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Innehåll

Redaktören har ordet
Skånefamiljen Sandells jordglobs-Taunus
från 1954 på torget i Trelleborg får symbolisera redaktionens irrfärder både inom
landet och till andra sidan Atlanten denna
sommar.
Anneli och Magnus har gjort sin sjätte
Amerikaresa. Visserligen
lite tidigare i våras, men dit
dom kom var det sommar. Sture och Pia besökte
Nostalgia i Ronneby inklusive några sidostopp längs
vägen och Lars-Göran och
Sigrun har sicksackat sig
genom Sydsverige med
ambitionen att kartlägga
alla bilmuséer, hotell och
bilskrotar söder om
Dalälven. Som av en ren
händelse, visserligen en sedan ett år tillbaka planerad
resa, råkade vi själva hamna i Trelleborg
där helt överraskande årets stora Opelträff
tilldrog sig. Hemresan gick via Classic Car
Week och vi konstaterade att Frick´s hade
sina mazariner i år också. Många har kanske hållit till i närområdet och fikat och
cruisat genom länets alla sommarkaféer
och träffar. Andra har besökt Västerås,
Lidköping, Rättvik. Och Ramsele förstås.
Det har funnits mycket att se och göra om

intresset och orken varit i behåll. En sak
har vi i alla fall lärt oss denna Rivieraliknande sommar: gamla bilar har inte
A-C, gamla bilar har K-D = Kors Drag. Ja
okej, den var dålig. Råkade tjuvlyssna på
några andra som sa så. Kan ha varit några
Göteborgare. Absolut inga vi
kände i alla fall.
Två bilar med stark anknytning till Östersund får ni
läsa om i detta nummer.
Calle har satt fart på Telobussen som har blivit väldigt
uppmärksammad på några
onsdagsträffar på torget och
en något anonymare bil men
inte mindre unik för det, är
Mercedesen som från början
rullat hos familjen Smith.
Nordin & Co, ni vet.
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Ljud och bild från Telo

Den man älskar ger man AGA.

Hasses Hudson har kommit ut
Göte Högbom har gjort återbesök.

Gammcykelträff i Sveg

Många märken representerade.

Damrallyt 2018
Åter igen succé.

Fikaträffarna

Bilder från några av sommarens träffar.

En stjärna med låga mil
Mercedes 170 S B, en glidare.

El Camino och helrenovering
Ingen minns en fegis eller två.

På turné

L-G Andersson har besökt sju museum.

Tung träff i Brattbyn

Lastbilar, bandtraktorer annat smått å gott.

En liten historia från USA
En del väntan i Austin.

Klubbinformation

Nyheter med mera från klubben.

Till sist: Släpp in katten! Den ska sova
inne nu på nätterna.
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Historik

Ljud och bild
från Telo
TEXT & FOTO Rolf Nilsson

Den man älskar ger man AGA. Ett påstående man i dag inte ens
skulle våga tänka tyst. Ordet ”kränkt” ingick i slutet av 50-talet
förmodligen inte i vardagstänkandet hos presumtiva radioköpare,
men för säkerhets skull fanns en annan lite överslätande och förlåtande slogan: köp en AGA för det hör till god ton. Det handlar
om radio och grammofonapparater från Svenska AGA-fabriken
som firman Telo på Prästgatan 40 saluförde.
Det hela började nog ännu tidigare men 1938 heter radiofirman ”Telo” med ägare Nils Halvarsson. 1945 avled Nils och Calle
Halvarsson övertog och drev radiofirman vidare men sålde företaget till Hilding Jonsson 1955.
Efter att på fritiden tidigare ha tjuvtränat som radiosäljare något år hos Berners Radio och nu i det närmaste avslutat lite högre
kompletterande studier efter de obligatoriska sex folkskoleåren
möttes Hilding och Karl-Erik Mostén. Hilding kände till KarlEriks säljartalang och frågade rakt på:
– Vad ska du göra när du är klar med din utbildning?
– Njaa jag ska väl tillbaks till Berners och sälja radioapparater.
– Nä, du ska börja hos mig!
Sagt och gjort. På försommaren 1956 stegade Karl-Erik in i butiken på Prästgatan och sålde redan första dagen en radiogrammofon som skulle levereras till en by i Hotagen. Karl-Erik var lite
tveksam om det verkligen var hemkörning så långt bort, men
Hilding lovade att det inte var några problem. Karl-Erik lastade
in fyra extra radiogrammofoner och fyra radioapparater i olika
storlekar och prisklasser i firmabilen och drog i väg. Levererade
och sålde och övernattade på Selmas Pensionat och sålde lite till.
Återkom nästa dags eftermiddag förvisso med en osåld radio kvar
i skåpbilen, men kunde daska en rejäl sedelbunt i chefens bord.
Nöjd med resultatet fick Karl-Erik följa med Hilding ned till
Sven Perssons Bilbolaget på Bangårdsgatan. Med myndig stämma
frågade Hilding om Sven var inne, och efter lite eftersökning av
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senare dekoratör på varuhuset Tempo, ritade hur bussen skulle se ut och Erling Munkeby på Munkeby Reklam klippte till schabloner och maskeringar, målade
sedan det hela i Sten Hallins lokaler vid Bilbolaget.
Den första bussen, skrev jag. Den blev på grund av
olyckliga trafikomständigheter skrotad redan samma
år, så en ny beställdes av 1962 års modell med i det
närmaste samma utvändiga dekoration. Jämför man
gamla kort med bussen idag syns att det finns några
små detaljer längs buss-sidorna som skiljer dem åt.
Det är dessutom blinkers på 62 års modell i stället för
körriktningspilar på de tidigare årgångarna. Bussen
var i firmans tjänst fram till 1976, blev bortställd och
kanske även lite bortglömd i många år. Calle Kingstad
som minns sånt som hände för länge sedan och i synnerhet sånt som är fordonsrelaterat, tog kontakt med
radiohandlare Mostén och fick efter en tid av separationsångest från Mosténs sida, överta bussen som
parkerades på logen hos Calle ett antal år innan
den plötsligt dök upp på en av våra onsdagsträffar
i somras. Med 1200-motorn på 34 hästkrafter och
ett luftmotstånd som en modern lastbil blir det
lite segt att hänga på i dagens trafik, men längs
små slingervägar till något sommarkafé passar
den utmärkt. Den har ju dessutom friskluftintag
under möss-skärmen ovanför den delade framrutan.

halvt skrämda kontorsflickor kom direktör Persson
fram och hälsade. Hilding nickade mot Karl-Erik, såg
på Sven och sa:
– Grabben ska ha en bil!
I och med det hade Karl-Erik en ny Volvo Duett till
sitt förfogande både som tjänstebil och även privat. Det
rullade på bra ett tag med stor försäljning och otaliga
roliga och ibland lite spektakulära kundbesök, men
1958 avled Hilding Jonsson hastigt efter en kort tids
sjukdom. Efter en något osäker sommar blev det fram
på höstkanten klart att Karl-Erik fick köpa firman och
därefter tog det full fart igen. Batteridrivna transistorradioapparater blev den nya succén. Utbudet och modellfloran av moderna radioapparater var mycket stor
och butiken kompletterades med en Transistorbar.
Nya batterier behövdes naturligtvis införskaffas efter
ett tags lyssnande och därmed tillkom ännu ett, i dag
kanske inte användbart sätt att informera om ett erbjudande vid köp av nya batterier: Betala för fyra och
ni får sex! Det finns en grammatisk regel som säger
att tal under tio ska skrivas med bokstäver, så det är
egentligen inget att anmärka på i den upplysningen.
1960 startades televisionens Östersunds-sändare
och därmed kom en ny produkt in i sortimentet. Radiofirman var snabb att hänga på och fick leverans av
en järnvägsvagn AGA, en halv vagn Philips och likaså
en halv vagn Skantic TV-apparater. Lagerutrymmen
fick hyras på flera olika ställen i staden, men efterfrågan var stor och affärerna gick bra. Därmed kommer
vi fram till 1961 när första VW-bussen köptes och dekorerades med radio- och TV-reklam. Åke Öhrling,
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Gammcykelträff
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Hasses Hudson har kommit ut
Hasse Sundin besökte jag första gången
4 september 2011 för att skriva om hans
nyligen inköpta Hudson D 77 Custom
från 1937. Det var då andra gången han
införskaffade den här bilen, första gången var 1966. Vid återbesök 2013 hade
renoveringen påbörjats men en Pontiac
Super Chief Safari från 1957 låg då som
första prioritet. Återbesöket i september
2016 visade att Pontiacen fortfarande låg
på prioritet ett.
14 augusti i år var det dags igen och
med spänning såg jag fram emot besöket i garaget i Torvalla. Skulle det fortfarande vara Pontiacen som tog all tid eller hade det hänt nåt med hans Hudson?
Jo då – det hade hänt stora saker. Motor
och växellåda satt på plats och med några
pump på gasen mullrade den raka 8:an
igång och bilen fick komma ut i solskenet. Den tidigare golvväxeln hade nu
ersatts med rattväxel, säkert ett klurigt
jobb att få till. En hel del jobb finns kvar
men inget oöverstigligt för den händige
Sundin. Rost finns men ändå för den här
81-åringen anmärkningsvärt lite. Inredningen har också klarat sig bra.
Nåt slutdatum för renoveringen vill
Hasse klokt nog inte ge. Som för många
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pensionärer är livet fyllt av diverse aktiviteter. Å så då förstås den där konkurrerande Pontiacen som nu har kommit
ytterligare en bit på väg – motor och låda
som vid förra besöket låg på golvet framför bilen sitter nu på plats.
Jag ser fram emot nästa besök för att
kanske då få äran av få åka en sväng med
denna pampiga skönhet.
Text & foto Göte Högbom

2

3

1. Här står den nu ute i solen i
all sin patinerade glans och så
får den förbli. En imponerande
pampig skönhet!
2. Pontiacen från 1957 med
350-Chevroletmotorn på plats.
3. Den raka 8:an som
består av ett hopplock från
originalmotorn och en till
likadan.
4. Instrumenteringen har
liksom inredning klarat 81 år
med glans.
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18–19 augusti genomfördes ”gammcykelträff ” i Sveg. Detta är ett återkommande arrangemang i Jämtlands län. I
år var träffen förlagd till södra delen av
länet, närmare bestämt i Sveg, Härjedalen. Trots den lite dystra väderprognosen kom cirka 25 gamla hojar till Sveg.
Men regnet höll sig borta tills på lördag
em/kväll. På lördagen var det samling
vid Café Cineast i Sveg, där kunde man
avnjuta en god fika med rabatterat pris
för deltagarna. Vid 14 tiden körde deltagarna en runda på Sveg innan man
samlades vid Brukshundklubbens stuga.
Där umgicks man och utbytte erfarenheter om sina olika motorcyklar. Bland de
mc märken som deltog kunde man bland
annat se Triumph, Norton, HD, TWN,
Panther, DKW, Husqvarna, Indian, Velocette, Matcheless och FN. Deltagaren
som åkt lägst till träffen var Janne Hedqvist från Krylbo med sin fina Norton
Commando fastback. Janne har kört cirka 8 000 mil med sin Norton sedan han
köpte den av Leif Bäckelin i Sveg 2005.
Det fina skicket är ett resultat av flitigt
putsande. Har blivit cirka 600 timmar på
13 år, noggrant dokumenterat.
På kvällen åt deltagarna en gemensam
middag som bestod av tjälknöl och potatisgratäng. För att lindra paltkoman efter
maten blev det tipspromenad.
Söndagen bjöd på fint mcväder för de
som skulle åka hem.
Det är ju alltid kul om man får veta lite
historik från motorcyklarnas ”liv”.
Här kommer några historier om motorcyklar från Svegstrakten. Om Urban
Johanssons FN M13 450cc sidventilare

från 1952 kunde berättas att Urban var
tredje ägaren. Den har alltid funnits i byn
Ytterberg. FN hade gummilänksfjädring
samt fjädrande bakdel trots att man även
producerade mc med riktig bakhjulsfjädring. Motorcykeln såldes av förste ägaren
Walter Persson till Urbans farbror, på senare år så tog Urban över den. Den stod
i garage från 1961 till 2004 innan den
började köras med igen. Motorcykeln är
i stort sett orörd, bara några mindre renoveringsåtgärder har gjorts
En DKW 98cc från 1939 deltog. Den är
lite unik i och med att den har kickstart,
det vanligaste på 98 cc mc vara annars
trampstart. Den ägs idag av Torbjörn
Näs i Sveg. DKW:n kommer ursprungligen från Hede där doktor Wallman var
förste ägaren. Under kriget använde doktorn mc:n som bruksfordon och hade
den som transportfordon i sin profession
som läkare. På vintern åkte skidorna på,
på DKW:n för att lättare kunna ta sig
fram i västra Härjedalen. Tjänstevikt på
57 kg. Efter kriget köpte doktor Wallman
Backspegeln

bil, en PV, kanske lite lämpligare fordon
att göra sjukbesök med. Torbjörn fick
motorcykeln när han var 13 år. Den kom
i landsvägstrafik igen 2008. Det är fortfarande originaldäcken från krigstiden
som sitter på. Bra kvalitet på den tiden.
En av arrangörerna, Leif Bäckelin
hade med sin fina Panther M100 600 cc
1951. Köptes ny i Ljusdal av Leifs farbror
Per Bäckelin på Bil & Buss i Ljusdal för
2950 kr. Blev såld till en by som heter
Vänsjö i början på 60-talet. Blev customcykel i slutet på 60-talet, i och med det så
försvann de flesta originaldelarna. Blev
stående tills Leif fick kännedom om den
1982. Ägaren ville inte sälja den då. Hösten 2010 tog ägaren till Leifs glädje beslut
om att sälja den till Leif. Renovering med
intensiv jakt på delar påbörjades. Våren
2018 gjordes reg-besiktning så nu är den
klar för trafik. Leif vill rikta ett tack till
Örjan Lundberg i Ocke för hjälp med
slutdelen av renoveringen.
Text & foto Per Bruzell
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2018 års Damrally

TEXT Sture Hernerud FOTO Lars-Göran Andersson

Lördag 18 augusti samlades 38 bilar med nära 140 mer eller mindre uppklädda damer i varierande åldrar på Stortorget i Östersund. Bra väder och
gemytlig samvaro gjorde att humöret var på topp på torget där vi samsades
om utrymmet med bland annat några knallar och de politiska partierna som
nu låg i slutspurten inför valet i september.
Klockan 13.00 vinkades det första ekipaget iväg och klockan 14.00 var
alla på väg till första kontrollen som låg i Lugnvik. Därifrån gick färden till
kontrollerna i Aspåsnäset och Lit och vidare till Handog där det också bjöds
på fika. Nästa kontroll låg i Långkälen och därifrån gick färden vidare ut på
E 45 norrut till sista kontrollen i Ede. Tyvärr började det regna när ekipagen
närmade sig målet i Hammerdal och deras Joelmässa, vilket medförde att
planerna för målgång och prisutdelning snabbt måste ändras från en fin uteplats till Medborgarhusets samlingslokal.
Prisutdelningen startade dock planenligt klockan 18.00 i ett absolut fullsatt Medborgarhus och med Annika Jankell som entusiastisk ledare av ceremonin.
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Peoples choice
Nr 33 Buick Electra 1960 från Norderåsen med
Britt Vedin, Susanne Lindgren, Lena Gideryd,
Lillian Grenholm och Katarina Nathanaelsson.
Elegantaste ekipage
Första pris till nr 34
Chevrolet Impala 1958 från Hackås med Mona,
Catharina, Ingalill, Anna-Lena och Gunvor
Karlstrand.
Andra pris till nr 2
Chevrolet Biscayne 1964 från Lit med Elin Vikman,
Tova Holmgren, Sanna Danielsson, Susanne
Leijon och Cassandra Sjödin.
Tredje pris till nr 22
Imperial Crown Coupe 1959 från Östersund med
Syvonne Nordström, Carina Velander och
Kristina Matsdotter.
Juryns pris
Första pris till nr 38
Chevrolet 210 hgv 1957 från Häggenås med
Anna Nygaard m fl.
Andra pris till nr 26
Packard Clipper Deluxe 1955 från Norderåsen/
Häggenås med Maria Taraldsson, Alva Persson,
Linda och Lovisa Roos, Anna och
Isabella Svensson
Tredje pris till nr 16
Lloyd Alexander 1959 från Tulleråsen med Ummis
Jonsson och Ingrid Göransson Rosell.
Tävlingen på stationerna
Första pris
Citroen CV2 1986 från Frösön med Gitte Pålsson
och Helene Nordlander.
Andra pris till nr 1
Chevrolet C10 1979 från Häggenås med Hanna
Blom, Frida Jonsson och Sandra Belin.
Tredje pris till nr 25
Ford Mustang 1965 från Östersund med Sandra
Eriksson, Malin Hyttstrand, Jonna Bergqvist,
Julie Edelsvärd och Maria Rohlig.
Charmigaste ekipage
Nr 12 i en Ford Fairlane 1960 med Michaela
Kellgren, Johanna Ågebrant, Olivia och Fanny
Moström, Cecilia Höglund och Emma Beiersen.
Jäklats mest
Nr 5 i en Fiat 1100 1959 från Brunflo med Kersti
Herjedahl som trots avsaknad av kartläsare och
på okända trakter ändå lyckades hitta
målet i Hammerdal.
Åkte allra längst
Nr 14 i en Ford Galaxie 1963 från Rätan med
Sylwia Rönning, Anette Åsén, Carita Bengtsson,
Lena Nordqvist och Lena Jämthag.
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Minns du
fikaträffarna?

Aspåsnäset 27 juni

Här kommer ett urval från i somras

Hembygdsgården Grytan 16 maj

Slåtte gårdsprodukter, Brunflo 11 juli

Lat 63, Frösön 20 juni
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Backgården, Alsen 1 augusti

Lon, Bällsta 15 augusti

Fru Julianas gårdscafé, Brynje 8 augusti
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Mitt fordon

En stj rna
med låga mil
TEXT & FOTO Rolf Nilsson
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SMITH, Oskar j:r. Direktör, står det på

registreringsbeviset från 11 juli 1951.
Det betyder egentligen Nordin & Co på
Rådhusgatan 100, en fastighet som uppfördes 1947. Mercedes var huvudmärket
men man sålde även faktiskt SAAB från
början och senare DKW som komplement till de större och dyrare Mercedesbilarna. SAAB blev ju efter en tid SAAB
ANA, några kvarter närmare centrum,
där i halvmodern tid Auto-Tjänst ett
antal år huserade. Är man direktör och
återförsäljarrepresentant för Mercedes
och dessutom bor i ett slottsliknande hus
på Strandgatan hör det väl till att man
kör en vagn med lite extra pondus. Visserligen redan ett år gammal, alltså av
1950 års modell, men med en cabriolet
utstrålar man ändå en extra elegans i
1951 års gatubild.
Bilen bytte ägare 1953 och vandrade
runt lite var stans i länet för att i mitten
på 1970-talet hamna på Frösön. Därifrån
kom den till Fåker och genomgick under
i stort sett hela 80-talet en grundlig renovering av far och son Carlsson, ägare av
Tandsbyns Snickeri. Det blev karosslyft
och genomgång av allt ned till låspinnenivå. Lite rost förstås, det största ingreppet var byte av bagagerumsgolvet, men
annars bara lite småduttar på fotstegen
och några skärminfästningar. Vägmätaren stod på 7 000 mil och sidventilaren
på 52 hästar var i bra skick, så motorrenoveringen inskränkte sig till en planing
av topplocket. Skinninredningen hade
också klarat sig bra, men suffletten däremot måste bytas och specialisten Ottosson fick uppdraget att ordna den lilla
detaljen.
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Är man direktör och återförsäljarrepresentant för Mercedes och dessutom bor i ett slottsliknande hus på
Strandgatan hör det väl till att man
kör en vagn med lite extra pondus.
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En testsommar på hemmavägarna
gav renoverarna både ett kvitto på att
allt fungerade och dessutom ett självförtroende nog att bege sig ut på större
äventyr. Norrvikens Trädgårdar Motor
Show i Båstad fick 1990 besök och träffens Mercedesavdelning kompletterades
därmed med en cabriolet som på egna
hjul rullat de dryga hundra milen ner
till Skåne. Den inre backspegeln saknades dock på den här bilen. Spegeln är lite
speciell eftersom den både går att vrida
upp ovanför vindruteramen och dessutom är utdragbar för att man ska kunna se
över den rätt höga ryggsäcken som cabben bildar vid nedfällt läge. En man kom
emellertid fram till Jörgen i Båstad och
talade om att en detalj fattades på bilen,
och fortsatte: Men det kan jag ordna, jag
tillverkar sådana. Bra! En tid senare var
Mercedesen komplett.
Modellbeteckningen är alltså 170 S B
med stort B, vilket betyder att den har
riktigt baksäte till skillnad mot 170 S A
som egentligen är tvåsitsig med endast
ett litet nödsäte bakom framstolarna.
1952 kom en uppdaterad 170-modell
döpt till S b. Litet b. Men nu tänker jag
inte trassla in mig mer i modellfloran
med risk att det blir allt för många fel.
Den inre kretsen i Mercedesklubben berättar i stället att 170 S B cabrioleten tillverkades från slutet av 1949 till och med
1951 års utgång i cirka 1600 exemplar.
190 bilar såldes nya i Sverige och nu finns
26 av dessa kvar varav 14 fortfarande i
trafik.
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Mitt fordon

Roadtrip slutade med

HELRENOVERING
TEXT & FOTO Sture Hernerud

Våren 2011 fick jag ett samtal från en gammal bekant som
numera är bosatt i Mölndal. Han har tidigare under många
år varit verksam i Kalifornien men har valt att återvända
till Sverige och Europa. Han berättade att han köpt en fastighet i södra Frankrike utanför staden Beziers och undrade
om jag kände någon hantverkare som kunde åka ner och
måla om och tapetsera några rum. Även om min kompis
Sven-Erik och jag själv inte är några proffs på renoveringar
så hade vi ändå hunnit med ganska mycket genom åren
inom det området. Så, sagt och gjort, vi bestämde oss för att
flyga ner och fixa rummen.
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Nåväl, ingen minns en fegis eller två,
så vi tuffade iväg tidigt en morgon.
Fritidshuset som vi skulle fixa visade sig
var en stenkåk från slutet av 1800-talet i
fyra våningar och minst tre meter i takhöjd på varje våningsplan. Huset hade
ägts av en lokal vinhandlare så våningen
i markplanet var ett jättestort förråd som
tidigare hade inrymt stora vinfat. Nu
skulle vi ju inte renovera hela palatset
utan det var fyra rum med vattenskador
som skulle åtgärdas.
Även om huset i sig var intressant för
oss så var det ett fordon i förrådet som
var mest iögonfallande. Under kartonger
och bråte stod nämligen en El Camino
av 1972 års modell. Det visade sig vara
en äkta SS i hyfsat skick och ägaren hade
kört ner den från Sverige tre år tidigare
men den passade inte särskilt bra på de
smala gatorna som städerna i området
har att erbjuda, så bilen hade blivit stående i källaren.
Nu satte tankeverksamheten igång på
allvar och efter diverse funderingar och
förhandlingar så var jag överens med
ägaren om att få köpa bilen och ta med
den till Sverige. 300 mil hem och med
en bil som inte varit använd på flera år
kändes som en rimlig utmaning men i
ärlighetens namn så borde man nog haft
lite mer betänkligheter. Möjligen var det
värmen eller gamla vinångor från källaren som gjorde att omdömet var något
avtrubbat för vi fixade till rummen och
rustade för hemfärd. Eftersom kärran
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var skattebefriad så var den påställd och
trafikförsäkrad, så det var bara att ringa
Bilprovningen i Östersund och boka tid.
I vår värld fanns det ingen Bilprovning
närmare …
Bilen var förvånansvärt tät i motor
och automatlåda så vi kollade oljorna
och vattnet och gav oss ut på en provtur.
Bromsarna funkade men ljudvolymen
var något hög. Det visade sig att avgasrören var avsågade strax bakom stolarna
och det var två rejäla utblås.
Nåväl, ingen minns en fegis eller två,
så vi tuffade iväg tidigt en morgon. Försommarvärmen var besvärande och
AC:n hade lagt av för många år sedan
men med rutorna nere gick det att överleva. Svetten klibbade fast oss i stolarna
och redan efter en halvtimme slutade vi
att prata med varann eftersom det var
lönlöst i oljudet. Som tur är så har SvenBackspegeln

Erik och jag lärt oss att jobba tillsammans utan en massa onödigt prat så vi
åkte mil efter mil utan att säga ett ord.
De enda gångerna vi behövde ropa till
varann var när vi skulle tanka eller gå på
muggen.
Så fort vi närmade oss en storstad så
blev det förstås köbildning och från början var det lite av en mardröm eftersom
vi trodde att bilen skulle börja koka. Men
vi behövde inte oroa oss alls för det utan
tempnålen låg stadigt mitt i mätaren
och troligen så kan det vara frånvaron
av AC:n som gjorde att motorn inte gick
varm, vilket vi själva däremot gjorde. Jag
tappade räkningen på hur många liter
vatten som vi drack. Efter cirka 100 mil
dag 1 hittade vi ett litet gasthaus i norra
Tyskland där vi kunde få några timmars
vila. Tidigt nästa morgon rullade vi vidare och tvingade oss ända upp till Gö-

teborg där vi tog in hos sonen och dag
3 så anlände vi urlakade, ledbrutna och
lomhörda men med många roliga minnen till våra hem i Jämtland.
Bilen kördes senare till besiktningen
och den gick faktiskt igenom utan större
problem. Det som jag tvingades att åtgärda var ”bara” ett bakdäck med en jättebula på insidan – en däckexplosion på
motorvägen i Tyskland hade nog inte varit en höjdare. Värt att notera är också att
bilen drog cirka en liter milen i vårt makliga tempo i bra precis 300 mil …
Kärran användes sedan sporadiskt
under ett par år men hamnade sedan på
undantag eftersom andra fordon skulle
prioriteras. Hösten 2017 tog jag in den i
vår verkstad och började gå igenom vad
som skulle åtgärdas. Motorn var inte i så
bra skick som jag trodde så vi plockade
ut den och renoverade det som behövdes.
Efter det rev vi ut inredningen och
då upptäckte vi en hel del intressanta så
kallade renoveringar. Durkplåtarna i golvet var delvis bortrostade för länge sedan
och man hade klippt till aluminiumplåtar och limmat fast över rosten och sedan
täckt bägge sidor med underredsmassa.
Det hade också dykt upp lite små bubblor i lacken i trösklar och skärmkanter så
vi började skrapa och slipa bort lack och
spackel, och spackel, och spackel. Vete
fanken hur många kilo vi tog bort och i
en av trösklarna hade renoverarna i USA
lagt en skojig tidskapsel i form av en hoprullad tidning som hade utgjort mothåll
för spacklet där. Tidningen var delvis
fullt läsbar och jag kunde snabbt konstatera att den kom från norra Florida och
årtalet för renoveringen var 1991.
Sedan var det bara att ta bort rost och
ersätta med ny frisk plåt och efter ett par
månader gick bilen till lackboxen. Färgen blev originalröd med svarta SS-fält
som vi drog och eftersom jag gav den
konstnärliga lackeraren fria händer blev
det lite ghostflames och små indianmotiv
på b-stolparna.

Efter detta blev det ny besiktning utan
någon anmärkning men någon vecka
senare hade hela historien kunnat tagit
slut för en kväll när jag var ute så började bilen gå dåligt och tjyvstannade flera
gånger. Vi sista försöket att får igång den
så såg jag att det började brinna under
motorhuven. Tack vare ett snabbt agerande och rådigt ingripande från ett par
kompisar och en brandsläckare så blev
det inga andra skador än en smält kabel.
Bärgning förstås och förgasaren hamnade i ultraljudstvätten. Dålig bensin som
slammat igen några munstycken och en
flottör med hål i gjorde att den flödade
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över men var ändå ganska enkelt att åtgärda så nu går den konstiga lastbilen
igen. Sens moral – ha alltid en brandsläckare med för den här gången var den
helt avgörande.
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På turné

Resereportage

TEXT & FOTO Lars-Göran Andersson

I sommar blev det en veckolång resa i
södra delen av Sverige för oss. Som första anhalt stannade vi hos Bosse Byman
i Storvik, mellan Sandviken och Hofors,
och besökte Kvarnbackens Teknik &
Prylmuseum. Ett besök brukar ta några
timmar, det är mycket att se. Den fortsatta färden tog oss till Sala, där övernattning skedde. Vi bekantade oss med den
fina staden, beundrade miljön och trädgårdsanläggningarna. Där fanns bland
annat en stor fontän liknande den som
tidigare fanns utanför Badhusparken i
Östersund men som våra styrande tyckte
var för dyr att ha kvar. Saknar den.
Eftersom växter och trädgårdar också
är intressant inleddes nästa dag med ett
besök i Enköping och deras prisbelönta
trädgårdar. Färden fortsatte till en utflyttad jämte i Järnatrakten, där vi bjöds på
en god lunch och en stunds trevlig samvaro. Sista anhalten för dagen blev Flygvapenmuseet i Linköping dit vi kom en
timme innan stängning vilket gjorde att
vi dagen därpå hängde på låset när dom
öppnade. Vid gamla Riksväg 1 finns ett
av de första motellen som byggdes efter
amerikansk förebild kvar, Sjögesta Motell. Nu nyrenoverat och bekvämt. Man
parkerar direkt utanför rummet och frukost intas i stora matsalen i huvudbyggnaden.

Sjögesta motell

Väderstad

Linköping

Samtliga reportage i turnén är skrivna och
fotograferade av Lars-Göran Andersson.

Ronneby
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Ny dag som inleddes med fortsatt besök på Flygvapenmuseet för att se det
som inte hanns med under gårdagen.
Eftersom det är ett statligt museum är
det inga entréavgifter. När man också är
intresserad av flyg är det ett fantastiskt
museum, speciellt intressant var en ny
del som helt ägnades åt den DC-3 som
sköts ner av ryssarna 1952 över Östersjön. Planet bärgades för några år sedan
och fyndplatsen är återskapad som den
såg ut när man hittade vraket.
Färden fortsatte söderut till Rockneby,
ligger utanför Kalmar, och ett intressant
besök på Tjorvenmuseet. Bilen förknippas med Posten, den var inte direkt älskad av brevbärarna men börjar nu få ett
kultvärde och även ett andrahandsvärde.
Ytterligare en dag tillbringades i Småland med besök på Kyrkö Mosse och Rydaholms museum. Ingemar Ahlqvist är
mannen bakom Rydaholms, en obotlig
samlare som under 50 år byggt upp sitt
museum.
Skåne blev nästa landskap, Simrishamn var målet men på väg dit så besöktes Ronneby Brunn och dess trädgårdsanläggning. I Simrishamn finns ett av de
större bilmuseerna i landet, Autoseum.
Många utställda bilar, men i jämförelse
så kändes museet lite ”vanligt” och inte
så spännande. Övernattning med vidunderlig utsikt över stor del av Skåne och
havet utanför skedde på Torsborgs gård,
en gammal fyrlängad skånegård.
Målet för nästa dag var Motala. Centralkonditoriet i Väderstad var ett efterlängtat delmål. Kaffe, köttbullsmacka
och kaka smakade bra. Det är ett gammaldags konditori som bland annat blivit
uppmärksammat i White Guide. Kommer man E4 så tar man av vid trafikplats
107, åker man efter gamla Riksväg 1 så
ligger det mitt i samhället.
På Motala Motormuseum finns allt
inom väggarna, bra hotell, restaurang
och bilmuseum. Rumsnyckeln fungerar
också som nyckel in till museet, mycket
praktiskt då man kan ha sin egen öppettid.
Under sista dagen hanns också med
ett besök på Motor & Nostalgimuseet i
Grängesberg, ett gammalt ställverk som
innehåller bilar och motorcyklar, butiksmiljö, skogsbruk och på baksidan huset
ett antal maskiner som ibland startas.

Kvarnbackens
Teknik & Prylmuseum
Museet finns i Storvik efter gamla Riksväg 80 som går parallellt med E16/väg
68 mellan Sandviken och Hofors. Mannen bakom museet heter Bosse Byman,
en man som ända sedan tonåren haft ett
brinnande samlarintresse, speciellt för
teknikprylar. År 1959 köpte han Kvarnbacken som består av flera byggnader,
bostadshus, kafé och det som var ett
snickeri och som Bosse gjorde om till
museum för sina samlingar. Där finns
allt man förknippar med en lanthandel,
men inte nog med det utan samlingarna
omfattar bland annat leksaker, telefoner, radio- och TV-apparater, glasflaskor, cyklar och motorer. Till så gott som
varje föremål finns också en intressant
historia som Bosse gärna återger.
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Med ålderns rätt har han dragit ner
lite på verksamheten, han har inte längre kaféet igång, det fungerar nu som ett
extra lager för allt som inte får plats i
museet. Naturligtvis finns också ett intresse för antika bilar, glömde dock bort
att fråga om han har kvar sin mässings
T-Ford från 1912.
Bosse öppnar museet efter midsommar och stänger mot slutet av augusti,
men det är inte omöjligt att få komma
andra tider också. Inträdet är mycket
humant, 2018 begärde han 40 kronor
per person.
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ÅKES BILSKROT

Kyrkö mosse

Tjorvenmuseet i Rockneby
”En hobby som totalt har spårat ur.” Så
förklarar Jimi Essén sin skapelse Tjorvenmuseet, som nu har varit igång under
tre somrar. Platsen är Rockneby strax
norr om Kalmar. Tillsammans med sin
sambo Åsa Petersson har han skapat inte
bara en utställning utan också en komplett utrustad verkstad och framför allt
ett 60-talsfik som serverar både mat och
fika. Allt detta i en och samma byggnad.
Utställda i hallen står ett 15-tal Tjorven
i olika stadier, även sådana varianter som
troligen inte existerat tidigare, som en polisbil och en brandbil. Ute på gården finns
ännu fler som väntar på upprustning,
jobb saknas inte. Vid vårt besök stod på
lyften en nylackad rosa marzipanfärgad
Tjorven som tidigare ägds av ett konditori
i Stockholm och som väntade på att få lite
av mekaniken ersatt.
Fakta om Tjorven: Tillverkades av
Kalmar verkstad (KVAB) mellan 1969
och 1971 i cirka 2300 exemplar, varav
cirka 1500 blev postbilar. Övriga såldes
som varubilar eller gick på export men
då fick den heta Kalmar. Modellen heter
egentligen KVD 440/441 men på grund
av sin lite truliga uppsyn blev den snabbt
kallad för Tjorven. Mekaniken kom från
den holländska biltillverkaren DAF, från
deras modell DAF 44, med 2-cyl. boxermotor (34 hk) och steglös växellåda Variomatic som var hopbyggd med bakaxeln.
Karossen var gjord i glasfiber, monterad
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på en galvad lådbalksram. Det satt stora
skjutdörrar på sidorna, den hade också
en ordentlig baklucka. Bilen var tämligen undermotoriserad, hade svårt med
uppförsbackar, och blev aldrig riktigt accepterad och älskad av brevbärarna.
Idag har Tjorven blivit lite av en kultbil, vilket resulterat att den plötsligt har
fått någon form av andrahandsvärde.
Detta kan delvis skyllas på Jimi som
dammsugit Sverige från Skåne till Piteå
i jakt på bilarna. Hittills har han renoverat ett tiotal Tjorven och fler finns ute på
gården.
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En bit utanför Ryd, Tingsryds kommun i
Småland, ligger Kyrkö mosse även känd
som Åkes bilskrot.
Åke Danielsson, född 1914 och död
2000, kallades för ”Åke på myren”. Han
ägnade sig åt torvbrytning från början
men när lönsamheten avtog började han
ägna sig åt bilskrotning som bisyssla.
Åke lämnade mossen för nästan 30 år
sedan men bilarna blev kvar. Länsstyrelsen i Kronobergs län var bekymrad över
miljöproblemen med metall och läckande kemikalier och ville helst att området
skulle saneras.
Genom TV-serien K-Märkt uppmärksammade journalisterna Staffan Bengtsson och Göran Willis området. Dom
såg det hela som ett utmärkt exempel på
1900-talshistorien och på så sätt värt att

bevara. Resultatet blev att Kyrkö mosse
fick ett skydd i form av ett tidsbegränsat
(49 år varav cirka 30 år återstår) bygglov
som veterankrossanläggning.
Första gången jag besökte området var
2010 och på dessa år har den långsamma
och på sitt sätt vackra nedbrytning av bilarna fortsatt. De få byggnader som finns
har tagit mera stryk, den lada som tidigare fanns har nu rasat samman.
Platsen är ganska lätt att hitta, ligger
efter väg 119 i riktning mot Hässleholm,
parkering finns och dessutom en viss risk
för mygg under normala somrar men
2018 var ingen normal sommar.
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Smålands bil, musik och
leksaksmuseum
Ingemar Ahlqvist är mannen som under
50 års tid bedrivit museiverksamhet i
småländska Rydaholm, från början i en
gammal kvarn och sedan 1985 i nuvarande lokaler. Som samlarentusiast har
han skaffat sig tusentals prylar men det
är ändå bilarna som är huvudattraktionen. Det finns runt 60 bilar utställda,
många av dessa hamnar under kategorin
sportbilar, många av dessa med ursprung
i Italien.
Äldsta fordonet i museet, tillika Sveriges äldsta inregistrerade bil, är en Delein
tillverkad 1901. Det året fanns sammanlagt 10 inregistrerade bilar i hela Sverige.
Bilen är fullt körbar och deltog 2018 i
ett veteranbilsrally i Skåne med Ingemar
som förare. Förutom bilar hittar man
många motorcyklar, mopeder och traktorer. Det finns också mängder av leksaksbilar, trampbilar, musikinstrument
och små och stora positiv. I en byggnad
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på baksidan av museet stod en del föremål till salu med prislappar som inte verkade allt för avskräckande.
Inne i museet samsas mängder av prylar, skyltdockor, tavlor, mattor och annat
med fordonen, det är inte många tomma
ytor men ändå finns det bra med plats
för att kunna se föremålen. Det är inget
museum man ska rusa fram genom, det
tar sin tid innan man har upptäckt allt.
I anslutning till huvudbyggnaden finns
också ett brukskapell som då och då används vid bröllop.
Vi kom i samspråk med Ingemar strax
innan vi skulle åka vidare vilket betydde
att besöket tog ytterligare någon timme
i anspråk. Ingemar hade mycket att berätta både om själva museet och om de
olika föremålen. Dyrgripen i bilkollektionen är en Bentley Blower 4,5 liter
1929. Av en utländsk spekulant blev han
erbjuden motsvarande 10 miljoner kroBackspegeln

nor för några år sedan. Han avvisade budet, hans fru tyckte inte att de skulle sälja
och då blev det så.
Ingemar har haft funderingar på att
sälja eller lägga ner verksamheten, så
nu tar han ett år i taget. Han skyller lite
grand på åldern, fyller 80 i år, och att orken och motivationen börjar minska.
Museet håller öppet under sommaren, stänger framöver hösten. Passa på
att besöka ett riktigt charmigt museum
medans det fortfarande är igång.
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Motor & Nostalgimuseum
i Grängesberg

Autoseum i Simrishamn
Museet öppnade 2008 och innehöll från
början mest fordon från då nedlagda Skoklosters motormuseum, grundat 1963
av Rutger von Essen. De flesta av dessa
fordon såldes i samband med att museet och fastigheten 2015 såldes till Nisse
Nilsson som med sina egna fordonssamlingar skapade en helt ny utställning. Det
har också tillkommit fordon från Tekniska Museets samlingar, dessutom finns
en del fordon ägda av privatpersoner på
plats. Separata temautställningar finns
även, som Svensk Bilsport, Stefan ”LillDet är många utställda fordon, enligt
Lövis” Johansson, modellflyg, leksaker uppgift cirka 120 bilar, 80 motorcyklar
och musikmuseum. Naturligtvis finns och mopeder samt två flygplan. Personliockså ett café.
gen så fastnade jag mest för utställningen
om Svensk bilsporthistoria från 1900-talets början fram till nu. Fastnade även
för avdelningen med motorcyklar och
mopeder. Mängden bilar blev lite för stor
för mig, man kanske skulle haft lite färre
bilar på plats så att varje bil kunde fått lite
större yta. Dessutom har jag lite svårt för
alla fula skyltdockor som inte alltid passar i sammanhanget.
Som helhet är det ett fint och välskött
museum med utställningar av olika slag.
Under tiden mars till oktober håller man
öppet sex dagar per vecka, måndagar
stängt.
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I ett före detta ställverk huserar museet och i år firar man 20-års
jubileum. Vad museet kan erbjuda beskrivs bäst av föreningen själv.
Så här skriver man om sin verksamhet: Museet erbjuder en nostalgisk överblick över föremål och miljöer från 1920- talet och framåt.
Museet har olika teman, bland annat bilar, motorcyklar, mopeder, utombordare, flygplansmotor, kameror och film, radio, öl och
bryggeri samt skog och skogsbruk.
En av huvudattraktionerna är utställningshallens veteranbilar.
På friområdet bakom museet finns en stor riksbekant samling
entreprenad-maskiner såsom lingrävarmaskiner, väghyvlar, brandbilar, traktorer och äldre bruksmaskiner.
I museet finns även rekonstruktioner av kompletta miljöer som
en bilskola från 1930-talet och ett antal butiker och affärer från
samma tid samt en komplett bilverkstad från 1950-talet.
I avdelningen för kamera och film finns äldre fotoapparater, filmprojektorer och föremål som har anknytning till detta tema, även
ett mörkrum kan beskådas.
Mycket att titta på med andra ord, man upptäcker nya saker i
de många utrymmen som finns, bland annat ett kärt återseende
av Till-bryggeriets olika ölburkar från ungdomstiden. Årligen har
man en maskindag då körs allehanda maskiner bakom huset, man
håller även kurs i hur man använder en lingrävare.
Inne i bilhallen finns ett mindre antal bilar, man kan nog säga
att det är ett högst spretigt urval och på alla bilarna ligger ett tunt
dammlager som nog passar bäst på de bilar som har en viss patina.
Ett antal fula och okompletta skyltdockor borde nog ha fått stanna
kvar på lagret. Trots detta är det ett trevligt museum att besöka,
missa inte den lite undanskymda utställningen om skogsbruk.
Det är öppet under sommarsäsongen, från maj till början av september, och är lätt att hitta, ligger bara några hundra meter från
väg 50, man svänger av precis vid viadukten Dalporten söder om
Grängesberg.
Backspegeln
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Motala motormuseum
År 1995 öppnades Motala Motormuseum
i ett ombyggt spannmålsmagasin i hamnen. Mannen bakom museet heter JanOve Boll, som kan tituleras affärsman,
entreprenör, bilentusiast med mera. Han
hade sedan tidigare en större bilsamling
som nu blev grunden till museet. Efter
ombyggnad 2008 har nu museet 2 000
kvadratmeter utställningsyta. Det är inte
bara bilar och motorcyklar som finns där
utan också stor utställning om radio och
foto. Mycket av det utställda kretsar runt
tiden man själv har lite minnen från, dvs
1950- och 60-talen.
Museet är troligen ett av de mest besökta bilmuseerna i Sverige, besöksantalet börjar närma sig 200 000 besök/
år. Trots en stor yta så blir det en aning
trångt mellan fordonen när så mycket
ska få plats. Fler fordon finns i gömmorna så ett visst utbyte sker efterhand.
Sedan 2010 finns också Hotell Nostalgi i samma komplex. Det är praktiskt
att både kunna bo och äta samt gå i museet på en och samma plats. Rumsnyckeln öppnar också dörren in till museet,
om man inte vill gå utomhus på väg till
restaurangen eller receptionen. Rummen håller en bra standard, prisbilden är
normal eller strax över, vi betalade cirka
1400 kronor för ett mycket bra dubbelrum och då ingår fritt inträde till museet.
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å han særve å jorme i öve n kva
je gatt vänn tebaker å kör itat
je tänkt: ske mæ'nt færa snært?
væ
e
lett
ll
fast je tyckt han sku
r
uffö
cha
væ
t
get
n
ma
Når
Når man gett væ chaufför
då vål man lei å tör
då vål man lei å tör
för å vänt på når tökker
för å skjuss når tökker
som aldrig tar å fer
som int veit vor dom ske
Hur roleie tror dæ de e?
Hur roleie tror dæ de e?
je vill int væ chaufför
je vill int væ chaufför
å nu ske dæ få hör
å nu ske dæ få hör
nästa gång mæ ske færa på bal
nästa gång mæ ske færa på bal
då får n Anners hell n Arne kör
då får n Anners hell n Arne kör

Danschaufför
jag
Det var Anders, Kalle, Arne och
s
dan
på
lle
sku
vi
en lördagskväll,
var länge
det
a,
kör
ste
må
det var jag som
sen sist
Hur roligt tror ni det var?
kask
för efter femton öl och kaffe och
g
vrån
och
ig
blev Kalle tjur
Gun
han påstod att Arne hade pussat
g
gån
en
s
dan
bak i bilen på
När man måste va chaufför
då blir man less och trist
för att lyssna på vad sådana
fyllskallar säger
less
begriper ni inte att då blir man
r
uffö
cha
jag vill inte va
och nu ska ni får höra
nästa gång vi ska fara på dans
då får Anders eller Arne köra

tog slut
Men Kalle lugnade sig och ölet
,
vara
e,
Arn
"Nu får det här, sa
och far,
vi är framme till paus om vi tar
"
det
om
lag
det blir väl alldeles
skulle ringa
Men då kom Anders på att han
starkt
till Bosse och höra efter om nåt
i över en
på
ade
tok
och
och han pratade
kvart
jag tänkte: ska vi inte fara snart?

fem i ett
Ett nån tim va mæ fram, hu va
sav
å
bakki bila såt n Kalle
han
å a Gun va sinnu på n Arne för
lav
d
had
pusse'na fast int han
n shlut
å når mæ komme in va dænse
heim
for
kapelle sakre 'hop å
å gjära
de va'nt så myckju æne för oss
lei
å
dæ må tro je va tröten
Når man gett væ chaufför
då vål man lei å tör
för å kör når tökker
som kom för sent
mæ dæ er e int myckju bevänt
je vill int væ chaufför
å nu ske dæ få hör
nästa gång mæ ske færa på bal
då får n Anners hell n Arne kör

satte oss
Men till slut var han klar och vi
i bilen
men efter en kilometer eller två
de ut och
måste jag stanna, för då skulle
pissa
ni tro
och inte räckte det med det ska
till Gun
fara
lle
sku
Kalle kom på att han
d
me
a
följ
lle
sku
och höra om hon
a till henne
kör
och
aka
jag måste vända tillb
vara
det
låta
lle
sku
fast jag tyckte han

När man måste vara chaufför
då blir man less och trist
där
för att vänta på några sådana
far
som aldrig tar och
Hur roligt tror ni det är?
jag vill inte va chaufför
och nu ska ni får höra
nästa gång vi ska fara på dans
då får Anders eller Arne köra

När man måste va chaufför
då blir man less och trist
för att köra några sådana
som kommer för sent
änt
med det är det inte mycket bev
r
jag vill inte va chauffö
och nu ska ni får höra
nästa gång vi ska fara på dans
då får Anders eller Arne köra

, den var
Efter nån timme var vi framme
fem i ett
bak i bilen satt Kalle och sov
han
Och Gun var arg på Arne för att
e lov
had
inte
han
pussade henne fast
slut
sen
dan
var
och när vi kom in
lar och
orkestern plockade ihop sina pry
for hem
oss att göra
det var inte så mycket annat för
ni må tro jag var trött och less

n och tonsatt av Lars Persa och
Texten Balchaufför är skrive
s cd Huskun Kær, som du kan
finns som spår/låt 5 på han
avnjuta på Spotify.
sök efter Lars Persa så dyker
Gå in på deras hemsida och
as låtar upp.
alla hans 13 cd:n med alla der
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En liten
historia
från
USA
Tung träff i Brattbyn
TEXT Tedd Persson FOTO Rolf Nilsson

Inför våra årliga Öppet hus-dagar kontrolleras väderleksrapporterna alltmer
noggrant ju närmare söndagen vi kommer och i år bet vi lite extra på naglarna
eftersom det lovades regn och kanske
därav uteblivna besökare.
Vi oroade oss i onödan, 642 besökare
förgyllde vår dag i år och alla verkade
nöjda trots lite vått i håret, det var för
många ett efterlängtat regn så kanske
därför också en del glada miner trots allt.
Ett rejält gäng mopedåkare från Stavretrakten trotsade vädret och förgyllde
vår träff. Många kände säkert igen sin
modell från tiden det begav sig, och man
ångrar kanske att åkdonet inte sparades,
men det är alltid lätt att vara efterklok.

36

Mat måste man ha! Hamburgare, kolbullar och korv är alltid populärt. I år
gick det 12 kg fläsk och drygt 40 liter
smet till bullstekningen.
Bemanningen vid båda grillarna gjorde ett fantastiskt jobb och tillsammans
med övriga på Götas café och i korvkiosken samt p-vakter, guider etc. bidrog
de till att göra årets Öppet-dag mycket
lyckad.

Backspegeln

Efter många flygtimmar landade vi i
Austin Texas där det var ”Texas Lone
Star Round Up”-bilträffen.
Tur att vi kom dagen innan då vi var
fel i tiden med 7–8 timmar. Vi hittade ett
hotell bredvid flygplatsen.
Nästa dag for vi iväg från morgonen
och 45 minuter senare var vi där. Kors
vad stort det var! Vi tillbringade 45 minuter i kö tillsammans med två personer
från Australien och amerikaner, till och
med köandet blev kul. När vi äntligen
kom fram så upptäckte vi att vi stod i fel
kö! Det var kön för de som skulle anmäla

sig med sina bilar till utställningen. Jaha,
det blev till att byta kö och börja om,
men det var lika kul i den kön.
När man väl kom in var man öm i fötterna och varm, cirka 30 grader. Tur vi
hade med egna stolar att sitta på. Dricka,
mat, glass och godsaker inmundigades.
En loppis med bilgrejer var i en stor
hangar som annars användes till boskapsförsäljning eller rodeo. Magnus
hittade en stor duk på golvet full med
bildörrhandtag och fönstervevar , tur jag
hade med mig min stol!
När jag satt där och väntade satt fyra
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killar från Mexico och skrattade åt oss, vi
såg nog roliga ut! Ja, att bjuda på sig själv
är alltid kul och Magnus hittade precis
det han sökte.
Träffen varade i två dagar och det mesta fanns att köpa till sin bil. Musikunderhållning fanns också med många band
som spelade Rockabilly hela dagarna.
Det var även en träff på kvällen inne i
Austin också men den hoppade vi.
Efter tre dagar i Austin for vi vidare till
New Orleans och Bluesfestivalen där.
Text & foto Anneli Grindefors
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Ordförandes krönika
Min sammanfattning av sommaren 2018
är följande och jag tror att de flesta inom
vår klubb håller med mig – den varmaste
och torraste i mannaminne och den mest
intensiva och välbesökta för sommarens
fikaträffar. Aldrig har vi haft så stor uppslutning på träffarna och det goda humöret har varit på topp.
Nu går vi in i en annan fas för vår
hobby där det nu ska fixas och donas
i garagen inför nästa säsong. En del av
oss har ju också fordon som används
under vinterhalvåret och då behöver ju
de bilarna och motorcyklarna rustas för
detta. Under oktober drar vi också igång
de mer stillsamma fikaträffarna på måndagskvällar i klubblokalen på Frösön där
vi fortsätter att umgås och diskuterar gemensamma frågor. Det finns alltid någon
i gänget som har lösningar på problem
som man själv inte lyckats fixa så häng
med dit någon gång om ni inte redan tillhör veteranerna som brukar dyka upp.

En av anledningarna till att jag vill bo
kvar i vårt fina län är nog tjusningen med
de olika årstiderna som var och en ändå
passar för vår hobby – aktiviteter utomhus och i garage och i fikarum – det finns
alltid något man kan göra. Ändå hoppas
jag att det dröjer ett tag innan vi får en
liknade vinter som den förra som medförde stora bekymmer för fastighetsägare
och medlemmars fordon då taken började bågna och till och med rasa in. Se därför över era försäkringar inför vintern.
Apropå dessa så kommer nu också Länets
att kunna erbjuda oss medlemmar en ny
specialanpassad försäkring under hösten
så det innebär att vi nu har tre olika bolag
som försäkrar våra fordon. De övriga är
ju sedan gammalt If och MHRF:s Folksamförsäkring. Välj själv det som passar
dig och dina fordon bäst.
Klubbens medlemsutveckling följer
också det ökande deltagandet på alla våra
aktiviteter och det tolkar jag som att vi

gör det som förväntas av oss i styrelsen
vilket känns väldigt positivt. Det som
mer långsiktigt ändå känns som ett hot
är hur tillgången av bränsle kommer att
se ut i framtiden. Kommer vi att kunna
tanka våra bensinbilar om tjugo år? Redan idag har ju hållbarheten på bensinen
blivit mycket sämre vilket som bekant
medför igenslammade förgasare och
bränsleledningar. En annan fundering är
ju också om dagens moderna bilar kommer att gå att köra överhuvudtaget om
30–40 år med tanke på den datorstyrda
utrustning som dessa fordon har …
Nu ser vi fram emot kommande aktiviteter med höstmarknad, Luciacruising
och Tjälasväng och jag önskar alla medlemmar och bilentusiaster en fortsatt fin
höst.

Eder ordförande
Sture

Rollsen med Lloyden
En fredag eftermiddag tittade jag som
vanligt genom annonserna i Östersunds
Posten och Länstidningen. Mina ögon
fastnade på en annons: Lloydmotor i delar. Högstbjudande! Eftersom jag hade en
Lloyd 55 så blev jag intresserad förstås
och tre minuter senare ringer jag upp
numret som hade ett riktnummer från
västjämtland.
– Hej jag ringer på annonsen om en
Lloydmotor i delar.
– Ja,den har jag, det är nog delar från
flera motorer, säger en man som låter lite
äldre med en tydlig västjämtlands dialekt.
– Det låter intressant, vad ska du ha för
den?
– Äh du får bjuda något,
– Va? nej det var svårt, vad hade du
tänkt för pris?
– En påse pilsner!
– Öh … Okej, svarar jag och tänker det
lät billigt.
– Ja vilken sort vill du ha?
– Äh, det spelar ingen roll.
– Jaha eh, men då säger vi så. Du får en
kasse pilsner av mig då.
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– Jag ska in till staden i morgon lördag
och kan ta med motorn, var ska vi träffas? frågar han
– Parkeringen vid järnvägsstationen
kanske?
– Ja det går bra, kom kl 12.
På lördagsförmiddagen åkte jag in till
stan och Systembolaget. Jag köper en
påse full med billigaste starkölen, det blir
mest promille för pengarna, tänker jag.
Klockan 11.55 parkerar jag vid järnvägsstationen, och eftersom jag fått mobilnummer till säljaren så ringer jag honom och frågar:
– Hej vad har du för bil så jag känner
igen dig när du kommer? Det är mycket
bilar och trafik här nu.
– Jag är där om 5 minuter, jag har en
stor blå bil.
Ok, tänker jag och ser i min fantasi en
smutsig blå Granada kombi eller Volvo
245 med en förare iklädd brandgul Helley Hansen-tröja.
– Jag har en grå Opel Rekord, säger
jag.
Fem minuter går och jag spanar efter
Backspegeln

blåa, större bilar, Men nej ingen sådan
kommer. Däremot kommer en mörkblå
Rolls Royce Silver Shadow glidande in på
parkeringen och parkerar bredvid min
gråa Opel. En man i chaufförsuniform
kliver ur och jag skymtar samtidigt två
passagerare i Rollsens baksäte. En man
och en kvinna som såg ut att vara klädda
för att delta på någon högtidlig tillställning.
Jag hälsar på chauffören och han öppnar Rollsens bagagelucka.
I det vackert plyschinredda bagageutrymmet stod en grå trälåda utan lock och
i denna låda ligger rostiga, oljiga Lloyddelar. Med gemensamma krafter lyfter vi
över lådan till skuffen på min bil. Sedan
ger jag chauffören kassen med öl. Vi säger tack och adjö. Rollsen glider iväg och
jag sätter mig i Opeln.
Vad var det som hände, tänker jag?
Motorn från en av de billigaste och
enklaste folkbilarna från 50-talet får åka i
en av de dyraste bilarna med egen chaufför!
Magnus Roos

ORDFÖRANDE

VICE ORDF.

KASSÖR

Sture
Hernerud

Anki
Granlöf

Arne
Nilsson

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

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

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

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

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

MATERIELFÖRVALTARE
LEDAMOT

LEDAMOT

Rolf
Nilsson

Eric
Flemström

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

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

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

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

WEBBBANSVARIG

LEDAMOT

LEDAMOT

LEDAMOT

Peter
Jansson

Monika
Grönkvist

Gunnar
Arvidsson

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

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

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

LEDAMOT

LEDAMOT

Olle
Norin

Andréa
Magnusson

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

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

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

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

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

Studiebesök
Furuparken från klockan 17.00
Välkommen på en fika
Vi bjuder på glögg, kaffe, pepparkaka och bulle! Klockan 18:00 drar Radio
Krokoms stjärngossar Kjell-Erik & Hector i gång Lucia och tomterock för hela
slanten! De hörs på Webben, via appen eller på Radiofrekvenserna 90,2 101,0
eller 106,7 Varmt välkommen!
Backspegeln

Vi besöker Mekonomen, stadsdel Norr,
onsdagen 24 oktober kl. 18.00.
Extra erbjudande denna kväll: 25 % rabatt i
butiken, reservdelar och beställningsvaror.
Fika. Info: Anki 070-218 54 79.
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POSTTIDNING B

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

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 information mellan medlemmarna
• tillvarata och bevara kunskap inom
veteranfordonshobbyn
skapa förståelse och goodwill för
klubbens verksamhet.
I klubblokalen på Trädgårdsvägen är det öppet hus varje måndag
kl. 19.00–21.00, oktober till och
med april. Där kan Du ta en kopp
kaffe medan Du studerar böcker ur
klubbens bibliotek eller tar en titt i
klubbtidningarna.
Som medlem får Du teckna den
förmånliga specialförsäkring som
finns hos MHRF.
Jemtlands Veteranbilklubb är
ansluten till MHRF, Motorhistoriska
Riksförbundet. JVBK:s medlemmar
får kostnadsfritt annonsera i Backspegeln i form av radannonser.

Måndagsöppet i klubblokalen
Från och med 1 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.
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