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KOLLANDA. USA-bilar 
från 50-talet, helst av 
märket Oldsmobile, är 
Roy Janssons passion.

I trakten är han mest 
känd som Billäder-
doktorn, eftersom han 
specialiserat sig på att 
renovera originalinred-
ningar, främst på gamla 
veteranbilar.

Där grusvägen slutar på Roy 
Janssons gårdsplan i Kol-
landa tar ”Oldsmobile Bou-
levard” vid. 

1995 förverkligade han en 
dröm och gjorde sin största 
hobby till yrke när han star-
tade företaget Billäderdok-
torn. 

Kundkretsen sträcker sig 
från Ystad i söder till Kiruna 
i norr och till och med över 
Sveriges gränser. Förutom 
att renovera bilklädslar och 
inredningsdetaljer till bilar 
importerar han direkt från 

USA även nytillverkade 
och så kallade ”NOS-delar” 
(helt nya delar som lagrats 
sedan -50talet) till bilmärket 
Oldsmobile. 

Motorn startar med ett 
riv och mullrar behagligt 
när han backar ut den blåvita 
amerikanska skönheten, en 
Oldsmobile Ninety Eight 
4door sedan från 1955. 

Den välpolerade lacken 
och kromdetaljerna blänker 
i dagsljuset och gruset rullar 
under diagonaldäcken med 
vita sidor.

Bilen som tidigare ägts av 
en och samma familj i Los 
Angeles, Kalifornien, budade 
Roy hem på e-bay för 10 år 
sedan. 

Hög komfort
Sofforna har han naturligtvis 
renoverat själv, tygerna till 
sofforna är specialbeställda 
från USA och exakt som 
originalet såg ut 1955. För 

övrigt är bilen helt orenove-
rad och såväl lack, krom och 
motor är helt i orört origi-
nalskick.

– Den här modellen har 
tydliga inslag från rymdål-
dern på 50-talet, en tid då 
man hämtade mycket inspi-
ration från rymdfarkoster 
och jetflyg. Det ser man på 
pressningarna i huven, lis-
terna på sidorna och inte 
minst på lampornas form 
baktill. 

De blåtonade rutorna är 
typiska för bilar tillverkade 
på varma breddgrader och 
komforten är genomgående 
mycket hög med delux-
stoppning i sätena, höga dia-
gonaldäck och för den tiden 
högteknologiska tillbehör 
som självsökande radio som 
styrs med foten. 

Den här charmiga ”jän-
karen” är även utrustad 
med en så kallad ”gang-
sterkeps”, på engelska ”sun 

visor cadet”.”Kepsen” ovan-
för vindrutan är avsedd att 
skydda mot solljuset och för 
att kunna se de amerikanska 
trafikljusen som ofta sitter 
högt uppe i luften sitter en 
s.k. ”trafic light viewer” ett 
litet glasspektrum monterad 
på instrumentbrädan som 
hjälper föraren att se rakt 
upp ovanför vindrutan. 

– Instrumentpanelen på 
dessa bilar är ofta rena juke-
boxen, menar Roy.

Pågående projekt
Roy Jansson är fascinerad 
av hela livsstilen och ute på 
veteranträffar är det den 
obligatoriska hatten, upp-
vikta jeans och myggjagare 
som gäller, samt rock´n roll 
och rockabilly i högtalarna. 
Roy Orbinson och Elvis 
Presley är två självklara val.

Hans andra Oldsmobile i 
garaget är en Super 88 4door 
sedan från 1958, model-

len mindre än Ninety 
Eight. Denna vita skön-
het köpte han i delsta-
ten Colorado norr om 
Denver för ett år sedan. 

Under ett skynke i 
verkstaden står hans 
pågående projekt, 
en för tillfället ned-
plockad Oldsmobile 
Ninety Eight Star-
fire Convertible, 
den här av års 
modell 1956. 

– Den kommer 
från delstaten 
Massachusetts 
norr om New 
York och är min första USA-
bil. Den har bland annat 
automatisk helljusavblän-
dare, något som biltillver-
kare idag lanserar som en 
nyhet. Det är ganska iro-
niskt, eftersom det uppen-
barligen fanns redan på dessa 
bilar från 50-talet.

Rebellerna
från 50-talet

– Kromet blänker hos Billäderdoktorn i Kollanda 
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Roy Janssons passion för 50-talets fyrhjuliga superåk går det inte att ta miste på. Han är också känd som billäderdoktorn, en kompetens och intresse som passionen nästan kräver.

Roy Janssons skönhet, en Oldsmobile Roy Janssons skönhet, en Oldsmobile 
Ninety Eight från 1955.Ninety Eight från 1955.


