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ÅRET 2013 är snart till ända. Klubben 
har haft en hel del på gång under året. 
Det började med årsmötet i Vaksala 
kyrkcentrumden 19 februari. Vi var 33 
medlemmar på mötet som diskuterade 
att vi inte hade någon valberedning så 
alla nomineringar fick väljas på plats. 
Det är fortfarande svårt att rekrytera 
medlemmar till klubbens styrelse och 
andra funktioner. Vi måste hjälpas åt att 
till 2014 års årsmöte få fram vice ordfö-
rande, sekreterare och klubbmästare, då 
Anders Törner flyttar till Småland och 
Janne Widegren och Stig Bernström har 
sagt att dom slutar. Det flyter på med 
klubbens olika göromål med utskick, 
styrelsemöten, öppet hus (6 st.) mm. Det 
fanns ingen kassör efter Anders Eriks-
son, inte heller några som ville anordna 
”Upplandsrundan”. Efter en tid löste det 
sig, Bo Aspman har blivit kassör, Anders 
Törner och Åke Malmström fixade till 
en ”Upplandsrunda”.
 Lördagen 11/5 var det ”lilla mark-

naden” i Håga vid Stickans verkstad 
med ett antal säljare och kaffe med dopp 
som klubben bjöd på. På MHRF-dagen 
6/6 var några från UFH på träff  med 
Hälsinglands Fordons Historiker till 
Bosse Forssbergs Nostalgimuseum i ett 
fantastiskt fint väder och med ett tjugotal 
fordon av olika slag. Med allt att titta på 
var det även en picknick med medhavd 
matsäck. Årets hemliga resa till Tobbes 
utflykt startade som vanligt på Sjötorget 
i Östhammar. I augusti var vi inbjudna 
att åka ”Hälsingesvängen” i Söderhamn, 
en handfull medlemmar hade hittat dit, 
ett trevligt rally på fina vägar runt Söder-
hamn med ca 60 fordon och ett dignan-
de prisbord där alla fick välja ett pris.
 Nästa rally den 10/8 var vårt eget 
rally ”Upplandsrundan” som hade start 
och mål i Vittingeparken och fyra kon-
troller med kluriga bilfrågor och en luft-
gevärsskjutning på sista kontrollen. Döm 
om min förvåning när mitt namn ropa-
des upp som vinnare, vi var jag min fru 

ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Svårt att rekrytera

Nanna och blivande medlemmen barn-
barnet David. På andra plats kom Rune 
Carlsson, Vänge och på tredje Ingemar 
Ejdersund, Knivsta. Ett 60-tal fordon 
hade mött upp. Härmed vill jag tacka 
Anders Törner och Åke Malmström 
med funktionärer för att dom ställde upp 
så det blev en runda i år, dom har redan 
aviserat att göra det även 2014.
 Den 14/9 var det dags för den ”stora 
marknaden” på Ekebyboda. Vi började 
på torsdagen med att sätta ut alla pinnar 
för säljare och parkering och fortsatte på 
fredagen med skyltar, toaletter, tält mm. 
De första säljarna kom redan på fredag 
förmiddag och fick snällt ställa sig i kön 
tills dom blev insläppta på området vid 
14-tiden. Det kom ca 125 säljare på fre-
dagskvällen innan det stängdes för nat-
ten. Under dagen passerade c:a 8000–
10 000 personer marknadsområdet 
enligt Sören Palm. Totalt kom det 321 
säljare som sålde allt från lingon, mun-
kar, bil- och mc-delar till nostalgiprylar. 
Tack till Sören Palm med familj och 
alla funktionärer som såg till att det blev 
ännu en marknads-succé.
 Årets marknadsresa gick den 28/9 
till Nostalgibyn i Fellingsbro. Vi var 57 
st som fick höra ägaren berätta om sitt 
samlande under åren. Han sa också att 
dom låg på 14 plats i Sverige med en be-
sökssiffra på ca 100 000 per säsong. Där 
fanns bensinstationer, kafé, pub, korv- 
och glasskiosker, affärer mm. I kaféet åt 
vi en landgång med pålägg. Efter nästan 
två timmar bar det av till Dinners i Ar-
boga där det var beställt lunch. Mätta 
och belåtna for vi hem till Uppsala.

 Årets Dagligbilsrally lördagen den 
26/10 var ordnat av familjen Palm på vä-
gar runt Vattholma. Vann gjorde Östen 
Larsson Månkarbo.

Vi avslutar året som 2012, som var 
uppskattat för de fina sångerna av Vak-
salaskolans musikklasser, och luciakaffe i 
skolans matsal med glögg, lotteri och lusse-
bulle.  n 
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TIDIGARE ÅR har start och mål varit 
i trakterna av Sorunda och Tungelsta, 
beläget några mil ”söder om Söder” om 
Stockholm. Numer har man flyttat ut 
klubblokalen från Södermalm i Stock-
holm ut till Täby, med adress Djursholm-
svägen 20A. Snösvängen har därför start 
och mål i Täby på den stora parkeringen 

TEXT OCH FOTO: STIG LARSSON

SNÖSVÄNGEN, 26 JANUARI 2013

Lördagen den 26 januari 2013 gick det av MHS årliga arrangerade vinterrallyt 
av stapeln. MHS är en förkortning av Motorhistoriska Sällskapet i Sverige, som 
bildades år 1963. Undertecknad har varit medlem sedan 60 talet.

vid den nya klubblokalen.
Färden från Knivsta till Täby gick 

denna dag först till Rimbo för att häm-
ta upp Kjell Nordberg som var dagens 
kartläsare. Vi anlände i god tid till start-
platsen. Här bjöds förare och kartläsare 
på kaffe och en mycket god macka före 
start. Dagen till ära bjöd vår herre på 

ett mycket vackert vinterväder, några 
minusgrader och i stort sett torra vägar 
även inne i stadsområdet.

Vissa år har det varit riktig vargavin-
ter, för några år sedan var det -26 grader 
vid starten i Sorunda. En del år har det 
varit flera plusgrader och plaskföre med 
saltvatten och snösörja på vägarna. Inte 

RESULTAT – DE TRE BÄSTA

1:a Leif  Andersson, Djursholm  
 Saab, 1976.
2:a Calle Carlqvist, Uppsala  
 VW, 1965.
3:a Lars Cyrus, Tyresö 
 BMW, 1986.

särskilt hälsosamt för ett veteranfordon.
När vi kom ut efter fikat var det 65 

ekipage samlade för att ta sig an dagens 
rally. Före första start var det genomgång 
av rallyts bana. Första ekipaget flaggades 
iväg klockan 10.00. En bana på ca åtta 
mil skulle nu avverkas innan återkoms-
ten till målet. Sex obemannade kontrol-
ler med kluriga frågor skulle avklaras 
efter bästa förmåga. Som extra färdkost 
delades ut ett frågeformulär till varje eki-
page med bilder på ”bakändan” av ett 
10-tal mer eller mindre kända bilar. Efter 
identifiering skulle formuläret lämnas in 
vid målgång. Ingen klarade av att få full 
pott. En mycket klurig utslagsfråga skulle 
besvaras när startkortet lämnades in för 
rättning. 

Dagens färd i grova drag Näsby 
Alle – Enebyborg – Upplands Väsby. 
De mycket kurviga och smala vägarna 
genom Frösunda och Vansta mot Täby 
kyrkby för att så småning om anlända 
till målet vid MHS lokalen. Utefter da-
gens färdväg passerades ett flertal fordon 

som halkat av vägen och ner i diket. I 
samtliga fall behövdes bärgning innan 
färden kunde fortsätta. Vissa vägavsnitt 
var mycket kuperade med luriga kurvor 
och en mycket hal vägbana. Alla av da-
gens rallydeltagare höll sig på vägen. En 
som fick köra med ägg under gaspeda-
len, med sin välputsade Ford V8 1937, 
var Klas Malmström. Bilen var utrustad 
med diagonal sommardäck med vit sida, 
tillika dagens äldsta deltagande fordon.

För att delta i Snösvängen var det 
inte så hårda regler när det gällde års-
modeller. Årsmodellerna varierade stort, 
äldsta bil den nämnda Ford-37. Lars 
Johansson från Enebyberg rattade sin 
Volvo 1992 års modell vilken var dagens 
”yngsta” fordon.

En mycket lättfattad vägbeskrivning 
”Roadbook” fanns för att göra ”livet 
lättare” för kartläsaren. Vid målet intogs 
både varmkorv och kaffe med ”doppa”. 
Vi hade god tid på oss att dricka både 
påtår och tretår medan vi väntade på 
slutresultatet.  n

Kurt Gustavsson från Tyresö, åkte Peugeot 204 Cab, 1968. Han är inte blyg med att köra ”Caben” även på vintern. Volvo P-1800 ser man inte så ofta numera, särskilt inte vintertid. Ägare är Göran Troäng från Farsta.

Smalt och halt längs vägen
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Gun och Kerstin diskuterar i det mycket vackra vädret efter avslutad körning.

Gun och Jan vid sin mycket fina Morris MCV 1953.Lunch på MCV flaket går alldeles utmärkt. 

VÅRA BILAR var Morris Minor, 1956 
och Morris MCV från 1953. Båda bi-
larna ägda av Jan Mattsson. Vi var da-
gen till ära klädda i tidsenliga kläder. Nu 
skulle undertecknade, i lånad bil, köra 
vårt livs första veteranrally.

Det var mycket folk vid startplatsen 
då Örbyhusdagen bjöd på många aktivi-
teter och marknadsstånd.

Femtio ekipage kom till start, vilket 
var nytt rekord.

Första kontrollen var på grusplanen 
vid starten. Där skulle Leif  backa så 
nära en pinne som möjligt med hjälp av 
kartläsaren. Leif  lyckades väl men skulle 

TEXT OCH FOTO: KERSTIN OCH LEIF CARLSSON

SLOTTSRALLYT, ÖRBYHUS, 25 MAJ 2013

Tidsenliga resenärer
Gun och Jan Mattsson samt undertecknade startade den 25 maj, från Kvarnbo 
för att delta i Slottsrallyt i Örbyhus. Veterantävlingen körs alltid på Örbyhusdagen.

bara backa någon cm till och ovan som 
han var med bilen träffade han natur-
ligtvis pinnen. Lite modstulna körde vi 
vidare och försökte efter bästa förmåga 
svara på frågorna vid kontrollerna och 
klara de praktiska proven. 

Vid Strömsbergs Gård var det ett 30 
minuters lunchuppehåll. Tillsammans 
med Gun och Jan åt vi en god lunch, 
innan vi fortsatte vår färd mot nya även-
tyr. Sista kontrollen var att köra en snits-
lad bana med förbundna ögon medan 
kartläsaren lotsade fram föraren. Det 
gick bra och vi hade säkert fördel av att 
vår bil var så liten. Vid målet beundra-

des deltagarnas bilar. De var i varierande 
skick och ålder. Vi blev uppmärksamma-
de för våra tidsenliga kläder.

Alla väntade nu spänt på prisutdel-
ningen där priserna delades ut i omvänd 
ordning med segraren sist. Vi var mycket 
spända på hur det gått för oss nybörjare.

Gun och Jan Mattson kom på 10:e 
plats. Döm om vår förvåning när det 
meddelades att vi kommit på 3:e plats 
– vilken nybörjartur. Det var en mycket 
trevligt upplevelse att köra ett veteran-
rally och vi gör gärna om det.

 Segrade gjorde Kenneth Lundgren i 
en Saab sport, 1963 årsmodell.  n

Nybörjarna klara att köra till startplatsen.
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TEXT OCH FOTO: STIG LARSSON

MYRBERGSRALLYT, NORBERG 15 JUNI 2013

DET FINNS GOTT OM TID att ta en 
fika innan det är dags att starta i dagens 
rally. Antalet startande i detta populära 
rally har ökat från år till år och det kom-
mer nya deltagare varje år. Deltagarna 
har personbilar, tunga fordon eller mc. 

Ingen begränsning finns för antalet 
deltagare. Nu börjar det närma sig 150 
fordon, som deltar i rallyt. För att ”ro 
i land” ett så stort rally måste det vara 
en mycket kvalificerad rallykommitté 

Det har blivit något av en tradition att besöka Norberg för att delta i det i veteranbilskretsar mycket 
populära Myrbergsrallyt. Samma rutin varje år, Pelle Leonardsson från Gävle hämtar upp undertecknad 
i Tärnsjö och därifrån går färden vidare i arla morgonstund för att vara i Norberg vid nio tiden.

I väntan på att utföra ett manöverprov så har man öppnat på motorhuven på denna pampiga Adler 
årsmod. 1917 för att få lite frisk luft till den varma motorn. Förare Viktoria Johnell, Borlänge.

Ett rally som växer

och en vältrimmad funktionärsstab. Alla 
kontroller är bemannade och det är näs-
tan ingen kö vid dessa. Rallyslingan är 
dryga 10 mil, ett måste för att alla delta-
gare skall hinna starta innan första delta-
gare kommer i mål. Start och målplats är 
alltid vid Myrbergs återuppbyggda bil-
verkstad vid hembygdsgården i Norberg.

Bland deltagarna varierar bilmärken 
och årsmodeller. Ett par riktiga rarite-
ter som deltog i årets rally var en Adler, 

1917-års modell, som framfördes av 
Viktoria Johnell från Borlänge. Erik och 
Inger Örtlund även de hemmahörande i 
Borlänge, luftade sin mycket fina Willys 
Overland, 1924-års modell. En mycket 
sällsynt raritet. Alf  Svanström från Kryl-
bo körde sin Ford Escort Cabriolet av 
1984 års modell, vilket var dagens yngs-
ta fordon. Vid målet, i väntan på prisut-
delningen, fanns förtäring bestående av 
både kalla och varma drycker, smörgåsar 
och kaffebröd till humana priser. 

Med så många deltagare tar det lite 
tid att räkna ut resultaten. I väntan på 
resultatet strosades det runt på parke-
ringen för att beundra alla välputsade 
”pärlor”. Det var som vanligt ett mycket 
välfyllt prisbord och alla deltagarna fick 
priser. Det hade kommit en hel del lång-
väga gäster för att delta i rallyt. Det var 
deltagare från i stort sett hela Mellansve-
rige, från Mälardalen till Hälsingland.

Ett mycket trevligt och välarrangerat 
veteranrally i ett perfekt rallyväder.  n

Paret Nylander vann en motorsåg. De är från 
Norberg och körde en A-Ford, 1928.

RESULTAT

Dagens segrare med 73 poäng, var 
Stig Nylander från Norberg med 
sin A-Ford av 1928-års modell.

I mc-klassen var det 18 startande. 
Med sina 62 poäng segrade P-E 
Nyström från Norberg. Han körde 
en Honda FT 500cc av 1982 års 
modell.

Undertecknad kom på 35:e plats.

”Start och målplats är alltid vid 
Myrbergs återuppbyggda bilverkstad …”

P-E. Nyström från Norberg åkte på en Honda 
FT 500cc 1982 och det gjorde han så bra att 
han segrade i MC-klassen

Willys Overland, 1924, luftar motorn i väntan på manöverprov. Ägare är Erik Örtlund, Borlänge.
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TEXT OCH FOTO: JERRY DÅVERSJÖ

FLYGDAG, TIERPS ARENA, JUNI 2013

UNDER DAGEN tittade vi på flyg-
plan från Tiger Moth till J-28, både på 
marken och i luften. Det var en fantas-
tisk dag med mycket uppvisningar av all 
dessa flygplan. Det var tråkigt för Tierps 

Arena att det var så lite folk, jag tror som 
mest 1000–1500 personer. Att få se en 
DC-3 svepa förbi på låg höjd och höra 
dess motorljud, är en upplevelse. Många 
plan i olika storlekar, som jag inte vet 

namnet på, taxade ut och in hela dagen 
med otroliga fina uppvisningar. Även 
radiostyrda modeller hade sina uppvis-
ningar. Efter sex timmar under sommar-
solen var vi nöjda och vände hemåt.  n

 I slutet på juni så var jag och min kamrat Bill från Stockholm, i Tierp för att titta på flygplan. 
Vi är båda medlemmmar i klubbar med intresse för både bilar, tåg och flyg.

”XXXXXXX”

Mycket flyg, lite folk

”Många plan i olika storlekar, som jag inte 
vet namnet på, taxade ut och in hela dagen …”
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Hupmobile 1935? helt i orginalskick. Köptes ny av Skådespelaren Adolf  Jahr, idag en mycket sällsynt bil.

De flesta besökare är gamla bekanta som 
återkommer varje torsdagskväll. 

Det dyker dock alltid upp något nytt 
och intressant fordon att kolla in. Man 
beundrar den blanka lacken, som går 
att spegla sig i för att inte tala om det 
blixtrande kromet. Här finns bilar som 
renoverats till skick bättre än nytt. Vil-
ken härlig känsla för ägaren när ”ob-
jektet” är klart för första turen efter att 
ha tillbringat flera år i garaget. De finns 
lyckliga som ”ramlar” på ett orenoverat 
fordon med få körda mil och med en pe-
dantisk ägare som skött om bilen sedan 
den var ny. 

Tiden går snabbt på Nifsta. Man 
träffar nya och gamla bekantskaper med 
gemensamt intresse för  ”veteraner”. Sist 
men inte minst så har den sociala sam-
varon stor betydelse på dessa träffar.  n Ett specialbygge, byggt på Yamaha.

TEXT OCH FOTO: STIG LARSSON

SOMMARTRÄFF, NIFSTA, 4 JULI 2013

Torsdagskvällar på Nifsta 
MINST 300 VETERANBILAR och 
runt 200 motorcyklar och mopeder hade 
samlats. Även en och annan veteranlast-
bil samt någon gammal jordbrukstrak-
tor. Dessutom hade på parkeringen för 
de vanliga ”Svenssons” samlats knappt 
150 fordon. Alla dessa fordon samlas när 
väderleken bjuder på lämpligt väder för 
veteranbilar.

Här samsas 50–60 tals välputsade 
Amerikanare, många europeiska kleno-
der i utställningsskick och bilar i minst 
sagt patinerat brukskick. Några blivan-
de klassiker brukar dyka upp, bl.a. en 
A.M.G. CL 65 (Mercedes) med en V12:a 

De mycket populära veteranfordonsträffarna vid Nifsta Gård har i år slagit alla rekord, 
när det gäller antalet fordon och besökande vid årets kvällsträffar (torsdagskvällar).

under huven på 612 hästkrafter. Troligen 
årsmodell 2008–2012. Likaså dyker of-
tast upp någon Ferrari av nyare årsmo-
dell. Med dessa fordon på plats blir det 
något av en nybilsparad. Variationen av 
fordon är mycket stor med modeller från 
1920-talet till 2000-talet.

I kaffeterian träffas man och snackar 

bil och mc över en kopp kaffe. Här be-
rättas historier om vilka fynd man gjort, 
tips om delar samtidigt som kompletta 
fordon surrar i luften runt kaffeborden. 
En rundvandring på den stora parke-
ringen efter kaffet är ett måste. Här får 
alla besökare sitt lystmäte. Det finns for-
don för varje smakriktning att beskåda. 

”… klenoder i utställningsskick och bilar 
i minst sagt patinerat brukskick.”

Honda Goldwing -01, enda exemplaret med sidovagn i Sverige. Sidovagnen är utrustad med AC.
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FÖRSTA START var klockan 09.00 
sedan var det 1 minut mellan varje star-
tande ekipage. Det var stor variation av 
fordon och årsmodeller. Äldsta delta-
gande fordon var en T-Ford 1919, körd 
av Hans Ädel från Gävle. En Jaguar So-
vereign 1988 års modell var den yngsta 
bilen i startfältet, den kördes av Ulf  Jo-
hansson. En A Ford av årsmodell 1928 
fanns på plats. Detta fordon tilldrog sig 
stor uppmärksamhet. Bilen var utrustad 
med en 4 dörrars kaross med bakhängda 
framdörrar. Ingen närvarande kunde 
säga var denna kaross var tillverkad och 
ingen hade tidigare sett en A Ford med 
denna ”kostym”. Vid en titt under mo-
tornhuven visade det sig att bilen var ut-
rustad med en B Ford motor, en motor 
som började tillverkas 1932. Bland alla 
Ford, Saab och Volvobilar kunde också 
beskådas en magnifik Packard 1950, 
Rolls Royce Silver Shadow 1976, Jaguar 
X K120 1950 och Fiat 24 Spider 1975.

En speaker presenterade alla star-
tande ekipage. Han var en ”gosse” med 
talets gåva och stor kännedom om ve-
teranbilar och veteranrallyn. Tyvärr 
skrålade högtagaranläggningen och det 
blev några ofrivilliga avbrott. Den i vete-
rankretsar mycket välbekante Åke Elgh 
var den som ”höll i trådarna” för ral-
lyt. Till sin hjälp hade han en hel stab 
av funktionärer som gjorde ett mycket 
bra arbete vid de åtta kontrollerna. De 
flesta var dubbelbemannade och det 
blev ingen köbildning vid kontrollerna. 
Vid målgång hade en sträcka på knappa 
10 mil avverkats Vägarna var ” gammel-
fordons vänliga”, lagom krokiga och lite 

Norrala och Söderarla. Efter cirka halva 
sträckan var det lunchuppehåll vid Opus 
bilprovning. Här serverades kaffe, macka 
och kaka. Efter målgång och i väntan på 
resultatet intogs en superb måltid i E-
Centers restaurang.

Mat och dryck ingick i startavgiften. 
Upplands Fordonshistoriker var dagen 
till ära representerade av tre ekipage, 
Jerry Doversjö, Uppsala i sin Saab 96, 
1955. Lennart Wikström, Knivsta i sin 
Volvo PV, 1966. Lars-Erik Johansson 
och undertecknad, Knivsta i en Merce-
des 280 SL Cab, 1975. Fjolårets vinnare 
Ola Jonsson, Bergvik startade som etta i 
sin Mercedes190 SL, 1958. När sedan 
resultatet var klart för i år visade det sig 
att Ola även var årets vinnare. Vi hur-
rade och gratulerade segraren.

När jag nu summerar rallyt så var det 
en mycket trevlig tur. Välarrangerat och 
på fina vägar. Hela rallyt inklusive resan 
till och från rallyt, kryddades av strålan-
de sol och värme.  n

kuperade. Många vackra hälsingegårdar 
fanns att beskåda längs färdvägen. De 
flesta av dessa gårdar hade boningshu-
set sammanbyggt med ladugården och 
på tomten intill var det på många plat-
ser moderna hus uppförda – en verklig 
kontrast mellan gammalt och nytt. En 
av de gamla hälsingegårdarna som vi 
passerade var Erik Anders gården. Där 
hade rallygeneralens mormor och mor-
far bott och han har tillbringat mycket 
tid där och har mycket att berätta om 
det. Vi passerade många sjöar med so-
len speglande sig i det blåa vattnet. Det 
var underbart att få känna den ljumma 
fartvinden svalka i det varma vädret. 
Termometern visade 30 grader plus. 
Många deltagare avundades nog oss lite 
på vår öppna bil en dag som denna.

Det var både praktiska och teore-
tiska prov som skulle genomföras. Väg-
beskrivningen som fanns i startkuvertet 
var mycket bra och pilnigen vid vägkors-
ningar föredömlig. Vi passerade Ljusne, 

TEXT OCH FOTO: STIG LARSSON

Till dagens veteranrally var 62 fordon anmälda och 59 kom till start i det underbara 
högsommarvädret. Starten var förlagd till E-Center i Söderhamn, och alla kom i mål.

HÄLSINGESVÄNGEN, 3 AUGUSTI 2013

Härliga Hälsingland

En udda A-Ford av 1928 års mod. Karossen har bakhängda framdörrar!

Segraren Ola Jonsson från Bergvik, stoltserar med pokalen. Han körde en Mercedes Benz 190 SL, 1958.
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ULVA, SOMMAREN 2013

Ute vid Ulva, norr om Uppsala, kan man på tisdagar se en stor samling av äldre fordon. 
Arrangemanget sköts av AHK och är ett populärt utflyktsmål.

HÄR KAN MAN SE T-fordar från 
20-talet till ”modernare” fordon från 
70-talet. En tisdag dök en verklig rari-
tet upp, nämligen en ångdriven bil från 
1906. Ångdrivna bilar förekom i början 
av förförra seklet. Förbränningsmotorer 
var kanske ej så driftsäkra i början, även 
elbilar var vanliga, i städer mest, då de 
hade kort räckvidd, vilket väl gäller fort-
farande.

Stanley Steamer 1906
Den här aktuella ångbilen hör hem-

ma i Stockholm och transporterades hit 
på trailer av ägaren Erling Carlsson. Nu 
skulle bilen demonstreras, i det här fallet 
är det inte bara att hoppa in och vrida 
på nyckeln. Först måste ångpannan het-
tas upp och det tar ca 30–40 minuter. 
Vattnet värms av en brännare ungefär 
som ett gammalt spritkök, fast ett num-
mer större. Bränslet består av en bland-

Under ”motorhuven” finns ångpannan.

STANLEY STEAMER 1906
Typ: EX 10 Hp 2+2 sitsig

Direktverkande tvåcylindrig dubbelverkande 
ångmaskin.

Drivmedel: Bensin/fotogen 50 lit+10 lit
Vatten: 70 liter

Koppling och växellåda saknas 
(samma fart fram som back)

Vatten, bränsle och oljepumpar drivs av maskin 
vid drift annars med handpump.

Normalt arbetstryck: max 500 PSI = 35,0 bar
Huvudbränslesystemet: max 140 PSI = 10,0 bar
Pilotbränslesystemet: max 30 PSI = 2,1 bar

4 kraftimpulser/varv
Max vridmoment från 0 rpm

Ägare: Erling Carlsson, Stockholm

ning av bensin och fotogen. Alltså inte 
med stenkol som ett ånglok. Ångtrycket 
som fordras bör vara så högt som 35 bar.

Någon växellåda behövs inte, full ef-
fekt även vid lågt varvtal. Erling körde 
ett par vändor med bilen till åskådarnas 
förtjusning. Om man avser att upprepa 
körningen efter nån timme så finns en 
extra underhållsbrännare, som håller 
pannan varm.  n

Kranar istället för gaspedal. Ägaren Erling Carlsson demonstrerar rariteten.
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UHF:S MARKNAD, HÅGABY, 11 MAJ 2013

DEN LITE KYLIGA väderleken med 
hotande regnmoln kanske skrämde bort 
en och annan marknadsbesökare. Gun-
nar Eriksson var sin vana trogen på plats 
och utförde veteranbesiktningar av några 
av UHF:s medlemmars veteranfordon. 
Han agerade även som marknadssäljare. 
Det fanns nämligen lite smått och gott 
av veterandelar till salu från hans lager 
av delar. Stickan Bernström och Tage 
Karlsson kokade kaffe och serverade bul-
lar och kakor till både köpare och säljare. 

Det var flera celebriteter från stor-
hetstiden på 50- och 60-talet, när svens-
ka förare sopade banorna i Världsmäs-
terskapen i motorcross. Herrar som 

numera var grå i hår och tinning, men 
för övrigt i mycket god vigör. De besökte  
marknaden för att träffa folk och få sig 
en pratstund med gamla motorkompisar. 
Bill Nilsson hade dagen till ära ”utvand-
rat” från Hallstavik. Han är alltid med 
på UHF:s  marknader. Bill Nilsson vann 
motorcross-VM 1957 och 1960 i konku-
rens med dåtidens världsstjärnor. Dess-
utom har denna motorcross legend vun-
nit SM fyra gånger, 1954, 1957, 1959 
och 1960. 

Perra Widell kom åkande på sin vas-
sa och snabba 98 kubikare egenhändigt 
byggd och trimmad. Perra har många re-
noveringar och byggen av ”hojar” på sitt 

samvete. Han har även varit en mycket 
framgångsrik tävlingsförare på mc med 
många fina internationella meriter i mo-
torcross från Frankrike, Italien och Tysk-
land med flera Europeiska länder. 

Ännu en Hallstaviksbo med fina me-
riter i motorcross är Karl Ingvar Lars-
son, som åkte många internationella täv-
lingar bland annat i Frankrike. Förutom 
internationella framgångar blev det en 
femte plats i mororcross hemma i Sve-
rige på 60-talet. En annan gas-glad fö-
rare från den tiden var Agnar Stenlund 
som tävlade i motorcross, speedway och 
1000-meters bana. Han började tävla 
med mc 1950 och var aktiv tävlingsföra-

Få säljare och inte många ”spekulanter” lika med köpare kännetecknade UHF:s ”lilla” marknad vid Håga 
By belägen som vanligt på asfaltsplanen framför Stickans ”Verkstadsmekaniska Industri Verkstäder”

Berömda motormän

re långt in på 60-talet. Bland framgång-
arna kan nämnas en serievinst i Folkare 
MK (speedway), Svensk juniormästare 
1958. Han vann också flera 1000-meters 
lopp i Tyskland, han körde enduro och 
deltog i 6-dagars mm. 

Hans Nordlund sågs spankulera om-
kring på marknadsområdet. Även han 
har en gedigen tävlingskarriär bakom 
sig. Han debuterade 1956 på crossba-
nan med HVA Silverpil för att  efter ett 
år kliva upp i 500 cc klassen. Nu var det 
BSA Gold Star som gällde och åren i 500 
cc-klassen var 1957–1961. Det har även 
blivit många tävlingar för Hasse i TT 
lopp. Han åkte veteranklassen och täv-
lade i Hedemora, Linköping, Mantorp 
och i Göteborg. Maskinerna varierade 
från Rickman Kawa , AJS med flera 
märken. Han åkte även rally när tid och 
tillfälle gavs, bland annat Roslagsvalsen 
och Mälarrallyt. Han lyckades ”komma 
över” en Saab Sport Monte Carlo, 1964 
som ägts och tävlats med av Pat Moss. 
För att få ännu mera effekt ur Saab-mo-
torn kontaktades Ebbe Hansson, en man 
som verkligen kan få ut maximal effekt 
ur en tvåtaktsmotor.

Kanske inte alla, men stora flertalet 
av UHF:s medlemmar känner Märta 
och Gunnar Eriksson från Norby i 
Uppsala. Paret Eriksson deltar mycket 
flitigt i veteranrallyn och andra träffar 
med familjens veteranfordon. Att Gun-
nar var en mycket aktiv tävlingsförare 
på mc kanske däremot inte så många 
känner till. Sin första mc-tävling körde 
Gunnar 1948. Det var en AMF-tävling 
med start och mål i Knivsta. Motorcy-
keln som han debuterade med var en In-
dian 750 cc med sidovagn. En ”orädd” 
gosse vid namn Rolf  Norlin var burkslav. 
1949 blev det HD för hela slanten och 
Gunnar deltog i många tävlingar under 
årens lopp, bland annat Höstpokalen. 
Ett flertal tillförlitstävlingar och oriente-
ringstävlingar avverkades lite varstans i 
Mellansverige. 

Året 1953 slutade han att tävla med 
mc för att i stället sätta sig bakom ratten 
och tävla med bil några år framåt. Bi-
lar som han tävlade med var Chevrolet, 
1936 och Hillman, 1946 med flera. 

Artikeln fortsätter på nästa sida

I förgrunden Perra Widells vassa och snabba 98 kubikare egenhändigt byggd och trimmad. 
Det sägs att den ”gick som ett skållat troll”. Beundrarna som diskuterar fartåket är från vänster 
Agnar Stenlund, Kjell Nordberg och Bill Nilsson.   

1948 kördes en schramble-tävling. Det var innan det hette motorcross, vid dåvarande renhållningen på Bergsbrunnagatan. Enligt Gunnar så låg banan 
där vattentornet finns idag. Närmast Gunnar Eriksson med ”burkslaven” Tage Lundholm. Mc:n är en Indian 750cc,1930. Bortre maskinen körs av 
Erik Pettersson med brodern Ejnar i ”burken”. Mc:n är en HVA 1000cc, 1935.

Tidstypisk förare vid AMF motorcross på banan vid renhållningen 5 okt. 1952. 
Observera att föraren har gummistövlar.
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SLOTTSRALLYT, ÖRBYHUS, 25 MAJ 2013

KENNET TILLHÖRDE många år 
den yppersta eliten av rallyåkare i Sve-
rige. Idag åker de i Kennets Saab Sport, 
1963. Kennet har också åkt isbana med 
en Saab 96, modifierad med en ” lagom 
trimmad” DKW F102 motor under hu-
ven – då gick det undan. Han har även 

vunnit SM i Båtracing, bland annat Ros-
lagsloppet.

Lasse Helmér var kartläsare åt Björn 
Valdegård under många år. Paret seg-
rade i KAK-rallyt åren 1968–1970, de 
kom tvåa 1971 och trea 1972. Två år i 
rad (1969 och 1970) segrade de i Monte 

Carlo Rallyt. Waldegård och Helmér fi-
rade sina rallyframgångar i en Porsche. 

Numer åker dessa ”farbröder” vete-
ranrallyn och framgången lät inte vänta 
på sig.  n

Segraren i årets Slottsrally var Kennet Lundgren med Lasse Helmér som kartläsare. 
Dessa herrar har många meriter inom motorsporten.

Välmeriterade herrar

Segrarna Kenneth 
Lundgren och Lars 
Helmér. Lars håller 
vandringspriset.

AMF är en förkortning av Arbetar-
nas Motor Förbund. AMF tävlingar ar-
rangerades lite varstans i Sverige. Dessa 
tävlingar var mycket populära och om-
tyckta av förarna. Under några år fanns 
en motorklubb i Uppsala med namnet 
Norby Motorklubb med mestadels lo-
kala medlemmar. 

UHF:s eminente klubbmästare, Stig 
Bernström har många strängar på sin 
lyra. Han har ansvarat för kaffekokning-
en och klubblokalen med biblioteket i 
många år. Alltid behjälplig vid Ekebybo-
da och marknaden därstädes. Där håller 
han ordning på både besöksparkeringen 
och finbilsparkeringen. Dessutom har 
han uppdrag i flera föreningar i Uppsa-
latrakten. Stickan tillhörde eliten i MC 
sporten under många år, tävlade i en-
duro, blev svensk mästare 1954 och kom 
tvåa 1953 och 1955. Han ”fuskade” även 
i flera mc-sporter och provade bland an-
nat på speedway. Numera blir det lugna 

utflykter med någon av veteranmotorcyk-
larna, DKW SB 350cc från 1938, eller en 
Sachs 250cc eller med någon av de andra 
tvåhjulingar som finns i hans samling. 

Samtliga här nämnda ”numera gråa 
motormän” var på plats på Ekebyboda 
och UFH interna marknad, maj 2013. 

Om vad dessa herrar har presterat 
när de stod på topp, skulle det gå att 

skriva flera spaltkilometer om. Rappor-
ten från Håga By kom denna gång att 
handla lite om marknaden men desto 
mer om berömda motormän. Har lyck-
ats komma över några originalbilder 
från Gunnars tävlingsbok. Han tävlade 
till 99% med sidovagnsekipage men nå-
gon enstaka gång ställde han upp med 
en solomaskin.  n

”Starkt sidovagnsheat” vid AMF:s 
Gimo avd. isbanetävling på sjön Ginningen 
i Faringe, söndagen den 11 januari 1953.

Startfältet vid AMF motorkrossen 5 okt. 1952.
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UPPLANDSRUNDAN, 10 AUGUSTI 2013

ETT 50-TAL EKIPAGE var anmälda 
till start. Åke Bjärkelöv var starter i årets 
runda. Han flaggade iväg ekipagen med 
2 minuters mellanrum. Efter starten gick 
färden västerut på den gamla landsvägen 
genom Vittinge för att sedan fortsätta på 
ett litet avsnitt längs väg 72 för att sedan 

ledas in på den gamla vägen igen fram 
till Morgongåva. 

Första kontrollen var belägen på 
”Gåvans” industriområde. Där ifrån 
blev det stora vägen (72) till Heby. Där 
hade man lagt en slinga kors och tvärs i 
centrala Heby för att sedan i ytterområ-

det landa på en grusplan mitt emot Heby 
vårdcentral där kontroll 2 var belägen.

När kontrollen var avklarad fortsatte 
färden på Huddungevägen och efter 
någon kilometer passerade vi Anders 
Walls stora gods. Färden gick vidare mot 
Molnebo och förbi den kända älgpar-

Styrdans på festplatsen
Årets Upplandsrunda var förlagd till Vittinge med start och mål i Vittingeparken. Parken är 
en gammal anrik festplats med dansbana och idrottspark. Här har genom åren många kända 
artister uppträtt och stora orkestrar samt spelmän spelat upp till dans. Ove Törnqvist gjorde 
parken känd genom melodin ”På festplatsen” som utspelar sig i Vittingeparken.

RESULTAT

Vid prisutdelningen fick en utslags-
fråga avgöra placeringen för 2:an 
och 3:an.

Följande tre fick pokaler:

1:a  Jerry Doversjö, Uppsala  
 Bentley, 1946
2:a Rune Carlsson, Vänge 
 Ford V8, 1932
3:a Ingemar Ejdersund, Knivsta 
 Volvo A modell, 1947

ken. Därefter passerades Julmyra, den 
mycket stora och omdebatterade hästan-
läggningen där det bedrivs uppfödning 
av travhästar. Så småningom blev det 
Östfora Behandlingshem där den tredje 
kontrollen var belägen. 

Vi passerade Siggefora Camping på 
vår väg till Järlåsa och där, vid kyrkan, 
hittade vi kontroll 4. När kontrollen var 
avklarad var det raka vägen till Järlåsa 
samhälle, ut på 72:an och tillbaka till 
målet i Vittingeparken där kontroll num-
mer 5 skulle avverkas innan startkortet 
lämnades in. 

Nu var cirka 57 km rallysträcka av-
klarad. Arrangörerna hade hittat mycket 
bra vägar till dagens rally och vägbe-
skrivningen var bra med en perfekt 
kompletterande pilning. Det var lätt för 
förare och ”kartis”. 

Tack vare att kontrollerna hade 
dubbel bemanning uppstod ingen kö-
bildning. Skall man vara lite gnällig så 
var det lufygevärskjutningen vid sista 
kontrollen som tog alldeles för lång tid. 
Undertecknad kan inte med bästa vilja 
i världen påstå att prickskytte med luft-
gevär, är min starka sida. Detta till trots 
brukar jag ändå alltid få in några träffar 
men denna gång blev det bara bommar. 

Det skojades om att ingen behövde 
uppsöka vårdcentralen vid kontroll 2 el-
ler att någon behövdes tas in för  alkohol-
test och behandling vid kontroll 3. 

Många bilmärken och årsmodeller 
var representerade. Här följer ett ax-
plock, Bentley (1946), Cadillac (1956) 
och en Porsche 911 (1982). Samtliga 
startande kom i mål för egen maskin.  n

Segrarna i årets Upplandsrunda. ”Dom tre vise männen” är; i mitten segraren Jerry Dåversjö, 
Uppsala. Till vänster står Rune Carlsson från Vänge, och till höger Ingemar Ejdersund, Knivsta. 

Ola Karlsson och Britt-Marie från Österbybruk åkte Adler 1938. En mycket välrenoverad Willys Jeep, 1944, kördes av Rolf  Lundberg  från Alunda.
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TILL SIST

EN HISTORIA som har hänt – tack 
vare slumpen.

En dag när jag var på väg hem från 
mitt jobb som lantbrevbärare i min svar-
ta SAAB V4, så passerade jag en kors-
ning i Uppsala där en man knuffade en 
Rover 2000 SC genom korsningen.

Eftersom en Roverägare inte kan 
se en annan Roverägare med problem 
så stannade jag naturligtvis och hjälpte 
mannen att få undan bilen ur korsning-
en.

Det var en mycket varm sommardag, 
så när vi torkat våra pannor från svett så 
frågade jag vad som hänt. Var bensinen 
slut eller?

Nej sade mannen, det som har hänt 
är att kopplingen har slutat att fungera 
och jag försökte tvinga i en växel ändå. 
Eftersom han inte hade kläm på hur 
man växlar utan koppling så bröt han av 
växelspaken. (Man måste anpassa motorvar-
vet efter hastigheten) 

Då frågade jag hur han tänkte göra, 
varvid mannen sa att han fått uppgift om 
en verkstad som hade delar till Rover.

Vi konstaterade att växelspaken var 
av och att slavcylindern till kopplingen 
läckte. Troligen hade verkstaden en re-
parationssats till kopplingen men att det 
skulle finnas en växelspak hemma i lager 
var ytterst osannolikt.

Mannen var mycket bekymrad och 
berättade att han och hans fru var på 
väg till Örnsköldsvik på semester till 
släktingar.

Det visade sig att paret hade åkt från 
Frankrike där dom bodde och hade ett 
företag som sålde lantbruksmaskiner.

Jag tittade undrande på bilen efter-
som den var registrerad i Sverige. Det 
visade sig att han kom från Gnesta och 
hette Karl-Erik Georgsson och att han 
köpt bilen innan han flyttade till Frank-
rike.

Tack vare slumpen

Jag erbjöd honom hjälp med att få 
ordning på bilen, varvid han tittade und-
rande på mig och min SAAB och fråga-
de hur det skulle gå till?

Jag svarade att jag hade som intresse 
att meka och samla på Roverbilar. Då, 
1982, var jag mycket aktiv med mitt Ro-
versamlande och hade ett antal både P5- 
och P6-bilar.

Jag berättade för honom och hans 
fru (som var från Portugal) att jag bodde 
i Vittinge, ca. 4 mil från Uppsala och att 
skulle ta dryga halvtimmen att åka dit.

Han insåg då att det ändå var det 
snabbaste sättet att komma vidare till 
Örnsköldsvik, eftersom det säkert skulle 
ta ett par dagar att få bilen reparerad i 
Uppsala.

Jag bogserade hans Rover till ett 
lungnare område där bilen kunde stå 
parkerad tills vi återvände med reserv-
delar.

Vi packade in oss i min SAAB som 
var utrustad för att köra ut post på lands-
bygden, och på grund av all utrustning 
var det ont om utrymme.

När vi kom hem till Vittinge (som lig-
ger mellan Uppsala och Sala), var vi varma 
och svettiga av värmen i min svarta bil 
som saknade AC. Vi gick in för att få nå-
got svalt att dricka, då min sambo Ker-

stin berättade att vår dotter, Gunilla var 
sjuk och måste åka till sjukhuset i Sala.

 Där stod jag med resenärerna från 
Frankrike, en dotter som var sjuk, så vad 
skulle vi göra? 

Vi bestämde då att Kerstin skulle ta 
vår Rover 3500 och ta dottern till sjuk-
huset eftersom vi inte kunde lämna fran-
soserna vind för våg långt ute på landet.

Jag letade rätt på en reparationssats 
till kopplingscylindern och en cylinder 
som jag honade och packade om samt 
en växelspak som vi kunde byta med.

Vi åkte tillbaka till Uppsala för att 
reparera Karl-Eriks bil. Där bytte jag 
slavcylinder till kopplingen och luftade 
den på det icke vanliga viset genom att 
pumpa ut luften med kopplingspedalen, 
utan genom att fylla systemet genom 
luftnippeln med en oljekanna så att all 
luft försvinner på en gång. Samtidigt 
bytte Karl-Erik växelspaken.

När vi var klara så säger Karl-Eriks 
fru (på engelska) att om det här hade varit 
i ett katolskt land så hade dom åkt till en 
kyrka och där tänt ett ljus, för att det här 
som hänt var helt osannolikt.

Efter cirka tre timmar var paret på 
väg till Örnsköldsvik igen.

Vi hade kontakt under flera år då jag 
försåg honom med delar till Roven.  n
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