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Innehåll
Redaktören har ordet
Några dagar före jul ligger så
nummer fyra av Backspegeln
i era brevlådor. Tanken är att
ni ska ta en paus i julbaket,
klappköpen och skärsåren i
tummen ni fick när ni krussidullade till snöret runt
paketen. Tjyvta en näve
pepparkakor och fluffa upp
er i soffhörnet eller bästa
favoritfåtöljen och ta del av
innehållet i vår klubbtidning.
Blunda lite ibland och minns tillbaka till
sommarens heta dagar och fina onsdagskvällar, rallyn och egna utflykter med bil
och motorcykel. Kanske ni också för en
kort stund lyckas avskärma er från aktiviteterna och förväntningarna i er omedelbara närhet och i stället låter er i tanken
förflyttas 50, 60 eller till och med 70 år
bakåt, då endast små svartvita fotografier
i stället för egna minnen berättar hur
det egentligen var. En tid när allt, så här
efteråt, var så enkelt och roligt och bilarna
var så … fina?
En av många nostalgidrömmar är att
låna ett fönster i före detta Korg-Olles affärslokal och göra en julskyltning som det
var för sådär en 60 år sedan. Ett exempel
på minnesbilder från barndomen som absolut inte bleknar så som tidiga färgbilder
kan göra. Julskyltningarna, eller skyltsöndan, hör helt klart till kategorin ”det var

bättre förr”. Minns ni Helan och
Halvan-filmerna som visades på
den Tempovägg som ligger mot
Biblioteksgatan?
När verkligheten återigen
propsar på uppmärksamhet,
lägg tidningen på vardagsrumsbordet så den är lättillgänglig
både för er själva och gäster som
då får chansen att upptäcka en
annan intressant värld. Det finns
faktiskt några som förvarar tidningen på toaletten! Kan berätta att dessa
personer är tillrättavisade.
Nu spanar vi efter tomten i stället.
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DET FINNS NÅGRA BILDER I ETT FAMILJEALBUM SOM VISAR UNGA GLADA
MÄNNISKOR SOM SAMLATS, NÄSTAN TRÄNGT IHOP SIG I ETT RUM.
SÅDANA BILDER KAN MAN SE I DE FLESTA BÅDE NYA OCH GAMLA ALBUM.
I DET HÄR FALLET ÄR DET EN DETALJ SOM SKILJER SIG FRÅN ANDRA BILDER
PÅ GLADA MÄNNISKOR I SMÅ RUM.
Text & foto ROLF NILSSON

"Dop"

bland glada vänner
Trots att det redan kan tyckas vara fullsatt har man tagit in en
motorcykel som fått en mycket central placering. På ett av de
något oskarpa korten, förmodligen var hela kvällen aningen
oskarp, står en ung man bakom Husqvarnacykeln. Han försöker se allvarlig ut i sin kavaj, men egentligen är han glad. Glad
och lite stolt. Kanske även smått rusig.
Motorcykeln var första pris i en trafiktävling i tidningen
Teknikens Värld och kavajmannen svarade rätt på alla frågor.
Nu är det ”dop” bland glada vänner och arbetskamrater. Claes
Berggren var namnet, nyligen utbildad trafiklärare på F4. Året
är 1950 som dom skulle sagt om det funnits television. 1950
visste man inte vad television var, därför kunde man i stället
hälsa på hos varandra och anordna trevliga tillställningar som
till exempel att döpa en lättviktare man just råkat vinna.
Några år senare flyttar Claes och Vivi till en souterränglägenhet i ett annat hus. Souterränglägenheter kan ha den egen-
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heten att fönstren sitter lite lägre än i en vanlig lägenhet på
första våningen. Så pass lågt att det var precis för en fyraåring
som, om han sträckte lite på sig, kunde lägga näsan på fönsterblecket och kika in. I det här fallet in i Claes och Vivis vardagsrum. På blombrädan innanför fönsterrutan stod inga blommor
som brukligt är på blombrädor vid fönster. Nej, där stod två
små bilar. En Austin A40 Devon och en något större Volkswagen. Att det var just en Austin och en Volkswagen såg han
med det samma. Fyraåringar har koll på sånt. När han lekte på
gården smög han ofta fram till fönstret för att kolla om bilarna
stod kvar. Det var ganska ofarligt eftersom hyresgästerna var på
sina arbeten på dagarna. På vintern blev det visserligen fotspår
i snön men ingen sa något. I alla fall inget som han hörde. Det
kanske också berodde på att han inte tittade in genom fönstret
så ofta under vintern. Andra mer irriterande saker upptog hans
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tid. Snökedjan, det vill säga snöret som var lindat runt framhjulet på trehjulingen, gick av hela tiden.
Nu, närmare 70 år efter det glada dopet i den första lilla lägenheten, sitter vår klubbs chef för avdelningen Onödigt Vetande, Hector Carlén och bläddrar i just det nummer av Teknikens Värld där trafiktävlingens prislista publicerats. Eftersom
förstapristagaren hörde hemma på Frösön i Östersund, lägger
Hector ut tidningens bild på det som kallas sociala medier.
Tänk om Claes och hans gäster vetat det den där kvällen, våren
1950.
Motorcykeln Z426 är förmodligen borta för länge sedan och
varken Claes, Vivi eller de andra dopgästerna finns med oss
längre. Bilarna däremot, Austin A40 Devonen, som för övrigt är
av fabrikatet Dinky Toys, och den något större folkvagnen står
nu mer inte vid något fönster, men väl på en hylla hos mig.
Backspegeln
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Historik om Qvarnorna
Det var under 30-talet som den så kallade 98 kubikaren, som
i grunden var en trampcykel med hjälpmotor, både körkortsoch skattebefriad, hade sin storhetstid. Så även för Husqvarnas del som vid tiden av 30-talets mitt höll på att avveckla den
tunga sidan av mc-tillverkningen. Dock kom några regler 1937
som påtalade belysning, vitt fram och rött bak, samt regskylt.
På sommaren 1939 kom nya direktiv att körkort lägsta klass mc
16 år, samt försäkring krävdes och skulle gälla från 1 januari
1940. Lagom till den nya lagen presenterade Husqvarna sin
”Änglavinge”, namnet på grund av tankdekalerna som såg ut
som vingar. Den hade Husqvarnas motor som kom redan 1938
på 98 cc men var i modernt snitt med kickstart och fotbroms.
Husqvarna motorcyklar kom igång på allvar i och med presentationen av ”Modell 24”. Den tidigare nämnda Änglavingen
hade redan 1940 presenterats i två utföranden, ”Modell 21”
med hastighetsbegränsning och ”Modell 22” utan hastighetsbegränsning.
Nåväl, freden kom och med den nya Husqvarna Mod 24.
En vidareutveckling av den tidigare nämnda Änglavingen.
Motorn var på 118 cc/3,5 hk och lackeringen var liksom sin
föregångare svart. I folkmun nämnd ”Svartqvarnan”. Modell 24
kom att tillverkas fram till slutet av 1940-talet då den nya Mo-
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dell 27 presenteras med röd lackering och ränder i guld/svart
och benämns således ”Rödqvarnan”. Modell 27 kan man känna
igen motorn på, genom att förgasaren flyttats till mitten på cylindern, dessutom har volymen utökats till 120 cc och 4,5 hk.
Vidare kan ”Rödqvarnan” förses med tillbehör såsom elektriskt
signalhorn, hastighetsmätare och kromade tanksidor.
Utvecklingen går vidare in i 1950-talet med Mod 28 som försetts med ny framgaffel typ bottenlänk. Mod 29 har neddragna
skärmar samt ny randning i svart/crème. Mod 30 är försedd
med styrlås, och två nya modeller kommer i form av ”30 lyx”
och ”Sport” i blå lackering, Sport med uppdraget avgasrör.
1958 är sista året för dessa hojar. Köparnas intresse ligger till
största delen hos ”Silverpilen” som kom 1955. Ett sista försök
var en lillebror till Silverpilen 1957, Husqvarna ”Mod 32 Sport”
med ram i silver liksom storebror, men med blå tank och uppskrämd motor på 125 cc och 5,5 hk.
Enligt fordonsbeståndet i Sverige 1 december 1953 var Husqvarna mest representerad med 68 863 mc i trafik vilka 16 723
var av förkrigsmodell.
Faktagrävande och text: Hector Carlén
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DET ÄR RUNT 40 ÅR SEDAN ÅKE JÄMTSÄTER KÖRDE OMKRING I PEUGEOT
203:AN, ÅRSMODELL 1950. SEDAN DESS HAR DET, SOM MAN SÄGER,
RUNNIT MYCKET VATTEN UNDER BROARNA OCH ÄVEN RULLAT MÅNGA
FINA RENOVERINGAR UT UR ÅKES GARAGE.
NÅGRA JAGUARER, BLAND ANNAT.
Text & foto ROLF NILSSON

"Här är bilen för entusiasten,
för den som vill ha något mer
än en vanlig bruksbil."
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Efter avyttrande av en röd Jaguar och
nästan samtidigt steget in i det nya fria livet kan man tänka att det blev lite tid över
och att det började klia i fingrarna. Sånt
kan man bota genom att åka ut till bilförrådet på landet och ta hem en ny gammal
bil att lorta ner sig på. Hmm … vad ska
vi ta? … En Cortina Lotus, kanske. Mark
1:an eller en 2:a? Ta den där Mark 2:an
som gått i rallysvängen och kanske även
på bana en gång i tiden. Den är sämst.

ibland är onaturligt invecklade och inte
alla gånger helt utprovat. Dessutom kan
elsystemet på en engelsk bil vara nog så
svårt att luska ut samtidigt som medföljande elscheman sällan är uppdaterade
till aktuell årsmodell. Lägger man till tidigare ägares klåfingrighet och iver att
bygga rallymässigt, det vill säga klipp,
skarva och dra nytt, med extra reläer till
extraljus och andra tävlingsrelaterade
tillbehör, så blir det lite att klura på.

Sagt och gjort. Cortinan flyttade in i
renoveringsgaraget. Tidigare objekt som
har hamnat innanför dessa garageportar
har efter en tid kommit ut i det fria igen i
skick bättre än nytt. Inget undantag från
dessa ambitioner den här gången heller.
Med helt tom kaross upphängd i vagga
blir plåtarbetet så mycket lättare.
Ett långt liv som tävlingsbil medför
oftast ett skrynkligt och krokigt yttre.
Rulla på lördag, banka ut och grovrikta
under veckan och tävla igen nästa helg.
Men med Åkes handlag, känsla och talang tillsammans med erfarenheter från
alla tidigare bilar så kan resultatet bara
bli perfekt. Engelska bilbyggare är väl i
och för sig kända för några enstaka innovativa tekniska lösningar men som också

Ett långt liv som tävlingsbil
medför oftast ett skrynkligt
och krokigt yttre.
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Inköpsresor ingår förstås i nöjet när
man återställer en bil och Åke har genom
åren besökt England ett flertal gånger,
vilket nästan alltid medfört, ska vi säga
lite milt: ”dialoger” med flygpersonal
vid incheckningen huruvida vissa bildelar ansågs vara för tunga, för stora eller
till och med skulle kunna liknas vid ett
vapen, och därför inte kunnat godkännas som handbagage. Som till exempel
ett antal spärrskaft i varierande storlek.
Inget har dock behövt dumpats på plats,
men en viss omfördelning i väskorna har
varit påtvingad någon gång innan allt
kommit hem.
Lotuscortinan skiljer sig från GT:n
främst i fråga om motor och en del chassidetaljer. Den har bland annat ett momentstag vid bakaxeln och stödlager på
kardanen, även ändrad utväxling i bakaxeln och i växellådan som har extra
lång etta. Dessutom andra fjädrar som
ger lite stummare gång och något lägre
markfrigång, allt kompletterat med 5½
tums fälgar. Vad motorn beträffar kommer endast blocket från 1500 Cortinan
som här är uppborrat till 1558 cc. Lotus
står för det övriga förutom de två dubbla
Webrar som matar toppen med sina två
kamaxlar under Lotuskåporna. Vevaxeln
är förstås också av Lotus konstruktion.
Allt detta i sant samarbete ger 115 hästkrafter. Enligt broschyren till och med
117 hästar.
Inombords känner nog alla Cortina
GT-ägare igen sig, men tittar man lite
noggrannare ser man att det står skrivet Smiths i mätartavlorna på hastig-
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Lägger man till tidigare ägares
klåfingrighet och iver att bygga
rallymässigt, det vill säga klipp,
skarva och dra nytt …
hetsmätaren och varvräknaren. Sitter
bekvämt gör man tack vare de ovanliga
extraextra tillvals rallystolar som finns i
just den här bilen. Som sig bör i en bil
med sportigare karaktär är batteriet i
Lotuscortinan monterat till höger i bagagerummet, vilket medfört att domkraft, verktygspåse och varningstriangel
fått en ny förvaringsplats på vänster sida
vid reservhjulet. Allt hålls på plats med
en gummistropp runt en svart-lackerad
liten bygel, Cortina Lotus original alltså.
Åke har ännu en gång räddat och återställt en ovanlig bil till nyskick. I det här
fallet en Ford Cortina Lotus av 1972 års
modell.
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VI HÖRDE TALAS OM ETT GÄNG KVINNOR I LIT SOM KALLADE SIG LIT
LADY CRUISERS OCH I SAMBAND MED HÖSTRALLYT DÄR TJEJERNA
DELTOG I ARRANGÖRSSTYRKAN, FICK VI STIFTA NÄRMARE BEKANTSKAP MED FLERA AV LADYSARNA VILKET LEDDE TILL FÖRHOPPNINGAR OM FLER SAMARBETEN I FRAMTIDA EVENEMANG.

14

Vi har en representant med i den grupp som kommer att
jobba med programmet i samband med nya Litsbrons invigning hösten 2019.
Några medlemmar har börjat sy egna retro-kläder/klänningar och hoppas på att fler kommer att ansluta sig till den
gruppen. Vi försöker att träffas ungefär en gång i månaden.
Närmast ska vi planera vinterns aktiviteter. Några förslag som redan kommit in är bland annat: Tjejdag med
50–70-talstema. Exempelvis modevisning, håruppsättning,
smink (visning), försäljning av kläder och andra retroprylar. Tillverka egna hårblommor. Planera teman inför nästa
Damrally.
Välkommen att kontakta oss/mig för frågor eller mer information.
Vänliga hälsningar
Elisabeth Bengtsson
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Foto Lars-Göran Andersson

Sylwia Rönning, fd Litsbo numer bosatt i Rätan, men fortfarande medlem, kom med idén om att starta en klubb för
oss tjejer/damer från Lit som gillade veteranbilar och hela
den tillhörande kulturen. Hon testade sin idé på några av
oss andra, som tyckte detta var en utmärkt idé och kallade
till en gemensam träff.
Vi bjöd in dem som vi trodde kunde vara intresserade av
att starta upp en klubb tillsammans. Där och då bestämde vi
att vi startar upp klubben i en liten skala, dvs Lit med omnejd, genom att anordna en kamrat-cirkel i Vuxenskolans
regi. Detta skedde under hösten 2017.
Vi är en brokig skara där många nya bekantskaper har
knutits. Om jag har rätt information är vår yngsta medlem
8 år och den äldsta är 70. I dagsläget är vi cirka 35 medlemmar, där ungefär hälften jobbar mer aktivt i klubben.
I kamrat-cirkeln jobbar vi för fullt med att utveckla och
hitta formerna för klubben, samt att anordna diverse aktiviteter utifrån förslag och förfrågningar som kommit fram.
Vi var med och anordnade stödgalan ”rädda Litsbacken”
som hölls i sporthallen i Häggenås januari 2018. Under själva stödgalan stod vi för fikaserveringen. Det var jätteroligt
att visa upp oss och några nya medlemmar hittade till oss.
I slutet av maj hade vi en egen mekarkväll för brudar, som
leddes av Per Henriksson på Rönngården, Lits Böle.
Under sommaren blev det inte så mycket egna aktiviteter.
Utbudet av andra aktiviteter kändes som tillräckligt. Många
av oss var med på Damrallyt och har åkt på onsdagsträffarna.
I september anordnade vi höstrallyt, som Jemtlands veteranbilklubb står bakom. Otroligt rolig dag trots det mindre
roliga vädret. Det mesta av dagen är vi riktigt stolta över,
några få saker som vi bör tänka på och göra bättre om vi får
förmånen att anordna något liknande framöver.

Möt Liam Granlöf
JAG HAR ARBETAT I JEMTLANDS VETERANBILKLUBB UNDER MÅNGA ÅR NU,
FÖR MÅNGA, TYCKER KANSKE EN DEL, MEN JAG HAR HAFT ÄRAN ATT TRÄFFA
MÅNGA INTRESSANTA PERSONER SOM GJORT ATT DET VARIT VÄRT VARJE MINUT.
DET ÄR KUNNIGA PERSONER OCH DE SOM VET MINDRE MEN SOM ÄNDÅ TYCKER
DET ÄR ROLIGT ATT VARA MED. DET ÄR ALLA ÅLDRAR BÅDE ÄLDRE OCH YNGRE.
Text ANNIKA DANIELSSON foto ROLF NILSSON

Låt mig presentera Liam: Liam bor i Husås, Lit och är tio år!
Liam har för egna pengar köpt sig en Volvo 740 -91. Han har
många år kvar innan han själv får köra sin bil men som tur är
för både Liam och oss har han ett fantastiskt nätverk som är
honom behjälplig. Pappa Conny kör bilen så Liam kommer i
väg på bland annat Springmeetscruisingen och Höstrallyt.
I somras var Liam och pappa till Härnösand på Volvoträff
och där vann Liam Peoples choice och fick pris i Volvo top
10. Dessutom även ett hederspris i form av ett säsongskort på
MittSverigebanan i Härnösand. Grymt jobbat!
Mitt första möte med Liam och hans familj var på parkeringen på Byggelit inför Höstrallyt. Eftersom Volvon inte riktigt nått veteranstämpel så bestämde vi i rallygänget att bjuda
in Liam som hedersdeltagare, fattas bara annat när man har
ett veteranrally på hemmaplan. Vi hade en hel del priser och
sist ut var priset Peoples choice som gick till Liam som blev
överlycklig!
Liam är en härlig och positiv kille som har mycket kunskap
och det han inte vet tar han reda på. För Liam gäller bara Volvo
och jag undrar stilla om Morfar Ingvar och morbror Christian
har haft någon inverkan på Liam gällande märkesval? Liam berättar för mig att när något ska göras på Volvon så är han med
och får försöka fixa själv och med stöttning av vuxna så går

det bra. Stötfångaren inhandlade han på skroten och demonterade själv där på plats från en jeep som han sedan monterade
på Volvon. Det var både borrning och skruvning som gällde
innan den var på plats!
Under hösten har jag och Liam sprungit på varandra både
på inomhusmarknaden och Mekonomenkvällen. På inomhusmarknaden hittade han en ”Gör det själv”-bok till Volvo 740.
Jag hade turen att även få åka med en sväng i Volvon. Det var
som jag blev 18 år igen! Liam har snygg bilklädsel, 50 stycken wunderbaums, fem Poppy-doft luftfräschare med lyse och
stickerbombat inredningsplasten. Han har även köpt och byggt
ljud i dörrar, hatthylla och baslåda. Klart att det ska vara riktigt
ljud i bilen också. Det han önskar sig nu är riktigt snygga fälgar. Liam är också ute efter nya vinterdäck så han kan vara med
på Luciacruisingen. De som följde bilen var 17 år gamla och är
mer lik hockeypuckar än däck.
För att finansiera bilens kostnader säljer han jultidningar
och sparar pengar som han får i present. På Mekonomenkvällen hade han en rejäl korg med nytt till bilen!
Jag hoppas att Liams intresse för bilar håller i sig och att han
när han tar körkort fortsätter att komma på träffar och umgås
med likasinnade för då finns det hopp om framtiden!
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Höstrallyt

Maria och Björn Näsström.

I LIKHET MED 2017 SÅ VAR HÖSTRALLYT ETT SAMARRANGEMANG, DENNA GÅNG MED ETT GÄNG KVINNOR FRÅN LIT, KÄNDA SOM ”LIT LADY CRUISERS”.
SAMLING OCH STARTPLATS VAR VID BYGGELIT, VID
NORRA UTFARTEN MEN EFTER GAMLA VÄGEN.
Text & foto LARS-GÖRAN ANDERSSON

Evelina Arvidsson,
Fredrik Nygren och Eric Flemström.

Under veckan innan såg inte väderleksprognoserna så lovande
ut, verkade som det skulle regna under hela lördagen, men ju
närmare vi kom 15 september ju mindre dåligt såg det ut. Natten till lördag kom det ordentligt med regn men när klockan
närmade sig 11.00 som var tid för samling hade det torkat upp.
Vädret i övrigt kunde beskrivas som kallt och blåsigt, men vad
kunde man förvänta sig i mitten på september.
När anmälan var gjord, nummerskylten fastsatt på bilen,
lotter köpta, pratat en massa med de andra deltagarna, första
kontrollen gjord, var det dags att köa upp sig inför starten. Deltagande fordon, cirka 40 till antalet, släpptes iväg med ett visst
tidsmellanrum för att undvika alltför stor trängsel vid lunchuppehållet som var redan vid första kontrollen i Husås. Vi serverades en god gulaschsoppa med tillhörande stut, följt av kaffe
och kaka.
Färden gick vidare på de fina vägarna i Norra Lit. I Norderåsen väntade en lite klurig praktisk kontroll. Nästa kontroll, vid
Häggenås kyrka, gick ut på att känna igen tre delar från olika
fordon. Där kunde man få ett bonuspoäng om man kunde tala
om vad en tämligen ful figur föreställde. Konstigt nog blev det
ingen poäng för svaret ”HD-åkare”.
Via Österåsen, E45, Labbgård och Storhögen kom vi till
nästa kontroll vid föreningshuset i Storhögen där kunskapen
i botanik sattes på prov. På fortsatt fina vägar via Nyby och
Handog nådde vi målet Hårkvallen. Två praktiska kontroller
återstod. Båda var riktigt underhållande både för deltagare

Jaguar XJ6 1974, Lars-Åke Berggren.

och åskådare. Den ena kontrollen var: Spotta en råtta. Det var
precis som det låter, en geléråtta i munnen och därefter spotta
ut den så långt det går. Måttbandet var 5 m långt och det var
några stycken som fick iväg råttan längre än så. Imponerande.
Den andra kontrollen var att framföra en något vinglig skottkärra, i slalombana och på tid. En lagmedlem sittande/liggande
i skottkärran som dirigerade färden för den som körde, med
förbundna ögon.
Sammanfattning: Bra organiserat, fina vägar och roliga kontroller. Lagom lång tur, runt 12 mil samt transport till/från Lit.
Passade utmärkt med en god lunch och för den som hann bli
hungrig gick det att inhandla grillad korv vid målet. Solen sken
ibland och regnet höll sig borta. Vad kan man mer begära?
1. Vinnare av Damklassen: Maud
Wängman, Marie Medin och
Margareta Bogg.
2. Vinnare av Tung klass: Fredrik
Lexelius och Sandra Lundh.
3. Hippast av alla med utsvängd
bralla: Anki Granlöf och Annika
Danielsson.

1
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Maud Wängman, Margareta Bogg, Marie Medin.

Höstrallyt 2018
Allmän klass
1:a nr 27 Doffarna, Renault Dauphine -62
2:a nr 26 Lasses pojkar, Volvo PV
3:e nr 19 Perssons Pack, Volvo 244 -88
Damklass
Nr 34 Gröna vågen, Renault 10, -67
Tung klass
Nr 16 Fredrik och Sandra, Volvo FB88 -67
Jäklats mest
Nr 46 Team, Ford Thunderbird -73
Åkte längst
Nr 15 Sven-Erik Johansson, Oviken
Peoples Choice
Nr 40 Liams 740, Volvo 744 -92
Lit Ladies hederspris
1:a nr 8 ”Med stil och elegans som om inget annat fanns”.
2:a nr 34 ”Brudarna med purjolök reder sitt eget kök”.
3:e nr 25 ”Hippast av alla med utsvängd bralla”.

Backspegeln

17

alla
årstiders
bil
EN DEL KOMMER MED NY GAMMAL BIL VARJE SOMMAR.
ANDRA KÖR NÅGRA ÅR OCH SÄLJER SEDAN VIDARE
MED FÖRHOPPNINGSVIS EN LITEN VINST.
SEDAN FINNS DET DE SOM SKAFFAR EN SPECIELL BIL
OCH SEN ÄR NÖJD MED DET.
LARS SVENSSON HÖR TILL DEN SISTA KATEGORIN.

Text & foto ROLF NILSSON
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Lars köpte sin Buick Riviera 1972 och
har fortfarande kvar den. Då som den
enda åretrunt bilen, nu som en fin glidarbil under sommarhalvåret.
Svenska fröken Christina Brolén arbetade i USA några år i mitten på 1960-talet och den 16 juni 1965 köpte hon en ny
Buick Riviera. En egen, högst personlig
gissning är att det kanske var pappa doktor Brolén hemma i Sverige som lade in
en liten beställning. Bilen togs i alla fall
med när flyttlasset gick tillbaks till Gävleborgs län 1966 och den fick därmed ett
X på regplåten. Doktor Brolén som arbetade både i Hofors och i Östersund bytte
efter några år in bilen på Berners som
därefter ställde undan den i bilfirmans
kallgarage. Anledningen var att man blev
lite trött på alla spekulanters förslag om
inbytesbilar i ett, lindrigt sagt, tvivelaktigt skick. Lasses bror jobbade på Berners och tipsade om bilen som därmed
fick flytta hem till Lasse efter ett rent köp
utan tjafs.

Den upplevdes som lite mystisk då
den försvann från gatubilden under
långa perioder …

Rivieran användes som bruksbil både
sommar som vinter i många år men
kanske den upplevdes som lite mystisk
då den försvann från gatubilden under
långa perioder för att sedan bara dyka
upp i vardagstrafiken igen. Det hade sin
förklaring i att Lasse var klok nog att redan som ung skaffa sig en ordentlig ut-

20
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bildning och kunde efter några år på sjöbefälsskolan i Härnösand på 1960-talets
senare del titulera sig sjöingenjör. Sedan
dess har han varit till de sju havens alla
hörn många gånger och på många olika
båtar. När oljeindustrin sökte sig ut i haven hakade Lasse på och jobbade på oljeplattformar på Nordsjön men även på
exotiska ställen så långt bort att det nästan var närmare hem åt det andra hållet.
Det har sina för och nackdelar att segla
yrkesmässigt. Man blir hemifrån under
långa perioder, men det kompenseras
med återkommande längre ledighetsperioder och det var såklart vid sådana
hemmaveckor som Rivieran syntes på
stan. Med drygt trehundra hästkrafter,
diffad bakaxel, fulldubbade Hakkapeliitta snödäck, skidställ och slalomskidor
på taket har den varit en utmärkt vinterbil för resor till fjälls, men även som
dragbil när Lasse på 1970-talet utövade
sin andra bilhobby: isbanetävlingar med
en BMC Cooper. Hundkoja, alltså. En bil
som han fortfarande har kvar, nu återställd till i det närmaste originalskick
men med lite lätt racingstuk.
Rivieran är en ”personal luxury car”
för sådana som unnar sig lite extra och

22

det ser man om inte annat i coupen.
Trots sin storlek med en längd på 5,3
meter och nästan 2 meter bred, är den
kompromisslöst fyrsitsig på grund av,
eller hellre tack vare, fyra bekväma fåtöljer i plysch. Att bilen är mer än 50 år
gammal syns inte det minsta varken på
ut- eller insidan. Den blev omlackerad
i slutet av 1970-talet efter att klarlacken
krackelerat och några år senare fick motorn en rejäl omgång med alla rörliga
delar utbytta till nya. Några saker har
blivit omkromade också, sen blir det
alltid lite småpyssel genom åren vilket
resulterat i en mycket fin bil som Lars
hittills skött om i 46 år.
Backspegeln
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I VÅRA EFTERFORSKNINGAR I HISTORIKEN OM DEN MYCKET UPPMÄRKSAMMADE
TELO-BUSSEN SOM VI SKREV OM I FÖRRA NUMRET, FRAMKOM DET ATT
FIRMAN MUNKEBY REKLAM LÅG BAKOM BUDSKAPET OCH
UTSEENDET PÅ BUSSEN.
JAG FICK KONTAKT MED SONEN LARS MUNKEBY SOM HÄR NEDAN
BERÄTTAR OM SIN FAR OCH DENNES FIRMA. LARS BIFOGAR OCKSÅ ÅTERFUNNA
BILDER PÅ ANDRA FORDON SOM DEKORERATS AV REKLAMFIRMAN.
NÅGRA BILDER ÄR TYVÄRR LITE OSKARPA MEN JAG HAR TAGIT MED DESSA
ÄNDÅ, FÖR DET FRAMKALLAR MÅNGA MINNEN FRÅN EN ANNAN TID.
TITTAR NI LITE NÄRMARE UPPTÄCKER NI ATT RADIO REX-BILARNA
HAR OLIKA TEXT PÅ HÖGER OCH VÄNSTER SIDA.
ROLF NILSSON

Med

och billackfärg
Erling startade Munkeby Reklam 1955 som han drev fram till
1993, då han gick i pension 69 år gammal. Förutom att ta fram
skyltar, dekaler och banderoller så var en stor del av uppdragen att
texta bilar och bussar med reklam.
Själva textningen gick till så att schabloner skars ut i ett självhäftande material i verkstaden. Det var en schablon per färg som
skulle målas. Schablonerna togs med till lackverkstaden hos kunden och monterades på bilarna och sprutmålades sedan med billackfärg.
Uppdragen kom från affärer, åkerier och försäljare av bilar, bussar och lastbilar. En stor kund var Bilbolaget med textning av sålda
bussar och lastbilar. Sven O Persson tyckte vid ett tillfälle att det var
lämpligt att pappa skulle köra Volvo istället för Saab om affärerna
skulle fortsätta. Pappa uppskattade inte uppmaningen och blev tjurig. Efter några månaders uppehåll återkom beställningarna och
pappa fortsatte att köra endast Saab, tills han var 87 år.
Lars Munkeby
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Har du nyss insett vad all uppståndelse och aktivitet i din
omgivning beror på, och i så fall, vad ditt bidrag till det hela
förväntades vara? Fattas det något på golvet under granen du
under sedvanlig protest släpade in och med illa dold behärskning klädde med den trasselhärva till belysning vars sista
lampa alltid hamnar längst bort från vägguttaget? Barnen
förväntar sig att granen ska vara omringad med paket,
inslagna i julpapper, snören och påklistrade adresslappar där

innehållet antyds i fyndiga nödrim. Att vara familjens överhuvud innebär naturligtvis ett stort ansvar. Du håller därför
god min och förlitar dig på att allt ordnar sig. Bara lugn, det
är inte för sent ännu.
Här följer några förslag som säkert kommer att få dina barns
ögon att glittra och du själv framstå som den kloke och pedagogiske förälder du självklart är.

Sista minuten-tips
Text & rekvisita ROLF NILSSON foto MIKAEL KARLSSON

En liten behändig Fergusontraktor
med tillhörande harv och plog,
tvåaxlad flakvagn, samt
mjölkkrukor på det vidhängda bordet bak på traktorn
lockar både flickor och pojkar att
prova på livet som jordbrukare.

Mellanpojken kan glädjas med
en kvalitets-motorcykel från
tyska Schuco. Vridbart framhjul gör att motorcykeln med
hjälp av uppdragningsverket
cirkulerar runt det begeistrade
barnet.

Varför inte
en Porsche
cirka 25 centimeter
lång som med ett 4,5 volts
batteri igångsättes med startnyckel och
framdrives medelst autentisk växellåda
innehållande två framåtväxlar, friläge samt
bakåtväxel.

Tonåringarna överraskas med en batteridriven
radio i behändig storlek. Två kraftfulla transistorer
tillsammans med utdragbar antenn ger god
mottagning på mellanvågsbandet och därmed
under dygnets mörka del möjlighet att lyssna på
modern populärmusik från välkända utländska
radiostationer. Finnes i blå eller röd färg i elegant
kartong.

Unga damen kan unnas lite
dyrare paket innehållande
till exempel ett dockskåp
från välkända Lundby med
tillhörande behändiga små
möbler.
Till lilla fröken i familjen
föreslår vi en dockvagn i
stadig masonit, grön till
färgen med gula trähjul
och smakfull dekorering
på vagnkorgens
sidor. Eller varför
inte en tivolikarusell,
som medelst
uppdragningsfjäder
får verklighetstrogna
små motorcyklar och
brandbilar att rotera.

Som god uppmuntran till
lokförardrömmarna kan inte
annat än ett nybörjarpaket av en
modelljärnväg vara det bästa. Går
sedan att, till födelsedagar och
efterkommande jular kompletteras
med både nya vagnar och rälsskenor
i varierande utförande.
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Många besökare
fyndade nya gamla grejer
FÖRSTA LÖRDAGEN I OKTOBER ÄR SEDAN FLERA ÅR DATUMET FÖR
KLUBBENS INOMHUSMARKNAD PÅ FRÖSÖ PARK I DET SOM FÖRR HETTE
JAS-HANGAREN. NU FÖR TIDEN PLATSEN FÖR SÅVÄL GULDGALOR SOM
MUSIKEVENEMANG OCH SÅ VI, SOM LIKT LILLA MY TAR DET STORA
UPPVÄRMDA UTRYMMET I ANSPRÅK EN DAG VARJE ÅR.
Text ROLF NILSSON foto LARS-GÖRAN ANDERSSON, ROLF NILSSON

Något färre antal säljare den här gången
men desto fler besökare fyndade nya
gamla grejor, till exempel Anna Carin
Jansson som tänker köra röd liten Kapitän inomhus i vinter. Ooops! Var det
tänkt som en julklapp?
Den sociala samvaron är minst lika
viktig och stämningen i fiket och vid

28

grillen var trivsamt hög där smörgåsar
och hamburgare gick åt som nykromade
navkapslar direkt ur ugnen.
Ett väldigt stort tack till alla funktionärer som ser till att den här dagen blir
till varje år, och att allt flyter på, inte bara
timmarna det är öppet utan även under
allt arbete före och efter det hela.

Backspegeln
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43

Runda

Text ROLF NILSSON foto LARS-GÖRAN ANDERSSON,
ROLF NILSSON, JEANETTE BOOGH

Det var 1976 som dom började köra runt Storsjön. Great Lake
Run. Om dom verkligen körde runt sjön den gången hade jag
förstås enkelt kunnat tagit reda på genom att fråga till exempel
Agne O eller Uffe H. Dom vet, för dom var med i den första
gruppen som drog igång det hela. Organisationskommitté skulle
man sagt i dag.
Faktum är i alla fall att dom håller på fortfarande. Inte Agne
och Uffe alltså, utan dom som kör. Nu för 43:e gången, och i de
flesta fall med andra generationen deltagare. Organisatörer är sedan många år SHRA Östersund och JVBK:s bidrag till det hela
består i att låna ut Anki G och Annika D, som gärna i många år
ställt sig till förfogande.
Ny samlings- och startplats var i år på Stadsdel Norr med stor
yta och gott om plats, men som ändå blev nästan helt fylld av de
uppemot 150 deltagande ekipagen. Resan som i år ringlade sig
bland annat över Aspåsnäset, Krokom/Dvärsätt, Sandviken, över
till Fröjdholmen gick till sist i mål vid föreningshuset i den före
start, hemliga orten Vigge. SHRA-staben har en förmåga att hitta
på ovanligt kluriga frågor och spännande uppgifter vid de inlagda stoppen. Man kan till exempel råka ut för att få producera
elektricitet på de mest jobbiga och styrkekrävande sätt eller ratta
ett labyrintspel modell kolossal. Middag, prisutdelning, musik
och dans avslutade kvällen och alla var mätta och glada.
Uppgifter hämtade från Facebook

VINNAREN AV GREAT LAKE RUN 2018 ÄR …
trumvirvel …

Jonas Pettersson
Den som jävlats mest
Einar Aspegren som fick byta tre generatorer
innan han kunde delta i årets GLR.

Lördag 16 februari, kl 11.00, start kl 12.00
Travparkeringen Östersund

Den som fick åka längst
En tjej ifrån Orsa som körde en vit Barracuda.

Se jvbk.se samt Facebook

Stort tack till alla som var med i år, funktionärer som deltagare.
SHRA Östersund
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www.jvbk.se
Mekonomen lämnar 10 % rabatt till
medlemmar. Medlemskort medtages.
Gäller butik och reservdelar.

Jemtlands Veteranbilklubb
Backspegeln
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Året som gått
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Ordförandes krönika
Det börjar bli dags att summera 2018 och
jag kan då konstatera att vi slagit alla tidigare rekord vad gäller antalet deltagare
på våra evenemang. Den fina sommaren
har naturligtvis bidragit till att så många
tar fram sina klenoder ur garagen men
vi konstaterar också att intresset för våra
aktiviteter ökar för varje år. Aldrig har vi
sett så många besökare på Springmeet,
våra onsdagträffar och i år var det också
rekordmånga som besökte vår inomhusmarknad på Frösön. En värdig och välbesökt avslutning skedde traditionsenligt
på Rödöns bygdegård där vi också hade
nöjet att uppmärksamma två entusiastiska bilungdomar. Jag är glad över att även
de kommande generationerna delar vårt
intresse för gamla fordon av alla möjliga
slag och att vårt kulturarv nog kommer
att vårdas i åtskilliga år framöver.
Det finns ju trots allt en del hot mot vår
hobby när det införs generella åtgärder
som till exempel hårdare krav på miljö-

bränslen som inte alltid fungerar särskilt
bra i våra gamla motorer. Bilar som körs
regelbundet har nog inga större problem
men här uppe i norr ställer vi undan fordonen några månader varje är och då
ställer bensin med kort hållbarhet till det
för oss. Miljözoner i många städer börjar
införas vilket också leder till att aktiviteter kan komma att förbjudas men här i
vårt län och i Östersund så har vi faktiskt
styrande som ser oss som ett trevligt inslag i stadsbilden och också uppskattar
att vi vårdar ett kulturarv.
Året närmar sig sitt slut och med tanke
på hur förra vintern såg ut med stora snömängder så vill jag åter att ni ser över era
försäkringar så ni känner er trygga under
de tak ni har era ögonstenar parkerade.
Vi har nu också skrivit ett samarbetsavtal med Länsförsäkringar där de kan
erbjuda alla våra medlemmar bosatta i
länet en riktigt bra försäkringslösning.
Mer information om detta hittar ni också

på vår hemsida. Vi har ju sedan tidigare
två andra bra försäkringslösningar som
ni också hittar där och det är dels försäkringsbolaget If och den som Motorhistoriska riksförbundet, MHRF, har via
Folksam.
Jag vill med detta tacka alla som på olika
sätt hjälpt till under året, allt från våra
egna funktionärer och samarbetspartners
till alla glad och trevliga människor som
ställer upp med parkering och fika ute på
alla ställen vi besökt under sommaren.
Nästa gång vi ses är på Tjälasvängen som
alltid brukar bjuda på trevliga vägar och
skojiga övningar.
Jag och hela styrelsen tackar för det
gångna året och önskar er alla en riktigt
god jul och ett gott nytt år.

Eder ordförande
Sture

Försäkra ditt fordon

På besök hos Mekonomen

Vi i JVBK har nu tillsammans med Provins Insurance och Länsförsäkringar tagit fram en medlemsförsäkring för entusiastfordon till anslutna
medlemmar.
Anslutna medlemmar får ta del av förmånliga
villkor till en bättre premie, det enda kravet är att
ni är ansluten till JVBK och bosatt i Jämtlands län.
Försäkringen är skräddarsydd för entusiastfordon
och ni väljer själv vilket marknadsvärde som ni
önskar försäkra.
Med bra villkor och lokal skadereglering är
detta ett prisvärt sätt att försäkra sina entusiastfordon som medlem i vår klubb.
Mer information finns att hämta på Länsförsäkringar Jämtlands hemsida där man också kan
teckna sin försäkring.

För exakt ett halvår sedan hade Jemtlands Veteranbilklubb sitt första
studiebesök på Mekonomenbutiken, Arenavägen. Onsdagen 25 oktober var det dags igen, med början klockan 18 så höll man öppet enbart
för JVBK:s medlemmar.
Det som lockade i första hand var erbjudandet om 25 % rabatt, både
på lagervaror och beställningsvaror, under kvällen. Annars har vi alltid
en medlemsrabatt på 10 % hos Mekonomen. Under den stund jag var
där var det hela tiden kö framför kassorna. Istället för att stå i kö kunde
man ta sig en fika eller bli bjuden på en varmkorv. Korvgubbe för kvällen var Tomas Lundberg som dessutom är ny platschef, sedan en månad, för båda butikerna och verkstaden i Östersund.
Många bekanta ansikten var på plats och jag misstänker att Mekonomen fick en hyfsad kassa denna kväll.
Text & foto: Lars-Göran Andersson

Läs mer: https://www.lansforsakringar.se/jamtland/privat/

forsakring/bilforsakring/jemtlands-veteranbilklubb/
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ORDFÖRANDE

VICE ORDF.

KASSÖR

Sture
Hernerud

Anki
Granlöf

Arne
Nilsson

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

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

Motorhistoriska Riksförbundets nya ordförande
Kurt Sjöberg nominerades av valberedningen på
grund av sin breda erfarenhet från folkrörelseverksamhet och styrelsearbete. Myndighetskontakter har
varit en naturlig del av hans arbetsuppgifter. Kurt
Sjöberg är jurist och har bland annat arbetat som förbundsjurist vid en arbetsgivarorganisation och som
personaldirektör vid Riksbyggen.
Efter pensioneringen har Kurt Sjöberg arbetat som
arbetsrättslig konsult. Sedan 2015 är han ordförande i
AHK, Automobilhistoriska Klubben, en av klubbarna
som grundade MHRF 1969.
Mer på mhrf.se/forbundsstamma_2018.
Göran Schüsseleder, kommunikatör MHRF

Köpes
En sån här

Fast original. Röd. 67:a.
Rolf Nilsson, 070-336 66 44
kiemencoupe@hotmail.se

Backspegeln

35

POSTTIDNING B

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

Årsmöte 2019

Jemtlands Veteranbilklubb
Tid: Söndag 24 februari, kl. 13.00
Plats: Kronan, Teknikland, Optand

Ärenden enligt stadgarna.
Efter mötet bjuder klubben på
kaffe/te med smörgåstårta.
Motioner skall ha inkommit till
styrelsen senast 10 februari.

Motioner skickas till:
Jemtlands Veteranbilklubb
Trädgårdsvägen 5
832 43 Frösön
eller via mail till
sture.hernerud@gmail.com

Varmt välkommen önskar JVBK:s styrelse!

God&Jul

Gott Nytt År
önskar
Redaktionskommittén
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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 kan du teckna
förmånliga försäkringar via MHRF/
Folksam, If och Länsförsäkringar
Jämtland.
Jemtlands Veteranbilklubb är
ansluten till MHRF, Motorhistoriska
Riksförbundet. JVBK:s medlemmar
får kostnadsfritt annonsera i 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.

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

