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Redaktören har ordet
Som ni kan se här till vänster på sidan
så har vi nu en redaktionskommitté på
sju personer tillkommen på initiativ från
valberedningen, ett särskilt tack till den
för detta. Vi har haft ett första möte för
att diskutera upplägg och fördelning av
arbetet framöver och även funderat på hur
vi kan utveckla tidningen. Ett förslag som
kommer att förverkligas är att vinter- och
vårnumren kommer att bli temanummer
som förutom sedvanligt material kommer
att fokusera på något intressant område.
Har du önskemål och idéer om tidningen
så tveka inte att ta kontakt med någon av
oss.
Även i år skall årets 50- och 100-åring
utses. Tre gånger har jag hittat 100-åringar
och det torde bli lättare framöver men
antalet bilar med årsmodell 1916 är förstås
ganska litet. Har du tips så tar jag gärna
emot detta. Årets 50-åring är naturligtvis
mycket enklare, årsmodell 1966 finns det

många av. Men det går att krångla till det
om man är lagd åt det hållet. Tänk om
det skulle gå att hitta en japansk bil från
1966! Enligt uppgift importerades det i
mitten på 60-talet ett antal Isuzu Bellet
och Toyota Crown. Tips tas tacksamt
emot.
Ljuset återvänder och för oss som
gärna vill ut och fika och delta i andra
gemensamma aktiviteter är räddningen
nära. Många träffar är redan klara vilket
känns tryggt.
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Ages
nattliga
funderingar

Istället för att mumsa
sömntabletter ligger man
och funderar ...

TEXT & FOTO Age Berg

N

När man som jag kommit ganska högt
upp i åren har man ibland svårt att sova.
Istället för att mumsa sömntabletter ligger
man och funderar.
Var i somras till Ramsele på veteranbilsträff. Det slog mig att merparten av bilarna var stora bilar
med motorer från 6 till V12-or, men det var ju inte de bilar
folk hade på 50-talet. Låg och funderade vad folket i Storhögen
hade för bilar. Storhögen består av flera små byar. Stocklunda,
Stormyrgården, Halasjön, Långkälen och Bygget. Skall nu försöka minnas vad folket hade för bilar och en liten kommentar
om personerna.
Börjar i Stocklunda, Birger Abrahamsson hade en Fiat 500
Topolino, hans son Kaj och jag var klasskamrater. Jag var avundsjuk på honom för att om han skottade vägen ren från snö
upp till huset fick han köra bilen upp till gårdsplanen. Birger
arbetade som eldare på Högfors träsliperi. Granne med dem
var droskchaufför Isak Isaksson som hade en Mercedes 180
54:a diesel. Vi åkte med honom till skolan i Högarna. Farten
var utför Gerbacken cirka 95 och hem uppför 40–45. Nästa
gård, Strandbergs, där bodde Sixten, ägare av en Ifa P10 tror
jag den hette med plastkaross, han hade krockat lite med den,
det fanns en spricka snett över taket, värmen i bilen var nästan
obefintlig. Sixten var en alltiallo: murare, snickare, rörmokare,
elektriker och mattläggare. Många minns honom säkert.
Stormyrgården Albin Häggström, även kallad Brytarn. Var
det något fel på en motor var det brytarna. Han körde Ford Prefekt. Jag var cirka 6 år när han talade om hur snabbt den gick,
65 på planmark 75 ganska utför och 120 vid fritt fall. Albin
var också lastbilschaufför och berättade om när han jobbade på
Midskogens kraftverk under dess uppbyggnad. ”Vi körde skift
men var ledig från lördag kl 3, då åkte man hem men tillbaka kl
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11 på söndag. Då måste man börja elda och värma den där j:ä
Volvon med hesselmanmotor”. Där näst Gunnar Jönsson med
en PV maronröd 54:a.
Storhögen. Först Albert Strindlund med en spiller ny Willys
jeep som användes både i jordbruket och som persontransporter. Hemma hos oss vi var åtta syskon, farsan, ”en Algot”, var
bonde, slaktare och auktionist. Han bestämde att en bil skulle inköpas som alla skulle vara delägare i, utom jag och min
yngste bror, vi var för små. En Opel Rekord ny, 55 års modell
pris 8 850 kr. Kontrollassistent Erik Jonsson hade en svart Husqvarna, som han aldrig körde med. Folk sa att han hade blivit
tagen av Nyman i Häggenås, den kommunala polismannen, för
han hade inget körkort. Vidare en John Strindlund, vägförvaltningsarbetare, kallades lilla vägskrapan för han körde väghyvel.
Hans bil var en Ford Popular. Bröderna Folke och Göte Hemmingson: Folke hade en Pappdeka, han kallade den för Atomhulda. Göte hade en Adler cabriolet. Pelle Persson, ”oppi bya”
som man sa, hade en Adler Trumpf Junior 37:a. När han färdades i bilen, såg det ut som en färd på havet – ett evigt gungande. Knäledsstötdämparna var utslitna troligen även när bilen
var ny. Nicke Olssons Willys jeep var lite speciell, den hade
hydraullyft monterad för plog och harv. Jonas Larsson, Yngve
Olsson, Leander Olausson, Haldo Viktorsson, Jöns-Olov Nilsson, Valle Johansson de hade PV, tidigt 50-tal. Barnmorskan
Olga Enarsson var vid tjänsteuppdrag alltid klädd i uniform,
den person man först kallade på i byn vid födslar, dödsfall eller
sjukdom. Hon hade en VW 1200 51:a, inget körkort själv men
hennes söner körde. ”Jonas på posten” Jonas Eriksson hade en
röd Goliat, det ven nästan som en Lloyd när han åkte förbi.
August Lindgren, målaren, hade Citroën B11. Sonen Janne
Lindgren hade en Pv 47:a med tillverkningsnummer strax över
100. Ljusgrön instrumentbräda och mittmonterad hastighets-
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mätare. Åke Kopka, en lite originell person, hade en Cheva 51:a
inköpt av faktor Ros, Högfors träsliperi. Körde med den något
år tills barnen började komma, då bytte han till en Austin 35.
Jag frågade honom varför byta till en sådan liten bil när ni blir
flera i familjen, svaret lite ironiskt Chevan var för stor. Manne Nilsson hade en Austin A30, 4 dörrars. Det måste ha varit
trångt att kliva in där bak. Åke Jönsson körde Adler, tror det
var en cabriolet. Karl-Erik Strindlund Peugeot 203, hade alltid
två rutiga hjälmar liggandes i bakfönstret. Axel Gyllenbring,
släkt med anrika Gyllenskepp. Körde Simca 8, en licensbyggd
Fiat 508C. Vi barn sa att nu kommer Axel i sin Kalle Ankabil.
Rikard Nilsson Långkälen, byns mesta original. Körde en
Land Rover jeep med kapell. Ibland när vi skulle till skolan
kunde Isak ha någon annan viktig körning då ställde Rikard
upp. Vi var sex barn, två satt fram, fyra bak på skärmarna. En
duk hängde löst bak som skydd. Vid körning stod den rätt ut
så att snö och regn yrde in, vilken säkerhet! Vejo Ryymin hade
en VW 48:a med mekaniska bromsar. Arnold Nilsson hade en
Hillman 50:a och Aron Aronsson hade en Lloyd, med en typ av
pappkaross. Aron var maskinrättare åt SCA. På vintern, när det
var riktigt kallt, sattes en liten vedkamin in i baksätet och skorstenen ut genom fönstret. Sigvard Karlsson hade en Ford Eifel.
Lars Sälmen en Austin A40. Vilmar Norum en Vauxhall Velox.
Sist ut var ”en Jonas på Bygget” och hans Renault Juvaquatre.
Den var så smal så när Jonas körde och sonen var med såg det
ut som en person med två huvuden.
Funderingen är klar. Jag tror att endast två av dessa bilar
hade motorer större än fyra cylindrar. Jag brukar ofta vara på
fikaträffarna, vad som roligt är att när jag åker i Anglian kommer mer folk och pratar med mig, än om jag har Mercan.
Funderingen är nu skall det vara bruksbil som man hade råd
med, eller lyxbil eller åka veterantåg.
Backspegeln

5

Reseberättelse

Med fokus på
												 design
TEXT & FOTO Göte Högbom

BESÖK PÅ
AUTOSTADT OCH
AUTOMUSEUM
VOLKSWAGEN

Uppgifter från Wikipedia
”Wolfsburg i norra Tyskland grundades med namnet Stadt des KdFWagens bei Fallersleben 1 juli 1938 för den nya Volkswagenfabriken.
26 maj 1938 lade Adolf Hitler grundstenen till Volkswagenwerk på
norra sidan av Mittellandkanal där KdF-Wagen - Volkswagen – skulle
byggas. För att ge plats för arbetarna i fabriken skulle en ny stad skapas. För ändamålet skapades Stadt des KdF-Wagens bei Fallersleben.
1937 hade arbetena börjat sedan Gesellschaft zur Vorbereitung des
Deutschen Volkswagens (GEZUVOR) gett arkitekten Peter Koller
uppdraget att planera den nya staden som skulle få upp mot 90 000
invånare. En arbetarstad skulle skapas som skulle vara förebild för
byggandet av andra städer i Tyska riket. Hitler godkände Koller-planen 1938. Här fastslås att Mittellandkanal delar staden mellan arbete
och boende. Planen omsattes bara delvis på grund av andra världskriget.
Under andra världskriget ställdes produktionen vid Volkswagen om till krigsproduktion och tusentals tvångsarbetare fördes till
Wolfsburg för att arbeta på Volkswagen. Under april 1945 bombades
fabriken. Volkswagens återuppbyggnad under den brittiska militärens ledning och påföljande tillväxtboom gav staden Wolfsburg en
enorm tillväxt och befolkningsökning. 22 juni 1945 fick staden namnet Wolfsburg efter det lokala renässansslottet. Staden hade 120 493
invånare i slutet av 2006.”
Autostadt är Volkswagenkoncernens upplevelsepark i Wolfsburg
och ligger på Volkswagenwerks 25 hektar stora fabriksområde. Här
finns paviljonger för koncernägda Audi, Volkswagen, Porsche, Skoda,
Lamborghini och Seat. På området finns också ZeitHaus som är världens mest besökta bilmuseum. Där finns alltid en stor mängd utställningar och fler än 50 olika bilmärken finns representerade i ZeitHaus.
Dessa märken var trendsättare för sin tid, satte nya standarder inom
teknik, design, tillverkning eller utformning och blev därför inspiration för andra tillverkare.
Gruppens besök i Autostadt varade blott några timmar och det är
förstås alldeles för kort tid för att fånga allt intressant på området. Redaktören koncentrerade sig på Zeithaus vilket var klokt. För den veteranintresserade är huset en veritabel orgie i fordonskultur. Fokus blev
det på fordonens design främst sett från sidan samt huvornament.
AutoMuseum Volkswagen är ett bilmuseum i Wolfsburg som öppnade i april 1985. Det är ett av två museer i Wolfsburg ägnas åt historien om Volkswagens varumärke, det andra är ligger på närliggande
Autostadt och nämns ovan. AutoMuseum är inrymt i en före detta
klädfabrik, mycket nära till Volkswagen Werke, där nya Volkswagen
görs. Sedan januari 1992 ägs och drivs det av en stiftelse, Stiftung
Automuseum Volkswagen. Utställningarna omfattar 5 000 kvm och
innehåller ungefär 150 fordon med ursprung Volkswagen. Här finns
prototyper och serieproducerade bilar sida vid sida så besökarna kan
jämföra resultaten, vad kom med och vad förkastades från ursprungliga tanken. Även unika bilar finns här som exempelvis en Herbie och
en VW typ 1 som kan ta sig fram på vatten.
Även här hade vi kunnat tillbringa mycket mer tid exempelvis för
att göra mer ingående studier av prototyper och färdiga seriebilar.

VW typ 1 1955. Den miljonte tillverkade typ 1.
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1. Gutbrod 700E, 1953.
2. Benz Velo Comfortable, 1899.
3. Porsche 911 Turbo 33, 1982.
4. Horch 670 V12, 1932.
5. FMR ”Messersmitt” KR 200, 1959. FMR
står för Farzeug- und Machinenbau
Regensburg.
6. NSU Quickly, 1953.
7. Porsche Diesel Junior 108K, 1959.
8. Ariel, 1932.
9. Bugatti T15, 1912.
10. Wartburg 1000, 1964.
11. Oldsmobile Toronado, 1966.
12. Bentley, 1954.
13. Lancia Lambda, 1924.
14. Hansa Borgward 1500, 1950.
15. Cadillac, 1930.
16. Horch, 1932.
17. Lamborghini 350 GT, 1966.
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18. VW typ 60 1943, en av få kvarvarande.
19. 4-förrars limousine från 1953.
Karosstypen tillverkades i mindre än
50 exemplar dels av Firma Rometsch
och dels av Frankfurter Karosserie
Messerschmidt (rättstavat, skall inte
förväxlas med Messerschmitt).
20. Kommandeurwagen från 1946 med
4-hjulsdrift. Amfibiefordon från 1944. 10
km/h i vatten och 80 på land.
21. Mexikotaxi från 1995 med
1600-motor. Inget passagerarsäte fram.
22. Närmast kameran bussprototyp från
1949 och därefter en serietillverkad buss
från 1950. 25 hkr motor på 1131 kubik
och maxhastighet 80 km/h.
23. Närmast kameran, Dannenhauser &
Stauss Cab 1951, VW Ghia Aigle Coupé
1956 och Rometsch Lawrence Coupé
1959.

24. Prototyp EA 47-12 från 1955. Tänkt
som ersättare till typ 1 men det blev
som bekant inget av den här idén.
25. Första Passaten, årsmodell 1973,
chassinummer 2.
26. Amfibiekonverterad typ 1 från
1964. Korsade det tre km breda
Messinasundet 1964 och 1984. 20
km/h i vatten. Den röda bilen är en VW
konverterad till ballongkorg av några
schweizare.
27. Prototyp EA 142 från 1966. Det här
var förlagan till 411/412.
28. Prototyp EA 276 från 1969. En av
de tänkbara modellerna till Golf men
fortfarande med luftkyld motor.
29. VW-entusiasten Kent Blomkvist visar
stolt upp sitt halssmycke i form av typ 1.
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Historik

Evenemang

Firande av
ljusdrottningen

Rolf Nilsson har lovat delge Backspegelns läsare några av sina bilminnen.
Här kommer det andra. Du har säkert också många bilminnen som kan
vara intressant för tidningens läsare så hör gärna av dej till redaktören.

Lagerskrot för 1 500 spänn
Har man bilfirma med verkstad, underlättar det mycket om man även har ett
eget reservdelslager. Ett reservdelslager
har dock en tendens att, med god hjälp
av tidens gång och firmans ambitioner
att kunna leverera nödvändiga nya delar
till de bilar som man saluför, växa i omfång.
Som representant av GM:s amerikanska utbud hade Sandström & Ljungqvist
ett stort lager av delar till Chevrolet,
Buick och Pontiac. När europeiska bilmärken på 60-talet mer och mer övertog
marknaden hade man således mycket
liggande kvar i hyllorna. Delar från 40-,
50- och 60-talet. Kanske även något ännu
äldre där texten på kartongen doldes av
ett lager damm, som bara det borde bevaras som originaldel.
Året kanske var 1967 när en stor genomgång och ”utskrotning” av alla gamla delar genomfördes. Mycket som vi i

dag skulle kalla godis, letades fram och
samlades i högar eller lades i kartonger.
Grillar, kofångare, skärmar, framvagnsdelar och till och med en och annan motor. Med andra ord en ansenlig hög.
Tre, på den tiden kända namn inom
amerikabilsåkandet: Benke, Uffe Hagen och en tredje person, som jag tyvärr har tappat namnet på, fick nys om
detta och visade sitt intresse. När allt var
framplockat, alla lagerkort urtagna ur
registerlådorna, nu sammanhållna av en
kraftig gummisnodd, kallades tre förväntansfulla unga personer till firman för att
göra affär. Kamrer Olsson, som förmodligen hade större kännedom om siffror
och bokföring än om något så banalt
som delar till gamla amerikanare, kom
nedtrippande från kontoret, våningen
ovanför. Han tog den tjocka lagerkortsbunten i handen och bläddrade snabbt
med ett rippande ljud igenom korten

Cars & Coffee PÅ FRÖSÖ PARK
Lördagen 20 februari var det
dags för första Cars & Coffee här i Östersund. I USA är
det här jättestort och behovet
kanske finns här också, hoppas jag. Vi håller till på Frösö
Park Hotell, lördagar klockan 11.00–14.00.
Det här är en enkel träff,
bara för att träffas över en
kopp kaffe och prata om
allt möjligt. Den här gången
kom 21 personer och det blev mycket trevligt i en härlig miljö på nya Frösö Park
Hotell. Visst blir det prat om bilar när vi möts, det är helt klart. Men vi pratade
också om ett stort problem som många har framöver och det är garage. Kan vi lösa
det problemet tillsammans, vad tror ni?
Lördagen 27:e träffas vi igen, ni som känner för det, klockan 11.00–14.00 är vi
där …
Förhoppningsvis så kör vi alla lördagar framöver, det beror på intresset för att
träffas och planera för både det ena och det andra.
Hjärtligt välkommen hälsar Agne Ottosson.
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TEXT & FOTO Göte Högbom

likt en pokerhaj i Las Vegas, funderade
en kort stund och sa med bestämd röst:
Japp, femtonhundra! De tre tvekade inte
många sekunder innan ett ”okej” västes
ur någons mungipa. Affären var klar. Där
stod man och tryckte mellan lagerhyllorna, nyanställd, fattig och blyg …
Text & foto Rolf Nilsson

Klubbens traditionella firande av
ljusdrottningen Lucia avhölls lördag 12 december. I restaurangen
Kronan på Teknikland samlades på
kvällen ett 70-tal firare som bjöds
på glögg, pepparkakor och kaffe.
Ett trettiotal veteranbilar kunde noteras och några av dem var försedda
med juldekorationer av olika slag.
Mest imponerade var Robert Edvardssons pampiga Mercedes 300
A -52 försedd med en imponerande
ljuskrona.
Efter genomfört firande vidtog
cruising på stan under ackompanjemang av Radio Krokom. Tyvärr
var det lite dålig mottagning i bilarna som cruisade så det blev mest
stugsittarna som kunde njuta av
Hector Carléns och Kjell-Erik Jonassons underhållande prat med
tillhörande lämpligt vald musik.
Cruisingstråket sträckte sig utefter Rådhusgatan från rondellen vid
Statoil och in till centrum. En spontanparkering blev det för många
vid Alanders.

KÖPES

Veteranbil som är åtgärdad vad gäller
rost och det mekaniska. I första hand
efter en bil av följande typer:
1. Volvo Duett (1956–1958 röd och vit
eller blå och vit)
2. Volvo Amazon kombi
3. Volvo P1800, Volvo P1800 ES
Jag är även öppen för andra förslag
på veteranbil som är i utmärkt
skick. En bil som man kan ta ut på
sommaren för trevliga utflykter.
Bert-Inge Johansson, 070-627 77 29.

KÖPES
En röd 1967 års Opel Kadett Coupe i
mycket fint skick köpes.
Observera! Endast röd -67:a är av
intresse.
Rolf, 070-336 66 44.

1

1. Mycket glädjande att
många barn deltog. Här är
Isac och Alva Nalin och Tilde
Grönkvist.
2. Julle Olofsson körde Volvo
C202 -81, även kallad Valpen.
Det var valptätt denna kväll,
ytterligare två sådana deltog.
3. Maud Wängman hade
en vacker ljusslinga på sin
nyanskaffade Renault 10
Major -67.

4. Gösta Eriksen hade
smyckat Mustangen med
en adventsstake av modell
mindre men det räcker gott
för att få komma med på
bild. Medpassagerare Herje
Dahlsten.
5. Kvällens häftigaste utsmyckning. Robert Edvardsson
med imponerande ljuskrona.

Dick Granström med sin militära
Volvo från 1957 vid rådhusgranen.

KÖPES
Ventil till förgasare Toyota Starlet -87,
art nr 2106211183, 2106211180.
Siv Vesterlund, 070-667 19 91
sos.vesterlund@comhem.se
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Mitt fordon

Snygg oljetank med genomsikt.
Foto Johan Andersson
TEXT & FOTO Göte Högbom

YRKESSKICKLIGHET
i Brevågs fordonsfabrik
Intresset för Johan Andersson och hans fordonsbyggarverksamhet väcktes vid Motormässan 2014. Där visade Johan sitt pågående bygge av en
pickup. 2015 visade han ett nytt pågående bygge på Motormässan och
då blev förstås intresset än större att få besöka honom och i november
2015 blev besöket äntligen av.

Det här med fordonsfabrik är inget han
själv kommit på utan det är redaktörens
beskrivning om vad som sker i det välutrustade garaget i Brevåg, Lit. Ett femtontal fordon har det blivit och fler är på
gång. Johan är blott 41 år och fortsätter
han i den här takten kan vi se fram emot
många sköna skapelser. Han säger att han
lätt kunde försörja sig på det här men han
väljer ändå att ha det här som en hobbyverksamhet. En filosofi i byggandet
är att göra någonting som ingen
annan har gjort tidigare.
Mercury har aldrig
tillverkats som pickup
och Johan tyckte det
var dags för en sådan.
En Mercury -39 hittades på
Blocket och från den tas främre
delen. Som hytt räknade Johan
ut att Opel Blitz skulle passa
och en lämplig sådan hittades
i södra Sverige. För att få en
bil med bra komfort valde han
ett chassi från en Chevrolet
S10 som hade passande mått.
Nu är det naturligtvis inte
bara att skruva ihop de
här tre huvud-

komponenterna,
en hel del
anpassning
blir
det. Exempelvis så har motorhuven fått
breddas 50 mm på torpedsidan. Främre
listen på grillen var delad med ett Mercuryemblem i mitten. Det passade inte
in utan Johan har tillverkat en ny hel list.
Som bakskärm skall han bygga ihop två
bakskärmar från Lincoln -46. Ett litet
problem där är att han saknar en höger
bakskärm och har du en sådan på lager så
hör av dej till honom. Projektet är långt
gånget men har nu fått stå på undantag
för andra projekt.
Ett färdigt projekt representeras av en
till oigenkännlighet uppbyggd Triumph
Trophy -56. Objektet köptes totalt nedplockat och med nyrenoverad motor. I
stort sett är det bara motorn som är original. Ramen är helt nytillverkad och har
ingen bakfjädring. Tanken är delvis original förutom en pressning i mitten som
harmonierar med motsvarande pressning
på skärmarna. Fyra tvåhjuliga projekt
väntar på sin tur, bara en av dessa är
i originalutförande, de tre övriga är
hopplockade av olika delar.
Det projekt som Johan för
närvarande prioriterar utgår
från en högerstyrd Jaguar
-74 som bara gått 2 000
mil. Fram- och bakvagnarna är uppflyttade 2
tum, 2 tum kortare drivaxlar bak är monterade
och dessa kommer från
en annan Jaguarmodell. Helt ny inredning
blir det och konverte-

Egenbyggd Triumph Trophy -56.
Inte mycket som är original förutom
motorn.
Foto Johan Andersson
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ring till vänsterstyrning är påbörjad. Beträffande styrningen så är det en förhållandevis
enkel operation eftersom bilen från fabrik
är förberedd för detta. Johan tyckte inte om
profilen på bakre skärmkanterna så dessa
har gjorts om och har dessutom breddats.
Bakdörrarna påverkades och fick också
bearbetas. 17 tums fälgar fram och 18 tum
bak. Dessa har specialtillverkats enligt Johans specifikationer. Motorn är utsedd men
inte inhandlad. Det skall bli en amerikansk
V8 på 364 kubiktum och 500 hkr. Ny tank
på 60 liter har tillverkats, tanklock på båda
sidor behålls. Front och akter genomgår
också genomgripande ansiktslyftningar.
Det som lätt konstateras är att Johan äger
en yrkesskicklighet av sällan skådat mått.
Han gör allt själv på projekten och ingenting synes honom främmande eller svårt.
Förutom byggerierna ägnar han också en
del tid åt att samla ESSO-prylar och samlingen är omfattande från burkar, skyltar
och till pumpar. Drömmen är att kunna
bygga en utställningslokal för att kunna visa
det han har. Beträffande bilbyggande har
han ett önskeprojekt och det är att bygga en
30-tals Boattrail Roadster.
Backspegeln räknar med att besöka Johan i Brevåg någon gång framöver igen
för att beskåda hur projekten utvecklas.
Och apropå mediabevakning så är det inte
bara Backspegeln som upptäckt Johan, fyra
gånger de senaste fem åren har han varit
med i tidningen Wheels. På Facebooksidan
”Garageandersson” redovisar Johan hur
projekten löper. Och apropå bakskärmen
han letar så har du tips om en sådan så ring
honom på 070-246 45 63.

MONARCH LUCERNE 1954

Den kanadensiska
monarken
TEXT & FOTO Gus Granli
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4

Att strosa runt på bilträffar är en ren fröjd. Rätt
som det är gör man sig en ny bekantskap. Och
har de dessutom en ovanlig bil så är det ett
dubbelt nöje. Som i somras när jag mötte herr
och fru Karlsson från Nyköping. Deras bil stod
parkerad på ”Finbilsparkeringen” på Power Big
Meet i Västerås. ”Monarch”, tänkte jag högt.
”Vad är det för bil …”? Ägarna dök strax upp,
och Tor berättade: ”Det är en Kanadabyggd
Monarch Lucerne Convert -54, tillverkad av
Ford Motor Company för den Kanadensiska
marknaden. Den är utrustad med Fords första
toppventilmotor 256:a, och har 3-stegsautomat.
”Jag har aldrig hört talas om en sådan här bil,
berätta mer”, bad jag. ”Det är en mycket ovanlig
bil. Den är tillverkad i 252 ex, och 37 av dem är
fullt utrustade. Detta är nr 21. Jo, och det är den
enda som är registrerad i hela Europa. Den har
haft tre ägare, en i Kanada och två i Sverige, sade
en mycket stolt Tor.
”Vaaa? Otroligt!” utbrast jag.
Monarch tillverkades 1946–57 och 1959–60
och anses vara en lyxigare modell av Mercury.
1958 var det ingen produktion för då tillverkades Edsel.
Den floppade, och Monarch
började att produceras igen
1959. Försäljningen gick en
dyster framtid till mötes,
och 1961 lades tillverkningen ned.
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1. Rejält ombyggd bakvagn på Jaguaren
från -74.
2. Bakaxeln har kortats för att de breda
hjulen skall få plats i hjulhusen.
3. Framvagnen har ”tryckts ihop” två tum
och övergång till vänsterstyrning har
påbörjats.
4. En del av Johans ESSO-samling.
5. Saltstänk från Utahöknen efter
rekordförsök? Näe det här är snö från Lit.
6. De ingående delarna i pickupprojektet och hur det ser ut idag.

6

1. Solen skiner och cabben är nedfälld. Äntligen
på väg mot Västerås city.
2. Snyggt akterparti!
3. Instrumenteringen är enkel med fina och rena
linjer, vilket jag gillar.
4. Som sig bör döljs låset med en kunglig krona.
5. Monarch 1954
Visst var reklamen roligare förr?
6. De stolta ägarna Tor och Lena Karlsson,
Nyköping, inväntar ”finbilscruisingen”.

Backspegeln
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Den ser inte ut som något annat, den jämtländska skotern Larven. I Döviken vid
Locknesjön finns paret Britta och Nils Thodén. De har vigt sitt liv till att bevara
de få skotrar finns kvar. Men hur många Larven de har är en hemlighet.
Redan under 1960-talet konstruerade Lennart Nilsson, som var dåvarande
ägaren och vd för mekaniska företaget Lenko i Östersund en snöskoter som inte
var likt någon annat. Han kallade sin uppfinning för ”Larven” och vid snabb
anblick är skotern rätt lik en larv. Men det skulle dröja länge innan Lennart Nilsson började serieproducera sin skoter. Först 1964 såg den första skotern dagens
ljus och försäljningen kom igång 1969. Mellan 1969 och 1990 tillverkade Lenko
4 500 Larven och en del finns nog kvar i lador och uthus i länet och landet.
Jag träffade Nils och Britta Thodén från Döviken vid Locknesjön och deras
största hobby är just att samla och renovera Larvenskotrar. Hur många de har
vill de gärna inte berätta, men det är fler än tio i alla fall, skrattar Nils. Anledningen till parets intresse för just Larven började 1988. Då var Nils anställd på
Lenko för att sköta service på olika maskiner som lämnades in på verkstaden.
Bland annat skotern Larven. Det var då jag upptäckte vilken fantastisk maskin
det var. Jag började jaga skotrar som var till salu runt länet och då och då fick
jag napp. En del var i uselt skick, men dem renoverade jag upp. Andra var helt
oslitna.
Vilka var det som sålde sina maskiner? D
 et var mest samer som haft sina
skotrar i renskötseln, men även kraftbolagen använde Larven vid besiktning av
sina kraftledningar. Larven var mest känd för att ta sig fram i snart sagt vilket
förhållande som helst. Djup snö eller is med vatten på var inget problem. Larven
flöt ovanpå på tack vare att den bara vägde 90 kilo och att föraren bar skidor som
hjälpte till. Skulle man mot förmodan köra fast så orkar man lyfta 90 kilo, det är
annat mot de flera 100 kilo som dagens skotrar kan väga, säger Nils. Jag får följa
med Britta och Nils in i deras verkstad, där det står skotrar i olika utrymmen.
Britta lyfter på en filt. Den här Larven är helt ny, säger hon. Den har inte gått en
meter. Det är nog rätt unikt att det finns en ny skoter kvar. På ett verkstadsbord
står en nedplockad maskin som Nils håller på att montera ihop. Jag är här i verkstaden varje dag. Här trivs jag som bäst, säger han. Det är för att du ska slippa
städa inne i huset, skrattar Britta.
Annars är det inte bara Nils som kan skruva. Britta är lika bra som jag när det
gäller att montera ihop en skoter. När det gäller det elektriska så slår hon mig
på fingrarna ibland, säger Nils. ”Vad ska ni ha alla era skotrar till?” ”Barnen ska
förstås ha varsin. Sedan är det roligt att samla. Det blir ju inte fler Larven ute på
marknaden”. Nils tar ut en av sina ögonstenar och kör ett varv ute på isen. Den
encylindriga motorn knattrar högt och det ser ut som om skotern flyter ovanpå
snön. Det är lätt att förstå att Larven hade många anhängare. Men det fanns även
de som tyckte att maskinen var farlig, särskilt om skidorna fastnade under en
trädrot, exempelvis. När Nils stannat frågar jag honom om han och Britta är ensam att samla på Larven. Nej, det finns några fler, bland annat i Ås och i Junsele,
säger han och kör sin Larven in i verkstaden.

Larven
TEXT & FOTO Jan Andersson

i Döviken
Här är paret som vigt sitt liv åt bevara
det jämtländska snöskotermärket
Larven. Både Nils och Britta Thodén
från Döviken är lika bra på att fixa en
trasig
18 skoter.

Backspegeln

Den encylindriga motorn fanns i olika storlekar.
Från 9 till 16 hästkrafter.

Här trivs jag som allra bäst. Jag tillbringar många
timmar här
varje dag, säger Nils Thodén, medan
Backspegeln
han skruvar ihop ännu en Larven.

För att köra Larven måste man ha skidor.
Britta Thodén visar originalskidorna.
19

Rally

TEXT Magnus Roos
FOTO Magnus Roos, Magnus Myrenhammar

Patrik Wilhelmssons Corvette -72.

Lördagen den 13:e februari var det dags igen för
Tjälasvängen. Dagarna innan var det mildväder
med plusgrader och töande snö. Men lyckligtvis
kvällen innan rallyt så kom det ett klädsamt 15
centimeters lager med snö och tillhörande fem
minusgrader.
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Efter anmälan och fika på Teknikland
så var det dags för de 88 deltagarna att
starta. Rallykommitténs bedömning är
att det här är deltagarrekord för Tjälasvängen. Vår trogne startchef Walther
Innervik flaggade iväg ekipagen med
någon minuts mellanrum. Färden gick
på mindre vägar ovanför Brunflo till Pilgrimstad via Hållsta kvarn. Det var bra
före och plogat, ville man sladda lite så
gick det bra också! En deltagande militär Volvosugga fick visst dra upp någon
kärra ur diket! Själva körde vi den lugna
stilen och höll oss kvar på vägen i vår
Chevrolet Caprice.
På Fanbyns bygdegård var det ett uppehåll med möjlighet till lunch och fika,
här fanns också en bra möjlighet med
gott om tid till att kolla in de olika ekipagen och tala med bilförare och passagerare. Från vårt västra grannland Norge
kom Jan och Per Arne Johansen med
sin Opel Rekord coupe -62. Den såldes
ny av Sandström & Ljungqvist i Östersund. 1964 såldes den vidare till Aspås
och många år och ett antal ägare senare
så köpte Jan och Per-Arne Johansen från
Levanger bilen. Efter deras renovering
kom bilen ut på vägen igen 2014.
En frän detalj är att bilens nuvarande
norska registreringsnummer är det-

samma som det svenska/jämtländska
som den en gång hade: Z-29529! Rekord
Coupe av denna modell är väldigt sällsynt i Norge, eftersom endast ett fåtal såldes där då det begav sig.
För den som ville kunde man också
köra runt den angränsande Sundsjön.
Själva tävlingsmomentet i rallyt bestod
av en ordfläta, ett korsord med många
kluriga frågor att grunna på samt två
praktiska övningar på Fanbyns bygde-

gård, identifiering av ett antal verktyg/
redskap samt att utan måttstock mäta
upp en förutbestämd längd på ett snöre.
Efter färden tillbaka till Teknikland så
avslutades dagen med fika och prisutdelning på Café Kronan.
Avslutningsvis så kan man säga att det
var ett mycket trevligt och välordnat arrangemang med deltagarrekord!
Stort tack till alla som hjälpte till!

1. SAAB, Audi, Golf med flera vanliga bruksbilar när de var nya men desto
ovanligare idag.
2. Kåre Torfjäll i Morris Minor -57 redo att sprätta snö och Walther skall
snart flagga iväg ekipaget.
3. Härlig patina på André Rödéns Dodge Powerwagon -64.
4. Maud Wängman och väninnan Margaretha Bogg hade en mycket
tidsenligt passande klädsel för vinteraktiviteter. Mauds Renault R10 Major
-67 hade ett takräcke på vilket skidor av märket Monark Cresent var
fastspända! Fick priset Jävlats mest.
5. Dan Björks Pontiac Star Chief 2d HT -55, en av drygt 99 000 tillverkade.
6. Volvo Duett 1953 och Volvo PV 1954 innan start.
7. Ford Taunus -75 framförd av Johannes Sjöman samt en Chevrolet C10
-62 rattad av Fredrik Åsberg.
8. Volvo eller SAAB den eviga frågan. Här en sällan skådad kombination.
Bengt Edlunds Sonett -73 och Dick Granströms Volvosugga -57.
9. Lotta Sollanders Ferrari 308 GTSI -85 med vinterdäck var också ute
denna vinterdag.
10. Lars Björklund från Hallen körde sin Ford Cortina DL -63, under huven
sitter en pigg Crossflow GT-maskin från en något nyare Cortina.
11. Alf Rosén med familj gled fram i deras Ford -66 Wagon, den perfekta
familjevinterkärran!
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12. Lalla Zetterlunds Nash Rambler
Country Club hardtop -52, 6 cyl, 82 hkr.
13. En annan stor glädjespridare med
sladdande körglädje var Janne Jonsson
i sin Volvo 245 1977 med takmonterad
sparkåkare!
14. Renault 4L -69 med Gabriel-reklam
på sidan. Kördes av Mattias Granlöf.
15. Ännu ett galant ekipage med
tillbehör för snöåkning. Pontus Hallin
med sin Volvo Televerks Duett -67. På
taket ruvar en Yamaha SL 351 Europa
-69. Undrar om Televerket hade sådana
i sin tjänst också? Ett grattis till Pontus
som vann titeln: Största Glädjespridaren!
16. Från ett soligt Kalifornien till ett
snöigt Jämtland. Jonny Nordmans
Pontiac Catalina -68 har fortfarande
Kalifornianummerplåten kvar - härligt!
17. Jan och Per-Arne Johansen med
Rekord Coupé med jämtländsk
bakgrund.

Ordfläta

Vinnare från vänster, Daniel Emilsson
Åkt längst, Pontus Hallin Största
glädjespridare, Gösta Eriksen vinnare
Allmän klass och Maud Wängman
Jävlats mest.

Pristagare
Allmän klass
Gösta Eriksen, Ford Mustang -64.
Damklass
Marita Vahlberg, SAAB V4 -69.
Största glädjespridare
Pontus Hallin, Volvo Duett -67.
Åkt längst
Daniel Emilsson, Opel Commodore -74.
Jävlats mest
Maud Wängman, Renault R10 Major -67.
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Linbråka

Slaktmask

Persiennklippare

Glasögonputsare

Spikutdragare
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Glida
Otvungen
Transportera
Bit
Passeras längs rallysträckan !!
Ligger båten vid
Passeras längs rallysträckan !!
Passeras längs rallysträckan !!
Komplett
Högtid
Gör man på konditoriet
Fiskeredskap
Passeras längs rallysträckan !!
Stöd för den skadade
Indisk stad
Grovt grus av sönderfallande berg
Ett sätt att göra mål
Artist som vann melodifestivalen
Görs av soda och sand
Engelsk titel
Svart och vit
Högste befälhavare
Kommer från ögat
Hudbesvär
Bränsle
Moderna varselljus med LED
Passeras längs rallysträckan !!
Passeras längs rallysträckan !!
Kärleksgud
Kunna ta
Opelmodell från 1980-talet
Drabbas koppar av
Drömde 16-åringen om
Står efter Z
Passeras längs rallysträckan !!
Handling
Före detta partiledare
Stad i Jönköpnings län
Förmåga att utföra arbete
Passeras längs rallysträckan !!
Olympiska spel i Norge
Affär för sjuka
Passeras längs rallysträckan !!
Träslag
Inte det vanliga
Viktig valföda
Saft av frukt
Passeras längs rallysträckan !!
Känd sångar-Hagegård
Grismamma
Passeras längs rallysträckan !!
Om svar anhålles
Spinner
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TV-kändisen
i Stackris

TEXT & FOTO Göte Högbom

1. Förre ägaren hade planer
på att bygga om lastbilen till
enkelhytt men Peter kommer
att behålla dubbelhytten.
2. Inte mycket kvar av träet i
dörrstolpen.
3. Hedebylastbilen, Ford V8 -47.

1

2

Minnesgoda TV-tittare kommer säkert ihåg mastodontserien Hedebyborna med 18 avsnitt och som visades första gången mellan oktober 1978
och maj 1982. Den speglar utvecklingen i ett sörmländskt samhälle
från 1937 till strax efter krigsslutet 1945. I serien sågs emellanåt
en lastbil som rävfarmarns pojk, Erik, drog omkring med och
sålde fisk. I sista avsnittet får vi se när Erik, trött på livet, kör
ner lastbilen i ån. Lastbilen som kördes ner i år var enligt
uppgift inte samma som i övrigt i serien. Den rätta Hedebylastbilen är en Ford från 1947 med V8-motor. Lite dålig koll
hade man tydligen på TV eftersom bilen är tillverkad efter
den tid som serien utspann sig under. Hela serien finns tillgänglig på SVT Play.
Peter Holmberg i Stackris, Orrviken har relativt
nyligen skaffat Hedebylastbilen och skall ställa
den i skick som den var vid inspelningen. Den är
i ett något nedgånget skick, bland annat
så är träkonstruktionen för karossen delvis uppmurknad.
Bilen har för övrigt varit
riktigt nedgången och
det var den redan före
den blev TV-kändis.
Den blev räddad från
ett nesligt öde i form av
den kända Edaskroten
i Värmland och därefter
renoverad.
Peter har i sin stora loge
inrett en rejäl verkstadsdel
för den här renoveringen
och han räknar med att det
kan ta upp till fem år innan
den blir i fint skick igen. Backspegeln kommer att följa projektet framöver.
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Wolfs Buick
systembearbetad
TEXT & FOTO Göte Högbom

Den 9 januari var det dags för det årliga
besöket hos Wolf Paulus för att få klarhet
i hur långt han hunnit med Buickprojektet. Första besöket avlades i januari 2012
och nu var det således femte gången.
Som tidigare nämnts så började projektet med något som kan kallas plundrat
skogsvrak, en tom men intakt Buickkaross från 1933 med ram. En tidigare ägare hade tagit ut vederbörliga dokument
med nummerplåtar så att identiteten inte
skulle gå förlorad.
Den stora förändringen vid förra besöket var att bilen nu stod på egna hjul. Under det senaste året har Wolf färdigställt
några av bilens viktiga system. Klara är
nu bromssystem, bränslesystem, kylsystem, kopplingssystem och avgassystem.
Beträffande kylaren så fanns tanken att
använda en 30-talskylare men det föll på
att den tidens kylare var för djupa. Motorn sitter nu så långt fram att det blev
nödvändigt att sätta in en modernare
kylare med mindre djup. Till den kopp-

1. Här pekar Wolf på expansionskärlet som kompletterar
kylsystemet.
2. På bild förra året visade Wolf
var tankröret skulle hamna och
nu är det på plats inklusive
Mercedestanken. Notera det
vackra avgasutsläppet.
3. Vid en snabb anblick ser
det inte ut att ha hänt mycket
sedan förra året men här syns
bland annat att bromsledningar
och batterier är på plats.
Handbromsspak av kollosalformat
som det var på 30-talsbilar.
4. Pedalerna ser ut att sitta
väldigt högt men är väl utprovat,
innergolvet kommer att lösa
detta.

las ett expansionskärl vilket påpassligt
fanns på lager sedan många år. Typiskt
en sådan pryl med tankebakgrund ”bra
att ha”. Ibland kommer sånt faktiskt till
användning.
Som Wolf påpekade vid besöket är det
inte mycket av det som gjorts sedan förra
besöket som direkt syns men ändå är helt
avgörande för bilens funktion. Det som
nu närmast kommer att utföras är elsystemet. Som nämndes förra året så blir det
24 volt beroende på att donatorbilen,som
fått släppa till motor och annan vital utrustning, har den spänningen. Wolf ser
inte så stora utmaningar i detta. För en
lekman så kan det förefalla som en oöverstiglig uppgift att koppla ihop exempelvis tankarmaturen på 12 volt från en
Mercedes med tankmätaren från donatorbilen som är
på 24 volt och
anpassa systemet så att tankmätaren visar

rätt mängd. En viss utmaning ser han i
att anpassa instrument från donatorbilen
till instrumentbrädan från 1933.
Till sommaren är planerna att bilen
ska gå att provköra, möjligen kan det då
bli ett extra återbesök. Vi återkommer
hursomhelst till vårnumret 2017 med
nästa årsrapport.
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2

5. Styrservon som Wolf förra
året visade platsen för sitter
nu där och är inkopplad.
6. Moderna instrument
från donatorbilen skall in i
originalramen från 1933.
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APPENDIX

inget litet
bihang!

I

oktober körde jag min Ford Eifel
för vinterförvaring hos min bror
Sten i Långsele. På hemvägen till
Östersund åkte jag med Tvärflöjten och det visade sig att chauffören Ulf Persson var JVBK-medlem
och vid uppehållet i Stugun så kom vi att
prata om hans bilinnehav och redaktörens intresse väcktes omgående. Ulf har
en BMW 2000 1968 som är ombyggd för
att köra rally i klassen Appendix K.
Först ett försök att förklara vad Appendix K innebär. En inte helt enkel
uppgift visade det sig efter slagningar på
nätet. Snabbt kom jag in på ett 103 sidor
långt dokument som innehåller de regler
som internationella bilsportförbundet
FIA, Federation Internationale del´ Automobile, har skapat. Inledningsvis står
det så här:
”1.1 FIA, Federation Internationale
deI’ Automobile, har skapat reglerna i
Appendix K, vilka säger att historiska
bilar kan användas i tävlingar under ett
regelsystem som bevarar specifikationerna från bilarnas Period och förhindrar
modifieringar av prestanda och uppträdande genom utnyttjande av modern
teknologi. Historiska tävlingar är inte
enbart ett nytt sätt att vinna troféer, det
är en fristående sportgren, i vilken en av
de väsentligaste beståndsdelarna är hängivenheten till bilarna och deras historia.
Historisk Motor Sport möjliggör ett aktivt hyllande av historien om bilar.
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1.2 Appendix K gäller för bilar som
antingen är en original tävlingsbil eller
en bil byggd exakt till samma specifikation som sin modells internationella tävlingshistoria och överensstämmer med
de internationella regler från Perioden
då den specifika bilen tävlade. De enda
tillåtna avvikelserna till en Period Specifikation är de som är godkända i Appendix K.”
Period nämns och det innebär att fordonen placeras in efter årsmodell och
det finns Period A till Period Z. Period A
innebär bilar byggda före 1 januari 1905
och Period Z för de nyare fordonen. Inom
varje Period finns klasser. Exempelvis
Period D som omfattar tiden 1 januari
1931 till 31 december 1946 innehåller 15
klasser. Ulfs bil tillhör G1, 1/1 1966 till
31/12 1969 för homologerade standard
(T) och GT bilar. Reglerna går strikt ut
på att bilarna ska vara i det skick som de
tävlades med under aktuell Period.
Så tillbaka till Ulf och hans bilintresse.
Han har alltid varit intresserad av bilsport och körde en del rally och bilorientering under några år i mitten på 70-talet.
I samband med att slutetappen för Midnattssolsrallyt kördes i Jämtland 2006 så
väcktes tankarna på att återuppta rallykörning. Genom en jobbarkompis fick
han tips om en BMW 2000 av årsmodell
1968 och den inköptes i augusti samma
år för måttfulla 4 500 kronor. Bilen var
den första bil som Edvin Larsson sålde
Backspegeln
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TEXT & FOTO Göte Högbom

när han startade bilaffär i Östersund
1968. Ulf var arbetslös den påföljande
vintern och arbetet med att rallyanpassa
bilen, som var i ett gott skick, startade
omgående. Mycket god hjälp hade han
av kompisen Magnus Olofsson som även
han hade tid till förfogande och Ulf är
angelägen om att Magnus skall berömmas för sina insatser i projektet.
Motor och växellåda är helt original.
De mesta förändringarna som gjorts
rör säkerheten. Främst är det buren av
märke Guss och som kom i delar och
svetsades ihop av Magnus. Kraftiga infästningar av buren fick också tillverkas.
Stolarna är av märke GA Jumbo och de
3 tums 6-punktsbältena kommer från
Santler. Styvare fjädrar för 2 500 kronor
styck monterades vilket gjorde att styvheten fram ökade med 50 % och bak med
15 %. Reglerna säger att grenröret måste
behållas i original men avgassystemet är
fritt så det blev ett egentillverkat 2,5 tums
sådant utan ljuddämpare.
Till sommaren 2007 var bilen klar och
då trailades den till Lycksele där närmaste besiktningsman från Svenska Bilsportförbundet fanns. Efter 4,5 timmars noggrann besiktning så blev det några enkla
påpekanden som senare under sommaren kunde prickas av och så var bilen
klar för historiska tävlingar. Sammanlagt
med inköpet och anpassningar kostade
bilen cirka 58 000 kronor. Ulf bedömer
att värdet på bilen efter godkännandet i

1. Här visar Ulf pärmen med dokumentation från
besiktningen för Appendix K.
2. Standardinstrumenten kompletterade med
varvräknare. Notera bilradion, inte vanlig i rallybilar.
3. En stolt och värdig representant för klassen
Appendix K. BMW 2000 -68.
4. Strömbrytare med frånslag i motorutrymmet, utifrån
vid framrutan och dessutom kan den manövreras
inifrån.
5 . Det här märket vid främre stolpen innebär att bilen
är godkänd enligt FIA:s reglemente Appendix K.
6. Kraftig bur med dito infästningar.

5

Appendix K från Bilsportförbundet ligger över 150 000 kronor. Säkert en bra bit
över värdet om bilen hade varit helt original. Bilen är klassad som Klassisk Standard Rallybil vilket innebär att den får
köras på allmänna vägar utan restriktioner. Försäkring av bilen är som en vanlig
personbil med ett visst mindre tillägg.
Inledningsvis hade Ulf tankar på att
delta i Midnattssolsrallyt men anmälningsavgiften är ganska hög och det krävs
ett serviceteam till hjälp vi deltagande så
det har hittills inte blivit något deltagan-

de men dock är det inte helt avskrivet. 23
tävlingar lokalt har Ulf deltagit i och av
dem har han fullföljt 19. Ambitionen har
inte varit att komma först men några priser har det blivit. 2008 och 2010 blev han
etta i Veteranklassen i Valnetrofén och
2009 fick han Grus-Oves hederspris. Efter 2011 har tävlandet legat nere men nu
är Ulf på gång igen. Och apropå tävlande
så är det inte direkt fegkörning det handlar om i Appendix K utan det är som Ulf
säger fullgaskörning.
Det skulle vara trevligt om vi kunde få
Backspegeln
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med några Appendix K-bilar till något av
JVBK:s rallyn, kanske en egen klass för
dem. Men då förstås får det inte bli fullgaskörning utan det måste bli lugn och
fin körning precis som vi andra ägnar
oss åt. Notera förresten vad som står om
Historisk Motor Sport i FIA-reglementet:
”möjliggör ett aktivt hyllande av historien om bilar”. Det är väl ganska precis det
vi i JVBK – det här med ett aktivt hyllande av historien om bilar fast då i ett
brett perspektiv.
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OPEL P4 1934

En sån här bil hade Håkan Larsson
i stan någon gång på femtiotalet
som vi brukade åka på dans med.

Övertagen
vårdnad
TEXT & FOTO Sture Hernerud

F

ör ett tiotal år sedan fick jag
frågan från en bekant, Håkan
Larsson i Östersund, om jag
hade möjlighet att ställa upp en
gammal bil som under lång tid stått uppställd i Dille, Ås. Ägaren av ladan skulle
nyttja byggnaden för andra ändamål och
Håkan var tvungen att flytta bilen. Min
ständige följeslagare Sven-Erik Göransson och jag lovade att titta på kärran för
att se hur den stod och om den skulle
rymmas hemma på gården i Värmon.
När snön tinade bort på våren åkte vi
till Dille och tittade på bilen. Både SvenErik och jag häpnade över vad vi fick se.
En liten bil, 3,5 meter lång och knappt
1,5 meter bred, som påminde väldigt
mycket om en förminskad A-Ford eller
gammal Cheva, stod mitt i ladan, lite
nersjunken i golvet som delvis var uppruttet och helt täckt av damm och boss.
Man såg knappt att den var lackad i en
mörkröd kulör med svarta skärmar. Vi
pumpade framdäcken lite försiktigt och
de höll luften utan problem. Bakdäcken
behövde vi inte ens pumpa trots att bilen
stått där i mer än femtio år. Här kan vi
prata om riktig gummikvalitét. Vi kunde också konstatera att plåten klarat sig
mycket bra men inredningen var sisådär
och det fanns spår efter råttangrepp.
Vi krokade i framvagnsbalken och
drog försiktigt fram bilen och upp på
trailern. Till och med de mekaniska
bromsarna fungerade fortfarande. Vi
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rullade av bilen i carporten hemma på
gården och där stod den några dagar eftersom jag planerade att ta med den på
Motormässan på Frösön.
Några dagar efter att vi kommit hem
med bilen så dyker en gammal bekant
upp och hon står och tittar på bilen en
stund och säger sedan ”En sån här bil
hade Håkan Larsson i stan någon gång
på femtiotalet och som vi brukade åka
på dans med.” – Och det var ju just den
bilen som hon inte sett på över femtio år.
Sommaren 2011 träffade jag Håkan
och han ville då att jag skulle överta
vårdnaden om bilen vilket så också skedde i september. Han skrev då ner historien om bilen som han kände till och
här kommer följebrevet som jag fick av
honom.
Backspegeln

Håkan Larsson, före detta guldsmed,
Östersund i september 2011:
”Motorer har alltid varit mitt stora intresse. Sedan moppetiden var över och
jag blev 18 år, var den stora drömmen att
skaffa sig en egen bil.
Östersund 1957 var en idyll. Jag hade
då jobbat i vårt familjeföretag, Larssons
Guld, i fyra år, och att ta körkort hos
Marcussons bilskola var lätt, ett par körlektioner plus teori, sedan var det klart!
Jag hade redan tidigare kollat hos Andermo & Berg på en redan då gammal Opel
av 1934 års modell, till ett överkomligt
pris.
Det var häftigt att med mina kompisar
köra omkring på grusvägarna sommaren 1957 för att åka på dans. Då hade jag
också hunnit med att med dammsugaren

sprutlackerat bilen i röd färg med svarta
skärmar. Jag tyckte att den bruna originalfärgen var lite trist men det var något
som jag ångrade senare.
Vintern 1957-58 köpte jag min andra
bil, en begagnad Fiat 600, väldigt modern tyckte jag då och framförallt mycket
varmare.
Förre ägaren av Opeln var brevbäraren
Gustaf Olsson i Bodal utanför Brunflo
född 1906, hade omkring 1939-40 köpt
bilen av en EFS-predikant från Hälsingland. Brevbäraren hade då en postlinje
på två mil som han cyklade runt under
många år såväl på sommaren som på vintern. Vintrarna var ju förstås särskilt slitsamma så han bestämde sig för att köpa
en bil. Jag pratade för några år sedan med
sönerna till Gustaf, Sven-Erik och HansBackspegeln
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Olof Olsson, som berättade att Gustaf
hade haft bilen till 1956 då han köpte en
ny Morris för 8 000 kronor. De berättade
också att den gamla Opeln hade använts
som dragare i både potatis- och trädgårdsland. Gustaf hade också renoverat
motorn och satt in större expanderande
kannringar berättade sönerna.
Vad jag minns av bilen var att gångjärnen i dörrarna var slitna och hängde
efter allt spring med post i och ur bilen.
En av dörrarnas insidor var i dåligt skick
men jag lyckades få tag på begagnade delar hos en liten bilskrot på Linnégatan i
Odenslund.
Opeln har sedan 1958 stått uppställd i
olika lador, först i Brevåg, Lit och sedan
i Dille i Ås.
Sture Hernerud blir nu den nye ägaren, som jag anser ha rätt intresse och
resurser för att rusta upp Opel Adam för
en fortsatt framtid.”
Eftersom Håkan nu skrivit ner den här
historien, blev jag intresserad av vilka tidigare ägare till bilen var. Jag fick snabbt
fram ägarbevisen ända från 1934 genom
Landsarkivet och det var tydligen enkelt
eftersom den gamla registreringsskylten
fortfarande sitter kvar.
Första ägaren var en O. Björk i Bollnäs som fick bilen 10 augusti 1934. Bilen användes till 1939 då den avfördes ur
registret på grund av krigsutbrottet och
man konstaterade också att den inte var
lämplig för krigsbruk eftersom den fem
år gamla bilen var för gammal …
I november 1945 bytte bilen ägare
och det var lantbrevbäraren Johan Emil
Karlsson i Kilafors som köpte den. Bilen
blev återförd i bilregistret i januari 1946.
Skoglund verkade tröttna på bilen
ganska snart för redan i augusti samma
år köper predikanten Erik Jonsson i Järvsö bilen men han behåller den inte heller så länge för i september 1947 köper
lantbrevbäraren Gustav Olsson i Bodal
Opeln.
Man kan också se i de gamla dokumenten att bilen fick körförbud i november 1953 och i mars 1957 tar bilfirman
Andermo & Berg i Östersund över bilen
och de säljer den sedan till Håkan Larsson. Den avfördes sedan definitivt ur bilregistret i september 1961 men med den
dokumentation som finns så borde det
inte vara alltför besvärligt att göra en ny
registreringsbesiktning.
Idag står Opeln fortfarande uppställd
på ”gälln” hemma hos oss, men motorn
går runt och är troligen inte omöjlig att få
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TEXT & FOTO Gus Granli

Den rullande telefonkiosken
I somras när jag besökte Power Big Meet kom det
ett udda fordon körandes utmed Västerås gator. Det
blev kö under cruisingen, så jag bestämde mig för
att springa ikapp och stoppa föraren. Lyckligtvis så
körde han åt sidan och jag fick en liten pratstund.
Ägaren till denna, Anders Jonsson från Skultuna,
berättade följande: ”Det är en Scootacar tillverkad
1958 av en engelsk lokomotivtillverkare. Den är
4-växlad och motorn är en Villiers på cirka 200 cc”.
”Hur fort går den? Hur många ex finns det? undrade jag”. ”Den här modellen toppar väl cirka 80
km/h. Det finns en 4-cylindrig och den toppar cirka
115 km/h men då ska det vara vindstilla. Den här
med liten motor tillverkades i cirka 800 ex, och det
här exemplaret är den enda i Sverige”.

1
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3

igång men bränslesystem och förgasare
måste rengöras.
Bilen står nu precis som när jag hämtade den, med ett lager av damm och helt
orörd, så här kan vi prata om ett riktigt
ladfynd. Originaldäcken sitter fortfarande på och det är en lite hisnande tanke att
luften i några av hjulen pumpades någon
gång på femtiotalet. Det vore kanske intressant för någon forskare att kolla vad
luften innehöll på den tiden …

Backspegeln
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Berättelsen om hur denna 3-hjulade microbil
kom till är smått humoristisk. På företaget Hunslet
Engine Company i Leeds tillverkade man lokomotiv, men man hade även en sidoproduktion som tillverkade Scootacar´s. En av direktörerna på firman
hade en hustru som körde omkring i en Jaguar. Hon
tyckte att den var alldeles för svår att parkera.
En dag satte sig en herre vid namn Henry
Brown upp på en av motorerna, en Villiers.
En kollega till honom ritade en modell
runt dem, och så kom designen till.
Scootacar tillverkades i endast 1 000
exemplar mellan åren 1957 och 1964.
Den fanns med både stor och liten motor: 197 cc och 250 cc.
Trots det lilla utrymmet så är den
tillverkad för två personer. Och den
är charmig … så otroligt charmig.

FAKTA Opel
Adam Opel började under senare
delen av 1800 tillverka symaskiner
och motorcyklar. Han avlider 1898
och sönerna tar över verksamheten och biltillverkningen börjar ta
fart. Under 1920-talet växer Opel
och blir en av Tysklands och även
Europas största biltillverkare.
1931 börjar man bygga den
modell som artikeln handlar om, en
prisvärd bil med en 1,2 liters motor
och det blir den första europeiska
folkbilen. Mellan 1931 och 1935
tillverkas den i 100 000 exemplar –
en volym som tidigare aldrig hade
uppnåtts i Tyskland.
Under 1931 köper GM samtliga
aktier i Opel i en affär som påbörjades redan 1928.

4
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1. Stilfult och väldesignat emblem.
2. Anders Jonsson, Skultuna med sin
Scootacar -58.
3. Spartansk förarmiljö. Under förarens
sittdyna finns Villiersmotorn på 197 cc.
4. Visst påminner den om en telefonkiosk?
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ÅRSMÖTE

Årsmöte på
Café Kronan
Ett fyrtiotal personer hade anslutit till
JVBK:s årsmöte på Café Kronan idag,
när jag behagade komma lite för sent. Jag
tog tillfället i akt och kollade hur många
som åkte veteranbil denna dag, och det
var endast en som hade gjort det – den
nyblivna 60-åringen Håkan ”Hektor”
Karlén. Han åkte i sin blå 244 från -86,
och hade därför lämnat motorcykeln
hemma. Jag åkte inte heller veteranbil
idag, utan tog en Nissan i hastigheten
fast jag tänkte åka Duett …
Arne Nilsson tog tillfället i akt att
tacka Bussgruppen som fått till bussarna
och håller dem igång så medlemmarna
kan åka på till exempel marknader i dem.
Det är ju bra reklam för föreningen. Anki
Granlöf och Annika Danielsson tackade
han också och tyckte att de var själva
”ryggraden” i JVBK.
Ordförande Björn Staverfelt tackade
av två styrelsemedlemmar som valt att
avgå: vice ordförande Fredrik Lexelius,
samt Anders Jonsson som varit sam-

Budget 2016-01-01–12-31

2

1

mankallande i Rallykommittén. Anders
var inte på plats idag utan får sin gåva vid
ett annat tillfälle.
Micke ”Morris” Eriksson tackades
också med en gåva för att han ordnar
med fika på måndagsträffarna.
Medan vi fick äta tre sorters smörgåstårta, höll styrelsen sitt konstituerande
möte. Sen kom de också ut och fikade,
och det blev inte bara bilprat, utan det
var om allt annat viktigt i livet – barn,
barnbarn, STIM-pengar, arrangemang,

gamla kompisar … ja, till och med hästar!
Styrelsen efterlyser fler som hjälper till
vid alla arrangemang föreningen ordnar.
Det blir en tung börda för de som alltid
ställer upp. Och om jag får säga det själv
så är det riktigt kul att vara funktionär
ibland.
Text & foto Anna Carin Jansson
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1. Ordförande Björn Staverfelt och sekreterare
Annika Danielsson.
2. Nyblivna 60-åringen Håkan ”Hektor” Karléns
244:a.
3. Fikat påbörjat under konstituerande möte.

Intäkter
Medlemsavgifter
Försäkringsersättning
Evenemang
Rallyn
Kapital
Summa

330 000
22 000
19 000
3 000
50 000
424 000

Utgifter
Hyra klubblokal
Hyra fordonsgarage
Backspegeln
Porton
Föreningsavgift MHRF
Försäkringsersättning
Försäkringar
Telefon
Rese- o omkostn.ersättningar
Klubbfordon
Tidskrifter
Medlemsaktiviteter
Till styrelsens disposition
Verktygsanskaffning
Driftskostn hemsida, medl. reg
Summa

25 000
50 000
190 000
4 000
25 000
8 000
2 000
1 000
16 000
25 000
3 000
10 000
15 000
40 000
10 000
424 000

Protokoll fört vid Jemtlands Veteranbilklubbs årsmöte 2016-02-28
Plats: Teknikland, Kronan
Ett fyrtiotal tal medlemmar deltog.
1. Björn Staverfelt öppnade årsmötet
2. Till mötesordförande valdes Björn Staverfelt och till mötessekreterare valdes Annika Danielsson.
3. Fråga om mötet är i behörig ordning utlyst besvarades med ja.
4. Roland Kämpenberg och J-G Jonsson valdes att jämte ordföranden justera protokollet.
5. Föredragningslistan fastställdes.
6. Justering av röstlängd, enligt medlemsmatrikeln godkändes
7. Verksamhetsberättelsen lästes igenom och lades till handlingarna.
8. Kassarapport gicks igenom, balansrapport och resultatrapport och genomgång av räkenskaperna.
9. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015 omfattande tiden 2015-01-01–2015-12-31.
10. Årsavgiften fastställdes till 300 kronor för ordinarie medlem och 100 kr för familjemedlem. Ingen inträdesavgift tas ut.
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11. Verksamhetsplanen delades ut vid årsmötet. Budgeten för
2016 fastställdes
12. Valberednings förslag är att alla i styrelsen är ordinarie
ledamöter och det blir också mötets mening. Styrelsen ser
över stadgarna
13. Till styrelseordförande valdes på ett år Björn Staverfelt.
14. Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Anki Granlöf och
Walther Innervik för en tid av två år. Till nyval valdes SvenOlof Norin, Arne Nilsson och Eric Flemström för en tid av två
år så styrelsen består av nio ordinarie styrelsemedlemmar.
15. Årsmötet beslöt av att köpa revisionstjänsten av Lars
Wikstrand.
16. Till försäkringskommitté omvaldes JG Jonsson, Gösta
Lindström och Göran Lindberg.
17. Ledamot till Teknikland AB valdes Björn Staverfelt.
18. Till valberedning valdes Jan Flemström, JG Jonsson och
Håkan ”Hector” Karlèn och med JG Jonsson som sammankallande.

Backspegeln

19. Inga motioner har inkommit.
20. Övriga frågor som anmäls till diskussion men ej är av
beslutskaraktär:
Björn berättade om planeringen för Tekniklands område. Det
planeras två Attefallshus för kontor och personalutrymme så
vi ska få större del i Garaget för våra behov.
Det kommer även att avverkas skogen nere vid uppfarten på
vänster sida och tanken är att Teknikland ska köpa marken
efter det och en större hall ska sättas upp där. Förslag kom
från Tommy Sjödin att klubben skall ordna bilorienteringar.
Mötets mening är att rallykommittén ser om det är något för
klubben att ta tag i. Arne Nilsson tar till orda och berömmer
alla de som jobbar för klubben och gör ett väldigt bra jobb
med många aktiviteter och samtidigt uppmanade han att fler
ska anmäla sig för att hjälpa till så vi blir flera funktionärer
som hjälps åt.
Fredrik Lexelius och Anders Jonsson avtackades med presentkort. Samt ett presentkort till för Mikael Eriksson för att

han alltid ser till att det finns fika på måndagsträffarna som vi
verkligen uppskattar.
21. Björn Staverfelt som avslutade mötet.
Annika Danielsson		
Björn Staverfelt
Sekreterare			Ordförande
Roland Kämpenberg		
J-G Jonsson
Justerare			Justerare

Backspegeln
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ÅRSMÖTE
Verksamhetsberättelse 2015
Styrelsen
Björn Staverfelt, ordförande
Fredrik Lexelius, vice ordförande
Anki Granlöf, sekreterare
Annika Danielson, kassör
Rolf Nilsson, ledamot
Peter Jansson, ledamot
Walther Innervik, suppleant
Anders Jonsson, suppleant
Medlemsregistrator: Anki Granlöf
Arkivarie: Arne Nilsson
Materialförvaltare: Mikael Eriksson
Försäkringsansvarig: JG Jonsson
Valberedning: JG Jonsson, Eva Berglund och Jan Flemström
Kommittéernas sammankallande
Evenemang/marknadskommittè: Annika Danielsson
Fordonskommitté: Walther Innervik
Rally och MC-kommitté: Anders Jonsson
Redaktionskommitté: Göte Högbom
Webansvarig: Hans Sundkvist
Under verksamhetsåret 2015, 1 januari 2015–31 december
2015, har styrelsen för JVBK haft 8 styrelsesammanträden. Ett
arbetsmöte om hemsidan har genomförts.
Årsmötet för föregående verksamhetsår avhölls på Kronan
den 22 februari 2015.
Vid årets slut hade JVBK 1 052 ordinarie medlemmar, 110
familjemedlemmar och 5 hedersmedlemmar. Årsavgiften
utgjorde 300 kronor, familjemedlemskap 100 kronor.
Den löpande verksamheten har bestått i genomförande av
rallyn, evenemang, fikaträffar, fordonsunderhåll, måndagsträffar i klubblokalen samt tidningsproduktion.
Bland årets aktiviteter kan särskilt nämnas det stora besöksantalet på Springmeet, över 3 500 besökare trots ett eländigt
väder, samt sommarens fikaträffar som har varit mycket välbesökta, ofta har det varit över ett hundra deltagande fordon.
Föreningens ekonomi är god.
Evenemangs- och marknadskommitté
Veteranbesiktningsdag 9 maj
Springmeet 23 maj
Damrally 30 maj
Onsdagsfika/cruising 6 maj–30 september 2015, 22 träffar
Inomhusmarknad 3 oktober
Luciafika med cruising 12 december

Rallykommitten har bestått av Anders Jonsson sammankallande, samt Pererik Lindé, Walther Innervik samt Lisa
Lejdstrand.
Fordonskommittén
Bokbussen har fått en ny motor under året. Bokbussen och
Skvadern var med på med på Motormässan i maj samt även
motorträffen i Ramsele. Skvadern var med sommarrallyt. Den
var även med när ÖFK firades på Stortorget. Bokbussen var
även ute på höstrallyt.
Vid den traditionella resan till Falumarknaden i september
användes Wiiman.
Fordonskommittén har bestått av Walther Innervik, sammankallande samt Dick Granström, Micke Eriksson och Fredrik
Lexelius.

Kommittén har bestått av Annika Danielsson och Anki Granlöf.
Rally- och MC-kommitten
Under det gångna året har rallykommittén genomfört tre
olika rallyn. Samt ett rally har genomförts av en frivillig grupp
utanför rallykommittén.

36

Verksamhetsåret inleddes med vinterrallyt Tjälasvängen
som genomfördes lördag den 14 februari. Denna gång kom
fordon främst bestående av personbilar.
Årets vinterrally startade med fika vid klubbens lokal i
Optand, gick sedan vidare via en slinga mot Bringåsen och ett
flertal byar på den sidan om Östersund för att slutligen nå målet vid klubblokalen i Optand, där rallyt avslutades med fika
samt prisutdelning till deltagarna.
JVBK Mopedrally, genomfördes lördag den 30 maj. Starten
gick från Östersundstravets parkering. Totalt kom 22st startande mopeder. Dom erbjöds en tur som gick genom Östersund, vidare mot Frösön, Rödön och Dvärsätt, för att slutligen
gå i mål i Ås vid Sem Småskola. Där en liten tävling utfördes
samt även prisutdelning skedde.
Året avslutades med Höstrallyt som utgick från klubblokalen i Optand, lördag den 12 september. Totalt deltog 50
ekipage, bilar, lastbilar samt klubbens bokbuss.
Alltsammans började med fika vid klubblokalen i Optand,
sedan erbjöds deltagarna på en runda samt tävling, via Brunflo, Lockne, Tandsbyn, osv för att slutligen gå i mål vid Härke
Konstcentrum, Frösön. Vid målgången bjöds det på fika samt
prisutdelning.
Ett stort tack ska ges till alla föreningar samt personer som
har ställt upp på olika sätt, för att vi inom Rally-och Mc kommittén ska kunna genomföra allt under 2015. Ett särskilt stort
tack ska tilldelas medlemmarna som anordnade sommarens
Storsjörally.

Redaktionskommittén
Under året har fyra nummer av Backspegeln getts ut. Två
nummer med 36 sidor och två med 40 sidor.
Någon redaktionskommitté har inte funnits 2015. I december hölls ett möte för att bilda en redaktionskommitté
och detta resulterade i att en kommitté med sex intresserade
bildades.
Ansvarig: Göte Högbom

Backspegeln

Webbansvarig
Syftet med JVBKs hemsida är att i första hand tillhandahålla
aktuell information till klubbens medlemmar, och i andra
hand att informera om klubben och klubbens verksamhet till
andra intresserade. Arbetet med att ta fram ett nytt forum är i
full gång.
Webansvarig Hans Sundkvist
Styrelsens slutord
Styrelsen vill tacka alla medlemmar för ett visat stort engagemang och deltagande i de aktiviteter som vi under året
genomfört och det förtroende som vi fått.

Vi vill önska den nya styrelsen lycka till med det fortsatta
klubbarbetet i samma positiva anda som vi haft.
Östersund 2016-02-10
Björn Staverfelt
ordförande

Fredrik Lexelius
vice ordförande

Rolf Nilsson
ledamot

Anki Granlöf
sekreterare

Annika Danielsson
kassör

Peter Jansson
ledamot

Verksamhetsplan 2016
Styrelsen
Styrelsen skall hålla minst 8 protokollförda möten samt ansvara för att årsmötets beslut genomförs. Styrelsen skall också
ansvara för att hålla klubblokalen öppen måndagar kl 19–21
under september till och med maj.
Jemtlands veteranbilklubb har ingått ett delägarskap i Jämtland Teknikland AB, JTAB. För fordonen och diverse utrustning fortsätter JVBK att hyra en halv hangar på Optand.
Redaktionskommittén
Utgivning av 4 nummer av Backspegeln. Fem möten planeras
under 2016.
Budget: Utgifter ca 190 000 kr, tidningsproduktion
Rally- och MC-kommittén
Rally- och MC-kommitén har hittills planerat för det kommande verksamhetsåret att genomföra vinterrallyt Tjälasvängen, och ett Mopedrally.
Ambitionen är att fortsätta att höja kvalitén på rallyverksamheten. Dock ska man vara medveten om att hela rallyverksamheten bygger på enbart ideella krafter och även om
målsättningarna kan vara höga krävs det också ibland tidskrävande arbetsinsatser för att förverkliga målen.
Ambitionen är att fortsätta variera rallynas karaktär avseende
vägval, distans, tävlingsformer etc. En översyn kring deltagaravgifterna för rallyna bör också vara en prioriterad fråga att
fundera över.
Datum för inplanerade rallyn är:
• Tjälasvängen 2016-02-13
• Mopedrally, någon helg under försommaren, datum kommer senare.

För 2016 fortsätter även arbetet med att hitta personer som
är villiga att ta på sig uppdraget för att ordna Mc-aktiviteter
inom klubbens regi.
Budget: 4 000 kr
Evenemang/marknadskommittèn
• Veteranbesiktningsdag, 9 maj
Budget: Inga utgifter eller inkomster beräknas.
• Studiebesök och garagetitt
Budget: 3 000 kr
• Springmeet 21 maj
Budget: Utgifter 65 000 kr
Inkomster: 80 000 kr
• Onsdagsfika/cruising 4 maj–28 september, 22 träffar
Budget: Inga utgifter eller inkomster beräknas.
• Inomhusmarknad 1 oktober
Budget: Utgifter 15 000 kr, hyra lokal, inköp förplägnad, annonser samt affischer.
Inkomst: 20 000 kr, marknadsplatser, grill samt fik.
• Luciafika med cruising 10 december
Budget: Utgifter för fika 2 000 kr.
Fordonskommittén
Underhåll av fordonen samt fordonsförsäkringar samt besiktning.
Budget: Utgifter 25 000 kr.

För 2016 har Rally och MC-kommitén tyvärr tvingats konstatera att det inte finns förutsättningar inom kommittén för att
klara av att arrangera det traditionsrika sommarrallyt Storsjörallyt.
Backspegeln
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JEMTLANDS VETERANBILKLUBB
VICE ORDF.
LEDAMOT

ORDFÖRANDE

Rolf
Nilsson

Björn
Staverfelt
Vålbacken 140, 834 98 Brunflo
070-397 00 15
bjorn@staverfelt.se

Ne Gräftevägen 7, 835 94 Aspås
070-336 66 44
kiemencoupe@hotmail.se

LEDAMOT

Annika
Danielsson

EVENEMANGS- OCH
MARKNADSKOMMITTÉ
Annika Danielsson, sammank.
070-288 11 48
danielssonannika1@gmail.com

KASSÖR

FÖRSÄKRINGSKOMMITTÉ

Arne
Nilsson

JG Jonsson, försäkringsansvarig
Tulleråsen 146, 830 51 Offerdal
070-335 80 80, jg@jzf.se

Vallsundsvägen 18, 832 96 Frösön Täppvägen 36, 835 32 Krokom
070-674 76 97
070-288 11 48
arne.nilsson@bahnhof.se
danielssonannika1@gmail.com

SEKRETERARE

LEDAMOT

Anki
Granlöf

Eric
Flemström

Häggvägen 9, 832 54 Frösön
063-851 25, 070-218 54 79
annchristine.granlof@gmail.com

RALLY- OCH MC-KOMMITTÉ FORDONSKOMMITTÉ
Peter Jansson, sammank.
070-313 14 06
p.jansson64@hotmail.se

Gösta Lindström
Box 207, 840 31 Åsarna
073-055 27 29
urisasarna@hotmail.com
Göran Lindberg
Strandgatan 21, 830 80 Hoting
0671-102 32 (b)

Hattmakarvägen 12, 834 31
Brunflo, 073-805 49 68
eric.flemstrom@gmail.com

LEDAMOT

LEDAMOT

LEDAMOT

Walther
Innervik

Peter
Jansson

Olle
Norin

Tanne 120, 832 96 Frösön
073-039 06 33
walther.innervik@home.se

Vålådalsgr 15, 831 72 Östersund
070-313 14 06
p.jansson64@hotmail.se

JVBK

Mopedrally
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MATERIELFÖRVALTARE
Mikael Eriksson, 070-525 72 06
micke.morris@telia.com

REDAKTIONSKOMMITTÉ
Göte Högbom, sammank.
070-604 53 01
gote.hogbom@gmail.com

WEBBBANSVARIG
Hans Sundkvist
070-601 37 05
hanssundkvist@dof.se

ARKIVARIE
Arne Nilsson
063-18 11 30 (b)
063181130@telia.com

MEDLEMSREGISTRATOR
Anki Granlöf, 070-218 54 79
registrator@jvbk.se
Ändringar av telefon, e-post,
fordonsinnehav gör du enklast
på www.jvbk.se. Du kan också
kontakta medlemsregistratorn.

VALBEREDNING
JG Jonsson, 070-335 80 80
jg@jzf.se

Axel Perssons v 18 A, 835 31
Krokom, 070-690 69 79
norin.olle@telia.com

5

Redaktören
rättar

juni

Välkommen önskar Rallykommittén
till 2016 års mopedträff!

Vi samlas söndag 5 juni kl 9.00 och
startar tillsammans 10.00 från Östersundstravets parkering.
Vi kör tillsammans en slinga på några
mil. Och vi tar med eget fika som vi
intar på lämplig plats efter vägen.
Startavgift: 20 kronor

Walther Innervik, sammank.
073-039 06 33
walther.innervik@home.se

Ingen föranmälan, kontant betalning
på plats.
För frågor, kontakta Anders Jonsson,
070-382 67 02
Välkommen önskar JVBK!
Backspegeln

I vinternumret, 2015-4 har
några fel smugit sig in.
På sidan 26 saknas: Text och
foto Gus Granli.
På sidan 12 har bildtexterna
2 och 7 från fikat i Hissmofors blivit omkastade.
Vi beklagar felen.
Backspegeln
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POSTTIDNING B

Vid obeställbar adressat returneras tidningen till:
Jemtlands Veteranbilklubb, Teknikland
Optands Flygfält 107, 831 92 Östersund

Jemtlands
Veteranbilklubb

2016
Maj
4 Strömsnäs föreningshus
OBS tiden! Samling 17–18
11 Hissmofors Folkets Hus
18 Vaplans Folkets Hus
25 Åse Traktormuseum

Juli
6 Jerngängets tändkulemotorer,
Hackås båthamn
13 Hara Ångbåtsbrygga
20 Handogs Föreningshus
27 Slåtte Gårdsprodukter, Brunflo

Juni
1 Tulleråsens Bygdegård
8 Orrvikens Föreningshus
15 Nordanberg, Lockne, Tandsbyn
22 Agdas Kafè, Mattmar
OBS tiden! Samling 17–18
29 Tanternas cafè Häggenås föreningshus

Samling Stortorget alternativt Yrancampingen från klockan 18 och avfärd klockan 19 om ej annat anges.

8

maj
Besiktigningsdag
Plats
Opus Bilprovning,
Chaufförsvägen 26, Östersund.

Tid
Lördag 7 maj, kl 8.00-14.00.
Äldre personbilar och MC välkomna,
ingen tidsbeställning!
Servering på parkeringen.

Info
Annika Danielsson, 070-288 11 48.

Studiebesök på

Laxvikens Skogs- &
Flottarmuseum

Samling på Östersundstravets
parkering för avresa kl 10.00. Boka
plats i bussen! Förtäring ordnas i
Laxviken. Folke Boogh guidar oss i
sitt unika museum – missa inte!
Bokning: Anki Granlöf 070-218 54 79
För mer information:
www.laxvikensmuseum.com

bildades 1970 och har cirka 1 100
medlemmar. Klubben ska:
• främja intresset för tekniskt och
historiskt intressanta fordon
• vara ett forum för utbyte av information mellan medlemmarna
• tillvarata och bevara kunskap inom
veteranfordonshobbyn
skapa förståelse och goodwill för
klubbens verksamhet.
I klubblokalen på Optands Flygfält
är det öppet hus varje måndag kl.
19.00–21.30, september till och
med maj. Där kan Du ta en kopp
kaffe medan Du studerar böcker ur
klubbens bibliotek eller tar en titt i
klubbtidningarna.
Som medlem får Du teckna den
förmånliga specialförsäkring som
finns i Folksam och If.
Jemtlands Veteranbilklubb är
ansluten till MHRF, Motorhistoriska
Riksförbundet. JVBK:s medlemmar
får kostnadsfritt annonsera i Backspegeln i form av radannonser.
Medlemsavgiften är 300 kronor/år.
Familjemedlemskap för extra medlem på samma adress 100 kr/år.

www.jvbk.se

Klubblokalen har öppet måndagkvällar, september–maj, 19.00–21.30

Jemtlands Veteranbilklubb
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Backspegeln
Teknikland, Optands Flygfält 107, 831 92 Östersund
• 070-397 00 15
Plusgiro: 88 52 11-3 • Hemsida: www.jvbk.se

