
 Pontiac LeMans 
 

Årsmodell 1963  *  Har gått 14 000 mil  *  Motor V8  *  Motorstyrka 256 hk 
Bränsle Bensin  *  Växellåda Automat  *  Antal ägare totalt 4 st 

Färg Svart originallack  *  Invändigt: Röd skinnklädsel, röd golvmatta, röd 
instrumentpanel, röd ratt och röda säkerhetsbälten 

 
Ägare:  

Per-Ola Håkansson, Karlskrona, tel. 0708-368070 
Släktgården i Olsäng  *  www.slaktgarden.se 
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Historia och Kuriosa 
 

Denna Pontiac LeMans köptes av min morfar, Hugo Thordstein i Olsäng, 1965.  
Bilen var då två år gammal och hade gått 4000 mil.  

Morfar Hugo använde Pontiacen som sin bruksbil så länge han körde bil.  
 

Runt 1980 flyttade morfar Hugo från Blekinge och tog då bilen med sig. Strax innan morfar 
gick bort 1998 övertogs bilen av hans son Carl-Gustav, min morbror.  

Bilen hade då stått så gott som stilla i ett garage i flera år och under Carl-Gustavs  
tid som ägare har bilen varit avställd. 

 
2011, när min dotter Disa skulle ta studenten, väcktes tanken på att skjutsa henne  
i morfar Hugos gamla Pontiac. Jag tog kontakt med mina släktingar och fick veta  

att bilen fanns kvar och stod i ett garage i Västerås. Och den var till salu! 
 

Många minnen från barndomens bilfärder med morfar dök upp när jag för första gången på 
18 år såg bilen under ett tjockt lager damm Jag blev alldeles såld, och det blev bilen också  

– till mig. 
 

En verkstad specialiserad på äldre amerikanska bilar anlitades för att återställa Pontiacen i 
körbart skick. Tre veckor senare hämtades bilen och en ”jungfruresa” på över 50 mil  

tillbaka till Blekinge gjordes utan problem.  
 

Vilken känsla! 
 

. . .              . . . 
Nu 2011 har studenter 

 skjutsats och kanske kommer 
 ett och annat brudpar också 
 att glida fram, sittande i det 

 rymliga baksätets röda 
 skinnklädsel. 
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