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1. Morbrors stora Austin med skinnklädsel,
imponerade.
2. Avsked och hemfärd efter en händelserik
semestervecka i Uppland. Z9561.
3. Uppställning på kaserngården före avfärd.
Lättare fram än bak.
4. NB 88 årsmodell -69 en fin vårdag 1973
mellan Genvalla och Orrviken.
5. Påskresa till Uppsala 1955.

TEXT & FOTO Rolf Nilsson

M

Mormor och morfar bedrev jordbruk i Uppland och besök gjordes förstås ett par gånger varje år.
Första resan var oftast till påsk,
eller om påsken var väldigt tidig,
till pingsthelgen. Om vi kom ner
till gården under pingsten fick jag
ibland uppleva det som i dag kallas
”kosläpp” vilket var mycket spännande och roligt för en trottoarunge vars enda kontakt med djurvärlden i övrigt var katten
på Riktiga Landet. Minst en semestervecka bodde vi där varje
sommar och deltog bland mycket annat i höhässjningen, där
man i stället för hässjeroar lindade ståltråd mellan hässjestolparna. Att sen överst på hölasset få åka hem till gården med två
tvåaxliga hövagnar kopplade till morfars Fergusongrålle och se
och höra när höet blåstes opp på höskullen ovanpå ladugården
är minnen som sitter kvar.
Jag fick även ibland åka med morbror i hans gråa Austin A40
Somerset. Sittandes i baksätet på den brunröda skinnklädseln
hade jag bra utsikt över både instrumentbrädan med handskfack på båda sidor om den centralt placerade hastighetsmätaren och till vänster den stora banjoratten med kromade ekrar.
Den lilla knoppen i överkant på rattnavet som påverkade körriktningspilarna hade jag full koll på samtidigt som grusvägen
slingrade sig ut till stora vägen där vi hämtade posten. Ibland
åkte vi ända bort till lanthandeln i Saringe. Mjölkbilen kom
varje dag och fiskbilen och drickabilen en gång i veckan. Svagdricka fanns att köpa i 5-liters flaskor ställda i träram. Morfars
favoritdryck till middagen. Drickabilen tillhörde ett byggeri på
en ort inte så långt från gården och skulle senare bli känd för
sin rallycola och rallyföraren Åke "Bryggarn" Andersson.
Den lite vemodiga hemfärden norrut påbörjades oftast en
tidig söndagmorgon. Humöret steg dock rätt snabbt när vi kom
in på riks 13 (från 1962, E4) och den tilltagande biltrafiken, där
jag intresserat studerade ett mer varierat utbud av fordon och
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färgkombinationer än vad jag var van vid hemifrån. Vägen blev
smalare och granskogen tätare när vi passerade Månkarbo,
Tierp och vidare mot upp mot Mehedeby. Där någonstans blev
vi ofta upphunna av tidningsbilarna från Stockholm, packade
med DN, Aftonbladet och Expressen. Plötsligt var utsikten
bakåt full av en amerikansk pickup eller en nedlastad herrgårdsvagn med V8 motor som väldigt tydligt visade att den ville förbi och vidare mot Gävle, Söderhamn och Hudiksvall. Att
köra tidningsbil var det tuffaste jag kunde tänka mig just då.
Stora starka bilar med en viktig last som absolut måste komma
fram så fort som möjligt. Ut på vägen, inga fartbegränsningar.
Bara att dra på. Flytta på er, ni tröga söndagsbilister, med era
gammalmodiga små folkvagnar, Oplar och tvåfärgade Taunusar! Här kommer en med ett viktigt uppdrag!
Några år senare i livet upptäckte jag, vid ett Stockholmsbesök, små behändiga bärgningsbilar. Oftast byggda på Chevrolet
pickup chassi. Det blev mitt nästa stora mål. Vore nåt att komma hem med det, till bonnstan. Ta finjobben av de större firmaägda bilbärgarna. Tur att det inte blev något av dom drömmarna. Jag som helst vill titta åt ett annat håll och blunda om
jag ska koppla några startkablar mellan två batterier. Orkesterbilarna tilldrog istället min uppmärksamhet. En period skulle
alla popband ha en Chevrolet Suburban och på dragkroken en
skåpvagn där namnet på orkestern lyste i stora bokstäver: Tages, Shanes, Trio me Bumba för att nämna några. Just Trio me
Bumba sågs ofta i mina hemtrakter. En kille, Holmberg tror
jag, snett över gatan körde deras turnébil ett tag. Chaufförsambitionerna vaknade till liv igen. Där fanns ju den stora tuffa bilen, och att köra runt i hela Sverige med ett sånt ekipage skulle
man väl inte tacka nej till om man fick frågan. Joo föresten, jag
hittade ju inte till Folkets Park i Skövde eller till Sandgrund i
Karlstad. Knappt till Stromboli i Övsjö. Skulle det bli skivinspelning i centrala Stockholm ville då inte jag köra! Nej, det
fick stanna vid drömmar det också.
Gjorde så småningom ”lumpen” eller värnplikten, som det
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så fint heter, på I 5. Blev uttagen till bandvagnsförare. Bogserade stackars göteborgare som längs ett långt rep efter vagnen
försökte stå på arméns träskidor med sladdriga bindningar.
Torrt, varmt och skönt inne i förarhytten, men med ett vaksamt
öga i backspegeln iakttagandes siste mannens yviga svängar
vid snöret. Tillfrågades en februaridag om jag ville köra ner
en bandvagn till en repövning utanför Orsa. Tänkte det skulle
vara skönt att komma bort ett tag och tackade ja. Blev tilldelad
ett färdiglastat ekipage och fick rådet: ”Kör över Vemdalen, det
är bättre väg”. Upp till Vemdalsskalet gick allt, visserligen ganska sakta, men ändå, tack vare inkopplingsbar framhjulsdrift,
rätt bra. Sen bar det av utför med ett släp som uppenbarligen
var tyngre än själva dragbilen. Överlevde nerfarten och kom
på kvällskvisten fram till Stackmora med inkvartering på övervåningen i en gård hos ett äldre par. Kalle Anka-tidningar var
framlagda på nattduksbordet. Hemresan gick över Ytterhogdal, vilket var mitt helt personliga beslut, och återlämnade bil
med last till synes i lika oskadat skick som fem dagar tidigare.
Kommentaren från fordonsgruppens befäl: ”Dom hade ju kunnat ställa på några betongklumpar på flaket innan du åkte …”.
Tack för tipset!
Stärkt av mina militäriska bravader blev jag betongbilschaufför. Åka runt i stan, och ibland en sväng ut på landet. Egen
bil. Fina dagar. Det byggdes överallt. Lugnvik, Valla, Odensala,
Hallström o Nisses i Brunflo och Körfältet. En dag med tolv
lass till Hovslagargränd, tvärs över gatan från betongstationen
var väl inte det mest spännande. Spännande var däremot att

Vad har man för
diagnos med alla
dom där bokstäverna?
leverera till höghusbygget på lasarettet. Har ni lagt märke till
att entrén i höghuset heter plan 6? Då kan ni tänka er hur djup
den gropen var, sedd från Kyrkgatan. Överst på kanten stod
betongfickan som man skulle backa upp mot för tippa över betongen. En liten isig uppförsbacke sista metrarna före fickan
medförde att man fick ta lite sats och sen tvärnita exakt innan
man knuffade ner hela arrangemanget till plan 0. Lyfte boggien för säkerhets skull och hoppades att bilen stod still under
tiden baljan tippades upp och betongen rann över till fickan.
4 låg och 4 hög = 8 växlar vid varje rödljusstopp medförde en
svullen höger handled och blåsor i handflatan. Dessutom hade
jag svårt att somna de kvällar jag sett på tv-vädret att det skulle
bli snö på natten eller nästa dag. Efter knappt ett halvår var jag
nöjd och återgick till reservdelsbranschen. Sen dess har jag inte
kört några större fordon. Körkortet med behörighet att framföra det mesta man kan komma på, har jag lite malligt förnyat
men efter en kommentar från äldsta dottern tror jag att jag låter tillstånden löpa ut nästa gång. ”Vad har man för diagnos
med alla dom där bokstäverna?”
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Bredbyn 10 maj

ÄNTLIGEN

– efterlängtad premiär
för årets onsdagsträffar
Hissmofors 3 maj
Gott fika var uppdukat inne i stora salen. Folkets Hus-föreningen fixade detta
samt försökte även ordna så att så många
bilar som möjligt fick plats utanför. Nu
blev anstormningen så stor att en del fick
parkera en bra bit bort.
Efter sedvanligt kaffedrickande och
mingel var det dags att inspektera fordonsparken och uppdatera vad som skett
under vinterhalvåret. I takt med att solen gick ner så sjönk också temperaturen
och det var dags att nöjda åka hemåt.
Text & foto Lars-Göran Andersson

Det blåste åtminstone inte den här kvällen som det gjort tidigare i veckan, men
en temperatur på endast några plusgrader medförde kanske att besökarantalet
inte slog några rekord. 65 ekipage blev
det till slut i Bredbyn, som var målet för
fikaträffen onsdagen 10 maj.
Variationerna på fordonsparkeringen var trots det stort. Från väghyvel till
Cadillac och däremellan allt man kan
tänka sig i modellväg. Efter att ha minglat och sparkat däck bland bilarna var
det skönt att komma in i värmen i den
rymliga salen där stut och gokrusbordet var laddat. God förtäring och trevlig ”personal” gjorde mycket till, för en
lyckad kväll.
Text & foto Rolf Nilsson
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1. Bilder ljuger aldrig sägs det, men så här
tomt var det inte i verkligheten.
2. Garanterat första gången en väghyvel har
besökt en onsdagsträff. Kristina Machner från
Landön var chaufför.
3. Husse till denna grymma lilla varelse heter
Lars Göran Johansson, Offerdal. Messerschmitt
KR 200, 1955.
4. Ford Fairlane 1955. Ägaren Stig Norén har
återupplivat ett barndomsminne.
5. Sture Hernerud jobbar inte vid brandkåren, men tre röda bilar tog han ändå med sig
till Bredbyn. Amazon 123 GT 1967, PV B 18
1962/63, 164 automat 1969.
6. Cooper S. Nyuttagen och så blank att både
fotograf och parkeringsvakt avslöjar sig i
lacken.
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Det kunde inte ha blivit en bättre start,
vädret var soligt och så varmt man kunde
hoppas på för att vara i början av maj. Redan vid 17.30 började några bilar leta sig
in på Stortorget. Storgatan vid Teatern
var avstängd så det fanns bara en infart
till torget, via Samuel Permansgatan från
Strandgatan och Köpmangatan.
Fler och fler bilar dök upp efterhand,
vid 18.30 var noteringen drygt 100 bilar
och innan klockan hade blivit 19.00 var
det över 130 fordon.
Färden gick till Hissmofors Folkets
Hus, en anrik byggnad invigd 1923. Den
användes fram till mitten av 60-talet, förföll sedan under ett antal år. Byggnaden
räddades och återställdes tack vare ett
starkt lokalt engagemang. Återinvigdes i
början av 80-talet och drivs nu av en livskraftig Folkets Hus-förening.
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1. Torget fylls, så här såg det ut vid
kl 18.30. Det kändes verkligen som
våren kommit trots att det fortfarande
är snö i Gustavsbergsbacken.
2. Fina bakdelar.
3. En öppen motorhuv drar genast till
sig experter och vanliga nyfikna.
7 4. Göte med FNL-moppe.
5. Replica 32:a med rätt stuk och ny
patina.
6. Delar av Folkets Husföreningen
som ordnade fikat.
7. Mopedgänget varmkör inför
hemfärd.
8. Roadsterfront i kvällssol.
9. Messerschmitt i skönt skick.
10. Äldre engelsman född 1953,
Lanchester LJ 201 Leda. Ägare Oskar
10 Arhusiander, Häggenås.
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Brunflo 17 maj
3

1. Ove Ring och Gunilla med Volvo
164 -73. Ove letar skraplisten på höger
bakdörr kanske någon kan hjälpa till att
hitta en?
2. Niklas Göransson med sin nyligen inköpta Lincoln Capri -53 2d HT en fin och
ovanlig bil! Tillverkad i 12916 exemplar.
3. Terje Östbö med sin Camaro.
4. Två Opel GT vilar på ängen bakom
Hembygdsgården medan ägarna fikar.
5. Ford Granada 2300 L -75.

Den 17:e maj var det dags för Onsdagsfika på Brunflo Hembygdsgård,
Lite över 80 fordon borde bli sådär
en 250 besökare i den fina gamla
hembygdsgården och minglandet
på parkeringen kom en aning i bakgrunden till förmån för ett mycket
intressant lantbruksmuseum inrymt i den stora ”ladan” strax bakom huvudbyggnaden.
Text & foto Magnus Roos
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Hallen 31 maj
Ett 30-tal bilar samlades i snålblåsten på Stortorget denna onsdag, runt 70 bilar och en MC dök upp i Hallen
för onsdagsfika.
Anders och jag brakade iväg med Kapitän och åkte
med Freja och Skidbladner till Hallen. Vågorna slog
mot färjan, och bitvis gungade det rejält. Vi åkte lite tidigare så vi skulle hinna äta middag där innan alla kom.
Tråkigt nog kommer de att stänga Hallens Grill & Café
den 16 juli, så vill man äta ett Burn Out Meal eller något
annat gott, eller bara se den coola inredningen, ska man
skynda sig dit.
Supergod mat, supergott fika med ägarinnan Susanne Johansson, dottern Petra Ottosson och Susannes
mamma Barbro Johansson, och några till bakom disken.
Text & foto Anna Carin Jansson

Aspås 24 maj
Vi som gillar Hot Rods fick en riktigt härlig upplevelse i Aspås den här kvällen. Jag
tror aldrig jag har sett så många Roddar
på en fikaträff i Jämtland. Men det visade
sig när man kom till Roddarnas mecka,
Krokoms kommun, kan det bero på att
bröderna Boogh:s stora intresse har spridit sig genom åren.
När det begav sig, i klubbens början
alltså, då var en Hot Rod en riktig fasa för
JVBK. Då skulle man bevara bilen i originalskick och inte förstöra den på det här
sättet. Men visst är en Hot Rod, att bevara
det gamla. Idag spelar det ingen roll om

och hur man gör med sitt fordon, bara
man skapar och designar efter sin egen
smak och tycke.
Det var trevligt att komma upp på Aspåshöjden, dels att avnjuta fikat, se den fina
utsikten och att se de uppklädda tjejerna
som gick omkring i rätt klädstil.
Vid uteservering stod JG Jonsson och
Kalle Kingstad och smorde kråset med en
korv med bröd.
Totalt deltog 117 bilar och 5 motorcyklar.
Text & foto Agne Ottosson

2
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1. Det här är en riktig kultbil i RoddSverige. Bilen gick som projekt i
tidningen Wheels i mitten på -80 talet
och byggdes av Göran Ambell, ett
namn som vi alla bilälskare känner till.
Nu är den lycklige ägaren Arvidsson i
Dvärsätt.
2. Fläckig Amazon, men ändå unik.
Ni kommer att få en presentation av
bilen i höstnumret.
3. Stig Svanborgs nyköpta Hot Rod,
med anor från USA.
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20:e upplagan av Springmeet blev precis den succé som arrangörerna
drömt om. Maria med sin stab från SHRA-Östersund tillsammans med
Anki och Annika från vår klubb, gjorde återigen ett imponerande jobb
inför årets stora bilfest. Drygt 5 800 besökare tog del av entusiastbilsparkeringen, marknaden, underhållning från scenen och motorcirkusen med
motorcyklar i tunna. Stor tunna. Dessutom korades för första gången miss
Springmeet. En nyhet som uppskattades av både publik och deltagare där
vinnaren fick skänka prissumman till egen vald välgörenhet.

Evenemang

– succén som
alla drömt om
10
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Optands Flygfält med närmare
1 400 entusiastfordon och 5 800 besökare.

11

Parkeringen

Som självutnämnd bevakare av entusiastfordonsparkeringen insåg jag snart
att jag tagit mig vatten över huvudet. Att bland nästan 1 400 bilar, traktorer
och motorcyklar utse favoriter skulle bara bli orättvist mot alla andra. I stället bjuder jag på ett bildkollage som visar bredden på utbudet denna dag.
I folkvimlet träffade jag på Holley, 11 månader, som frikostigt lånat ut rollatorn till morfar Bengt Magnusson och på en filt ute på gräset sågs fru Fredriksson och fru Magnusson lapandes både sol och värme. I trygg närhet av
sin 55:a Fairlane hade Marianne och Stig full koll på läget tillsammans med
Bengt Nordqvist som hittade en ledig stol mellan paret Norén.
Text & foto Rolf Nilsson

12

Backspegeln

Backspegeln

13

1. Tidig morgon på marknaden.
2. Daniel Höglund fyndar
litteratur.
3. Kalle Kingstad sitter och
myser i morgonsolen i väntan
på köpare.
4. När morgonen så sakteliga
övergår i förmiddag fylls
marknaden med hugade
köpare.

1

Scenen

Marknaden

Lördagsmorgonen var mycket fin med
sol och klarblå himmel, idealiskt för
springmeet med tillhörande marknad.
Från början på morgonen var det ganska glest mellan köparna men som
vanligt så var de ihärdigaste marknadsrävarna redan tidigt där.
Efter några timmar så var det nästan
fullt med nyfikna och köpsugna besökare.
Text & foto Magnus Roos
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Miss Springmeet

Sassy Santina

Peoples Choice

Roger Johansson, Ford Thunderbird -56

Bästa fordon på två hjul

Cissi Lindqvist, Puch Florida

Bästa fordon på fyra hjul

Bertil Nilsson, Buick -47

Bästa europeiska bil före 1960

Jörgen Carlsson, Mercedes Benz 170 S

Bästa europeiska bil efter 1960

Arne Eriksson, Audi 100 Coupé X2

Bästa amerikanska bil före 1960

Lars Nordin, Chevrolet -57

Bästa amerikanska bil efter 1960

Lars Jonsson, Chevrolet El Camino

Snyggaste EPA

Hampus Brandt

Snyggaste Hot Rod

Tommy Eriksson, A-Ford Roadster -29

Snyggaste europeiska MC

Johan Plöen, BMC Scrambler

Snyggaste amerikanska MC

Börje Nordqvist, Indian

Snyggaste japanska MC

Ola Larsveen, Honda CX500

Snyggaste moped

Gunnar Lindqvist, Puch Florida -57

Snyggaste tunga fordon

Jocke Jönsson, Volvo BM Viktor

Snyggaste gatbil

Johan Lundberg, Mitsubishi Evo X

5. Speakerparet Janne Wahlsten till vänster
och Per Evert Persson.
6. Några av pristagarna samlade. Från
vänster Roger Johansson, Sassy Santina,
Cissi Lindqvist, Börje Nordqvist, Hampus
Brandt, Jörgen Carlsson, Lars Jonsson, Jocke
Jönsson, Johan Lundberg, Johan Plöen, Lars
Nordin, Gunnar Lindqvist och Arne Eriksson.
7. Några av Miss Springmeetkandidaterna
spontandansade till Andy and the Rockets
rockabillymusik.
8. Michaela Kellgren presenterar
kandidaterna till Miss Springmeet. Från
vänster Lollo Köpsén, Ebba Emilsson, Petra
Svensson, Sassy Santina, Emma Brodin,
Andrea Magnusson, Petra Nyborg, Linn
Lund, Malin Olsson och Emma Beiersen.
9. Segraren i Miss Springmeet, Sassy
Santina, poserar vid familjens Checker
Marathon -66.

Bevaka vad som händer på och runt scenen – det
var uppdraget för mej denna strålande 20-årsfirande Springmeetdag. Lätt uppdrag kan tyckas men,
skulle det visa sig, kanske inte ändå! Och varför då
undrar vän av ordning? Jo – det fanns så mycket
annat intressant att se och uppleva på plats. Och på
plats innebar inte bara på marken utan även till väders – jag fick nämligen uppleva det stora nöjet att
få en tur med helikopter för att fota hela området.
Till uppdraget nu. Speakern Janne Wahlsten var
den som tillsammans med medhjälparen Per Evert
Persson höll låda och berättade om vad som var på
gång. För den musikaliska underhållningen sva-

rade Mama´s Kitchen och Andy and the Rockets.
Årets nya inslag, Miss Springmeet, fick vederbörlig uppmärksamhet. Vid två tillfällen under dagen
presenterades och intervjuades de tio deltagarna
av Michaela Kellgren. Numera har Springmeet
också ett antal sponsorer och samarbetspartners
och dessa uppmärksammades också under dagen.
Efter en upplevelserik dag inföll finalen i form
av prisutdelning i de 15 priskategorierna samt Miss
Springmeet. Först ut blev Miss Springmeet med
Sassy Santina som segrare och sist att presenteras
blev det prestigefyllda priset Peoples Choice som
tillföll Roger Johanssons Ford Thunderbird -56.
Text & foto Göte Högbom
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Bjuder
upp vid

TEXT & FOTO Rolf Nilsson

Förmodligen var han vid vattenkraften.
Driftmästare som han var på våren 1950
när han köpte sin nya svarta PV, modell 47. Den med instrumenten i mitten
och lilla uppviket upptill på stötfångarna. Registreringsnumret blev Y11285.
Kanske beställd och efterlängtad sedan
länge inför nöjesturer på helgerna i trakterna runt Forsmo, Eds socken som var
hemort den första tiden. Någon gång
kunde det nog hända att PV:n fick rulla
iväg på tjänsteförrättning vid avlägsna
vattenkraftverk med sin driftmästare vid
ratten.
Februari 1953 gick i alla fall flytten till
Harsprånget i Jokkmokks kommun och
bilen blev omdöpt till BD13885 samtidigt som driftmästarn ändrade sin titel

67

till ingenjör. Det var nog bäst det. Harsprånget är inte vilken liten vattensnurra
som helst.
Lite drygt ett år senare minskade beståndet av svarta PV-bilar i Jokkmokk
med en individ, när ingenjör´n vände
PV-fronten söderut och bosatte sig i
Sundsvall och bilen tilldelades Y21943.
Sen verkar det ha varit ganska lugnt några år och sista skattekvittot är utskrivet
1964. Då vilar bilen i Bispgården men
fortfarande hos den ursprunglige ägaren.
1977 förverkligar Marias far gamla minnen
och drömmar om sin
egna första bil som
var just en svart 50-

Dom tar danssteg i pur glädje
att få vara ute på vägarna igen!

års PV och övertar ansvaret. Den svarta
flyttar till Frösön och körs lite i smyg runt
de närmaste kvarteren, men blir aldrig
återinförd i registret. I stället får den återigen sova i många år fram till våren 2017
när Maria står som ägare nummer tre
och lämnar PV:n till Johan Andersson,
en biltrollgubbe i en by utanför Lit, där
det blev stora maskinella genomgången,
allt från tånaglar till tandborstning, typ.
Nya vätskor, nya bromsar, vattenslangar,
koll generator, tändningsdelar, rep bensinpump, ja, allt som rör sig på en bil fick
sig en omgång. Rost? Nja liite. Fixades
också av Johan. Själva utsidan fick dock
nöja sig med en tvätt. En aning slitet, liten buckla här och några repor där, men
original. Patina och historia.
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Den efterföljande ursprungskontrollen och registreringsbesiktningen gick
som en … dans? Om man nu kan tro att
en 67 år gammal bil gör sånt. Det kanske
är det dom håller på med när vi skyller
på de smala diagonaldäcken. Dom tar
danssteg i pur glädje att få vara ute på
vägarna igen!
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Rally
TEXT Anders Jonsson FOTO Lars-Göran Andersson

Mopedrally 2017
Då var det dags igen – för fjärde året i rad
anordnades ett mopedrally i klubbens
regi. I vanlig ordning var det ett uppskattat inslag under försommaren, en bra
start på den kommande säsongen. Nytt
för i år var att mopedrallyt samarbetade
med Bil & MC show, start och målgång
var vid Frösöpark Arena där våra fordonsentusiaster fick ta del av andra vackra entusiastfordon.
Tack vare det fina vädret samlades
hela 50 ekipage av olika modeller, varav
den äldsta var en Mustang minor från

1952 och kördes av Johan Eliasson som
dessutom tilldelades dagens pris för stilfullaste ekipage. Från Frösön tog ekipagen sig vidare till Östersund centrum,
där de fick köra en tur efter cykelvägarna
samtidigt som de hade möjlighet att tävla
genom att svara på ett antal frågor.
Innan ekipagen åkte tillbaka mot Frösöpark för avslutning, fick de ett stopp
i Badhusparken för att inta en lättare
lunch samtidigt som åkarna fick visa upp
sina mopeder för intresserade åskådare
och njuta av likasinnades sällskap.

Åter på Frösöpark fick deltagarna delta i ett sista tävlingsmoment där de fick
gissa vikten på en gatsten, vilket gav vida
olika gissningar. Han som gissade närmast och gick som slutgiltig vinnare av
Mopedrally-tävlingen var Kjell Ahnfelt.
Dagen avslutades med en gemensam
prisutdelning med Bil & MC show, där
vinnarna fick motta sina priser.
Stort tack till alla deltagare!

1

3

4

2

1. Mopedister i full färd mot Östersund.
2. Utmärkelsen Stilfullaste Ekipage gick till Johan Eliasson på sin
Mustang Minor från 1952.
3. Prisutdelning från Bil & Mc Shows scen.
4. Per-Erik Lindé, Johanna Danielsson, Anders Jonsson och Sara Karlsson
i full fart med förberedelserna av lunchen. I bakgrunden assisterar de
övriga i funktionärsteamet, Linnea Andersson, Saga Linde och Sofie
Linde.
5. Kjell Ahnfelt på sin Fram King Clipper, vinnare av tävlingens förstapris.
6. Gemensam lunch vid Sjötorget, stor variation av olika märken och
modeller.
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Felician
som försvann
men återkom

TEXT Sture Hernerud FOTO Rolf Nilsson och Sven-Erik Göransson

Den e int myttje stöör
än en fanerskruck.

Åren 1961 köpte en direktör från Lidingö en splitterny Skoda Felicia Cabriolet till sin hustru men redan våren
1962 byttes bilen bort och den nye ägaren blev en radartekniker vid namn Nils
Andersson. Den nye ägaren var bosatt i
Stockolm men hade sina rötter i Forsåsen som ligger cirka fem kilometer från
Föllinge. Han använde bilen den sommaren och året därpå men hade ingen bra
garageplats i huvudstaden så han beslöt
att köra hem den till föräldrarnas gård i
Jämtland för vinterförvaring. Det bar sig
inte bättre än att en tidig snöhalka gjorde
att bilen gick av vägen någon kilometer
från byn och Andersson fick traska hem
och be pappa om hjälp med bärgning av
bilen. Gubben var troligen inte ett dugg
imponerad av sonens körkunskaper men
spände för den gamla hästen som drog
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upp bilen ur diket. Trots att bilen var fullt
körduglig så lät gubben hästen dra bilen
hela vägen hem till gården i ren ilska.
Där hamnade bilen på logen och pallades upp.
Där hade den här historien kunnat
sluta om inte en ung och motorintresserad grabb vid namn Sven-Erik Göransson från granngården fått nys om den.
Det tog dock hela 20 år innan Sven-Erik
äntligen fick köpa bilen som då fick en
rejäl genomgång. Bilen hade stått torrt
och fint och med hardtopen på men svalorna hade naturligtvis hittat in i logen
och skitat ner bilen ordentligt. Efter rengöring och topplack besiktigades kärran
och den kördes fram till 1987 då andra
bilar och kanske också andra intressen
tog över och bilen blev åter stående på
pallar hemma hos Sven-Erik.

Bilen föll nog mer eller mindre i glömska men 2012 kom intresset och energin
tillbaka hos Sven-Erik som då tog fram
bilen, bytte vattenpump, satte på nya
däck, renoverade bromsar och fick en
ny sufflett sydd av Birger Granli i Ope.
Sedan dess har den körts en del på olika
veteranbilsträffar och den väcker alltid
uppseende eftersom den är väldigt ovanlig och i bra skick. Det ser ju dessutom
ganska skojigt ut när Sven-Erik som är
närmare två meter lång kränger av sig bilen. ”Den e int myttje stöör än en fanerskruck” skulle nog min gamle far sagt.
Bilen har idag 4 700 ärliga mil på mätaren och under huven sitter en 1,2 liters
rakfyra med dubbla förgasare som ger
hela 53 hk. Bakom den främre nummerskylten finns uttaget för veven som givetvis fortfarande finns kvar och den är fiBackspegeln

nurligt hopsatt med hjulnyckelverktyget.
När Sven-Erik köpte bilen 1983 fanns
det bara sex Skoda Felicia med cab kvar i
bilregistret och då hade man faktiskt tillverkat modellen mellan 1959 och 1965.
Idag torde det finnas fler bilar av modellen eftersom det skett en del import från
de forna öststaterna men vår Felicia är
fortfarande en unik bil med en intressant
historia.
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Recept
på cruising
Förberedelser: Börja med en heldag på Optand i sällskap med tusentals bilintresserade personer. Titta på allehanda fina, roliga, intressanta och speciella fordon, handla på marknaden, träffa gamla och nya kompisar osv. Njut
av vädret, solglasögon och solskydd anbefalles.
Passa sedan på att få något ätbart i er, kvällen kan bli lång.
Genomförande: Samlas på travparkeringen framemot 18-tiden, alla typer av fordon välkomnas, allt från mopedbilar till militärlastbilar, hitta någonstans att parkera, gå omkring och träffa folk och spana in bilar. Den som
inte är chaufför kan passa på att svalka sig med något drickbart i lämplig
styrka. Förare får hålla sig till vatten.
Efter någon timme blir det tämligen fullt på parkeringen och en del börjar att rulla ut för att testa den föreslagna cruisingrundan. De flesta tycker
det känns långt att åka ända bort till stadsdel Norr och väljer istället att vika
av vid Stuguvägen. Rådhusgatan ser mer ut som en långdragen parkering,
tar cirka en timme att åka från Nya Kyrkan till RaggarStatoil. På balkonger,
gräsmattor och i fönster njuter allmänheten av åsynen av alla fina bilar, som
man i lugn och ro hinner studera. I kön dyker det ibland upp lite vanliga
trafikanter som snabbt inser att dom skulle valt en annan väg.
Den stora publikplatsen är vid Statoil, förlåt Circle K, lär mig aldrig.
Många beundrande blickar blir det, många skulle hellre vilja åka med än
att sitta på gräsmattan.
Årets nyhet: Efter ett varv på stan på tomgång, vad kan kännas bättre än
att få åka in på burnout-plattan och svarva av några millimeter av däcksmönstret? Inget!
Cruisingen fortsätter varv på varv och den kanske pågår än.
Text & foto Lars-Göran Andersson
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Stilfulla
kreationer
i årets Damrally
TEXT Rolf Nilsson
FOTO Lars-Göran Andersson, Rolf Nilsson

Det är något speciellt med Damrallyt.
Ett fantastiskt engagemang och en
inlevelse hos deltagarna som verkligen
gjort sitt bästa för att med kläder och ska
man säga, tillbehör? passa in i den tidsepok eller tema som fordonet de framförde. Lägg därtill den glada och lite
busiga inställning hos besättningarna i
de cirka 40 ekipagen, så har man förutsättningarna för en trevlig utflykt i den
Jämtländska naturen.
Samling och start, som sig bör, på
torget i fint eftermiddagsväder med

många nyfikna och roade åskådare. Allt
eftersom första tävlingsuppgiften utförts
ställde bilarna upp sig i startkön där
Arne Nilsson småpratade med föraren –
förarinnan heter det väl? Sedan ropade
Arne: Klara, Färdiga, KÖR, då lyfte lilla
Stella Prydz, 5 år, med en bestämd knyck
startflaggan.
Bansträckningen gick över Frösön och
efter att ha utfört prov nr 2 på Rödön och
läst roadbooken rätt, landade man vid
föreningshuset i Vaplan för välbehövlig
smörgås och kaffepaus.

Backspegeln

I den här sortens rally behöver man
varken byta däck eller knacka ut buckliga skärmar vid halvtidsvilan. I stället
hade arrangörerna ännu ett klurigt litet
prov som skulle utföras innan damerna
drog vidare genom Nälden, tog vänster
över bron, uppför långbacken och sen ut
på landsbygden på den fina slingrande
vägen mot Alsen, som var etappmål nr
4 och därefter via Kluk, blev det målgång
och prisutdelning på Svea Park i Kaxås.
Kvällen fortsatte med mat och underhållning.
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Pristagare
Juryns pris
1. Anna Nygaard
2. Petra Nyborg
3. Ulrika Hopstadius
Elegantaste ekipage
1. Helene Johansson
2. Lena Kempe
3. Elisabeth Sjöström
Damrally (frågor & kontroller)
1. Ulrika Hopstadius
2. Ros-Marie Jönsson
3. Lena Jämthag, Lena Kempe
Charmigaste ekipage
Anna Nygaard
Åkt längst
Tina Engström
Jäklats mest
Lena Jämting
Peoples choice
Petra Nyborg
Dagens snyggste sladd
Sandra Lidén
Pris skänkt av Svedbergs Guld.
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Radiotips #1

Reseberättelse
I oktober förra året gjorde Kent Blomkvist, Bo Henriksson, Ove Isacson, JG
Jonsson, Mats Matsson, Arne Nilsson, Bengt Stenqvist och Göte Högbom
en intressant resa till norra Italien. I förra numret redovisades besöket på
marknaden Auto e Moto Epoca och historiskt racing på Omola.
Här kommer nu reportage från Museo Nicolis.

Nygammal värld

Museo Nicolis
Multimekaniskt museum

6

TEXT & FOTO Arne Nilsson

Luciano Nicolis var en stor bilälskare, fascinerad av den
mekanik som får en bil att fungera. Kanske var mekaniken
hans största intresse. Den slutsatsen kan man dra när man
ser allt han samlat på, bilar från alla decennier, motorcyklar
skoters, mopeder, cyklar med mera.
Vid besöket 21 oktober dominerades gatuplanet av en
omfattande ”Vespa firar 70 år”-utställning. Ett oräkneligt
antal Vespor av olika modeller och naturligtvis som bilar.
Museo Nicolis ligger i Villafranca någon mil söder om
Verona och är ett måste för Italienbesökare som gillar bilar
och annat som rör sig eller låter. Nicolis intresse omfattade
allt möjligt mekaniskt, även musikinstrument och ljudmaskiner av alla tänkbara sorter. Allt visas på tre våningar
och på den fjärde, taket, står diverse flygmaskiner.
Museo Nicolis är väl känt bland finsmakare. Typiskt är
att när vi gick, anlände en tysk i sin sprillans nya Fiat 124
Spider. Den hade vi ännu inte sett röken av i Sverige.
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1. En gammal trike gjorde Ove Isacson
gassugen.
2. Här trivs Kent Blomkvist, en Lancia på
verksta´n. Bo Henriksson, Ove Isacson och JG
Jonsson är beundrare.
3. Sötare körbara bilar än Vespa finns inte.
4. Sportbilar saknas inte, Lamborghini,
Maserati, Ferrari och så vidare.
5. Luciano Nicolis, Inger Nilsson och en
Bentley Continental för tio år sedan.
6. Otrolig cykel från 1898. Ram av böjt trä.
Liksom fälgarna och styret.
7. BSA förknippar vi med motorcyklar. Detta
är en BSA, cykel med motor. Se BSA-märket
med korsställda gevär (Birmingham Small
Arms) på gaffeln.
8. Genom Audrey Hepburn som ”Princessan
på vift” erövrade Vespa hela världen.
9. Bertones prototyp Corvair Testudo, finns
bland modellbilarna i Museo Nicolis.

Vissa nymodigheter är man liksom mer
eller mindre tvungen att ta till sig, som till
exempel det här med internet. Det blev
uppenbarligen lite mer än bara en fluga. I
stället för att streta emot får man försöka
dra nytta av det.
Man kan söka och hitta praktiskt taget
allt i dess flöden, och jag tänkte tipsa om
en svensk musiksida: ”radiogodis.se”. När
ni fått upp sidan, klickar ni på kassettbandspelaren upptill på sidan och ni skall
se en nygammal värld öppna sig bland
undermenyerna. Tio i Topp, Kvällstoppen, Frukostklubben, Smoke Rings, Nicke
Lilltroll, Nattuppen, Mosebacke Monarki
och allt ni bara kan komma på! Inte nog
med det, allt går att ladda ner och spara på
nånting. En minnessticka blir bra.
De flesta nya bilar har USB-uttag kopplat till bilradion. Bara att mata in och favoritpjäsen med Lilla Fridolf och Selma
kommer i hela bilen. Om ni lufsar hem
i solnedgången med gammbilen och vill
höra till exempel Rune Hallberg presentera kvällstoppen från 19620730 måste ni
komplettera med ännu en nymodighet.
En FM-sändare. Finns att köpa på Kjell
& Compani. (Pliktskyldigast måste jag
skyndsamt nämna att det även finns andra
bra butiker.) En FM-sändare är precis som
det låter. Den sänder på FM- eller UKWbandet. Den programmerar ni själva in på
ett tomt utrymme mellan de reguljära stationerna. FM-sändaren sätter ni i bilens
cigguttag, (kräver 12 volt) sätter in stickan
i USB-ingången, rattar in den våglängd på
bilradion som ni programmerat in på sän-

daren och vips förflyttas ni nästan 60 år
bakåt i tiden utan att egentligen förstå hur
det gick till.
Sitter ni hemma i soffan i kvällsmörkret och har dragit nostalgins vemodiga
ostkupa över huvudet kan det vara bra att
lätta upp stämningen med lite passande
musik på transistorn eller den äkta träradion, och i skenet av dess stämningsfulla
skalbelysning försvinna in i en gången tid.
Det krävs dock ännu en liten modern pryl
som komplement till sändare + USB-pinne. En spänningsomvandlare 220 volt till
12 volt med cigguttag. (Finns hos Kjell …
och andra.) Omvandlaren i vägguttaget,
gärna i ett annat rum så blir ni inte påminda om att ni fuskar, sändaren i cigguttaget
på omvandlaren, pinnen i USB-ingången,
knäpp igång radion och vänta till den blivit varm, ratta in rätt våglängd och låt er
förflyttas i tid och rum. Se bara till när ni
programmerar FM-sändaren, att ni inte
ligger för nära riksradions våglängder då
det kan bli lite brus. Speciellt om ni bor i
lägenhet. Grannarna kanske inte vill höra
muckartwist i bakgrunden när dom lyssnar på radio Jämtland.
Huruvida det här skulle vara olagligt
på något vis vet jag inte, men om ni inte
berättar för någon går det säkert bra. Det
finns förmodligen andra möjligheter också med mobiltelefoner och streaming och
sånt, men det här är ett sätt som fungerar
bra både hemma och i bilen.
Text & bild Rolf Nilsson

FM-sändare, spänningsomvandlare, USB-minne och
en lämplig radio. I det här fallet
en Conserton inköpt för 295
kronor den 12 juni 1964 och
nyligen återuppväckt från de
döda av Arne Jonsson, en av
trollgubbarna på Brattbytorpet.
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En resa
ner till ön Gozo
TEXT & FOTO Agne Ottosson

Före påsk så for en av JVBK:s utrikeskorrespondenter till Malta, vidare transport
till ön Gozo för att hälsa på hos Hans
Emerén, f. d. Auto Craft i Vikarbyn.
Hans och Birgitta Emerén flyttade ner
permanent till Gozo för tre år sedan. En
ö med 25 000 innevånare och en massa
trevliga restauranger, butiker och en kyrka i varje stadsdel minst.
Hur kommer det sig att man vill flytta
ner till Gozo då, jo en viktig anledning är
värmen, språket och den trevliga miljön.
En dålig vinterdag är det ändå +15 grader och det är ju lite mer än vad Jämtland
kan prestera på midsommarafton. Då jag
kom ner var det i skuggans temperatur
16 grader och cirka 23 i solen. Flyget
landade på Malta 10.45, i ankomst hallen stod Hans och väntade iklädd en ylletröja och jag själv hade t-shirt. Det är
som man säger lätt att acklimatisera sig,

för malteserna är det fortfarande alldeles
för svalt på mornarna, för att vara klädd
i t-shirt …
Några kramar blev det så klart vid ankomsten, det var ju ett tag sedan vi sågs.
Vi gick till bilen och begav oss mot färjan
till Gozo, resan från flygplatsen tar cirka
en timme. Alla ni som kommer ihåg hur
”gasglad” Hans var och fortfarande är,
kan tänka sig att då som passagerare sitta
i en högerstyrd bil med vänstertrafik, det
är hur bakvänt som helst och när plattan
ligger nere i mattan då blir man tyst…
Väl hemkommen till huset så hade
Birgitta fixat frukost på verandan i solskenet, + 24 och klarblå himmel. Jag förstår, det är skönt med sol och värme.
Alla tror att Hans fortfarande håller på
att renovera bilar och visst gör han det,
men bara åt sig själv. Möjligen kan han
hjälpa grannen när jordfräsen pajat. I ut-

Hans och Birgitta i eftermiddagssolen.

30

Backspegeln

byte blir det både grönsaker och jordgubbar, det finns året runt på Gozo.
Dag två gick vi ner och tittade på Hans
egna projekt. En Cadillac årsmodell 1930,
antalet tillverkade är 250 och det finns endast 20 kvarvarande, motorn är en V-16
toppventil, lådan är 3-växlad, hjulen är 19
tum och stålekrar med 50 ekrar/hjul, trävirket är amerikansk ek, den skiljer från
den europeiska och är mer hållbar.
Givetvis blev det lite handräckning,
Cadillacen står i garaget i bottenvåningen
som ligger cirka 3 meter under gatuplanet. För att få ner Cadillacen till den nivån
löste Hans det med en bordlyft som tar
nästan åtta ton. Lyften var perfekt när det
skulle grävas ur i trädgården för en pool
också. Det var bara att ställa grävmaskinen på bordet och sänka ner den till rätt
nivå, för att sedan göra jobbet i trädgården.
Åter till Cadillacen, bakpartiet i karossen har lite rostangrepp så det skulle åtgärdas. Då behövdes det fyra händer och
med lite plåt och skapande så blev resultatet perfekt. Jag fick hålla i ”dumändan”
hela tiden … I alla fall så mår både Hans
och Birgitta mycket bra på sin ö, dom hälsar.
Nästa reportage från Gozo, blir när Cadillacen är färdigrenoverad.

En bordlyft av det större slaget underlättar när verkstaden
ligger i källaren under markplan.
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Historik

Evenemang

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

Hopp med komplikation

En dag på Besiktningen med JVBK
Det började lite lugnt i år på besiktningsdagen, i vanliga fall så brukar kön av bilar
slingra sig långt utmed Chaufförsvägen.
Kanske det berodde på den gråmulna
morgonen, jag vet inte. I alla fall kom det
fordon som ville besikta och som vanligt
ställer OPUS-personalen upp med sitt
kunnande och ett trevligt bemötande.
Oj helt plötsligt kommer det en Chev

-55:a in i kön, det hade jag inte förväntat
mig. Det var Lotta som hade gjort en nyinvestering och visst var hon lite nervös,
det märktes. Efter besiktningen var hon
nöjd, det blev inte så svårt att fixa det tvåor hon belastades med. Spännande och
se vad som kommer att ske med 55:an,
en härlig bilmodell är det.
Ja vi får väl se vad som kommer att ske

med de nya förslagna besiktningsreglerna. Troligen nu när staten kommer att
anställa fler poliser så börjar väl utbildningen på hur ett fordon fungerar så att
aspiranterna får kännedom om och hur
flygande besiktningar skall utföras, jag
fasas för det…
136 fordon, varav 15 mc, deltog.
Text & foto Agne Ottosson

Gammcykelträff
Lördag 19 augusti i Boda, Lit

Välkommen till årets gammcykelträff som äger rum
lördag 19 augusti i Boda, Lit hos Anders Kristoffersson.
Vi samlas vid 12-tiden, håller på så länge vi orkar och möjlighet till
övernattning för den som så önskar i militärtält (eller eget tält).
Mer info Anders Kristoffersson 070-605 51 51.
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På nedsidan/baksidan av bilfirman Sandström & Ljungqvist inrymdes förr en tectylavdelning, bilförsäljningshall och längre
till vänster plåtverkstaden. Mellan plåten och bilhallen höll leveransavdelningen till. Där arbetade Löfqvist, som likt Robert
Lind i Kramfors, funnits i alla tider, i Löfqvists fall på S & Lj.
Hans huvudsakliga uppgift var att utrusta och ställa i ordning
nya bilar, som sedan backades ut och ställdes in i bilhallen. Han
imponerade stort på mig bland annat genom att han utan att
först gå några nervösa varv runt i lokalen och utan extra koppar kaffe, helt lugnt med pennan rita ett litet kryss på framskärmen på den fabriksnya bilen och sen med en grov borr och
lite kroppstyngd borra ett antennhål. Precis där han tänkt sig
att hålet skulle vara och utan att borren varken gled iväg, med
lackskador som följd, eller gick av.
Mellan leveransavdelningen och bilhallen var det viss höjdskillnad i marken som gjorde att bilen gungade till när man
passerade. Vi anställda visste naturligtvis om detta hopp och
även de obehagliga följder som kunde uppstå om man fick för
sig att busa lite, därför gjorde vi aldrig det. Utomstående förbipasserande, främst yngre personer, kunde dock ibland falla för
frestelsen att töja lite på fjädringen på det fordon dom framförde. Några kunde till och med prova flera gånger fram och
tillbaka innan det perfekta framhjulslyftet infann sig.
Löfqvist är nog en av mycket få personer som vet hur det
känns och låter, när en Ford Anglia landar i bakskärmen på en
fabriksny, just utbackande -67:a Opel Rekord. När överrask-

Löfqvist -65:a Rekord Coupe utanför plåtlagret bakom macken.

ningsmomentet övergått till ett krasst konstaterande, parkerades den demolerade bilen utanför plåtverkstaden. Lagret av
nya bilar var ganska stort på den tiden, så Löfqvist tog med sig
skyddsöverdraget från stolen, sneddade över bakgården och
hämtade en annan Rekord av samma färg, för att, så att säga,
börja om från början igen.
Löfqvist var en tyst och lite försynt person, så även denna
dag.
Text & foto Rolf Nilsson

SAAB 92H

– nu på museum
När föreningen Saab 92H avslutades 2014 så återbördades husbilen dit den hör hemma,
nämligen hos familjen Johannesson. Den har sin hemvist hos Anders Johannesson, Lennheden, Borlänge. Konstruktör och byggare var Anders pappa Torsten. Tyvärr gick den inte
genom bilbesiktningen då, 1964. Efter diverse försök att få den laglig så hamnade den ute i
Dalaskogarna. Vraket bärgades 2007 och redan 2009 var den renoverad, återuppbyggd och
besiktigad. För mer historik och bakgrund gå in på www.saab92h.se
Sedan den godkändes av Bilprovningen 2009 så har den för egen maskin rullat 648 mil.
Nu har Anders lånat ut den Härnösands Bilmuseum där den kommer att vara utställd de
närmaste tre åren.
Text & foto Lars-Göran Andersson
Backspegeln
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Evenemang

TEXT Rolf Nilsson FOTO Rolf Nilsson och Lars-Göran Andersson

Snyggaste,
häftigaste och
originellaste
Återuppståndna Bil och MC Show sista
helgen i maj visade ett urval av Skandinaviens snyggaste, häftigaste och originellaste
fordon. Det var också både överraskande
och glädjande att se så många jämtländska
utställare med bilar av högsta klass. Uppenbarligen jobbas det en hel del i garagen i vår
omgivning med mer eller mindre hemliga
projekt som sedan får komma ut i ljuset
och låta sig beundras och imponeras av oss
”vanliga” människor. En utställning såsom
Bil o MC blir för många byggare ett mål och
höjer kraven både på sig själva och på projekten.
Motorcyklar och mopeder var representerade med en egen utställningsö i mitten
av hallen. Även där var skicket och finishen
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av högsta klass. Jämtlands Veteranbilklubb
fanns också på plats med en utställning som
gick i klassiskt rallytema. Montern bemannades båda dagarna av klubbens medlemmar som informerade om vår verksamhet
och sålde både tidningen Backspegeln och
våra nya tröjor. Bland en hel del känt folk,
sågs även Bertil ”Lackberra” Fredriksson
bolla gamla bilminnen med Uffe Sjöblom.
Bertil är sedan många år bosatt i Norge.
Många fina priser i lika många klasser delades ut och jag tar inte risken att här räkna
upp dem alla, då jag förmodligen kommer
att missa något. Ändå vill jag passa på att
berätta att vår egen Magnus Roos fick pris
för sin Buick.

Backspegeln
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Nya i styrelsen

Ordförandes krönika

GUNNAR ARVIDSSON
Gunnar Arvidsson heter jag och har varit medlem i JVBK i 10
år. Jag kommer ursprungligen från östra delen av länet, men
har sedan 20 år tillbaka min hemvist i Haxäng, Brunflo. Har
ett förflutet inom försvaret som bilplåtslagare och mekaniker.
Mitt bilintresse rör sig främst kring Jeepar och amerikanska
bilar. Dessutom har jag jobbat med bilsport/banracing i Team
Freddy Magnusson under några år. Mina huvudsakliga uppgifter inom JVBK ligger för närvarande inom Fordonskommittén.

EMMA BRODIN

ANDRÉA MAGNUSSON

Jag är en rockabillymorsa i mina bästa år som nyligen valts
in i styrelsen. Jag hoppas kunna komma med många bra och
kreativa idéer som för klubben framåt. Jag har skinn på näsan
då jag alltid jobbat inom mansdominerade yrken, så gubbarna
får passa sig, haha.
Jag kommer från en familj där bilar alltid varit i fokus. Min
kära morfar (Bosse Mysing) känner många till, han var väldigt
folkkär och omtyckt. Jag och min sambo Emil har en dotter
som vi döpt efter en förgasare, Holley. Hon har redan vunnit
pris i damrallyt som yngsta deltagaren.
Vi är Opelnördar och på vår gård står det just nu fyra Oplar.
En kadett B Caravan-69 som vi äger tillsammans och Emils
Kadett C-79. Min första bil var en blå kadett D-83 som jag
fick av min farfar, den är efter 10 år fortfarande min ögonsten.
Mitt nyaste tillskott är en Manta A-71 som jag ska renovera så
den kommer ut på vägarna igen. Drömmer om att få ratta en
40- eller 50-talare med rätt stuk, men får just nu nöja mig med
att åka med mina föräldrar i deras Chevor.
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För en tid sen antogs jag i styrelsen för Jemtlands Veteranbilklubb. Med stor respekt och glädje ser jag fram emot min nya
roll som ledamot och jag hoppas kunna bidra med positivitet,
kreativitet och stort engagemang. Även om klubben kretsar
kring gamla ting kommer jag att verka för att driva klubben in
i framtiden. Så vem är jag då?
Jag är en 28-årig tjej som bor tillsammans med min man och
våra två barn i Lit utanför Östersund. Jag är född dalkulla men
kommer att spendera resten av mitt liv i fantastiska Jämtland.
Till vardags studerar jag till sjuksköterska på Mittuniversitetet i Östersund och på fritiden umgås jag med familj och vänner och gör allt skoj som hör därtill.
Jag kommer från en familj där motorkulturen har varit en
central del och den traditionen försöker jag nu föra vidare till
mina egna barn.
Min mor säger ibland att jag är född på fel årtionde och jag
kan hålla med henne! 40-, 50- och 60-talet är något som fascinerar och inspirerar mig. Jag tänker ofta att det var bättre förr.
Ordentligt med plåt i bilarna, vidd i kjolarna och musik med
riktigt "hålligång".
Även om jag älskar att spendera tid med min familj så är
jag också en riktig tävlingsmänniska som älskar motorvrål,
däckskrik och full fart. Därför kommer min egna motorsportskarriär äntligen bli verklighet i sommar inom genren
folkrace.
Utöver folkracebilen och bruksbilarna har jag och min man
även en liten men naggade god vagnpark hemma på gården
bestående av en Buick Century från 1955 och en Opel Rekord
C Coupe från 1971.
Jag hoppas vi ses i sommar!

Backspegeln

Mitt nya uppdrag som ordförande i anrika Jemtlands Veteranbilklubb började
med en riktig rivstart. Förutom allt planeringsarbete inför sommarens evenemang och uppdraget att vara med i redaktionskommittén för Backspegeln så
skulle vi också hantera uppgiften att hitta
lösningar för klubbens fyra postbussar.
Bussarna har varit garagerade i en hangar på Ope flygfält men hyresavtalet blev
uppsagt eftersom ägaren behöver lokalen
för egen verksamhet.
På årsmötet togs ett beslut att styrelsen skulle presentera ett förslag till lösning angående bussarnas framtid senast
under juni månad i år. Vi lyckades med
gemensamma krafter hitta ett bra garage
till mindre än en tredjedels kostnad för
klubbens alla fordon som då också inkluderar den gamla volvolastbilen, en släpvagn för buss, en husvagn och en Simca
1100. Efter önskemål från Teknikland så
stannar Simcan kvar i deras lokaler tills
vidare för att användas i utställningsverksamheten. Flytten till det nya garaget som finns i Bomsund kommer att
ske under de närmaste veckorna. Jag vill
också uppmärksamma alla medlemmar
att den så kallade bokbussen med 37 sittplatser är besiktigad och körklar och kan
användas för egna körningar med egen
chaufför.

På det här sättet har vi skapat ett rådrum och vi kan i lugn och ro diskutera
fordonens framtid i ett mer långsiktigt
perspektiv eftersom det finns olika uppfattningar om hur bussarna ska hanteras.
Vi kommer därför inte heller att bjuda in
till något extra möte under juni som det
fanns önskemål om utan vi behöver mer
tid för att se över de olika förslagen om
hanteringen av bussarna men vi kommer
att ta upp frågan igen under hösten.
En annan mer övergripande men intressant fråga som vi följt senaste åren
är den om besiktningsbefrielse för äldre
fordon och regeringen har nu följt Transportstyrelsens förslag att efter den 18 maj
2018 skall bilar äldre än 50 år och motorcyklar äldre än 40 vara befriade från
obligatorisk kontrollbesiktning. Detta
gäller då fordon som före den tidpunkten
varit godkända vid senaste besiktningen
och i trafik. Eftersom våra veteranfordon
i regel håller hög standard så känns detta
välkommet men vi får nog också räkna
med att de flygande besiktningarna kan
komma att öka i antal. Det är väl främst
bromsarna på våra fordon som används
sällan som ställer till en del bekymmer
för oss, men redan idag kan åtminstone
Opus erbjuda hela fordonstester för 445
kronor och bromstester för 150 kronor.
Dessa tester är rent privata mot kunden

och rapporteras inte vidare.
Nu ser vi fram emot en fin sommar
och många gamla fordon på våra olika
evenemang som börjat så bra med ett rekordstort Springmeet i strålande solsken
och massor med glada besökare.
Vi ses på våra träffar framöver.

Hälsningar
Sture

MHRF välkomnar beskedet om
besiktningsfrihet för historiska fordon
Transportstyrelsens information den 20 maj 2017 rörande fordon som är 30 år och äldre innebär besiktningsbefrielse för
personbilar, lastbilar, bussar och släpvagnar som dras av dessa
(oavsett totalvikt) som är äldre än 50 år och motorcyklar äldre
än 40 år. Ett mycket välkommet och efterlängtat besked efter
många års arbete av MHRF, FIVA och våra systerorganisationer inom EU för att säkerställa rimliga villkor för de historiska
fordonen.
Förutom bilar och motorcyklar enligt ovan blir det även besiktningsbefrielse för:
• Tävlingsfordon med orange tävlingsregistreringsskylt, av fordonsslagen motorcykel och personbil.
• Vissa amatörbyggda fordon, som måste genomgå en registreringsbesiktning innan de kan undantas.

Fordon som dock ska besiktigas oavsett ålder är A-traktor och
traktor B.
Förutom bilar och motorcyklar enligt ovan blir det även besiktningsbefrielse för:
Tävlingsfordon med orange tävlingsregistreringsskylt, av fordonsslagen motorcykel och personbil.
Vissa amatörbyggda fordon, som måste genomgå en registreringsbesiktning innan de kan undantas.
Fordon som dock ska besiktigas oavsett ålder är A-traktor och
traktor B.

Backspegeln
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ORDFÖRANDE

Sture
Hernerud
Värmon 314, 835 95 Nälden
070-660 49 99
sture@taxiglesbygd.se

VICE ORDF.
LEDAMOT

KASSÖR

Annika
Danielsson

Arne
Nilsson

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

LEDAMOT

LEDAMOT

SEKRETERARE

Rolf
Nilsson

Eric
Flemström

Anki
Granlöf

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

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

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

LEDAMOT

LEDAMOT

LEDAMOT

Peter
Jansson

Emma
Brodin

Gunnar
Arvidsson

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

Krokv 19, 836 21 Lit
073-842 54 36
emlisogus@hotmail.com

LEDAMOT

LEDAMOT

Olle
Norin

Andréa
Magnusson

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

Korgstigen 6, 830 21 Tandsbyn
073-060 66 05
andreagea@hotmail.com
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Annika Danielsson, sammank.
070-288 11 48
danielssonannika1@gmail.com

FORDONSKOMMITTÉ
Gunnar Arvidsson

MATERIELFÖRVALTARE

AUKTION

Storsamlare Rolf Fregelins dödsbo

Volvobilar, veteranmopeder (EBE, Moskito m. fl.), veteranskoter, emalj- och plåtskyltar,
Essosnäcka, oljeburkar, verktyg, Litsbåt, klockor, plåtburkar, gamla förpackningar, stenkakor,
cykelmärken m.m.
Anders Gustafssons Auktionsbyrå, 070-674 35 75
Leif och Irene Fregelin, 070-216 12 75

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.

Radiotips

#2

Sten Berglind är ny programledare
i P4 Plus med programserien "Teen
Scene och lite till" som börjar
sändas i P4 Plus fredagen den 2 juni
kl. 21–22.
I P4 Sveriges Radio kommer serien
sändas lördagar kl. 22.05–23.00,
med start 17 juni.

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

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

I samarbete med Joel i Hammerdal

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

1
6
septemb

FÖRSÄKRINGSKOMMITTÉ
JG Jonsson, försäkringsansvarig
Tulleråsen 146, 830 51 Offerdal
070-335 80 80, jg@jzf.se
Gösta Lindström
Box 207, 840 31 Åsarna
073-055 27 29
urisasarna@hotmail.com

t
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Örjan Lundberg, Ocke, inbjuder till garagetitt.
Vi träffs på travparkeringen klockan 11.00.
Anmälan sker senast den 20/9 till Anki Granlöf
annchristine.granlof@gmail.com, 070-218 54 79

EVENEMANGS- OCH
RALLYKOMMITTÉ

i Föllinge
15 juli

2017

er

Göran Lindberg
Strandgatan 21, 830 80 Hoting
0671-102 32 (b)

Vi samlas i Hammerdal. För mer info, se jvbk.se
och under "Anmälan till Höstrallyt".
Vi kommer köra runt Hammerdal med omnejd.

VALBEREDNING

Information: Annika Danielsson, 070-288 11 48.

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

Anmälan gäller förtäring så det är bra att vi vet hur
många det blir! Så även om du kör själv så måste du
anmäla dig! Det finns även möjlighet
att boka plats i vår postbuss Diligens
692 som vi kör med denna dag och
eftersom det finns begränsat med
plats så är det först till kvarn som
gäller.
Välkommen!
Backspegeln

Backspegeln
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POSTTIDNING B

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

Jemtlands
Veteranbilklubb

2017
30 Kossans mejeri och Cafè,
Hoverberg
September
6 Haga
13 Stocketitt
20 Vålbackens bygdegård
27 Rödön

Juli
5 Hackås småbåtshamn,
Tändkulemotorer
12 Slåtte gårdsprodukter. Slåtte,
Brunflo
19 Handogs föreningshus
26 Jordgubbscafèet Rödön
Augusti
2 Åparken, Ytterån
9 Fru Julianas cafè, Brynje
16 LON Bällsta, Annersia
23 Backe bystuga, Tullus

Samling Stortorget alternativt Yrancampingen från klockan 18 och avfärd klockan 19.

Kalendarium
6–8 juli Västerås Summer Meet,
vasterassummermeet.se
6–8 juli Power Big Meet Lidköping,
bigmeet.com
15 juli Classic och Veteranfordonsdagen
i Ramsele
v 31 Classic Car Week Rättvik,
classiccarweek.se
22–30 juli Motorveckan Lycksele,
motorveckan.se
5 augusti Strömsund Cruising,
cruisingstromsund.se
19 augusti Boda i Lit, Gammcykelträff
hos Anders Kristofferson 070-605 51 51,
annons i sommarnumret
25–26 augusti Karlsro Flyers End of
Summer Meet Ljungaverk,
karlsroflyers.se
26 augusti Hoting Old Car Meeting,
mosquitos.se
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Mel´s Garage Är det några som tänker resa söderut i sommar, närmare
bestämt till Enköping. Då är Mel´s
Garage värt ett besök. En bilhall med
många härliga amerikanare och europeiska bilar till salu. Man kan även
passa på att ta en kopp kaffe i samma
lokal.
Text & foto Agne Ottosson

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
Backspegeln
Trädgårdsvägen 5, 832
43 Frösön • 070-660 49 99
Plusgiro: 88 52 11-3 • Hemsida: www.jvbk.se

