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Här är gä5rget, som hämtade hem Volvo LY 111934 hos Viktor Johansson i Asmon, Näsåker.
Fr v Pei Åke Tegstedt, Örjan Bergqvist, Sven Erik Gåije, Mats Åkermo, Krister Elgendahl och
på fotsteget vid ratten Göran Söderström samt bakom kameran fotografen och dåvarande
ordföranden i Jemtlands Veteranbil Klubb Sven Schylberg.

KLUBBEI{S VOLVO LASTBIL LV
1934 EI{ VERI<LIG PARLIL.
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Text och bilder av Sven SchYlberg
Vid sommarens utställning presenterade klubben en nyrenoverad Volvolastbil, som glänste
och väckte ett visst berättigat uppseende. Renoveringen har utfÖrts av snickaren Tommy
Andersson på Miloverkstaden under ledning av P.O'Svensson'
Det är i är ZO år sedan bilen inköptes av undertecknad för 1.500 kronor av åkeriägaren Viktor
Johansson i Åsmon, Forsås, Näsåker. Viktor Johansson hade under sin aktiva tid bedrivit
trafikbil-och bussrörelse i Näsåker. Busslinjerna sträckte sig över Ramsele - Ådulslid"o Näsåker och Åsmon - Sotlefteå.
av bilar stående hemma på sin gård, fordon allt ifrån L9Z1-taLet
1970-talet. Kampen om dessa kom att stå mellan veterangtabbarna i Umeå,

Viktor hade 1973 mängder
och fram

titl

Kramfors och vi jämtläningar från JVBK i Ostersund. Umeåpojkarna lyckades förvärva en del
öppna fordon, innan vi fick tips om de här bilama, b[. a. Volvolastbilen och en Buick 1924,
såm Viktor hade byggt om7929 till buss och som vi köpte av honom. Viktor hade också tre
Volvo "suggor" stående, som vi tyvän ratade vid den här tidpunkten. Priset på lastbilen var
från början 3.ooo kronor, men efter tredje resan upp till Asmon, lyckades jag pruta ner priset
till 1.5oo:-,när han hörde att en klubb skulle förvärva bilen.
Å.ret därpå den 25 augusti 1974 hämtade
som vi inköpte av Viktor Johansson.

vi de två bilarna och mycket annat smått och gott,

vi pumpat hjulcn, kollat clct elcktriska systcmct, m.m., startadc vi
bilcn och kördc ut
dcn ur garaget, där är"cn dc
stod. Bilcn viuc crock cj gå så bra, utan vi brev
tvungna att i flcra onrgånga
. Till slut tvingadcs vi clra clcn cfter vår
stora
lastbi[. Bärgningcn av dc tv
Sedan
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rcmrrands ictcianbir Krubb, son, sräude,r,
vårt nyförvärv volvo
!934 Per Åke Tegstcdt körclc clcn stora lastbilen, sonr yi haclc lånat i
Arvcsuncl och sonr vi hacrc
rastat Buickcn på. Den saknade hjul.

Här ser vi Mats Åk"tmo och sven Erik Gåije
i färd med att undersöka varför bilen ej vill gå
for egen maskin.

Resan

borta att han hade en gammal

Volvo

eter uppemot 90 km gick det

framåt

tvinga honom att lugna ner
1 kunde ha slutat med katastrof
förutom en del stenskott, som vi
son i Ilrås, Iämnade vi bilen där

farten på den smala, krokiga o
och sönderslagla strålkastare.
fick på Volvon. När vi kom til
för att hos Arne avhjätpa felen.

Å'ren har gått. Bilen har deltagit i båcie utställningar och andra arrangemang.
Bilen har stått
både i Arvesund och i Aspås samt hos Arthur asp- i Årrn, Hallen. Arthur
haib,vtt en del
trävirke på bilen- Folkes son Pär har också åtgärdat en del saker liksom Krister
Elgendaht.
Sten EdstrÖm skänkte titl biten ett kylarmärkå, då det gamla hade
stulits. pär Boogh kunde,
när oljan byttes, konstatera, att den gamla luktade tjära, sannolikt någon kristidsolja
från andra
världskriget. styrsnäckan var torr som en gammal ungmö på 60 men lika
osliten.
Bensintanken innehöll mängder av rost . Bensinledringu.nu byttes delvis ut
mot nya.
För några år sedan fick Helge Isaksson och Claes
Rudbeck uppdraget att fortsärta
ytten åtgärdades, lacken togs bort och flaket
ar dock skett det sista året på Miloverkstaden.
100 timmar på bilen, som nu glänser som i
asare och en del nya ledningar på olika

Bilder före renoveringen
utanför Miloverkstaden i Ostersund.
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Tommy Andersson framför klubbens pärla, som denne renoverat med omsorg.
Bilen är en Volvo LV llE av årsmodell 1934. Den har chassinumret24TS4 och motornumet
42153. 1-änstevikt en år 2.440 kg och motoreffekten 65 hkr(48 kW). Motorn är 6-cylindrig'
har
Axelavståndet är 340 cm. L:ingden är 535 och bredden 178 cm' I det nya typinstrumentet
4'150
dock tängden blivit .5.4o m och bredden 1.84 m. Max last är2.310 kg och totalvikten
20
och
kg. Bilen är försedd med krokkoppling. Framhjulen har däckdimensionen 6.oo bakhjulen 32 x 6.
Bilen inmönstrades vid Lv 2 T under andra värlskriget och var då ommålad i armens färger
och försedd med typiska militärlemmar. Den har sannolikt dessförinnan ägts av Domänverket'
Eftersom Lv 2 hadi en ganska stor förtäggning i Brunflo med just person-och lastfordon, som
var uppställda i Håkansiaskogen, kan biten ha stått där. Samtliga fordon ombyggdes hos
de
karosserifrman Jonsson & Söner i Brunflo. Efter kriget transporterades de tiil Sundsvall, där
Y
2086
34201till
numret
militära
det
samtliga såldes på anbud. Bilen ombesiktigades från
281121945.

bilen
Zakarias Viktor Johansson, Ådulrlid"ns socken med adress Forsås, Näsåker fön ärvade
L4ll lg46 och körde med bilen 100 kubikmeter ved, varefter den avställdes. Fordonsskatten
var år 1946 4lO kronor, vilket får anses som en stor summa pengar vid denna tid. Efter andra
världskriget var bilen ävcn försedd med tillståndsmärket C 10 från Statens Trafikkommission
för att den skulle få tankas och köras under rausoncringstiden.
Det är således en verklig pärla klubben har och som nu kommer att förvaltas av vår
motorkunnige ktubbmedlem Helge Isaksson i Hissmofors. Ett varmt tack till alla grabbar, som
lagt ner tid och arbete för att få till stånd bilen igen i bruk -och körbart skick'

Inne

i förarhytten glänser det och bilen är

Motomlmmet är rent och snl'ggt och ger ett
propcrt intrl'ck.

försedd med de instrument den hade som ny.
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