlskoga till en Coupe. Ett 
mycket snyggt bygge med baklysen från en 
Jaguar XK 150. 

Höger. Norsk-reggad DKW AU 1000 SP 
Cabriolet.

Nedan, vänster. DKW Universal Combi 
1961 års modell. En av ägarna till bilen är 
Teknikens Värld som hade den som projektbil 
och sedan reportagebil. Nuvarande ägare är Bert 
Österlund, Silje Sundsvall. Förmodligen den 
enda körbara och registrerade i Sverige av denna 
DKW modell.

Nedan, höger. DKW Ideal cab 1939. Ägare 
Mats och Gun Johansson, Fellingsbro.
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SVÄRDSJÖRALLYT, 28 AUGUSTI 2011

ÅRETS RALLY var det 13:e i ordning-
en och vi hade startnummer 13 i årets 
rally inget otursnummer för våran del. 
Allt gick som ”smort”. Pelle har deltagit i 
de flesta av dessa rallyn och jag var med 
2004 för första gången.

Lördagen bjöd på ett alldeles maka-
löst sensommarväder, strålande sol och 
28 grader i skuggan. Det var på sönda-
gen som rallyt gick av stapeln och då var 
vädret annorlunda vill jag påstå.

Hustrun väckte mig 04.30 på sön-

Under årens lopp har det blivit en tradition att åka 

Svärdsjö-rallyt med Pelle Leornadsson från Gävle. Jag har deltagit 

i detta rally 8 gånger som ”co-driver” åt Pelle. Vi har alltid våra 

respektive med på denna utflykt.

dagsmorgonen och fråga ”Hör du inte 
hur åskan går”? Blixtarna lyste upp him-
len och det dundrade ordentligt. Oväd-
ret avtog så småningom, men det var 
färdigsovit för denna natt. Åskvädret ut-
spelade sig i Tärnsjö och jag skulle träffa 
Leornadsson i Sandviken klockan 08.30 
för gemensam färd till Svärdsjö. På väg 
från Sandviken råkade vi ut för skyfall, 
hagel och åska och vi funderade på hur 
det skulle bli med rallyåkandet denna 
blöta söndagsmorgon.

Vid starten var det lite småregnigt, 
men under rallyts gång stabiliserades 
vädret och efter halva rallysträckan var 
det solsken och nästan blå himmel. Ral-
lyslingan var 5,5 mil, inga grusvägar 
utan bara fina asfaltsvägar. Svärdsjö 
med omnejd är berömt för sin vackra 
natur med många sjöar och en levande 
landsbygd med både betande kor och 
getter utefter färdvägen. Rallyt innehöll 
7 stycken kontroller med både praktiska 
och teoretiska prov. Alla kontroller var 

Mercury 1946 Cab, ägare 
Bengt Järnberg, Sandviken.
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bemannade av trevliga funktionärer. Allt 
flöt på bra utan några nämnvärda köer 
vid kontrollerna. 

Resultatet var uträknat och klart nå-
gon minut efter att sista ekipage gått i 
mål. Ett välfyllt prisbord fanns framdu-
kat i stora hallen. Alla deltagande eki-
page fick pris. Den årliga tipsrundan och 
pilkastning fanns även i år med på pro-
grammet för alla rallydeltagare. Dessa 
tävlingar ingick inte i rallyt. Tipsrundan 
bestod av 10 A4-ark innehållande 142 

frågor, en dam och en herrklass. Frå-
gorna var uppsatta på området kring 
bilmuseet.

Ett separat prisbord fanns för dessa 
tävlingar. Jag gjorde inte några lysande 

resultat i dessa tävlingar. Men i rallyt 
hamnade vi på andraplats med Pelle 
bakomratten trots startnummer 13. Det 
var inte dåligt då många frågor var rik-
tigt kluriga, som det skall vara.  n

RESULTATLISTA

1. Mats Sjölund, Säter,  
 Austin Sommersat A40.
2. Pelle Leornadsson, Gävle,  
 Rover 75, 1951.
3. Bengt Wadell, Toftbyn, 
 A-Ford, 1930.
4. Gunnar Andersson, Torsång, 
 Fiat 124 Spider, 1975.
5. Ulf  Norberg, Svärdsjö, 
 Buick, 1961.

” många frågor var riktigt kluriga, 
som det skall vara”

Lennart och Majvor Wiström från Knivsta har varit framme vid prisbordet och hämtat sitt pris.

Håkan Nordlunds Cord 1936, 
en mycket ovanlig och pampig bil.



22

TEXT OCH FOTO: INGEMAR EJDERSUND

PV-KLUBBENS RALLY, 18 SEPTEMBER 2011

DENNA DAG är det inte aktuellt med 
halkkörning men däremot får vi som för-
sta uppgift åka slalom i en knixig bana 
med maxtiden 2 minuter och med tidstil-
lägg för nedkörda koner. Undertecknad 
startar som nummer 1 och lyckas utan 
att ta ned några koner gå i mål på 1.54. 
Ett hyggligt resultat men ganska långt 
ifrån de bästa tiderna. Men vad ska man 
begära av en 64 år gammal PV och en 
ännu äldre chaufför.

Vi gör nu en sväng mot Ar-
landa och invid en utkiksplats finns 
nu uppgift nummer 2. När inför-
des den femåriga PV-garantin? 
1X2-alternativen säger alla 1954 men 
var det 1, 10 eller 21 november? Här 
blir det en ren gissning (som senare vi-
sar sig vara helt fel).

PV-klubbens 
traditionella Roslagsrally

www.trostapark.se
www.nifstagk.se

Strax norr om Arlanda, ett populärt 
område för flygspaning (flightspotting) 
gör vi tillsammans med startnummer 6 
en kaffepaus på en kvart. Detta visar sig 
inte vara så lyckat för när vi kommer fram 
till station nr 3 finns ingen funktionär där! 
Nåväl vi fortsätter till kontroll 4 och det 
visar sig även där att funktionären har 
lämnat stationen!

Vi fortsätter då till målet som 
även detta år är förlagt till Nifsta 
Gård, Gottröra. Här brukar entu-
siasterna träffas varje torsdagskväll. 
Trots att vi har startnummer 1 kom-
mer vi sist till målet men här får vi en 
rallyfråga om den fantastiska Tom 
Trana. Detta var frågan vid station 3. 
Kontroll 4 hade man fått kasta tre tennis-
bollar och på fem meter avstånd försöka 

få omkull tre tomma plastdunkar och 10 
poäng per dunk. Med Nalles benägna 
hjälp får vi nu göra ett försök vid mål-
platsen. Magert resultat. Bollarna måste 
vara vinda då alla passerar utan att på 
något vis vidröra de svarta dunkarna.

Nu vankas det varm korv med bröd 
och även kaffe vid Nifstas fina serve-
ring. Under tiden rättar Nalle delta-
garnas svar och förrättar prisutdelning. 
Som väntat hamnar vi långt från top-
placeringarna men vad gör väl det? 
Ett, som vanligt, trevligt rally på roliga 
småvägar och i ett trevligt sällskap av 
PV-människor ser vi fram emot 2012 
års rally.

Ett stort tack till Nalle och hans 
medhjälpare.  n

Samling, liksom ifjol, vid Trosta Gård, där man bl.a. kan öva halk-

körning och Active Driving. Ett 25-tal bilar av olika modeller mötte 

upp och Björn ”Nalle” Rönnlund tar emot startanmälningarna.

Ovan: ”Nalle” tar emot startanmälningarna.
Vänster: En fin cabriolet i slalombanan.
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Par i damer
FÄRDVÄGEN GICK mot Skälsta och 
vidare till Örsundsbro. Därefter passe-
rads Ribbingebäck och vid Skogstibble 
kyrka var kontroll 5 belägen. Detta var 
sista kontrollen i dagens övningar. Kvar 
återstod endast några kilometers körning 
till Hagby Bygdegård. Rallysträckan på 
4,5 mil var därmed avklarad.

Lördagsmorgonen var lite små kall 
med rimfrost på marken. En lågt stående 
och blek oktobersol gjorde tappra försök 
att värma upp. Det uppländska landska-
pet var vackert. Höstens alla granna fär-
ger lyste och exponerade sig i solskenet 
utefter färdvägen. Efter målgång och i 
väntan på prisutdelning serverades kaffe 
och smörgåsar. Hade man prickat in alla 
rätta svaren på startkortet var tio poäng 
full pott. Två deltagare lyckades med 
den bedriften, inte dåligt. Segrade gjor-
de Gun Wallén från Knivsta och andra 
platsen kneps av ännu en dam nämligen 
Bodil Karlsson från Vänge med samma 
poäng. En utslagsfråga avgjorde place-
ringen. Med detta rally är rallysäsongen 
slut för detta år. Inga träffar för veteran-
fordon återstår på våra ”breddgrader”.

Nu blir det översyn och service av 
fordon till nästa års träffar och rallyn.  
Under årets som gått uteblev ju som 
bekant Upplandsrunda av någon anled-
ning. UFH har så många medlemmar att 
det borde vara väl sörjt för att någon el-
ler några tar sig an detta arrangemang. 
Upplandsrundan är en gammal klassiker 
som är vida känt och populärt i veterank-
retsar (Upplandsrundan har arrangerats 

TEXT OCH FOTO: STIG LARSSON

DAGLIGBILSRALLYT, 8 OKTOBER 2011

Första start var klockan 10.00 från bygdegården vid Hagby kyrka.

Kontroll 1 fanns vid Hagby och ytterligare fyra kontroller var ut-

placerade utefter rallyslingan med två frågor vid varje kontroll. 

Alla kontroller var obemannade.

varje år sedan 1976 utom 2011).
Efter avslutad prisutdelning begärde 

Gösta Johansson från Åkersberga ordet. 
Han kom med det glada beskedet att han 
med några ”polare” bildat en rallykom-
mitté för att arrangera 2012 års Upp-
landsrunda i trakterna av Åkersberga. 
Då blir det nya vägar och omgivningar 
för Upplandsrundan. Upplandsrundan 
har gått av stapeln i de flesta trakterna 
av Uppland under årens lopp men inte i 
Åkersberga området.

Ett stort tack till Nanna och Jerry som 
ordnade hela ”kalaset” med att lägga 
rallybanan, fixa kniviga frågor till delta-
garna och ett välfyllt prisbord med priser 
till alla deltagare. Inte att förglömma alla 
stora goda smörgåsar som de brett och 
serverat till deltagarna.

Damer med full pott, Gun Waller och Bodil 
Karlsson till höger. Gun var bäst på utslagsfrå-
gor vilket resulterade till första plats. 

Högst upp på prispallen tronade 
Gun Wallén flankerad av Bodil Karlsson 
på andra plats och Rolf  Wallén på en 
tredje plats. Missade pallen med minsta 
möjliga marginal gjorde Britta och Leo 
Tatti på fjärdeplats. Femma kom Tage 
Larsson.  n

Snygg instrumentbräda i MG:n.



24

TEXT OCH FOTO: STIG LARSSON

ISBANA I ROSLAGEN

EFTER NÅGRA ÅR framåt i tiden dök 
det upp nya förarförmågor som Erik 
Carlsson (på taket), Tom Trana, Björn 
Waldegård. Förare som kom att domi-
nera svensk motorsport i många åt.

Som ung och motorintresserad var 
det en höjdare att få komma ut i rally-
skogen och bevittna deras körskicklighet. 
Dåtidens vägar och vagnmaterial var 
inte i närheten av dagens fordonspark. 
Jag drömde om att någon gång i framti-
den få prova på rallysporten. Nu blev det 
inte så mycket av den varan. Ekonomin 
var långt ifrån lämplig för denna motor-
sport, men drömma kunde man ju alltid 
kosta på sig.

På femtiotalet var det kalla vintrar 
och då frös sjöarna till med tjocka och 
bärkraftiga isar. Det plogades banor lite 
varstans på de tillfrusna sjöarna och det 
kördes isbanetävlingar som aldrig förr 
med både bilar och motorcyklar. På en 
bilskrot införskaffades en någorlunda hel 
och körbar bil av märket Renault. Den 
var obesiktigad och hade många skavan-
ker, men ekonomin tillät inget bättre for-
don. Nu kunde jag ut och gasa med egen 
bil på isbanan. Jag åkte på sandad isbana 
utan dubbar och detta utspelades på sent 
50-tal. Det fick inte vara alltför lång färd-
väg till sjön jag skulle köra på då ”racern” 
måste bogseras på vägen dit. Jag vågade 
inte köra obesiktigat på allmän väg. Det 
gällde att vara varmt klädd under dessa 

transporter. Under årens lopp förbätt-
rades ekonomin så pass att besiktigade 
och körklara bilar kom till användning. 
Bilar jag körde var vissa år Saab (tvåtakt) 
och VW. Var med och ”lekte” från sent 
50-tal till början på 70-talet. Vill påpeka 
att jag deltog i ren amatörklass. Det var 
det billigaste alternativet att få vara med 
i leken. Efter avslutad isbanekarriär blev 
det en plats i kartläsarstolen under några 
rallyår. 

2011 var det en riktig vargavinter och 
det plogades på många sjöar och vikar 
i Roslagen. Där kördes det isbana med 
bilar och motorcyklar. Jag fick prova hur 
det kändes att åka med dagens vagn och 
däckmaterial efter nästan 40 års uppehåll. 
Jag tyckte att det gick fort då jag var ute 
och halkade men det var bara ”momsen” 
när jag jämför med dagens bilar. Ett par 
förare som imponerade stort, var Bobby 
Nordberg från Rimbo. Hans Peugeot 
gick verkligen fort och han bemästrade 
bilen suveränt. Bobby har kört mycket 
folkrace, men även ”fuskat” med back-
tävlingar med mycket goda resultat.

Den andre var Kennet Lundgren 
med sin Saab (två takt) Kennet är en 
mycket rutinerad rallyåkare som kört i 
många år och har mängder av fina re-
sultat i rallyn. 

Många av dem som luftade sina 
hembyggen och ”vanliga” bilar är i regel 
gamla ”rallyrävar” och banåkare.  n

Är antagligen född med en allvarlig motorbacill sedan barnsben. Jag 

har behållit stort intresse för motorsport av alla former. Kommer ihåg 

när de dåtida ”stora grabbarna” tampades i rallytävlingar i tillförlit-

het. Bryggar Rune (pappa till Åke Andersson), Bengt Reander, Gösta 

Berqvist m fl.

Kapar man av en Saab Turbo vid A-stolpen och 
monterar en förarstol framför motor och kylare, 
får man en både märklig och snabb isbanebil.  

Här finns det hästkrafter, motorn är en trimmad 
V-8.

I England och USA kör man ensitsiga spe-
cialare som denna. Den här svenskbyggda har 
en Volvo motor med Turbo. Det finns liknande 
bilar där man klämt in en V-8 motor i svenska 
hemmabyggen.

Från början var detta en Volvo Duett 1958. 
Original B 16 blev utbytt mot en B 23 med 
turbo och då blev det riktig fart på ”bitarna”. 
Fordonet går under smeknamnet Eulalia.



PRYLMARKNADEN ”sköt” igång ti-
digt på lördagsmorgonen i ett härligt 
varmt höstväder som lockade storpublik. 
Runt tiotusen besökare och drygt två-
hundrafemtio säljare hade lockats sig till 
den gamla skjutbanan. 

Som vanligt var det gott om tingel-
tangel av diverse slag; kuriosa, gamla klä-
der, kopparföremål och brända mandlar 
i gytter som i en indisk basar. Motorklub-
bens grundidé är att värna veteranfor-
donshobbyns reservdelar av olika slag för 
att få de gamla kulturfordonen att rulla 
på vägarna igen.  

 – Så här många bilar på ”finbilspar-
keringen” har det aldrig tidigare varit 
här, och så har vi haft besök av både A-
Ford- och Saab-klubben, sa marknads-
presidenten Sören Palm.

Anders Askaner såg ut att vara mark-
nadens gladaste man efter att ha lagt 
vantarna på en gammal svensk uppfin-
ning, en skiftnyckel modell större.

En så kallad ”Raketare”, en Nymans-
moppe från början av 1960-talet, hade 
fått en ny husse. Det var Jan Lundqvist 
från Tärnsjö som tänkt sig rädda det ros-
tiga mopedobjektet. För en insats av 60 
spänn fann han några viktiga detaljer till 
den kommande upprustningen.

– Fyndet väger lätt, men är jättebra 
för mig, sa Jan och såg nöjd ut och log 
mot den värmande höstsolen.

Ett så kallat N.O.S.-fynd, en orörd 
strålkastarlampa till en moped visade 
Fredrik Sjöblom upp ur en lika uppskat-
tad originalkartong från 1950-talet.

På lätta rullande hjul drog Tanja Joki 
Mustonen en gammal barnvagn från 
40-talet med dottern Lea i som levande 
last längs försäljningsstånden.

– Det här är vår marknadsvagn och 
vid skogspromenader för den går så fint, 
menar Tanja Joki Mustonen och skyndar 
vidare. Det gäller att hinna med allt en 
sådan här dag. 

Framåt marknadseftermiddagen kun-
de det konstateras att det hade hand-
lats flitigt, i vissa fall väl duktigt mycket. 
Fyndjägarna sågs överlastade släpa hem 
sina nyvunna återbrukspresenter att got-
ta sig åt.  n
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UPPSALA MARKNAD

Sprängfyllt med heta fynd
Tyst, inte ett skott avlossades från Ekebybodas skjutbana utanför Uppsala. Det var ”knallarna” 

som för dagen hade intagit marknadsplatsen. Denna marknad är ett årligt arrangemang av 

veteranmotorklubben Upplands Fordonshistoriker.

Anders Askaner såg ut att var marknadens 
gladaste man efter att ha lagt vantarna på 
en gammal svensk uppfinning, en skiftnyckel 
modell större.

En vackert kylarmärke på en Pontiac från 1951.




