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Evenemang

Redaktören har ordet
Som tidigare meddelats så planerar vi för
att ha ett särskilt tema två gånger per år.
Här ser ni resultatet av vårt första tema
som är traktorer. Ett ämne som kan tyckas
vara tämligen smalt men när man börjar gräva så finns det otroligt mycket att
berätta och av det som här presenteras så
är det bara en bråkdel av vad som rör sig
inom området. Nästa tema blir Rally.
Årsmötet 26 februari annonseras i detta
nummer och valberedningen är igång
med att fundera på förslag till styrelse med
mera. I detta med mera ingår att vaska
fram en redaktör till Backspegeln eftersom
det nu för min del är dags att avgå. Jag har
försökt tidigare att runda av men ändå
ställt upp eftersom ingen ersättare har
kunnat hittas. Det sista numret jag kommer att ansvara för är vårnumret.
På initiativ av Agne Ottosson har en ny
träffmöjlighet startat, kallad Cars and Coffee. Det började lite försiktigt med några

lördagsträffar på Hotel Frösö Park och nu
har det varit några träffar på Café Tegelplan. Ett förslag finns också på en kvällsträff på en restaurang i staden. Det här är
exempel på att JVBK ständigt utvecklas
och vi kommer förstås att berätta mer i
kommande nummer av Backspegeln.
För övrigt är väl tiden nu som bäst för
att uträtta stordåd i garaget och har du
nåt intressant på gång så tveka inte att
berätta om ditt/dina projekt. Kontakta
någon i redaktionskommittén så kommer
vi och kollar. Och det går bra oavsett var
garaget finns, vi är inte begränsade till
centralorten med omnejd!
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TEXT & FOTO Magnus Roos

Jo, hur kommer det sig egentligen att man blir intresserad av gamla bilar? Ja, det är en fråga jag inte har
något bra svar på men för mig tror jag det gick till
ungefär så här.
Året var 1962 på hösten och jag var endast fyra år
gammal. Jag stod tillsammans med min far och mina
två äldre systrar utanför vårt hus, det var nog en lördag för då skulle vi alltid åka in till staden. Vi väntade
på min mamma som skulle fixa något innan vi skulle
åka. Medan vi väntade så gick pappa fram till vår bil en svart
Opel Rekord 1959. Vid höger framskärm stannade han och tittade ner på skärmkanten, jag tittade också – vad ska han göra
nu? tänkte jag. På skärmkanten var det några stora bubblor,
pappa tar högerhandens tumme och trycker den rakt igenom
skärmen med ett frasande ljud! Hålet i skärmen var i perfekt
höjd så jag kunde kika in och se däcket innanför! Bilen var
bara tre år gammal!
Min mormor hade också bil, en brun VW 1950, den var jag
lite rädd för, jag tyckte den lät konstigt och det luktade konstigt
inne i den men det gjorde inget för mormor var ju snäll och
hade godis i handväskan.
I en av granngårdarna bodde min kompis Greger, han är
jämnårig med mig, och på hans gård stod det 7–8 bilar i varierande skick: Bullmerca, ett par Ford Anglia 58-59, Austin
A 35, Vauxhall Victor 58, LLoyd med flera. Vi satt och lekte en
hel del i Vauxhall Victorn, den var röd och vit samt hade stora
rosthål i bakskärmarna, det här var nog ungefär 1965 och den
var endast sju år gammal – en skrotbil redan då.
Gregers pappa hade även en östtysk IFA 1950, en bil som i
grunden är en 1938 års DKW, denna IFA använde han till att
köra ned ved från skogen till huset. Baksätet och bakrutan var
borttagna för att få plats med vedklabbarna. En dag när Greger
och jag var nere vid sjöstranden så stod IFA:n där, Gregers pappa stod bredvid och rökte en cigarett, en stund senare hörde
vi ett väldigt fräsande och sprakande ljud och nyfikna som vi
var så sprang vi dit igen och fick då se att bilen stod på samma
ställe men Gregers pappa stod nu lite längre ifrån bilen. Men
nu brann bilen explosionsartat, helt övertänd! Det small när
slangarna i däcken smälte. Dagen därpå undersökte vi resterna
av bilen. Endast kylare, skärmar, ram och motor återstod men
inget av karossen eftersom den var gjord av trä och pegamoid.
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Jag var dock lyckligt ovetande om
att jag själv skulle ligga och svära
under en Kapitän …

Då lärde jag mig också att däcken innehåller ståltrådar. Varför brann IFA:n? Jo, växellådan hade havererat och IFA:n hade
inget värde så Gregers far tände eld på den!
Min äldsta syster, 16 år, hade en pojkvän som var lite äldre och han hade körkort och bil – en Opel Kapitän 1960. Jag
minns ett tillfälle när hon skulle ut och åka med honom, och
jag skulle följa med eftersom mamma och pappa inte var hemma. Jag bråkade och busade i baksätet och syrran var nog
lite sur det var nog inte så kul att ha med sig en
stökig lillebror! Ett annat minne med den bilen var när han lånat min pappas garage.
Tydligen hade den då, 1965, införda
bilprovningen haft synpunkter
på bilens skick! Kapitänen
var upphissad och ett par
fötter stack fram och en
stötdämpare låg bredvid, några svordomar
hördes också!
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Jag var dock lyckligt ovetande om att jag själv skulle ligga och
svära under en Kapitän i samma garage 30 år senare!
Hur har då allt detta påverkat mig? Jag har haft bilar i drygt
40 år det började med en VW -61 sedan blev det några Opel
Rekord 1958–1962, Vauxhall Victor -58, Opel Kapitän, Lloyd
med flera så många av bilarna jag har haft är ju samma som
dom man upplevde som liten.

Opel Rekord 1960.

Opel Kapitän 1960.
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Kungsgården
21 september

”Det lider allt emot kvälls nu, och det är allt
mörk svart natt snart”. Ja, så lyder inledningen
till Frödings Ett gammalt bergtroll. JVBK har
förstås insett detta vedervärdiga faktum och
därför blev det samling redan från klockan 17
denna kväll. Denna tidiga start till trots var det
även den här gången stort deltagande – 125
veteranfordon kunde räknas in. Imponerande
minsann!
Redaktören brukar uppmärksamma ett antal fordon varje fikakväll och så även denna
gång. Nya bilar kommer till hela tiden och redaktören brukar försöka hitta några nya varje
fikakväll. Resultatet vid detta tillfälle blev att av
åtta bilar som redovisas så är fem alldeles nyanskaffade. Stor omsättning eller flera som skaffar
flera fordon? Det mest troliga är väl att veteranfordonsintresset ökar och det i sin tur kan bero
på klubbens många aktiviteter med stort deltagarantal. Intresset smittar säkert av sig.
Favoriter har väl alla och eder redaktör är
inget undantag. Bland amerikanare så finns
Plymouth Barracuda -65 med den ytterst väldesignade bakrutan. En Barracuda skulle möjligen kunna tänkas bli införskaffad men sen
finns det också andra bilar som ligger på önskedrömplats. En sån är Ford Thunderbird av
de första modellerna. Båda dessa bilmodeller
fanns med den här magiska kvällen.
Text & foto Göte Högbom
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1. Conny Torgersson har ägt sin Chevrolet Bel Air -64 ungefär
tre år. 6:an som satt i vid köpet är ersatt med en helrenoverad
V8 och skivbromsar med servo har installerats. Pinstripad
baklucka med stiliserad gitarr och med konstnärens signatur.
Snyggt arrangerat under motorhuven, ser ut som bilen skulle
kunna ha sett ut från fabrik.
2. Tvenne folkvagnar med ägare som haft dessa ungefär
ett år. Per-Ove Lindberg hade spaning på sin VW 1300 -67
ungefär sju år innan köpet blev av. En ägare tidigare och
helt orörd, 11 000 mil tillryggalagda. Christine Jämtehed vid
förardörren med kompisen Lena Larsson. Christine hade
också många år en längtan efter en gammal VW, helst med
delad bakruta men förra året dök den här 57-an upp.
3. Daniel Persson och Yvonne Gabrielsson med Chevrolet
El Camino -68. Daniel hade länge varit sugen på en Camino
och fredagen innan kvällens fikaträff dök den här upp på
Blocket. Han var den andre som ringde på bilen och förste
ringaren velade en aning och då slog Daniel till med en
handpenning och bilen blev hans. Skicket på bilen var bättre
än han väntade sig så han är mycket nöjd med affären.
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4. Per Axelsson med sin Opel Rekord Caravan -69 som han
ägt två veckor. Flitig onsdagsfikabesökare.
5. Redaktörens absoluta drömbil – Ford Thunderbird -56.
Roger Johansson hade ägt den här skönheten en vecka vid
fototillfället. Han kollade på bilar på Blocket och fångades
först av bilens färg och så blev det köp per omgående.
6. Jenny Kandel med sin Volvo 144 -73 som hon ägt en
månad. Hennes pappa ägde den tidigare från 1997 men
den såldes 2011. Jenny är billackerare och har lackat den här
tidigare. Nu väntar lite rostlagning och motorrenovering.
7. Christer Häggman med sin Plymouth Barracuda -65 som
han ägt en vecka. Han hittade den på Blocket när han letade
en mindre amerikanare. Christer köpte den osett, något han
inte behövde ångra.
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Rossbol

7 september

5

Kul att se antalet bilar som ställde upp på Stortorget inför Rossbolfikat. Första
bilen som kom in på torget var en Volkswagen 1200 från 1962 och det trevliga med den var, att den såldes ny av Berners här i Östersund. Ägaren Patrik
Lindman hade också koll på vilka som varit ägare genom åren.
En annan bil som också drog lite extra uppmärksamhet var Tryggve Erikssons Lotus Esprit 1984, den kommer vi att göra ett större reportage om
framöver. Det är också trevligt att det dyker upp en del toppmoderna bilar så
som Klas Lundin gjorde med sin Corvette C7.
När klockan närmade sig 19.00 och vi började rulla ner till Rossbol så var
det 119 bilar som drog iväg. Nere i Rossbol fanns det redan några på plats
så totalt blev det 127 bilar, ”Hectors” Indian, tre mopeder och en Bolinder
Munktell, rattad av Micke Handmark iklädd en lurvig vargskinnspäls med
tillhörande luva. Vad kommer han med nästa år?
Man kan bara säga att det är helt fantastiskt att vi vid varje onsdagsfika får
se ny/gammalbilar dyka upp på Stortorget här i Östersund.
Nu går vi mot hösten/vintern och med all säkerhet kommer det att bli lika
spännande nästa sommar, att få se de nyinförskaffade fordonen på våra fikakvällar här i Östersund.
Text & foto Agne Ottosson
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1. Volkswagen 1200
2. Lotus Esprit.
3. Bolinder Munktell.

4. Corvette.
5. Torget fylls på.

Slandrom

14 september
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1. Opel Rekord Caravan 1969. Så vanlig då och
i dag så ovanlig.
2. Gemytligt vid fullsatta bord.
3 Fikakön ser lång ut men det brukar flyta på
bra, så väntan blir inte så lång.
4. Vår Skvader vill gärna synas.
5. Nytt rekord: Borgward Isabella Coupe x 3.
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127 bilar, 2 skvadrar, 1 postbuss, 4 motorcyklar och 3 mopeder. Det
blir ungefär 300 personer det, som hälsade på och fikade i Slandroms bygdegård. Torget var upptaget av nån sorts matmässa denna onsdag, så vi fick använda oss av plan B, det vill säga grusplanen
nedanför Jamtli. Det gick bra det också. ”Alla” kom ändå, och ännu
fler hade slutit upp vid bygdegården där parkeringsplatserna snabbt
fylldes på av den ringlande kön från Östersund.
Postbussen och de två skvadrarna hade varit på populärt uppdrag
åt UNESCO under dagen och anlände därför senare än vi andra,
men fick tack vare det en mer framträdande parkering. Eftersom de
inte är ute så ofta, kan de gärna få synas lite extra.
Som på nästan alla andra ställen i sommar bjöds det på gott hembakt fika och tillsammans med rutinerad ”personal” både ute och
inne blev det en trivsam fin sensommarkväll.
Text & foto Rolf Nilsson
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Rödön

28 september

I vanlig ordning så samlades vi på Rödöns Bygdegård för säsongsavslutning för onsdagsträffarna och i vanlig ordning var
det ordning och reda på parkering och i fikakön. Ett stort tack
till de som är med och organiserar träffen.
Vi stämmer också in i det hjärtliga tack som vår vice ordförande Rolf Nilsson gav till Annika Danielsson och Anki
Granlöf för det jättefina arbete de lägger ner för att organisera
sommarens alla träffar. I är fick även deras män Kenneth respektive Anders komma upp på scenen för att motta publikens
jubel i en absolut fullsatt bygdegård. Vi hoppas verkligen att
dessa eldsjälar vill fortsätta med arbetet inom klubben.
En sammanfattning av årets träffar visar ett det varit fler än
någonsin som deltagit och ökningen verkar fortsätta. Vi har
landets största veteranbilsflotta i förhållande till befolkningen
och det syns verkligen vid våra träffar och den här sommaren
har ju också bjudit på ett ganska stort antal kvällar med vackert väder.
Så var det också denna gång även om det drog in lite moln
mot slutet av dagen. 116 fordon letade sig ut till Rödön och vi
hade också ett välkommet besök från Trondheim med tre bilar. Snacka om entusiaster som åker 50 mil för att träffa kompisarna i Östtröndelag, som de gärna kallar Jämtland för.
Text & foto Sture Hernerud
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1. Rolf omgiven av Annika och Anki under
publikens jubel!
2. Våra norska vänners bilar rönte viss uppmärksamhet, 50 mil för att träffa östtrönderska
kompisar!
3. Kul att se unga familjer med gamla bilar
samlas tillsammans på torget.
4. En riktigt gammal bekant dök upp i duggregnet på Stortorget denna sista onsdagsträff.
5. Fina Oplar på Rödön.
6. Vädret blev så bra denna onsdag i september
så att det t o m gick att åka nedcabbat!
7. Kvällen blev fin på Rödön.
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Fikaträffarna

2016

I numera vanlig ordning så träffade jag radarparet Annika Danielsson och Anki Granlöf för en avstämning av sommarens 22 fikaträffar, från starten i Strömsnäs 4 maj till finalen på Rödön 28 september.
Liksom tidigare har det även i år vid varje tillfälle tillkommit nya bilar och nya besökare. Antalet veteranfordon har varierat från 41 vid starten i Strömsnäs till 182 i Bällsta. Det senare nytt årsbästa, det tidigare
låg på 180.
Merparten av samlingarna har varit på Stortorget och emellanåt har det varit knökfullt där. Dock är
det så att med effektivare parkering så ryms betydligt fler och hur detta skall gå till funderar radarparet
på. Frivilliga krafter som kan hjälpa till att styra upp parkeringen välkomnas. De aktuella fikaställena har
förstått det här med att det kan komma många fordon och där är det numera inga större problem.
Slåtte var nytt för i år och arrangörer där var Maud Wängman och Ulf Andersson. De är flitiga deltagare på fikaträffarna och har förstås lärt sig hur fikat skall arrangeras och det fungerade alldeles utmärkt.
Trevligt var det också med musikunderhållning av Annersia Svänggäng. Ibland kan det vara ett problem
med alltför dominerande musik som försvårar det allmänna surret som är så viktigt på träffarna men här
uppstod inte detta bekymmer.
Fikabesökarna är en blandad skara med några som kommer kanske bara på en träff och sen har vi entusiasterna som är med på nästan alla. Bland de senare vill Annika och Anki nämna Monika Grönkvist
från Offerdal som med sin imponerande Ford Edsel ofta är med och särskilt med tanke på att hon har en
framkörning till samlingsplatsen på fyra mil.
Drygt tio år har nu Annika och Anki haft hand om fikaträffarna och det stora antalet besökare vittnar
om att det här är något som medlemmar och sympatisörer verkligen uppskattar och också delger dem sin
uppskattning vilket det själva upplever mycket positivt. De vill gärna få synpunkter på arrangemangen så
tveka inte att ta kontakt med dem.
Planeringen för 2017 års träffar är i full gång och några nya ställen kommer det att bli. Har du förslag
på nya ställen för kommande år så ta gärna kontakt med Annika och Anki. Att tänka på är förstås att det
kan komma uppåt 200 fordon och 300 som vill fika.
Text & foto Göte Högbom
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Tema TRAKTOR

Alla
behöver
en Grålle
TEXT & FOTO Magnus Myrenhammar

Med snökedjor och plogblad betvingas fimbulvintern.

12
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Vissa minnen är starkare än andra. Barndomens luktminne hör till de starkaste
sägs det. Då vi pratar traktorer är det
speciellt lukten av varm Fergusontraktor
som jag kommer ihåg från min barndom. Varm olja blandad med avgaser
och gammal smuts. Sådana minnen kan
få vem som helst att ta irrationella beslut,
som till exempel att köpa en Ferguson
TE-D 1952.
Tillfället kom som en blixt från en klar
himmel, ni vet så där när man minst anar
det. Grållen hade varit stående en längre tid och skulle ersättas med någon ny
Kinatraktor. Vill du köpa den? Munnen
hinner svara ja innan tanken har nått
hjärnan, än mindre bearbetats till något
rationellt beslut. Motorn hade kokat,
topploppspackningen gått och på ett mer
eller mindre brutalt sätt hade bultarna
kapats för att få av toppen. En gammal
traktor som inte får rätt omvårdnad för-

faller fort och just min Grålle hade gått
på en kurs- och lägeranläggning i Dalarna sedan tidigt 70-tal. Från början
pedantisk omskött men allt eftersom
intresse och kunskap minskade blev det
mer eller mindre sporadisk skötsel. Men
mycket hann den vara med om, mest
dramatisk var under första halvan av
80-talet då den rullade ner i ån och blev
liggande upp och ner till hälften i vatten.
Huven bär fortfarande tydliga märken av
det i form av en bristfällig renovering.
Som tur var gick allt bra den där gången i ån. En Grålle verkar som en katt ha
minst nio liv.
Väl i Jämtland börjar återuppståndelsen. God hjälp får jag av Julle i Ås. En
traktor är inte så komplicerad så det löser
vi, övertygar han mig. Diagnosen visar
som sagt att motorn kokat och toppen
försökts att lyftas av. Hmm, Julle suckar,
efter att toppen lyfts har man lagt tillBackspegeln

baka den. Vatten kvar från kylsystemet
som hamnar i cylindrarna. Sedan in med
traktorn under en varm presenning. Rost
i loppen och ett jäkla stök för att få ordning på allt. Allt ordnar sig allt eftersom
och efter några omtag och kompletterande beställningar på reservdelar rul�lar jag hem till Orrviken från Ås en sen
sommarkväll. 1,5 timme tar det och när
nattbrisen tar i blåser kepsen av. Fullt
spett på fyran och dryga 20 km/h är en
närmast euforisk hastighet.
Ferguson TE 20 som den heter tillverkas mellan 1946 till 1956. Den förkommer i ett antal versioner och min
Grålle är en TE-D från 1952. TE-D står
för att den är normalspårig och att den
avses kunna drivas med fotogen. Det
finns även varianter som drivs av bensin och diesel samt olika spårvidd och
användningsområde. Det som var så revolutionerande är hydraulanordningen,
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Tema TRAKTOR

Fordson
Höglundare

Årsmodell 1951
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1. Här ser man hur snäv svängradien kan bli.
Använder man styrbroms vänder man på en
femöring.
2. Enkel och lättöverskådlig förarmiljö. Du
startar genom att slå på tändning sedan föra
växelspaken mot S.
3. Sviter efter att ha legat upp och ner
i ån. Bristfällig men charmig lagning av
aluminiumhuven.
4. Bränsletanken ligger rakt ovanför motorn
och är tvådelad.

5. Trepunktsystemet ser inte mycket ut för
världen men revolutionerade jordbruket.
6. Dags att bekänna färg. Aspstubbar och
rötter stora som Morris Minor (nästan) körs
iväg.
7. Färdig för montering av toppen. Vackert!
8. Hämtad utanför Rättvik och redo för
Jämtland.

trepunktslyften och hela det så kallade
Fergusonsystemet. Allt vad småbrukaren under 50-talet kunde tänkas behöva
som till exempel potatisupptagare, bergborr och annat man inte kunde klara sig
utan. Bland de häftigare är halvbandsutrustningen. Traktorn är liten och lätt
så framkomligheten i snö blir häpnadsväckande. Sök gärna på Youtube, kvällen
är räddad! Och habegärdet är på max!
Mot mitten av 50-talet började utvecklingen hinna ikapp Grållen. Mekaniseringen av jordbruken hade kommit en
bit på vägen. Ekonomin blev bättre och
större, starkare traktorer efterfrågades.
Dieseln gör sitt intåg som ett bättre och
mer ekonomiskt bränsle. Grållar blir de
mindre jordbrukens traktorer samt får
också bli reservtraktorer. Totalt säljs det
drygt 33 000 exemplar i Sverige och överlevnadsgraden är hög. De är fortfarande
användbara. 1956 presenterades Ferguson 35, som på det hela är lite bättre på
allt. Efter uppköp av tillverkaren Massey
är Massey-Ferguson namnet på koncer-

nen och alla traktorer blir så småningom
röda med grå motorkropp.
Grålle är en fantastisk nybörjartraktor.
Allt finns att köpa och dessutom till rimliga priser. Det nytillverkas så tillgången
är god. Kvalitén kanske inte alla gånger
är som den var på 50-talet men fullt
tillräcklig för ett hobbyutnyttjande. Vi
upptäckte att anledningen till att motorn
i min Grålle kokat var en totalt igensatt
kylare. Men det finns nya att köpa, till ett
angenämt pris dessutom. Vidare fick jag
byta vattenpump, förgasare, temperaturmätare samt annat smått och gott. Allt
går att beställa. Tidigare är den tvådelade
bränsletanken bytt samt att jag på senare
tid bytt alla kylarslangar och satt i motorvärmare för att kunna använda Grållen
på vintern. Det är en enkel och charmig
konstruktion som ibland kan vara lite …
typisk engelsk.
Nu till den kanske intressantaste frågan. Vad kan jag använda min Grålle
till? Ja, med en villatomt på 2 000 m2 är
möjligheterna oändliga … ja, nästan i
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alla fall. Framför allt är det väldigt roligt
att köra traktor. Du tar dig fram överallt
och behöver inte vara rädd om den på
samma sätt som en bil. Min Grålle är utrustad med båge vilket känns bra när det
lutar men den får inte samma smäckra
utseende som utan. En Grålle utan båge
är i det närmaste att betrakta som söt. Jag
har skottat snö, kört grus, sand och jord
med den. Hydraulkraften lämnar en hel
del övrigt att önska men med lite tålamod fungerar det som det ska. Sedan har
jag flyttat bilar med den samt kört ris och
skräp i trädgården. Man kan se den som
en stor skottkärra. Du kommer in nästan
överallt och avtrycken på gräsmatten blir
inte så stora. Med en skopa är det dessutom lätt att flytta saker. Bara positiva saker alltså. Det enda smolken i bägaren är
att ANAs servicebil har slutat komma …
Då kunde du få hjälp på plats av kunnig
personal med i princip allt. Men med en
instruktionsbok kommer du idag väldigt
långt. Den är att betrakta som en verkstadsmanual – ett måste för Grålleägaren
Ja, inte mycket att fundera på – välkommen in i Fergusonsystemet!

Min morbror KG var rätt kortfattad i telefonen ”Skaru ha farsans gammelfordson får du ta den”. Det var inga krusiduller
med KG, han var alltid rakt på sak. Fordson Höglundare, min
morfars gamla traktor som stått i flera decennier under en alltmer sönderblåst presenning i Ovansjö en mil från Ånge. Landades alltså, utan jag ens ställt frågan, rätt i mitt knä efter bara
ett par minuter långt telefonsamtal och känslan "vad var det
som hände?" hängde kvar en lång stund efter jag lagt på luren.
Jag letade fram lite information om vad traktorn kunde tänkas väga, den stod ju 11 mil bort och transport av traktorer
är oftast lastbilskrävande. Runt 2 000 kg med järnhjul var en
uppgift som fanns på flera ställen. Min hade lufthjul och skulle
då vara lättare. Pela Mattson i Ås hade en rejäl boggikärra som
var nertypad till 2 ton och min Saab 9000 fick dra 1 600 kg på
kroken. Njae, det slog ju fel på x-antal hundra kilo men …
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Tyckte det gick tungt hemöver men det följde med. Pulsen
höjdes när jag och Berit kontrollvägde på vågen i Brunflo. Mer
än 1 000 kilo för mycket på Saabens krok tyckte vi bägge två var
lite väl mycket och långa backen upp vid Grytan kändes som en
oändlighet efter den sanningen. Vi kom dock hem utan tappad
vagn eller polisproblem och lastade av traktorn utan missöden.
Jag dränerade tanken på närmare 40 liter gammal lacknaftaluktande bensin. Putsade stift, brytare och fick efter lite gullande start på´n. Det var lite kul, trots att Fordson är extrautrustad med elsystem vilket innebär lyktor, tuta och elstart, blev det
lite av en sport mellan mig, min pappa och diverse kamrater att
försöka veva igång den. Vilket inte är det allra lättaste.
Under vintern som kom stod traktorn utanför min verkstadsport och när min pappa samma vinter gick bort så blev
det lite av ett sorgearbete att i minusgrader stå och gnugga ren
och fixa med Fordson. En del kamrater hade nog lite svårt att
förstå men tror många av oss som älskar gammal teknik och
rejäl mekanik förstår vilken läkande process det var.
Det dyraste var egentligen ett nytt cellpaket till kylaren som
kostade drygt 4 000 kronor. Ett par nya framhjul ordnade Conny på Ringservice och rätt kulör på chassi och fälgar Anders
Berg på Autoexperten. I övrigt har jag bara gjort nytt elsystem,
rensat tanken och byggt om den till el-tändning eftersom tändmagneterna tappar magnetismen med åren.
Fordson Höglundare är definitivt ingen raket. Den är bara
3-växlad och den gör drygt 15 km/h på högsta växeln. KG berättade att när man plöjde eller harvade en hel dag så gick det
nästan ett helt fat med motorfotogen. Men det var ju en oerhörd tidsvinst jämfört med hästen.
Text och foto Lars "Julle" Olofsson
1. Fordson börjar demonteras.
2. Tvättad och klar för lite färg.
3. Fyndskick.
4. Nylackad och klar för ihopsättning.
5. Nyrenoverad och åter i respektabelt skick.
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Volvo T 31 röjer vägen
Snöröjarmonstret Volvo T 31
går till attack. Med mäktig
Runni-slunga är drivorna
chanslösa.

Färdigbrukat för trotjänare

TEXT & FOTO Per Ericsson

Tekniska data

Power enough. Mot T 31:an
är snön chanslös.

Under flera år var T 31:an det största
Volvo kunde erbjuda i traktorväg. Med
kraftfull motor blev traktorn snabbt uppskattad som ”stordragare” i det svenska
jordbruket. När Bolinder-Munktell under tidigt 1950-tal utvecklade sin första
dieseldrivna traktor, BM 35, var det inte
av en händelse att den till stora delar baserades på Volvo T 31.
Producerad i tusentals exemplar är det
heller inte fel att påstå att T 31:an blev
Volvos första storsäljande stortraktor.
Även i jämförelse med tillverkningssiffrorna för Volvos övriga traktormodeller
så står sig T 31:an gott. Därför går det
ännu idag att hitta välskötta exemplar.
Och ett sådant kör Amanda ÅströmEricsson i snösvängen. Den röda traktorn arbetar sig obevekligt framåt på
den snöiga vägen. Inget verkar kunna
stoppa den. Drivorna slukas. Motorn
mullrar mäktigt när T 31:an gör jobbet
och slungar snön femton meter eller mer.
Här är det inget snack om saken. Det är
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mäktigaste retrosnöröjaren som regerar.
”Det skall mycket till innan något stoppar den” säger Amanda entusiastiskt
och berättar med inlevelse om traktorns
egenskaper. ”Visst är den gammal. Och
visst skulle man önska att den hade
kopplingsoberoende kraftuttag. Men
känslan av att jobba med den uppväger
mycket. Den är så coolt råbasic”.
Den dryga decimeter snö som hon låter traktorn slunga för fotografens skull
anser hon inte vara något att prata om.
”Näe, jag har kört i snudd på halvmeterdjup kallsnö. Då skulle du höra motorljudet när slungan matar på. Det är grymt,
beskriver Amanda, lättar på kopplingen
och låter motorn jobba i basregistret när
den stora Runni-slungan tar för sig”.
1. Amanda Åström-Ericsson. Gillar
snöröjarmonstret T 31.
2. Just checking. Oljenivån är viktig
innan motorn ska dra tungt.
3. Mäktig snöröjare. Helmekanisk
Runni-slunga klarar drivorna.
Backspegeln
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Tillverkare: AB Volvo, Göteborg.
Motortyp: Penta D4 F. Fyrcylindrig fyrtakts
toppventilad fotogenmotor.
Cylindervolym: 3,46 liter. Cyl.diam 100 mm.
Slaglängd 110 mm.
Kompression: 5,4 kgm.
Effekt: 45 hkr vid 1 800 varv/min och
bensindrift.
Max vridmoment: 18,5 kpm. 1 200 varv/min.
Tändsystem: Boschmagnet med impulskoppling.
Elsystem: 6 volt med batteri. Generator 75
alt 90 watt. Startmotor 1,0 hkr.
Bränsletank: 60 l + 4 l reserv i separat tank.
Bränsleförbr: 5–8 l/h.
Transmission: 5-växlad med backväxel.
Slutväxlar i bakaxelns ytterändar.
Koppling: Enskivig 12-tums torrlamell.
Bromsar: Mekaniska trumbromsar
(individuella styrbromsar)
Däckdimension: Fram tidig 7.50x16. Fram
senare 6.00x19. Bak 13x30 alt. 14-9x30.
Vikt: 2 250 kg i standardutförande.
Måttuppgifter: Längd 3 115 mm. Bredd
1 840 mm. Höjd vid ratt 1 820 mm.
Frigångshöjd 420–480 mm beroende på
däckutrustn.
Hydraulisk lyft: Lyftkraft cirka 900 kg.
Direktdriven hydraulpump.
Överströmningsventilens tryck 115–120 kg.
Kraftuttag: Modern standard betr.
axeldiameter, splines samt varvtal.
Extra utrustning: Yttre hydrauluttag,
elektrisk motorvärmare, remskiva,
framskärmar, arbetsstrålkastare,
belastningsvikter mm.
Försäljningspris 1955: 10 700 kronor.
(Samma år kostade Fordson Major Fotogen
10 200 kronor och Farmall EM 11 970 kronor.
En Volvo PV 444 kostade 8 600 kronor och Opel
Rekord 7 800 kronor.)

Efter lång och trogen tjänst hamnar de lite varstans. Bortglömda eller sparade
för kommande bruk. Tiden sprang ifrån en del, krav på bättre mer skyddad
förarmiljö eller ett lite för dyrt haveri gör att de blir stående. För EPA-traktorerna är det även slut på det andra livet. De startade som bilar eller lastbilar,
fick ny chans och fick leva ytterligare några år. Det ger ett annat perspektiv och
reflektioner på det slit och slängsamhälle vi lever idag.
Men vänta ... blinkade det inte till lite i strålkastaren. Finns det lite liv kvar?
Text Magnus Myrenhammar
Foto Kåre Torfjäll och
Lars ”Julle” Olofsson
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Tema TRAKTOR
Vad gör en traktorintresserad kille på tolv överlycklig? Hampus Andersson Hofberg i Jämtlands Nyby har svaret. En helt egen traktor!

Traktorer från det
stora landet i väster

12-årings
traktorlycka!

TEXT & FOTO Per Ericsson

Att något var på gång det anade jag. För
han ville låna instruktionsboken till Volvo T 24. Men överraskningen kom sen.
För rätt som det var dök han upp med
en traktor, lyckligt leende, stolt och glad.
Men det var inte vilken traktor som helst.
Det var hans egen! Högsta lyckan för en
kille som säger att han alltid varit traktorintresserad.
Fast att hitta en traktor till sparslantsvänligt pris, det var inte helt lätt. Men
lösningen fanns där Hampus minst
anade. För vid vägkanten stod en dag en
liten traktor med ”till saluskylt” och såg
ledsen ut.
– Det såg ut som om den önskade sig
ett nytt hem, tyckte jag. Och nästa gång
vi for åt det hållet sa jag åt pappa att stanna vid traktorn, berättar Hampus.
Men en närmare koll avslöjade att det
inte bara var att trycka på startknappen
och dra iväg. Nej, det var liksom inte riktigt bra med någonting. Den gamla Volvo T 24:an uppvisade åtskilliga krämpor.
Men det värsta var att motorn var stum.
– Pappa gjorde inte direkt vågen när vi
kollade traktorn, skrattar Hampus. Men
jag tyckte den var ok. Och den kunde ju
bli min!

Så blev det. Traktorn hämtades. Sen
blev det dags att börja skruva.
– Farfar hjälpte mig att lyfta topplocket. Sen fyllde vi diesel i cylindrarna,
väntade en lååång vecka och … motorn
gick att dra runt, jublar Hampus. Det var
nu traktorn blev riktigt het. Med fortsatt
god hjälp av farfar fixade Hampus allt
som stod på fellistan. Sedan alla oljor
bytts, ett halverat 12-volts batteri kommit på plats och nytt bränsle fyllts blev
det dags för startförsök.
– Det var jättespännande. Vi kopplade
min traktor bakom farfars Volvo-BM 700
som jag fick köra. Farfar satt på T 24:an
och när han släppte upp kopplingen så
startade den. Men det small och dånade
så det måste ha hörts över hela byn, säger
Hampus och skrattar.
Orsaken var att man i hastigheten
kopplat tändkablarna fel. Men när de
kommit på rätt plats så gick motorn
lugnt och bra. Till och med hydrauliken
fungerade.
Sen skulle T 24:an köras från farfars
verkstad och hem. Något Hampus så
klart gjorde själv. Men halvvägs blev det
värsta bolmandet från motorn.
– Jag tvärnitade och slet upp motor-

Sverker Edenteg är på USA-resa och under en av dagarna uppenbarar sig denna
traktorhimmel i sydvästra Wyoming. Snabbt av från Highway och under en snabb
rundvandring hittar han dessa godbitar. Traktorer som vi i Sverige aldrig sett.
Jordbruket blev tidigt mekaniserat och många olika modeller togs fram. Här ser
vi ett exempel på några av dem.
Foto Sverker Edenteg

1

huven. Det sprutade kylarvätska överallt.
Slangklamrarna runt den nya kylarslangen var lösa. Det var pappa som glömt
att dra åt dem! Så jag ringde honom och
berättade. Och när han kom med ny kylarvätska så skämdes han nog lite. Sen
klamrarna fixats har traktorn funkat så
bra som bara en gammal Volvo T 24 kan.
Och att Hampus är jättenöjd går inte
att ta miste på.
– Det bästa med att ha en egen traktor är att köra och meka om det behövs.
Och så kan jag ju göra jobb på gården
med den. Då jag kör på E85 så är den ju
miljösmart också, säger han, trycker in
startknappen och drar iväg på nya äventyr med sin egen traktor.

3

Bakgrund & Teknisk data
1950-talets storsäljare
Volvo T 24, som tillverkades 1952 till 1959, är en av
Volvo-BM:s bäst säljande traktorer genom tiderna.
Snudd på 10 000 exemplar är försäljningssiffror som
någon traktormodell på den svenska marknaden
aldrig mer kommer i närheten av.
Den som i mitten av 1950-talet var spekulant på en
Volvo T 24 med hydraulisk lyft, kraftuttag, väderhytt
och extra hydrauluttag fick slanta upp strax över
11 000 kronor. I dagens penningvärde motsvarar
det cirka 160 000 kronor. För jämförelsens skull
kan nämnas att en ny Volvo PV 444 kostade 8 600
kronor och industriarbetare hade en genomsnittlig
månadslön under 1 000 kronor.
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Motor: Penta C 22 F. 4-cylindrig
fotogendriven radmotor.
Slagvolym: 2,2 liter.
Effekt: 28 hk.
Växellåda: 5-växlad.
Elsystem: 6 volt.
Hydraulens lyftkraft: 850 kg.
Vikt: 1 570 kg i standardutförande.
Längd: 2 940 mm.
Bredd: 1 745 mm.

5

6

Backspegeln

1

2

3

4

2

4

1. Ung hjälte. Hampus räddade den 60 år gamla
Volvo T 24:an från en trolig smältugnsdöd.
2. Smidig gårdstraktor. Med Volvo T 24:an fixar
Hampus elstängslet.
3. Lyfter 850 kilo. Efter oljebytet funkade lyften och
hydraulanslutningen.
4. Hög stålfaktor. Outslitlig arbetsmiljö anno 1956.
5. Oljekoll före start. Hampus har läst
instruktionsboken noga.
6. Pålitlig Penta. C22-motorn satt fast i cylindrarna
men släppte efter en veckas dieselbehandling.

1. Farmall F-12 från 1932–38. Notera
styrväxeln som sitter framför kylaren.
2. Wallis 20-30 som tillverkades mellan
1927 till 1932.
3. Oliver (från 1937–48, en Row-Crop
traktor.
4. CO-OP tillverkad i Canada 1946–57.
Fanns med olika hjulställ. Här en med
framhjul med normal spårvidd. Fanns
också ett framhjul för så kallad. Row-Cropradodling.
5. Case L, tillverkades mellan 1921 och
1940 i Wisconsin. Fyrcylindrig 6,6 liters
motor.
6. Hart Parr 18-36, tvåcylindrig motor på
hela 8,2 liter. 1926–30.

5
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Framgångsrik
tillverkning i Hara

TEXT Per Ericsson
FOTO Brigitti Åström
ARKIV Arvemuseét/Örjan Bergqvist

Vanligtvis brukar tillverkning av Epatraktorer förknippas med kluriga bysmeders enstaka alster. Men faktum är
att det även funnits verkstäder som serietillverkat Epatraktorer. Byggmästaren
J.A. Sandberg i Hara drev en av de fåtaliga. Hans Epatraktortillverkning blev så
framgångsrik att den lade grunden till
en mekanisk tillverkningsindustri med
världsrykte som existerar än idag.
Jordbrukstraktorer har funnits i mer än
100 år. Fast egentligen är det inte rätt att
påstå att det funnits traktorer i jordbruket lika länge. För traktorn var egentligen
en exklusivitet som endast de absolut
största gårdarna hade ekonomisk möjlighet att hålla sig med. Inköpspriserna var
skyhöga och om traktorn skulle uträtta
någon praktisk nytta fordrades dessutom
en för ändamålet särskilt anställd person,
en traktorskötare, som även var förare av
monstret. För sådana var dom, de tidiga
jordbrukstraktorerna. Vikter på uppåt 8
ton kunde förekomma. Mer rätt är det
däremot att påstå att den ”moderna”
jordbrukstraktorn skapades av Henry
Ford. 1917 presenterade han Fordsontraktorn. Den var liten, fotogendriven,
treväxlad, hade motorn fram och föraren

placerad bakom bakaxeln. Men trots alla
fördelar blev även ”Låglund” som traktorn senare kom att kallas i Sverige, för
dyr för de flesta svenska lantbruk. Näe,
hästen var fortfarande lantbrukets förste
dragare. Men i takt med lantbrukets rationalisering mot större gårdar och högre skördar ökade behovet av dragkraft
och snabbare transporter. Om traktorer
var dyra vid den här tiden, så blev förhållandet med bilar tvärt om. Priserna
sjönk. För att inte prata om begagnade
bilar. Sådana började det bli riktigt gott
om och dessutom till överkomliga priser,
i alla fall under senare delen av 1930-talet. Ja det blev till och med så att större,
främst amerikanska bilar blev svårsålda
som begagnade. Och för stora öppna bilar med kanske åtta till tio år på nacken
fanns det ingen som helst efterfrågan –
om man inte funderade på att bygga en
Epatraktor.
Och det gjorde J.A. Sandberg i Hara.
Visserligen var han byggmästare, men en
tekniskt begåvad sådan. Dessutom drev
han även ett eget lantbruk. Och kombinationen av detta gjorde att han kom att
intressera sig för den spirande och spretande tillverkningen av ”Dragbilar”, som

Epa-Traktorn kallades vid den här tiden.
”Första exemplaret byggde man 1937”,
berättar Örjan Bergqvist vid Arvesunds
Motor- och Maskinmuseum. Som grund
hade man en öppen Buick från 1923
med 4-cylindrig toppventilmotor. Epatraktorn, som Sandberg själv ansåg var
en prototyp, kom att gå på hans gård.
Men konstruktionen blev så lyckad att
man beslöt fortsätta tillverkningen. Det
resulterade bland annat i att lokala smeder engagerades som underleverantörer,
fast ordet knappast var uppfunnet då.
”Produktutvecklare” och testförare blev
byggmästarens egen son, Käll. Ett annat av hans uppdrag blev utbildarens.
De flesta kunderna saknade nämligen
såväl körkort som all erfarenhet av motorfordon! Hur som helst… Epatraktorerna från Hara blev en bra produkt
som inte endast fann lokala kunder. Vid
Rikslantbruksmötet i Borlänge väckte
de uppmärksamhet, inte endast för det
överkomliga priset, 1 500 kronor, utan
även för sin kvalitet, vilken inte alltid var
given när det gällde Epatraktorer.
Även under krigsåren fortsatte tillverkningen, fast då utrustade Sandbergs
sina Epatraktorer med gengasaggregat.
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Efter ett drygt tjugotal tillverkade exemplar avslutades tillverkningen 1945. Då
hade traktorerna utvecklats och bland
annat fått luftgummihjul, nedväxling i
oljebad, diffbroms, höj- och sänkbar plog
som bars av traktorn, samt remskiva för
stationär drift.
”Vad jag vet återstår idag fyra, möjligen fem av de Epatraktorer som serieproducerades i Hara” säger Örjan. Det
exemplar vi har är också tillverkat med
en Buick från 1920-talet som grund.
Fast här rör det sig om en större, med
6-cylindrig motor. Även den här har varit en öppen bil, utrustad med sufflett,
berättar Örjan Bergqvist som kände till
Epatraktorns existens då han redan under 1960-talet sett den i ett uthus på en

1. Höbärgning i Hara 1937. Även tillverkarna själva
hade Epatraktor i det egna lantbruket. Förare är
Ruben Sandberg.
2. Byggmästaren J.A. Sandberg. Startade
serietillverkning av Epatraktorer vid den egna
verkstaden i Hara.
3. Kör man, som Örjan Bergqvist, en ”Silver-Buick”
som Epatraktor kan man gott kosta på sig ett
leende.
4. Örjan Bergqvist och skribenten bogserar ut
Epan från garaget.
5. Instrumenteringen.

bondgård. ”Den var helt komplett och
originalskick”, tillägger han. När det
många år senare blev auktion på gården
såldes inte Epatraktorn.
”Näe, de tyckte att buden var för dåliga”, den blev kvar. Istället blev det så att
Käll Sandberg, som fått kännedom Epan,
kontaktade mig och frågade om museet
i Arvesund var intresserade av den. Och
när jag talade om att vi naturligtvis var
det, så köpte han den, berättar Örjan.
Så Epatraktorn återbördades till ”födelseplatsen”, den gamla verkstaden i
Hara som fortfarande ägdes av familjen
Sandberg då den låg på hemgården. Under renoveringen av Epan, som gjordes
av Käll Sandberg, kunde han konstatera
att ”dragbilen” var av 1939 års modell
Backspegeln

samt att han varit med och byggt den!
”En tid senare ringde Käll till mig
och sade att ni kan hämta den nu. Men
först ska jag harva här hemma”. Och det
gjorde han också. Så det vi fick hämta var
en körklar Epatraktor, nyss använd och
med mull på hjulen, tillägger Örjan med
ett leende.
Fotnot Det var tillverkningen av Epatraktorer som lade grunden till det med tiden
tämligen stora företaget Hara AB. På tillverkningslistorna stod bland annat fler än
45 000 traktorhytter, traktorgrävare och
inte minst den revolutionerande Hara Caway, en utrustning som gjorde vilken traktor som helst till en grävlastare. Företaget
heter idag Hara Cabin.
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Sportiga
Saabar

TEXT & FOTO Göte Högbom

Under den gångna sommarens fikaträffar
har vi ofta fått njuta av tvenne sportiga
Saabar. Den vita har vi sett under många
år, den bruna har varit gäst i Östersund
under sommaren. Redaktören stämde
träff med ägarna vid fikaträffen i Handog
och 22 juli träffades vi i Sjör. En trevlig
åktur blev det till närliggande sjö och till
Ulla Cederbergs utsökta fika med våfflor
och nyplockade hjortron blev det mycket
prat om Saab. De här herrarna besitter
enorma kunskaper i ämnet.
Karl Björling äger den vita Saab Sporten av årsmodell 1963 sedan 1980 och
han är tredje ägare av bilen. Förste ägaren
körde enbart ett fåtal mil. Andre ägaren
blev en lärare i Ås, han köpte den 1973.
Karl såg bilen tidigt och fattade tycke
för den och kollade upp vem som ägde
den. Så helt plötsligt så blev den till salu.
Tillfället var kanske inte det bästa eftersom familjen då hade annat angeläget att
lägga pengarna på. Men önskan om att
kunna köpa Sporten var stark och köpet
blev av.
Motorsportintresset har Karl alltid
haft och tidigt fanns också en önskan om
att få äga en sportig bil, att det blev just
Saab var en tillfällighet. Det hade lika
gärna kunnat vara en Volvo eller någon
annan europé.
Karls Saab Sport är i stort sett helt orginal med någon liten avvikelse. Plant glas i
strålkastarna, original var det kupat.

Bo Cederberg hade tidigare en Saab
Monte Carlo V4 som avyttrades förra
året. I väntan på leverans av en Saab
Monte Carlo 850 -66 så fick han av säljaren Peter Svensson låna en ytterst ovanlig Saab GT850. Den bilen köptes ny
1964 av en advokat i New York för 3 500
dollar. Vid leveransen utlovades livstids
motorgaranti. Bilen är försedd med soltak vilket möjligen finns bara på denna
bil. Så småningom hamnade bilen i Sverige och helrenoverades.
I början på oktober hämtade Bo sin
långnosade Saab Monte Carlo 850 av årsmodell 1966. Nytt besök avtalades och
redaktören bjöds på en trevlig åktur även
denna gång med tillhörande sjöfotografering, nu med Storsjön i bakgrunden.
Bilen är helrenoverad och med många
NOS-delar bland annat i inredningen.
Om Bo händelsevis skulle vilja lyssna
till annan tvåtaktare kan han ta fram någon av sina tre fina och körbara mopeder
som han brukar aktivera varje sommar.

1

1. Uppifrån, emblemet till Bos sommarbil,
nästa tillhör Karls bil och det sista tillhör Bos
nyanskaffade bil.
2. Bos mopeder. Den röda är en Fram från
omkring 1956, ett arv efter pappan. Den vita
är en Crescent Scoterett från 60-talet och
den blå en Mustang med Zündappmotor
från 60-talet.
3. Bos nyanskaffade och helrenoverade
Saab Monte Carlo 850 -66.
4. Från vänster motorutrymmet till Bos
sommarbil, därefter till Karls bil och sist
till Bos nyanskaffade. Kylaren bakom
motorn på de två första och framför på Bos
långnos. Notera den enorma luftrenaren på
långnosen.
5. Vacker syn på lägdan i Sjör. Karls vita Saab
Sport -63 och Bos sommarbil Saab GT750
med det unika soltaket.
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Saab 93 GT750 tillverkades mellan 1958 och
1960 och var i huvudsak avsedd för export
till USA. Den hade samma kaross som 93:an
men därutöver trimmad motor på 748 cc
och 50 hkr, större bromsar, dubbla kromlister
längs trösklarna, utvändiga backspeglar,
dubbla extraljus, dubbla backljus, bekvämare
framstolar, säkerhetsbälten, träratt och Halda
Speedpilot varvräknare.
Saab 96 GT750 tillverkades 1960–1962. Den
fick ny bakre del med större bakruta och
4-växlad låda.
Saab Sport ersatte 1962 Saab 96 GT750
som då också kunde köpas i Sverige. Dubbla
kromlister även på den här modellen liksom
extraljus. En stor nyhet var den större motorn
på 841 cc, en förgasare per cylinder och
52 hkr. Modellen hade skivbromsar fram,
separat oljetank och fyrbultade fälgar. I USA
kallades modellen först GT 850 och sedan
Monte Carlo 850.
Saabs nya långnosmodell kom 1965
och GT-modellen kallades även då Saab
Sport. Ny förgasare gav 55 hkr och kylaren
placerad framför motorn. 1966 ändrades
modellnamnet till Monte Carlo 850.
Monte Carlo V4 introducerades 1967
och fick en kort livslängd, 1968 slutar
tillverkningen av den modellen.
Antal tillverkade GT/Monte Carlo/Sport
1960–62
605
1962
562
1963
793
1964
1 556
För 1965 och 1966 saknas uppifter.
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Rally

En Rekordbil
TEXT & FOTO Göte Högbom

Opel började använda modellnamnet Rekord 1953, då som
Olympia Rekord. Den modellen tillverkades till 1957. Därefter kom Rekord P I som tillverkades till 1960, Rekord P II
till 1963, Rekord A till 1965, Rekord B till 1966, Rekord C
till 1971, Rekord D till 1977 och till slut Rekord E till 1986.
Därefter kom Opel Omega. Rekord kom att tillverkas i cirka
10 miljoner exemplar.
Rekord B fick en kort karriär, modellen tillverkades från
augusti 1965 till juli 1966. I grunden var det en Rekord A
med ny front och nytt bakparti som det mest synliga. Inunder huven var det däremot något helt nytt. Den gamla väl
beprövade motorn med ursprung från 1937 ersattes med en
helt ny med 5-lagrad vevaxel och kamaxel i toppen, så kal�lad CIH, Cam In Head. Från början fanns fyrorna i storlekarna 1500, 1700 och 1900 cc. I Sverige såldes många med
1900-motor och med tvåportsförgasare som presterade 102
hkr. Alla B-modellerna hade skivbromsar fram och trumbromsar bak. Tanken var inför den nya modellen som presenterades som årsmodell 1966 att den också skulle få helt
ny kaross men inför lanseringen så insåg fabriken att de inte
skulle hinna med detta så därför kom man bara en bit på väg
mot den modell som kom att kallas Rekord C. Cirka 300 000
Rekord B tillverkades.
Börje Estmo har ägt sin Opel Rekord Coupé sedan 1970.
En ägare finns före honom och bilen har haft registreringsnummer Z9333. Den har rullat cirka 26 000 mil. 1900-motorn är renoverad och ny lack blev det 2001. Vid fotograferingstillfället på Stortorget hade bilen precis fått nya däck
med vit sida. Vita däcksidor var original på Coupémodellen.
På planeringsstadiet finns omklädnad av förarstolen, några
nya lister och så söker Börje originalbackspeglar.
Ett stort grattis till Årets 50-åring! Börje förtjänar en eloge
som hållit denna udda modell så välbevarad i så många år!
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Peter Nilsson med rallyts
äldsta fordon T-Ford
Touring -22 tätt följd av
Hans-Eric Sundin med
A-Ford -30.

HÖSTRALLYT
– en skruvad tillställning
TEXT Anna Carin Jansson FOTO Anna Carin Jansson, Anders Nyh och Göte Högbom
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Rally

Anders ”Berra” Nyh och Niklas ”Charlie” Göransson bestämde sig dagen innan Höstrallyt, att de skulle åka Charlies
Duett -62:a trots att den var obesiktigad.
Senast den var besiktad var 1989. Den
har tjänstgjort både åt Televerket och
Batteriservice.
Charlie hämtade upp Berra, de fyllde
på en liter olja eller två och tog sikte på
Kungsgården där starten gick. Där träffade de ett flertal rallysugna människor,
bland andra Urban Bergman som inhandlat en Nash från 40-talet. Det var
lång kö vid starten, så de genade över
åkern och smet förbi.
Det bar iväg mot första stationen som
de åkte förbi på grund av gashäng. De
vände tillbaka och stationen innebar att

man band fast ett lod fram i kofångaren,
och sen skulle man köra mot en piltavla
som låg på backen. Charlie fixade det lätt!
Sen åkte de iväg mot Rödöns Bygdegård, och andra stationen. Kåre Torfjäll
hade laddat en låda med olika koveser
och prylar, som man skulle berätta vad
det var, utan att få se något.
Nästa station var sporthallen i Krokom, där man skulle komma ihåg tio
olika bilemblem som visades på ett ark
i 30 sekunder.
På Aspåsnäsets bygdegård var det fika,
och en station där man skulle kasta hästskor i olika storlekar mot en pinne och
helst träffa den. Berra som är uppvuxen
på bondgård fick ta den stationen. Charlie och Berra hade med eget fika, som

de intog i Duetten. Ända från starten
till Aspåsnäset blev de skuggade av en
vit Amazon med en gasglad brutta, sen
körde hon enkelt ifrån dem.
Efter fikapausen åkte de mot Kännåsen, via Kattstrupeforsen och Granbo,
och kontroll vid Jonsson & Paulsson i
Lugnvik. Med gemensamma krafter fixade de stationen där man skulle köra på
plattor och plankor. Full pott!
Sen åkte de vidare mot Yrancampingen nedanför Jamtli. På den stationen
skulle man stoppa in händerna i en låda,
skruva ihop muttrar på bultar på viss tid.
På Frösön låg nästa station, vid gamla
AMU-center, och där skulle man uppskatta hur långt i cm en sträcka var mellan olika koner.

Färden gick tillbaka till Kungsgården,
och sista stationen, där man skulle gissa
vikten på stenar.
Berra och Charlie gick runt och tittade
på bilar och konverserade med likasinnade tills det blev prisutdelning – och
Charlie fick ta emot tredjepriset! Både
Berra och Charlie tyckte det var ett lyckat rally, speciellt med kontroller som inte
går att Googla.
Innan hemfärden kollades oljan igen!
Ja, det blev en liters påfyllning. Sen hemfärd, med det fina tredjepriset.

2

3

5

Pristagare
Totalt
1:a Urban Bergman, Nash Ambassador -48.
2:a Peter Nilsson, T-Ford Touring -22.
3:a Kjell-Arne Stamvall, PV Sport -61/62 och
Niklas ”Charlie” Göransson Duett -62.

4

6

Damklass
Elisabet Sjöström, Jaguar Mk 1 -57.
Största glädjespridare
Carita Appelqvist, Datsun 120Y, 77.
Åkt längst
Kjell-Arne Stamvall PV Sport 61/62,
Rosersberg/Ramsele-Vallen.
Djäklats mest
Pierre Perman med VW -57. Fick inte igång
PV:n han tänkte köra med och tog folkan
istället och med den fick han strömfel så han
fick puttas igång.

8

Äldsta fordon
T-Ford Touring -22, Peter Nilsson.
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1. Fina damer med eget fikabord efter målgång.
2. Efter målgång i väntan på prisutdelning.
3. Urban Bergman drar iväg med sin fina Nash
Ambassador -48. Etta i allmän klass och etta totalt.
4. Ett glatt gäng från Litsbygden. Räknade ut att
ekipaget tillsammans uppgick till den aktningsvärda
åldern 327 år. Från vänster Lars-Åke ”Låbbas” Berggren
66, Lars-Olof Nilsson 67, Bengt Lybäck 76, Oskar
Arhusiander 76 och Jaggan 42 år.
5. Ummis & JG Jonsson hade med sig två (!) reservbilar.
6. Sören Persson får instruktioner av Kåre Torfjäll vid
kontrollen på Rödön.
7. Charlies Duett.
8. Pristagare med prisutdelare Micke Morris.
9. Stefan Pettersson med P1800 -64. Missade piltavlan
med bara några mm. Kontrollant Christer Elgendal.
10. Ihopskruvning av bultar och muttrar vid Storsjöns
strand.
11. Hästskokastning vid kontrollen vid Aspåsnäsets
bygdegård.
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Inomhusmarknad
med socialt mingel
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TEXT & FOTO Göte Högbom

1 oktober var det dags för årets Inomhusmarknad
som var den sjätte i ordningen. 26 säljare fanns på
plats. Hur många besökare det var under dagen
finns ingen uppgift på men att döma av den välfyllda parkeringen var det ett stort antal. Ett bra
resultat i förhållande till den relativt begränsade
annonseringen som föregått marknaden. Troligen
är Facebook numera för många en viktig informationskälla. ÖP-annonsen är förstås också viktig liksom annonsen i Backspegeln. För framtiden planeras ytterligare informationsinsatser.
Inomhusmarknaden har utvecklats till att bli en
stor och uppskattad samlingsplats för veteranfolket. Lokalen är trivsam och det finns gott om plats
att ta emot fler säljare och förstås även besökare.
Bra arrangerat med fika inomhus och hamburgare
utomhus. Ett uppskattat nytt inslag i år var den
mobila fikavagnen som Anneli Grindefors snurrade runt med, främst som service till säljarna som
kanske inte ville eller kunde lämna sina försäljningsbord.
Utbudet var i vanlig ordning diversifierat, från
svamp och godisremmar till bildelar och även en
bil fanns till salu. Alla säljare som redaktören pratade med var nöjda med dagens försäljning. Några

fick frågan om de tänkte delta även nästa år och
svaret blev ett samfällt ja.
Ett tjugotal funktionärer inkluderande radarparet Annika Danielsson och Anki Granlöf var i aktion denna dag. En särskild eloge till de som jobbade hela dagen, Anneli Grindefors, Tommy Olsson
och Josefin Jansson. Och naturligtvis ett stort extra
tack till Annika och Anki som inte bara jobbade
den här dagen och dagen innan utan även många
dagar dessförinnan för att förbereda marknaden.
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1. På fyra monitorer i entrén kunde besökarna se 716 bilder från tidigare
JVBK-arrangemang.
2. Från vänster Gunnar Andersson, Tomas Ohlsson och Maths Pålsson i
vilsam säljarposition.
3. Från vänster Conny Torgersson, Anders Nilsson, Maggan Nilsson och
Mona Olofsson. I bakgrunden Walther Innervik.
4. Tommy Laurin från Långliden, Bispgården.
5. Många trivdes gott med fika i vänners lag.
6. Lars Henriksson i keps och Roland Ahlström från Gällö. Roland har en
Saab 92 och vill gärna komma i kontakt med andra 92-ägare.
7. Gösta Lindström från Åsarna botaniserar bland Calle Kingstads utbud.
8. Tryggve Andersson till höger och Bertil Grönman från Marma deltog även
förra året.
9. Josefin och Tommy kränger fika.
10. Lena och Leif Olsson från Torpshammar sålde kuddar.
11. Rolf Johansson till vänster och Bertil Johansson hade snöskor som
publikdragare.
12. JAS-hallen började fyllas redan på fredagkvällen.
13. Anneli Grindefors med den uppskattade mobila fikavagnen. Här
serverar hon Håkan Reinklou.
14. Jan Andersson lyckades bra med försäljning av sin bok Jämtländska
ögonblick, hela 29 böcker fick han signera.
15 & 17. Ulf Persson från Brunflo hade stor bredd på sitt utbud: svamp,
cykel och bildelar. Har varit med tidigare och även varit med på Springmeet.
Föredrar Inomhusmarknaden. Med cykeln för 600 kr följer originalverktygen.
16. Gott om finbilar på parkeringen.
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Är SUMMAN av alla
laster KONSTANT?
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TEXT JG Jonsson FOTO JG Jonson, Gus Granli

Ja, det har man ju hört och jag tyckte det
verkade ok, så jag lastade först Trabanten
på Biltransportaren och det blev ungefär
700 kg. Efter det så lastade jag båda två
på Scanian och det blev väl fortfarande
700 kg, eller? Sen bar det av mot Lastbilsträffen i Ramsele 17 september. Höjden
var i alla fall fyra meter så det var lugnt.
Det är väl 20 år sen dom byggde bort
flaskhalsen, bron vid Häggenås.
Vi var fyra veteranlastbilar från JVBK
som gjorde sällskap och det var Christer
Moren med lånad Scania 111, Fredrik

Lexelius med Scania 76, Sven Gunnar
Nordin med Scania 142 samt jag med
Scania 140. När vi anlände stod redan
Curt Sillström med Scania 141 samt Urban Eriksson med Volvo F89 på plats.
Lastbilsträffen har vuxit rejält på
några år och nu var det 256 ekipage på
plats och cirka 10 000 besökare samt
många firmor som hade montrar med
försäljning av det mesta man kan behöva
om man är åkare, såsom T-shirt med
texten:”En riktig karl luktar diesel!” Det
är ju bara det att nuvarande mackdiesel
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är ungefär som kallvatten, ofärgad blank
och nästintill luktfri! Som tack för att
den är så miljövänlig så behövs bara kondensfukt så självväxer alger i tanken på
fordon som står långa perioder. Då är det
färdigkört! Alltså drabbas veteranfordon
hårdast. Annat var det förr, en utspilld
dieselfläck på garagegolvet syntes åratal
efteråt på gott och ont, men det var inget
fel på kraften i den dieseln!
Tonvikten på träffen var naturligtvis
nya lastbilar med olika påbyggnader och
släp, allt lackat så snyggt (och dyrt) så
man undrar om dom törs använda grejorna i dagligt arbete?
Av dom drygt 250 ekipagen på plats
var det cirka 25 veteranare, dvs lastbilar
äldre än 30 år. Jag fastnade för en Scania
timmerbil med släp från 70-talet som var
lastad med grova stockar som det luktade riktig skog och terpentin om, där
den stod! Ägarens far hade ägt en exakt
lika när det begavs sig så han hade köpt
och renoverat samt lackat likadant som
ursprungsbilen. Maffigt värre …
Men det häftigaste timmerekipaget
var från Finland, en modern Scania Tridem med sista axeln styrbar samt kran
och släp med fem axlar också den med
sista axeln styrbar. Chauffören var ungefär i 5–6-årsåldern! och totallängden
på ekipaget var väl drygt en meter! Hans
pappa hade under två års tid byggt allt
och allt var exakt som på bilar i skala 1:1,
och då menar jag verkligen allt. Från V8
motorljud till alla lysen, saftblandare,
stödben på kranen samt kran med rotator och grip, kranhytten som gick upp
och ner, precis som stora kranar. Släpet
hade till och med skjutbord. Allt var hydrauliskt och radiostyrt. Vi var ett gäng

som beundrade hur han körde och lastade med kranen och jag föreslog att Gus
Granli skulle samla in lite pengar i sin
hatt som uppmuntran. ”Nä frisyren är så
platt”, fick jag till svar, så jag som inte har
nån frisyr längre lånade ut min keps och
folk skänkte pengar direkt! På några minuter överlämnade vi drygt 500 kronor
och pojken gjorde stora ögon då han och
hans mamma förstod att han fick pengarna. Dom pratade ingen svenska så jag
förklarade på engelska. Senare såg vi att
pojken kom med nyinköpta modellastbilar så hans yrkesval är väl redan gjort!
Jag hoppas verkligen att nån av alla som
filmade finska grabben med radiostyrda
timmerbilen lägger ut filmen på Youtube
eller liknande, för det var så bra så det
går inte att beskriva med ord utan det
måste upplevas! Det finns en snutt på
Facebook om man söker på ”radiostyrd
timmerbil” men tyvärr inte i så bra kvalitet.
På alla sådana här tillställningar är
det viktigt med mat i någon form och
det fanns allt från vanlig restaurangmat
till kolbullar och våfflor med grädde och

mylta samt bjudgodis, fika och korv i firmamontrarna. Utställarna med lastbilar
kom från hela Sverige samt Norge, Finland och även någon holländare syntes
i vimlet. Alla märken hade sina nyaste
modeller med för visning. Besökarna
fick rösta fram dom tre främsta i en massa olika klasser och det var det största
prisbord med bucklor jag någonsin sett.
Du som vill veta mera detaljer om vem
som vann i vilken klass kan hitta det på
www.lastbilstraffen.se eller i nån av lastbilstidningarna.
Du som känner lite extra för tunga
fordon bör besöka Ramsele nästa år då
det är 10-årsjubileum! Om du inte varit
iväg tidigare, gör det. Du blir inte besviken, men miljöpartister blir nog lite
besvikna på all tomgångskörning, skulle
jag tro.
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1. Vy över lastbilsträffen i Ramsele. Det
var ett välbesökt arrangemang med cirka
10 000 besökare och 256 fordon.
2. Fredrik Lexelius med sponsorreklam på
sin Scania Vabis -67.
3. Vägverksbil renoverad till bättre än
nyskick!
4. JVBK on Tour. Två fina Scanior, Christer
Moréns till vänster och Curt Sillströms.
5. Finsk SISU trivdes med svenska Volvo
och Scania.
6. Gammal Jämtfrakt-kämpe från
Skärvången. Ägare är Urban Eriksson.
7. Denne finske kille körde bil och kran
bättre än många i skala 1: 1. Allt på detta
radiostyrda ekipage fungerar lika som på
en stor bil. Kranen dessutom hydraulisk!
Ordet imponerande räcker inte till.
8. Scania timmerbil från Åsele. King of the
Road på 70-talet.
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Classic car week
TEXT & FOTO Margareta Bogg

En husvagn med stil
– en master bland husvagnar.

med husvagnsperspektiv
Classic Car Week i Rättvik är mer än
bara bilar. Många har med sig eget boende efter veteranbilen, det vill säga en
husvagn som också är en veteran, ofta
matchar den bilen i färger och stil.
På Jämtlandsgatan, som varje år uppstår på Jarl Camping i Rättvik, finns det
flera husvagnar med namnet Stil-Master,
alla från Jämtland. Vagnsnamnet Stil-

Master skapades 1962 i en fabrik i Ånäset utanför Umeå, men flyttade i slutet
av 1969, till Ånäset i Kälarne, Jämtland.
Husvagnen tillverkades från 1963 i aluminiumplåt innan den 1969 börjades tillverkas i helgjuten glasfiberarmerad plast
och i två olika storlekar, De Luxe som
var större och Carat som var en mindre
version. 1970 upphörde tillverkningen

i Kälarne. Åren 1969 och 1970 tillverkades cirka 20 husvagnar varje år. Men
även 1971 registrerades cirka 15 husvagnar som sattes ihop av kvarvarande delar
efter nerläggningen. Uppskattningsvis
finns det 55 exemplar av Stil-Master, varav minst 35 lever kvar.
Slogan för husvagnen var: En husvagn
med Stil – En Master bland husvagnar.
1

1. Frida Boggs Sprite 400.
Margareta Bogg till höger.
2. Airstream Land Yacht -73.
3. Hej då, vi ses nästa år!
4. Fint ekipage där bil och
husvagn matchar.
5. Vägskylt, arbetsoverall,
banderoll, allt original från
fabriken Stil-Master AB.
6. Sulecia.
7. Schäfer Suleica 430 -66.

8. Eriba Familia ägs av Örjan
Zetterström.
9. Safari -72.
10. Kjell Kardin och Mats
Eriksson har Stil-Master Carat.
11. Hans Hoflin och Göran
Linde äger varsin Stil-Master
De Luxe.
12. Predom -81.
13. Eriba.
14. Constructam.

15. SMV 25 CL -74.
16. Bailey Caravan -63.
17. SMV 10 -62.
18. Stil-Masterbroschyr
framsida och inifrån
broschyren, från 1969.
19. MKP Grandesse -72.
20. Fina ekipage där bil och
husvagn matchar.
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Drömresan
till Isle of Man

En härlig marknad
mitt i
skogen
Ja, vad ska man säga, vilken härlig marknad mitt i skogen efter
Voxnavägen. Det hela började för 24 år sedan med en Opelträff
och cirka tjugotalet marknadsstånd, idag är Lobonäsmarknaden ett måste för många sakletare. I år var det drygt 200 utställare och ett perfekt marknadsväder. Priserna var ganska
humana och visst mötte jag jämtar i församlingen. Duon Ove
Nilsson och Jonas Nässén hade fullt i påsarna så dom var klara
för vända tre …
Besöksparkeringen låg på andra sidan vägen och när jag
kom på plats så var den i det närmaste full. Det var lagom avstånd från parkeringen till marknaden, cirka 200 meter.
Ett par säljare från Östersund fanns också där, Calle Kingstad och Håkan Reinklou, det verkade som om kommersen
hade varit bra för båda två. Antalet besökare som jag upplevde
det var otroligt bra för marknaden och givetvis var det en ständig kö, till de få serveringsställen som fanns tillgängliga. Men
dom har väl samma problem som övriga klubbar i Sverige att
få funktionärer att ställa upp.

1

Finbilsparkeringen var också värd att besöka, vad sägs om
en Mercedes 600 från 1971, några härliga Hot-Rods fanns
också både utomhus och inne i den lilla verkstaden som fanns
bredvid serveringsbyggnaden.
2017 är det 25-årsjubileum för marknaden och den är helt
klart värd ett besök.
Text & foto Agne Ottosson
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TEXT & FOTO Sture Hernerud

5

Backspegeln

3

6

En av mina drömmar i livet har varit att
en gång få titta på MC-tävlingar på Isle
of Man, och åtminstone en gång få åka
runt på en Norton. Tyvärr så har inte tiden räckt till trots att det står tre gamla
Nortonhojar hemma i garaget.
Jag blev därför glatt överraskad när min
hustru Pia ville bjuda mig på en resa till ön
för att vi åtminstone skulle få se hur den
ser ut. Det visade sig också att en gammal
god vän varit på ön ett par gånger, men
inte för att titta på TT-tävlingar utan mer
av historiskt intresse. När jag berättade
om våra planer erbjöd han sig genast att
följa med vilket vi tyckte var jättebra.
Hösten 2015 satt vi och tittade på
lämpliga tidpunkter och fastnade för
sista veckan i augusti 2016 så vår kompis Stefan bokade flygbiljetter till bra pris
och vi bestämde att fixa boendet senare.
Det visade sig vara lättare sagt än gjort
för just denna vecka i augusti så kör man
TT-tävlingar med klassiska hojar – vilket
passade mig förträffligt, men alla husrum
på ön var uppbokade redan. Efter en hel
del sökande gick jag in på arrangörens
hemsida och där hittade vi ett bra hotell i
huvudstaden Douglas.
Jag kollade också upp om det gick att
hyra en hoj vilket nog inte borde vara
några problem och alla vägar på ön var
ju inte avlysta för tävlingen heller. Att
sätta sig på en gammal engelsman och
åka hela vägen från Värmon var ju inte
ens att tänka på och att stoppa in hojen i
en skåpbil vore förstås ett alternativ men
den här gången fick det bli flyg.
Resan började lite trevande eftersom vi måste byta flygplats i London

men efter att ha åkt fel ett antal gånger
i tunnelbanan hamnade vi till sist på rätt
flygplats och rätt plan. Då visade sig vädret vara riktigt ”engelskt” med regn och
storm över Irländska sjön. Efter tre landningsförsök avbröt piloten rutten och vi
hamnade första natten i Liverpool, där vi
för övrigt aldrig heller varit.
Dagen efter bjöd på strålande solsken
och vi landade då som planerat på öns
enda flygplats ett par mil från Douglas.
Redan vid ankomsten till staden såg vi

hur populärt och stort det är kring TTtävlingarna. Det stod hojar överallt och
väldigt många av äldre årsmodeller.
Efter incheckning på det gamla strandhotellet gav vi oss ut för att utforska ön.
Första besöket blev på turistbyrån där vi
fick information om tävlingarna och sedan tittade vi oss omkring i den gamla
staden.
Efter en kort promenad i den lilla
stadskärnan tog vi en hästdriven spårvagn mot nästa lilla stad som har namnet

1

1. Morini och BSA.
2. Hojar vid Irländska sjön.
2
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Laxey och det betyder mycket riktigt
Laxå. Där bytte vi till en elektrisk spårvagn av äldre modell som sedan tog oss
skramlande uppför det 620 meter höga
berget som heter Snaefell och som man
då lätt kan översätta till Snöfjäll. Någon
snö fanns det inte eftersom den vecka vi
var på ön var sommarens varmaste med
en toppnotering på 28 grader.
Uppe på toppen finns en fin utsiktspunkt över hela ön och över havet och
nära toppen går den väg som också är en
del av racerbanan. På toppen hade man
under sommaren släpat upp en flygmaskin från kriget för att manifestera ett
minne. Vi lyckades inte utröna om det
var en Spitfire eller Hurricane, men ett
äkta plan från andra världskriget var det.
Nedanför toppstationen stannade vi
för och tittade på alla motorcyklister
som var ute och rekade banan inför nästa
dags tävlingar.
Nästa dag gick vi upp till tävlingsområdet. En gigantisk parkering av hojar

5

3. Depån.
4. Depåoriginalet drog omkring på sin gamla
tävlingshoj och pratade med alla som ville lyssna.
Han såg för övrigt ut som en sentida släkting till
George Formby …
5. Vespaträff i hamnen.
6. Målgång Honda med nr 68.
7. Fin Triumph med tidsenlig flakehjälm.
8. ”Loud pipes saves lives” var ett begrepp som
myntades på ön när man började tävla med mer
tystgående maskiner under åttiotalet. Gamla
gummor och gubbar klagade över att man inte
hörde motorcyklarna i tid …

3

6
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med campingplats fanns i direkt anslutning till start- och målplatsen. Inne i depån var det full fart på kommersen och
skruvande av maskiner i varje tält. En del
ville också visa hur maskinerna låter och
då borde man haft hörselkåpor på sig.
Klockan 13.00 kördes första racet för
dagen och det var i 500-kubiksklassen.
Känslan när den första hojarna drog iväg
var obeskrivlig. Ljudet från en fyrtakts
parallelltwin med raka rör måste upplevas och den fart de fick upp redan inne i
startområdet var enorm. Hojar som var
över 50 år gamla gick som bålgetingar.
Startfältet var nära 90 maskiner och banan cirka 70 kilometer lång som kördes
fyra varv. Snitthastigheten för segraren
var 179 kilometer i timmen på en italiensk Paton från sextiotalet.
Vi stannade inte för att se något mer
race i depån utan gick utanför och tittade
när maskinerna flög förbi i farter långt
över 200 knyck.
De följande dagarna ägnade vi oss mer

Fakta Isle of Man
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åt att utforska hela ön. Det var smidigt att
åka med bussarna och vi hann även med
att ta en tur med öns ångjärnväg som ingår i den allmänna kollektivtrafiken. Ett
par motormuseum hann vi också med
förutom alla andra museer och minnesmärken från vikingatiden som de verkar
vara mycket stolta över.
Isle of Man Motor Museum är öns
största och här fanns verkligen många
guldkorn även för bilintresserade. Veckan gick väldigt fort och ön hade betydligt
mer att erbjuda än bara motorcyklar så
det kommer säkert att bli något mer besök på ön – kanske med en hoj i släpet.

Isle of Man eller Manx ligger mellan Liverpool
och Dublin i Irländska sjön och har cirka 85 000
invånare. Huvudstaden heter Douglas och har
ca 30 000 invånare. Ön är cirka 50 km lång och
20 km bred. Högsta berget är över 620 m och
heter Snaefell och av namnet hör man att det
bott nordbor på ön under vikingatiden. Det
finns många minnesmärken och museer som
minner om den tiden, förutom ett antal museer
som visar upp gamla motorcyklar och andra
motorfordon.
TT betyder Tourist Trophy och namnet blev
vedertaget inom grenen över hela världen innan
det sedan ändrades till Road Racing. Idag körs
Road Racing nästan uteslutande på anpassade
banor i stället för på allmänna landsvägar med
dålig skyddsutrustning.
Över 260 personer har omkommit sedan starten
1907 och i MC-kretsar pratar man om Dödens ö.
I början av juni körs varje år den ”riktiga” tävlingen
som pågår en vecka. Snitthastigheten på den
7 mil långa sträckan är en bit över 200 km/h på
vanliga vägar med enkla skydd runt stenmurar,
stolpar, träd mm. Topphastigheter i de tunga
klasserna ligger ofta över 300 km/h!
Tävlingarna med klassiska motorcyklar körs
i slutet av augusti varje år och lockar också
tävlande från hela världen. Snitthastigheter
på dessa gamla hojar kan ligga over 180 km i
timmen.
Tävlingarna lockar varje år ca 40 000 besökare
och ca 12 000 motorcyklar varav många kör på
fina veteranhojar.

9. Stefan, vår följeslagare, och ångtåget.
10. Det har körts väldigt mycket rally med bil på ön
och här har man bevarat en Ford Zephyr från tidigt
sextiotal med spännande sponsorreklam …
11. Pia tillsammans med den stora filmkomikern och
musikern från 1930- och 40-talen – George Formby,
som var en stor motorcykelentusiast. Statyn visar på
en typisk och tidsenlig klädsel för tävlingarna vid den
tiden.
12. Willys 8WD var ett av många fordon från kriget.
13. Norton Dunstall klar för racet.
14. Action på banan. Två förare ligger tätt efter
varandra och funktionärerna ser ganska loja ut i
mina ögon. Farten var nog närmare 200 och de stod
bara fem meter från ekipagen och småpratade med
varandra.

Backspegeln
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Historik

Kardanoskar som nr 1

Delegatresan
I mitten av september visade Östersund
upp sin allra bästa sida för ett 300-tal
gäster från de 116 städer i 54 länder som
ingår i Unesco Creative Cities, en FNorganisation som verkar för att inspirera
och sprida idéer som förbättrar världens
städer. Att dom valt att lägga årets konferens till Östersund känns både överraskande och smickrande. Detsamma gäller
för de veteranbilister som fick frågan:
”Vill och kan du vara med och skjutsa
delegaterna den korta biten från gamla
I5 ned till Jamtli? Alltså från mötets invigning i Exercishallen i Stadsdel Norr
ned till middagen på Hov.”
Vädret blev allt bättre under onsdagens eftermiddag och när det var dags
framåt 19-tiden värmde solen fortfarande. Medlemmar i JVBK ställde upp med
två veteranbussar och ett tiotal gamla
bilar, stora och små, däribland några cabrioleter. Dessutom stod några vanliga
turistbussar väntande när delegaterna
strömmade ut på gatan.
Veteranbilarna hamnade genast i
fokus. Gästernas kameror åkte fram
och luften surrade av glam och prat på
många olika språk om vilka som skulle
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åka i vilken bil. Mycket populärt. En bra
idé av arrangörerna och kul för oss som
körde de glada gästerna. Säkert ett trevligt minne från besöket i Östersund.
Text Arne Nilsson
Foto Arne Nilsson & Agne Ottosson

Strömsunds Golden Gate still going strong efter 60 år.

Alla bilmekaniker tilldelades ett nummer som var mekanikerns id för att se
vem som jobbat med de bilar som lämnats in för rep. Oskar Hedström var stolt
innehavare av nr 1. Om någon kommit
på att fråga hur det kom sig att just Oskar blev tilldelad nr 1, så skulle han berätta att han redan 1927 anställdes som
den förste mekanikern på verkstaden.
Det var tyvärr ingen som tänkte på det,
av oss ungdomar. 1927 var så avlägset
långt bort i tid, så det är frågan om det
överhuvudtaget fanns tid, på den tiden.
Om man däremot frågade Oskar vad han
hade för nummer, så sträckte han lite extra på sig och svarade med hög och tydlig
röst: Nummer ett! följt av ett skratt.
Hans specialitet var att renovera växellådor och bakaxlar och fick därigenom
det lite vanvördiga smeknamnet ”kardan-Oskar”. Det satt även en och annan
räv bakom örat på honom vilket kunde
ge sig till känna om han i ögonvrån såg
verkmästare Vidar Strömqvist närma sig
Oskars arbetsplats tillsammans med en

kund, vars växellåda Oskar just spridit
ut på arbetsbänken. Oskar låtsades som
om han ingenting sett och fortsatte att
plocka med växellådan tills besökarna
kommit inom hörhåll där han småpratar
för sig själv, vänder och vrider på ett drev
och säger, utan ta notis av omgivningen;
”Vart f-n skulle det här sitta, då? En orolig kund sågs då lämna verkstaden tillsammans med en lugnande verkmästare
som varit med förr.
På detta suddiga instamatic-kort från
1971 kan man se tre personer: Oskar
Hedström, därefter i mitten Torgny Pettersson och till höger Bosse Engholm.
Bosse ska jag återkomma till vid ett senare tillfälle. Andra betraktares ögon
kanske även fastnar på den ljusblåa nosen till en Vauxhall Viva. I det här fallet
en skåpbil och således är modellbeteckningen Bedford HA. Detta är hittills den
enda bild som finns på denna behändiga
ljusblåa lilla van med S&Lj-loggan på
skåpsidan. Allra närmast, och i bildens
nederkant kan man ana texten Ljung-

qvist. Det är bakstammen på flaket till
en Bedford-lastbil. Modellbeteckningen
torde börja med CA eftersom skåpbilen i
samma storlek hette CAV. Men glöm för
den skull inte bort den lilla blå.
Text & foto Rolf Nilsson

End of Summer
Meet i Ljungaverk
Den sista helgen i augusti brukar motor klubben Karlsro Flyers
anordna End of Summermeet i Ljungaverk innebärande musik och underhållning fredag och lördag samt bilutställning på
lördagen.
I år var vi ett litet gäng med bilar som for från Brunflo på
lördagen, bland andra så var det Anna Carin Jansson, Anders
Nyh, Niklas Göransson och jag i Opel Kapitän -60,
Daniel Höglund i sin Opel Kadett -65 samt Anneli Grindefors och Agneta Höglund i Annelis Chevrolet Caprice. Maths
Pålsson hade fyllt sin Buick Le Sabre 62 med goda vänner och
styrde också kosan mot Ljungaverk.
Trots ett under dagen blåsigt väder så var det mycket fordon och folk där. På kvällen mojnade vädret och underlättade
tillvaron på festplatsen och den intilliggande campingplatsen.
Vi turades om att köra runt inne på campingen och gå in på
festplatsen och lyssna på Rocknroll musiken - mycket trivsamt!
Sammanfattningsvis så var det ett väldigt trevligt och välordnat arrangemang!
Text & foto Magnus Roos
Backspegeln
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1. Opel Kapitän 1960, Den Charmiga Raggarbilen.
2. Glada jämtlänningar på campingen!
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Rallykommittén för Jemtlands Veteranbilklubb har glädjen att bjuda in till rally

Tjälasvängen

Gotlandsbil med spets
Vecka 30 2016. Tänk att en vecka på Gotland kan
innehålla så många fina fordon.
Torsdag eftermiddag/kväll spenderade vi i Slite. Bilar, musik, sol, hamburgare. Runt 100-talet bilar i alla
färger och storlekar samlades i hotellparken. Vackert
ställe med havet och båtar som bakgrund. Som vanligt
ingen vinst på lotterna vi tog men vad gör det, vi hade
en skön kväll. Micke, kompis till vår gotlandsboendes
son, har en Rod som han lackat själv, mallen till taket fick hans mamma ”sula” dit med, nu har hon inga
spetsgardiner mer ...
Lördagen var inget sämre, då var vi strax utanför
Visby, vid Oskarsstenen, fordonsträff igen. Lastbilar,
traktorer, bilar och en båt fanns att beskåda. Musik,
hamburgare och lite marknad fanns också, så då blev
en ljusstake gjord av två vevstakar och två kolvar
våran! Roligt att titta på var när de körde radiostyrda jeepaktiga bilar och racerbilar. Racerbilarna hade
en bana på backen med två hopp och många kurvor,
Jeeparna hade en uppbyggd bana med flera svåra hinder.
Jag fick i alla fall inte abstinens, för i Slite fann jag en
keps med Edsel på, och i Visby fanns en hel bil. Den är
visst jämtlandssåld.
Båda träffarna är årligt återkommande, bra att veta
när man ska planera semestern.
Text & foto Monika Grönkvist
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11 februari 2017

Jemtlands veteranbilklubb har glädjen att bjuda in till Sveriges
sannolikt största veteranfordonsrally på vinterväg. Vi hoppas att vi
blir över 100 ekipage så missa inte att hänga med! I år drar vi till
fjälls så se till att ha rejäla vinterdäck på!
Vi samlas kl 10 för registrering i Månsåsens bygdegård, strax söder om Hallen längs länsväg 321, där gott och prisvärt fika kommer att finnas till försäljning. Start sker från cirka kl 11 och vi åker
en slinga först söderut mot Myrviken innan vi svänger av västerut
mot fjällvärlden och Gräftåvallen där det blir ett litet stopp. Efter
en bit riktigt fjällnära körning vid foten av Ovikenfjället söker
vi oss ner i dalgången strax öster om Bydalen för att sedan via
Mårdsbodarna färdas åter mot Storsjöbygden och Hallen. Sedan
slingrar vi oss fram på vackra småvägar längs Storsjöns strand
söderut för att gå i mål där vi startade, i Månsåsens bygdegård.

vid målgången i Månsåsen och för medföljande finns naturligtvis
möjlighet att köpa lunch till bra pris. Det går också att efteranmäla sig vid starten i Månsåsen till en kostnad om 250 kronor per
ekipage. Vid efteranmälan betalar du med Swish.

Anmälan sker via www.jvbk.se där ett anmälningsformulär finns
tillgängligt från måndag 16 januari. Deltagaravgiften 150 kronor
per ekipage är bindande och betalas i förskott. Hur du gör betalningen framgår i anmälningsformuläret. Sista dag för för anmälan
är onsdag 7 februari. I anmälningsavgiften ingår en trevlig tävling
med möjlighet till fina priser. På spel står bland annat en bränslecheck på 1 000 kronor som förstapris! Lunch ingår för föraren

För mer information
Jemtlands veteranbilklubbs hemsida www.jvbk.se
eller ring rallykommittén:
Peter Jansson, 070-313 14 06
alternativt Pererik Linde, 073-802 21 68.

Tävlingsklasser
- Allmän klass
- Motorcykel
- Damekipage (ekipage med enbart damer i fordonet)
Dessutom delar vi traditionsenligt ut pris till:
- Djävlats mest
- Största glädjespridare
- Åkt längst
(vid minst tre fordon per klass)

Årsmöte 2017

Jemtlands Veteranbilklubb

Tid: Söndag 26 februari, kl. 13.00 – Plats: Kronan, Teknikland, Optand

Ärenden enligt stadgarna.
Efter mötet bjuder klubben på kaffe/te med
smörgåstårta.

Motioner skall ha inkommit till styrelsen senast
12 februari. Motioner skickas till Jemtlands
Veteranbilklubb, Trädgårdsvägen 5, 832 43
Frösön eller via mail till
bjorn@staverfelt.se

Varmt välkommen önskar JVBK:s styrelse!
Backspegeln

Backspegeln
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JEMTLANDS VETERANBILKLUBB
ORDFÖRANDE

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

VICE ORDF.
LEDAMOT

Rolf
Nilsson

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

KASSÖR

SEKRETERARE

Arne
Nilsson

Anki
Granlöf

Täppvägen 36, 835 32 Krokom
070-674 76 97
arne.nilsson@bahnhof.se

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

RALLY- OCH MC-KOMMITTÉ FÖRSÄKRINGSKOMMITTÉ
LEDAMOT

LEDAMOT

Annika
Danielsson

Eric
Flemström

Vallsundsvägen 18, 832 96 Frösön Hattmakarvägen 12, 834 31
070-288 11 48
Brunflo, 073-805 49 68
danielssonannika1@gmail.com
eric.flemstrom@gmail.com

LEDAMOT

Walther
Innervik

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

LEDAMOT

LEDAMOT

Olle
Norin

Mikael
Erikson

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

Stallbacken 11, 836 95 Ås
070-525 72 06
micke.morris@telia.com

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

LEDAMOT

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

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

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

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

Ny klubblokal på Trädgårdsvägen

Funktionärsfest med JVBK och SHRA
Den 10 september avhölls årets funktionärsfest på Frösö Park.
Den ges som ett tack till alla som jobbat som funktionärer under året inom JVBK och SHRA. Festen lockade ett nittiotal deltagare.
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Från 1 januari 2017 bor
vi på Trädgårdsvägen 5,
ovanför Konsum på Frösön.
Ingång från gården.
Måndagsöppet 19.00–21.00.
Kaffemaskinen och gofikalådan finns på plats.

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)

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

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

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.

KÖPES

A-Ford-ram samt
växellåda till sidfyra.
Även karossdelar.
070-339 34 05
Thord Westerlund

Jemtlands
Veteranbilklubb
Trädgårdsvägen 5
832 43 Frösön
070-397 00 15
Plusgiro: 88 52 11-3
Hemsida: www.jvbk.se

Efter tvårättersmiddagen med amerikainriktning så bjöds
det upp till dans till tonerna av Lost Dogs.
Text och foto Göte Högbom

Backspegeln

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

Backspegeln
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POSTTIDNING B

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

God Jul
&

Gott Nytt År
önskar Redaktionskommittén

I nästa nummer

Luciafirande
Årsmötet
Tjälasvängen
Händiga bröder i Offerdal
Tommys Hotrodbygge
Återbesök hos Hasse Sundin
Östersunds äldsta bilverkstad
Resereportage Italien
Kåseri
… och mycket annat

Jemtlands
Veteranbilklubb
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 Trädgårdsvägen är det öppet hus varje måndag
kl. 19.00–21.00, oktober till och
med april. 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

Jemtlands Veteranbilklubb
44

Trädgårdsvägen 5, 832 43 FrösönBackspegeln
• 070-397 00 15
Plusgiro: 88 52 11-3 • Hemsida: www.jvbk.se

