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Innehåll
Redaktören har ordet
Lastbilar har ända sedan man
kunde stå upp på bakbenen
haft en egen liten vrå bland
hjärnvindlingarna. Att räkna
hjulaxlar, eller med hjälp av
bilarnas färgsättningar känna
igen de olika åkerierna hör till
mer eller mindre omedvetna
sysselsättningar. Flisbilar, gods
och frysbilar på långtrad eller timmerbilar som kanske
hinner flera vändor samma
dag noteras och lagras i tidigare nämnda vrå. Undantaget de utländska
trailerdragare som från ingenstans plötsligt ligger i bakluckan när man försöker
hålla hastighetsbegränsningen genom Pilgrimstad, eller för den delen 40-sträckan i
Brunflo. Snö var det gott om på vintrarna
för nästan 70 år sedan och en rejäl lastbil
hade en central plats i den värld som då
inte var så väldigt stor. Nu för tiden blir jag
under vintermånaderna lätt en dysterkvist
som inte kommer längre än att sitta vid
köksfönstret och fundera på vart livet tog
vägen. Efter att barnen för länge sedan åkt
ifrån mig både i längdspåret och i Almåsabacken, har skidorna förpassats till översta
vinden. Skotta snö gör jag däremot utan
protester med vetskapen att det fysiska arbetet förmodligen är bra för kroppen. Nu
finns det som tur är människor som är mer

kreativa under den mörka och
kalla delen av året. Personer som
med intresse, kunnande och en
stor portion självdisciplin går ut
och tillbringar effektiva och fulla
arbetsdagar i ett garage där renoveringsprojektet växer fram från
tomt chassi och plåtren kaross till
ett tillstånd bättre än originalets
fabriksskick. Imponerande, inte
bara på grund av effektiviteten
utan också allt tålamod och tekniskt kunnande inom alla de olika
yrkesområden som en helrenovering kräver.
Sen har vi en tredje katt-egori varelser
som helt kravlöst och hämningsbefriat
bara sover en stund om det blir tråkigt. En
blandning av alla tre egenskaperna kunde
kanske bli en bra kompott. Bara så där lagom, liksom.
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Text & foto ROLF NILSSON

Med
trycket på
innerskidan
Trycket på innerskidan älskli… Nej, även om påståendet i
det här fallet stämmer så uttrycker man sig lite annorlunda
i SoldI Motors utförliga instruktioner för framförande av
motorcykel med monterade skidor. I vissa fall krävs en speciell teknik som är helt i motsats till vad som är brukligt
i konventionell skidåkning och för den delen, även ibland
vid normal motorcykelkörning. Egenskaper och teknik som
några få utvalda i varje årskull inkallade, men samtidigt genom åren en hel del värnpliktiga fått lära sig genom teori
och övning, kombinerat med en dos av det som kallas den
hårda vägen.
Militära motorcykelordonnanser fanns/finns på de flesta
regementen och i deras uppdrag ingår bland mycket annat,
trafikledning och vägvisning vid till exempel truppförflyttning, men även post- och persontransporter ”ute i fält”, som
man säger när man övar krig. Om man har hemligheter i
postväskan eller en viktig person på pallen bakom ryggen
gäller det förstås att vara extra vaksam eftersom man då blir
ett begärligt byte för fienden, som gömd i skogen, kanske
redan på långt håll hör vad som är på väg att passera.

4

Backspegeln

Backspegeln

5

Anders Kristoffersson har en armémotorcykel med skidmontage och behärskar körtekniken till fullo när han på krokiga vintriga
småvägar kör ifrån det mesta i fordonsväg.
För att slippa lyfta foten från skidan upp
till växelpinnen, så är växellådan kompletterad med en handväxelspak. Det var det
där med körteknik och skidmontage. Inte
bara att åka cykel med skidor. I det här fallet
är det en Monark med en 350 kubiks Jawamotor under bränsletanken. Enligt folk i
branschen var arméns motorcyklar oftast
Jawa-motorer i Jawa ramar, så den här kombinationen från Monark var tydligen inte så
vanligt förekommande. Cykeln som är från
1963 har tillbringat sitt yrkesmässiga liv på
I 13 i Falun och har i god militär anda en
väldokumenterad servicebok. Nu bor den i
Jämtland sedan ett antal år och kan med lite
tur upplevas på klubbens vinterrallyn.
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Text LARS-GÖRAN ANDERSSON foto LARS-GÖRAN ANDERSSON, ROLF NILSSON

Pyntade bilar i
vinternatten
Luciafirandet i form av en Luciacrusing har blivit en etablerad
tradition. För att få en bra uppslutning blir det inte så ofta på
”rätt” dag utan det blir på den lördag som hamnar närmast 13
december. Samlingspunkten var flyttad till Furuparken denna gång. Vid 17-tiden på lördagen 15 december samlades ett
hundratal personer i lokalen för fika och en stunds trevlig samvaro. Före avfärd in till centrum delades priser ut för roligast
och/eller mest fantasifulla ekipage.
I år fanns både snö och vintertemperatur men trots det så
var uppslutningen ganska god. Riktigt alla bilar som var på
samlingen följde inte med på rundan. En stund efter klockan
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Pristagare
Lars-Erik Pettersson
Liam Granlöf
Monika Grönkvist

18 började några fordon synas ute på stan. Rundan gick mellan rondellerna vid Stora Kyrkan och Circle-K. Själv hade jag
placerat mig vid gamla Sandström & Ljungqvist för att försöka
fånga några deltagare på bild. Ber om ursäkt ifall någon blev
bländad av blixten.
En stor del av traditionen är också Cruisingradion med Hector Carlén och Kjell-Erik Jonasson, sänds via Radio Krokom
både på FM-bandet och på webben. Sändningsplatsen är strategiskt vald för ändamålet, fönsterplats på Församlingsgården
vid Stora Kyrkan. Väl vald musik blandat med bilfakta och
anekdoter strömmar ut i etern under några kvällstimmar.
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Man lyssnar till musik från tonårstiden och möblerar ett rum eller till och med ett helt hus utifrån
barn och ungdomsminnen. Spårar upp sin första
moped eller motorcykel. Finns den inte kvar, letar man fram en likadan. Naturligtvis med samma
färg och utrustning. För att inte tala om första bilen. Att sitta och betrakta ett missfärgat instamatic-kort där den bristfälliga kameraoptiken har
placerat objektet för långt till höger så halva bakskärmen kommit utanför bild, men med den stolte
nyblivne ägaren/ägarinnan sittandes på framskär-

men iförd ljusblå täckjacka med gul stickad krage
och träskorna dinglandes mot en navkapsel-lös
sportfälg. kan framkalla en stark och okontrollerad återresa till dåtidens känsla som många inte
kan motstå. Man kommer förstås bara ihåg det roliga och uttrycket ”den första”, kan så klart betyda
många olika saker och händelser, inte minst i fråga
om personliga relationer som naturligtvis skulle
hålla livet ut men som oftast tog slut redan efter
någon vecka.

Curt har återskapat första lastbilen
Text ROLF NILSSON Foto LARS-GÖRAN ANDERSSON

10

Backspegeln

Backspegeln

11

Curt Sillström har förverkligat en del av sin minnesresa
från förr och återskapat första lastbilen som samtidigt blev
starten till sitt åkeri. Inte exakt samma bil, den har spårlöst
försvunnit i historiens djupa mörker. En likadan. Det vill
säga en Volvo N86:a enkelbil = en bakaxel. Två axlar: boggiebil Årsmodell 1968. En bil som för en del år sedan upptäcktes på en gård utanför Matfors. Inte i bästa skick förstås,
det är inte gamla lastbilar som gått i yrkesmässig trafik, men
man får vara glad för det man hittar. I Curts verkstad har
den återuppstått som den bil Sillströms åkeri startade med.
Ett av de första uppdragen i det nya åkeriet våren 1969,
kom från Östersunds kommun, men jobbet krävde en kran
och det tillät inte ekonomin just då. Dilemmat nämndes för
direktör och Volvohandlare Sven O Persson som lovade att
om Curt åkte till Tico i Bräcke och hälsade från Sven O, så
skulle det nog ordna sig med kranen. Dom avbetalningarna
missade man inte, berättar Curt. N 86:an i sitt renoverade
tillstånd och nymonterad Ticokran är ute på vägarna både
vinter som sommar. Oftast på SpringMeet i maj på Opefältet, dessutom deltog ekipaget i 2018 års Tjälasväng. En resa
som gick i diffspärrens tecken på vägen mellan Åre, upp
förbi Fröå gruva och ner till Husåvägen på, som man säger:
Åres baksida. Husåborna har en annan åsikt om vad som är
fram och baksida.
I februari var det 50 år sedan den första lite osäkra tiden
som egen åkare började, men i dag är Sillströms, med ett
modernt uttryck: en stor aktör på marknaden.
En del lyckas, andra fortsätter att söka och drömma.
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Tillfälligt bakslag
på Tjälasvängen
Text & foto LARS-GÖRAN ANDERSSON

Yngve Boson, Ås, Saab 96 V4 -69

Lars-Åke Berggren, Lit, Jaguar XJ 4,2 -74

Bengt Edlund, Ås, Saab Sonett V4 -73

VINTERN HADE TILLFÄLLIGT FÅTT
ETT LITET BAKSLAG NÄR DET VAR
DAGS ATT KÖRA TJÄLASVÄNGEN
SOM I ÅR SAMLADE NÄRA 60
DELTAGANDE FORDON. VECKAN
INNAN HADE DET MESTA AV SNÖN
TINAT BORT OCH TEMPERATUREN
HÖLL SIG PÅ PLUSSIDAN.
LÖRDAG MORGON, 16 FEBRUARI,
VAR DET DOCK FRUSET PÅ MARKEN,
MEN EN ELAK VIND GJORDE ATT
DET KÄNDES KALLARE
ÄN VAD TERMOMETERN VISADE.
14
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Inne i totohallen på Travet var det i alla
fall varmt och gott när deltagarna hämtade ut nummerskylt och frågeformulär,
därefter kunde man ladda med kaffe och
macka innan det var dags att svara på
den första frågan.
När klockan nått 12.00 släpptes bilarna ut med lite tidsmellanrum. Färden
gick via Frösö Park, Krokom, Landvågen,
Ringsta, Boda för att slutligen komma
fram till Aspåsnäsets Bygdegård ett par
timmar senare. Under färden fanns det
både praktiska och teoretiska uppgifter
att lösa.
I väntan på prisutdelningen var det
gott fika som gällde. Kökspersonalen fick
mycket att göra när anstormningen kom,
det blev så fullt inne i samlingssalen att
några fick fika ute.
Det blev ingen längre väntan på prisutdelningen, rättning och sammanräkning sköttes snabbt och effektivt. På
scenkanten stod ett antal pokaler och en
hel del andra priser som skulle delas ut.
Ordförande Sture Hernerud greppade
mikrofonen och kallade fram pristagarna i tur och ordning.
Ett annat pålitligt gäng som återkommit de senaste åren är från Hudiksvall, i
år med startnummer 36. Bilen, en Cadillac Sedan De Ville 1959, ägs av Christer
Abrahamsson, Västanåker, Hudiksvall.

Anna-Karin Reinhammar, Ås, Volvo 144 -69

Frågedelens prisvinnare:
1:a pris: Yngve Boson, startnummer
56, fick största pokalen.
2:a pris: Lars-Åke Berggren, mer känd
som Låbbas, startnummer 8.
3:e pris: Delades mellan Anders Nyh
& Anna-Carin Jansson, startnummer
58, och Per Ljungberg, startnummer
47.
Åkt längst: Vi gästas årligen av ett
glatt gäng från Deje i Värmland. I år
blev det vissa komplikationer då Volvon inte tog sig längre än strax utanför
Deje. Ett hjullager bak gav upp. Till
saken hör att man hade laddat upp
med allehanda reservdelar i bagaget
ifall något skulle hända under färden
men ett hjullager byter man inte gärna

längs vägkanten. En värmlänning
ger inte upp så lätt utan man tog ett
annat fordon till Östersund och fick
åka Tjälasvängen som passagerare hos
kompisen Niklas Ekstam, startnummer 28, Opel kan man lita på.
Äldst för dagen: Inga-Märta Stener
som åkte co-driver till Helge Stener,
Strömsund. Ålder? Man pratar inte
om en dams ålder.
Yngsta bilägaren var inte helt oväntat
Liam Granlöf.
I kategorin Jäklats mest tillföll priset
Lasses Six-pack, startnummer 6.
Tjälasvängens hårdingar: Anders Kristoffersson och Rolf Fridh, vilka åkte
motorcykel hela vägen.

Lars Erik Eriksson, Säter, Mini 1000 -78

Thord Vesterlund, Hackås, Chevrolet Standard -35

Kåre Torfjäll , mesta Tjälasvängaren, Rover 3500 -74

Gustav Östlund, Munkflohögen , VW 1200 -62

Fr. vä. Sonja Nilsson, Erik Albano, Per Karlsson, Lillian
Bergkvist och Marina hjälpte till med serveringen.

Rekordet för flest genomförda Tjälasvängar innehas av Kåre Torfjäll. Han har
sedan starten 1995 bara missat att vara
med en gång. Värt att uppmärksammas.
När prisutdelningen var klar återstod ett
antal skänkta priser som lottades ut.
Sammanfattning: Åter ett lyckat vinterrally, ett stort tack till alla deltagare
och framför allt till alla som hjälpt till
med arrangemanget.

Christer Abrahamsson, Hudiksvall (Cadillac Sedan de Ville -59
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MORRIS, AUSTIN, ELLER PÅ SVENSKA RÄTT OCH SLÄTT HUNDKOJAN.
KÄRT BARN HAR MÅNGA NAMN.
BARN OCH BARN FÖRRESTEN, MININ FYLLER 60 ÅR I ÅR.

Text & foto ROLF NILSSON

En lite
häftigare
koja
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Det gick lite trögt med försäljningen de första
åren med start hösten 1959. En ovanligt liten
bil med ovanligt små hjul, tvärställd motor
och framhjulsdrift bidrog till en viss skepsis.
I och med att Minin började synas allt oftare
längs vägarna ökade försäljningen successivt
och när den dök upp i tävlingar och dessutom gjorde bra i från sig både i skogen såväl
som på bana, steg populariteten avsevärt.
Lasse Svenssons Mini började sitt liv i Sverige 1965, men kanske inte riktigt som vilken
vanlig bil som helst eftersom förste ägaren
kostade på sig lite extra och valde modellen Cooper S, vilket innebar en 1275 kubiks
motor på 76 hästkrafter. Om nybilsköparens
val av just en Cooper berodde på ett intresse
av biltävlingar eller bara ville ha en lite häftigare koja, vet vi inget om så här drygt 50
år efteråt, men när den hamnade i Östersund
ändrades bilens livsbetingelser radikalt. Nu
skulle det tävlas på riktigt! På is, dessutom.
Ombyggd och modifierad enligt dåtidens
reglementen och med en motor uppborrad till 1380 kubik som gav 125 hästar bar
det iväg på sjö-isar från Sandviken i söder
till Vännäs och Luleå i norr för att fightas i
SM-seriens alla deltävlingar. Där behövdes
nog alla hästar som gick att uppbringa för att
orka dra runt de fyra hjulen med långspikdäck, eller den andra varianten av däck med
”skoterdubb”. I sin första skepnad var nu det

… förste ägaren kostade på sig
lite extra och valde modellen
Cooper S, vilket innebar en 1275
kubiks motor på 76 hästkrafter.
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som blivit en renodlad tävlingsbil, helt
svart och lite senare svart med rött tak.
Efter något år byttes hela fronten ut mot
en mycket lättare variant i glasfiber och
den nya färgen blev nu röd.
En inköpsresa till London med ett
namn och en adress som förde Lasse och
hans resesällskap till skumma kvarter
med smala odöpta gränder och bakom
höga plank skymtades ruffiga skjul, om
någon liten port inte var riktigt stängd.
Efter ett visst irrande och sökande kom
man så småningom fram till något som
kunde vara rätt ställe. Två svenska killar
klev in genom en liten dörr till en anonym lada och hamnade i en verkstad
med full maskinutrustning. En man kom
emot dem, och undrade misstänksamt
vilka besökarna var, men efter en liten
presentation och förklaring blev klimatet
väldigt välkomnande. Att tävla på frozen

Sebringspeglar och imruta. Viktiga detaljer för racing imagen.

lakes imponerade på verkstadsägaren
Jack Knight som välvilligt plockade
fram både drevsats och diffbroms till
Lasses koja. Men vad gjorde man då
egentligen i den anonyma verkstadslokalen? Jo, växellådor till formel 1-bilar!
Med omdrevad låda och den armstarke-krävande diffbromsen monterad, fortsatte tävlandet en bit in på
80-talet. Efter ungefär tio år på sjöisar
fick bilen pension och hamnade i kulisserna några år, Nu har den återuppstått
och återställts till den Cooper S den en
gång var på 1960-talet.

78 långspikar. Ryms det
på ett 10 tums däck?
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44 skoterdubb på 12tumsdäck. Säkrat med
en liten svetsloppa på
varje mutter.
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Klassiska
och
historiska
rallycupen

Rover P6, 3,5 V8, 1970

Ford Cortina GT, 1966

Saab 99 EMS, 1977

Volvo 544F, 1965

Text & foto LARS-GÖRAN ANDERSSON

Deltävling tre av nio för 2019 kördes under lördagen 23 februari. Arrangören Jämtlands Motorklubb hade återuppväckt Jämt-Natta, en tävling som legat i träda sedan 2007. Det blev drygt 50 startande och av
dessa var det cirka 35 som ingick i Klassiska och Historiska Rallycupen.
Antalet sträckor som kördes var fem, varav Furulund och I5-skogen
kördes två gånger, med sammanlagt 55 km specialsträcka.
Variationen på bilar är stor och med det följer att det blir många klasser indelade på tillverkningsår, från före 1965 och fram till 1990, och
även motorstorlek. För varje bilmodell är det
noga beskrivet vad som är tillåtet att preparera
och modifiera. Säkerheten är dock viktigast och
där gäller dagens bestämmelser medan övrigt
ska stämma överens med bilens tillverkningsår,
allt reglerat under det som kallas Appendix K.

Saab 96 Sport, 1961

Opel Ascona A, 1971
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Opel Kadett GT/E, 1975
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Ford Escort RS 1600, 1969

Volvo Amazon 122S, 1965

Volkswagen 1500, 1964

Saab 96 V4, 1973
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JAG TRÄFFADE ERICA I ETT HELT ANNAT SAMMANHANG OCH DÅ HÖRDE JAG HENNE PRATA OM
SIN ”NYA” BIL MED GLÖD I HJÄRTAT OCH TÄNKTE, DET DÄR MÅSTE JAG FÅ HÖRA MER OM.
TANKE GICK TILL HANDLING OCH JAG KONTAKTADE ERICA OCH FRÅGADE OM JAG SKULLE
KUNNA FÅ INTERVJUA HENNE. HON BLEV GLAD OCH SA GENAST JA.

Hallå där … Erica

Vem är du?
Jag heter Erica Jonsson, 25 år och bor i
Östersund. Ursprungligen kommer jag
från Mo i Lit.
Så det är alltså en PV du har, berätta lite
mer om den.
Jag har en midnattsblå Volvo PV 444 av
årsmodell -57.
Har du fler veteranfordon?
Ja, jag har en ljusblå Puch -64:a som saknar några delar för tillfället, samt en undanställd gammal Saab 900 Gli -84.
Känner du till din PVs historia?
Jag köpte min PV av en man i Sollefteå,
maj 2018. Han hade ägt bilen ett par år
med förhoppning om att renovera upp
den. Men under tidens gång hittade han
ett annat objekt som han ville satsa på
och bestämde sig då för att sälja PV:n. I
samband med att köpet gjordes upp, berättade han att förra ägaren, en kvinna,
hade haft bilen sedan den var ny. Kvinnan och hennes syster skulle få en helt
ny bil av föräldrarna i utbyte mot att
de skulle skjutsa runt dem när de hade
ärenden att uträtta. De valde att köpa en
midnattsblå Volvo PV 444 av absolut senaste modell. Bilen rullade runt i Viskan,
Sundsvall fram till någon gång på 70-talet, då den ställdes undan i ett kallgarage.
Bilen hade då gått cirka 12 000 mil. Där
har den sedan stått och vilat fram tills
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kvinnan valde att sälja bilen till mannen
i Sollefteå.
Nere vid pedalerna finns en liten skylt
med systrarnas namn ingraverat. Även
fast jag inte har träffat någon av dem så
påminner skylten mig om den historia
jag fått berättat för mig, och jag ser framför mig när de två tuffa systrarna skjutsade runt sina föräldrar fram och tillbaka
på vägarna kring Viskan.
Vad är det som gör att du gillar veteranbilar?
Det är känslan av att man förvaltar något, att man blir en del av bilens historia. Jag är fascinerad av det stora intresse
som finns, att många lägger sin kraft och
själ i att ge bilarna nytt liv, eller fortsatt
liv. Sen tycker jag att det är en fördel med
äldre bilar gällande deras enkelhet, man
behöver inte någon handdator för att fixa
något utan det är bara att slänga upp huven och börja jobba. Jag kan skruva och
stöka på bäst jag vill utan en massa specialverktyg. Det är också en större variation gällande design som jag uppskattar.
I dag ser många bilar likadana ut och
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man kan ibland missta märken mellan
varandra.
Vilket är ditt drömåk?
Mitt drömåk var ju PV, därför beslutet
att köpa en sådan. Men ja … det skulle
väl vara morbrors Riley från 1950, den är
inte så tokig.
Hur ser ditt kommande år ut? Ska du på
träffar, delta vid aktiviteter, renovera något fordon, eller göra något annat roligt?
Jag ska definitivt hänga med på ett par
träffar i sommar. Sedan är det lite småfix
som ska göras på bilen.
På midsommarafton har jag planerat att
åka runt med min PV. Först ska jag ta en
tur till Momma i Skickja. Därefter blir
det den årliga turen till Österåsen. Jag
kör och tutar bilen, medan mina passagerare får tuta bäst de vill i baksätet.
Tack Erica för att jag fick nöjet att lära
känna dig och din bil lite bättre.
Text: Elisabeth Bengtsson
Foto: Erica Jonsson

In från höger med fullastad tallrik kommer Hector Carlén.

Årsmöte på Kronan
Som relativt ny medlem i klubben, har
jag nu varit på mitt första årsmöte. På väg
till mötet satt jag och funderade över vilka förväntningar jag hade. Jag kom fram
till att jag hade fler frågor än förväntningar. Borde jag ha förberett mig inför
mötet? På kallelsen till mötet stod det,
”ärenden enligt stadgarna” och ”smörgåstårta”. Smörgåstårta kände jag att jag
hade koll på, men stadgarna insåg jag att
jag missat lästa igenom. Dessa borde jag
givetvis tagit del av i redan samband med
att jag ansökte om medlemskap.
Väl på plats får jag ett varmt mottagande av dem i styrelsen som jag känner
sedan tidigare. Till en början kände jag
mig lite malplacerad och bortkommen,
då de flesta verkar känna varandra rätt
väl sedan tidigare. Förmodligen beror
det på att de varit med i klubben betydligt längre än jag. Jag är väl medveten
om att jag är mer en observatör än kontaktsökande när jag kommer in i en ny
grupp, så jag har mig själv att skylla på
den punkten.
Antalet deltagare räknades in till 49
stycken. Inte illa för att vara samtidigt
som skid-VM och en utfärdad varning
för stormen Mats.
Mötet flöt på så som förväntat. En
erfaren mötesordförande, Sture Hernerud, vägledde oss igenom mötet. Glatt

överraskad blev jag att det till mötet
hade inkommit flera motioner. Det är
vår möjlighet som medlem att komma
med förslag till beslut. Jag tror att det är
många som inte tänker på vilken möjlighet detta ger oss enskilda medlemmar.
Efter mötet var det så dags för det jag
kände mig mest erfaren av – smörgåstårta, kaffe med surr. Intressant att bara
sitta och tjuvlyssna lite, det pratas om allt
möjligt. Barnbarn, gammelbilen, blommor, halkan, vädret, renoveringsprojekt,
traktorer, lastbilar, skidåkning, byxor
som behöver lagas, fyllningen i smörgåstårtorna, jobbet, längtan till sommaren
etc. Känner att jag kommer nog att trivas
tillsammans med denna brokiga skara av
härliga människor.
Inför nästa årsmöte lovar jag att jag
ska vara mer förberedd och då hoppas
jag att vi blir ännu fler som träffas. Jag
hör många skäl till varför man i allmänhet drar sig för att gå på årsmöten:
• Jag kan inte gå på årsmöte, då kan jag
bli vald till något mot min vilja.
- Ingen blir vald utan att ha blivit tillfrågad i förhand.
• Om jag lämnar in en motion, kommer
jag att behöva stå upp och argumentera
inför mötet.
-Jag kan välja att styrelsen presenterar
min motion. Blir det följdfrågor kan det
Backspegeln

vara bra om jag svarar på dem, men ingen kräver att jag ska stå upp framför hela
årsmötet om jag inte själv vill det.
• Det spelar ingen roll vad jag som enskild medlem tycker, det är styrelsen som
bestämmer.
- Årsmötet är föreningens högst beslutande organ, där alla medlemmar har
samma rösträtt.
Tillsammans får vi hjälpas åt att ändra
inställningen hos dessa så de gör oss sällskap nästa gång.
Nästa år fyller klubben 50 år, då
spräcker vi 50-strecket på antal medlemmar på årsmötet, eller hur?
Text: Elisabeth Bengtsson
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Lars-Görans arkiv

Våghalsiga trick
på blöt grusplan

Under ett antal år på slutet av 1960-talet och
större delen av 1970-talet turnerade Original
Hell Drivers runt om i Sverige både i större
städer och även ute på landsbygden. I Östersund höll man från början till på Fyrvalla men
när området började bebyggas fick man hitta
andra platser.
Bilderna är från 1973, platsen är en blöt
grusplan på Lövudden i Dvärsätt. Hell Drivers var ett familjeföretag, bröderna Bossle.
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En av bröderna har bland annat varit stuntförare vid inspelning av någon Bond-film.
I föreställningen använde man Oplar, samt
några andra bilmärken som skulle kraschas i
showen. Redan då var jag Opel-skadad så det
var ett måste att lösa in sig. Man körde mest
Rekord C men en Kadett A syns också. Även
Kadett B, en Kiemen-coupe finns med.
Text och foto: Lars-Göran Andersson
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”Si ät så brännbiln int tännes”
Det jag nu skall skriva är inte att förtala
någon eller göra till åtlöje. Alla gjorde
nog så gott man kunde med den kunskapen och de redskap man hade, men
lite humor är det.
Det brann i Ovika, en gård i utkanten
av Storhögen. Året cirka 57, jag var då
13 år. Albin Häggström, med tillnamn
”brytarn” var på besök nästan varje
kväll. En telefonpåringning kom: ”det
brinner i Ovika”. En order utdelades av
min far ”gå hitte fjös-te å hämt tvo sinkbytta”. Sedan tog vi plats i Albins Ford
Prefekt och med högsta fart åkte vi mot
Ovika.
Vi var först på plats förutom ägaren,
branden var då redan kraftigt utvecklad
och bortom all räddning, efter hand anlände mer folk och någon ropade ”ha
dä ringt efter brännkårn”, ja, sa någon.
Ringa det kunde man bara göra när växeln var öppen. Den öppnade kl. 08.00
på morgonen och stängde kl. 20.00 på
kvällen. Endast i det fall det gällde livet så att doktorn måste tillkallas (men
det förutsatte att växelföreståndaren ”a´
Sara” ej sov för hårt).
Brandkåren i högarna var en filial åt
Häggenås brandkår för det stod Häggenås på brandbilen. Det var en ombyggd mjölkbil en liten Skvader Chevrolet årsmodell ca 41:a. Den hade gått
som mjölkbil i Munkflohögen, försetts
med frontpump och en vattentank ca
1500 liter. ”Dom e nog her snärt, je
hör hure de tut uti Jerbacken”. Farten
var nog ganska låg, betänk bilen en
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41:a, styvt 50 hk, vattentank och med
Albinsprutan på släp. ”Nu kom dom”,
förväntningarna var nog som i Sveg när
Polackerna kom för att hjälpa till med
släckning av skogsbränderna. Räddningen är här! Brandbilen svängde in
mot brandplatsen, den skulle passera en
liten träbro och en planka brast under
ena bakhjulet som då föll ner. Med förenade krafter hissades bilen upp, och en
ny planka träddes under. Färden fortsatte och hela tiden ljöd sirenen. Huset var
bortom all räddning men en liten lada
som stod nära skulle vattenbegjutas för
att ej ta eld. Brandbilen kördes närmare, tank o frontspruta skulle användas,
men då stannade motorn! Goda råd var
dyra ”si ät så brännbiln int tännes”! Värmen var stark och med förenade krafter
puttades den bakåt för att undgå hettan.

Backspegeln

Brandledaren, n´ Ola i Tiste öppnade
motorhuven. Med en skiftnyckel skulle
han lossa bränsleledningen, kan än i
dag höra knackningarna när den darrande handen skulle få grepp om muttern. Min svåger hade under tiden tagit
en videkvist och stoppat ner i tankhålet.
Det var tomt på bränsle. Av en händelse
hade han en kruka bensin i sin VW 51:a
och fyllde på i brandbilen, sedan startade den igen. Nu skulle det sprutas,
men olyckorna tog ej slut. En två tums
plugg hade fallit bort från pumpen, en
vattenstråle gick därför rakt ner i marken. Lösningen blev langarkedja med
vattenhinkar så ladan överlevde.
Text & foto: Age Berg

Bilen Volvo
aldrig byggde
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Visst är det en Volvo 164, årsmodell 1969,
men det är något som inte stämmer. Trots
min okunskap om Volvo så inser jag att
någon två-dörrars version av 164 inte har
funnits. När 164:an avlöstes av 260-serien
tillverkades en lite udda version som hette
262C.
Ett samtal med bilens ägare, Helge Stener i Strömsund, rätar ut frågetecknen.
Bilen är mycket riktigt av årsmodell -69,
främre delen och taket åtminstone. Bakre
delen inklusive golv kommer från en 240
av årsmodell -89. Drivlinan, motor och
automatlåda, består av 6:an från en 960 av
årgång 1996.
Allt detta sammanfogat på ett professionellt sätt som ser väldigt original ut,
vilket var syftet. Körbarheten är mycket
god, tillskottet av hästkrafter märks men
förbrukningen går att hålla på 0,8 vid ren
landsvägskörning.
Text & foto: Lars-Göran Andersson
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just den här maskinen verkar har gjorts
för civilt bruk för den är nog gulmålad
från start, trots att den nu ser ut att aktivt
ha deltagit i striderna i Normandie med
tanke på alla skottskador.
Maskinen har nog mest använts till att
ploga upp drivningsvägar för skogsbruket eftersom det sitter en spetsplog på
den.
Traktormärket Allis–Chalmers är borta sedan många och delar av namnet återfinns i italienska Fiat-Allis och Landsverk
finns inte heller kvar som eget firmamärke eftersom de så småningom gick upp
i Volvo BM. Många av oss minns säkert
lingrävarna från femtio- och sextiotalet
med det firmamärket.
Nu kommer säkert den gamla bandaren att få fortsätta att vila i frid för att
sakta återgå till naturen om inte någon
veteranentusiast kommer på att den borde räddas till eftervärlden.

Text & foto STURE HERNERUD

En bortglömd bandtraktor
En civilversion av den amerikanska
bandtraktorn Allis-Chalmers står gömd
och glömd i skogen bakom en gammal
lada någonstans i västra Jämtland. Illa åtgången har den stått dold för insyn i en
allt tätare skog i minst femtio år. För något år sedan avverkades delar av skogen
och den fick åter solens ljus på sig. Någon
har använt den för målskjutning för det
finns kulhål och märken efter hagelskott
lite här och där på den gamla maskinen.
Delarna till bandtraktorn tillverkades
av fabriken i Illinois, USA och skickades
med båt till Sverige under andra världskriget. Många båtar sänktes nog av den
tyska flottan men delarna som hittade
fram till vårt land hamnade i Landskrona
hos företaget Landsverk som var en stor
tillverkare av stridsfordon, tågvagnar,
broar och grävmaskiner. De flesta av de
relativt små bandtraktorerna hamnade
också hos den svenska militären men
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… ser ut att aktivt ha deltagit
i striderna i Normandie med
tanke på alla skottskador.
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Mekonomenkväll
Mekonomen Arenavägen 2 inbjuder till en helkväll
med bra rabatt för medlemmar i Jvbk.
Måndag 15 april kl. 18.00–21.00.
Vi bjuds på fika.

Motorhistoriska dagen
6 juni i Hackås • kl 11–15
• Peoples choice 11.00–13.30
• Underhållning
• Försäljning av hamburgare, kolbulle
och kaffe med bröd
• Rallyt startar klockan 14.30.
Start och målgång vid Föreningshuset.
Mona & Rolf

Plats: Opus bilprovning, Chaufförvägen 26, Östersund
Tid: Lördag 4 maj, klockan 8.00–14.00
Äldre personbilar och MC välkomna, ingen tidsbeställning.
Info: Anki Granlöf, 070-218 54 79

Veteranfordon &
kuriosamarknad
Storloppis
6 juli 2019 • klockan 9-15
Servering
Insläpp säljare klockan 17–23, 5 juli
samt från klockan 7 på lördag, 6 juli
Ring och boka säljplats:
070-694 07 54, 070-355 23 81
Säljplats: 200 kronor
Parkering: 20 kronor
32
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Ordförandes krönika
Från att ha varit en ganska lugn period
för klubben mitt i vintern börjar vi nu
se fram emot många aktiviteter framöver. Vi har just genomfört Tjälasvängen
med nära sextio deltagande ekipage och
i år var det vägarna runt Krokom och Lit
som besöktes. Vädret höll på att ställa till
det genom värmeböljan som just då passerade länet men vi lyckades ändå hitta
vägar som inte var alltför isiga och som
vanligt var det ett glatt gäng som deltog
på avslutningen som i år var i Aspåsnäsets bygdegård.
Helgen efter samlades en femtiotal
medlemmar i restaurang Kronan på
Teknikland och årsmötet genomfördes
i en trevlig atmosfär som avslutades på
vanligt sätt med smörgåstårta. Jag är imponerad över att så många medlemmar
kommer till ett årsmöte och många hade
åkt riktigt långt. Om vi hade haft ett pris

för de som åkt längst sade hade våra vänner från Trondheim vunnit stort och vi
tycker att det är jättekul att Trude och
Terje Östbö så ofta kommer och deltar i
klubbens aktiviteter. Jag är ju också medlem i flera olika föreningar men jag hittar
ingen annan med så stort och entusiastiskt engagemang och jag är väldigt glad
över att jag fick förtroendet att bli omvald
som ordförande i vår klubb.
Nu är vi i startgroparna med planering av sommarens aktiviteter som börjar med besiktningsdagen på Opus den
fjärde maj och den åttonde maj har vi
första fikaträffen och sedan har vi det allra största evenemanget, Springmeet den
artonde maj, som under förra året slog
alla tiders publikrekord och sedan rullar
det på med Veteranmopeder, Nationaldagsfirande med Motorhistoriska dagen
osv – det är väl för övrigt bara vi gam-

Veteranmopedträff

lingar som vet vad en startgrop var för de
försvann väl på idrottsplatserna redan på
sextiotalet …
Som ni förstår så blir det som vanligt
massor av aktiviteter och många trevliga
tillfällen att umgås och prata om våra fordon och alla roliga minnen också förstås.
Eftersom jag sitter med i redaktionsutskottet så kan jag väl passa på att uppmana alla som har skojiga eller tråkiga
fordonsminnen att skriva några rader om
dessa så kanske det finns plats med en artikel i något av de kommande numren av
Backspegeln.
Väl mött till kommande träffar önskar
eder ordförande.

Sture

Ny i styrelsen

ÖSTERSUND 2019

Samling lördag 1 juni 2019 klockan
10.00 i Badhusparken vid Sjötorget.
Efter gemensamt fika åker vi cirka
klockan 11.00 tillsammans en sväng för
att visa upp våra pärlor. Vi kör genom
centrala Östersund och gör ett kortare
stopp vid bland annat Lillsjöns badplats
för att cirka klockan 13.00 anlända
åter till vårt slutmål Badhusparken
vid Sjötorget där vi äter lunch och har
prisutdelning.

1
jun

i

Förmiddagsfika, lunch och en unik
T-shirt ingår i startavgiften om 200
kronor/person som betalas vid start
via swish eller kontant.
Priser kommer att delas ut till
• Bästa moppe
• Största glädjespridare
• Mesta optimist
Ingen föranmälan behövs men gärna intresseanmälan. Vi beräknas vara klara
senast klockan 15.00.
Frågor:
Thomas Noterius, 0706-381 438
noterius@telia.com.
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Välkommen önskar
Jemtlands Veteranbilklubb
Backspegeln

Lena
Modigh
Jag är 46 år, bosatt i Häggenås och
precis invald som ny ledamot i styrelsen. Jag jobbar som arbetshandledare
inom daglig verksamhet – LSS i Krokom. I samband med att vi köpte en
veteranbil, för snart två år sedan, gick
vi med i klubben.
På sommaren åker vi även MC
och gärna skoter på vintern. Förutom
motorintresset gillar jag heminredning, odling, resor, djur och natur.
Indonesien är ett av favoritresmålen, men min drömresa just nu är till
Cuba – sol, rom och fräna bilar.
Jag gör allt för att göra världen lite
bättre!

ORDFÖRANDE

VICE ORDF.

KASSÖR

Sture
Hernerud

Annika
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

LEDAMOT

LEDAMOT

Rolf
Nilsson

Eric
Flemström

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

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

Annika
Danielsson

LEDAMOT

LEDAMOT

Peter
Jansson

Monika
Grönkvist

Gunnar
Arvidsson

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

Lena
Modigh

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

Norderåsvägen 3, 836 93
Häggenås, 076-800 61 90
lenaabr72@gmail.com

Rättelse
Så hände
det i alla
fall, det som
man med ett
besserwisserflin påpekar
när man
hittar fel i andra mycket större tidningar.
Åkes Cortina i förra numret är av årsmodell
1970. Inte 1972 som jag av helt oförklarliga
skäl påstod. Jag har nu sprättat bort tvåan
från tangentbordet så det inte ska hända
någon mer gång.

FORDONSKOMMITTÉ
Olle Norin, 070-690 69 79
norin.olle@telia.com

MATERIELFÖRVALTARE

LEDAMOT

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

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

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

Vallsundsvägen 18, 832 96
Frösön, 070-288 11 48
danielssonannika1@gmail.com

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

EVENEMANGS- OCH
RALLYKOMMITTÉ

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.

REDAKTIONSKOMMITTÉ

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

WEBBANSVARIG

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

Anders Granlöf, 070-550 15 08
anders@ditecbilvard.com

Efterlyses
Karburatorn

Jag har inventerat klubbens innehav av den första
medlemstidningen Karburatorn och funnit att det kan finnas
några nummer vi inte har. Första numret utkom 1972 och det
sista kända är jubileumsnumret 1991.
Efterlysningen gäller år 1984 och 1986. Det kan möjligen
vara så att det inte kom ut några nummer då, men om du
har exemplar från dessa år kan du meddela mej. Vi tar
förstås gärna emot exemplar också. Du som sitter inne med
information om tidningsutgivningen dessa år får gärna höra av
dej till mej.
Göte Högbom, 070 604 5301, gote.hogbom@gmail.com
Backspegeln
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POSTTIDNING B

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

Jemtlands
Veteranbilklubb

2019
Maj
8 Furuparken, Östersund
15 Häggenås föreningshus
22 Hissmofors folkets hus
29 Aspåsgården, Aspås

Augusti
7 Fru Julianas gårdscafè, Brynje
14 Lon, Bällsta
21 Backens bystuga, Tullus
28 Kyrkås gamla kyrka

Juni
5 Arvemuseet, Arvesund
12 Nordanborg, Norderåsen
19 Guldsmedsbackens bygdegård,
Haga
26 Svea Borg, Oviken. Väg 321,
2 km norr Myrviken.

September
4 Rossbol föreningshus
11 Ås Föreningshus
18 Hägragården, Hägra
samling kl 17
25 Rödöns bygdegård, samling kl 17

Juli
3 Hackås båthamn, Tändkuledagen
10 Slåtte gårdsprodukter
17 Handog föreningshus
24 Svea Park, Kaxås Bygdegårdsförening
31 Backgården, Alsen

Samling Stortorget från klockan 18
och avfärd klockan 19.
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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.

Dags att komma ut

Vinterns måndagkvällar i klubblokalen har varit välbesökta. Tack alla
ni som kommit för att surra och fika.
Måndagen 29 april är sista kvällen i
klubblokalen, sen åker vi ut i verkligheten och deltar i sommarens onsdagsträffar som börjar den 8 maj på
Furuparken.

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

