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Redaktören har ordet
att det almanacksblad från högerda-
gen som jag tillsammans med en del 
biobiljetter och filmisar lyckats spara i 
mitt Junior Safe i 50 år, det hade även 
andra i sina gömmor och 
redan hunnit publicera i 
några tidningar. Det lilla 
fickbladet från ESSO på 
Rådhusgatan 94 är jag 
kanske mer ensam om att 
ha kvar.
 Fikaträffar, Johans mo-
ped, Magnus Minnen, fina bilar och en 
del annat gott och blandat får ni ta del 
av i detta nummer. Spara läsningen till 
kvällningen, gona ner er under täcket, 
läs och återupplev sommaren. Väck inte 
katten, bara.

Redaktörsstolen har ofta stått tom i 
sommar men jag har inte sagt upp mig 
från tidningsarbetet. Det är istället så 
angenämt att det har funnits bilträffar 
och evenemang i stort sett varenda helg. 
Dessutom har vi våra egna populära 
onsdagsfika-kvällar som ska besökas och 
bevakas. Vi har i sommar haft ambi-
tionen att koncentrera rapporteringen 
till träffar och möten som i första hand 
klubben arrangerar, och i andra hand 
allt annat som händer inom vår hobby 
här i Jämtland med några undantag 
såsom Ramsele och Kramfors. Västerås 
och CCW i Rättvik överlåter vi den här 
gången till de ”tre stora” tidningarna. 
 Vi besökte Rättvik några dagar och 
kan rapportera att allt är sig likt. Inga 
vidlyftiga europaresor för vår del alltså, 
och således inga romantiska solned-
gångar under broarna i Paris. Vi stod 
i stället under en balkong i Uppsala en 
kväll när vi på jakt efter god mat över-
raskades av en regnskur.
 Ingen har väl nu missat att vi för 
50 år sedan började att köra på höger 
sida och jag har bläddrat i gamla Ö-P 
och LT från veckorna före och efter 3 
september 1967 för att se vad som hände 
här i våra omgivningar. Lite surt var 

ROLF NILSSON REDAKTÖR
kiemencoupe@hotmail.se

Ansluten till
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Kåseri

TEXT & FOTO Rolf Nilsson

Hur långt är 
ett snöre?

Det finns stunder när man önskar att även köksfönstret är 
utrustat med vindrutetorkare. Sådana dagar är som gjorda 
för att sitta inne och lösa dom stora gåtorna. Så som : hur stor 
är rymden? Hur hinner Tomten åka runt till alla barnen? Om 
man åker båt fram till horisonten, tippar båten sen? Var kom-
mer alla nya dagar ifrån? Och vart tar dom gamla dagarna 
vägen? Någonstans borde det finnas ett jätteförråd av både 
nya och gamla dagar. Vilket ansvar dom har, att varje midnatt 
skicka ut ny rätt dag. Tänk om dagarna tar slut. - Nej tyvärr, 
vi har för tillfället slut på nya dagar, men väntar in ett parti 
nästa vecka. Vi har i och för sig en välbevarad torsdag från 
maj 1962. Kan det vara nåt, kanske? 
 Svaret på den största av de stora frågorna; hur långt är ett 
snöre? finns emellertid på Riktiga Landet. Ett snöre är exakt 
så långt att det räcker två varv runt en kartong, en dubbel-
knut, samt några decimeter stump som dekorativ avslutning. 
Om kartongen är extra stor och tung, räcker snöret till och 
med tre varv runt densamma. En liten kartong kan till exem-
pel innehålla en pensionerad brödrost med sidoluckor. På en 
sådan är det visuell rostningsgrad som gäller. Ryker = öppna 
luckan, vänd på brödskivan och doppa sedan de brända fing-
rarna i kallt vatten. 
 En kartong med tre varv snöre, benämnd tung kartong, 
kanske innehåller en radioapparat från tidigt 50-tal. Ersatt av 
en 60-tals apparat med UKW-bandet. Det är inte så lätt nu-
mera att framkalla den där blandade känslan av mystik och 
inre lugn som kunde infinna sig en mörk vinterkväll när man 
liggandes på kökssoffan, med endast det gula skenet från ra-
dions skalbelysning tillsammans med månens bleka strålar 
som reflekteras i de skjutbara skåpluckorna ovanför diskbän-
ken, lyssnandes på en svagt brusig topp 20-lista presenterad 
på engelska, ackompanjerad av oregelbundna knäppanden 
från elden i den svarta vedspisen. Men när varken Radio Lux-
embourg eller Radio Caroline finns kvar på mellanvågen, får 
den gamla radion krypa ner i den nyares kartong med en tid-

ning över sig. Som ett litet täcke. På med snöret. Om man 
ändå skulle frestas att vilja söka efter någon avlägsen röst från 
andra sidan jorden måste man först kolla att det stora vredet 
på baksidan av apparaten inte står kvar på inställningen för 
127 volt. Dessutom måste man leta reda på ett ojordat uttag, 
vilket inte heller är så lätt idag. 
 På en annan kartong kan det stå skrivet ”Mekano” i övre 
vänstra hörnet. Meccano med ett k. Blyerts. Snöre. Två varv. 
Med tanke på tidigare generationers boende på Riktiga Lan-
det torde kartongen, eller åtminstone innehållet, kunna ål-
dersbestämmas till mitten 30-tal. Det går att kränga av snöret 
utan att lossa originalknuten och under locket ligger mycket 
riktigt en sats Meccanodelar i olika fack samt en fin plåtask 
full med skruv och mutter. Känns bekant. Har sett det förut. 
För ungefär 60 år sedan. Då vill jag minnas att jag byggde 
en bärgningsbil, eller kranvagn, som den benämns i häftet 
som också ligger i kartongen. Drygt 120 sidor fulla med de 
mest fantasifulla förslag på vad man kan bygga med avlånga 
plåtbitar fulla med hål. Lägger tillbaka allt, sätter på locket 
och trär över snöret igen. Skulle kunna bygga en bärgningsbil 
igen, men utmanar inte ödet. Det jag lyckades med för 60 år 
sedan, vill jag inte misslyckas med idag. Vill minnas att det 
var något pill med styrningen. 
 Men nu vet ni hur långt ett snöre är, vilket var avsikten med 
denna artikel.

Mossa mossa på er!

 – Nej tyvärr, vi har för tillfället 
slut på nya dagar, men väntar 
in ett parti nästa vecka.
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En skönhet 
som återuppstått

Mitt fordon

I samband med att jag avvecklade mitt 
uppdrag som redaktör för Backspegeln 
under våren så gjorde jag en genomgång 
av dels de utgivna exemplaren som jag 
under tolv år ansvarade för och dels ti-
digare utgåvor från 1987 och framåt. I 
Backspegelns begynnelse gjordes under 
några år en Årskavalkad och i utgåvan 
för 1988 berättades det om ett fynd av 
delar till en Harley-Davidson från 1917 
som Kurt Berglund i Skaläng, Åsarna 
lyckats komma över. 
 Den alltid så påläste och kunnige ti-
digare redaktörsmedlemmen Sven Asp 
berättade om fyndet under MC-sidorna 
och inledde med H-D-historik från star-
ten omkring år 1900 och fram till 1917 
då den olivgröna färgen först dök upp. 
 För att göra det lätt för mej när det gäl-
ler Kurts projekt så kommer här en av-
skrift av Sven Asps text från Årskavalkad 
1988:
1917 är också årsmodellen på Kurt Berg-
lunds tvåcylindriga 1 000 kubikare. Den 
registrerades första gången 21 juni 1917 
på Emil Bergvall som var gästgivare vid 
Forsbron, Åsarna. Registreringsnummer 
blev Z 121. Hur mycket han körde med 
den är inte känt men den 7 december 1922 
bytte den ägare och fick nytt registrerings-
nummer Z 252. Den nye ägaren hette Elof 

Bromée och bodde i Klövsjö, söder om Ås-
arna. Några av hans barn minns att när 
de var små, stod H-D:n under en körbro 
och användes som leksak. Detta var troli-
gen i början av 1930-talet. 
 Gamla saker som får stå, råkar ofta 
ut för storstädningar. Så och med denna 
H-D. Den lokala grovtippen var en djup 
vägslänt med ett räcke som kallades 
”lejstånga”. Där slängdes H-D:n. Men 
en granne som fick se delarna tyckte att 
det var synd att kasta så fina saker. Han 
plockade därför rätt på alla bitar han hit-
tade, och stuvade in dem i olika lador och 
logar på sin gård. Så småningom såldes 
gården, men lyckligtvis fick H-D:n ligga 
kvar orörd.
 En dag under 1987, gjorde Kurt Berg-
lund en spaningstur till den nuvarande 
grovtippen för att se om någon slängt 
några mc-delar. Medan han gick där och 
tittade, kom en annan man fram till ho-
nom och frågade med myndig röst: ”Har 
du tillstånd att vara här?” Kurt som blev 
minst sagt förvånad över att det skulle be-
hövas något tillstånd för att gå på grov-
tippen frågade: ”Vilket tillstånd?” ”Från 
käringa förstås”, svarade den andre något 
illmarigt. 
 Kurt förklarade att han letade mc-de-
lar. Den andre mannen berättade då att 
han hade en Indian. Kurt svarade att han 
inte trodde på det, eftersom han hade letat 
överallt i trakterna och inte hört något om 
en sådan cykel. ”Ja, jag har inte berättat 
det för någon tidigare”, svarade mannen. 
Kurt tvivlade fortfarande, men mannen 
envisades att han hade en Indian. ”Och 
den är grön”, påstod han. 
 Nu började Kurt ana att mannen kan-
ske hade en motorcykel trots allt och bad 
honom bevisa påståendet. Sagt och gjort. 
1917 års H-D plockades fram efter att ha 
legat gömd i närmare femtio år. Motor, 
tankhalvor, sadel, lyktor samt några små-
delar saknades. Men den var ändå helt 
klart ett fynd, speciellt som allting var i 
mycket gott skick. Kurt hade nu svårighe-

ter att inte visa sin entusiasm, för nu gäll-
de det att få köpa H-D:en utan att behöva 
bjuda fantasipriser. Så småningom enades 
man också om en mycket rimlig bytesaf-
fär, och en lycklig Kurt Berglund kunde 
frakta hem sin Harley-Davidson.
 Upprustningen av motorcykeln inled-
des med anskaffande av saknade delar. 
En något nyare motor anskaffades gan-
ska omgående liksom andra saknade 
delar. Gösta Lindström rapporterar i 
Backspegeln Våren 1992 att Kurt kom-
mit ganska långt med renoveringen och 
på Gammcykelträffen 1994 kunde delta-
garna se det färdiga resultatet av denna 
oerhört imponerade renovering. 
 Den 12 juli besökte jag Kurt och kun-
de konstatera att skicket fortfarande är 
mycket gott. H-D:n har fått vara ute på 
en hel del längre resor som till exempel 
arrangemanget Tåsjön runt, då blev det 
75 mil på en helg. Den 1 juli i år blev 
det en kort resa. Brudparet Linda och 
Rickard Einebrant skjutsades till Klövsjö 
kyrka. 
 Ett stort grattis till den 100-årsjubi-
lerande H-D:n och en tacksamhetens 
guldstjärna till Kurt Berglund som räd-
dade denna kulturskatt till eftervärlden.

1. Fortfarande i ypperligt skick trots 100 år!
2. De vackert designade fjädrarna ger god 
åkkomfort i sidvagnen.
3. Trumbromsen med dubbel funktion. 
Fotbroms, expanderande och handbroms 
utanpåliggande.
4. Här är en detalj från framlyktan Kurt 
behöver hjälp med att hitta ny asbest, nån 
som har sånt på hyllan?
5. Fyndskicket!
6. Det här är nog originaltanken till H-D:n, 
den hittade Kurt långt efter renoveringen. 

TEXT Göte Högbom samt avskrift av Sven 
Asps artikel från Backspegelns Årskavalkad 
1988.
FOTO Göte Högbom
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Motor
Modell T, V-Twin 1 000 cc, 16 hkr.

Växellåda
3-växlad.

Ram
Modell F.
Vikt
238 kg med sidvagn.

Bromsar
Fotbroms, expanderande trumbroms.
Handbroms, utanpåliggande på 
trumbromsen.

Fakta

6
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Temperaturen var dräglig, solen tittade 
delvis fram men det blåste lite mycket. Vil-
ken tur att man är cab-åkare, för då ska det 
blåsa.
 Moppeåkarna hade också stämt träff på 
torget och cirka 15 fordon dök upp för att 
sedan åka en kortare sträcka till Frösön för 
fika på Svenssons café. 
 Det kom uppskattningsvis runt 70 bilar 
till Stortorget, varav de flesta hängde med 
till Bygdegården i Skucku. Sammanlagt blev 
det ca 100 entusiastfordon på besök denna 
onsdag. Dessutom kom en hel del locals för 
att titta, lyssna och lukta på pärlorna. 
 Bygdegårdsföreningen ställde upp med 
parkeringsvakter som såg till att det gick 
rätt till ute på parkeringen. Inne i bygde-
gården var det uppbullat med fika, mackor 
och kakor i mängd, allt till rimliga priser 
och dessutom utan köande. 
 Huset uppfördes för cirka 65 år sedan, 
har genomgått om- och tillbyggnad un-
der åren. Storhetstiden var på 1950 och 
1960-talet med lokalrevyer, danser och kur-
ser. Nu är största inkomstkällan Bingo, men 
det förekommer en del artistuppträdanden 
och revyer samt att man hyr ut lokalerna till 
fester och olika evenemang.

Text & foto Lars-Göran Andersson

Regnet drog bort och solen kom fram på kvälls-
kvisten, men kylan och blåsten höll i sig, vilket 
gjorde att inte mer än ett drygt 30-tal fordon sam-
lats på natursköna Svea Park i Kaxås denna onsdag 
kväll. Parkeringen bjöd trots vädret på en bra mix 
av europeiska och amerikanska bilmodeller. En fin 
Husqvarna mc hann vi tyvärr inte spåra ägaren till 
innan den puttrade hemåt i sommarkvällen.

Text & foto Rolf Nilsson

Skucku 7 juni
Kaxås 21 juni

Det hade varit några dagar med halvdåligt väder men 
på onsdag eftermiddag klarnade det upp. På torget 
fylldes det på med bilar och bland dom fanns några 
nya fordon för mig. En som stack ut var en före detta 
Z-registrerad Cheva -36 som återbördats till länet i 
höstas, blir nog ett eget reportage om den så små-
ningom.
 Punktligt vid 19:00 så drog karavanen iväg norrut 
efter E45:an mot målet Häggenås föreningshus, en 
färd som tog dryga halvtimmen. Parkeringen räckte 
väl till, några dagar innan hade den varit bräddfylld 
då Sveriges största bilbingo arrangerades, där en 
lycklig vinnare kunde åka hem med en kvarts miljon 
som var högvinsten. 
 Tanterna Asta och Svea välkomnade besökarna. 
Det var väl förberett med gott fikabröd och mackor, 
samt egen kaffesort. Smakade förträffligt. 
 Traditionsenligt så hade man lotterier med rikliga 
prisbord. Eder utsände kunde hämta ut ett tjusigt för-
kläde som vinst. Undrar hur man ska använda den?
 När skuggorna började bli längre var det dags att 
bege sig hemåt, men innan dess så blev det några bil-
der tagna på parkeringen.

Text & foto Lars-Göran Andersson

Häggenås föreningshus 28 juni

Den 14 juni var det åter dags 
att besöka Hembygdsgården 
i Husås och även om försom-
maren varit lite kall och blå-
sig så blev den här kvällen en 
riktig fin start på sommaren. 
Torrt och fint väder lockade 
många att följa med karava-
nen förbi Lit och via Ringsta 
fram till Husås. Vi räknade 
in 149 bilar och ett tiotal 
motorcyklar den här kvällen 
och för många var det nog 
premiärtur eftersom det dök 
upp ett stort antal besökare 
som tidigare inte varit med i 
år. Fikat var förträffligt som 
vanligt och servicen god och 
vi beundrar verkligen dessa 

lokala föreningar som ställer 
upp mangrant när vi kom-
mer på våra besök. Vi ses 
igen nästa år.

Text & foto Sture Hernerud

Husås 14 juni

1. Äldsta fordonet, T-Ford Roadster1911. 
Ägare Mats Ragnarsson Hackås.
2. Gammalt och nytt, med och utan tak.
3. Stor variation.
4. Moppar på torget.
5. Fika i salongen.
6. Dansktillverkad Nimbus med sidvagn, 
årsmodell 1949. Rak 4-cylindrig motor på 746 
cubik, kardandrift, ram i plattjärn och öppen 
ventilmekanism. Ägare Sture Bergner, Skucku.
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1. Cheva -36, Ägare Jörgen Swanson. 
Tidigare Z-registrerad, nu återbördad 
från Skåne. Fina former både ut- och 
invändigt.
2. Pontiac -65.
3. Volvo Amazon kombi -67 i nyskick, 
Ägare Jöns Eriksson, Östersund.
4. Buick -53 som bär sin ålder med 
stolthet. 
5. LandRover-gänget höll sig på 

vägen denna kväll och diskuterade 
hur man skulle koppla in vacum-
förställningen på fördelaren. 
6. Brith Nilsson med den Fiat 124 
Sport -69 som hon köpte ny 1969. 
Har nu kommit ut på vägarna igen 
efter flera års stillestånd, tack vare 
kärleksfulla insatser av Lars ”Julle” 
Olofsson, Tängtorpet.
7. Tanterna Asta och Svea. Tror 
bestämt att dom försöker flirta med 
fotografen. Asta alias Christina Schör-
ling, Svea alias Cecilia Falk Holmberg.
8. Kurt Strömmer med sin vällju-
dande Alfa 75 med V6:an. En bil som 
luftas på bana när tillfälle ges. 
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Förutsättningarna var inte dom bästa: Stortorget 
upptaget, kallt och ordentlig blåsigt. Med andra 
ord lite jämtländsk sommar. Samlingen vid Jamtli-
bryggan var lite avslagen, folk satt hellre kvar inne 
i bilarna än var ute och minglade. Trots allt rull-
lade en del bilar in. I god tid innan klockan 19 så 
började bilarna att röra på sig mot Hackås. 
 Jerngänget i Hackås hade startat en hel del av 
maskinerna och fortsatte att starta fler under kväl-
len. En trevlig ljudmatta spred sig över området, 
men luktupplevelsen skingrades av vinden. Det 
var så mycket att titta på så jag nästan glömde bort 
att fika men jag fick tag på en av de sista brödport-
ionerna och en kaffeskvätt så allt ordnade sig. 
 Trots alla stora maskiner blev jag mest impone-
rad av den fungerande modellmotorn i skala 1/5 
som Mats Ragnarsson egenhändigt tillverkat med 
en Rolls-Royce Merlinmotor som förlaga, origina-
let en V12-motor på 27 liters slagvolym. 
 Ett sista varv på parkeringen blev det innan 
hemfärd.

Text & foto Lars-Göran Andersson

Singern i Slåtte stod i full blom när vi 
onsdagsfikade hos Slåtte Gårdsprodukter. 
Grusväg sista biten och en känsla av att 
det ligger lite avsides fast det bara är någ-
ra stenkast ned till Brunflo hade ingen in-
verkan på besöksantalet. Vädret däremot, 
en av dom kallare kvällar denna skrala 
sommar bidrog nog desto mer till att an-
talet fordon stannade vid 76 st. Variatio-
nerna av bilmodeller på parkeringen är 
ändå stort och man noterar att europeiska 
vardagsbilar ser ut att öka i antal. Ett i sin 
helhet bra arrangemang med goda stutar 
och krusfat, kompletterat med svängig 
musikunderhållning där vår egen styrel-
semedlem Erik Flemström hamrade sig 
varm på trummorna.

Text Rolf Nilsson, 
foto Lars-Göran Andersson, Inger Nygren

Slåtte 12 juli

Hackås 5 juli

1. Bra blandning av bilar. 
Stormigt på vattnet, i träden 
och på flaggorna. 
2. Stilig Mercedes-coupe.
3. När dom väl är startade så 
går dom så länge det finns 
bränsle. 
4. Lite omständlig procedur 
vid start, behövs några gubbar 
för det. 
5. Man eldar tills kulan blir röd.

6. Start av en före detta Ford 
bilmotor som via rem driver en 
slaghammare.
7. Råoljemotor Bruza i drift.
8. Mats Ragnarsson kör sin 
modell av en R-R Merlinmotor. 
9. Utomhusfika.
10. Lååågt.
11. Saab-blandning.
12. Stilig Chevrolet Belair -56.
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Alla ställen vi åker till på våra onsdags-
träffar har sin charm, men det är något 
extra med Handog utanför Lit.
 Man kan gissa att rallyprofilen, tillika 
hemmasonen, Sture Persson även i år satt 
sin prägel på åtminstone det som skedde 
utomhus. I år blev vi, medelst riktiga ral-
lypilar, inlotsade på en rundsväng genom 
byn innan vi kom fram till föreningshuset 
och parkeringen. Att en vägvakt försökte 
vinka in oss med vår Opel Rekord -82 till 
publikplatsen, får vi väl ha överseende 
med.

Handog 19 juli

 Vi fann oss istället väl tillrätta på den 
stora entusiastparkeringen som liksom ti-
digare år var uppdelad i tre olika katego-
rier: Svenska, Europeiska och Amerikan-
ska fordon. Det låter kanske lite tråkigt 
att bilarna står samlade i olika grupper, 
men det blir faktiskt mer överskådligt 
och lättare att hitta det man personligen 
är intresserad av att titta på. Inklusive en 
BM-traktor, några lastbilar och motor-
cyklar blev det till slut 162 fordon som 
Sture personligen hälsade välkommen. 
Lägg därtill nästan samma antal bilar på 
publikparkeringen så kan man bara kon-
statera att det var ett populärt besöksmål. 
Lika välorganiserat som det var vid par-
keringen var även allt arrangemang runt 
fikat, med rejäla hembakta stutar och gott 
om sittplatser både inom och utomhus. 
 Nytt för i år var att man kunde rösta 
på fordonen. Flest röster fick Per-Erik 
Linde:s Buick, tvåa kom Tommy Dahl-
sten med sin Ford Viktoria och på tredje 
plats Olle Arvidssons AJS motorcykel 
från 1927. Synd bara att många hade så 
bråttom hem att priserna inte blev mot-
tagna på plats.
 Sammanfattningsvis en fin, välarrang-
erad kväll med stort deltagande och hög 
trivselfaktor.

Text Rolf Nilsson
foto Rolf Nilsson, Lars-Göran Andersson

Från samlingen på torget så var det 
ungefär hälften av ekipagen som kom 
till Rödön och onsdagsfikat. När man 
väl kommer till Rödön så ser vi med 
glädje att det är populärt med grädd-
tårta och jordgubbar, kaffekön hade 
redan blivit väldigt lång och jag tyckte 
att vi låg bra till i bilkön från stortor-

get. Men där hade jag fel, merparten 
av fordonen hade åkt direkt till Rödön 
och den här gången var det nog bra, 
det börjar bli trångt med ytan på Stor-
torget. Intresset för onsdagsfikat blir 
bara bättre och bättre och det är här-
ligt, alltid spännande att se om det är 
något nytt bland fordonen. Här följer 

ett collage på kvällens deltagare.
 Antalet bilar den här kvällen blev 
161, 19 motorcyklar och 9 mopeder.

Text Agne Ottosson, foto Gus Granli

Rödön 26 juli
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Stortorget var åter tillgängligt som träffpunkt 
när Storsjöyran var avklarad för i år. Det såg 
inte så lovande ut på väderleksprognoserna, 
annalkande regn och åska lovades. Uppslut-
ningen var lite sämre än vanligt, kanske lock-
ade Rättvik med CCW, kanske var en del på 
semester på annat håll. 
 De flesta valde vägen över Rödön, och när 
bilarna parkerades började de första droppar-
na att sakta falla. Fikat intogs inomhus i den 
gamla dansbanan Åparken. Gott och generöst 
fika till facilt pris. 
 Efter en stund kom en alert funktionär in-
rusande och påkallade uppmärksamhet: ”Är 
det någon som har bilen nercabbad så skynda 
er att cabba upp, nu kommer störtskuren!” 
Och det gjorde den!
 Sammanlagt var det ca 70 fordon på plats. 
Lagom till hemfärd avtog regnet. 
 För undertecknad behagade den röda Man-
tan stanna efter några hundra meter. Nu var 
det inte fukten som orsakade stoppet. Med 
några väl avvägda slag mot bränsletrycksregu-
latorn så vaknade Opeln till liv och hemfärden 
gick utan ytterligare missöden. 

Text & foto Lars-Göran Andersson

1. En klassisk PV lite från ovan. 
2. Skiljer 12 år mellan dessa 
Volvobilar.
3. En Golf Cab -84 som kom 
ihåg att stänga taket i förväg. 
4. Oldsmobile -52 med äkta 
grusvägsdamm.
5. Utsidan på Åparken. Inte 
många ute i regnet. 
6. Fika inne i danspalatset.
7. Hemfärd med stil, både regn 
och sol. 
8. Duggregn eller störtskur?

Åparken, Ytterån 2 augusti

Målet för onsdagsfikat Fru Julianas Café i Brynje. Det 
var lite gråkallt väder men inget regn i alla fall när 
ett stort antal fordon samlades på stortorget inför av-
färden. Jag hade ej varit i Brynje förut men det var 
enkelt att hitta; väg 87 mot Stugun och sedan höger i 
korsningen vid Bringåsen.
 När jag anlände med min Kaiser 1947 så var re-
dan de flesta fordon och fikasugna besökare på plats. 
Cirka 100 fordon var där.
 Flera nyblivna veteranbilsägare var med, bland an-
dra Karina Stener från Östersund som nyligen köpt 
en väldigt fin Citroen 2CV6 Charleston 1985.
 En annan kärra som kommit till stan är denna jätte- 
tuffa Dodge Dart 1960 i lite kustomiserad stil synner-
ligen frän är den!
 Ann-Britt Jane Bergman med dottern Sandra Da-
nielsson hade just köpt bilen i södra Sverige kvällen 
innan denna fikaträff och kört hem den på natten!
 Efter en trevlig kväll och gott fika blev det dags att 
ratta Kaisern hem!

Text & foto Magnus Roos

1. Dodge Dart 60.
2. Volvo Amazon 1960. 
3. Fiat 124 Sport Coupe 1969. 
4. Längs vägen i Brynje, två Volvo PV 1957 i naturskön miljö!
5. Anneli Grindefors och Karina Stener med 
franskinspirerade baskrar poserar med Karinas nyligen 
införskaffade Citroen 2CV6 Charleston 1985.

Brynje 9 augusti
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Första Nostalgikampen var 2009, 16 bilar, 43 vuxna och 8 barn del-
tog i evenemaget där man åker en runda och utför olika aktiviteter 
efter färdens gång. Nu åtta år senare och ett kanonväder anmäler sig 
38 bilar med 98 vuxna och 18 barn i blandade åldrar för att delta i 
rundan. Allt ifrån europeér till amerikanare dyker upp. 
 Nytt för i år var att man åkte varannan bil mot Pålgård/ 86:an mot 
Bispgården. Det gav en möjlighet att möta varandra och se mer av 
deltagarna efter färden. Det blev ett jämnare flyt bland det olika sta-
tionerna. Sträckan var i år: Pålgård, Prästberget, Texas, Hölleforsen, 
Gerålund, Hotell Indalsleden, Västerede, Gisselgård och målgång 
blev Hotell Hammarstrand. 
 I år såldes det lotter för Bassestiftelsen. Lotterna såldes vid anmä-
lan till Nostalgikampen och under lördag förmiddag. Hälften gick 
till Bassestiftelsen och den andra halvan vann en lycklig vinnare vid 
dragningen på lördagkväll vid Club Nostalgias Klubbhus. 
 Starten utgick från Club Nostalgias klubbhus.

Text & foto Anna-Carin Bergmanjj

Nostalgikampen för 8:e året

1. Några av deltagarna från 
starten.
2. Det vinnande laget.
3. I väntan på pilkastning.
4. Att fiska upp kubb med 
magnet på tid var inte enkelt. 
Den här mannen hade det 
rätta handlaget och kunde 
fiska upp nästan alla.

Evenemang

1 1

1 2

3

4
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Åren går fort och, vare sig 
vi vill eller inte, blir vi alla 
äldre, vilket även märks i 
hemmets vanligtvis lugna 
vrå. Om man nu för tiden 

någon gång själv ska på utflykt och står 
vid ytterdörren och säger hejdå, så blir 
det inte som förr: några ömma pussar 
och kramar och ”kör försiktigt”. I stället 
hör man bara en röst från en obestämd 
plats i huset: KOM I HÅG ATT DET ÄR 
HÖGERTRAFIK!!
 Det har varit högertrafik i Sverige, 
inklusive Republiken Jemtland i 50 år 
nu. Den tredje september 1967 klockan 
05:00 svängde vi över till höger sida. 50 
år känns kanske för många som en lång 
tid. Speciellt för de som inte ens var föd-
da då. En hel generation fick ju inte ta del 
av den massiva informationen i tidning-
ar, radio och TV. Där finns nog förkla-
ringen till avsaknaden av grundläggande 
trafikvett hos speciellt cyklister, men 
även gångtrafikanter i dag. Man cyklar 
mot körriktningen och på trottoarer. Till 
och med plingar för att gående på trot-
toaren ska flytta på sig. Ute på mörklagda 
vägar går man på fel sida av vägen och 
utan reflexer. Dessa trafikanter var ju inte 
med när det hände. Ingen har på allvar 
informerat dagens befolkning om vad 
som gäller efter september 1967. 
 Planeringen och informationen in-
för dagen H var på samma gång både 
minutiös och enorm. Trafikskyltar och 
vägmärken, filmarkeringar och trafikljus 
måste flyttas eller målas om. Alla bussar 
som skulle vara kvar i framtidens höger-
trafik måste få nya dörrar på rätt sida. En 

hel del lite äldre bussar byttes ut och sål-
des till avlägsna vänstertrafikerade län-
der. Ägare till fordon med asymmetriska 
strålkastare fick själva bekosta och i för-
väg ombesörja byte av lampinsatser. De 
nya med högerasymmetriskt glas hade 
ett fält på glaset övertäckt med en blank 
ogenomskinlig tejp med texten ”får ej av-
lägsnas före den 3 september 1967” för 
att inte blända mötande så länge man 
fortfarande körde på vänster sida.
 Frösö trafiksäkerhetskommitté till-
sammans med Östersunds trafikråd an-
nonserade om ”H-drive-in” på Östbergs-
skolan där KAK-patrullen och JMK 
ledde manöverkörning på skolgården 
samt visade stillfilm (!) i skolan på sön-
dag 3 september, för de som kände sig 
lite osäkra inför det nya.
 Ville man senare under veckan träna 

högertrafik i lugn och ro på behagligt 
avstånd från trafiken kunde man bege 
sig till Odensala camping. Östersunds 
Tränade Bilister och Anderssons Bilskola 
svarade för arrangemangen. ESSO Motor 
Hotell passade på att erbjuda alla ”höger-
tränare” med familj eller sällskap, på 
middag till förmånspris. Rödspätta med 
svampsås för 5,75 eller femöring med 
ägg: 6 kronor.
 Högerlördagen, en hemmakväll fram-
för TV:n, kanske ändå var säkrast så här 
dan före dan. Dick van Dyke Show till 
exempel och senare på kvällen Högerny-
heter från Mosebacke Monarki. Höger-
hörnan med Lennart Hyland avslutade 
TV-natten 01:00. När Hylands Höger-
hörna var slut kunde man bege sig ut på 
stan och heja på ”Skiftnyckelsbataljonen” 
som höll ett så högt tempo med omskylt-

Annersia
Bättersia?

ningen att man till och med, trots stund-
tals kraftig regn, låg före i tidsschemat 
och 20 minuter före 5 kunde rapportera 
att allt var klart. Då hade man även hun-
nit köra bort utbytta gamla skyltar, sånt 
som kunnat vara kvar till måndagen. 
 Olle Rajd på Länstidningen var ute på 
stan under natten och pratade med taxi-
chaufför Ville Persson, 63 år. Han hade 
kört bil sedan 1925 och taxi sedan 1938. 
Han tyckte inte om högeromläggning-
en. ”Dom hade kunnat använt dom här 
pengarna på ett bättre sätt. Byggt bättre 
vägar, till exempel”. Olle träffar även på 
Torbjörn Jönsson, Gunilla Dahlin och 
Birgitta Torling som varit på Las Vegas 
och dansat in högersöndagen och nu var 
på väg hem innan femslaget. Den första 
högertrafikfotgängaren som Olle upp-
täcker vid badhuset på Rådhusgatan he-
ter Yvonne Bernevall som varit på party.
 Hotellvärdarna Göte och Margareta 
Ek, Enafors, och köksmästare Wolfgang 
Brandt, Storlien var bland de som firade 
H-vaka med stockvedsbrasa, kaffe och 
korv vid gränsen mot Norge. I snöblan-
dat regn fälldes bommarna vid tullstatio-
nen 1:00 för att klockan 5:00 åter lyftas 
inför några förväntansfulla svenskar och 
norrmän som kunde passera över grän-

sen till Sverige men nu på höger sida av 
vägen. 
 Bräckeborna var, enligt Länstidning-
en, söndagsmorgonpigga och urmakare 
Gunnar Bengtsson passade på att testa 
sin T-Ford 1924, Z7486 i högertrafikens 
mysterium, vilket visade sig fungera utan 
problem. Däremot hade man problem 
med raggarrundan vid järnvägssta-
tionens in- och utfarter. Ung-
domarna hade den tråkiga 
ovanan att ställa sig med 
fordonen vid Press-
byråkiosken och 
därmed blockera 
passagen för tåg-
resenärerna. ”Nå-
got måste göras!”
 Hur reagerar 
hästen efter om-
läggningen? Det 
var en av frågor-
na som ställdes 
vid torsdagskväl-
lens trafikmöte i 
GT-lokalen i Sven-
stavik, arrangerat av 
MHF:s lokalavdelning i 
Berg. Vad händer när häs-
ten plötsligt tvingas möta bilar 

på en sida som helt strider mot det in-
vanda? Man konstaterade att det visserli-
gen inte fanns så många hästar i trafiken, 
men det ansågs ändå högst angeläget att 
bilisterna tog yttersta hänsyn när det 
gällde möte med, eller omkörning av 
hästanspända fordon tills dess hästarna 
lärt sig den nya ordningen.
 Den utländska pressen från nästan 
200 olika tidningar, som följde höger-
vakan på plats i Stockholm var impo-
nerad och spådde miljoner nya turister. 
En tysk redaktör erkände att nu var nog 
svenskarna världens bästa organisatörer 
i stället för tyskarna. En lokal insändare 
i Ö-P tyckte däremot att högertrafik var 
onaturligt och inte alls skulle öka turist-
strömmen. Löpargrenar i fri idrott har 
vänstertrafik och travet har vänstertrafik 
påpekade herr Carl Nilsson som även 
konstaterade att den beräknade kostna-
den 300 miljoner nu stigit till 600 mil-
joner kronor. Avslutningsvis trodde han 
inte alls på någon turistinvasion.”Är nå-
gon så naiv och tror på detta, med hän-
syn taget till att vårt land är ett av det dy-

raste i världen?”

Hur reagerar hästen 
efter omläggningen?

TEXT & FOTO Rolf Nilsson
Tidningsrubriker från Länstidningen och Östersunds-Posten

Historik
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Inför dagen, 19 augusti, så var det nog 
många deltagare som var lite ovissa om 
hur vädret skulle bli. P4 radion gick ut 
med en klass 1 varning om att mycket 
regn skulle drabba Jämtland. 30–50 mm 
och det skulle köras Veteranmopperally. 
Ett bra antal moppeåkare trotsade klass 
1-varningen.
 Vid starten på Yrancampingen var det 
17 deltagare. Man gav sig ut på en crui-
sing på stadens gator, för att senare köra 
mot Jamtli. Där blev det utställning av 
mopparna till allmänhetens stora belå-
tenhet. Att moppen blivit populär, det 
hördes i snacket från besökarna. Alla 
som var där och tittade deltog också i 
att rösta fram ett People choice pris, till 
vackraste moppen.
 Vid uppställningen för utställningen 
fick vi besök av lagens man, en polis i 
tidsenlig klädsel. Jag gjorde en fråga till 
honom om han kunde se på utseendet 
av mopparna, vilken som troligen hade 
mest trim? Utan tvekan gick lagens man 
fram till rätt moppe. De va kvalité även 
där på den tiden …
 Nu hade det börjat regna lite grann. 
 Etapp 2 i dagens rally blev manöver-
provet som bestod av slalomkörning 
mellan koner, brädan och lågkörning, 
där det gällde att köra under en ribba. 
Ett trevligt inslag blev det för oss som 
tittade på, men slalomkörning i nerförs-
backe var inte så lätt i lösgruset visade 
det sig. Tomas Ögren gjorde en dykning 
vid tredje konen. Anledningen till dyk-
ningen berodde på att Zündappen inte 

hade lika bra svängradie som dom andra 
mopparna. I mål kom han, men det blev 
en liten rispa på framskärmen. 
 Etapp 3 var dragrace, en sträcka av 30 
meter som kördes framför stora scen på 
Jamtli. Där blev det mest förgasarböh, 
bara ljud och inget superax. Bortsett från 
Ögrens stegring. Det var bäst av tre race 
som gällde. 
 Jamtli:s pris fick Jörgen Karlsson med 
sin Puch Maxi 1969. Motiveringen var: 
en fin kombination av färg, form och 
framförande. Jörgen körde i en orang-
efärgad skoteroverall med SJ i svart på 
ryggen, matchande färg fanns även på 
moppen. Vi tror inte att Jörgen tänkte på 
det …
 En annan fin gest från arrangörerna 
var att både deltagare, funktionärer och 
besökare fick en tablettask av märket Lä-
kerol, även det ett fint kult-inslag som 
avslutning.

Text & foto Agne Ottosson

Veteranmopperally

Manöverbana
1:a Sören Svedberg, Puch Florida/69
2:a Christer Nilsson, HPD
3:a Håkan Persson, DBS/70

Singel Dragracing idealtid
1:a Håkan Persson, DBS/70
2:a Magnus Jacobsson, Puch/65
3:a Sören Svedberg, Puch Florida/69

People Choice
Sören Svedberg, Puch Florida/69

Jamtlis pris, bästa tidsenliga ekipage
Jörgen Karlsson, Puch Maxi/69

Funktionärer var bröderna Erlandsson.

Pristagare

Amerikanarna följde trafikomläggning-
en på TV från Stockholm och Östersund. 
Filmfotograf Gösta Lundberg bidrog 
med inslagen från Jämtland som sändes 
i färg på CBS-kanalen i USA.
 För att lugna nerverna efter H-dagen, 
kanske ett Maranata-tältmöte i Hammar-
strand kunde vägleda den osäkre bilisten 
till den enda och rätta sidan. Arne Im-
sen var inte på plats, men tydligen gjorde 
det susen ändå. En hel vecka gick innan 
första krocken i Jämtland ägde rum just 
i de trakterna. En Göteborgare krockade 
med skolbussen i den tvära Kapellkur-
van i Ammer. Skadorna på föraren i per-
sonbilen, en SAAB 93 inskränkte sig till 
ett sönderslaget ögonbryn, en knäskada 
och troligtvis någon revbensskada med-
delade Östersunds-Posten.

 Var man trött på allt ståhej kring hö-
geromläggningen kunde man vila ut i en 
nyinköpt snurrfåtölj i skinn från Bodés 
Möbler för 395 kronor, och samtidigt 
lyssna på Tio i Topp där All you need is 
love med the Beatles låg tvåa. 
 Till sist kan vi snart känna oss säk-
rare i trafiken. År 2020 ska alla vänster-
reflexer vara borta. Då ungefär kommer 
Sverige att vara fritt från människor som 
plötsligt kan reagera galet i högertrafi-
ken emedan gamla vänsterreflexer kan 
dyka upp, förklarade trafikpsykolog Kåre 
Rumar i Uppsala. Högertrafikkommi-
sionens forskningschef Anders Englund 
instämde och konstaterade att vi som en 
gång lärt oss att köra till vänster inte är 
att lita på.

Rally
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längre tid. Hemfärden från Stockholm 
gick på en hyrd Renault biltransport där 
Studebakerns bakhjul med en decime-
ters marginal rymdes på flaket. Det näs-

tan metern långa karossöverhänget 
bak krävde helt klart en röd flagga 

om allt skulle gått lagligt tillväga. 
Förmodligen en aning över-

viktigt också, men det syns ju 
inte lika väl.
 Bilen plockades isär till 
stadiet tom kaross innan en 
omfattande rostlagning bör-
jade. Originalframskärmarna 

med sina överspacklade och 
fastpaddade kopparplåtar er-

sattes med något bättre begag-
nade skärmar som dock även de, 

krävde en hel del jobb. Likaså bakskär-
marna där det gått hål i innerskärmarna 

så jord och lera under åren lagt sig på 
hyllan under fenorna. Dessa är pånitade 
från fabrik och kom första gången 1957 
för att göra ett lite modernare utseende 
på modellen som har sitt ursprung i 1953 
års modellprogram. De små kombine-
rade parkerings- och blinkerslamporna 
återmonterades på sina rätta platser 
ovanpå skärmarna och hålen i grillhalv-
orna kunde täckas med samma bort-
klippta delar av rutnätet som en gång i 
tiden suttit ihop som ett helt galler. Små-
bitarna fanns kvar och följde med vid 
köpet. I stället för den ursprungliga färg-
kombinationen grå med rött tak, valde 
Gunnar och Kerstin att lacka bilen med 
en vit nederdel som tillsammans med det 
röda taket gör att bilen kommer mer till 
sin rätt och passar bättre in där den hör 
hemma, i det glassiga slutet av 50-talet. 

Gamla överdragsklädslar kan vara lite lu-
riga. I den här bilen hade materialet i un-
derdelen av överdraget på grund av ålder, 
tillsammans med gnussandet på sätena, 
förvandlats till ett slipande pulver som 
fått förödande effekt på originalklädseln. 
Ny inredning fick det bli, uppsydd av en 
lokal firma. En ny huvudbromscylinder 
har kommit på plats men i övrigt krävdes 
endast lite motionerande av backarna. 
Förmodligen är bromsarna renoverade 
någon gång tidigare då förre ägaren var 
betydligt mer händig på det tekniska än 
vad han var på plåt och svetsning. Några 
framvagnsdelar har inte behövts bytas 
ut, men ett nytt avgassystem med dubbla 
utblås fixade Gunnar själv hemma och 
monterade. 
 Baksätespassagerarna får vika ihop sig 
lite för att komma in, men väl på plats 
sitter man riktigt bekvämt, mycket tack 
vare de små extra fördjupningar i golvet, 
precis lagom stora för två fötter, på var 
sida om kardantunneln. Framsätet bju-
der även det på god komfort och tillsam-
mans med den svagt mullrande V8:an 
och överväxelns mjuka i och urkopp-
lingar blir söndagstrippen till glasskios-
ken ett rent nöje samtidigt som den röda 
sekundvisaren i den elektriska klockan 
gör sina varv precis som den ska.

Mitt fordon

Silverhöken
Oavsett om man är riktigt insnöad på allt 
med hjul eller precis tvärtom, bara vän-
der ryggen åt hela hobbyverksamheten, 
så lämnar ljudet från en V8-motor ingen 
oberörd. I det här fallet kommer tonerna 
från Kerstin och Gunnars Studebaker. 
En 1958 års Silver Hawk utrustad med 
en 259 cui axelbred klump som levererar 
170 hkr via tre växlar plus överväxel som 
fungerar på alla tre lägena, 6-växlat allt-
så. Inte illa! Lägger man därtill elektriska 
fönsterhissar, tydliga runda mätartav-
lor som ger information om hastighet, 
tid, vattentemp, laddning, oljetryck och 
bränslemängd, så har man en lyxig liten 
sportvagn med drygt fem meter på läng-
den. Glömde berätta om de separata vär-
mepaketen. Ett under instrumentbrädan 

för defroster och framsätes åkande och 
det andra under framsoffan som skick-
ar varmluft till passagerarna i baksätet. 
Finns faktiskt en finess till: hill holder. 
 En stockholmsbil är det från början 
och ägare nummer två hade nog egentli-
gen önskat sig en Golden Hawk av 1959 
års modell. Han målade nämligen om 
bilen i guld, klippte ut hörnen i de yttre 
grillhalvorna och flyttade ner de kom-
binerade parkerings- och blinkerslam-
porna som original på 58:an sitter längst 
fram ovanpå framskärmarna.
 Sista klistermärket från 
bilprovningen är från 
1976 och när Gunnar 
köpte bilen 1987 hade 
den varit avställd en 

TEXT & FOTO Rolf Nilsson

Utdrag ur American Car Spotter´s Guide
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Den är smal, krokig och bitvis 
brant, sista kilometern av grusvä-
gen genom urgammal granskog 
upp till Brattbytorpet. Brattbygäng-
et har bjudit in till en Öppet Hus-
dag. Det har blivit tradition numer. 
Alltid söndagen helgen före mid-
sommar. I år sas det att det kom 637 
personer på besök mellan 10.00 och 
16.00. Hur man räknat till exakt 
637 besökare vet jag inte men om 
man säger att 640–650 pers under 
några timmar en söndag i juni letat 
sig fram till denna, teknikens oas, 
mitt i ingenstans, och med tanke på 
den minimala marknadsföringen, 
kan man inte annat än förundras 
och imponeras. Intresset att se och 
uppleva teknikens utveckling, och 
ibland även avveckling, genom 
gångna tider verkar bara öka. 
 Här får alla sinnen en upplevelse 
i form av ljud, lukt och synintryck. 
Allt i en mix med stor spännvidd. 
Ljud i form av V12:ans start utan-
för hangaren till Mittradions 50-
tals musik ur en radio från samma  

årtionde på en hylla i radioavdel-
ningen i inomhusmuseet. Lukten 
är en blandning av röken från ham-
burgeriet och den där obestämbara 
doften som gamla fordon, i det här 
fallet mestadels traktorer och last-
bilar, avger. Synintrycken går bara 
inte att återge. Måste ses på plats, 
så att säga. Man tittar på grävma-
skiner som ... gräver och bandtrak-
torer som schaktar i det inhägnade 
området benämnt ”sandlådan”. 
Man minglar och träffar folk man 
inte sett på 40, 50 år fast det känns 
som i förrgår. Man går in på ny-
utbyggda Götas Kafé och fikar sig 
genom utbudet av smörgåsar och 
massor av kaksorter. Går ett varv 
till och tittar på pensionerade jord-
brukstraktorer och redskap. In i 
tidigare nämnda hangar och fasci-
neras av den optimism och energi 
som visar sig i form av pågående 
renoveringar av lastbilar och i det 
närmaste okända traktormodeller. 
På vägen upp till varm korv och 
hamburgare går det bra att titta 

 in i BP macken och låtsasköpa im-
skyddsfolie från Black Arrow eller 
Simoniz liquid cleener. Efter lite 
mat och vilopaus vid uteborden 
är det bara att börja om, gå ett par 
varv till och upptäcka allt som inte 
upptäcktes tidigare. Kanske mis-
sades alla lastbilar i olika storlekar 
och format i backen mot skogen?  
Roland och Arne satt i Z445, den 
blå/gula Volvoskvadern från 1957, 
och värvade nya medlemmar samt 
sålde andelar till byggnaden som 
skall uppföras på betongplattan 
som varit färdig ett antal år.
 Hanns inte allt med eller blev det 
för mycket intryck på en gång går 
det väldigt bra att återkomma på 
helgerna i juli och första helgen i 
augusti även nästa år, då Götas Kafé 
har öppet och föreningens medlem-
mar finns på plats. 
 Brattbytorpet, din oljepöl i livet!

Där ingen kunde tro 
  att någon kunde bo

TEXT & FOTO Rolf Nilsson

Evenemang
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Första helgen efter midsommar så tävlas 
det i Hammarbacken. Tävlingsformen 
går ut på att köra två åk med så liten tids-
differens som möjligt, man kan stå på 
för fullt men man kan också ta det lugnt. 
Som tur är för publiken väljer dom flesta 
att köra så fort det går. Fordonen ska vara 
äldre än 40 år, vissa undantag medges 
dock. Backen man kör är 1,2 kilometer 
lång, har grusunderlag utom på startplat-
tan och i en hårnålskurva. Dom som har 
mest bråttom avverkar backen på cirka 
65 sekunder. 

 Årets upplaga hade tur med vädret, 
solen hölls sig framme och inget regn 
kom heller. Detta Hillclimb var det 21:a i 
ordningen, som speaker anlitades i van-
lig ordning Håkan Carlén. Han är ett le-
vande uppslagsverk som kan berätta det 
mesta om de olika bilarna och dess nuva-
rande och tidigare ägare. 
 Startlistan innehöll drygt 70 deltagare, 
varav en del känns igen från tidigare år. 
Det är en viss övervikt på amerikanska 
bilar, men det finns en hel del européer 
och jag såg även en liten Toyota Starlet. 

 Det finns gott om naturliga publik-
platser, mitt tips är hårnålen eller cirka 
150 meter ovanför speakertornet. Det 
är riktigt underhållande att se fordonen 
användas på ”rätt” sätt. Jag återkommer 
gärna. Hoppas att bilderna kan inspire-
ra fler till att besöka Nostalgi Hillclimb 
kommande år.

1. Jimmy Karlsson, Ånge. Ascona A -75 med 
mycket hästar under huven.
2. Alec Lif, Upplands Väsby. A-Ford Racer -28. 
Också en återkommande stammis. 
3. Mikael Sandin, Hammarstrand. Dodge Dart 
Custom -69.
4. Frida Wikner, Sörböle. Saab 96 -62. 
5. Hasse Paulsson, Överammer. Volvo PV -62. 
6. Fredrik Ekendahl, Bromma. Saab 95 -75. 
Misstänker en lätt motortrimning, lät lite friskare 
än V4:orna brukar göra.
7. Låbbas Bergren, Lit Ford Zephyr -59. 
Tidsskillnad blev 0,96 sek mellan åken. 
8. Billy Söderin, Åre. Rallypreppad Amazon -62. 
Vann bilklassen med fantastiska 0,012 s skillnad.
9. Jesper Regnander, Ragunda. Ford Fairline 500 
-57. Kromglänsande Ford som framfördes med 
värdighet. 

10. Holger Udd, Mariefred. Ford Anglia -62. 
11. Leo Brucewitz, Öhn. Tävlingens äldsta 
fordon, Ford -24. En egenkomponerad mix av 
T- och A-ford delar.
12. Thord Gustavsson, Hissmofors. Årligt 
återkommande friskus som hanterar sin 
6-cylindriga Honda CBX -77 som den vore en 
off-road. 
13. Håkan Norlander, Gällö. HD FLH 1200 
Electraglide -73. Lyckades med det omöjliga, 
tidsskillnad 0,001 sek. 
14. Erik Söderholm, Sörviken, Gällö, Plymoth 
Gran Fury -75. Gav allt för publiken, nyttjade 
hela vägbredden. 
15. Tommy ”Målarn” Sjödin, Sundsvall. Chevrolet 
Pickup -50. Låg och ärrad veteran som sprutade 
massor av grus. 

NOSTALGI HILLCLIMB I HAMMARSTRAND

TEXT & FOTO Lars-Göran Andersson

Fullt ös eller l ugnt

Evenemang
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Johan Eliasson heter jag som skriver, musiker 
och veteranfordonsentusiast från Lit. Hur en-
tusiastisk jag kan bli minns säkert en del av er 
när man tänker på den digra samling veteran-
mopeder jag hade från mitten av 1990-talet 
och några år framåt.
 Nåväl, veteranfordonshobbyn fick under 
många år ligga i träda sedan musiken tog all 
tid och de fordon jag hade avyttrades. Men jag 
kunde ändå aldrig släppa tanken på att hitta 
mig en gammal veteranmoped igen och efter 
att ha frågat runt lite så var det en bekant som 
sa att visst, i en lada fanns en moppe som han 
på 70-talet kört och påbörjat en renovering av 
och som legat nerplockad sedan dess. Vi be-
slöt att jag skulle åka och titta på grejerna som 
fanns på flera olika ställen. Döm av min för-
våning när delarna visade sig vara en väldigt 
ovanlig modell som tillverkades 1952-53 av 
Trelleborgs Velocipedfabrik, namnet var Mus-
tang Minor! Genom alla år som mitt veteran-
intresse funnits så har denna moped dykt upp 
enbart en handfull gånger, väldigt sällsynt med 
andra ord. En som jag inte ens sett i verklighe-
ten tidigare.
 Jag köpte prylarna och började nysta i vad 
som fanns och vad som fattades, delar till den 
här kan man ju nästan inte ens hoppas finna 
på marknader och i annonser. Jag fick fixa ett 
nytt styre som blev en rolig kombination av 
lyktan integrerad med styrstången, ett kedje-
skydd och växelhandtaget bl.a. Mycket fanns 
dock tack och lov kvar, som avgasröret som är 
väldigt speciellt. Växelhandtaget till dessa mo-
torer, som saknar koppling men har två växlar, 
är svåra att finna tyvärr så min nuvarande lös-
ning är ett bromshandtag från snöskotern Lar-
ven, det har ett antal fasta lägen som fungerar 
klockrent för mina växlingar. (Ett original väx-
elhandtag efterlyses härmed, hör av dig om du 
kan hjälpa mig med det.)
 Mitt nya mopedplockepinn transporterades 
hem och jag började montera ihop. Hela mop-
pen är sedan mitten av 70-talet omlackerad i 
en rejält röd kulör. Den blå originallacken 
finns därunder och kan kanske fixas fram vid 
tillfälle, men jag gillar ändå dess nya utseende, 

det hör som till Mustangens livshistoria nu och 
har ett värde i sig. Och den blev ju faktiskt rätt 
snygg i Ferrarirött!
 Motorn är en FUCHS FM40, ett kraftpaket 
på 38cc och 0,8 hkr som redan fanns i Sverige 
som påhängsmotor till vanliga cyklar, då mon-
terad vid bakhjulet med tanken under paket-
hållaren. Men här hade fabriken nu köpt in ett 
antal lösa motorer från Österrike för att mon-
tera dem i denna för året nya moderna ska-
pelse, en moped! Placeringen i ramen gör att 
den verkligen känns mer som moppe än som 
cykel även om ramen och särskilt bromsarna 
är vanliga cykelgrejer. Långa utförsbackar är 
spännande med navbroms i mässing. Och den 
är tung att trampa sig runt på om motorn trils-
kas, något jag fick erfara under vårens JVBK 
mopedrally från Frösö Park ner till Badhus-
parken och tillbaka, hehe. Jag fick trampa hela 
vägen i stort sett! Nu är tändningen fixad och 
den går bra till slut. Även ljusspolen fungerar 
och ger ström till fram och baklykta som det 
var tänkt, praktiskt.
 Bensintanken har en udda placering vid si-
dan av det övre ramröret, ursprungligen hade 
den en ”falsk” extra sida av enkelplåt som var 
bockad och fästad vid ramen så att tanken från 
sidan såg ut som en hel, vanlig tank. Denna ex-
tradel togs i ungdomlig entusiasm bort av ti-
digare ägaren genom att helt sonika bryta loss 
den. Kanske får den tillbaka sin sida framöver, 
vi får se, den ser ju onekligen annorlunda ut 
som det är nu. 
 Jag gillar verkligen känslan att köra en så-
dan riktigt gammal moped, visst är det otroligt 
mycket mer bekvämt att åka på t.ex. en DBS 
Panther från 1974 eller liknande modern vete-
ran men det är något tilltalande över det rik-
tigt gamla. Man kan bara inte sluta le stort och 
skratta för sig själv av ren nostalgi. Jag hoppas 
kunna köra fler mopedrallyn nästa sommar i 
min alldeles för varma skinnrock, obligatoris-
ka kraghandskar och vurpollon. Skulle också 
vara superkul om några fler tar fram sina älds-
ta mopeder så min Mustang Minor får lite säll-
skap i de lägre hastigheterna. 
Blårykande hälsningar, Rem-Johan.

1. Om man lutar sig ner kanske den 
kommer upp i 25 km/h?!
2. Fuchs FM40, egentligen en 
påhängsmotor som här fick agera 
”riktig” mopedmotor och monterades 
i ramen.

3. Lampan och styret i kombination, 
snyggt och ovanligt.
4. Mustangs allra första mopedmodell 
– Minor! Grå däck ska det vara på en 
åldring, tidstypiskt.

Ett ladugårdsfynd 
 av det ovanligare slaget
MUSTANG MINOR 1952

Mitt fordon

1

2

3

4

Backspegelns redaktör undrade om jag kunde skriva och berätta 
lite om min gamla moped och det lovade jag försöka fixa. Här 
kommer så en historia om en MOtorvelociPED som såg dagens ljus 
redan året 1952, en av de första ut på vägarna efter att mopedlagen 
trätt i kraft den 1 juli det året.

TEXT Johan Eliasson FOTO Lars-Göran Andersson
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En vit prick i backspegeln som efter 
några mil sakta växt till en Opel Monza 
skvallrar om att Roland och Maya har lite 
högre tempo och kommer i fatt oss. Han 
håller nog 90 drygt, den busen!
 Vi tar gemensam paus och fikar på 
den fina rastplatsen vid nerförsbacken 
alldeles före Fiskviken.
 Lite kyligt i luften men solen lyser, 
vattnet skvalpar och smörgåsarna är 
goda. Packar ihop och kollar en extra 
gång att bilnyckeln ligger i byxfickan och 
inte bland termosar och muggar i kylväs-
kan innan jag stänger bagageluckan. Sånt 
har hänt förr och det känns så snopet just 
när luckan stängs. Det är precis då man 
känner att något är fel och försent. Tu-
tar på Anders och Anki och rullar vidare 
mot slutmålet: Opelträffen i Kramfors.
 Svänger in på travbanan vid elva-tiden 
och ställer oss oblygt bland finbilarna. 
Kollar igenom påsen med deltagarlis-
tor och klubbinfo innan vi dukar upp 
för gemensam lunch tillsammans med 

Opelträff 
i Kramfors

Monza-åkarna som vi lyckats hålla bak-
om oss. Under tiden fylls utställningen 
på med bilar. Mätta och belåtna dukar vi 
av, plockar ihop 50-tals campingmöbeln 
som efter både desperat och uppgivet 
sökande äntligen återfunnits på vinden 
på Riktiga Landet. Kollar bilnyckeln och 
stänger bagaget. Ut på spaning och kri-
tiskt granskande, fast lite på avstånd om 
ägaren/ägarinnan skulle vara i närheten. 
Bland 80-talarna i vår närhet fastnar jag 
framför en fin 82:as Rekord Caravan i 
samma blåa färg som vår egen Sedan. 
Går sen tvärs över parkeringen mot en 
svart bil med bekant kromad grill. Fram-
till helt lik vår egen 51:a men den här har 
utvändigt reservhjul och mindre bakru-
ta. Det är alltså årsmodell 50. Upptäcker 
dessutom en blå på besöksparkeringen. 
Två Opel Olympia från 1950 på samma 
plats samtidigt är inte vardagsmat. På tal 
om Olympia, så hittar vi även en Olym-
pia A 1968. Röd med svart vinyltak och 
1700 motor. Ska vara så. Fanns också 
som coupe. OCH som Kadett med till-
läggsnamnet LS med 1500 motor, eller 
1900 coupe = Rallye. Hänger ni med? Sä-
ger inget om 1100 och 1200 varianterna. 
Inget om L modellerna heller. Att redo-
göra för B-Kadettens modellflora skulle 
medföra en extra bilaga till ordinarie 
tidning. Vi sansar oss, höjer blicken och 
konstaterar lite besviket att utställningen 

består av knappt 60 bilar. Var är alla? För 
långt att åka kan väl inte vara hela orsa-
ken? Några har dock presterat desto mer, 
ser vi i deltagarlistan där både Lund och 
Göteborg finns representerat.
 Vi strosar vidare lite mer strukturerat 
och kommer fram till en fin grön Kie-
mencoupe Rally från Finland som hellre 
åker på svenska bilträffar än hemma i 
Finland. En öppen huv drar alltid till 
sig folk och här står en gul Commodore 
GS/E med välputsat motorrum. De stora 
bilarna representeras av två V8 Diploma-
ter: en fin fyrdörrars B-modell samt den 
i många tidningar väldokumenterade 
svarta A-Coupén. P1:or och P2:or, tre av 
varje, och här stannar vi en extra stund 
framför en gul 62:a i nyskick. Visserligen 
med Coupéns baklyktglas, men det blir 
den inte sämre av. Innan dess hade vi 
passerat två A-Rekord Caravaner varav 
den något slitna röda var en 4-dörrars, 
vilket i dag får ses som mycket ovan-
ligt. Synd då att den blivit en ”lowrider”. 
Den andra Caravanen gick vi bara förbi 
samtidigt som vi tittade åt ett annat håll. 
Det här med patina och bevarande av ur-
sprungsskick kan man kanske diskutera, 
men man behöver väl inte anstränga sig 
för göra det sämre än innan?
 Halv fem på eftermiddagen känner vi 
oss nöjda och drar oss mot kusten. Stan-
nar i Lunde och besöker Ådalens Bilmu-
seum. Inte så stort, men väldigt trivsamt 
gemytligt, med bra bredd på fordonspar-
ken. Både vanliga och ovanliga bilar och 
så dessa lågmilare som alltid någon an-
nan hittar! Mysig kaféveranda på övervå-
ningen med utsikt både in över museihal-
len och ut över fjärden. Väl värt besöket. 
Fotograferar Wästerlunds Konditori och 
åker tillbaka till Klockestrand för en piz-
za. Kör över Sandöbron för tredje gången 
i kväll och fortsätter ner mot Härnösand, 
där vi tar av mot Viksjö och hamnar till 
slut i Graninge. Konstaterar att det bor 
folk ta mej tusan överallt. Kommer ut på 
87:an igen vid 22-tiden och tutar inte på 
Anki och Anders. Passerar Stugun och 
tar vänster mot Rissna för att efter ytter-
ligare några mil svänga in på gården på 
Riktiga Landet. Matar katter när matte 
yrar på Stråket. Tar E14 mot Östersund, 
tankar på ESSO Sandström & ... Preem 
vid Ahlanders bil! 60 mil och 41 liter = 
0,68 l/mil.

Det känns som vi är tidigt ute den här lördagsmor-
gonen. Takten är lugn, 87:an är tom på trafik och 
Rekorden går så bra i 85–90 kilometer. Fina låga 
varv men ändå lite vrid kvar med overdriven ilagd.

Evenemang

TEXT & FOTO Rolf Nilsson
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Evenemang

Sollefteå Big Meet
med Brunflovinnare

TEXT & FOTO Göte Högbom

1. Roger Johansson från Brunflo med 
priset för finaste cabriolet.
2. Fina cabrioleter på första parkett. 
3. Arne Nilsson med Jaguar XJ 6 4,2 -70 
som han ägt i fyra år.
4. Anders Rosén med Volvo Amazon -61 som 
han ägt sedan 2001. Förste ägaren bodde på 
Frösön, Anders är tredje ägare. Hemvisten visas 
tydligt på lilla sidorutan.
5. Ann och Hans Sjöberg från Örnsköldsvik med sin 
otroligt fina Cadillac Cabriolet -47 med sombreronavkapslar.

28 maj var det dags för årets Big Meet i 
Sollefteå. I hård konkurrens med andra 
evenemang denna dag som Bil och MC 
Show i Östersund och veteranmarknad i 
Sundsvall samt med lite skralt väder så 
blev det ändå ett hyfsat deltagarantal som 
kunde njuta av de cirka 200 utställda for-
donen. Förutom från närliggande orter 
så kom många deltagare från Sundsvall, 
Härnösand och Örnsköldsvik. Några 
jämtar träffade jag på, Anders Rosén, 
klubbens kassör Arne Nilsson och Roger 
Johansson.
 Årets tema var Cabriolet och ett tju-
gotal fina sådana deltog. Finast av dem 
alla ansåg juryn vara Roger Johanssons 
Ford Thunderbird -56. Den bilen känner 
vi igen – den vann också Peoples Choice 
på Springmeet som ni kan läsa om på 
annan plats. Imponerande med två fina 
priser på en vecka!

 Sällan har jag fallit så pladask för en bil 
som den som blev Peoples Choice. Di-
rekt när jag såg den så tänkte jag att den 
här bilen kommer att vinna detta ärofyll-
da pris. Hans Sjöberg från Örnsköldsvik 
importerade sin Cadillac Cabriolet serie 
62 -47 förra året. Den har bara gått cirka 
10 000 mil och funnits i Arizona. I stort 
sett original förutom att den är sänkt 3 
tum. 346 kubiktums V8 med 4-stegs au-
tomat. Försedd med hydrauliska 
fönsterhissar som introducerades 
det här modellåret och som-
breronavkapslar. En otro-
ligt vacker bil 
  

som jag hoppas få se fler gånger. Hans 
har tidigare besökt Springmeet och jag 
bad honom fundera på ett besök framö-
ver. 
 Sollefteå Big Meet var även i år en triv-
sam tillställning i det lilla formatet. Ar-
rangemanget avslutades traditionsen-
ligt med välbesökt cruising.
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Evenemang

Joelmässan
Joel pågick under en hel vecka med 
mängder av aktiviteter men det mesta 
koncentrerat till helgen 18–20 augusti. 
Lördagens innehåll med anknytning till 
motor bestod av Veteranwatercross, Jo-
elträffen, Gräsklipparpulling och i viss 
mån Käglornas vattenskidshow. Övriga 
aktiviteter var Tivioli och knallar, NM i 
yxkast, Joeltåget, pub, dans och uppträ-
danden. 
 Vi anlände vid 10:30 och då fanns cir-
ka tio bilar uppställda, sedan fylldes det 
på så några timmar senare stod minst 45 
bilar på fotbollsplanen. 
 Åka på vatten med snöskoter är egent-
ligen vansinnigt och med veteranskoter 
ännu tokigare. Enligt reglerna ska chas-
sit vara äldre än 2000 men det är fritt att 
byta ut motorn. Det är svårare med äldre 
skotrar för dom har kortare chassin än 
nyare. Detta betydde att de flesta sjönk 
minst 1 gång. 13 förare var anmälda, 9 
kom, men till kval och final var det bara 
fem som hade hela maskiner. Eftersom 
det behövdes bärgning efter varje heat så 
drog tävlingen ut på tiden. 
 De tävlande i gräsklipparpulling 
var mellan 8 och 14 år, uppdelade i två 
viktklasser, blandat killar och tjejer. Det 
var inget fel på vinnarinstinkten, de tog 
tävlingen på största allvar. Publiken var 
också väldigt engagerad. 
 Prisutdelning var nästa punkt, först 
gräsklipparpulling och sedan för Joel-
träffen. Tyngsta priset, Peoples Choice, 
togs emot av Arne Boson med sin Impe-
rial. Juryn valde ut tre pristagare. 
 Direkt efter så följde en uppvisning av 
Käglorna hemmahörande i Örnskölds-
vik. Deras signum är pyramider men vi 
bjöds också på barfotaåkning, hopp över 
ramp av både vattenskidåkare och båtar 
samt lite spex. 
 Efter detta vände vi hemåt i ett tillta-
gande regn som ändå höll sig borta näs-
tan hela dagen. 

1. Käglornas uppvisning.
2. Ford -46.
3. Öppen huv lockar.
4. Uppställning på 
fotbollsplanen i raka led.
5. Stilstudie på pullingen.
6. Prisad lastbil.

TEXT & FOTO Lars-Göran Andersson
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2x
MERCEDES

SILVER
Ulf Johansson, Östersund heter ägaren och honom har 
vi tidigare sett i en Volkswagen av årsmodell -74. Det 
blir ju alltid nya tankar och som jag sa till Ulf för några 
år sedan, behåller du Bubblan blir den kvar för evigt. 
Det finns alltid nya projekt/fordon att engagera sig i. 
 För Ulf blev det ett rejält kliv med den nya bilen, 
inköpet gjordes sommaren 2016. Bilen fanns då i Karl-
skoga. Tidigare ägaren hade ägt Mercedesen i tolv år, 
så han visste vad han sålde och Ulf är mycket nöjd med 
köpet. Säljaren höll sitt löfte. Bara det där med att få 
cabba ner, den dagen då det är fint väder är en riktig 
höjdare och med Mercedes vindavvisarskydd bakom 
stolarna, mot eventuella blåsvindar, blir hela resan rik-
tigt behaglig.

GULD
Göran Jonsson, heter ägaren och bor i Brunflo med den 
här Mercedesen. Göran är en kille som blivit involve-
rad i entusiastbilar genom Ulf Johansson. Givetvis har 
bilintresset funnits före Ulfs skjutsar. Göran gjorde pre-
cis som vi andra skulle ha gjort, innan bilinköpet. Han 
byggde sig ett stort garage på hemmatomten. 
 Våren 2016 hade Göran ringt på en Mercedes 350 i 
södra Sverige, en bil som enligt säljaren var i bra skick 
och fungerade bra. Det visade sig att det var som van-
ligt, när vi norrlänningar åker många mil bara för att 
se om det är som säljaren säger. Tji vad snopna vi blev, 
säger Göran och Ulf som var med. Ingen affär där inte. 
 På hemvägen sa Göran att han varit i kontakt med en 
dam i Borlänge som också hade en 350 SL till försälj-
ning. Fram med mobilnumret och fick reda på vart dom 
skulle åka. Mercan fanns kvar, Göran började fundera, 
han är väl jämtlänning. Slut funderat, vi är två här och 
Göran körde hem bilen, snabba ryck. 
 Det var tidig vår och visst behövs det värme för att må 
gott, Göran fick inte igång värmen i bilen. Det blev en 
kylig men härlig resa i alla fall. Det visade sig att Merce-
des har ett vakuumstyrt värmereglage som skall regleras 
under huven. 
 Vid första besiktning här i Östersund, fick Göran 
tummen upp för Mercan av besiktningsmannen. Ett 
mycket bra exemplar så nu njuter Göran av varje mil 
han kör …

Mercedes 350 SL 1973
V8 195hk
3-stegs automat
Silver

Mercedes 350 SL 1973
V8 195hk
Manuell låda
Guld

TEXT & FOTO Agne Ottosson

Mitt fordon
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MER BIL
MELLAN HJULEN

Nu har jag haft körkort i över 40 år, och 
haft turen att ej vara inblandad i någon 
allvarligare trafikolycka, dock har jag 
hunnit med många incidenter under 
åren. Här är en av dom som hände när 
jag bodde i Sundbyberg i Stockholm.
 Det var en kylig lördag förmiddag i fe-
bruari 1986, jag skulle åka iväg och hälsa 
på några vänner i Nynäshamn. Jag hade 
lite bråttom, slänger på mig jeansjackan, 
på med bootsen och ut i snöslasket till 
parkeringsplatsen bredvid hyreshuset.
 Jag hade en Ford Cortina 1600 1971, 
en MK 3 som Cortina folket kallar den.
Den hade jag hittat några månader tidi-
gare på parkeringen vid Solvalla.
 Den var synnerligen rostig men besik-
tad nästan ett helt år till, visserligen med 
ett halvdussin ettor på rost. Här i Jämt-
land hade den nog fått körförbud, men 
acceptansen för rost i Stockholm var 
mycket högre på den tiden. Många fem-
ton år gamla tidiga 70-tals bilar var helt 
upprostade redan i mitten av 80 talet!
 När jag skottat av bilen startat och kört 
iväg märker jag att den bara går på tre 
cylindrar, rycker och hackar. Samtidigt 
konstaterar jag att jag måste tanka, så 
jag kör mot den nyöppnade Q8 macken 
i Hallonbergen nära Sundbyberg. När jag 
svänger in på macken gasar jag på och 
bilen går bättre, men hinner ej få stopp 
vid rätt pump. Jag blir tvungen att backa 
ett par meter, slänger i backen = full fart 
bakåt! Pang tvärstopp!! Nej!! Jag glömde 
titta bakåt! I backspegeln ser jag en guld-
färgad blänkande bil. En verklig kontrast 

mot det grå snösaltslasket! Han måste ha 
svängt in precis efter mig. Skamsen kliver 
jag ur och ser en Mercedes SLC coupe av 
sen 70-tals modell. Mercans förardörr 
öppnas och ut kliver en lång medelålders 
reslig man med fodrad vinterrock och 
pälsmössa, en herreman. På passagerar-
sidan kliver en pojke i tio-årsåldern ur. 
Säkert blivande arvingen! Mannen ser 
bister ut. Även arvingen.
 – Ursäkta, Ursäkta det var det klanti-
gaste jag gjort, säger jag.
 – Jaa, säger han lugnt och sakta.
 På marken mellan bilarna ligger en 
smal tunn gummilist, sprucken på läng-
den. Den har suttit på mercans kofånga-
re. Att se mera skador än de som redan 
fanns på Cortinan går ej.
 – Har du körkort och arbete, frågar 
mercaägaren.
 – Javisst, jag visar honom körkortet 
och talar om att jag jobbar på Stockholms 
gatukontor. Vi byter telefonnummer. 
 – Du kan ju köpa en ny list och leve-
rera den till mig … när du har fått lön!, 
säger han efter en liten tyst paus.
 – Jarå, javisst, säger jag 
 Påföljande måndag far jag med gatu-
kontorets cheva van till Mercedesåter-
försäljaren i Midsommarkransen. Där-
inne ser det inte ut som hos dom flesta 
andra märkesreservdelsbutikerna. Här 
är det marmorgolv, stora blomkrukor, 
inga almanackor med halvnakna brudar. 
Nej, tavlor på väggarna istället. Mina steg 
ekar mot stengolvet när jag går fram till 
den stora disken av ädlare träslag. Bak-

om disken står en försäljare med väl till-
knäppt skjorta och slips.
 – Vad kan jag hjälpa herrn med? frå-
gar han strikt.
 –Jo, jag vill ha en list till stötfångarn på 
en MB 350 SLC!
 Försäljaren ser lite förvånad ut, tittar 
nerifrån och upp på min lite slitna job-
baroverall. Han trodde säkert jag skulle 
fråga efter något till en fenmerca.
 – Ja, men en sån får vi beställa från 
Tyskland, säger han efter liten stund.
 Två veckor senare hämtar jag listen. 
750 kronor får jag betala.
 På kvällen ringer jag bilägaren. Hans 
fru svarar; min man är upptagen. Han 
spelar tennis, men lämna listen på hans 
arbete i morgon. 
 Dagen därpå åker jag ut till Spånga där 
hans kontor ligger. Jag ringer på och en 
elegant kvinna öppnar, jag förklarar mitt 
ärende och hon säger att han inte är här 
just nu, men lägg listen på hans bord i 
rummet längst in.
 Rummet var stort, likaså skrivbordet. 
Jag placerar den nya listen på bordet och 
saken är ur världen! Jag såg aldrig mer-
can eller dess ägare igen.
 Cortinan höll jag liv i några månader 
till. I bland med reservdelar som folk 
lämnat i skogen bakom Solvalla. Slutli-
gen sålde jag den till en döv finne.
 Året därpå hittade jag den på Bromma 
Botkyrka bilskrot klämd under en hög av 
andra 70-tals bilar.
 Instruktionsboken har jag fortfarande 
kvar som minne.

TEXT & FOTO Magnus Roos Hembygdsgården med sin, lite skog-
liga natur, passar alldeles utmärkt till 
Ramsele Motorhistorikers årliga ve-
teranfordons dag. I år den 15 juli och 
för 21:a gången. Mycket välorganise-
rat men samtidigt väldigt avslappnat 
och gemytligt. Utöver SAAB och Ja-
guar-klubbarna som varit stamgäster 
sedan många år, fanns nog det mesta 
i fordonsväg representerat. Mycket 
amerikanskt förstås, men europeiska 

vardagsbilar ökar också i antal för 
varje år. En alert konferencier till-
sammans med ett glatt musikgäng 
höll stämningen på hög nivå och 
sittbänkarna i sluttningen ner mot 
scenen var välfyllda hela dagen. Pri-
ser i olika klasser delades ut både till 
motorcyklar och bilar. Paret Flodin 
från Älandsbro hade helt klart dagens 
äldsta fordon; Renault 1926.

Den årliga
veteranfordonsdagen

TEXT & FOTO Rolf Nilsson

EvenemangHistorik
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TEXT & FOTO Göte Högbom

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 tidigare nummer redovisades besöken på marknaden Auto e Moto 
Epoca, historiskt racing på Imola och Museo Nicolis. 
Här kommer nu sista reportaget, från Museo Nazionale dell`Automobile i Turin.

Reseberättelse

Det sista bokade arrangemanget under resan blev Museo Na-
zionale dell´Automobile i Turin. Museet invigdes 1960 och har 
nyligen genomgått en uppfräschning. Det här är nog det mest 
imponerande i sitt slag som jag besökt. Otroligt väl arrangera-
de utställningar med delmoment som exempelvis design med 
fina exempel som visade hur området utvecklats. Cirka 200 
bilar fanns utställda och därav fanns ett 80-tal olika märken. 
Spännvidden exemplifieras av dels en kopia av världens första 
självgående fordon från 1769 driven av en ångmaskin och dels 
av superenergisnåla projektbilar från innevarande decennium. 

Den sammanlagda ytan är 19 000 kvm och innehåller förutom 
bilar även ett omfattande bibliotek, konferensutrymmen och 
cafeteria. 
 För att göra muséet rättvisa så skulle jag behöva alla sidor 
i detta nummer för en mer ingående beskrivning och många 
bilder. Nu får det räcka med den här sidan. Tyvärr blev besöket 
här ganska kort men kommer jag till de här trakterna någon 
fler gång så blir det definitivt ett återbesök. 
 Titta gärna på deras hemsida museoauto.it.

Museo Nazionale 
dell`Automobile i Turin

1. Närmast kameran, Benz 8 HP Break, Renault 3 E ½ HP och Fiat 4 HP. 
Alla från 1899. Fiats första tillverkade bil.
2. Första italientillverkade bilen, Bernardi 1896, 1 cylinder, 624 cc och 
3,5 hkr.
3. Austin Seven 1932, den första engelska folkbilen, lågt pris och billig 
i drift.
4. Projektbilar med låg energiförbrukning.

5. Världens första självgående fordon från 1769 var försedd med 
ångmaskin på 50 000 cc och kunde uppnå hisnade 4 km/h.
6. Lamborghini 350 GT Superleggera från 1964. En av fabrikens första 
tillverkade bilar.
7. Expeditionsutrustad Land Rover 109 från 1967.
8. Den första italienska folkbilen, Fiat 600 från 1955. En sån hade jag 
som första bil. Foto JG Joahnsson.1

2 3

4 5

6 7 8
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Sommaren blev alldeles för kort i år också. Jag kan så här ef-
teråt konstatera att vi har kunnat åka på olika veteranbilseve-
nemang varje helg och alla onsdagar hela sommaren. Tyvärr 
räcker inte tiden till för allt men en hel del har vi hunnit vara 
med på. 

 Motormässan på Frösön 
bjöd på en rejäl överrask-
ning för mig och klubben. 
Den rekvisita som Agne 
Ottosson och jag drog dit 
för att fylla klubbens mon-

ter visade sig vara av stort 
intresse för besökarna – vi fick 

nämligen pris för tredje finaste 
europeiska ekipage, trots att vår 
monter inte var med i tävlingen. En 
Amazon sport i rallyutförande med 
en Amazon 123 GT som dragbil var 

tydligen väldigt intressant. Vi fick 
dessutom ett antal nya medlem-
mar och vi är nu över 1 300 moto-

rentusiaster i klubben.
 Annars har hustrun och jag också 

hunnit med en stor bilmässa i Kra-
kow där man verkade satsa mer på 
vackra damer än bilar, motormu-
seet i Härnösand där den gamla 

husbilsaaben mötte oss, motor-
båtstävling i Arvesund med gamla 
fina galoscher, husdjursdagen i 
Alsen med ett antal fina gamla 
traktorer och naturligtvis ett antal 
fikaträffar runt om i länet.

 Sommaren har för övrigt mest inneburit en massa arbete på 
gården eftersom vi nu renoverat och byggt ut sista delen av det 
gamla fjöset. Det blev 150 kvm till under tak som precis blev 
klart till älgjakten. Nu ska jag inte bygga ut något mer eftersom 
mina kompisar börjar prata om anläggningen i stället för går-
den …
 I verkstaden står nu en El Camino, en Chevelle och en P1800 
och väntar på vinterns renoveringar så det är full aktivitet här 
ute på vischan.
 Vi hade också ett trevligt avslut på sommaren sista helgen i 
augusti då min kompis Bengt-Åke och jag fick lufta rallyama-
zonen i skogarna runt vårt hem och norr om stan. Det var ett 
antal gamla fina bilar i farten och delar av besiktningen skedde 
hemma hos oss med några riktigt celebra besök som t ex en 
BMW 2000 -68, en Ford Escort MK1, en PV och några fina As-
conor. Dessvärre skakade huvlåsen loss på Amazonen på sista 
sträckan och det blev väldigt mörkt i bilen när huven la sig över 
framrutan och taket … Jag fick dock snabbt stopp på bilen och 
vi kunde fullfölja sträckan och en ny huv dammades av i göm-
morna och är på plats före den 30 september då vi ska köra i 
Berg. Det finns inte mycket som är roligare än att sladda med 
den gamla ”raggazonen”.
 Jag har ju också ett mycket stort intresse av motorcyklar och 
vi vill verkligen att ni som håller på med dessa kommer med i 
klubbens gemenskap.
 Nu kör vi igång våra måndagsträffar i klubblokalen på Frö-
sön och alla är mycket välkomna att vara med.

Eder ordförande
Sture

Ordförandes krönika

Luciacruising
Samling på Kronan Teknikland klockan 17:00 för glögg 
och pepparkakor.
Klockan 18:00 börjar Stjärngossarna på Radio Krokom 
sin sändning, så då börjar vi cruisa ut i vintermörkret.
      Välkommen!

9 
december

KLUBBJACKA
JVBK:s sommarjacka
Storlek M
Oanvänd
Pris 600 kronor
Anki Granlöf, 070-218 54 79

TVÅHJULINGAR OCH SKOTER
MC Rex 118 cc,1923     Svartqvarna, 1947
Puch Alabama, 1964
Rajd snöskoter inkl. flak-kälke, 1974
Paketpris. Högstbjudande. Lägst 30 000 kr
Möjligen kan Puchen gå separat.
Claes-Håkan Grönlund, Sandviken, X-län, 
070-608 21 86

Från och med oktober kryper vi inomhus och håller 
klubblokalen på Trädgårdsvägen på Frösön öppen måndagar 
klockan 19.00–21.00. 
Under jul och nyår har vi ett uppehåll men kör igång igen 
januari till april.
Välkommen till gemenskap och fika.

GULA JVBK-VÄSTAR
Ett stort antal gula västar med Jemtlands Veteranbilklubb tryckt 
på ryggen har kommit på villovägar. 
Hör av dig till Anki 070-218 54 79, eller Annika 070-
288 11 48, om du har några liggandes eller vet var de kan 
finnas. Går också bra att ta med till klubblokalen på Frösön  
måndagkvällar.

Säljes Efterlysning

Info
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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 1 100 
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 får Du teckna den 
förmånliga specialförsäkring som 
finns hos MHRF.
 Jemtlands Veteranbilklubb är 
ansluten till MHRF, Motorhistoriska 
Riksförbundet. JVBK:s medlemmar 
får kostnadsfritt annonsera i Back-
spegeln i form av radannonser.
 Medlemsavgiften är 300 kronor/år. 
Familjemedlemskap för extra med-
lem på samma adress 100 kr/år.

www.jvbk.se

Tips på ett lite annorlunda bilmuse-
um, Arnolds Bilmuseum i Ramvik. 
 Inrymt i en gammal ladugård 
och intilliggande byggnader. Ar-
nold har i hela sitt liv hållit på med 
bilar dels som mekaniker men se-
dan 1974 som bilhandlare, Sund-
ströms Bil. Efter pensioneringen 
har han byggt upp sitt museum som 
bland annat innehåller ett 30-tal 
bilar, långt över 1 000 modellbilar, 
mängder av tidskrifter och böcker. 
 Sommartid är museet öppet dag-
ligen, finns även en servering igång 
då. Resten av året öppet efter över-
enskommelse, det finns även till-
gång till konferensutrymmen. 
Arnold Sundström, 070-341 82 98. 

Text & foto Lars-Göran Andersson

TIPS

Gör ett besök hos Arnold


