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I backspegeln

Därmed var
klubben född
En amatörmässig lapp- och affisch-
kampanj inleddes 1982 där intresserade 
uppmanades att samlas på Ranbogården 
lördag 14 augusti. Resultatet blev 
överraskande gott. Inte mindre än 22 
personer anmälde sitt intresse för klub-
bens bildande.

Alla närvarande var eniga om klub-
bens bildande och en interimstyrelse 
tillsattes. Den bestod av Jerry Dåversjö, 
ordförande, Thore Olsson, viceord-
förande, Gunnar Olofsson, sekreterare, 
Alf Pallin, kassör, Claes Pallin och 
Haldo Asplund, suppleanter. Därmed 
var klubben född.

Dopet kom senare, närmare bestämt 
15 september 1982 på Rådhuskondi-
toriet i Söderhamn. Då permanentades 
också styrelsen.

Så gick det till i begynnelsen och 
sedan dess har mycket hänt. Då var vi 
ett tjugotal medlemmar. Nu är vi mer 
än 500 medlemmar spridda över hela 
länet, men också utanför.

Med denna korta återblick ska vi se 
på de senaste tio åren vad klubben och 
dess medlemmar sysslat med.



Tackar för sig

Det var då det
Med 25 år som ordförande i HFH är det en hel del intryck 
att sortera ut. Att sätta ner det på papper är ingen lätt upp-
gift eftersom jag under denna tid varit med om så mycket. 

Allt började på Ranbogården sommaren 1982 och senare 
på hösten blev det en klubb med ordinarie styrelse.

Jag har varit med om att köpa två bussar, en från 1963 och 
den som fortfarande finns i klubben, en Volvo från 1971. 
En del resor har ordnats till marknader och utflykter med 
olika sevärdheter.

Jag har varit med om mycket roligt i HFH. Har träffat 
många trevliga människor på marknader samt när jag reno-
verat mina bilar och motorcyklar.

Marknaderna och rallyna i HFH har nog varit det som 
krävt mest jobb. Exempelvis med att skaffa funktionärer, 
resa upp och ta ner tältet. Men med alla i klubben som 
hjälpt till med servering, parkering och dylikt har det fun-
gerat galant. 

”Hälsingesvängen” har vi kört ända sedan år 1984, tror 
jag, ojämna år i Söderhamn och jämna i Bollnästrakten, så 
alla kunde åka vartannat år.

Det sista stora rallyt var 2007 när vår klubb fick äran att 
ordna ”Sverigeklassikern”, med Bosse Bildoktorn och 
Hasse Persson i direktsändning i Radio Gävleborg. Där 
drog Lasse Söderqvist ett stort lass. Han skaffade spon-
sorer, bland annat Milko i Bollnäs som skänkte massor med 
mjölk, ost, bröd med mera. Vi skulle bjuda rallydeltagarna 
på frukost var tanken, men det var inte så många som åt 
frukost så det blev en massa över som delades ut till funk-
tionärerna. 

Jag får härmed tacka alla som har varit med om att hålla 
klubben igång och jag tycker att min efterträdare Lasse 
Söderqvist gör ett utmärkt jobb som ordförande i HFH.

5

Jerry Dåversjö
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År 2002

Knappt styrfart för 50-årig tvåhjuling
Moppen fyllde 50 år detta år och därför arrangerades ett 
antal evenemang för att hylla fordonet. Mopedkarnevalen 
i Söderhamn var en av dem och drog ett dussintal delta-
gare. Bra moppeväder, mycket folk. Nackdelen var att 
tåget gick så långsamt att ingen moped hade styrfart. Man 
fick sparka och trampa sig fram.

I maj kördes Lindings mopedrally med start i Söderala. 
Ett arrangemang som samlade nära 50-talet deltagare. I 
juni gick även Mopedrallyt i Norrala, arrangerat av Len-
nart Olsson med 21 moppar på 5-milafärd.

I juli gick Sören Engströms hemliga mopedrally, började 
försiktigt i Bollnäs, ökade betydligt i Segersta och i Kila-
fors var hela 30 två- och trehjulingar med.

Samtidigt som moppen hyllades kom följande med-
delande ut i Aftonbladet: ”Även motorcyklar ska nästa 
år förses med katalysator. Senast 2007 måste alla mc ha 
samma reningsteknik som bilarna”.

Skatten på traktorer avskaffades detta år och HFH:s 
utskick börjar distribueras via internet.

1
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År 2002
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1 Mopedkarnevalen i Söderhamn gick långsamt, knappt med styrfart.
2. Valpen på Söderhamnskarneval.
3. Mopedförarna samlas under Söderhamnskarneval. 
4. Uppsamling inför Söderhamnskarnevalen bakom Söderhamnskuriren.
5. I januari kidnappades Haldo Asplund av goda vänner och fördes, ovetande 
om målet, till Mo bygdegård där 30-talet glada människor hyllade 80-åringen, 
bland annat John Norgren (t.v) samt Gunnar Olofsson (t.h).
6. Bengt Udenius Scania, Ljusne.
7–9 Tvådagars bussresa till Fagersta med 25 deltagare i maj. Första dagen 
besöktes Storvik med Bosse Bymans samlingar, macken i Hofors (8, 9) samt 
Myrbergs verkstad Norberg. Efter övernattning på Fagersta hotell gick färden 
till Grängesberg och vidare hem till Söderhamn.

2
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År 2003 
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Fick sparken
HFH:s ”vårliga” pimpeltävling på sjön Bergvik-
en i början av mars drog ett 20-tal fiskare. Högsta 
vinsten gick till den som kunde gissa vikten på 
pimpelvinnarens fångst. Stig Johansson från Kila-
fors, tippade nästan rätt och fick sparken. 

Gränsträffen på Borka brygga regnade bort i juni 
och blev inställd. Däremot blev marknaden på 
E-center lyckad med ett 70-tal säljare och mycket 
folk.

I september lyckades en grupp på elva man ur 
HFH:s lätta kavalleri bestiga, om inte Mount Ever-
est, men väl Höle Klack i Rengsjö. En bravad per 
moped som belönades med medfört fika och en 
strålande utsikt.

En katastrofbrand bröt ut i Segersta då bröderna 
Svedjeviks verkstad totalförstördes inklusive 
brödernas veteranbilar, en DKW 1939 och AU-
1000. ”Trädekan” hade renoverats under tio år, var 
i nyskick och klar för besiktning.

Klubbens första kalender är nu klar och kan kö-
pas för 50 kr.

2
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År 2003 
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1. Iskallt uppdrag i mars, pimpeltävling på sjön Bergviken.
2. Lena Wennström från Karsjö vann pimpeltävlingen på 
sjön Bergviken.
3. Fikapaus på tvådagarsresan med buss till Höga kusten i 
maj med 26 deltagare.
4.Cirka 600 ur”gamla” klenoder hos en klocksamlare 
i Skadom. Här fanns alla storlekar från 1600-talet och 
framåt.
5. Julfest i bygdegården. Närmast kameran Nanna 
Dåversjö, Mia Sundin, Jan Sundin samt Margit Quist.
6. Onsdagsutflykt till Björn Dubois i Kilafors.
7. Kenneth Mårtensson från Bollnäs vid februarimöte i 
Lenninge.

1
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Svunnen tid 
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Ett igen-
vuxet minne
Arbrå Bildemontering. Norr-
änge-skroten. Borta men inte 
glömd. Många bilmänniskor 
har massor av historier att 
berätta om den sedan några år 
bortstädade skroten utanför 
Arbrå. Lika många historier 
finns om dess numera avlidne 
ägare Sture Sjölander.

Här fick man hugga sig fram genom 
småträd och buskar för att komma 
åt sina bildelar. Man fick krypa med 
livet som insats mellan vingliga tra-
var av bilar, staplade på varandra för 
årtionden sedan.

När man väl fått loss delen hade 
Sjölander svårt att klämma fram 
med ett rimligt pris. Ibland ville han 
dessutom ha den utbytta, trasiga 
delen, i byte. Annars blev det ingen 
affär.

Sådär värst snabb att sälja grejer var 
inte Sjölander…

Det var ju också därför det hela 
blev till en bilskrot av riksintresse för 
folk som oss!

Jag är 51 år nu. När jag var 19 såg 
jag en intressant insprutningspump 
på en Mercedes 220 SE ”Bullmerca” 
långt inne i skroten. 40 ton bilar stod 
framför – och ovanpå!

– Jag vill köpa pumpen, vad kostar 

den, undrade jag. 
Sjölander tittade inte upp, fortsatte 

med sitt och mumlade ”Vad ska du 
med den till?”

Tja, jag skulle ju ha en sån, annars 
hade jag naturligtvis inte frågat! Men 
det blev ingen affär. 

Nu stod nog bilen så långt in bland 
andra bilar att det skulle ha tagit 
Sjölander en vecka att komma åt att 
skruva. 

Det anade han nog. Ja, det var ju 
därför det blev som det blev med 
skroten. Delarna blev kvar och dol-
des vartefter åren gick av mossa och 
buskar.

Tyvärr pressades det mesta, när 
miljöregler satte stopp för bilskro-
tar placerade direkt på vanlig mark.  
Här fanns varken betongplatta eller 
oljeavskiljare. 

De här bilderna togs för cirka 20 
år sedan, när Classic Motor ville ha 
ett reportage om den unika skroten. 
Sture Sjölander myste och tyckte det 
lät trevligt. Han kunde massor av 
bilmodeller. Huvudet var hans dator. 
Men det gick inte att komma över-
ens med dåvarande Classic Motor-
redaktören Hasse Carlsson. Så då 
publiceras materialet här istället.

Text och foto:
Ola Svärdhagen



Svunnen tid 
13



År 2004 
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En betryckt stämning rådde över HFH i slutet av året. 
Upprinnelsen var bagatellartad men trappades upp och 
blev formligen ett vulkanutbrott. Bussresan till Falun 
blev den utlösande faktorn. Ordförande och 
vice beskylldes för att tillämpa minister-
styre och var stoppklossar som bromsar 
klubbens utveckling genom att hin-
dra yngre, arbetsvilliga och idérika 
personer att komma fram. Vilka dessa 
medlemmar var kom aldrig fram. Det 
hela resulterade i att ordförande frånsa 
sig allt engagemang i rallyn, marknad 
och annat samt att viceordföranden rösta-
des bort.

Men under året hände ändå lite roligare evene-
mang. Motorrevyn i Bollnäs firade 25-årsjubileum i april 
och visade upp hela 120 utställningsföremål, allt från mo-
peder till ånglok. Det var Landabanans berömda lok som 
fanns på plats och kunde provköras mot en avgift av fem 

kronor. Hela arrangemanget var ett verk av Björn Dubois 
och hans medhjälpare. Loket blev pristagare, ensamt i sin 

klass. 
Revyn omfattade ett brett spektrum av for-

don, många custombyggen, hotrods och 
andra extrema skapelser. Som fordons-

historiker är det dock roligast med 
originalgrejor och gärna lite använda 
och patinerade sådana som till exempel 
Ford picup -35, timmerbilen Ford -47 
med kran VW -50 med mera.
Lasse Söderqvists vårrally i maj, med 

start och mål vid Hälsinglands Han-
delshus i Arbrå, lockade tolv fordon. Färden 

gick på båda sidor av Ljusnan med kontroll och 
kafferast på Växbo IP. Vinnare blev Mikael Säll.

Vår mångåriga möteslokal, Jakob Larsgården, stängs 
och ska säljas. Ny möteslokal blir från och med septem-
bermötet Söderala bygdegård.

Turbulens i klubben, förändring i ledet 
1
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År 2004 
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1. Dalaresa i dagarna två, här 
på väg till Hedemora. Detta 
var i april.
2. I maj startade vårrallyt vid 
Hälsinglands Handelshus med 
tolv fordon i startfältet.
3. Det var inte enbart bilar 
med i årets upplaga av Häls-
ingesvängen i augusti.
4. Onsdagsträff vid Skogs 
bygdegård.
5. Sista onsdagsträffen för 
säsongen blev traditionsenligt 
på Albertina i Skärså. Närmast 
kameran Mia och Jan Sundin 
samt Kent Hansson och Lena 
Wennström.
6. Pimpeltävling i Bergvik. 

Klipp ur Ljusnan och Söderhamns Kuriren.

4

5 6
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Träffar

Genom åren har vi träffats ofta
Önskemål om schemalagda utflykter har framförts 
ett flertal gånger. En önskan svår att uppfylla eftersom 
tips om utflyktsmål ofta kommer med kort varsel. Men 
utflykter har det varit, korta som långa, under åren.

Vintertid har det varit sparsamt, inte många som vill 
köra vinterrally med gammelbilar i snö och saltslask. 
Detsamma gäller också nattrallyn i höstmörker. De 
gånger man kör vill man se och kanske också synas.

Det har varit onsdagsutflykter till bland annat Borka 
brygga för gränsträff med Dellenbygdens Motorveter-
aner. Utflykt med pensionärer från olika äldreboende i 
Söderhamnstrakten till sommarserveringen i Källvik. 

Surströmmingsfester, Barnens dag i Arbrå, Hägers 
Pub, är bara några av ställena som medlemmarna träf-
fats på.

1 2

3 4

1. Onsdagsträff i Ol Danielsgården i Glössbo 2004.
2. Vid Florsjön i Mohed träffades gänget 2002.
3. Hos Björn Dubois i Kilafors 2003.
4. Hälsingesvängen 2006. Fikapaus på Per Arvids gården i Folkparken 
i Ljusdal.
5. Onsdagsträff vid Landabanan 12 augusti 2005. Gubbarna får ta en 
dragkamp mot loket. Vem vann? Loket förståss.
6. Fikastopp vid traktormuséet hos Jonas Jonsson i Kalv  på national-
dagen år 2007.
7. Picknick vid kyrkbåten, Florsjön. Morgan Qvick i livlig diskussion 
med någon utanför kameralinsens öga. 
8.Onsdagsträff hos Anders Callmyr i Långnäs år 2011.
9. Segersta hembygdsgård
10. Haldo Asplund och May-Britt Blomgren samt Anders Norgren på 
natio-naldagsutflykt med välbehövlig paus utanför Lincaféet i Järvsö 
år 2007.
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Träffar

Genom eld och vatten ...
Kôlbullar, en eftertraktad rätt på våra träffar. De får slita 
hårt, kockarna vid den öppna elden, för att tillfredsställa 
alla hungriga förare och passagerare.

Det har fikats en del genom åren, på olika platser, med 
olika förutsättningar. Men med gott sällskap och ett brin-
nande intresse för gamla fordon går det mesta in.

1

32

1.Kôlbullefest vid Segersta hembygdsgård. I vanlig ordning hade “kock-
arna” fullt upp.
2. Börje Timerdal och Sven-Olof Mårtensson tar för sig på Ranbogården 
i Östbo, Hälsingmo när Lena Andersson dukade upp för klubben. 
3. Ulf Bäverström tillsammans med Maria Björn och Börje Timerdal 
låter sig väl smaka på Ranbogården i Östbo, Hälsingmo. 
4. Under Svenska Corvetteklubbens besök vid Vikingavallen i Vallsta 
bjöds på sjöslag mellan HFH och Corvetteklubben. Gästerna vann med 
god marginal där samspelet stämde bättre överens än HFH:s lag som 

hade grus i maskineriet.
5. Ett femtiotal Corvetter gick att beskåda på Vikingavallen under träffen 
i Vallsta. Även HFH:s veteranfordon fanns uppställda. 
6. Pareli Hansen väntar förgäves på att få tanka i Lörstrand. Macken 
stängdes på 1960-talet.
7. Onsdagsträff vid Dumky gård i Karsjö .
8. Maud Jonsson, Nisse Sved och Sölve Jonsson fick go’fika vid träffen 
vid Dumky gård i Karsjö.
9. Stig Borgs mack vid Lörstrand 6/6 2007.
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År 2005
20

Där rök klubbens vandringspris
Ännu ett genomlyckat rally, Hälsingesvängen, har genom-
förts. Och i samma veva blev vi av med vandringspriset. 
Segrare blev som vanligt, Ivar Bjurling från Bjursås, som 
nu tog hem vandringspriset för gott. Rallyt var i år gräns-
överskridande och gick genom både Söderhamns och 
Bollnäs kommuner. Start och mål i Mohed samt kafferast 
på Vevlingestrand.

Det var även veteranbilsfestival på Stene gård i Järvsö 
detta år. Ett evenemang som drog 70-talet deltagare utrus-
tade med fordon av allehanda slag. Festivalen avslutades 
med ett lunchbord av oanat mått.

Sammantaget kan man säga att sommaren 2005 har varit 
kort men intensiv.

1

2

1. Hasse Persson pratar med Stig Lennart Eriksson från Söderhamn  i 
Hälsingesvängens före starten vid Moheds idrottsgård. Stig sitter på 
en  ”Rödmyra”.
2. Träff på fiskrestaurangen Albertina i Skärså i augusti år 2005. Ulla 
och Göran Olsson sitter närmast kameran. Bredvid Mats Nilsson.
3. Kors och tvärs på järnvägsbanan i Sandarne.
4. Hasse Siggstedt på sin Indian under Hälsingesvängen 2005.
5.  Jan Nordlund med fru med sin MGTD från 1953 under Hälsinge-
svängen i Mohed 2005.
6. Åke Elgh kommer hem med en Studebaker -39 som hämtats från 
Nyköping 
7. Julfest i Moheds idrottsgård 26/11-05. 
8.  VW Limo 111  från 1951.



År 2005
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År 2006 
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Tar ny fart under 
het sommar 
Sommaren 2006 var fantastisk, mycket sol och många 
veteranfordonsaktiviteter.

På fordonsdagen på Stenegård, Järvsö i juli deltog 
över 100 fordon. Onsdagsträffarna har även lockat. 
Till exempel vid Segersta hembygdsgård deltog 
mellan 40 och 50 fordon. Även måndagarna på Mo 
bygdegård har varit mycket välbesökta, parkeringen 
har inte räckt till alla gånger.

Tidernas rally, även den i juli, hade målgång på 
Långnäs i Bollnäs. Pris för finaste bil gick till HFH:s 
Göran och Ulla Olsson.

Det har varit cruising i Söderhamn, flygveteraner, 
Hälsingesväng, Falumarknad och mycket mera.

Ordförande Jerry Dåversjö blev hedersmedlem i 
HFH.

1. Onsdagsträff vid Lenninge paviljong utanför Bollnäs. 
2. Gunnar Ohlsson från Ljusne får pris under Hälsingesvän-
gen vid Stenegården. Han körde en Porsche 911. Prisutdelare 
är Hasse Persson från Radio Gävleborg och ordförande Lasse 
Söderqvist. 
3. Hasse Persson intervjuar Ulf Bäverström under Hälsingesvän-
gen utanför Apotekshuset vid Stenegården i Järvsö. 
4. HFH har som tradition att skjutsa pensionärer från Söderhamn 
ut till Källvik för att de ska komma ut och ha det kul. 
5. “Hundkojan” ägs av Bo Klang och är parkerad utanför Ran-
bogården under en träff.

1

2
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Daisy 
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Flygande veteran
DC-3:an SE-CFP ”Daisy” är Föreningen Flygande Vet-
eraners flaggskepp. Hon har varit i oavbruten trafik sedan 
1943 och 1983, då Flygande Veteraner förvärvade henne. 
Hon tillverkades i Californien under andra världskriget 
och användes vid luftbron till Berlin 1949. Köptes sedan 
av SAS för att användas som linjeplan.

Den gamla damen är Föreningen Flygande Veteraners 
flaggskepp och stolthet, och deras främsta uppgift är att 

visa upp henne för så många intresserade som möjligt. 
Det gör de främst genom att låta ”Daisy” delta i flyg-
uppvisningar i och utanför Sverige.

År 2004 kom hon på egen begäran för första gången 
till Söderhamn. Det skulle bli en engångsföreteelse. 
Men hon dyker upp, år efter år. Hugade medlemmar har 
kunnat provåka med henne i åtta år och känna nostalgins 
vingslag.



År 2007 Hälsingesvängen/Sverigeklassikern

Klassikern . . .
Med 85 stycken på startlistan till Hälsingesvängen/
Sverigeklassikern kunde det inte annat än bli lyckat. Det 
var trivsam trängsel på Rådhustorget där allsköns mix 
av olika fordon stod parkerade sida vid sida. Folk stod 
överallt i grupper och en del var även tidsenligt klädda.

Bosse ”Bildoktorn” Andersson och hans evige bisit-
tare Hasse Pettersson gjorde programmet ”Bildoktorn” 
lokalt från rådhustrappan och på kvällen höll han ett 
seminarium.

Funktionärerna hade händerna fulla men i det stora 
hela klaffade det riktigt bra.

25

1 2

3 4

5

6

1. Parkeringen vid rådhuset i Söderhamn var  full med veteranfordon. 
2. Tord Bergstens A-ford Roadster från 1928 med startnummer 5.
3. Göran Olsson beundrar en Chevrolet från 1956.
4. Olle Bergstrand från  Edsbyn med sin Morgan 4/4 från 1974 in-
tervjuas av Hasse Pettersson under Bosse Bildoktorns radioprogram.
5. Funktionärerna Kent Hansson, Åke Elgh, Kurt Säll och Jerry 
Dåversjö hade fullt upp under Sverigeklassikern.
6. Dåtid och nutid möts på Rådhustorget. 



26 År 2007 Hälsingesvängen/Sverigeklassikern

Reportaget 
publicerat i 

oktober 2007



År 2007 Hälsingesvängen/Sverigeklassikern
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År 2007 Hälsingesvängen/Sverigeklassikern

. . . genom tiderna
Bilparaden över Järnvägsbron var en ståtlig syn. Fordon efter fordon körde 
över bron och åskådarna kunde se pärlorna ur en helt annan synvinkel.

Vinnaren blev Lars-Olof Hammergård, Söderhamn,  i årets Hälsingesväng/
Sverigeklassikern.

Vid det 25:e årsmötet detta år hälsade 
ordförande Jerry Dåversjö 54 medlem-
mar välkomna, det blev hans sista som 
ordförande. Lasse Söderqvist blev ny 
ordförande på ett år.

1. Framför rådhuset i Söderhamn samlades folk för att lyssna på direktsänd-
ningen av radioprogrammet Bildoktorn.
2. Pristagaren Lars-Olof Hammergård i samspråk med ordförande Jerry 
Dåversjö.
3. Funktionär Lasse Söderqvist, Bosse “Bildoktorn” Andersson samt 
bisittare Hasse Pettersson på rådhustrappan.
 4.Knut Knutssons Citrôen Charleston 1983, Borlänge, Ivar Strids 
DKW SP 1000 från 1961, Söderhamn.
5.Åke Julin från Östervåla i en Saab 96 från 1962.
6. Björn Hedlund i en Opel Kapitän från 1950.
7. Ingemar Nilsson från Bollnäs i en VW 1200 från 1958.
8. Jerry Dåversjö avtackades vid årsmötet.
9. HFH firade 25-årsjubileum med tårta.
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Uppåt väggarna i Nyköping
Speakern Lars Lindström vid Aktiebolaget 
Nyköpings automobilfabriks 70-årsjubileum hade 
en uppseendeväckande overall. Men titta närmare på 
bilden! Kolla hur han är direktansluten uppåt väggarna. 
En sådan bild går knappast att arrangera. Lars och Anja 
Forsbergs DeSoto finns även med på bilden. Året var 
2007.

Rätt man på helt fel plats?Rykande hett stoff för skvallertidnin-gar? Nja, det är Birger Engberg som brassar på kôlbulle-elden – bredvid bensinpumparna i Lörstrand vid gamla Essomacken. Hett så in i Hälsingland men helt ofarligt. Macken är torrlagd – inte en droppe bensin förutom i bilarna på parkeringen.

29
Hörts & körts

Ingen pärla . . .än
Framtidens lastbil skulle se ut så här, en-
ligt GM. Det här är en Futurliner #8 från 
40-talet som visades i Rättvik 2008.
Classic Motor följer den mödosamma 
renoveringen av den från början till slut. 
Från vrak till... ja, förhoppningsvis pärla!

Bonden har 
hittat sitt paradis
Lars-Erik Säll hittade till slut sitt rätta element. På 
tomtarnas årsträff 2011 på Åland hade de riggat upp 
en tågvagn för barnen. Och som de flesta vet, har 
Lars-Erik barnasinnet kvar och kunde inte motstå att 
ta en tur med ”griståget”.

Gick upp i rök
Centralhotellets ena länga i Söderhamn 
brann ner till grunden 27 februari år 2007. 
Ingenting gick att rädda och i dag står en-
dast grunden kvar.
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Pallins Willys Overland fyller snart 100 år
Bröderna Claes och Alf Pallin i Söderhamn är 
välkända motorentusiaster och kulturhistoriker. 
De har varit medlemmar i HFH sedan föreningen 
startade. 

Här träffar vi Claes Pallin, som bor i Norrala. Den här 
veteranklubben jubilerar i år. Hans renoveringsobjekt, en 
Willys Overland 1916, jubilerar snart. Den fyller 100 år 
2016.

Då ska bilen vara färdig. Är det tänkt.
Claes och brodern Alf köpte bilen 1982. De grävde fram 

den ur marken vid en gård i Sunnanå i Bergvik.
Nu är Claes ensam ägare till Willysen. Bilderna togs 

våren 2011. Från att ha varit ett antal kilo skrot står bilen 
nu på hjul men mycket arbete återstår. 

Fyra träekerfälgar har tillverkats för hand. Navkapslar 
finns inte att få tag på. Kopior har gjutits upp sedan en 
mall i trä svarvats som gjutform. Karossen lagas bit för 
bit. Motorn är ostartad men snurrar runt.

Men hur såg den USA-tillverkade bilen ut, egentligen? 
Några enstaka vagnar finns i Sverige att titta på men det 

största framsteget i renoveringen var när Claes fick tag i 
en reservdelsbok i USA.     

– Delar som inte går att få tag på tillverkas efter ögon-
mått, med skisser som finns i boken som förlaga, säger 
Claes Pallin.

De i många år rejält skäggprydda bröderna Pallin är 
kända i hela Norden för sina Indian-motorcyklar och de 
motorcykelträffar de anordnat i många år.

Hos Claes samlas massor av andra föremål, eftersom 
han hör till släktet samlare. Gamla tidningar, skyltar, mo-
peder och flera gamla USA-bilar trängs på gården.

Här står också en gammal fungerande tändkulemotor 
som Alf hittat i en grannby.

Men Claes Pallin får inte nog av alla saker hemma med 
reparationsbehov.

Som om inte det här räcker så jobbar han dessutom 
heltid på Maskincenter i Söderhamn, där han reparerar 
cyklar, snöslungor och gräsklippare.

Text och foto:
Ola Svärdhagen

1
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Pallins Willys Overland fyller snart 100 år

4

5

6 7

8

9

1. Så här såg bilen ut när bröderna Pallin grävde fram 
vraket ur jorden i Bergvik 1982.
2. Willys Overland från 1916, på välsvarvade hjul. Men 
mycket arbete återstår innan bilen är klar.
3.Det går inte att ta miste på förtjusningen hos Claes Pal-
lin när han greppar den nygjorda ratten i trä.
4.Tomt? Knackar på tankmätaren för att kolla om det finns 
en skvätt kvar i tanken.
5.Kylarlocket är nygjutet.
6. Förändringen av gamla navkapslar till nya.
7. Hantverk hela vägen är det som gäller när Claes Pallin 
renoverar sin Overland.
8. Claes Pallins Oakland 1928, sexcylindrig sidventilsmo-
tor, har varit taxibil i Östersund när den var ny. Den kom 
senare till Åre där den blev ombyggd till Epatraktor.
9. Så här ska slutresultatet se ut när Claes Pallins Willys 
Overland är redo för svenska vägar.



Det finns cirka 900 miljoner fordon i världen.
Varför är de flesta bortglömda och  knappast lämnar 

något annat än hjulspår efter sig, medan andra har ett 
långt och betydelsefullt liv, på gränsen till evigt.

Svaret är frihet i form och teknik, svaret är att saker som 
är väl gjorda och gjorts för att lysa lite extra inte faller i 
glömska och slutar som en metallkub på Häggens bilskrot 
i Ilsbo.

Dom gamla fina åken finns kvar än. I dagarna lanseras 
den senaste Mercedes SL 550, den är vacker, men vem 
skulle inte hellre vilja ha någon av de första i serien av 
sportiga bilar.

Ögon, hjärta och själ blir glada av gamla fordon.

Får jag ta några exempel? En lätt erotiskt formad, 
blänkande navkapsel till en Folkvagn. Den kan man ald-
rig spegla sig mätt i. Och vad har inte hänt i en folkvagn, 
allt kan nämligen hända i en sådan enkel kärlekskupé där 
allt var tillåtet för att hålla värmen eftersom bilen inte 
hade någon. 

Alla måste tycka om en blinkersarm som svängigt sticker 
ut från sitt smala gömsle. Det är ett tecken, ett tidens 

tecken och en gång en charmig modernitet som sedan 
länge gått ur tiden. Skönt när den lysande hoppar ut och 
meddelar att nåt ska hända.

Skulle jag välja en bilbostad får det bli den inbjudande 
salongen i en vinröd Buick Roadster. Bland de vackraste 
i form, storhet och frihet. Här bultar hjärtat många gånger 
extra vid närkontakt och den vinröda lacken ler mot alla.

Sist men inte minst kommer minnenas moped den som 
osar tvåtaktslukt och framtidstro. Bekväm och uppkäftig 
för sin tid. Jag kommer ihåg när jag i pappas ”Motorme-
kaniska” packade upp den första i sändningen NSU 
Quickly från Neckarsulm i Tyskland. Symaskinsfab-
riken i Ulm vid Neckar, så sa han att NSU betydde. För 
honom innebär det mat på bordet och för mig signaler om 
oändlig framtidstro och tekniklust för 
att människor ska mötas på hjul. 

Minnenas maskiner är de värdeful-
laste bland 900 miljoner fordon.

Hasse Persson
kromkär krönikör

32
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Minnenas maskiner
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Minnenas maskiner
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Bussiga bilar när vi möts
Det mullrades rejält bland de manliga 
resenärerna när vi gjorde en avstickare 
till Gnarp för att besöka en tygaffär. 
Vi var på väg från Mellanfjärden. Men 
se – vem handlade först och mest. Jo, 
männen. Det blev både vaxdukar och 
tyger, med bilmotiv, i påsarna. Mullret 
upphörde som genom ett trollslag.

Hälsingesvängen kördes, bussen 
fick en punktering på väg till Falu 
marknad.

1

32

1. Utanför Strömsbruk togs en paus.
2. DeSoto på Hälsingesvängen i Alfta år 2008.
3. Thomas Nilsson tömmer skottkärran så att 
näste man till spakarna, Lasse Forsberg, ska 
kunna utföra jobbet med grävmaskinen vid en 
av kontrollerna under Hälsingesvängen. Det 
visade sig inte vara det allra lättaste bland de 
manliga deltagarna, däremot hade en 10-årig 
tjej helt klart talang för jobbet. Hon slog dem 
med hästlängder.
4. För 100 år sedan kördes T-fordar från 
Ystad till Haparanda för leverans. Det här 
året gjordes resan andra vägen med den här 

T-forden. Här är ett av stoppen.
5. Björn Dubois tittar på alla härliga bilar 
under Hälsingesvängen. Bilen närmast kam-
eran är en Citroen från 1921.
6. Fick punktering på väg till Falu marknad. 
Åskådarna är många när några jobbar på.
7. Den stolta bonden Lars-Erik Säll med en 
stel lotta i Nyköping.
8. Carina Säll intervjuas på Rättviks 
marknad.
9. Inga-Lill Mårtensson packar i Bubblan.
10. Gammal kärlek rostar aldrig. En säljare 
försöker kränga ut sin gamla pärla.
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Nyboms
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Hälsinglands bilhandlare genom tiderna
Janne Nybom, 66, är på sitt jobb Nyboms Bil & 
Motor i Kilafors nästan jämt. Oftast veckans alla 
dagar. Det tänker han fortsätta med.

Janne driver en av Sveriges äldsta bilfirmor, startad av 
farfar Alex redan 1915. Eller om det var 1918. Om det 
råder skilda meningar.

– Jag har kul varje dag, säger Janne Nybom.
Nyboms är en något annorlunda bilaffär. Liksom andra 

som överlevt i branschen har företaget naturligtvis köpt 
in billigare och sålt dyrare. Men exakt vad som ligger 
bakom den enorma köptrohet som finns i 
bygden är svårt att ta på.

Ibland har nog märkena inte varit av 
klockren kvalitet. Mitt företag, Tidningen 
Ljusnan, leasade en gång en Fiat Uno. Det 
var tidigt 80-tal. Den bilen var INTE bra. 

Men folket i bygden stod i kö för att köpa 
av Nyboms, oavsett märke.

– Folk är trogna oss. Jag gillar bilar och 
det är nog viktigt, men något som försvun-
nit hos många bilförsäljare idag, säger 
Janne.

Som mest hade bilfirman 27 anställda, 
med filialer i Söderhamn och Ljusne. Idag 
jobbar åtta personer på bilfirman i Kilafors.

För att hålla koll på branschen sitter Janne 
Nybom med i styrelsen för MRF, Motor-
branschens riksförbund. Han har också varit medlem i 
Hälsinglands fordonshistoriker i många år. 

Janne har ett genuint bilintresse. När han är ledig är han 
ändå på bilfirman och grejar med bilar. Oftast sina egna, 
som står i långa rader i källaren.

– Många bilförsäljare idag är nog till för att sälja vad 
som helst. Akademiker har tagit över branschen.

Janne Nybom struntar i dem. Så gott det nu går. 

I Nyboms stora bilhall i Kilafors står förutom några 
nybilar en del entusiastbilar, bland annat en läcker öppen 
Jaguar XK 120 Roadster från 1950-talet.

– Jag har mina duster med generalagenter. De sitter i 
Stockholm eller i andra länder och skissar. De tittar på 
kartor men är inte nära kunderna. Jag vill utforma bil-
hallen som jag själv känner för och inte efter vad som 

bestäms i andra länder. En unik Jaguar är ju häftigt i en 
bilhall. Men det kanske inte generalagenten för ett annat 
märke tycker…

På en vägg hänger en trampbil i trä med ett hål i fronten. 
Lille Jan växte upp i bilhallen, som nog var hans dagis. 
Halva släkten har nämligen jobbat i firman.

– Trampbilen fick skadan när jag krockade med verk-
mästaren. Men han jobbade kvar länge ändå, trots 
olyckan, skrattar Janne.

Vi går ned i källaren, Jans ”lekplats”. Där trängs framför 
allt ett antal Citroën i varierande skick. Här 
finns troligen Sveriges största samling av 
den sällsynta Citroën SM med Maserati-V6 
från 1970-talet. 

En del märkliga inbytesbilar finns också 
här, sådana som Janne har svårt att skiljas 
ifrån.

Ett tomt skal med en del rost står också 
här. Sedan närmare 30 år! Det är en riktig 
raritet, en Ferrari 250 GTE 1961, en bil med 
finsk tävlingshistorik.

– Grejen är väl inte att slafsa ihop bilen 
snabbt, jag gillar att renovera del för del. 
Titta här, här är delar som redan är färdiga, 
säger Janne och visar föremål på hyllorna.

Janne Nybom har åkt Monte Carlo-rallyt 
för veteranbilar tillsammans med gode 

vännen Tomas Sköld flera gånger. Han berättar gärna 
bilanekdoter, inte minst om legendariske vännen Uffe 
Norinder, från granngården Kilafors Herrgård.

Uffe Norinder var mångmiljonär, internationell tävlings-
förare och jetsetare som ibland hade kompisen Joakim 
Bonnier på besök i Kilafors. Uffe åkte bland annat Mer-
cedes 300 SL Måsvinge, Mercedes 540 K A-cabriolet och 
Ferrari GTO, oftast alltför fort, på de smala byvägarna. 
Allt servades hos Nyboms!

Just den Ferrarin är en av värdens stora bilrariteter och 
har nyligen bytt ägare för över 100 miljoner kronor. Den 
har tidigare ägts av den amerikanske programledaren och 
bilfantasten Jay Leno.

Text och foto:Ola Svärdhagen
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1. Janne Nybom driver en av Sveriges äldsta bilfirmor i Kilafors.
2. Farfar Axel Nybom startade upp verksamheten.
3. Janne Nybom fick en teckning av Runo Falk som visar att de har en 
trogen kundkrets.
4. Janne Nybom har åkt Monte Carlo-rallyt för veteranbilar flera 
gånger tillsammans med gode vännen Tomas Sköld.
5. Resterna av rallytiden står som ett monument i Janne Nyboms 
bilhall.
6. Som en påminnelse av gamla “synder” hänger barndomens tramp-
bil på en vägg inne i bilhallen.

3

4 5

v Farfar Alex Nybom startade företaget. Han jobbade liksom 
sonen Göte och sonsonen Janne jämt och blev 100 år gammal. 
Han jobbade i firman tills han blev 90 år! HFH videofilmade en 
intervju med Alex Nybom inför hans 100-årsdag.
v Han skaffade också Kilafors första bil 1915. Firman började 
med att laga cyklar och tillverkade även den egna cykeln ”Alex 
Nybom”.
v I företagets arkiv framgår att firman ibland fick betalt i annat 
än pengar: En banjo, en husknut och en gris finns antecknat 
som betalning.K

ur
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Evenemangen avlöste varandra även detta år. Utfly-
kter med varierande mål, traditionsenlig marknad vid 
E-Center i Söderhamn samt de uppskattade körnin-
garna av pensionärer från äldreboende i 
Söderhamns kommun till Källvik för 
en stunds samvaro och program.
Under tiden som pensionärerna 

roar sig tar chaufförerna Tore 
Engman och Lasse Söderqvist 
(bilden t.h)  en välbehövlig kaf-
ferast.

År 2009
38

Över stock och sten

1

2

3

1. Det går att fika på de flesta ställen, men få väljer kanske ett sånt här ställe. 
Sven och Ethel Karlsson samt Roland och Stig Johansson med fruar är på väg till 
Jädraås/Tallås järnväg. 
2. Sven-Olof och Inga-Lill Mårtensson på väg med sin ”Bubbla”.
3. Göran och Ulla Olsson, Lars Forsberg och Stig och Karin Härneberg.
4. HFH:s årliga marknad på E-Center i Söderhamn. Lennart Olsson i full färd med 
att sälja ut sina gamla bildelar.
5. Här sitter Kent Hansson, Åke och Inga Elgh samt Eva Nord och Inga-Lill 
Mårtensson  med tomma fat efter ostkakefesten i Hanebo hembygdsgård.
6. Åke Elgh hjälper veteranerna från Björkbacka in i de väntande veteranerna på 
väg till Källvik.
7. ... och väl framme vid målet väntar gemytlig samvaro för dem.
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Våren 
på Åland
22–25.5.
Första resan till Åland 
var våren 2008. Strålande 
väder och glada resenärer 
fick se Åland på sitt allra 
bästa humör. Sjöfartsmu-
seum, skeppet Pommern, 
Eckerö postmuseum, 
Brandkårsmuseet och öns 
alldeles egen “bilkiosk”, 
Edos mack, en mack där 
tiden stått stilla stod på 
programmet.

Bryggeriet Stallhagen 
och vinprovning på Tjudö 
vingård med tillhörande 
strutsgryta fick stilla det 
kulinariska behovet.

Och som grädde på 
moset för den bilhungrande 
publiken stannade bussen 
vid Jägerströms skrot, och 
hos lastbilssamlaren Tomas 
Andersson. 

En härlig resa i fyra 
dagar.

. . . två 
gånger
14–17.5.
Den andra Ålandsresan var 
mycket uppskattad av de 18 
resenärerna trots en guppig 
överfärd med Eckerölinjen.                                                                                               
Guiden Astrid Odenborg 
visade först sitt Mariehamn 
för att sedan styra kosan mot 
Föglö, en liten ö en halvtimme 
bort. Jägerströms skrot och 
Tjudö vingård fick besök igen 
av några ur gänget, resten 
shoppade. Historiska besök vid 
Kastelholms slott och Bomar-
sunds fästningar, där krigets 
fasor fick ett nytt ansikte. 
Sven-Olof Söderlund har en 
passion i livet – Folkvagnar. 
Janne Ölund har en an-
nan passion, mopeder. Och 
med egna ögon fick vi se ett 
hönshus fullt med Folkvagnar 
och en ladugård proppad med 
mopeder. Vi stannade till vid 
sjöbodarna där Saltkråkan 
spelades in och även post- och 
tullhuset i Eckerö besöktes.

1. Anja Forsberg i ett 
hav av vitsippor.
2. Edos mack, en mack 
där tiden stått stilla.
3. Tjudö vingårds Ing-
mar Eriksson visar hur 
man gör vin.
4. Ulla Olsson på restau-
rangbåten von Knorring.
5. Ålands Brandkårsmu-
seums stoltheter.
6. Kastelholms slott.
7. Eckerölinjens färja 
som tog oss över havet 
till Åland.
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Oväntat
besök i kyrkan
14 –17.9 2010
2010 års Ålandsresa kommer nog 
aldrig att glömmas av resenär-
erna. Det började med en 
väldigt guppig överfärd. Men 
när bussen kördes av båten 
kom glädjebeskedet: ord-
förande Lasse Söderqvist fick 
veta att han blivit farfar till 
en liten pojke. 

Efter frukost följande dag 
hämtade vi guiden Astrid. 
Åkte först till Skarpnåtö, 
inspelningsplatsen för filmen 
”Stormskärs Maja”. Det var Skör-
defest denna helg och många öppna 
gårdar. Vi besökte bland annat Lugnets 
keramik, Byttböle gård och Sjökvar-
teren. Edos Mack och Jägerströms skrot 
fick även i år besök av oss.  

På lördag blev det full gas från början. 
Till Tjudö vingård för visning, vinprovn-
ing och lunch i en rasande fart. Vidare 
till Geta kyrka där vi fick order att kliva 
ur bussen, gå in i kyrkan och sätta oss 
längst fram. Astrid berättade om kyrkan 
med hjälp av kyrkvaktmästarens pappa 
som öppnat kyrkan för oss. Helt plötsligt 
ljuder orgeln och kyrkvaktmästarens 
pappa kommer ut ur sakristian – klädd 
i prästskrud, gick ner för gången och 
öppnade dörrarna för . . . klubbens 
ordförande Lasse Söderqvist och åländ-
ska särbon Margita Enegren! Plötsligt 
befinner vi oss på bröllop. Aldrig har 
denna församling varit så tyst – och så 
lurad. Det tog länge innan vi återfick 
talförmågan.

Fortfarande tilltufsade på söndag 
besöktes Önningeby museum där vi 
fick höra om den konstnärskoloni som 
funnits där. Vidare mot brandkårsmuseét 
innan färjan åter tog oss till Sverige. 
Kvar på Åland blev en nybliven fru 
Söderqvist.

Tack Lasse och Margita för en under-
bar resa, vi känner oss hedrade att vi 
fick vara med på ert bröllop.

Lena Wennström
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1. Nygifta paret Söderqvist överraskade hela 
församlingen. När de kommit så långt som 
till kyssen kom resenärerna äntligen till sans 
och började fotografera. Prästen som såg ut 
som en förrymd tomte var med på noterna 
och bjöd verkligen på sig själv.
2. Omtumlade kom bröllopsgästerna ut ur 
Geta kyrka.
3. Det kryllade av tomtar eftersom de hade 

sin årliga konferens just nu.
4. Inspelningsplatsen för Stormskärsmaja i 
Skarpnåtö.
5. Hammarlands kyrka.
6. På skördefesten frestades bland annat med 
grönsaker, blommor och honung. Här är det 
Lars-Erik Säll, Astrid Odenborg och Ann-
Marie Melin som frestas.
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Däckhaveri på rätt plats
15/9 – 18/9 2011
Detta år var det 31 förväntansfulla personer som 
gav sig av mot Grisslehamn för vidare färd till Åland.                                                                                                  
Vi började med att besöka Ålands museum, tittade på en 
film om gamla bussar. Guiden Astrid (eller Morsan som 
Lars-Erik Säll sa) hade vi hämtat upp på vägen, härligt att 
se henne igen och åter få ta del av hennes kunskap om ön 
samt få höra den åländska dialekten. 

Ett sill-inläggningsföretag, Snaps sill, besöktes, vi fick 
provsmaka och handla. Lunch och besök på Ulfsbykrog 
i Jomala stod sedan på programmet. Där kunde de som 
ville klappa djur och veterantraktorer. 

Mejeriet ÅCA var nästa stopp. Där provsmakades och 
inhandlades ost, bröd, charkuterier mm. Vi åkte vidare 
mot Södra Finströms byalag och gården Karl-Ers, där var 
det veteranbils- och traktorutställning. Sista gården som 
besöktes var Marskogens lamm. Vi kunde handla diverse 
hantverk och/eller sådant man kunde stoppa i munnen. 
Tillbaka till hotellet för lite vila innan bussen tog oss till 

Jan-Karlsgården för vinprovning och en fantastiskt god 
middag. Mikael Björklund, Ålands egen mästerkock, är 
krögare där.    
     
Lördagen bjöd även den på vackert väder, Astrid hämta-
des innan färden gick till Margita Söderqvists sportaffär i 
Jomala. Efter att ha besökt affären så önskades det kaffe. 
Det klagades på att de bak i bussen fick guppa mycket 
och efter lite undersökning så upptäcktes att det ena fram-
däcket saknade en del luft. Ny luft i däcket fixades innan 
färden gick vidare. 

Som traditionen bjuder besöktes Jägerströms skrot. 
Sedan blev det Havsviddens hotell och en sen lunch. En 
underbart god buffé med en helt fantastisk utsikt, man 
kunde se ända till Haparanda!? 

Mätta fortsatte vi mot Lill-Anders gård. Där fortsatte 
undersökningen av däcket och det upptäcktes att det 
fanns en liten spricka i fälgen. Det kunde inte skett på 
ett bättre ställe för där fanns all verkstadsutrustning man 

1. S-O Mårtensson och Åke Elgh jobbar på 
med hjälp av Lill-Anders (infälld) med det 
havererade däcket. Resten hejar på.
2. Vår “mamma” Astrid Odenborg som 
guidat oss i tre år har äntligen blivit vuxen, 
eller?
3. Lars Forsberg och Jerry Dåversjö styr 
kosan mot okända möten på den ryska 
segelskutan Sedov som besökte Åland 
samtidigt.
4. Tomtar mitt i september är ingen ovanlig 
syn här, de har sin årliga konferens då och 
tomtar från när och fjärran dyker upp.
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5. På promenad längs hamnområdet 
där Mariehamns stolthet står, barken 
Pommern. Längre fram ryska skeppet 
Sedov på besök.
6. Vinprovningen på Jan-Karlsgården 
där fru Säll och de övriga  fick en 
god middag gjord av Ålands egen 
mästerkock, Mikael Björklund.
7. Fullsatt buss.
8. Traktorutställning på Karl-Ers.

kunde önska, och fälgen svetsades. Lill-Anders hade en verk-
stad där han renoverade motorer, diverse renoveringsobjekt 
fanns samt en Fordlastbil från 1929 och en A-ford som var 
renoverad. 

Eftersom vi blivit försenade ströks en programpunkt. Sista 
stoppet för dagen var Ålands fotografiska museum, där vi 
kunde fika i ett vackert vardagsrum, besöka tomten, åka 
karusell samt få en guidning i fotomuseet.

Söndagen, hemresedagen, åkte vi en tur söderut från 
Mariehamn mot bl.a. Järsö. Astrid berättade som vanligt. 
Skördemarknaden i år var på travbanan i Jomala. Vi besökte 
den men tyckte det var mysigare där den var förra året. På 
småvägar tog vi oss till Hotell Elvira och en god fikabuffé, 
efter pausen gick vi till post och tullhuset i Eckerö där Astrid 
berättade för oss om hur huset kom till.  Vid färjan så sa vi 
adjö och tack till Astrid och Margita.

Lena Wennström
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Vem skulle ha trott att  veteraner platsar i en ameri-
kansk storfilm som ”The Girl with the Dragon Tattoo”? 
Knappast någon, men så är fallet. De utvalda statisterna 
fick åka ner till Stockholm för att prova ut individuella 
kostymer, sedan var det bara att vänta på inspelning-
sögonblicket.

Medlemmar fick stå på pass vid Segerstabron några da-
gar, i vått och torrt, och köra sina bilar. Fram och tillbaka, 
tillbaka och fram. Turerna var oändliga och dagarna blev 
långa och kalla. 

Gaget låg inte på samma nivå som Daniel Craig efter-
som de var statister. Filmen visades i december år 2011.

28:de upplagan av Hälsingesvängen gick i trakterna 
Arbrå och Järvsö. Arrangörerna fick beröm för vägval och 
de stationer där deltagarna skulle kämpa om poängen. 
Åka och Inga Elgh kammade hem förstapriset.

Klubben med i amerikansk storfilm

1
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1. I september skrev tidningen Ljusnan om storfilmen.
2. Fullsmetat med folk på Falu marknad.
3. Ljusnan om gränsträffen mellan HFH och Dellen-
bygdens motorveteraner i juni.
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4. Lars och Anja Forsberg samt Göran 
och Ulla Olsson på cruising i Ljusdal.
5. Veteranbilsutställning i Bergby.
6. Julbord serveras på Moheds idrotts-
gård.
7. Klipp ur Ljusnan om Hälsingesvän-
gen.
8. Fanny Söderqvist underhöll när HFH 
gjorde ett stopp vid Bogårdens fören-
ingshus.
9. Det var fullproppat med gamla god-
ingar på parkeringen utanför Bogården 
under gränsträffen med DMK.
10. Vår slogan är född.
11. Tor och Katarina Wådell tagen på 
bar gärning av ordningsmakten.
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Farfars Chevrolet rullar ännu, nykromad     och med nysydd sufflett
Farfar Jonas Hansson, i Karsjö, Järvsö köpte denna bil 
på våren 1927 på Bil Lönnbergs i Hudiksvall.

Det var inte den första bil farfar ägt, våren 1923 köpte 
han sin första bil, även det en Chevrolet. Den inhandlades 
i Stockholm dit farfar och äldste sonen Edvin åkt med 
tåg. Ingen av dem hade något körkort så innan de kunde 
bege sig hemåt tog Edvin körkort. På Upplandsslätten 
tappade ett framhjul navkapseln när bilen slog ner i ett 
hål. Vägstandarden var väl inte den bästa.

1923-års Chevrolet hade ingen riktig koppling utan en 
”läderkona”. Den drog bra i fuktigt väder men var det 
torrväder blev det problem att få den att dra.

Edvin arbetade 1927 på Bil Lönnbergs i Hudiksvall, han 
rådde farfar att byta till en bil med riktig koppling, (torr-
lamell), och så gjorde han.

Den nya Chevan var inte så enkel att köpa. Ägaren till 
bilfirman, Lönnberg, hade dött och barnen skulle ha ut 
sitt arv ur firman. Det fanns därför inga pengar att köpa in 
bilar för.

Farfar fick därför betala banken för att få bilen ur tullhu-
set i Hudiksvall. Bildelarna hade kommit från USA med 

båt till Danmark där delarna satts ihop till en bil. Bilen 
skeppades sedan till Hudiksvall och rullades in i tullhuset. 
Bilfirman hade tillgång till bilen först när den var betald 
till banken, ett sätt för banken att säkra sina fordringar.

Den nya Chevan hade 4-cylindrig motor, treväxlad låda 
och mekaniska bromsar bak. Den 12 maj 1927 besikti-
gades bilen och farfar kunde börja köra med den. Han 
åkte mycket med bilen. Flera resor gick till Stockholm. 
Till Östersund åkte han och sönerna Edvin, Edvard och 
Gunnar på 1930-talet för att besöka en utställning och de 
tog sig även en tripp över Flatruet innan de åkte hem.

Under andra världskriget stod bilen undanställd. Privat-
personer fick ingen tilldelning av bensin, däcken var inte 
intressanta för försvaret p.g.a. att det var fel dimension på 
dem. Bilen startades lite då och då i smyg bakom höladan 
för att motorn inte skulle fastna. Efter 1945 togs bilen i 
bruk igen. Farfar fick montera på körriktningsvisare för 
att få den godkänd av länsman.

På vintern sattes snökedjor på däcken och det gällde att 
klä på sig varmt. I slutet av 1940-talet krockade farfar 

1



I generationer
47

Farfars Chevrolet rullar ännu, nykromad     och med nysydd sufflett
med bilen i Nybo. Höger framskärm fick en buckla. En-
ligt en man som då gick i skolan i Nybo och såg krocken 
så skall farfar ha klivit ur bilen och sagt ”ja inte 
var det mitt fel i alla fall, för jag har ju kört bil i så många 
år”. 

1953 slutade farfar köra och bilen ställdes in i ladan. Vi, 
mina kompisar och jag ville gärna vara i ladan och leka 
i bilen men blev alltid utkörda av farfar som fortfarande 
var rädd om sin bil. 

Farfar dog 1960 och min far, Gunnar Hansson, blev då 
ägare till bilen. På ladan förvarades, förutom bilen, halm 
till djuren. Någon gång mellan 1965-1967 upptäckte jag 
att golvet i ladan var så dåligt att bilen hade kunnat ramla 
ner till grisarna i ladugården. Bilen rullades ut och togs 
till gammelverkstaden. 

Jag fick överta bilen 1967. Pappa och jag började då att 
renovera den. Tog av karossen, gjorde rent och målade 
ramen med rostskyddsmedel. Träet i karossen som var 
ruttet byttes ut. Reidar Bladh på Karsjö snickeri hjälpte 
till att forma till träets alla krokar och krumbukter. 

Bilen blev sedan stående igen några år, först på gam-
melverkstan och sedan i källarvåningen (när den var 
klar). I slutet på 1970-talet gjordes bilen klar, blev 
omlackad, en ny sufflett syddes och de kromade delarna 
skickades till Norge för omkromning. Sedan dess har 
bilen rullat på. 

När sommaren nalkas kollar jag oljorna, laddar bat-
teriet, fyller vatten i kylaren och sedan är det dags för 
premiärturen. Ibland får Lena ge den en knuff ur garaget 
och ner för backen men det brukar räcka för att få den att 
starta. Hur långt den har gått kan jag inte säga för mä-
taren är trasig, men uppskattningsvis cirka 25 000 mil. 
Varje sommar blir det några utflykter med HFH, någon 

tur till kyrkogården i Järvsö liksom farfar, något rally, 
student- och bröllopsskjuts.

Kent Hansson/Lena Wennström
1. Jonas Hansson med sönerna Gunnar, Edvard och Edvin 
med den nya Chevan som hade en 4-cylindrig motor.
2. Kent Hansson med den renoverade Chevan utanför Tor 
Wådells “museimack” i Fluren.
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Så går HFH in på det sista året för att bli 30 
år, det vill säga skattebefriad. Under somma-
ren frottérade vi oss i kändisskapets kretsar när 
Andreas Johnson ville ha oss med och köra 
gästerna till bröllopet. En som inte glömmer det 
i första taget är nog Sölve Jonsson som drog 
högvinsten bland gästerna, Carola Häggkvist. 
Undrar om någon fick sitta i framsätet efter det?

Älgsafari i Ockelbo, körning av studenter och 
flygdagarna i Söderhamn var några evenemang 
som genomfördes under detta sista år.

Kändis med smak för veteraner

1

2 3

1. Popstjärnan Andreas Johnson med rötter från Järvsö ville ha riktiga 
veteraner till sina bröllopsgäster när han vigdes i Järvsö kyrka. Själv åkte 
han häst och trilla.
2. Det är få förunnat att få ha Carola Häggkvist vid sin sida i bilen. Men 
Sölve Jonsson lyckades. Enligt rykten får ingen sitta där numera.
3. Mats Nilsson från Rengsjö vid sin RR, laddad och klar för bröllops-
körning.
4.Publiken utsåg Johnny Wilnerssons Jaguar XK 120 från 1950 till vinnare 
vid flygdagarna i Söderhamn.
5. På älgsafari i Ockelbo.
6. Två okända nyblivna studenter blir körda till sitt livs bal.
7. Historiens vingslag visades upp under Hälsingesvängen vid flygmuseet i 
Söderhamn.
8. Arne Linding briljerar på två hjul.
9. Stig Härneberg i Hudiksvall, Krantz Callander.
10. Varning för . . . hmm. 
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Vi skruvar vidare 
på gamla drömmar 
Efter att Jerry släppt bomben att han skulle avgå år 2007 kom 
frågan från valberedningen:

– Vill du bli vår nye ordförande?
Valet var inte lätt. Att efterträda den som startat föreningen 

och som suttit 25 år vid ratten. Efter mycket vånda och efter-
tanke tackade jag ja till valberedningens förfrågan. Men vägen 
till mål var inte spikrak. Det fanns en del kurvor och hål i 
ytbeläggningen. Men efter en omröstning vid årsmötet så föll 
valet på mig.

Jag tog jobbet på ”prov” ett år så att medlemmarna hade en 
chans att peta mig om jag inte höll måttet. Och här sitter jag 
fortfarande, fem år senare. Men 25 år – så länge tänker inte jag 
hålla i klubban!

Under dessa år har medlemsantalet nästan ökat med cirka 
120 stycken, vilket betyder att vi går stadigt uppåt när de flesta 
andra föreningar inom MHRF sakta men säkert går bakåt.

Visionen för de kommande åren kan kort och gott samman-
fattas så här: Föryngring och synlighet utåt. Medelåldern är rätt 
hög i dag. För att föra kunskaperna vidare måste föreningen få 

in yngre krafter som tar över så småningom. Vi själva blir ju 
inte precis yngre med åren fast man är av god årgång och 
schysst kvalitet. Skavankerna börjar lysa genom lacken.

För att återskapa lite av resandet införde jag Ålands-
resan. De blev mäkta populära – till min förtjusning. 
Jag hade ju en orsak till att det blev just Åland – min 

blivande fru bodde ju där. Som ni kan läsa på sidan 
41 så lyckades vi överraska hela bussgänget när de 

blev tvångsinbjudna på vårt bröllop.
En annan rolig grej jag gjort är nog hopsam-

landet av alla dessa fina veteranbilar och -gubbar 
som skulle vara med på filminspelningen ”The Girl 
with the Dragon Tattoo” som spelades in i Seger-
sta år 2010–11. I kamerans värld var året 1967. 
Fick själv vara med som statist i många scener. Vi 
frös som hundar, lydde producenten blint under 
dessa veckor. Vad gör man inte för en sekunds 
filmsekvens i en av världens dyraste filmer. Fick 
även smeknamnet ”Mr Gestapo” på grund av 
lång-rocken, hatt och glasögon.

Som tack fick vi arvode, blåskatarr och inbju-
dan till premiärvisning på Kilafors biograf två 
dagar innan världspremiären i USA.

Efter denna tillbakablick av 30 fantastiska år 
styr vi nu vidare mot nya, okända mål.

Tack för förtroendet under dessa år.

Lasse Söderqvist
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Redan 1969 köpte Anders Weglin i Gäddvik sin första 
Saab, en tvåtaktare av 1964 års modell.

– Nu gäller det att rädda så många som möjligt av de 
som finns, säger han efter att Saab försatts i konkurs den 
19 december 2011.

Weglin är Saabfrälst och har haft oräkneliga exemplar. 
Han har tappat räkningen på hur många han har haft un-
der årens lopp. I dag har han ett tiotal i sin ägo.

– Fast det är bara tre av dem som är i körbart skick. De 
andra är renoveringsobjekt.

1970 började Anders Weglin köra rally och körde redan 
då Saab. En period sponsrades han även av företaget.

Han har svårt att plocka fram en speciell favorit bland 
alla modellerna eftersom han menar att märket alltid legat 
långt fram i utvecklingen.

– Saab har alltid kunnat hävda sig väl i konkurrensen, 
säger han.

Däremot är han lite tveksam till hur företaget styrts i 
övrigt. Framför allt togs många negativa beslut kring 
1980.

– Då slutade Saab att satsa på tävlingsverksamheten 
och jag tycker att det är självklart att marknadsföring och 
bilsport hör ihop.

Olle Nordquist

Anders räddar gamla Saabar

1. Saabälskaren Anders Weglin med sin Saab 
Sonett III -73 som han använder till finkörning.
2. Anders Weglin tävlar numera i banracing som körs i 
Racerhistoriska klubbens regi. Då kör han en Saab 96 från 
1964.
3. Redan 1970 började Anders köra rally.
4. Ett av Anders renoveringsobjekt.
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