K-märltta pärlor
lockade entusiaster
taste. Rolf Berggren hade Sandgren och drömmer sig
stolt placerat originalkvit- bort till ungdomens dagar
tot under vindrutetorkaren då han gärna cyklade ner på
på sin pv. Den tidigare äga- Öbacka för att se vad denne
ren hade inIårskaffat dyr- snabbsusande Grus-Kalle
gripen för 12 200 kronor på hade på lut.
Med i bilen från Sävar åkBilkompaniet i Umeå 1953. I
sina ägor har Berggren haft te även Kristina Nilsson och
Christina Edlund. De berätbilen sedan 1986.
tade att bilträffarna är en
Tackar Grus-Kalle
stor social händelse.
- Många återkommer år
Fordonsentusiasterna som Bredvid Rolf stod ännu en
rullade in på ängen utanlår ståtlig PV, en 544 Sport. Joa- efter år och ser chansen att
museets lokaler möttes av kim Sandgren från Sävar be- träffas för att prata bilminrättade att han jobbat l,Iled nen, för att hitta svåråtkomett späckat schema.
Välkomstlotterier, baga- bilen - som han införskaffat liga reservdelar samt förgeluckemarknad, tipspro- för en rund tusenlapp 1978 - stås ha trevligt tillsammans.
menad, fika och grillning i omgångar.
Vi ser allra mest fram emot
hörde alla till aktiviteterna
- Mitt intresse för de här fikat.
folk gärna förkovrade sig i.
bilarna kan jag tacka GrusMen för många var förstås Kalle för. Det var med ho- Från Tyskland i amazon
bilarna det allra intressan- nom det började, berättar Ä ven om västerbottningarna var i övertal hade folk
från hela Sverige kommit
till Vännäs. De allra mest
långväga besökarna hade
anlänt från Tyskland redan
i torsdags. Amazonen de färdats i belönades också med
en finfin plats just invid ingången.
Det här var första året
Volvo-träffen hölls just i
Vännäs, men den norrländska 142-klubben låter hälsa
att man siktar på att knyta
till sig evenemanget för
Christina Edlund och Kristina Nilsson beundrar en P1800.
vartannat år framöver.

Huvkråka Volvo PV 444

Allt från egenhändigt
cabbade 142:or till helgonets egna racerbil. Det
var ett brett spann av åkdon som visades upp på
Norrlandsträffen för Volvo-bilar utanför Motormuseet i Vän näs.

Samma modell som Helgonet använde i de filmerna.

ANDREAS TERNER

Kulturmärkt märke.

Märke med anor.

En äkta fälg.

Rolf Berggren berättade att bilen bara haft en tidigare ägare. Och dennes köpekvitto hade
han fäst under vindrutetorkaren.
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