
ÄLVÄNGEN. I samband 
med Älvängens jul-
marknad demonstre-
rade Skepplanda Hem-
värns- och Kulturfören-
ing sitt senaste nyför-
värv.

Det är en KP-bil från 
1942 som har kommit i 
föreningens ägo.

– En raritet. Det finns 
inte många sådana här 
fordon i Sverige, säger 
ordföranden Gunnar 
Ringholm.

Det var många marknadsbe-
sökare som höjde på ögonbry-
nen när de fick se den gamla 
KP-bilen (karosseri pansar), 
som stod parkerad vid ”Järn-
torget”. Skepplanda Hem-
värns- och Kulturförening 
köpte den nyligen av en bil-
samlare från Eksjö.

– Priset var 15 000 kronor. 

KP-bilen har tidigare gått 
i hemvärnets tjänst, säger 
Gunnar Ringholm.

KP-bilar användes förr av 
pansartrupper. I förarhytten 
finns plats för två personer, 
en chaufför och en kulspru-
teskytt på taket.

– Där bak finns plats för 
18 man. I krig satt soldater 
beredda att rusa ut och göra 
överfall, berättar Gunnar 
Ringholm.

Hemvärns- och Kulturför-
eningens nya ögongodis är i 
prima skick. Tanken är att 
visa upp fordonet på markna-
der och i andra publika sam-
manhang.

– Folk ska erbjudas att åka 
med, säger Gunnar Ring-
holm.
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Vi vill tacka alla våra kunder,
uppdragsgivare, auktionsbesökare och
samarbetspartners för det gångna året

och önskar Er alla en

God Jul
och

Gott Nytt År!

MER ÄN BARA
MÄKLARTJÄNSTEN

VÅRA
KUNDER

Åke Larsson de-
monstrerade den 
inte alltför mo-
derna instru-
mentpanelen.

Skepplanda Hemvärns- och kul-
turförening visade stolt upp sitt 
senaste förvärv, en KP-bil från 
1942, på Älvängens julmarknad.

Hemvärnets nya ögongodis

SKEPPLANDA HEMVÄRN...

...heter egentligen Skepplanda 
Hemvärns- och kulturförening.
Grundat: 2001.
Ordförande: Gunnar Ringholm.
Antal medlemmar: 81.
Fordon: En bandvagn, en terräng-
gående lastbil, en motorcykel, en 
personbil och en KP-bil.

– En KP-bil från 1942
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