
 1 Backspegeln #3 2020

#3  2020 • ÅRGÅNG 34 • 50 KR

BACKSPEGELN
1970–2020

INDIAN VID 
REGNBÅGENS SLUT

HERR EIFEL

ALLKONSTNÄR 
AV STORA MÅTT

FAMILJEBILEN MECD HÖG PRESTANDA

SAAB 99



2  3 Backspegeln #3 2020 Backspegeln #3 2020

REDAKTION
Rolf Nilsson, redaktör, ansvarig utgivare
070-336 66 44
kiemencoupe@hotmail.se
Sture Hernerud, 070-660 49 99
sture.hernerud@gmail.com
Lars-Göran Andersson, 070-530 97 73
larsg.andson@outlook.com

FORM
Mikael Karlsson Grafisk Design, 
Kännåsen.

TRYCK
Trydells Tryckeri AB, Laholm, 2020.

MATERIAL
Kontakta redaktören och berätta vad du 
tänker skriva om – för planering av tid-
ningen. OBS! Bilder måste skickas som 
separata filer, inte inklistrade i texten. 
Redaktionen förbehåller sig rätten att 
redigera och korta inskickade manus 
samt avgöra i vilket nummer inskickat 
material publiceras. Skicka material till 
redaktör Rolf Nilsson. 

BACKSPEGELN GES UT AV 
JEMTLANDS VETERANBILKLUBB
I mars, juni, september och december.

ADRESS 
Trädgårdsvägen 5, 832 43 Frösön.

UPPLAGA
1 300 exemplar, fyra nummer per år.

OMSLAG
Foto Rolf Nilsson.

2

Backspegeln

Ansluten till

Fo
to

 R
ol

f N
ils

so
n

Redaktör´n

men som därefter sparades på 
USB. SvT visade filmen Ame-
rican Graffiti, ”Sista natten med 
gänget”, alltså, och den missar 
man ju inte även om det nu 
kanske var tionde gången jag 
såg den, inklusive besöket på 
IOGT i Brunflo när en repig 
B-kopia kördes en tisdagkväll i 
mitten av 70-talet. 
Riktiga Landet bebos numer 

av en yngre generation och undergår en 
omfattande renovering där jag fått den he-
dersamma uppgiften att inte vara i vägen, 
vilket är ett uppdrag jag med skräckblan-
dad förtjusning gärna tar mig an. Andra 
försöker i stället att lösa korsord, vissa da-
gar med lite sämre resultat.

Japp, det var den sommaren det. Hotellräk-
ningarna uteblev men bensinkontot lan-
dade nog på samma höga nivå som andra 
år. Det har blivit en hel del mil på många 
krokiga små vägar till byar där ingen kun-
de tro att någon kan bo, men som lika fullt 
haft ett litet gårdskafé vid vägs ände med 
gott fika och fin miljö både inom- såväl 
som utomhus. Café Své till exempel, med 
uppmuntrande skyltar sista biten så man 
vet att man är på rätt väg. En bit ovanför 
Kaxås tar man till vänster 
och sen till höger. Enkelt! El-
ler gamla skolan i Rönnöfors 
med bevarad inredning och 
tänkvärda fyndiga förmanin-
gar på svarta tavlan. I Störå-
sen kan man fika och äta på 
gården Blåbacken, där både 
hus och inredning går i blått. 
Bara att erkänna, det finns så 
mycket att se i Jämtland så det 
räcker nog till nästa sommar också. Som 
en extra bonus i landskapsbilden står det 
både nygamla och lite äldre bilar bakom 
vart och vartannat uthus och fjös. Sånt 
som tar irrfärderna i landskapet till nya 
höjder och fröjder.
Inte långsamt, men kanske lite ensamt har 
det trots allt varit även om Sten Berglind 
har spelat riktig musik tio lördagkvällar på 
radion. Rätt sent och med risk att somna 
ifrån i och för sig, men fanns att återhöra 
på sr-play efteråt. Efter ett par misslyckade 
försök att ladda ner några icke fungerande 
inspelningsmoduler som enbart drog med 
sig en massa annan skit i datorn, tog jag 
till gamla beprövade metoder: mikrofon 
framför högtalaren fångade program-
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I TIDIGARE NUMMER HAR JAG REDOVISAT EN DEL AV VAD SOM 
HÄNT INOM KLUBBEN UNDER 1970-TALET OCH 1980-TALET. HÄR 
KOMMER NU 1990-TALET I KONCENTRERAD FORM. UNDERLAGET 

ÄR FRÄMST HÄMTAT FRÅN KLUBBTIDNINGEN BACKSPEGELN. 

JVBK på 
1990-talet

Text och research GÖTE HÖGBOM

1970–2020
Under 1990 och 1991 utkom endast tre utgåvor 
av tidningen men från och med 1992 så gäller 
utan undantag fyra nummer per år. Som kom-
plettering under de första åren utgavs en skrift 
som benämndes Bulletin och utgjordes av kor-
tare notiser om vad om var på gång i likhet med 
Nyhört som utgavs tidigare. De tre exemplar som 
jag hittat, augusti–september 1990, augusti–sep-
tember 1991 och augusti–september 1992 har 
alla nummer 2. Såvitt jag förstår så finns fler Bul-
letiner utgivna. Är det någon som har fler exem-
plar av Bulletin så är jag tacksam om ni hör av er.
 Sven Jernberg avgick efter många år som ord-
förande 1990 och därefter tog Folke Boogh över 
ordförandeklubban under två år. 1992 valdes Stu-
re Kindberg till ordförande och han behöll klubb-
föringen resten av 1990-talet.
 I inledningen av 1990-talet ansvarade Hans-
Bertil Rosell för Backspegeln. Från och med 1992 
och resten av årtiondet så var det Else-Britt Teg-
stedt som ansvarade för klubbtidningen.
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På rallysidan så hade hitintills enbart körts som-
marrally. Under 1995 tillkom två nya rallyn, Tjäla-
svängen och Höstrallyt. Mer specifika tilldragelser 
på rallysidan blev Rally Nord 1994 och Jubileums-
rallyt 1997. Mer om rallyn längre fram. 
 Vid inledning av 1990-talet hade klubben strax 
över 500 medlemmar och vid utgången låg med-
lemsantalet på 561 ordinarie medlemmar. De för-
sta årens kraftiga medlemsutveckling hade med 
andra ord mattats av men som vi kommer att se 
i redovisningen av det som hänt under 2000-talet 
så kom medlemsantalet att återigen öka kraftigt.
 Mittnorden Marknad kämpade på för att få fler 
säljare att ställa upp. Marknaden hölls vanligen i 
samband med Motormässan. Ett vanligt inslag i 
Backspegeln som erfarenheter från marknaden 
var att få fram fler säljare. Här är 1990 års tankar 
förmedlade av JG Jonsson.

Fortsatt utveckling 
av JVBK
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1970–2020

Fram till 1990-talet var det kvinnliga inslaget i klubben inte sär-
skilt framträdande. Vanligtvis syntes damerna som fru/sambo till 
någon manlig medlem. Jo, visst fanns det aktiva damer även ti-
digare som exempelvis Mona Eriksson, Thyra Nilsson, Margareta 
Bogg och Gun-Britt Jernberg. 
 En damsektion bildades i början på 1990-talet. Den bestod av 
Else-Britt Tegstedt, sammankallande, Eva Ragnarsson, Gerd Löf-
gren, Kerstin Isaksson och Iréne Fregelin. Främst jobbade Dam-
sektionen med målet att skaffa tidsenliga kläder att använda vid 
turer i de gamla fordonen. Ett antal aktiviteter ordnades bland an-
nat en träff med Frösö PRO som uppträdde med en uppskattad 
kavalkad i ord, ton och klädedräkter. Träffar för att sy om gamla 
kläder ordnades också. Och så förstås kunde resultatet beskådas i 
samband med klubbens aktiviteter.
 Vid Motormässan 1990 fick Damsektionen första pris för bästa 
utställningsmonter.
 Tyvärr konstaterades redan 1995 att verksamheten avsomnat 
och sektionen lades i träda och där ligger den fortfarande. 
 Höstnumret 1991 pryddes av Else-Britt Tegstedt, Kerstin Isaks-
son och Eva Ragnarsson enligt 40-, 50- och 30-talets mode.
 Det fanns förstås damer med egna bilar också. I vinternumret 
1992 porträtterades Ulla-Britt Jälmbrant med sin fina MG A från 
1956. Ulla-Britt själv av årgång 1926. Så här står det i reportaget:
 – Jag älskar min bil, säger hon och låter sina tindrande ögon var-
samt smeka den ljusblå veteranbilens ele-
gant strömlinjeformade kaross. Denna 
kära klenod som ger henne så mycken 
glädje och självkänsla och till och med 
en känsla av bestående samhörighet 
med framlidne maken Gösta Jälmbrant 
för vilken ”den lilla ljusblå” också var 
älsklingsbilen.
 Ulla-Britt deltog i flera rallyn bland 
annat Rally Nord, se bild längre fram 
i reportaget. Vid klubbens 40-årsju-
bileum och rallyt Sverigeklassikern 
2010 deltog hon också, då med en 
bekant som chaufför.

Klubbens damer

En ungdomssektion startades i slutet på 80-talet och i Verksamhets-
berättelsen för 1990 noterades ett 50-tal medlemmar i sektionen. 
Främsta syftet var att locka ungdomar till JVBK. Sen fanns det ock-
så möjligheter att få kommunalt bidrag till ungdomsverksamhet, 
om något sådant bidrag kom klubben till del är oklart. En snösko-
terkurs med nio deltagare hölls 1990 med Folke Boogh som ledare.
Liksom fallet med Damsektionen konstaterades 1995 att verksam-
heten upphört och Ungdomssektionen lades i träda.

Ungdomssektionen

Under 1990 fördes förhandlingar 
med Östersunds kommun och 
Jamtli med syfte att möjliggöra 
bildande av ett veteranfordons-
museum i de lokaler som Ivars 
bilmuseum höll till i en kort tid. 
Ljumt intresse visades från båda 
våra inbjudna parter och skyttar-
na fick komma över denna lokal. 
Under våren 1992 dök det upp en 
möjlighet för klubben att få pröva 
att driva ett museum. Detta skulle 
ske i den verkstadslokal på 900 
kvm som Bilbolaget hade tidigare 

på Bangårdsgatan och meningen 
var att hyra denna under två som-
marmånader. Ett preliminärt avtal 
togs fram med Perssonkoncernen. 
Nu föll den här idén på att det inte 
gick att få fram tillräckligt många 
fordon att ställa ut. Måhända blev 
tiden alltför kort för planeringen 
av projektet.
 År 1999 fick museifrågan ny 
aktualitet. Kommunala AB Jämt-
landsBuss, som var under av-
veckling, ägde sex veteranbussar. 
Kommunledningsförvaltningen 

fick i uppdrag att utreda förutsätt-
ningarna kring ett fordonsmuse-
um. I uppdraget skulle ingå bland 
annat att finna lämplig plats för ett 
bruksfordonsmuseum samt att re-
dovisa de ekonomiska konsekven-
ser det skulle innebära att bygga 
och driva ett sådant museum. 
En särskild arbetsgrupp tillsattes 
med representanter från Jamtli, 
Jemtlands Veteranbilklubb, AB 
JämtlandsBuss med flera. Mer om 
detta i vinternumret.

Museiplanerna

Under rubriken Nyhetsbyrån i Backspegeln 
våren 1992 kom följande upprop:
Det här är inget APRILSKÄMT utan ett för-
slag inför våren från vår klubbmedlem Hå-
kan Carlén. Reservera onsdagskvällarna för 
gemensamma träffar mellan Jemtlands Ve-
teranbilklubb, Great Lake Cruisers och alla 
MC-klubbar för besök med gambilen eller 
hojen ute på Stocketitt eller ute på Lill Gry-
tan kring en kopp kaffe och lite snack om vår 
”kultur”. Oavsett om vi åker hotrod, veteran, 
chopper, japanskt eller epa, så är ju intresset 
detsamma för oss. Om allt går i lås, blir det 
också närradiosändningar onsdagar 19.30 – 
21.30 under juni månad på frekvensen 96,1 
MHZ med kanske Håkan bakom mikrofonen 
som pratar om oss och spelar gamla 50-talare. 
Det ni!
 Det här tolkar jag som att det är starten av 
det som nu blivit klubbens ojämförligt störs-
ta aktivitet numera. Förstås med undantag 
av årets coronapandemi som gjort att träf-
farna blivit inställda. 
 Första året med fikaträffarna var det inte 
så många deltagare men som nämnts, det 
kom att bli fler, betydligt många fler, med 
åren! I verksamhetsberättelsen för 1995 rap-
porterades att ett antal fordon deltagit i ons-
dagsträffarna med samling vid Statoil, däref-
ter kortege genom staden och ut på Frösön 
för fika och bilprat. Ordförande Sture Kind-
berg rapporterar i höstnumret av Backspe-
geln 1996 att det varit god uppslutning på 
fikaträffarna.

Fikaträffar

De tidigare förekommande ”hemmahosreportagen” hos någon 
medlem där alla inbjöds förekom nu inte längre. Troligen främst 
beroende på att medlemstalet nu på 1990-talet överskred 500 och 
det därmed inte var möjligt att bjuda in alla.
 Gammelbilsreportage blev en del av ersättningen och 1993 gjor-
de Magnus Roos ett reportage om gamla bilar i Strömsund. Lars 
Bergwall kommer vi tillbaka till längre fram i 90-talsredovisningen.

Gammelbilsreportage
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1970–2020

Sven Asp jobbade vidare med 
klubbmedlemmars intressanta 
motorcyklar. I höstnumret 1990 
var det dags för presentation av 
Bengt Nordqvists Norton Domi-
nator 7. Som framgår av artikeln 
så tror Sven att det inte är någon 
risk längre att den skall byta äga-
re. Jag tog kontakt med Bengt för 
att höra om han har motorcykeln 
kvar och se, det har han. Efter en 
krasch 1995 så blev det reparation 
av framgaffel, tank och lite annat. 
Så sent som för två år sedan ge-
nomgick den en motorrenovering. 
Beträffande sannolikheten för en 
försäljning säger Bengt att det får 
nog barnen avgöra.

Gammcykelträffarna ångar på under 1990-talet och 
1993 var det träff hos bröderna Nilsson i Halabacken.

MC-sidorna

Gammcykelträffarna

Mopedintresset har sannolikt funnits länge bland 
JVBK:s medlemmar men de har inte synts eller 
uppmärksammats i de dokument jag hittat hittills i 
historieletandet. Som ni ser av Johan Eliassons Mo-
pedsida från 1998 härintill så fanns det lösa sam-
mansättningar av mopedfolk som Mopedos och 
Fjälls Angels. Som ni också ser blev det en första 
mopedträff för klubben den 21 september 1998 med 
hela 21 deltagare.
 Bara några månader därefter, närmare bestämt 24 
januari 1999, blev nästa möte för mopedintressen-
terna.
 Ja, hur det gick sedan då? Det får ni veta i vinter-
numret. 

Mopederna på gång
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1970–2020

Initiativtagare till Rally Nord var Sture 
Ejenstam, Sundsvalls Motorveteraner. 
Så här skriver han i programtidningen 
för Rally Nord:
Det gläder mig att detta rally, RALLY 
NORD till slut blev Nordens Största Ve-
teranfordonsrally någonsin. Tack alla Ni 
som deltager i denna manifestation. Idé-
en med detta rally föddes 1989 under en 
av mina långresor i bil och några klubbar 
kontaktades varefter vi startade arbetet 
för att köra rallyt i juli 1991, tyvärr blev 
vi färre och färre vid våra möten och till 
sist stoppades hela projektet, tydligen var 
idéen för tidigt väckt. 
Under vintern 1993 så ringde både Jämt-
land och Kramforsklubbarna och ville att 
jag skulle ta upp rallyprojektet igen, sagt 
och gjort, jag gick på den agnade kroken 
och började kolla med grannländerna 
vilka arrangemang som var beaktnings-
värda att inte kollidera med, sen så boka-
des alla hotell upp i Sollefteå den aktuella 
helgen.
 Sponsorer kontaktades för att kolla 
intresset och den stora planeringen bör-
jade. Marknadsföringen började redan 
under sommaren och där var JVBK först 
ute med att sprida miniaffischer i sam-
band med veteranutställningen i juli på 
Expo Norr. Ett första möte med alla blev 
2–3 oktober i Sollefteå och där deltog 
företrädare för de fyra samarrangerande 
klubbarna, Sundsvalls Motorveteraner, 
Norrlands Motorhistoriker, Jemtlands 
Veteranbilklubb och Umeå Veteranbil-
sällskap. 
 Aktiva i planeringen inom JVBK var 
främst Sture Kindberg, JG Jonsson, Cal-
le Kingstad, Irene Fregelin, Olle Norin, 
Mats Matsson, Else-Britt Tegstedt och 
Sven Schylberg.
 Officiella startpunkter var Lycksele, 
Umeå, Kramfors, Sundsvall och Öster-
sund med det gemensamma målet Sol-
lefteå. Totalt deltog 228 fordon varav 30 
med start i Östersund. Några av delta-
garna ses härintill.
 Enligt samstämmiga uppgifter blev 
rallyt mycket lyckat och uppskattat av 
såväl deltagare som publik. Vid lörda-
gens utställning i Sollefteå uppskattades 
besöksantalet till 3 000. 

Storsjörallyt rullade på under många år som det 
enda rallyt som JVBK arrangerade. Under tidigt 
1990-tal uppkom diskussion om ytterligare ral-
lyn och under 1995 så startade både Tjälasväng-
en och Höstrallyt. Tjälasvängen fick sitt bestå-
ende namn redan från början. För Höstrallyt så 
diskuterades under några år ett lämpligt namn 
men än idag så håller vi oss med det ursprung-
liga namnet.
 Den 25 februari 1995 kördes första Tjäla-
svängen med 27 deltagande fordon varav två 
motorcyklar körda av Kent Lidén och Arne Jen-
sen. Den som kört längst till rallyt var Johan Bru-
sewitz från Strängnäs med en FIAT 500 C från 
1950.
 Starten gick vid klubbgaraget på Bangårdsga-
tan och sedan vidare mot Brunflo, fikauppehåll i 
gamla skolan i Höviken och avslutning, mat och 
prisutdelning i restaurang Kastal i Brunflo. To-
talsegrare blev Dan Björk i Morris Minor 1960.
 Äldsta deltagande fordon var Mikael Söder-
holms Chevrolet lastbil från 1946, nyaste fordon 
var Lennart Lööfs AMC Pacer X från 1975.
 Ett mycket lyckat arrangemang enligt sam-
stämmiga uppgifter.

Tjälasvängen 1998 var ett samarrangemang med 
Sundsvalls Motorveteraner med gemensamt mål 
i Hammarstrand. Jämtarna körde i kortege hela 
vägen via Bringåsen, Brynje, Sundsjöåsen, Riss-
na, Nyhem, Dockmyr, Kälarne och Ragunda. Vid 
starten fick alla ett frågeformulär med ett 20-tal 
kluriga frågor. Avslutningen blev uppställning 
av fordonen vid den pågående Ravensmarten i 
Pålgård där de 25 deltagande fordonen, varav 13 
från Jämtland, kunde beskådas av marknadsbe-
sökarna.
 Inkvartering skedde på Hotell Gullbacken i 
Hammarstrand där prisutdelningen skedde. To-
talvinnare blev Lennart Lööf med AMC Pacer X. 
Avslutning med middag och dans till Amadeus 
orkester.

Första Höstrallyt kördes 23 september 1995 och 
ansvariga för arrangemanget var JG Jonsson och 
Sture Persson. Samling kl 20 vid Hofvallen och 
där fick 25-talet deltagare underlag till en rebus 
som skull resultera i målet för rallyt. Iväg det bar 
via Lugnvik, Trättgärde, Halåsen, Lit, Boda, Häg-
genås, Huse och sedan mot målet som var Maa-
rit och Åke Jämtsäters sommarställe. På gården 
kunde Åkes många bilprojekt beskådas.

Höstrallyt 1997 redovisat i Backspegelns vinter-
nummer 1997.

Rally Nord 15–17 juli 1994

Nya rallyn 1995  
Tjälasvängen och Höstrallyt

 JVBK:s ordförande Sture Kindberg var 
liksom alla andra mycket nöjd med rallyt 
och en fundering han hade i ordförande-
orden i höstnumret av Backspegeln 1994 
var om möjligheten att göra om denna 
bravad. Stures förhoppning var att det 
skulle vara möjligt om tre år. Nu har det 
gått 26 år, kanske är det dags att börja 
fundera på ett nytt samverkansprojekt 
med våra närliggande vänner.
 I Backspegeln redovisades Rally Nord 
i flera reportage och här är ett av dem, 
skrivet av Inger Hamrin.
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1997 fyllde Trondheim 1 000 år. Under 
1995 kom en förfrågan från arrangö-
rerna av St Olofsloppet om JVBK var 
intresserad av att arrangera ett rally från 
Östersund till Trondheim jubileumsåret. 
Klubben hakade på denna förfrågan och 
kontakt togs med Tröndelag Veteran-
vognklubb. Resultatet blev Jubileumslö-
pet 1997 med start fredag 13 juni i Öster-
sund och gemensam färd till Stiklestad. 
Kvällen ägnades åt defilering, förbröd-

ring och förtäring. Ett 50-tal ekipage 
från Sverige och ett 100-tal från Norge 
startade på lördag färden från Stiklestad 
till Trondheim och uppställningen vid 
Nidarosdomen. 
 Evenemanget avslutades på Hotel 
Quality Panorama med prisutdelning, 
middag och dans.
 I Backspegelns höstnummer 1997 be-
skrevs Trondheimslöpet i tre reportage 
skrivna av Lars-Olov Hessling, Elisabeth 

Bergwall och Else-Britt Tegstedt. Här 
intill ser ni Else-Britts reportage med in-
riktning mode och en del av bilderna.

1970–2020

Jubileumslöpet 1997, Midtnordiskt Veteranrally Det väletablerade Storsjörallyt genomfördes alla 
år utom 1997 men då fanns som nämns ovan 
Jubileumslöpet att delta i. Så här redovisar Sven 
Schylberg Storsjörallyt 1994, Sven var också den 
som arrangerade rallyt.

Storsjörallyt 1994
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I Backspegelns vinternummer 1994 fanns 
en helsida med efterlysning av medarbe-
tare till redaktionskommittén. Detta re-
sulterade bland annat i att två nya med-
arbetare rekryterades, Hans Törnberg, 
Funäsdalen, som skulle representera söd-
ra länsdelen och Lars Bergwall för bevak-
ning av norra länsdelen. För norra läns-
delen fanns sedan tidigare även Sven Asp.
 Lars Bergwall hade även tidigare skri-
vit i Backspegeln och hans egna främsta 
intresse rörde gröna, militära fordon. 
Uppdraget nu blev att förutom det egna 
intresset också uppmärksamma andra 
medlemmars fordon. Hans inslag kallades 
så småningom Bergwalls sida och kanske 
närmast blev att betrakta som kåserier 
och förekom i stort sett i varje nummer 
av tidningen.
 Här ett avkortat exempel på Bergwalls 
sida från sommarnumret 1999.

Bergwalls sida

Ett uppskattat besök gjordes den 19 april till Ivars Bilmuseum i 
Hoting som ni kan se av Mona Ericssons reseberättelse. Ordfö-
rande Sture Kindberg skrev i samband med besöket att han var 
glad för Ivar Ericssons initiativ att dra igång museet igen efter 
de vedermödor han och hans familj fick utstå i samband med 
etablering och avetablering i Östersund.

Vårutflykt till
Ivars Bilmuseum

1990-talet i sammandrag
I likhet med sammanfattningarna för 1970- och 
1980-talen så är det en omöjlighet att få med allt 
som skett. Redovisningen av 1990-talet visar på 
en vital och aktiv förening som fortfarande ut-
vecklas.
 Ambitionen är att alla gamla årgångar av 
Backspegeln skall finnas på hemsidan. Förhopp-
ningsvis redan nu under hösten. Du som vill för-
djupa Dig i historiken har där en utmärkt källa 
till information.
 Tanken även denna gång har varit att intervjua 
ett antal personer men pandemin har gjort att jag 
avvaktar till restriktionerna avtagit. Till vinter-
numret borde intervjuerna kunna genomföras.

Årsmöten brukar med någon sorts 
naturlag som grund alltid hållas i 
Östersund. Den 14 november 1998 
skedde ett klart trendbrott då årsmö-
tet hölls i Strömsund. Buss avgick från 
travparkeringen i Östersund kl 10.30. 
Vid ankomsten till möteslokalen, EFS 
Missionsförening, bjöd Lars och Eli-

sabeth Bergwall på mackor med mål-
tidsdryck, kaffe och bakad kaka med 
marsansås. Det smakade kalas enligt 
uppgift från ordförande Sture Kind-
berg. Efter årsmötesförhandlingarna 
blev det besök på Hembygdsgården. 
23 medlemmar deltog. 

Under 1995 gjorde datorn sitt intåg 
hos klubben och såväl den ekono-
miska redovisningen som medlems-
registret blev databaserat.
I vårnumret 1996 skrev ordförande 
Sture Kindberg så här: Det slog mig 
en dag att inom en tämligen snar 
framtid kanske vi sitter hemma i sof-
fan bakom en persondator och läser 
vår elektroniska Backspegel via det 
globala nätverket internet, vem vet? 
Frågan är om vi vill ha det så.
Jo då, möjligheten att läsa Backspe-
geln digitalt kom 2008 då tidningen 
lades ut på hemsidan. Dock är pap-
persutgåvan still going strong!
1999 finns en notering i sommar-
numret av Backspegeln om funde-
ringar på att klubben skulle skapa en 
hemsida på nätet.

Årsmötet 1998 i Strömsund

Datorisering
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Saab 99 Turbo, bara det namnet sänder 
signaler till många av oss som var unga 
och lite biltokiga på sjuttiotalet.
 Bengt-Åke Orrell i Åre är en av få som 
äger en originalbil av den modellen och 
dessutom av den allra första som kom 
från bandet i Trollhättan 1978. Dessutom 
lackad svart vilket nog var relativt ovan-
lig vid den tidpunkten. Jag vill minnas att 
den vinröda färgen var dominerande.
 Bengt-Åke har haft bilen i sin ägo i 
stort sett sedan den var ny. Bilen var bara 
några månader gammal och hade 300 
mil på mätaren när han köpte den direkt 
av ägaren. Han har sedan vårdat den ömt 
och idag står mätaren bara på 19 700 mil 

och allt är i stort sett i originalskick och 
även lacken har hängt med sedan start. 
En raritet med andra ord.
 Saab gjorde en lyckosam satsning och 
99:an var med och inledde turbovågen 
och gjorde märket välkänt över hela 
världen. Bilen hade hög prestanda för en 
familjebil och med turbinfälgar och pi-
rellidäck gick den köra mycket fort med 
den tidens mått mätt. Jag tror att det än 
idag är en konkurrenskraftig bil vad gäl-
ler prestandan.

 Bilen används inte särskilt mycket 
men varje sommar kommer den ut på 
vägarna och under många år har ekipa-
get varit en uppskattad gäst på Saabklub-
bens årsmöten i Trollhättan. Bilen lär 
nog bli kvar i familjens ägo många år till 
eftersom sönerna inte vill att den ska säl-
jas. De har många fina minnen förknip-
pade med den.

SAAB 99 Turbo -78

Familjebilen 
med hög prestanda

Text STURE HERNERUD  foto LARS-GÖRAN ANDERSSON
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Här står den Z -registrerade Opeln parke-
rad, för säkerhets skull med någon meters 
avstånd ut till de vitmålade kantstenarna 
som så trafiksäkert markerar dikeskanten. 
Bortom berghällorna blir det nämligen 
plötsligt väldigt brant ned till det öppna 
vilda havet. Varit och vänt vid uddens 
spets och nu stannat en extra gång för att 
ta ett kort på både bil och utsikt. Italienska 
vägen heter avsnittet dom färdas på, men 
eftersom det helt tydligt är vänstertrafik, 
och nästan bara Sverige haft vänstertrafik, 
är det inte fullt så dramatiskt som det låter. 
Den svenska Italienska vägen går ungefär 
mellan Kullens fyr och Båstad i nord-
västra Skåne. Kan i och för sig vara nog så 
strapatsrikt att med en 14 år gammal bil, 
sommaren 1952 köra de cirka 110 milen 
från Jämtland ner till Skåne. Sen ska dom 
ju hem också. Majblomman, ordentligt 
fastknuten bakom innerbackspegeln kan-
ske förde tur med sig. Det är en Olympia 
från 1938 man förlitat sig på. För den ti-
den en mycket modern konstruktion med 

självbärande kaross, motor med toppven-
tiler och 37 hästkrafter tillsammans med 
en fyrväxlad låda och golvspak. Four on 
the floor, alltså, redan 1938. Dessutom hy-
drauliska bromsar på alla fyra hjulen. Och 
fyra dörrar, varav de två bakre upphängda 
i bakkant. Om någon, borde väl den bilen 
haft modellbeteckningen 444. Efter att ha 
klättrat upp till fyrtornet och spanat mot 
Danmark passar det bra med kaffe och 
kakfat hos systrarna Lundgrens på Skäret, 
någon mil längre in i bukten.
 Under höstmörkrets kvällar fördriver 
man sedan tiden med att sy fast de små 
tygmärken och spika upp någon smakfull 
liten tallrik som inköpts under somma-
rens bilresor till landets södra del, samti-
digt som de sista sandkornen från Vejby-
strand trillar fram mellan tårna.

Italienska vägen kan ni köra någon gång, 
det är en vacker slinga. Å andra sidan är 
det vackert så det räcker vid Frösö kyrka 
också.

Klubbens mångårige medlem Birgitta 
Grauers hörde av sig och berättade att 
hon har många foton från klubbens ak-
tiviteter. Här är ett axplock från hennes 
arkiv. På flera av bilderna syns Birgittas 
fina Ford Fairlane 500 från 1965. Bilen 
är ett arv efter hennes far. Forden har 

hon fortfarande kvar och deltar ibland 
med den i rallyn.
Birgitta var under ett antal år på 
1990-talet engagerad i Evenemangs-
kommittén och som styrelsesuppleant.

Till södern med Olympia
Text & foto ROLF NILSSON Överst från Storsjörallyt 1993 

samt Storsjörallyt 1996 och 
Storsjörallyt 1999.
Till vänster från ExpoNorr 
1993.
Nederst Motormässan 1991.

Några äldre klubbaktiviteter
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Hector Carlén är en välkänd profil i Öst-
ersund, i alla fall bland de motorintres-
serade. Ofta ser man honom åkandes på 
någon av sina hojar … i både ur och skur. 
Jag bestämde mig för att träffa Hector 
och låta honom berätta om sitt senaste 
projekt, "Indian Chief Roadmaster Rain-
bow 2002, Replica". Den brukar även 
kallas för Gilroy Indian då den har en lite 
egenartad motor. 

Det började så här, berättar Hector: "Jag 
åkte till Stonetown MC i Sundsvall för 
att beställa en ny hoj, Indian Cheif Ro-
admaster 2016. Inne i butiken stod en 
gammal Indian -47 som jag kände igen 
direkt. Det var en av de tre hojar som 
bortgångne "Raggar-Gunnar" (Gunnar 
Persson, Frösön) ägt. Jag frågade sälja-
ren om han skulle sälja 47:an oxå ... så 
att den kommer tillbaka till Östersund? 
Men han svarade att den kommer ald-
rig att säljas. En natt, två år senare satt 
jag vid datorn då jag fick se att "Raggar-
Gunnars" Indian låg ute till försäljning 
på Stonetowns hemsida. Det stod dock 
inget pris i annonsen. Morgonen däref-
ter kastade jag mig på luren och sa att jag 
köper den, du får 200 000. Då ångrade 
sig tydligen säljaren och det blev ingen 
affär." 

Kan du berätta mer om Rainbowen: "Jag 
har inte kommit dit än." Jag inser att in-
tervjun kommer att bli lång, ha ha!
Hector fortsätter: "Kommer du ihåg att 
jag hade en HD utställd på Bil- och MC-
showen 2011? Jag vann förresten första 
pris med den i HD-klassen. Jag försökte 

sälja den men kruxet var att den hade 
kickstart, och det var väl inte så attrak-
tivt. Jag bestämde mig för att byta in den, 
och det var då jag köpte en Indian Chief 
Roadmaster 2002. Jag fick hem den sam-
ma dag som Tjälasvängen gick av stapeln 
2018. Min tanke var att göra en trefärgad 
Rainbow."

Hector berättar historien bakom Rain-
bow: "Charles Stark, en lokal Indian-
försäljare i
Akron, Ohio, hade en anställd som hette 
John Polovic, och det var denne John 
som
lackade "Indianen" trefärgad första gång-
en 1942.
Har du någon aning om hur många som 
finns? "De är ovanliga med tanke på att 
de tillverkades 1942–53."
Har man inte möjligheterna att hitta en 
i original, ja då får man göra en replika.
Har du gjort något mer med hojen för-
utom lacken? "Lacken har eleverna på 
Palmqrantzskolan gjort, och det blev 
riktigt bra. Motorn är flidd. Tidigare var 
den på 100 kubiktum men nu är den på 
110.

Jag har en sista fråga till Hector innan vi 
lämnar garaget för att ge oss ut för en fo-
tosession. Har du något nytt projekt på 
gång? "Nej, men det skulle vara roligt och 
ha en raggarbil igen …"

Replika: En kopia på ett föremål som avses 
efterlikna originalet så långt som möjligt.

Hector fann 
en Indian vid 
regnbågens slut

Text & foto GUS GRANLI
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Borde förstås tagit sig för, för flera år se-
dan men det hade bara inte blivit av ti-
digare. Plötsligt hade dagar och månader 
blivit till år. Sex år sedan han lämnade 
åldrade föräldrar och det lilla torpstället 
där framtiden blivit omkörd av verklig-
heten för länge sedan.
 När han gick och läste för Prosten i 
kyrkbyn hade denne respektfulle man 
myndigt stoppat ned ett brev i hans lilla 
ryggsäck med förmaning att inte glöm-
ma att lämna fram det till far eller mor. 
Aningen nervös var han när farsgubben 
med allvarlig min studerade de snirkli-
ga bokstäverna och sedan läste högt för 
mor och son: ”Gossen har läshuvud och 
bör beredas möjlighet att studera vidare 
och utbilda sig”. Tystnad. Det var allt. En 
mening som gjorde de båda föräldrarna 
stolta, men som endast mor visade då 
hon med mjuka blanka ögon såg på sin 
son som blygt tittade ner på golvplan-
korna. Farsgubben sade inget, lade bre-
vet på köksbordet, gick ut till lagårn, tog 
in korna för kvällsmjölkningen. Så var 
det inget mer med det. Tretton år gam-
mal ansågs han vuxen nog att göra rätt 
för sig och bidra till gårdens överlevnad. 
Slet i skogen på vintrarna och under bar-
marks-perioden tog odlingar och djur all 
tid. Men kvällarna fick han för sig själv i 

alla fall. Suttit i sitt rum på övervåningen 
och läst brevkurser från Hermods. Kun-
de efter flitigt studerande några år se-
nare titulera sig Ingenjör. Visste väl inte 
riktigt vad det egentligen innebar, men 
sett en annons i Stockholms Tidningen, 
som gubben märkligt nog trots den extra 
utgiften prenumererat på förutom lokal-
bladet. Skickat in sina betyg och diplom 
och med skräckblandat förtjusning en 
månad senare fått besked att han var väl-
kommen till Verket i Huvudstaden. Ack-
limatiserat sig snabbt i den nya miljön, 
tränat bort små dialektala uttryck och 
betoningar och lärt sig att knyta en slips. 
Trivdes mycket bra på Byyrånn som dom 
sa. Dom, lite äldre som varit med ett tag. 
Deltagit i flera ansvarsfulla projekt och 
efter några år till och med fått eget rum 
med namn på dörren. Stått i bostadskö 
och blivit lovad ett rum och kök i ny-
byggd stadsdel till hösten. Insett att det 
skulle innebära behov av fordon. Den 
några år äldre kollegan som nyss köpt 
en helt ny Ford Eifel kunde med hela sin 
yrkesstolthet å det varmaste rekommen-
dera denna nätta lilla vagn. Så blev det. 
En helt ny Ford Eifel av 1938 års modell. 
Mörkt blå. Det var den modell som just 
då fanns tillgänglig och leveransklar när 
han en lördag extra uppklädd stegade 

in på Wiklunds i avsikt att inhandla ett 
stycke automobil av märket Ford. En del 
med kontanter han målmedvetet sparat 
de senaste åren och resterande köpeskil-
ling uppdelat på 24 månader. Det skulle 
nog gå bra. Att vända på tioöringarna 
hade han minsann fått lära sig i mycket 
tidig ålder. Tvådörrars modellen var 
dessutom några hundra kronor billigare 
och vad skulle han med fyra dörrar till? 
Inga svärmödrar eller småbarn i sikte. Än 
så länge i alla fall. Trettifyra hästkrafter 
och tre växlar framåt ingick, varav växel 
två och tre var s y n k r o n i s e r a d e ! 
Det var viktigt och bekvämt hade han 
läst. Utrustad med pålitliga mekaniska 
bromsar påpekade kollegan lite myndigt. 
Det skulle inom en snar framtid visa sig 
väldigt omodernt, hade han också läst, 
men haft överseende med. Priset spelade 
större roll.

Stigit upp redan klockan fyra, gjort dubb-
la smörgåspaket och fyllt två termosar 
med kaffe plus en kanna med mjölk. Lagt 
allt inklusive Motormännens kartblad i 
en flätat liten spånkorg han fått låna av 
portvaktsfrun som han hyr rummet av. 
Med korgen i baksätet och kartbladet 
nära till hands på herr Eifels högerstol 
hade han lämnat storstaden i solupp-

 Eifel
Herr

Text & foto ROLF NILSSON
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full tank borde han ta sig ut till kusten 
åtminstone. Betalade bensinen, mors in-
köp och det hon varit skyldig från förra 
månaden plus 50 kronor extra för nästa 
månads handelsbehov. Med mycket illa 
dold förtjusning tog handlare Eriksson 
emot penningsumman, gick före och 
höll upp ytterdörren samtidigt som han 
tackade och bugade så djupt att skärm-
mössan skulle fastnat mellan knäna om 
inte skinnförklädet varit i vägen.
 Lovat att ofta skriva och om möjlighet 
fanns, även sända någon liten penning-
summa, därefter tagit ett vemodigt adjö 
av mor samt den fortfarande neutrale fa-
dern. Forden gick snällt igång trots den 
daggfuktiga tidiga morgonen och vägen 
var tom både på häst och motorfordon. 
 
Återvänt till stora staden och snabbt fal-
lit in i vardagsrutinerna såväl på fritiden 
som på Byyrånn, som även han med viss 
storstads betoning börjat kalla sin arbets-
plats. En händelse i personalmatsalen en 
lunch hade dock fått honom lite okon-
centrerad och han kunde till och med av 
kollegorna senare samma eftermiddag 
upplevas som tankspridd och korta stun-
der direkt frånvarande. Den på lönekon-
toret nyanställde yngre damen som suttit 
vid ett av lunchborden hade hälsat med 
en artig nick och dröjt kvar med blicken 
så länge att han kände en möjlig begyn-
nande rodnad. Blygt tittat bort och tagit 
ett ledigt bord inte så långt från hennes. 
Hörde att den unga damens äldre arbets-
kamrater tilltalade henne ”fröken Chris-
tina”.

gången. Efter drygt 70 inte helt strapats-
fria mil stegade han in i den förstuga och 
det kök han hade lämnat för så många år 
sedan. Mor såklart överlycklig, gubben 
sittandes kvar vid radion i rummet inn-
anför köket, eftersom han, den förlorade 
sonen, efter alla år så opassande återvänt 
precis när dagens viktigaste program, 
Land och Sjöväderrapporten sändes på 
radioapparaten. Som om sikt och vind-
förhållanden vid Bjuröklubb skulle ha 
någon inverkan på potatisblasten 30 mil 
västerut!? 
 Middagen blev sen men mor hade an-
strängt sig med maten, det smakade gott 
och till efterrätt serverades smultron med 
grädde. Nykokt kaffe fick avsluta kvällen 
och nu stod han på övervåningen i sitt 
gamla rum som verkade vara helt orört 
under de sex år han varit borta. Till och 
med den lilla trähästen han så omsorgs-
fullt under flera mörka vinterkvällar för 
nästan 20 år sedan som tolvåring sni-
dat till och skulle ge lillStina på hennes 
tioårsdag, stod kvar i bokhyllan. LillStina 
bodde i den gård han fortfarande kunde 
skymta taknocken på om han sträckte 
sig på tå vid fönstret. Vad hon egentligen 
hette hade han aldrig funderat så mycket 
på eller ens hört, men det borde förstås 

varit något mer riktigt namn. Som små 
barn hade dom alltid haft roligt tillsam-
mans och gjorde oftast sällskap längs 
vägen till och från skolan. På somrarna 
hjälpts åt när kreaturen skulle flyttas till 
nya betesmarker. Badat, fiskat eller bara 
suttit på en sten i hagen och småpratat 
ljumma sommarkvällar. Suttit nära hop-
krupna under renfällen när familjerna 
gemensamt åkt häst och släde till julot-
tan tidigt, mörka kalla juldagsmornar. Så 
var han då en lördag bjuden till lillStinas 
födelsedagskalas och hästen som skulle 
bli presenten från honom och som han 
i hemlighet jobbat på nästan hela vin-
tern var klar och hade blivit riktigt fin. 
Men just precis exakt den dagen som 
kalaset hos lillStina skulle äga rum, hade 
farsgubben bestämt att rovorna skulle 
tas upp ur landet och han var absolut 
tvungen att stanna hemma och hjälpa 
till. Kort tid därefter hade lillStinas familj 
flyttat och när höstterminen börjat igen 
hade han på väg till och från skolan varje 
dag passerat deras tysta, tomma öde hus. 
Känt saknad, ensamhet och vemod. Und-
rat vart hon tagit vägen. Till någon stad 
där pappan fått jobb, hade han hört. Nu 
var den gård där hon och han som små 
glada barn i en annan tid lekt och haft så 

roligt, helt igenväxt och ladugårdsdörren 
hängde snett på trötta gångjärn. Kände 
på sig att hans eget föräldrahem också 
snart skulle gå samma öde till mötes. 
Både mor och far hade åldrats märkbart 
den tid han varit hemifrån. Djuren var 
borta sedan några år tillbaka, ängarna 
oslagna och hässjevirket som en gång var 
uppställt mot höladans vägg hade rasat 
ner och var på väg att bli överväxta av 
långgräset. En ny katt hade dom i alla fall 
skaffat, som nu med leriga tassar utsett 
herr Eifels pegamoidtak till en utmärkt 
utsiktsplats. 

Sovit gott i sitt gamla pojkrum. Frukost 
under tystnad allt medan nyheter och 
väder med högt uppskruvad volym lästes 
upp ur radioapparaten på hörnbordet i 
kammararen bakom köket. 
 Sedan stuvade han in det gamla paret i 
Eifeln. Gick faktiskt riktigt bra att placera 
farsgubben i baksätet trots avsaknaden av 
två bakre dörrar. Vad gubben själv tyck-
te, det var det ingen som visste. Speciellt 
talför hade han aldrig varit. En rundtur 
på byn och sen till handelsboden. Mor 
gick in i affären, själv passade han på att 
fylla upp 30 liters tanken på Forden inför 
den kommande långa hemfärden. Med 
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Den första tiden i bilens vardagsliv vet vi inte 
så mycket om, förutom att den har rullat i Bo-
huslän hos samma familj under lång tid. Som 
framgår av databladet, har Göte ägt herr Eifel 
sedan 2015. Att åka i den drygt 80 år gamla 
bilen upplevs helt problemfritt och håller man 
sig på 80-vägar är det heller inga problem att 
följa trafikflödet. Den syns ofta på fikaträffar 
och rallyn, om inte Göte med damsällskap är 
ute och klättrar på nåt berg i ett avlägset hörn 
av vår runda jord, förstås.

DET FINNS MÅNGA UTTRYCK I DET JÄMTLÄNDSKA SPRÅKET SOM 
INTE ÄR SÅ ENKELT ATT ÖVERSÄTTA TILL SVENSKA MED ENDAST 

ETT ORD. FÖRBOLSAM, TILL EXEMPEL. I BO OSCARSSONS LEXIKON 
”ORLBOKA” HITTAR MAN FLERA ALTERNATIV PÅ SVENSKA. BLYG, 

TILLBAKADRAGEN ELLER FÖRSYNT ÄR NÅGRA BESKRIVNINGAR PÅ 
HUR MAN ÄR NÄR MAN ÄR FÖRBOLSAM.

Leif Fregelin

En allkonstnär
av stora mått

Text och foto ROLF NILSSON



28  29 Backspegeln #3 2020 Backspegeln #3 2020

Han hann med så mycket mer 
än att återuppbygga gamla bilar 
i form av hopplösa skogsfynd.

Det jämtländska ordet stämmer mycket 
bra in på Leif Fregelin. Han var förbol-
sam, kanske också därför som han hann 
med så mycket mer än att återuppbygga 
gamla bilar i form av hopplösa skogs-
fynd. Ett antal T- och A-Fordar har fått 
nytt liv tack vare Leifs stora intresse 
kombinerat med ett praktiskt handlag 
utöver det vanliga. 
 En lite större renoveringsutmaning 
blev det när Leif fick korn på en Com-
monwealth i byn Bjärme, Fåker, söder 
om Östersund. Ett samtal med en släk-
ting till ägaren gav besked att bilen inte 
var till salu, men denne yngre släkting 
avslutade samtalet med ett uppmunt-
rande råd, att om Leif väntade några år 
skulle det nog ordna sig med bilöverta-
gandet, och så blev det.
 Bilen, eller rättare sagt resterna efter 
bilen hämtades hem och letandet efter 
saknade delar påbörjades parallellt med 
återuppbyggnaden. Nu är vi i tiden runt 
1967–68. Bakaxeln återfanns på en hö-

vagn och växellådan drev en slipsten. 
Motor och kylare saknades men det pro-
blemet skulle få en överraskande upplös-
ning något år senare.
 Leif och Irene i en A-Ford tillsam-
mans med Folke och Doris Boogh som 
åkte Oakland 1925, var på väg till Stock-
holm för att delta i ett rally. Man övernat-
tade hos en T-Ford kompis till Leif, Sture 
Larsson i Ilsbo Hälsingland och under 
kvällspratet kom Commonwealthen så 
klart på tal. Husvärden erinrade sig att 
det i en by inte långt därifrån hade fun-
nits en sådan bil. Efter lite faktakontroll 
i ämnet blev det snabb uppsittning för 
färd till byn där regnbågen skulle kunnat 
gå ner. Inget guldkistefynd kanske, men i 
Leifs och Irenes ögon något mycket vär-
defullare visade sig finnas under ladan. 
Där låg en motor och en kylare som en 
gång suttit i Hälsinglands förmodligen 
enda Commonwealth. Den fyrcylindriga 
3 liters järnklumpen släpades fram un-
der så stor iver och lycka att Leif ådrog 
sig ett ryggskott av den värre sorten. Re-
san till Stockholm fick avbrytas och A-
Forden ommöblerades så Leif liggandes 
i bilen nästa dag kunde fraktas hem igen. 
Äventyret slutade med operation, men 
rehabiliteringen gick bra och renove-
ringen kunde så småningom återupptas 
där slutresultatet blev en återuppstånden 
Commonwealth i nyskick av 1919 års 
modell.
 Men bilbyggandet var bara en del av 
Leifs kreativa fritid. I egenskap av T-
Fordspecialist blev han även en privat 
och lokal T-Ford körskolelärare. Under 
1970- och en bit in på 80-talet skulle 
”alla” i gammelbilskretsar ha en T-Ford, 
men inte alla hade vetskap eller kunskap 
om dessa vagnars start och körteknik. 
Och hur det gick till på Svensk Bilprov-

ning och deras T-Ford-körkunskaper ska 
vi nog så här 40- till 50 år senare inte rota 
så mycket i, men Leif har instruerat och 
övat med många ägare och förare i tidiga 
Fordars något egensinniga spak och pe-
dalmanövrering.
 Sen var det ju det här med akvarel-
lerna. Han målade också. Tavlor. Gärna 
i fjällmiljö, men ibland avbildades en bil 
i fyndskick som sedan kunde jämföras 
med det egenhändigt renoverade exem-
plaret. Han körde även flygplan i luften. 
Finns på akvarell, det också. Jämtlands 
första bil har avbildats på en målning som 
sedan trycktes upp i ett antal exemplar 
och fanns bland annat som pris vid klub-
bens rallyn något år. Träsnideriet får vi 
inte glömma. Gummor, gubbar och djur 
i typiska vardagliga sysslor i en annan 
tids era, men ändå så välbekanta. Hem-
brännarna, forbonden eller paret Märta 
80, och Sten 90, från Föllinge som tog 
bussen till stan för att förlova sig utan att 
först fråga om lov på ålderdomshemmet, 
är bara några exempel ur samlingen som 
Leif karvat fram ur vildvuxna trästycken. 
De små samefigurerna frammejslade ur 
svarta pianotangenter imponerar i sin 
detaljrikedom. Han byggde även en och 
annan fiol och nyckelharpa, sådär i förbi-
farten bara. Tillsammans med Offerdals 
store spelman och tillika krukmakare 
Olle Simonsson, var Leif medlem i grup-
pen Hartsens Vänner som bland mycket 
annat spelade på många hemvändarträf-
far och andra hembygdsarrangemang. 
 Commonwealth var en stor 7-sit-
sig öppen amerikansk vagn som endast 
byggdes mellan 1917 och 1922 och his-
torien om hur en sådan udda vagn ham-

nat i Jämtland är numer bortsuddat av 
tidens gång. Leif och Irene Fregelins 
exemplar Z100, tillhör sedan en tid 
tillbaka familjen bakom Bil Ivars kon-
cernen och finns att beskåda på Ivars 
bilmuseum i Hoting.
 Leif drabbades hastigt av en aggres-
siv form av cancer, som gjorde 
att livet dessvärre avsluta-
des våren 2019, men spår 
och minnen efter hans 
stora intresse och kunnan-
de, inom inte minst gam-
melbilshistoriken kommer 
alltid att finnas kvar. 
Lika så hans långva-
riga medlemskap och 
engagemang i JVBK, 
vilket starkt har bi-
dragit till den klubb 
vi är idag.
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TROTS ALLT

Många turer
blev det!

Det har trots allt åkts en hel del i sommar. Kom-
pisgäng som samlats för gemensam färd till såväl 
Stölans Esso i Ånn som ut till kustens sevärdhe-
ter såsom Arnolds kluriga lilla museum i Ramvik, 
Wästerbergs Konditori med Ådalens bilmuseum 
snett mittemot och förstås Härnösands stora nya 
bilsamling. Däremellan hade Lars-Åke ”Låbbas” 
Berggren öppet hus på sitt gods Halåsen, en lör-
dag. Midsommar firades vid stranden på Bynäset 
med mat och frågetävling. Tulleråsfolket öppna-
de bygdegården några onsdagar. Jaguarklubben 
träffades vid Hara brygga. Arvesund och Slåtte 
Gårdsprodukter fick också besök. Mopedfolket 
knattrade en lördag i augusti i väg till Tjärnänge 
våffelstuga upp emot Svartsjöarna. Själv har jag 
kollat att räkmackorna på Cineast i Sveg fortfa-
rande är fullt ätbara, att vattnet i fontänen i Rätt-
vik hade rätt grönfärg och mazarinerna på Fricks 
höll sig i formen. En sen middag kan man med 
fördel inta på restaurangen Timmerkojan vid E45 
utanför Rätan.
 Tack till frilansfotograferna Gus Granli, Maud 
Wängman och Hector Carlén för bilder. Initiativ-
tagarna till flera av utflykterna Peter Jansson och 
Hasse Hägg inte att förglömma.

Text Rolf Nilsson

Vi är ett gäng som brukar samlas några lördagar 
i månaden, och då beger vi oss till något trevligt 
utflyktsmål. Idag besökte vi Arvemuseet i Arvesund. 
Stort tack till Peter Jansson och Hasse Hägg för ert 
engagemang.

Arnolds bilmuseum

Arvemuseet
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Trevlig fordonsträff på gamla ESSO i Ånn. Fina bilar, gott fika och trev-
ligt folk. Garanterat coronafri resa med Indianen till en lika garanterad 
coronafri omgivning.  /Hector

Blev en tur till Halåsen idag.
Låbbas och Stina hade fixat fika. /Maud

Idag var vi ett gäng som samlades ute på Bynäset för 
att grilla. Efter maten hade undertecknad ordnat fråge-
sport med fina priser.
Ingen fick full pott, men Annika, Hasse och Maths fick 
alla 8 poäng. Lottdragning gjorde att Annika fick välja 
en bil först. Hon valde en Ford -32. Sedan var det Maths 
tur, och han valde en Merca måsvinge. En Morris Minor 
hamnade i Hasses ägor.
Tack allesammans för en trevlig dag. /Gus

ESSO i Ånn
Halåsen

Jaguarklubben

Midsommarträff på Bynäset
Tulleråsen



34  35 Backspegeln #3 2020 Backspegeln #3 2020

Idag var vi på kolbulle-kalas hos Maud Wängman och Lill-
Uffe på Slåtte Gård. Maud stekte kolbullar och dessutom 
hade hon bakat rullrån och kubb. Till detta bjöds det på 
hemgjord rabarberdryck. Himla trevligt ... och gott!  
Siv och Låbbas framför Zephyren.  /Gus

Slåtte gård

Ådalens veteranbilmuseum 
och Westerlunds Café

Som nämndes i förra numret av tidning-
en så startade utgivningen av Backspe-
geln 1987. Beträffande namnet så fanns 
en tanke på att det är nödvändigt med 
en blick bakåt i vår förening. Det kom-
mer sig naturligt av den verksamhet som 
bedrivs med nyttjande och bevarande av 
gamla fordon även benämnt Det rull-
lande kulturarvet.
 Folke Löfgren var mycket engage-
rad i tillkomsten av den nya tidningen 
Backspegeln. Själva symbolen i form av 
en backspegel på första sidan hämtades 
från Folkes T-Ford från 1915. En mall 
togs fram med spegelns ram och fästan-
ordning. Till varje nummer togs en bild 
fram som passades in i spegeln. 
 Av någon anledning kom följande 
till Folkes kännedom: ”Utgivare av pe-
riodisk tidskrift åligger det att i enlighet 
med Lag 1977:1016 anmäla detta till Pa-
tent och registreringsverket”. En kontroll 
gjordes så att namnet inte var upptaget 
redan vilket det inte var. Momsfrågan 
kontrollerades också och den visade att 
moms inte skall tas ut för tidskrifter som 
ges ut med minst fyra nummer per år. 
 Folke stod för layouten de första åren 
och han berättar att det var mycket 
klipp och klistrande. Rubriker hämtades 
ibland från andra tidningar han hade 
tillgång till som exempelvis Nyhetsbyrån 
och Vi blir fler och fler. 
 Genom sitt jobb som säljare av kas-
saregister hade Folke många företags-

kontakter och detta nyttjade han till att 
få överenskommelser om rabatter för 
JVBK:s medlemmar. Exempel på detta 
är Auto-Tjänst, Kilremslagret, Laitis och 
Fresks. Folke skaffade även annonsörer 
till tidningen vilket gav ett bra tillskott till 
tryck- och portokostnader. Som exempel 
så lyckades han få in hela 3 400 kronor 
i annonsintäkter till Backspegelns första 
utgåva 1987 i A5-format medan tryck-
ning och porto uppgick till cirka 2 000 
kronor. Pengar över med andra ord och 
dessa nyttjades till kostnaden för Årska-
valkaden i A4-format som kostade mer 
än A5-formatet. Efter två år lämnade han 
uppdraget för Backspegeln.

Text & foto Göte Högbom

BACKSPEGELNOriginalet

Folke Löfgren har sparat material från Backspe-
gelns start. Här med underlag till tidningens första 
utgåva.
Backspegeln på Folkes T-Ford från 1915. Fotat av 
Jan Andersson.
Årtalsrubriken på förstasidan i Backspegeln skapa-
des från nummerplåt.
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Blytungt i kofferten
Text STURE HERNERUD  
Illustration JÖRGEN FLYKT

MED EN KOMBI PÅ DYKTUR

Tänk dig fyra fullvuxna karlar med dyk-
utrustning i en Auto Bianci. Detta hände 
1978. Brorsan hade skaffat detta under-
måliga fordon av någon okänd och kon-
stig anledning. Vi hade gått dykarkurs 
under vintern och nu skulle vi åka till 
Bynäset och öva på riktigt. Brorsan er-
bjöd sig att köra eftersom han hade en ny 
kombi … ????
 Brorsan, något mindre än mig och 
Conny och skåningen som var 196 cen-
timeter i strumplästen, ingen av oss var 
kortare än 185 centimeter.
 Vi fyllde det lilla utrymmet bak med 
dykutrustning inklusive blybälten. Vi 
trykte in oss i den lilla bilen och gav oss 
iväg från parkeringen i Krokom men 
styrningen vägrade att fungera. Bil-
fan stod på bakhjulen och motorn och 
framdäcken ylade efter markkontakt. Vi 

gjorde en snabb omlastning för att fixa 
viktfördelningen och med blybältena 
på golvet i framsätet gick det faktiskt att 
styra italienaren igen.
 Med våra ansikten klistrade
mot rutorna åkte vi faktiskt
till Frösön i den så kallade
bilen och vi tog oss så
småningom hem igen.

En i Östersund väl känd advokat

har mist sin bil av sportigt fabrikat

Helt fräckt av tjuven blivit bortfraktad

för att sedan av polisen återfunnen slaktad

Har alla den kände advokaten redan glömt?

Han, som i sitt minne sportbilen noggrant gömt

Invånare vid stadens gator och torg har nog vetat

vad både känd advokat och dennes sportiga bil hetat

Läser det lokala bladets oansenliga lilla tidningsnotis

och man blir liksom ett barn, väldigt onödigt frågvis

Kanske finns den ändock kvar, den så sportiga bilen

Har den till och med passerat förbi i vänsterfilen?

Nu efteråt, alla måhända undrar: i vems garage?

Finns en annan, som minns och har kurage?

Det kan väl nu mer inte spela så stor roll

om inte ens någon alls längre haft koll

Inga svar på de frågor som kvarstår

Det sägs ju att tiden läker alla sår.

n´Rolf

{{
ÖstersundsPosten 7 april 1966
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ORDFÖRANDE

Sture
Hernerud

Värmon 314, 835 95 Nälden
070-660 49 99
sture.hernerud@gmail.com

Anki
Granlöf

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

LEDAMOT

Eric
Flemström

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

LEDAMOT

Rolf
Nilsson

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

LEDAMOT

VICE ORDF.

Peter
Jansson

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

LEDAMOT

Olle
Norin

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

KASSÖR

Arne
Nilsson

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

SEKRETERARE

Annika
Danielsson

Vallsundsvägen 18, 832 96  
Frösön, 070-288 11 48
danielssonannika1@gmail.com

LEDAMOT

Lena
Modigh

LEDAMOT

Monika
Grönkvist

LEDAMOT

Gunnar
Arvidsson

Rise 477, 835 98 Offerdal
070-682 21 65
edsel56@live.se

Norderåsvägen 3, 836 93  
Häggenås, 076-800 61 90
lenaabr72@gmail.com

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

REDAKTIONSKOMMITTÉ
Rolf Nilsson, sammank.
070-336 66 44
kiemencoupe@hotmail.se

FÖRSÄKRINGSANSVARIGA
Kenneth Danielsson, förs.ansv.
Vallsundsvägen 18, 832 96 Frösön
070-607 70 47

Gösta Lindström
Box 207, 840 31 Åsarna
073-055 27 29
urisasarna@hotmail.com

Göran Lindberg
Strandgatan 21, 830 80 Hoting
073-823 04 11

FORDONSANSVARIG
Olle Norin, 070-690 69 79
norin.olle@telia.com

WEBBANSVARIG
Hans Sundkvist
070-601 37 05
hans.sundkvist@bahnhof.se

ARKIVARIE
Göte Högbom, 070-550 15 08
gote.hogbom@gmail.com

VALBEREDNING
Anders Granlöf, 070-550 15 08
anders@ditecbilvard.com

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

Haxäng 160, 834 97 Brunflo
070-628 75 50
terrangarvid@hotmail.com

Så kan man kortfattat sammanfatta den 
gångna sommaren och troligen hela året 
också. Åtminstone vad som gäller all 
verksamhet som ligger inom klubbens 
intresseområde. Inga organiserade for-
donsträffar i vårt län och nästan ingen-
ting i hela landet. Trist men sant. För att 
kompensera alla inställda evenemang har 
nog många hittat på andra aktiviteter och 
jag antar att många fordon har fått välbe-
hövlig genomgång och många liggande 
projekt har säkert väckts ur sin dvala. 
Det kan ju innebära att vi nästa sommar 
kommer att få se en del nya fordon på 
våra träffar för nästa sommar måste vi 
kunna återuppta våra aktiviteter.
 Själv har jag storstädat, byggt om och 
renoverat garage och verkstad, vilket vi-
sade sig vara en nödvändighet. Jäklar 
vad mycket bra att ha-saker man hittar. 
En del känner man igen och kommer 
ihåg när och hur de hamnat i ens ägo och 
andra reservdelar och tillbehör har man 
ingen aning om hur de hamnat i verk-
staden – måhända de har fraktats dit av 
samma nattliga tomte som gömmer verk-
tyg där ute … ?
 Nåväl, nybehandlade golv, nya hyllsys-
tem och nya backar och kartonger inne-
bär att jag just nu har hygglig koll på var 
allt ligger, men gårdstomten sitter säkert 
någonstans och räknar ut hur han ska 
jäklas igen.
 Förutom jobb med lokalerna så har det 
förstås också pågått renoveringar av flera 
fordon där vi bland annat nu äntligen 
fått ut sonens Chevelle -69. Det har tagit 
13 år sedan den köptes att få ordning på 
allt, men nu är den i trafik och besiktigad 
nästan för evigt. Förresten, heter det ”be-
siktigad” eller ”besiktad”? Jag var till slut 
tvungen att kolla detta och till och med 
Transportstyrelsen godkänner bägge va-
rianterna, men vi som tillhör den äldre 
generationen håller nog gärna fast vi den 
gamla stavningen.
 En liten bilträff blev det i slutet av au-
gusti, helt inom rekommendationerna 
från FHM, och det var vännerna i Tul-
leråsen som hade dukat upp gofika ut-

omhus, en fin sensommarkväll. Trevligt 
att få träffa några av entusiasterna och nu 
hoppas jag på att vi kan återuppta de tra-
ditionerna kommande sommar. 
 Jag har dessutom haft nöjet att få åka 
med en gammal pick-up av 1962 års mo-
dell – en Scania bro-terrängbil som vi 
kallade ”Myrslok”, när jag gjorde lumpen 
på motorkompaniet på I5 för en evighet 
sedan. Bekvämlighet och prestanda var 
väl inget att skryta med, men det var ju 
inte heller meningen, utan känslan att 

återuppliva gamla minnen var mer än 
tillräckligt.
 Det som nu återstår av klubbens am-
bitiösa planering för 2020 är faktiskt bara 
Lucia-cruisingen som jag hoppas vi kan 
genomföra, om än i lite modifierad form. 
Information om detta kommer som van-
ligt att finnas på hemsidan och facebook.
 Ha en fin fortsättning på året och håll 
avstånd.

Ordförar´n  Sture

Ordförar´n

Mekonomen
lämnar

10 % rabatt
till medlemmar 

Medlemskort
medtages.

Gäller butik och 
reservdelar.

till medlemmar på 

BILPROVNING

10 % rabatt
till medlemmar på

 bilprovning

Ditec lämnar 10 % på ordinarie pris 
på varor/medel och  
rekondtjänster. 
Ej Ditec-behandlingar. 
Medlemskort medtages.

Chaufförvägen 2
063-12 68 10
info@ditecbilvard.com

10 %
rabatt

10 %
rabatt

Sommaren 2020
             – INSTÄLLD !
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POSTTIDNING B

Vid obeställbar adressat returneras tidningen till:
Jemtlands Veteranbilklubb
Trädgårdsvägen 5, 832 43 Frösön

 Jemtlands Veteranbilklubb
Trädgårdsvägen 5, 832 43 Frösön • 070-660 49 99

 Plusgiro: 88 52 11-3 • Hemsida: www.jvbk.se

Jemtlands
Veteranbilklubb
bildades 1970 och har cirka 1 300 
medlemmar. Klubben ska:
• främja intresset för tekniskt och 
historiskt intressanta fordon
• vara ett forum för utbyte av infor-
mation mellan medlemmarna 
• tillvarata och bevara kunskap inom 
veteranfordonshobbyn 
• skapa förståelse och goodwill för 
klubbens verksamhet.
 I klubblokalen på Trädgårdsvä-
gen 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 kan du teckna 
förmånliga försäkringar via MHRF/
Folksam, If och Länsförsäkringar 
Jämtland.
 Jemtlands Veteranbilklubb är 
ansluten till MHRF, Motorhistoriska 
Riksförbundet. JVBK:s medlemmar 
får kostnadsfritt annonsera i Back-
spegeln i form av radannonser.

Måndagsöppet  
i klubblokalen
Från 5 oktober till 21 december 
håller klubblokalen på Trädgårds-
vägen på Frösön öppen måndagar 
klockan 19.00–21.00. 
Välkommen till  
gemenskap och fika!

Små barns intresse för ett yrkesliv inom 
flyget kan faktiskt uppväckas genom 
ett besök väldigt nära kajkanten i Öst-
erunds hamn. En framtid som dykare 
skulle också kunna komma på tal med 
tanke på lekplatsens placering. 
 Här huserade för 50–60 år sedan 
Gunnar Spökis Andersson under nam-
net Jämtlands Aero med sina sjöflyg-
plan. En av flera olika maskiner som 
”Spökis” under årens lopp parkerade 
vid kajkanten var en amerikansk blank 
liten rackare vid namn Republic RC-3 
Seabee. Seabeen var under många år 
för både fisketurister och Jämtlänningar 
ett välbekant flygplan oavsett om det 

låg förtöjt vid bryggan i hamnen eller 
brummade över någon fjällsjö.
 Det är också anledningen till att det 
i dag står en liten klättervänlig Seabee-
modell precis där allt en gång hände, 
som för att inspirera invånarnas yngsta 
generation att i framtiden vilja bli nya 
spökisflygare. All heder till den/de som 
kom ihåg hur det såg ut förr och såg till 
att denna barnvänliga Seabee blivit till 
och placerad på helt rätt plats.

n´rolf 

Mer info på jvbk.se och Facebook

Apropå ingenting …


