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InnehållBackspegeln

Redaktören har ordet
jorna förmodligen fortfarande satt kvar 
på fyrhjulingen eller traktorn och därmed 
relativt smärtfritt kunde dra upp ett smått 
motsträvigt ekipage till fast mark. Vis-
serligen med två djupa dikesanvisningar 
bakom sig, men naturen läker sina egna 
sår. När fälgarna var renskrapade från 
lera och däcksidorna tvättade blev det 
full fart till onsdagsträffar, besiktnings-

dag, Springmeet, moppeträff och 
6 junidagen. Hittills. Halva 

sommaren är kvar. Tanka, 
tuta och kör, vad ni än har 

igång! Rätt vad det är 
så kanske någon sätter 
tillbaka proppen igen 
och då är allting försent 
och man grämer sig och 

säger saker som: att man 
inte gjorde … tänk om vi 

hade … minns ni när man 
kunde? om man bara vetat … 

Kör inte så det ryker, bara. Det gör vi inte 
i vår klubb. Tvåtaktare undantagna. Om 
katten stannar hemma också, så går det 
nog bra. Det är ett av få tillfällen man kan 
intala sig själv att man är efterlängtad och 
behövd när man på kvällskvisten kom-
mer hem igen. I synnerhet om matskålen 
är tom.

Det händer ju ibland att man har en 
musikslinga som spelar i bakhuvudet som 
om repeatknappen har fastnat i nedtryckt 
läge. Jag har dessvärre inte några musika-
liska talanger så något dagligt nynnande 
blir det inte. Däremot hade jag under 
maj månad en återkommande fras som 
jag först trodde var en tarvlig svensk 
översättning av en titel på en amerikansk 
50-tals film med Tony Curtis och 
Marilyn Monroe, eller kunde 
det vara namnet på en av 
Povel Ramels Knäpp Upp-
revyer? Galenskaparna/
After Shave? Nej, det var 
mycket enklare än så: en 
Göta Kanal-film. ”Vem 
drog ur proppen?” 
 Att proppen åkte ur 
i början av maj kom som 
en rejäl överraskning för de 
flesta förmodar jag. Om Enok 
Sarri fortfarande funnits med oss hade 
vi åtminstone kunnat bli förvarnade om 
att sommaren skulle komma en månad 
tidigare än någonsin i den tideräkning 
vi känner till. Plötsligt hände allt! Vägar 
tinade fram, garageportar gick att öppna. 
Genomfrusna 6-volts batterier behövde 
inte hängas upp och ner och väckas till liv 
med elsvetsen. Medelhavsvärmen gjorde 
jobbet, och orsakade även en del jobb. Allt 
på sidan om stabil grund hann liksom 
inte med. Nyvakna bilar lade sig platt på 
magen direkt utanför garagen om inte 
uppfarten var preparerad enligt Väg o Vat-
tens normer baserade på erfarenheter och 
misstag från krigstidens beredskapsarbe-
ten. Det var kanske inte så stort problem 
om finbilen fastnade i den bottenlösa 
gräsmattan eller åkern, eftersom snöked-
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Kåseri

Det är 70 år sedan, rejält påklädda och glasögonen 
färdiga att dras ned framför ögonen. Han nyss fyll-
da 24 och hon ett år äldre och deras nya gemensam-
ma liv har just börjat. Till hösten kommer dom att 

flytta in i en lägenhet i ett nybyggt hyreshus. Två rum och kök. 
Badrum, skafferi, kylskåp och en balkong nästan i söderläge.  
 Innan dess ska dom göra en resa till Uppsala. Tur och retur 
och med lokala utflykter kommer det att bli runt 130 mil inn-
an dom är tillbaka i midnattssolens rike igen en vecka senare. 
Hon vill komma hem och hälsa på föräldrar och syskon. Ut 
till gården, räkna kossorna på betet, hjälpa till lite i slåttern. In 
till stan och promenera längs Fyrisån, vika in på S:t Persgatan, 
över bron och Fyris torg, sedan till höger genom portalen bort 
förbi Saluhallen och till det kafé hon året innan jobbade på. 
Titta in och se om några arbetskamrater fortfarande finns kvar.  
 Nästan precis ett år tidigare hade han, bortkommenderad till 
F 16 som han var, kommit in på fiket en kväll och det råkade 
bli just hon som serverade kaffe med extra påtår och Napole-
onbakelse. Han hade skrivit ned några ord på servetten innan 
han svingat sig upp på sin nyinköpta och C-registrerade O K 
Supreme, kickat igång 500 JAP-motorns 14 hästkrafter och tuf-
fat ut till flygflottiljen i sommarkvällen, för att några dagar se-
nare bli påmind av sina furirkompisar att han minsann lovat 
återkomma och kanske fråga efter något mer än bara en tårtbit.  
 Övertalad att följa med på en 50-mila färd på en 17 år gam-
mal motorcykel till en del av Sverige hon knappt visste existe-
rade annat än i SF:s landsbygdsromantiska journalfilmer om 
samernas överlevnad, dessutom insmugglad och gömd i en 
kasern på F4 under några veckor, blev hon konstigt nog kvar 
över vintern.
 Nu sitter dom alltså återigen på Supremen från 1930, i 
skinnluvor och rejäla overaller. Färdiga för en resa från Riktiga 
Landet till Uppsala, med sidoväskor både fram och bak på den 
nyservade motorcykeln. Fattas bara annat av en blivande flyg-
tekniker. Om dom inte kör fast i den cirka fem mil långa väg-
lösa och helt laglösa vildmarken på gränsen mellan Jämtland 
och Medelpad, på kartan benämnd Jämtskogen, kommer dom 
förhoppningsvis ut på riks 13 i Sundsvall och kan snirkla sig 
söderut genom Hudiksvall och förbi tornet i Söderhamn, för 
att fram på eftermiddagen puttra in på den breda avenyn i Gäv-
le. Vid Furuviks djurpark och nöjesfält måste farten saktas ned 
rejält och kanske till och med stannas upp med tanke på pu-
blikströmmen till och från entrén på vänster sida och den stora 
parkeringen till höger om riksvägen. Lika bra kanske att ta en 
paus, sätta sig i slänten i grusvägsdammet och plocka fram 

de sista, i smörpapper invirade kalaslimpesmörgåsarna som 
tillsammans med det, vid det här laget aningen ljumma kaf-
fet som kokades och hälldes i termosarna redan vid femtiden 
i morse, och förmodligen nu har tappat en bit av sin fräschör.  
 Något sånär pigga och mätta och efter ytterligare drygt fem ki-
lometer gäller det att hålla andan i tio minuter under tiden dom 
passerar Skutskär. Tränade som dom är sedan förmiddagen vid 
genomfarten av Iggesund där slaggberget på höger sida kan sä-
gas vara den sydliga doftgränsen. Sulfit luktar skit, sulfat luktar 
heller inte mat. Strax efter det av linbaneburna korgar uppbygg-
da skrotberget hade dom segat sig upp för den branta backen 
och stannat till vid världens minsta konsumbutik i Långviken 
för att fylla på mjölkflaskan och köpa en korvbit. Bra att ta till nu, 
när vibrationerna från den encylindriga stånkan har satt hela 
kroppen i självsvängning efter cirka 40 mil mestadels grusväg.  
 Efter ytterligare 10 mil när dagen gått över till kväll kommer 
dom ut på Uppsalaslätten och får vara extra uppmärksamma 
på varningstavlorna vid flygflottiljens start och landningsbana 
vars förlängning korsar riksvägen. Inga spektakulära landning-
ar den här tiden på dygnet gör att dom i stället kan ta sikte 
på domkyrkans tornspiror vilka avbildar sig som två lodräta 
streck i solnedgången.
 OK Supremen behålls till sommaren 1949, sen blir det un-
gefär ett års uppehåll innan en Jawa 350 parkeras på gården 
nedanför köksfönstret.

TEXT & FOTO Rolf Nilsson

Supremen
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Träffplatsen var som vanligt Stortorget, 
infarten via Storgatan var avstängd men 
det fungerade utmärkt att komma in via 
Biblioteksgatan från Strandgatan och 
Köpmangatan. Torget var städat även om 
en del av vintern var kvar i form av några 
snöhögar. Fullt med snö var det också i 
Gustavsbergsbacken på Frösön. 
 De första bilarna var på plats i god tid 
före 18, och sedan fylldes det på under 
timmen mellan 18 och 19. Något färre 
antal bilar dök upp i år jämfört med 
2017, det blev inte riktigt fullt på torget.
 Utflyktsmålet var detsamma som fjol-
årets premiär, Folkets Hus i Hissmofors. 
Våren var lite senare i år vilket gjorde att 
de våta gräsytorna fungerade dåligt som 
uppställningsplats, bilarna fick istället 
parkeras på vägarna i närheten.  
 Folkets Hus-föreningen höll i det 
praktiska med fikaservering inne i den 
anrika lokalen. Gott fika inklusive stut 
till rimlig kostnad. Serveringen flöt på 
bra utan längre väntetider. Man ska hel-
ler inte glömma bort att köpa med sig 
hem av det goda tunnbrödet. 
 När kaffesuget stillats var det dags att 
kolla in kvällens fordon. Man fick ta en 
liten promenad längs vägarna eftersom 
bilarna var lite utspridda. Det var mest 
bekanta bilar men det fanns en del ny-

Ivan med Jaguaren
JVBK:s kassör Arne Nilsson bjöd in eng-
elsmannen Ivan Stewart från Leeds att 
följa med på fikaträffen på Folkets hus i 
Hissmofors.
 – Jag är ju inte medlem, sa Ivan.
 – Alla som vill är välkomna att följa 
med, kontrade Arne.
 Jag fick en pratstund med Ivan, och 
han berättade att han jobbar åt Svenska 
Kraftnät. Han har varit i Sverige cirka två 
månader, och har bland annat gjort ett 
jobb åt Midskog i Stugun.
 Jag tror att Ivan kände sig mycket väl-
kommen i gänget då många visade sitt 

intresse för hans Jaguar F-Type -15. Det 
byttes ett och annat telefonnummer ef-
tersom Ivan har kontakter gällande Jagu-
ar-delar. Trevlig prick!

Text & foto Foto Gus Granli

Hissmofors Folkets hus 2 maj

Det säkraste vårtecknet är att årets fikaträffar inleds, i 
år blev det 2 maj. Många som längtat säger: Äntligen 
dags! Andra, som exempelvis undertecknad, säger: 
Oj då, redan dags! Jag som inte hunnit göra det och det.

tillskott också. Sammanlagt kom cirka 90 
bilar och en handfull tvåhjulingar. Som 
avslutning innan hemfärd passade jag på 
att ta några bilder på en Impala -60 som 
är på väg att lämna Jämtland, men som 
kommer att ersättas med något annat, 
minst lika trevligt.

Text & foto Lars-Göran Andersson

I år lyfte Aspås onsdagsfikat till en ny nivå. 
Helt fantastiskt vilken uppslutning! Aldrig 
hade vi kunnat drömma om att det skulle vara 
kö genom hela Aspås och ut på Föllingevägen. 
Vi vill rikta ett stort, stort tack till alla som på 
något sätt bidragit. Anders för bortforsling av 
snö, Jimmy för de supersnygga affischerna, 
Anki för plantering av blommor vid Aspås-
gården, postutdelarna, till er som skänkt pri-
ser till lotteriet, bakat och varit på plats och 
jobbat. Ingen nämnd och ingen glömd. Och 

Aspåskören, och Klas På Bas tillsammans 
med Unni Olofsdotter vid pianot, vilket drag! 
Och givetvis till alla er som kom.
 Det är sådana här kvällar som gör det så ro-
ligt att jobba för vår samlingsplats Aspåsgår-
den. 210–220 bilar, 7 motorcyklar och 14 mo-
peder tillsammans med ett stort antal bysbor 
resulterade i 500–600 fikagäster. Från botten 
av vårt hjärta, ett stort tack!

Text Anna & Frida 
Foto Lars-Göran Andersson

Stortorget blev fullt denna obeskrivligt 
vackra kväll. Det var fullsatt på uteserve-
ringarna runt torget, och gästerna hade 
mycket vackert att beundra. Stundtals så 
spreds också mysiga ljudvågor från de 
deltagande bilarna.
 Efter en timmes minglande och biltit-
tande var det dags för majoriteten av for-
donen att i lagom takt förflytta sig sådär 
5 mil i nordvästlig riktning, via Krokom 
till målet i Tulleråsen. Färden var extra 
njutbar om man som jag åkte cabriolet. 
Det fanns gott om parkeringsytor runt 
föreningshuset och vi blev invinkade på 
plats av JG Jonsson. 
 Fika och korvförsäljning sköttes med 
bravur av Rise-Tulleråsens byalag. Det 
bjöds också på högklassig musikunder-
hållning av bygdens egen Ellert Nord-
mark. Kanske någon kommer ihåg ett 
dansband som var aktivt på 70-talet vid 
namn Ellertz. (Var en oskriven lag att 
bandnamn måste innehålla ett Z).
 Sammanräknat så kom cirka 115 for-
don, fast jag tror att man får lägga till yt-
terligare några stycken för på vägen möt-
te jag några fordon som tydligen hade 
bråttom hem denna kväll. Det fanns en 
hel del att beskåda på parkeringen, Volvo 
PV var bra representerade, från 1947 till 
1965. Några helt nya bilar, åtminstone 
för mig, fanns med också, som exempel 
en fantastiskt snygg Mustang -66.
 Själv fastnade jag för en BMW 1800 
-69. Modellen kom 1962 och räddade 
BMW:s då usla finanser. Man byggde 

innan dess stora sedaner och riktigt små 
bilar, men inga bilar som såldes i några 
större antal. Man introducerade ”neue 
klasse” som en lite sportigare familjebil. 
Den var en 4-dörrars modell och några 
år senare började man bygga en något 
mindre 2-dörrars som då verkligen gav 
BMW framgångar. Den mindre bilen 
namngavs med tillägget -2, exempelvis 
1600-2, för att senare ändras till 1602. Bi-
len på bilden ägs sedan många år av Arne 
Lund, Ede, Offerdal. Bilen fungerar bra, 
saknar i stort sett bara kromlisten runt 
motorhuven.
 Kvällen var solig och varm vilket be-
tydde hemfärd utan skymmande tak.

Text & foto Lars-Göran Andersson

Aspås bygdegård 9 maj

Tulleråsen 30 maj
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TEXT Sara Swedenmark

Att äga en bil från en viss epok kan ju be-
tyda mycket mer än just själva bilen, hur 
stilfull den än är. Bilen är en spegling av 
det samhälle den byggdes i och berättar 
något om tidsandan, om nymodigheter 
och om utveckling. Det kan man också 
säga om mode och många tycker det 
är en extra krydda att snegla på modet 
från samma årtal som bilen och klä sig 
tidsenligt för bilpromenaderna och som-
marutflykterna. Andra tycker det är lite 
jobbigt att hålla koll på kjolvidder, mate-
rial och när hängslen egentligen var pop-
pis. Behöver det vara så svårt då? 
 Svaret kan ju vara både ja och nej. 
Om man ska ha alla detaljer på plats, ha 
strumpbyxor i originalkartong från 1958 
och vägrar befatta dig med nyproduce-
rade kläder kommer man att få jobba lite 
mer både på att jaga rätt kläder och på att 
läsa in sig. Kan man tänka sig att använda 
tidsandan mer som rättesnöre och inspi-
ration blir det lite enklare. Kort sagt kan 
man välja att vara en originalare eller en 
modifierare. Båda har sin tjusning förstås 
även om originalaren kommer ställas in-
för en del knepiga frågeställningar. Det 
kan till exempel gälla när modet nådde 
olika platser. Har du en amerikansk bil 
från 1962 men har ett foto på tant Beda 
i Jormlien från samma år som förebild 
när du väljer kläder är risken att det inte 
kommer kännas helt rätt, även om båda 
så att säga är sanningen. Det kan också 
vara spännande att tänka på personen 
som satt i just din bil när den var spril-
lans ny. Vem var det och vilken tidsanda 
omgav den personen? En familjefader 

i Arkansas som tog bilen på söndagens 
picknick eller en lärarinna i Strömsund 
som styrde Amazonen till Simonssons 
för att handla?
 Efterkrigstiden, som är den tid då 
många av bilarna som vi talar om här 
såg dagens ljus var ju en tid av utveckling 
och av omställning. Industrin gick för 
högvarv, kvinnorna som fått axla poster 
in på allehanda platser i samhället under 
kriget började arbeta utanför hemmet 
och en ny och dominerande grupp bör-
jade växa fram ur de stora barnkullarna 
under 1940-talet: ungdomarna. 
 Efter kriget gjorde också en mycket 
populär modedetalj comeback. Det var 
nämligen så att när nylonstrumpan lan-
serades våren 1940 gjorde den stor succé 
och damer köade för att få köpa ett par 
av de åtråvärda strumpbyxorna i det nya, 
moderna och helsyntetiska materialet. 
De var så populära att försäljningen be-
gränsades till just ett par per person den 
första dagen. Materialet nylon hade tagit 
mer än tio år att utveckla och förvänt-
ningarna på dem var skyhöga. Nu skulle 
man slippa rayonstrumpor, som var bil-
liga men som gärna vred sig och de dyra 
och mycket ömtåliga silkesstrumporna. 
Nylonstrumporna var visserligen dyra, 
men skulle vara mer hållbara. Försälj-
ningen som tog fart 1940 avbröts en 
kort tid därefter, när industrin behövde 
ställas om för att i stället leverera mate-
rial som behövdes i kriget. När kriget var 
över kunde leveransen av tunna nylon-
strumpbyxor återupptas. Det gäller för 
annan textilindustri också, som efter att 

ha producerat artiklar som behövdes till 
försvaret under kriget nu kunde vända 
sig mot en annan marknad och dessutom 
infördes standardstorlekar och handel 
via postorder fick ett uppsving. Efter-
krigstiden skapade också utrymme för 
drömmar om flärd och kjolarna skulle 
vara vida, gärna med massor av tyg i un-
derkjolar för att skapa den rätta silhuet-
ten: timglas. Håret lockades eller träddes 
på papiljotter och välskötta frisyrer var 
högsta mode. En dålig hårdag doldes ge-
nom att en färgglad scarf snoddes runt 
huvudet, vilket kan vara ett mycket an-
vändbart tips för den som vill återskapa 
en look, men inte vill lägga timmar på att 
locka sitt spikraka hår … 

 Det fanns en stor tilltro till det syn-
tetiska under den här tidsperioden och 
när ett företag i Storbritannien lanserade 
sitt nya material under 1950-talet var 
intresset stort. Företaget låg i Crimple 
Valley och därför fick fibertråden nam-
net Crimplene. För husmödrar i Olden 
och Bräcke betydde det att de nu kunde 
köpa billigt, skrynkelfritt tyg och sy klä-
der. Just detaljen skrynkelfritt var en lätt-
nad för många. Bara att tvätta och hänga 
fick man veta i reklamen för tyget, som 
alla känner igen när de ser det och får 
ta i det. Lite bubbligt, ofta med mönster 
invävt och lite av samma känsla som en 
disktrasa. Andra syntetiska material var 
också populära och att de är hållbara vi-

sar ett besök på vilken second hand-affär 
som helst, där de hänger i rader och vare 
sig har tappat färg eller form trots sin ål-
der. De finns ofta i klara färger och olika 
modeller och ja, de kan bli lite varma att 
bära en solig sommardag.

Fortsättning nästa sida

Om man ska ha alla detaljer på plats, ha strumpbyxor i original-
kartong från 1958 och vägrar befatta dig med nyproducerade 
kläder kommer man att få jobba lite mer …

ORIGINALARE
MODIFIERARE

Att vara en

eller en

Redaktionen 
tackar för att vi 
fick bläddra i dina 
tidningar, Anneli 
på Svenssons Kafé, 
Frösön.

Historik
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På 1960-talet blev kjolarna kortare och silhuetterna 
smalare. Dräkter, som Jackie Kennedy satte stilen på, 
blev populärt. Tyget får gärna ha grafiska mönster, 
i starka färger, eller optical art i svart-vitt. Strump-
byxorna kan ha olika färger och nu är sömmen ett 
minne blott. Handväska och handskar till en dräkt 
är propert och gärna färgglada clips i öronen. Under 
1960-talet växte frisyrerna på höjden, tupera, tupera, 
tupera … och spraya.

Klänning med vid kjol och smal 
midja. Fler underkjolar om du vill 
få det rätta stuket utan att använda 
skumgummi som stärkts med po-
tatismjöl. Blommigt och prickigt, 
ofta i ljusa färger är det som gäller. 
Pennkjol och en kortare jacka är 
också helt rätt och gärna detaljer 
som matchande skor, väska och 
skärp. Lockar i håret och använd 
scarftricket om du inte vill lägga 
tid på frisyren. Har du dessutom 
ett par solglasögon som pekar lite 
snett uppåt får du filmstjärneglans 
… Pärlor är alltid rätt, i öronen 
och runt halsen.

Inspirationstips

1950-tal

Inspirationstips

1960-tal

Vill man köra original är ett besök second hand-buti-
ken ett måste. Ofta går det också att få tag i strump-
byxor, glasögon, väskor och andra accessoarer. Har du 
en klänning från mormor – använd den! Kolla på foton 
hur hon fixade stilen.
 Ett annat alternativ är att man färgmässigt utgår från 
sin egen bil och fixar en stil som man själv gillar. Då är 
friheten lite större och resultatet kan vara enastående. 
Ett tredje alternativ är att man letar upp en stil-ikon från 
rätt epok och kopierar stilen. Och ett fjärde alternativ 
är att man kör på ungdomsvarianten: jeans, vit t-shirt, 
skinnjacka och slitna gympadojor. Oavsett om man är 
man eller kvinna. En sak är säker, det fanns ingen som 
slaviskt följde modet varken då eller nu och stilar har 
kommit till olika ställen vid olika tidpunkter. Så hitta 
din stil till din bil och se till att det blir roligt. 

Det har hänt att jag fått bilar gratis, så-
dana som ägarna vill bli av med. En gång 
hände det när jag bodde i Stockholm på 
80-talet.
 På en ort utan för stan låg en bilskrot 
som jag besökte ibland och där brukade 
folk dumpa sina bilar på lördagarna när 
skroten var stängd för att senare skicka 
reghandlingarna. Ibland fanns det kan-
ske inga reghandlingar alls så det kanske 
var därför bilarna hamnade utanför när 
skroten var stängd.
 I vilket fall så var det ju spännande att 
fara dit på lördagen och kolla vad som 
fanns utanför och kanske man kunde hit-
ta något användbart. Bilarna befann sig 
i något som kan beskrivas som ett ing-
enmans land innan skroten ägde dem. I 
detta ingår ju en del handlingar som nu-
mera torde vara preskriberade.
 En lördag for jag och min kompis Tok-
doktorn förbi skroten.
 På grusplanen framför den stora rosti-
ga gallerförsedda porten stod några bilar 
som såg ut att ha kommit dit helt nyligen. 
En compaktmerca, Saab V4, Ford Taunus 
med flera. Samtliga rostiga, buckliga och 
ej kompletta men alldeles bredvid stod en 
brandgul bil med vinyltak. Den såg ej ut 
att höra hemma bland dom andra skrot-
bilarna, den såg riktigt fräsch ut, endast 
en mindre rostskada vänster bak syntes. 
Chrysler Sunbeam stod det på bakluck-
an och modellen liknade en Ford Escort 
fast ett nummer större. Inredningen var 
svart vinyl med tyg på sätena. Årsmodel-
len cirka tidigt 70-tal, alltså endast 10–12 
år gammal. Denna bil är ju på tok för fin 
för att skrotas tyckte vi och kollade in 
den närmare. Nycklarna satt i men bat-
teriet var dött, inget hände när man vred 
på tändningen. Kanske vi kunde rädda 
den undan skroten. I handskfacket låg 
några försäkringspapper som hörde till 
bilen och där stod ägarens namn: Ragnar 
Kjellsson. 
 Nu blev det bråttom, kanske vi kunde 
få tag i ägaren och eventuellt få överta 
bilen istället för skroten! Vi for iväg i 
min Amazon combi och letade en tele-

fonkiosk, som vi efter en stund fann vid 
ett köpcentra. Efter ett ivrigt bläddrande 
i katalogen fann vi namnet och ringde. 
En äldre man svarade och jag förklarade 
vårt ärende och undrade om vi eventuellt 
skulle kunna få ta hand om bilen? Gub-
ben svarade med lätt sluddrig röst. 
 – Jaa, visst får ni det. Jag hade ställt 
den på en verkstad men nu ville jag bara 
bli av med den, så verkstan fick frakta 
den till skroten, men de e inge fel på den, 
sa han. Ja ta bilen, gör det, fortsatte han. 
 – Ja toppen, svarade jag, förresten har 
ni papperna på den? 
 – Ja, dom kan ni hämta sen, ring mig 
bara. 
 Det verkade vara nästan för bra för att 
vara sant. Nu fick vi ännu mera bråttom 
det gällde att hämta bilen innan några 
andra varit där och tagit delar eller van-
daliserat den. Det fanns en Mobilmack 
vid Enköpingstullen och mackägaren 
brukade låna ut sin biltrailer så dit for vi 
direkt. Men när vi återvänt hade tyvärr 
vandaler och tjyvar varit framme och 
rumsterat runt inne i bilen, inget var di-
rekt sönder men nycklarna var borta och 
det tomma batteriet. Som tur var stod 
framhjulen rakt så vi fick upp bilen på 
vagnen i alla fall. En timme senare las-
tade vi av bilen hemma på parkeringen.
 Nu var det dags att ringa Ragnar 

Kjellsson igen och bestämma en tid att 
hämta registreringshandlingarna och 
kanske reservnycklar om dom fanns.
 Denna gång lät bilägaren inte lika glad 
i telefonen. 
 – Nää, jag kan inte ge bort bilen. Jag 
måste ha minst 5 000 kronor för den. 
 I bakgrunden hördes en mycket arg 
kvinnoröst skrikandes. Hur kan du ge 
bort vår bil!!? Du är inte klok! Hur kan 
du ge bort vår bil?!! Det framgick väldigt 
tydligt att det ej var mannen som be-
stämde i detta parförhållande. 
 Vi beslöt att kontrollera bilens skick 
mer ingående innan flera eventuella 
försök att få ta hand om den. Efter att 
ha tjuvkopplat och startat motorn kon-
staterade vi att kompression saknades 
på en cylinder samt att bromspedalen 
gick i golvet. Historien slutade med att 
vi fraktade tillbaka bilen till skroten på 
söndagen, dock behöll vi växelströmsge-
neratorn och förgasaren av SU-modell.
 Sammanfattningsvis kan jag säga att 
det som verkade vara för bra för att vara 
sant också var för bra för att vara sant. Jag 
har fått och även givit bort bilar på se-
nare tid också men med betydligt bättre 
resultat!
OBS! Ragnar Kjellsson är ett fingerat 
namn för att den olycklige ägaren ej skall 
råka illa ut. 

Historik

För bra med fådd bil
TEXT & FOTO Magnus Roos

MAGNUS MINNEN
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Träfforganisationen hade beställt finvä-
der till lördagen 2 juni och så blev det. 
Samling skedde vid Sjötorget, nedanför 
Västra Station. Ingen föranmälan behöv-
des så därför var det osäkert hur många 
deltagare som skulle komma, men när 
klockan började närma sig 11.00 stod 
runt 70 mopeder snyggt uppställda på 
Sjötorget. Efter att ha betalt träffavgift 
bjöds det på kaffe och bulle i väntan på 
avfärd. Man kan konstatera att variatio-
nen på fordon var imponerande, allt från 
remdrift till café-racer. Skicket likaså, 
från busmoppestuket till bättre än ny-
skick. 
 Thomas Noterius såg till att alla blev 
informerade om tidsschemat och var 
också den som tog täten vid avfärd. 
Det började med en sväng eller två runt 
centrum och sedan skedde en återsam-
ling på travparkeringen. Det är inte så 
lätt att hålla ihop 70 mopeder, alla har 
inte samma förmåga och kraft att hålla 
tempot. Efter en kort paus fortsatte ka-

ravanen mot Östersund Arena, där Expo 
Norr pågick under helgen, för nästa åter-
samling.
 I samlad trupp fortsatte färden mot 
Jamtli, vilket skedde via några varv i Ber-
nersrondellen till överraskning för ett 
antal bilister som vackert fick vänta tills 
det blev tomt på mopeder. På Jamtli His-
torieland parkerades fordonen i mack-
miljön där det gavs tid att både beundra 
miljön, titta på varandras mopeder och 
utbyta erfarenheter. 
 Slutmålet på Stortorget nåddes ef-
ter lite omvägar via hamnen och centr-
um. Återigen ställdes mopederna upp i 
prydliga rader. Många nyfikna stadsbor 
passade då på att titta och drömma sig 
tillbaka till sin egen ungdomstid. Del-
tagarna blev serverade lunch, gulasch-
soppa med smörgås och något att dricka.  
Cateringen sköttes med stort beröm av 
Patrik Hildebrand.
 Juryn hade ett svårt jobb att utse pris-
tagare till Bästa moppe. Flera värdiga 

kandidater fanns men till slut fick en lätt 
överraskad med glad pristagare ta emot 
pokalen. Hans namn är Håkan Berg-
kvist, boende i Stavre. Mopeden är en 
Crescent F50 GL -77. Den var vid inkö-
pet väl använd men trots allt komplett, 
den krävde riktning av både ram och 
gaffel. Det enda jobb Håkan inte gjorde 
själv var lackeringen som han överlät till 
en kompis. Jag påstår att skicket är bättre 
nu än när den lämnade fabriken. Ett lite 
lättare jobb hade juryn att utse pristagare 
till Största glädjespridare. Det blev Lot-
ten Jakobsson, Dvärsätt, med sin Puch 
Alabama -71. Lotten och mopeden kän-
des som en klockren kombination.
 En väl genomförd träff, bra organise-
rat och planerat, bra val av plats samt tur 
med vädret. Allt man kan önska.
 Personlig fundering: Varför har jag 
ingen moppe själv? Dom verkar ha så 
jädra roligt dom där blöjknuttarna.

1. Ankomst i formation till Stortorget.
2. Experter diskuterar och kommenterar. 
3. Paus vid macken, Jamtli historieland.
4. Lite annorlunda stuk med clip-on styre.
5. Avfärd från Jamtli. Mot Stortorget.
6. Tre varianter av Crescent 2000.
7. Okänd skönhet.
8. En sista avputsning innan framkörning.
9. Pristagare Bästa moppe: Håkan Bergkvist, Stavre.
10. Bästa moppe: Crescent F50 GL 1977. 
11. Far-dotter projekt, packjolle med egen stil. Lars ”Julle” 
Olofsson, Tängtorpet.
12. Thomas Noterius välkomnar Göte Högbom.
13. Segrare Största glädjespridare: Lotten Jakobsson 
flankerad av prisutdelare Per-Erik Linde och Lottens Puch.

Moppar i centrum
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TEXT & FOTO Lars-Göran Andersson

Evenemang
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I konkurrens med folkracetävlingar i Krokom och 
andra kulturella tillställningar i Östersund drog 
ändå den 21:a upplagan av Springmeet en ny 
rekordpublik med över 7 500 besökare och drygt 
1 700 entusiastfordon.

Nytt rekord för Springmeet

Evenemang

TEXT Rolf Nilsson FOTO Lars-Göran Andersson, Rolf Nilsson 
FOTO pristagare Gus Granli
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Kalasvädret bidrog till en fantastisk 
upplevelse bland bilar, motorcyklar och 
löst folk. Marknadsavdelningen hade 
god tillströmning redan från morgonen 
och de flesta säljare var mycket nöjda 
med kommersen under dagen. 
 Från scenen hördes bland annat duk-
tiga Pepita Slappers från Umeå spela 
riktig musik och den mycket kunnige 
Billy Söderin pratade teknik och mo-
dellvariationer med pristagarna i de 
olika klasserna och Miss Springmeet 
korades. 
 Ivan Olsson, Vauxhall -54, kom im-
ponerad ut från dödsryttarnas tunna 
och berättade att han en gång faktiskt 
provat på det där som välbesökta Six-
ten Janssons motorcirkus gör med sina 
motorcyklar runt väggarna i stora tun-
nan. Ett liknande gäng, eller kanske en 
tidigare generation av dagens artister? 
besökte Hammerdal och efter före-
ställningen fick intresserade och spän-

ningssökande ur publiken komma in 
och provköra. Det skedde förmodligen 
i början eller mitten av 1960-talet. Ivan 
var ung då, som om det skulle vara en 
ursäkt? Det svåraste som han minns 
det, var att inte köra ner från väggen 
för fort eller för brant, kanske har nåt 
att göra med kompressionen när man 
når golvet, eller botten heter det väl i en 
tunna. 
 Förutom motorcirkusuppvisningen 
och uppträdanden på scenen, var det 
full rulle på tröjförsäljning, hambur-
geriet och i det stora fiket i den närlig-
gande hangaren. Ute på fältet och bland 
marknadsstånden kunde man med lite 
tur träffa på Anneli Grindefors och 
Ann-Christin Johansson dragandes på 
en vagn full med kaffetermosar, dricka-
flaskor och smörgåsar till salu för en 
liten slant. 
 Solen lyste hela dagen och alla var 
glada och nöjda.

1. Peoples choice och 
Bästa Amerikanska bil före 1960 

Pontiac Star cheif 1957 
Leif Eldh, Näsviken och Olle Hildingsson

2. Årets Miss Springmeet

Sofie Karlsson 

3. Bästa Amerikanska bil efter 1960
Camaro 1969 

Kjell och Kim Karlsson, Östersund

4. Bästa Fordon på fyra hjul 
Pontiac Bonneville 1965 

Jonas Olsson, Brunflo

5. Bästa fordon på två hjul 
Triumph 500

Johan Andersson, Brevåg

6. Bästa Europeiska bil före 1960 
PV flak-53 

Anders Fredin, Brunflo

7. Bästa Europeiska bil efter 1960 
Jaguar 1967 

Åke Jämtsäter, Östersund

8. Snyggaste Amerikanska MC 
HD Schrambler 

Magnus Hansson, Brunflo

9. Snyggaste moped
Zündapp KS 50

Tomas Ögren, Ås

10. Snyggaste epa 
Scania 55

 Gustav Trapp, Svenstavik

11. Snyggaste Hot Rod 
-34 Coupè

Leo Brusewitz, Öhn, Strömsund

12. Snyggaste Japanska MC 
Honda

Johan Plöen, Frösön

13. Snyggaste gatbil 
Nissan Skyline 1995

Viktor Norrman, Östersund

14. Snyggaste Tunga fordon 
Volvo "Spetsnos"

Åke Dahlqvist, Ånge

15. Snyggaste Europeiska MC 
Triumph chopper

Thomas Lindbeck, Östersund
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TEXT & FOTO Rolf NilssonI Stig Noréns värld

I ORÖRT 
ORIGINALSKICK

Våra vägar har korsats med ojämna mellanrum 
under många år och en gång i tiden hade vi 
likadana bilar: Opel Rekord modell C. Jag hade 
registreringsnummer BYF517 och på Stigs bil 
stod det BYF518 på nummerplåtarna.

Mitt fordon
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objektet som Stig satte svetsen i med, så 
klart, lyckat slutresultat. Om man ville 
bli accepterad i de inre kretsarna av ve-
teranbilshobbyn för 40–50 år sedan, var 
det T-Ford som gällde. Att ha renoverat 
och även lärt sig den speciella körteknik 
som dessa fordon kräva, ingav respekt 
och inbördes beundran. För säkerhets 
skull återuppbyggde Stig två Fordar, en 
23:a och en 26:a. Plus en till som han 
gjorde i ordning åt en annan veteran- 
medlem. När han höll på med 23:an på-
stod grannpojken, som hellre hängde hos 
Stig i garaget än hemma på sin egen gård, 
att han visste om en likadan bil hos mor-
mor och morfar i närheten av Kyrktåsjö. 
Jaja tänkte Stig, alla gamla bilar är inte 
T-Fordar. Nästa gång lillpojken hälsade 
på hos mormor och morfar kanske han 
kunde ta med sig någon plåtdel hem från 

Ofta när vi var på dans såg vi till att par-
kera bredvid varandra. Det borde göra 
intryck, tänkte vi. Stigs Marianne kan 
dock inte dra sig till minnes att hon upp-
märksammade den detaljen som i vårt 
tycke skulle vara den perfekta isbrytaren 
och en förlösande start på något som 
kunde bli en ny relation eller åtminstone 
ett samtalsämne under en dans. Det hela 
tilldrog sig i ett annat århundrade så hon 
är förlåten om hon inte kommer ihåg. 
Det var på den tiden man sedeltankade 
för en tia och tog sig både bort och hem 
igen.
 Man behöver inte kunna tala det jämt-
ländska språket med dess lokala dialek-
ter, men sitter man vid kaffebordet till-
sammans med Stig Norén så är det en 
klar fördel om man åtminstone förstår 
jamskan. Stig tillhör den där avunds-
värda? kategorin människor som inte 
bara fantiserar om att göra saker utan 
också ser till att drömmar blir verklighet. 
Dessutom verkar han ha haft 48-timmars 
dygn större delen av sitt liv om man ser 
till alla de bilar som renoverats från sten-
rösefynd till nyskick i det Norénska ga-
raget och därutöver haft ett heltidsjobb 
som resande säljare i reservdelsbrans-
chen. En Peugeot 203 blev det första 

sitt bilfynd. Sagt och gjort, efter ett helg-
besök i den nordjämtska idyllen återkom 
han stolt in till Stig i garaget med en kro-
kig rostig plåtbit som Stig genast identi-
fierade och årsmodellsbestämde till Ford 
modell T 1926. Hämtningsresa förstås 
och plötsligt fanns det två renoverade 
T-Fordar på gården. När vi säger ordet 
återuppbyggde, inkluderar det i stort sett 
allt utom lackeringen. Det arbetet läm-
nade han bort, men plåt, trä och kläd-
seljobb gjorde han på egen hand. När 
23:an var klar tog familjen, som knappt 
tre år tidigare utökats med en son, en se-
mesterresa till Dalarna. Borde väl blivit 
lite drygt hundra mil fram och tillbaka 
med småkörningarna runt Siljan. Måste 
ju passa på medan det ännu var nybils-
garanti kvar på Forden. Efter den resan 
var familjen överens om att Forden var 
en aning dragig, speciellt i högre farter. 
En önskan om en lite mer ombonad vagn 
med täckta sidor och riktigt tak började 
gro i bakhuvudet. Med nya tag och sam-
ma energi som tidigare drogs en Chev-
rolet 1931 hem till garaget för att en tid 
senare bara ploppa ut igen finare än ny. 
Stig har också på den här bilen gjort ett 
fantastiskt eget arbete och har förutom 
uppbyggnad av plåtkarossen även gjort 
hela inredningen med trästommen och 

Dessutom verkar han ha haft 
48-timmars dygn större delen 
av sitt liv.
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klädseln. Stigs svaga hjärta för bilar på 
väg in i förintelsens eviga rike föranledde 
ett omhändertagande av en Opel Olym-
pia -38 som var på god väg att bli uppä-
ten av Offerdals mörka granskog. Han 
gjorde bil av den också. Mycket plåtjobb 
och ny inredning är som tidigare sagt 
inget han backar för. 
 Stig har även en musikalisk ådra; ett 
tag spelade han nyckelharpa. Tränade in 
en repertoar och turnerade till och med 
en del tillsammans med några likasin-
nade. Men han byggde dem först. Nyck-
elharporna, alltså. Fyra stycken blev det 
och att det är ett gediget arbete ser man 
lätt när Stig plockar ned en av harporna 
från väggen för en utförlig demonstra-
tion. Nu är det ju inte så att man bara 
går bort till ett bygge och snikar åt sig 
lite skrotat formvirke och hittar krokiga 
spikar på marken. Här gäller det att välja 
träslag med omsorg. Locket på själva 
”ljudlådan” är av gran, medan botten dä-
remot kommer från en lönn, halsen och 
alla pinnarna, de 40 nycklarna, är gjorda 
av al. Snidat, format och sammanfogat 
till ett instrument där de tre träslagen 
samarbetar i full harmoni.
 Nu för tiden åker Stig och Marianne 
Ford Fairlane Town Sedan V8 med For-
domatic-låda. Årsmodellen är 1955. En 
bil som verkligen lever upp till uttrycket  

”orört originalskick”. Här behöver inte 
Stig göra annat än putsa av lite damm 
och dammsuga mattorna någon 
gång. Forden har uppenbarligen 
använts väldigt lite och försik-
tigt eftersom knappt några 
spår syns efter ett tidigare 
liv på andra sidan Atlanten. 
Med endast två steg i auto-
matlådan kan man tro att 
det surrar rätt bra i lands-
vägsfart, men efter en åktur i 
baksätet kan vi intyga att den 
lufsar på i 90–100 km/h med 
ett förvånansvärt lågt varvtal och 
ett lågmält mullrande från V8:ans 
182 hästkrafter. Hela vagnen 
känns väldigt tight helt utan 
gnissel eller skrammel vare 
sig från hjulupphängningar 
eller kaross. 
 Det var egentligen den 
här bilen som reportaget 
skulle handla om, men det blir gärna så 
mycket mer om det har gått så där en 
30–40 år sen sist vi satt vid samma bord 
och samtalade om livet i allmänhet och 
bilar i synnerhet. Bilderna på Fairlanen 
får tala i stället. Så där i förbifarten till 
sist måste vi ju också nämna en tidsen-
lig renovering av bryggstun på hemgårn 
och så klart en Ferguson Grålle samt den 

på väggen i garaget uppspikade sam-
lingen av unika gamla hänglås. Det har 
blivit några knivar också. I alla fall skaf-
ten och fodralen. Men det har skett på 
småstunder när han inte haft så mycket 
annat att göra.
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TEXT & FOTO Sture Hernerud

Mitt fordon

Stefan Björklund från Alsen är stolt ägare 
av en väldigt fin Harley Davidsson från 
1962 med en lite spännande bakgrund. 
Det är en Duo Glide med panheadmotor 
på 1200 kubik som han själv renoverat 
till nyskick.
 Stefan jobbade under många år utom-
lands på olika anläggningsarbeten främst 
i Asien och i början av åttiotalet var han 
stationerad i Indonesien. För att på ett 

smidigt sätt kunna förflytta sig i de tätt-
trafikerade områdena letade han efter en 
motorcykel – vilka det för övrigt finns 
gott om i Asiens tätbefolkade områden. 
Han noterade att polisen var utrustade 
med halvgamla HD-hojar och han bad 
en god vän om hjälp för att försöka hitta 
en som var till salu. Efter ett tag kom in-
donesiern tillbaka till Stefan och berät-
tade att han nu hade hittat en som möjli-

gen gick att köpa men man var tvungen 
att låta den eventuella affären ske i det 
tysta.
 Okej, tänkte Stefan, vi kan väl åka och 
titta på den i alla fall och duon begav sig 
iväg ut en bit på landet och kom så små-
ningom fram till en något ruffig gård där 
det stod en uniformerad polis med en 
svartlackerad HD. Poliser i Indonesien 
är ju inte att leka med så Stefan kände 

Amerikanen från
Indonesien
som blev svensk
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att det kanske var bäst att strunta i mötet 
men eftersom hans kompis övertygade 
honom att det inte var någon fara så klev 
man ur bilen och hälsade artigt på kon-
stapeln som visade sig vara av den trev-
liga och sällskapliga sorten.
 Polisen i fråga var alltså beredd att säl-
ja sin egen tjänstecykel till en utlänning 
han aldrig tidigare träffat och efter en 
trevlig pratstund, grundlig genomgång 
av hojen och dividerande om priset så 
var man till slut överens. Priset för HD:n 
blev i motsvarande svenska pengar 4 600 
kronor och konstapeln var jättenöjd och 
Stefan ännu mer nöjd så han grenslade 
maskinen och åkte tillbaka till bostaden.
 Hur polisen sedan lyckades förklara 
för sin chef om vad som hände med mo-
torcykeln fick Stefan aldrig veta och bäst 
var det väl så. Han använde den sedan i 

dagligt bruk under de 
fyra åren som han 

sedan arbetade i Indonesien och hojen 
rullade på så problemfritt som bara en 
gammal HD kan …
 I början av nittiotalet återvände Stefan 
till Sverige och tog med sig hojen som 
flyttgods. Han var ganska fundersam hur 
han skulle kunna registrera in den och få 
svenska skyltar men det visade sig inte 
vara några som helst problem. Hemma i 
Alsen igen startade han en entreprenad-
firma och för att fylla dygnets timmar, 
när han inte jobbade i firman, så bör-
jade han se över HD:n. Det slutade med 
att han skrapade fram den ursprungliga 
lacken, rev ner motorn och började se-
dan återställa maskinen i samma skick 
som den var när den lämnade fabriken i 
USA. Som vanligt vet man inte, eller vill 
inte veta, hur många timmar som är ned-
lagda och i Stefans fall gjorde han i stort 
sett allt själv inklusive lackeringen.
 Motorcykeln är utrustad med växel-

spaken på tanken och fotkoppling vilket 
gör att det krävs en viss händighet och 
planering när man parkerar fordonet. 
Man måste nämligen starta med höger-
foten i backen för att kunna hålla balan-
sen. Kopplingen kallades i folkmun för 
suicide clutch, alltså självmordskopp-
ling, eftersom folk som var ovana råkade 
ut för olyckor om de missade att koppla 
ur med fotpedalen … Till HD:ns fördel 
bör man ändå tillägga att bromspedalen 
sitter på höger sida och inte tvärtom som 
på de engelska hojarna.
 En liten kuriosadetalj är fästet framför 
bakhjulet för polissirenen som fortfaran-
de finns kvar och sirenen går att mon-
tera med ett enkelt handgrepp. Den 
fungerar som en gammaldags dy-
namo med en rulle mot däcket 
och ger det välkända ljudet 
vi hört i många filmer från 
USA.

Hur polisen sedan lyckades förklara för sin chef om vad 
som hände med motorcykeln …

 I Stefans garage finns ytterligare två 
fina hojar och den ena är en tvilling till 
den gamla polismotorcykeln men den 
har en mer civil och vanlig bakgrund. 
Den har ännu inte blivit renoverad men 
kommer säkert att bli i samma fina skick 
som sin garagekompis. 
 Den andra maskinen är en genuin 
svensk – en Svartkvarna från 1946 som 
funnits i området från start. Stefan hit-
tade den i en gammal ladugård i västra 
Alsen för några år sedan och den åldrige 
ägaren ville gärna bli av med den. Hus-
qvarnan var något bedagad där den stod 
under en massa bråte men även den har 
fått genomgå en totalrenovering och nu 
står den gamla 119-kubikaren i absolut 
toppskick.
 Ett stort tack till Stefan och alla andra 
som ser till att bevara vår fordonshistoria 
för kommande generationer och låter oss 
övriga få se och höra dessa härliga ma-
skiner.
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Mekonomenbutiken på Arenavägen 2 
hade bjudit in JVBK:s medlemmar till 
ett studiebesök på kvällen 25 april mel-
lan klockan 18 och 21. Många medlem-
mar hade hörsammat inbjudan och det 
var många som liksom jag passade på att 
handla förbrukningsvaror och även lite 
bra-att-ha-grejor. Kvällen till ära erbjöd 
Mekonomen 25 procent rabatt både på 
varor i butiken och på beställningsvaror. 
 För min egen del blev det en beställ-
ning av några delar ekonomiplåt, be-
höver bara säga att jag är ägare till två 
70-tals Oplar så förstår alla. Redan på 

Studiebesök
på Mekonomen

TEXT & FOTO Lars-Göran Andersson

Evenemang

fredagen, alltså två dagar senare, var min 
beställning klar att hämta. Det kan man 
kalla snabb service. 
 Fikat var framdukat, kaffe och kakor 
fungerar alltid, och Nisse Höglund fick 
fylla på kaffetermosen flera gånger un-
der kvällen. Efter en lång vinter så har 
man mycket att samtala om och uppda-
tera sig vad som hänt i garagen sen förra 
säsongen. 
 Nytt för i år!! Kom ihåg att vi som 
medlemmar i JVBK har 10 procent rabatt 
i butik och på reservdelar. Glöm inte att 
visa upp medlemskortet.

Kvällens arbetande hjältar, från 
vänster Tomas Eriksson, Nisse 
Höglund och Tobbe Svedberg.

Mitt fordon

Att plocka sönder en bil in i minsta de-
talj, är ett måste för en seriös renovering. 
Men vissa gör det mer professionellt än 
andra. Att få se hur det ska dokumente-
ras, för att allt ska bli rätt i slutändan är 
spännande. Nu vet jag att den här Cadil-
lacen inte var komplett från början av 
renoveringen. Det är då sökandet börjar 
och när vi var på Hershey 2016, mötte 
Hans en ny bekantskap Dave Garno från 
Kalifornien, han hade en färdigrenove-
rad på utställningen under söndagen. 
Där blev Hans stannande i flera timmar, 
för att lösa en del problem som fanns 
på sin Cadillac. Sen finns det en 30:a i 
Kansas City som är komplett, men inte 
renoverad. Troligen åker Hans dit på en 
snabbvisit för att få de sista svaren inför 
sin egen renovering.
 Det har börjat hända saker som ni ser 
på bilderna, chassiet är färdigmålat och 
när det ska börjas med återmonteringen 
av allt är det mycket att tänka på.

TEXT & FOTO Agne Ottosson

Maltaprojektet hos Hans Emerén

Cadillac All Weather 
Phaeton 1930

 Vad tror ni jag fick göra då, jo den ski-
tigaste delen på Cadillacen skulle tvättas 
och göras klar för lackering. Det blev 
alltså en riktig järnklump, bakaxeln …
 Innan jag kom ner till Gozo hade Hans 
haft en tidig julafton för sig själv nere i 
rummet bredvid garaget, all krom var 
tillbaka från USA. F…n va det blänkte i 
skåpen.
 Karossen hade fått färg och kulören 
heter Mulberry Maroon.
 Helgen efter det jag lämnade Gozo 
skulle Hans delta som jurymedlem för 
en stor bilträff på Malta och juryn bestod 
av flera prominenta personer från hela 
världen. Bland annat chefen för Pebble 
Beach:s bilauktioner i Kalifornien. Det 
gäller att hålla sig i rätta kretsar, eller 
hur?
 Nästa reportage blir då Cadillacen är 
färdig, troligen om 1,5 år …
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1. 2:a plats H1, Jöns Jonsson, Offerdals MK, 
Opel Kadett GTE.
2. 2:a plats G1 och G2, Sture Persson, 
Jämtlands MK, Saab V4.
3. 2:a plats F över 1600, Per Henrik Hedberg, 
SMK Söderhamn, Volvo Amazon.
4. Segrare klassen F 0-1300, Göte Nygren, MK 
Kopparberg, Saab Monte Carlo.   
5. 2:a plats, Klass H2 och I, Ola Axelsson, 
Västerås MS, Volvo 240. 
6. Segrare klassen F 1300-1600, Bo Eriksson, 
Norberg MC, Ford Cortina GT.

I samband med Östersund Winter Rally 
2018 kördes Jämtrallyt som är en tävling 
för historiska rallybilar. Sträckorna 4–7 
kördes gemensamt, 190 kilometer för 
Jämtrallyt varav 50 kilometer special-
sträcka.
 Historiska rallybilar körs med bi-
lar från årsmodell 1960 fram till 1990. 
Dessa är indelade i olika klasser bero-
ende på tidsperiod, exempelvis E, F, G1, 
G2, H1 … 
 Klassiska Rallycupen, KRC, körs 
med bilar fram till årsmodell 1965. För-
sta året man körde denna cup var 1987 
och vanligaste bilmärkena idag är Volvo 
Amazon och Ford Cortina. Klassen är 
i sin tur uppdelad efter cylindervolym: 
0–1300, 1300–1600 och över 1600 cc.
 Historiska Rallycupen, HRC, tillkom 
2004 och är öppen för bilar tillverkade 
mellan 1966 och 1981. Dessa är också 
indelade i olika klasser beroende på 
tillverkningsår. Klassen fram till 1974 
domineras av Saab V4 och Volvo 142. 
Bland de nyare bilarna dominerar Opel 
Ascona och Kadett samt Volvo 240.
 Nyligen tillkom ytterligare en klass 
för bilar mellan årsmodellerna 1982 till 
1990, det vill säga tidsperioden J1 och J2. 
Klassen är på tillväxt och kan bli riktigt 
passande för till exempel Audi Quattro.
 Gemensamt för alla klasser är att 
bilarna ska följa FIA:s internationella 
regler. För varje bilmodell finns ett re-
gelverk, Appendix K och ett antal ho-
mologeringshandlingar. Bilen ska vara 
utrustad och trimmad som den var när 
den tävlades med från början, allt ska 
vara tidstypiskt. Undantaget är dock 

JÄMTRALLYT

säkerhetsföreskrifterna som ska följa 
dagens standard med brandsläckare och 
personlig skyddsutrustning med mera. 
 I år fanns det rikligt av den vita varan 
vilket betydde ordentliga snövallar men 
också delvis moddigt och svårframkom-
ligt, dessutom snöade det hela tiden ral-
lyt pågick. De historiska bilarna startade 
sist så sträckorna 4 och 5 blev extra käm-
piga när ett 40-tal bilar redan hade pas-
serat. Jag stod en bit från slutet på sträcka 
6 och det syntes att en del bilar hade haft 
riktig närkontakt med snövallarna, ex-
traljusen pekade åt alla håll eller hade 
försvunnit in i grillen. Med tanke på det 

intensiva snöandet torde förarna haft 
problem med sikten, även som åskådare 
och fotograf var det lite jobbigt.

Text & foto Lars-Göran Andersson

Besiktningsdagen genomfördes i år för 
ovanlighetens skull utan långkalsonger 
och täckjacka. Stora och små, långa och 
breda och även någon hög modell av två- 
och fyrhjuliga fordon bildade från början 
två rader men som på andra sidan porta-
len delade upp sig i fyra. 110 bilar och 13 
motorcyklar hann personalen kontrol-
lera mellan klockan 8 och 14. Krokoms 
Handikappidrottsförening sålde hett 
kaffe, varm korv och kall dricka. Det till-
sammans med fordonsägare och ming- 

elkompisar bidrog till en mycket trevli-
gare stämning än som i alla fall förr vid 
dylika smått påtvingade hemskheter, 
många likställde med ett tandläkarbesök. 
Träffpunkt Opus vore kanske ett nytt 
namn på första lördagen i maj.

Text Rolf Nilsson
Foto Lars-Göran Andersson, Gus Granli

Lördagsbesiktning
Evenemang

1

2
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Lördag morgon, och jag vaknar till en il-
sken signal från väckarklockan. Jag väck-
er Uffe och säger:
 – Jag vill inte åka. Jag vill inte åka … 
varken till Bergsåker eller Sollefteå.
 – Va??? Varför då? undrar Uffe.
 – Jag vill sova! svarar jag trött och sä-
kerligen lite grinigt.
 Så jag intar ryggläge igen, och vaknar 
10.45 och då har jag ångrat mig. Vi be-
stämmer oss för åka till Sollefteå.
 Bilträffen ligger centralt i Stadsparken 
som är ett naturskönt område omringat 
av vatten. Årets tema var HGV – Sta-
tionsvagnar, och cirka tio fordon stod 
uppställda för allmän beskådan. Vann 
gjorde Frans och Gunilla Sjölander med 
sin gula Chev 55:a. De tog hem ytterli-
gare en pokal för "Finaste bil".

 Cruisingen började klockan 19.00 och 
det fina vädret bidrog till att det var "full-
smockat" med bilar och åskådare. Flera 
ekipage från Östersund med omnejd 
deltog i cruisingen. Hector Carlén åkte 
Indian, och han berättade att han hade 
minsann hunnit med att besöka markna-
den i Bergsåker på förmiddagen.
 Arrangörerna var nöjda och konstate-
rade glatt att "Big Meet" hade cirka 2 000 
besökare och att cirka 370 fordon deltog.
 Och jag, jag ångrar inte att jag åkte. 
Wrooom!

Big Meet i Sollefteå
TEXT & FOTO Gus Granli

Anneli, Karina, Mårten och Anette njöt i solen 
och mumsade ur en medhavd picknick-korg.

Årets tema var HGV, och denna 
Cheva hemmahörande i 
Långsele tog hem två pokaler, 
bland annat People´s choice.
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Sture
Hernerud

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

Anki
Granlöf

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

Hattmakarvägen 12, 834 31 
Brunflo, 073-805 49 68
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070-336 66 44
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Peter
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Vålådalsgr 15, 831 72 Östersund
070-313 14 06
p.jansson64@hotmail.com

LEDAMOT

Olle
Norin

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

KASSÖR

Arne
Nilsson

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

SEKRETERARE

Emma
Brodin

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

LEDAMOT

Andréa
Magnusson

LEDAMOT

Monika
Grönkvist

LEDAMOT

Gunnar
Arvidsson

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

Korgstigen 6, 830 21 Tandsbyn
073-060 66 05
andreagea@hotmail.com

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

FORDONSKOMMITTÉ
Gunnar Arvidsson, 070-628 75 50
terrangarvid@hotmail.com

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

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

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

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

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

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

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

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

Äntligen är den långa vintern över. 
Jag trodde aldrig att det skulle ta slut 
så hustrun och jag tog en snabbresa 
söderut för att få lite värme i början av 
maj och till vår stora överraskning så var 
det sommar när vi återvände en vecka 
senare. Isarna hade gått och björkarna 
var gröna. Vi bor i en del av världen som 
verkligen är fascinerande när det gäller 
snabba årstidsväxlingar.
 Ett av vinterns renoveringsobjekt blev 
klar kvällen före besiktningsdagen 5 maj 
och det var El Caminon från 1972. Jag 
ska nog skriva ett särskilt kåseri om den 
bilens historia någon gång i framtiden 
men nu rullar den igen efter fem års 
dvala med ny lack och blanka papper 
från Opus. 
 Apropå besiktning av gamla fordon 
så har väl de nya reglerna klarnat men 
logga in på Transportstyrelsen om ni 
är osäkra vad som gäller för just ditt 
fordon. För övrigt rekommenderar jag 
att ni antar det erbjudande som bland 

annat Opus har för att bromstesta era 
fordon utan att det innebär något krav 
på ombesiktning.
 Den snörika vintern har ger oss alla 
anledning att se över våra olika försäk-
ringar eftersom snötyngda tak rasat och 
förstört veteranbilar, båtar och husvag-
nar runt om i landet och även i vårt län 
har några drabbats hårt. Se till att titta på 
hur era försäkringar ser ut och kontakta 
försäkringsbolaget om ni är osäkra, även 
om det förhoppningsvis dröjer länge 
innan vi får samma snömängd som vi 
haft i vinter. Kolla också hur er försäk-
ring ser ut om ni transporterar ert eller 
någon annans fordon som saknar egen 
fordonsförsäkring. Ni måste i de fallen 
lösa en särskild transportförsäkring.
Jag vet inte om det är den hårda vintern 
som gjort att vi fått en verklig rivstart för 
våra aktiviteter, men redan på den andra 
fikaträffen slog vi alla tiders rekord 
med över 220 fordon i Aspås. Heder åt 
arrangörerna som fixade detta på ett 

fantastiskt sätt. Sedan följde Spring-
meet på Ope flygfält som även det blev 
den största succén under de 21 år som 
evenemanget pågått med cirka 7 500 
besökare och 1 750 fordon. Vädret var 
det bästa tänkbara och stämningen på 
topp och även här vill jag passa på och 
tacka alla frivilliga funktionärer för ett 
fantastiskt arbete.
 Till sist kan vi meddela att vi nu hittat 
en bra uppställningsplats under som-
maren för en av våra postbussar. Den 
kommer att finnas hos Molunds Trafik 
i Torvalla och är därmed tillgänglig för 
de som är i behov av en buss. Kontakt-
uppgifter för oss i styrelsen finns på 
hemsidan.
 Därmed vill jag önska er alla en fin 
sommar och jag hoppas att vi får se 
många veteraner ute på vägarna.

Eder ordförande
Sture

Ordförandes krönika

Opel Kadett
Röd 67:a Kadett Coupé i fint skick, 
köpes.
Rolf Nilsson, 070-336 66 44
kiemencoupe@hotmail.se

Köpes

I publikvimlet 
på stan i 
samband 
med Lucia-
crusingen, 
hittade vi 
den här Volvo 
740:an som 
diskret och så försynt bara ställde en 
liten fråga.

Mekonomen lämnar 10 % rabatt till 
medlemmar. Medlemskort medtages.
Gäller butik och reservdelar.

Hantering av personuppgifter 
Med anledning av den nya lagen, GDPR (General Data Pro-
tection Regulation) som ersätter Personuppgiftslagen vill vi 
informera klubbens medlemmar om hur era personuppgifter 
hanteras inom Jemtlands veteranbilklubb. 
 Klubben har enbart ett register som innehåller uppgifter 
om våra medlemmar och det är medlemsregistret. När du blev 
medlem i klubben accepterade du att klubben lagrar de upp-
gifter som sändes in samt att de används av klubben inom vårt 
verksamhetsområde. Det innebär att vi använder uppgifterna 
för att skapa medlemsmatrikel, skicka medlemsmaterial och 
information om klubbaktiviteter baserat på dessa uppgifter.  
Uppdateringar avseende uppgifterna sker inte med automatik 
utan av dig som medlem vid förändringar.
 Om ditt medlemskap avslutas har klubben inte längre något 
behov av uppgifterna och de raderas permanent inom sex må-
nader efter att du lämnat klubben.
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POSTTIDNING B

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

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

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

Jemtlands
Veteranbilklubb
bildades 1970 och har cirka 1 300 
medlemmar. Klubben ska:
• främja intresset för tekniskt och 
historiskt intressanta fordon
• vara ett forum för utbyte av infor-
mation mellan medlemmarna 
• tillvarata och bevara kunskap inom 
veteranfordonshobbyn 
skapa förståelse och goodwill för 
klubbens verksamhet.
 I klubblokalen på Trädgårdsvä-
gen är det öppet hus varje måndag 
kl. 19.00–21.00, oktober till och 
med april. Där kan Du ta en kopp 
kaffe medan Du studerar böcker ur 
klubbens bibliotek eller tar en titt i 
klubbtidningarna.
 Som medlem 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

2018
Juni
27 Aspåsnäset, Logen

Juli
4 Hackås Båthamn, Jerngängets 

tändkule
11 Brunflo, Slåtte gårdsprodukter
18 Handog, Föreningshuset
25 Vaplan, Folkets hus

Augusti
1 Alsen, Backgården
8 Brynje, Fru Julianas gårdscafé

15 Bällsta, Lon
22 Tullus, Backens bystuga
29 Ångsta, Nordanborg

September
5 Haga , Guldsmedsbackens  

bygdegård
12 Stocke Titt, Frösö bygdegård
19 Vålbacken, Bygdegården
26 Rödön, Bygdegården

Samling Stortorget från klockan 18
och avfärd klockan 19.

JVBK har under flera år nu många 
aktiviteter där någon ur styrelsen 
ska finnas på plats. Jag räknade en 
gång att det var över 60 på ett år. Då 
är det onsdagsträffar, måndagsträffar, 
Springmeet, inomhusmarknad och 
alla olika rallyn. Vi har helt enkelt inte 
räckt till och vår akilleshäl har varit 
just 6 juni och att vi inte har någon ak-
tivitet då. I år pratade vi ihop oss med 
Kaxås Bygdegårdsförening, Kaxås Bya-
lag om att ha ett litet rally tillsammans 
med oss på deras Nationaldagsfirande. 
Vi samlades i Tulleråsen och åkte ett 
cirka 3,5 mil långt rally i natursköna 
omgivningar. Det var både grusväg och 
asfalt och höga höjder. I rallyavgiften 
ingick inträde på Svea park så det blev 
både kolbulle och kaffe! Vi hade info-

skylt om motorhistoriska dagen och 
MHRF samt en fin Volvo PV inne på 
Svea park vid utomhusscenen. Det var 
även Peoples chioce under dagen så det 
var väldigt genomtänkt! Hundratalet 
fordon var där under dagen och drygt 
50 körde rallyt. Vi tackar Kaxås för en 
trevlig dag!

Text & foto Annika Danielsson

Motorhistoriska dagen 6 juni


