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mateRial
Kontakta redaktören och berätta vad 
du tänker skriva om – för planering av 
tidningen. Text via mail klistrar du för 
säkerhets skull in direkt i mailet. Bilder 
skickar du via mail i jpg- eller tif-format. 
OBS! Bilder måste skickas som separata 
filer, inte inklistrade i texten. Naturligvis 
går det bra att skicka in vanliga foton per 
post. Pappersbilder skickas tillbaka i sam-
band med tidningens utgivning. Skriv 
gärna bildtexter! Glöm inte ditt namn på 
inskickade bidrag, även om du vill vara 
anonym. Vill du inte ha tillbaka bilderna 
tar klubben tacksamt emot dem till foto-
albumet i klubblokalen. Meddela det när 
du lämnar in bilderna.
 Om du inte vill skriva själv, ring till 
någon i redaktionskommittén. Redak-
tionen förbehåller sig rätten att redigera 
och korta inskickade manus samt avgöra 
i vilket nummer inskickat material publi-
ceras. Skicka material till redaktören Göte 
Högbom. Manusstopp den 15:e i måna-
den före utgivningsdatum. Evenemang i 
början av respektive utgivningsmånad. 

Backspegeln ges ut av 
Jemtlands veteRanBilkluBB
i mars, juni, september och december.

adRess 
Teknikland, Optands Flygfält 107, 
831 92 Östersund.

upplaga
1 160 exemplar, 4 nummer per år.

omslag
På bilden ser du en Pontiac Silver Streak  
1950. Bilen tillhör Peter Löfgren, Hoting. 
Foto Lars Julle Olofsson

Göte HöGbom, REDAKTÖR
gote.hogbom@miun.se

Backspegeln

Redaktören har ordet

Den som tittat på klubbens hemsida den 
senaste tiden har noterat en ovanligt stor ak-
tivitet i form av inlagor i Forum/Ordet fritt. 
Debatten har rört den samverkan JVBK och 
SHRA har i Springmeet med marknad. Jag 
kan nu meddela att styrelserna för respektive 
förening har beslutat att fortsätta det mång-
åriga och goda samarbetet och planeringen 
är nu åter i full gång för att vi som besökare 
skall få en minst lika fin upplevelse som de 
senaste årens framgångar sedan arrangemang-
et flyttade till Optand.  
 Nu har vi kostat på en helsida i tidningen 
för att få klubbens medlemmar att meddela 
sitt intresse att vara funktionär vid någon/
några av de återkommande aktiviteter som 
klubben arrangerar. Vi håller på att slita ut 
den nuvarande funktionärsstaben och vi 
behöver påfyllning med nya krafter. Behovet 
accentueras även av att det blir fler och större 
arrangemang som ordnas, inte minst kommer 
muséet att sommartid behöva många flitiga 
händer och hjärnor för att allt skall fungera 
klanderfritt.
 I skrivande stund råder trafikkaos söderö-
ver med tåg som inte går, här hemma råder 
temperaturer som gör att det är lätt att få 
tankar på emigrering till varmare trakter. 

Dock har vi som tur är lätt att glömma och 
när du läser det här någon gång i slutet på 
mars har vårsolen lagt ett gyllene skimmer 
över dessa upplevelser och vi kan se fram 
emot en framtid full av ljus, värme och 
en mängd aktiviteter inom vår hobby. Det 
stora för JVBK är naturligtvis invigningen 
av Optand Teknikland den 5 juni och vårt 
40-årsjubileum med Storsjörally kombi-
nerat med Sverigeklassikern den 12 juni. 
Här får vi fantastiska möjligheter att föra 
ut veteranfordonshobbyn till en bredare 
allmänhet. Vi skall inte heller glömma oss 
själva och vi skall verkligen njuta av de här 
festligheterna. De här aktiviteterna är bara 
en del av allt vi har att se fram emot som 
du kan se i kalendariet på sista sidan. 

Så geck e´ te förr i väla … 
Kåseri av Bengt Olsson.

Tjälasvängen 
64 ekipage i kallt väder.

Jämtlands äldsta buss ska på nya turer
Busskaross som vacker gäststuga.

Avancerad AJS
För 77 år sedan var det här en halvracer.

… en särling i skogsbruket
Porsche Diesel Super – sju registrerade i Bilregistret.

TWN – en solskenshistoria
Hojen åter i familjens ägo.

När bilen kom till Jämtland
Med Jämtlands första trafiktillstånd.

Läsarbilder
På Skeppsholmen och i Strömsund.

Hojar i Sollentuna
MC Collection – helt nyöppnat och fantastiskt.

Framtidens bränsle i gårdagens traktor
Artikelserien där vi provar etanol i gamla trotjänare.

Luciafirande med cruising
Lysande tillbehör till bilen är ett måste.

Klubbens första fordon 
1974 hämtades fordonen i Näsåker.

En av klubbens yngsta 
Alexander Flodström – duettintresserad tonåring.

Klubbsidor
JVBK:s egen odyssé under 40 år. Aktuellt i 
klubben, Tema Vision Ordförande, 
Teknikland, Kalendarium.
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Kåseri

Så geck e´ te förr
    i väla …

Nu ske je skriiv å täla om når je geck in på n´ bil-
handlaraffär heri staa ein sommarda -84.
 Dan hadde dom ein huskut fin Volvo 244 GLE 
eller GLT … je minns int sa noga. En dann biln 
geck je rånt fleire varv och sparke på däcka, titte 
på metaren å allt möjla. Rätt som dä va sa vårte je 
alldejles einsammen, inte e´ mennich i heile affern. 
 Hm, tenkte je, dom kam nog. Efter nager minuta 
sa kom ein ta sälaran, ein rektun sprätthök klöfft ur 
seineste modekatalogen. 

 Va beger du för n´dann? fråge je. 
 Det där är en Volvo 244, sa sprätthöken. 
 Ja, de si je vel, men vad beger du? 
 Och då sa sprätthöken: Det kommer jag inte ihåg 
på rak arm, men du har inte råd att köpa den ändå. 
 Je bäre fliin at n och geck ut, å då låstn igen döra 
å satt se ti n´ bil å for iveg. Trolavis sa inkrekte je på 
lunchen.
 Finns tocke handlar i da?

TEXT Bengt Olsson  ILLUSTRATION Åke Söderqvist

Till klubbens olika arrangemang behövs ett antal funktionärer 
som hjälper kommittéerna med praktiska sysslor. På marknaden 
kan det exempelvis vara att sälja korv eller att vara anvisare vid 
parkeringen. I samband med rallyn kan det vara att ta hand om 
ett praktisk prov. Dessutom kommer vårt museum ha ett stort 
behov av frivilliga krafter.

För de arrangemang som kommer framöver behöver klubben ett 
stort antal funktionärer. Vi hoppas att Du är en av dem som nu 
kontaktar oss och berättar att Du kan ställa upp. Du kan göra din 
intresseanmälan på hemsidan www.jvbk.nu eller genom att ringa: 

Funktionär!
    Vem?
Du eller ”nån annan”?

Göte Högbom, 070-531 53 01 Björn Staverfelt, 070-397 00 15

Arne Nilsson, 063-18 11 30  Anki Granlöf, 070-218 54 79

Walther Innervik, 073-039 06 33 Lisa Lejdstrand 070-551 81 28

Daniel Godén, 070-326 95 55  Hans-Bertil Rosell, 070-520 54 71

Rolf Fridh, 070-203 04 17  Ummis Jonsson, 073-316 53 02

Dick Granström, 070-564 02 29 Annika Danielsson 070-288 11 48
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Lördag morgon, -20 grader kallt i Brun-
flo kl 07.30. På radion utfärdas klass 
1-varning i jämtländska fjällvärlden. 
Detta var väderförutsättningarna inför 
dagens Tjälasväng. Nästa fråga som in-
fann sig; skulle det bli en damklass el-
ler inte? Jag och Alexandra skulle i alla 
fall köra ett damekipage men skulle det 
komma fler?
 Hur som helst så var det samling 
10.00 och första start skulle gå 11.00. 
Av olika anledningar så började starten 
redan 10.30, kanse var det antalet star-
tande eller så var det kylan eller båda 
delarna. Årets upplaga av Tjälasvängen, 
med start och mål i Optand, arrangera-
des  i form av ett fotorally. Det gällde att 
via foton hitta rätt på kontrollen för att 
från varje kontroll samla bokstäver. To-
talt skulle 16 bokstäver bilda ett ord. 
 I väg for 64 ekipage. Rallyt var kon-
centrerat kring Östersund, Frösön och 
Brunflo. I början var det många som  
hamnade på samma kontroller samtidigt; 
Arctura, ICA-Maxi och Landstingsbor-
gen. Trots det kyliga vädret var det glada 
miner överallt! Rätt vad det var så kom 
någon utomstående fram och kommen-
terade bilen och gjorde tummen upp!
 Fotorally; Då gäller det att ha foto-
grafiskt minne (ha,ha). De flesta bil-
der lyckades jag och Alexandra komma 
på direkt medan några krävde lite mer 
hjärngympa och en visste vi inte alls (fast 
det var vi inte ensamma om). Till slut 
hade vi lyckats samla ihop bokstäverna 
och styrde kosan tillbaka till Optand. 
 Väl tillbaka bjöd Rallykommitténs 
Walther med fru på en fantastiskt god 

soppa! Walther – Receptet, tack! Sop-
pan satt fint efter rallyt och här och där 
satt det flera rallydeltagare som försökte 
få till bokstavskombinationen. Yngve 
Boson testade om det gick bättre med 
dubbla glasögon, men det hjälpte inte?
 Det ekipage som vann Jävlats mest-
priset var Lars Julle Olofsson. Julle  
hade som tur var anmält två bilar, bara 
för att vara på den säkra sidan, men sen; 
rallyt inleddes med nya klassikerbilen 
Peugot 404. Tyvärr rök kopplingen på 
den. Snabbt tillbaka till Ås, byta bil till 
SAAB. Det krävdes dock bogsering för 
att få igång den, sen bar det iväg en bit, 
och vad hönder då? Jo, soppatorsk! Nu 
var goda råd dyra men då finns ju ”Liv-
linan Ring en vän” att ta till. Sagt och 
gjort vännen levererade  bensin och ral-
lyt kunde slutföras. En värdig vinnare av 
jävlats mest-priset, eller hur?
 Om det funnits en klass ”Öppen 
klass” så hade Kent Blomkvist och Johan 
Bergman vunnit den. De trotsade vädrets 
makter och körde i Johans öppna jeep, 
påpälsade som värsta polarfararna. De 
vann istället ”Stiligaste ekipage”, klart 
välförtjänt!
 Hur var det med övriga pristagare och 
vad var rätta svaret? Ja, som vanligt kan 
ni läsa den fullständiga redovisningen i 
resultatlistan till höger.
 På fotona ser ni pristagarna. Ordet; Ja 
det skulle vara RALLYFOTOLOTTE-
RI eller möjligen FOTORALLYLOT-
TERI. Oavsett så var det roligt med fo-
torally som omväxling!

1. Vinnarbilen Kört längst; 
Johan Brusewitz´Fiat 500, 
Strängnäs.
2. Trängs och trivs på Optand 
Teknikland.
3. Vinnare Stiligaste ekipage; 
Kent Blomkvist och Johan 
Bergman.
4. Prisbordet.
5. Årets totalvinnare av Tjäla-
svängen; Göran Lindhe.
6. Vinnare i damklassen 
och tredje pris totalt; Gitte 
Blomkvist.
7. Andra-pris i totalen gick till 
Anders Nyh.
8. Sopp-paus.
9. Alexandra tyckte denna 
Pontiac var snygg.

TEXT & FOTO Ummis Jonsson

TJÄLASVÄNGEN

Totalvinnare
1:a Göran Linde
 Volvo Amazon -70
2:a Anders Nyh
 Ford Taunus -67
3:a Gitte Blomkvist
 Volvo 142 -70
Ytterligare 31 deltagare hade samma svar.
Rätt svar: fotorallylotteri, rallyfotolot-
teri, lotterifotorally, rallylotterifoto eller 
fotolotterirally.

damklaSSen
Gitte Blomkvist
Volvo 142 -70

JäklatS meSt
Lars Julle Olofsson 
Saab 99 EMS -74

StIlFUllaSt 
Johan Bergman ihop med Kent Blomkvist 
som iförda full snöskotermundering åkte 
Willys Jeep, 1947 års modell utan att ens 
ha fällt upp vindrutan. 

köRt längSt
Johan Brusewitz, Strängnäs
Fiat 500, -50

Pristagare

Rally

1

7

9

2 3 4

8

65
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 – Det var Anna Andersson, som var tidigare ägare 
av fastigheten, som för tiotalet år sedan kontaktade 
oss på Jamtli för att berätta om den gamla bussen 
som hon hade inne i gäststugan, berättar Henrik 
Tungström som jobbar som museiassistent. Vi köp-
te karossen av Anna Andersson för 3 000 kronor, 
men det blev aldrig av att vi hämtade bussen, mest 
på grund av att vi inte hade någonstans att förvara 
den. Dessutom måste vi ju riva stugan för att kom-
ma åt bussen.
 Även veteranbilsklubben i länet fick så små-
ningom nys om den gamla busskarossen och flera 
av dess medlemmar har i omgångar varit och tittat 
på den sällsynta skapelsen.
 Nu har Jamtli och veteranbilsklubben gått ihop 
om att bygga ett teknikland ute vid Optand och till 
den verkstad som nu är färdigbyggd på anläggning-
en behövdes ett objekt som veteranbilsklubbens 
medlemmar kan renovera inför publik. Då kom nå-
gon att tänka på den gamla bussen vid Rödösundet 
och i lördags kom ett gäng arbetsvilliga entusiaster 
med kofötter, spett och hammare för att befria den 
gamla bussen från sitt skal.
 – Det var en mäktig känsla när vi rev första väg-
gen och såg en bit av karossen där det stod Hackås-
Östersund, berättar Ove Isaksson från Frösön. Då 
förstod vi att bussen var i bra skick och att brädfod-
ringen hade skyddat karrosen under alla år.
 På en bräda vid taket hade någon skrivit årta-
let 1932, så ingen behövde tvivla på när gäststugan 
byggdes.
 Arbetet med friläggningen av bussen var plane-

rad att hålla på hela lördagen, men efter ett par tim-
mar lyfte gubbarna upp karossen på en stor släp-
vagn och efter en stund fick den åter komma ut på 
de jämtländska vägarna på resan mot Optand.
 Nuvarande ägaren av fastigheten heter Tommy 
Andersson och han var med och kontrollerade riv-
ningen av gäststugan.
 – Kul att bussen kommer till användning igen 
fast jag har haft nytta av den som extra plats för 
mina gäster. Senast i somras bodde det folk i den, 
berättar han.
 Tommy kommer att få en ny gäststuga som Jamt-
li ska sätta upp på samma plats.
 När renoveringen så småningom kommer igång 
så ska karossen ställas på en T-fordlastbil från 
1922.
 – Antagligen var den byggd på en T-ford redan 
från början, säger Henrik Tungström, och eftersom 
Jamtli redan äger en sådan så passar det bra att den 
nu blir buss i stället.
 Hur lång tid det tar att renovera karossen, som 
har plats för tolv passagerare, är svårt att beräkna.
 – Eftersom den verkar vara i bra skick så kan det 
gå snabbt, säger han.
 Tungström berättar att bussen från början gick 
enbart i stadstrafik i mitten och slutet av 1920-ta-
let, men att den efter några år började trafikera 
sträckan Hackås-Östersund. I början av 1930-talet 
togs den ur trafik och blev alltså gäststuga.
 När bussen så småningom blir klar kommer den 
att användas för rundturer inom Jamtliområdet och 
som rundtursbuss inom Östersund-Frösön.

TEXT & FOTO Jan andersson

Vid den gamla färjemansbostaden nere vid Rödösundet på 
Frösösidan, har det i alla år stått en gammal gäststuga vackert 
placerad nere vid stranden. Stugan byggdes redan 1932 och 
inte många har vetat att huset är byggt på en busskaross från 
mitten av 1920-talet. Bussen är den äldsta bevarade i länet och 
kanske en av Sveriges äldsta busskarosser. 

Jämtlands äldsta buss ska 
ut på nya turer ... 

Efter väl utfört jobb på rekordfart så pustar Folke Löfgren, Tommy Anders-
son, Ove Isaksson, Calle Kingstad och JG Jonsson ut.

”Bussen verkar vara i kanonskick”, säger Ove Isaksson från 
veteranbilsklubben, när han prövar om fönstren går att öppna. 
Karossen är byggd i mitten av 1920-talet.

Efter 77 år som gäststuga var det åter dags för länets äldsta buss att ge sig ut på de jämtländska vägarna.
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1933 var ett år då många hade problem 
med ekonomin. Börskraschen i USA 1929, 
och Krügerkraschen i Sverige 1932 skapade 
ett dåligt läge för de flesta.
 Men det fanns en del som hade gott 
ställt trots allt. En av dem nöjde sej inte 
med att köpa en vanlig sportig toppventils 
500-kubikare, utan slog till på AJS vär-
stingmaskin med överliggande kamaxel. I 
England kostade en AJS 500 med topp-
ventilsmotor 55 pund. Om man däremot 
ville ha överliggande kamaxel, kostade den 
modellen hela 70 pund.
 Vid en jämförelse ser det inte ut att skilja 
så mycket mellan modellerna, förutom mo-
torn. Men en titt i reservdelskatalogen visar 
att det mesta är special på modell 33/10.
Mycket är obegripligt. Det borde ha fung-
erat lika bra att använda samma kompo-
nenter som på de vanliga toppventilsmo-
dellerna. Men väldigt mycket är special 
och dyrare. I reservdelskatalogen kan man 
också se att det fanns t.ex raka avgasrör för 
tävling, så tanken var att man skulle kunna 
använda den som endera sportig landsvägs-
maskin, eller som tävlingsmaskin. Kolvar 
fanns också med olika kompressionsförhål-
lande. Det verkar som att det var ett ge-
nomtänkt koncept.

AJS räddades av matchless
Det hela är ganska märkligt eftersom AJS 
vid den här tiden lika gärna kunnat vara 
borta. Företaget gick nämligen i konkurs 

1931, men räddades från nedläggning ge-
nom att konkurrenten Matchless köpte 
konkursboet. Tillverkningen flyttades från 
Wolverhampton till London, där Match-
less hade sin tillverkning. Och AJS fick 
fortsätta att utvecklas på sin egen väg, även 
om de bägge märkena så småningom blev 
i stort sett identiska. Men det är en annan 
historia.
 Trots att det måste ha varit en turbulent 
tid, utvecklade man nya modeller. Modell 
33/10 såg lite modernare ut än tidigare 
modeller, även om det inte var någon nyhet 
för AJS att tillverka modeller med överlig-
gande kamaxel. Redan till 1927 års säsong 
kom man med sin första modell av den ty-
pen. Men det var först i och med 1933 års 
modell som magneten hamnade bakom cy-
lindern, vilket gjorde att registersidan fick 
det typiska utseende som levde kvar ända in 
på 60-talet i den rena racermodellen 7R.

överliggande kamaxel 
Anledningen till att konstruera en motor 
med kamaxeln i topplocket, var naturligtvis 
att man ville kunna höja det maximala varv-
talet, och därmed få ut en högre effekt.
I dag har ju de flesta motorer överliggande 
kamaxel, men på 20- och trettiotalet, var 
det inte helt problemfritt att konstruera en 
sådan motor. En av anledningarna var att 
fram till slutet av 20-talet hade de flesta 
motorerna förlustsmörjning. Det fung-
erade helt perfekt, framför allt på en sid-

ventilsmotor, där alla rörliga delar utom 
ventilerna, befann sej i vevhuset där oljan 
kastades runt. När man byggde en motor 
med toppventiler, lagrade man ofta vippar-
marna på rullager, satte dit några fettnipp-
lar, och hoppades att ägarna skulle komma 
ihåg att smörja.
 När man däremot monterade kamaxeln i 
topplocket, fungerade inte längre de gamla 
metoderna. En kamaxel måste ha duktigt 
med olja, och eftersom det blir varmt på 
toppen, bör man ha olja som cirkulerar. 
Det naturligaste är ju att kapsla in hela ven-
tilmekanismen på samma sätt som på sena-
re motorer. Men på den här tiden ville man 
gärna att ventilfjädrarna skulle få vistas i 
fria luften, eftersom materialet i fjädrarna 
ännu inte var helt perfekt. Värmen var en 
stor fiende. Det kan inte ha varit helt lätt 
att vara konstruktör. Tänk bara: man hade 
en vipparm som i ena änden skulle påverkas 
av kamaxeln, badande i olja. Andra änden 
av vipparmen skulle vara ute i fria luften 
och trycka på ventilen. Jo, de flesta av tidiga 
OHC motorer smörjer också utsidan.

Kedjedrivning
Det var heller ingen självklarhet hur en 
överliggande kamaxel skulle drivas. Både 
Norton och Velocette, valde den eleganta 
men dyra varianten med en vertikal driv-
axel. Då måste man ha en vinkelväxel i varje 
ände, vilket inte bara kostade pengar, utan 
också kräver noggrann injustering för att 
få rätt kuggspel. Om AJS var framsynta el-
ler sparsamma är svårt att veta. Men man 
valde kedja, något som senare blev helt do-
minerande när de japanska motorcyklarna 
kom. Nackdelen med kedja var att det var 

svårt att spänna den korrekt. Men det löste 
man med den enkla metoden att man hade 
ett fjädrande blad, ungefär som en pilbåge, 
som tryckte mot den obelastade delen av 
kedjan.

Polerad invändigt 
Bortsett från den överliggande kamaxeln 
är 33/10 i stort sett byggd som andra en-
cylindriga motorcyklar. Men förmodligen 
lade man ner större möda vid monteringen. 
Åtminstone den här motorn har polerade 
vevskivor. Samma sak gäller för vevstaken. 
Och här finns ett tråkigt faktum. Det som 
troligen var dödsstöten för den här ma-
skinen var att vevtappen vridits loss i ena 
vevskivan. Det har medfört att vevstaken 
har gått mot den ena vevskivan och fått ett 
rejält hack på ena sidan. Lite väl mycket för 
att man ska kunna känna sej säker på att 
kunna använda den. Men problem är till 
för att lösas.
 Ett annat äldre problem som åtgärdats är 
en avbruten vipparm för avgasventilen. Den 
är hopsvetsad, men det är omöjligt att veta 
hur hållbart det är. Här kan det vara på sin 
plats att citera ett uttalande av Professorn 
Lundberger. I en av MCHK:s tidningar 
berättar en TT-förare från tiden det begav 
sej, att han på träningen råkade ut för att 
en vipparm gick av. Läget verkade ganska 
hopplöst, men det fanns ju alltid möjlighe-
ten att konsultera professorn.” Den där ska 
svetsas med rostig cykeleker och kolande 
låga” lär professorn ha sagt. Det fungerade. 
Om det är gjort med samma svetstekniska 
kunskaper på den här AJS:en vet nog ingen 
idag.

Första tiden okänd
De första levnadsåren för den här 33/10 
är än så länge okända. Det mest troliga är 
att den sålts ny i Sverige till någon med stor 
plånbok. Hur den användes under 30-ta-
let skulle vara intressant att veta. Men det 
man idag med säkerhet kan se, är att den 
1945 hade ett militärt registreringsnum-
mer. Man kan anta att militären köpt loss 
den för att använda den under kriget. I ok-
tober -45 civilregistreras den hos AB Fallai 
i Stockholm. Där blir den troligen stående 
över vintern, men i juni -46 köps den av en 
ingeniör Nilsson. Året därpå hamnar den 
hos lokförare Dunder. På hösten 1948 blir 
chaufför Juréen ny ägare, och bara några 
dagar senare blir studerande Heijl den siste 
kände ägaren i Stockholm.
 1949 händer det saker. Då blir den re-
gistrerad på Hjalmar Malmborg i Brunflo 
och får numret Z1302. Ett år senare är det 
dags för ägarbyte igen. Nu är det Sven Gus-
tavsson i Brunflo som blir siste registrerade 
ägare. Han betalar skatt för den t.o.m 1954. 
Sen blir den avförd ur registret -58. 
 Så småningom hamnade den hos några 
entusiastiska ungdomar och det var kanske 
där som det mekades så flitigt att många 
delar skingrades. Nu har en till nästan 
identisk framgaffel hittats i England, ett 
komplett framhjul och ett inte fullt kom-
plett bakhjul gick att byta till sej i Sverige. 
Men att hitta en korrekt bensintank blir 
nog omöjligt. Det är nära nog omöjligt 
att renovera en så ovanlig maskin till helt 
korrekt originalutförande. Speciellt när så 
många delar är unika för just den här mo-
dellen.

TEXT & FOTO Sven asp

Den ser inte så märkvärdig ut idag. Motor 
och växellåda finns, liksom ram, oljetank, 
bakskärm och en del andra smådelar. Men 
framgaffel, hjul, tank m. m. saknas. Men för 
77 år sedan var det här en riktig halvracer.

Avancerad

AJS
Ur AJS broschyr 1933.

Det här är vad som finns kvar efter 77 år.

Utan kamhuset, ser topplocket ut som
på de flesta toppventilare.

Finurligt att placera alla oljebehövande 
delar i ett behändigt hus. Skruva fast den 
på toppen, och vips är det en OHC-motor.

Mitt fordon
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Mitt fordon

Sixten Anderzon kan utan tvekan sägas vara en nestor i trak-
torkretsar. Få torde dessutom ha ett sånt gediget kunnande om 
Porschetraktorer som just Sixten då han med sin firma, Hackås 
Maskinförsäljning var bland de första i Sverige att sälja Pors-
chetraktorer. 
 – Ja i alla fall nästan då. Det var under mitten av 1950-talet 
som jag började sälja traktorer och lantbruksmaskiner i liten skala. 
Men att jag blev representant för Porsche var mest av en slump. 
En av Sveriges ledande importörer av traktorer och lantbruksma-
skiner, Söderberg & Haak, som förresten ännu existerar, annonse-
rade och sökte återförsäljare. Jag svarade och redan veckan därpå 
träffade jag företrädare från företaget på ett hotell i Östersund, 
berättar Sixten.
 Redan vid den här tiden var Söderberg & Haak, med säte i 
Malmö, ett väletablerat företag med runt 40 års erfarenhet från 
försäljning av lantbruksmaskiner. Man hade bl.a. sålt traktorer 
från Austin under tidigt 1920-tal, Oliver sedan 1937 och som 
sagt Allgaier-Porsche från början av 1950-talet. 
 – Så det var inte utan att man kände sig lite knäsvag när jag träf-
fade direktör Einar Roos och han beslöt att jag från och med nu 
skulle representera Porsche för hans räkning, minns Sixten.
 Redan veckan därpå kom den första traktorn, en Porsche Die-

sel. Med den traktorn deltog han i den stora varu- och maskinmäs-
san Expo Norr i Östersund. Mässan hade då som nu 10.000-tals 
besökare och Sixten sålde tre traktorer. 
 – Det var stort, ska du veta. Och då blev man ju inte så lite 
optimistisk, beskriver han med ett leende.
 Porsches traktorer var egentligen i många avseenden före 
sin tid. De hade en utrustningsnivå som man till vissa 
delar först idag hittar på lantbrukstraktorerna. Dess-
utom blev de tämligen populära och sålde bra, fram-
förallt i det skogrika Västerbottens inland. Därför är 
det kanske inte så konstigt att ÖSA även intresserade 
sig för Porschetraktorerna och konstruerade skogsut-
rustning till dem. 
 – Jag vill minnas att min kollega i Bollnäs, som är 
beläget i närheten av Alfta, även sålde skogsutrustade 
Porsche bandtraktorer. Om någon sådan finns kvar 
idag känner jag inte till. Men om så är fallet bör de vara 
mycket eftertraktade, då till och med vanliga Porschetrak-
torer är heta samlarobjekt idag, påpekar Sixten.

Fotnot: Enligt Vägverkets Bilregister finns idag 7 registrerade 
Porsche Diesel Super.

… en särling i skogsbruket
PORSCHE SUPER SKOG

En Porsche i timmerskogen! Ja, varför inte, om vi nu pratar om traktorer vill 
säga. För Porsche hade främst under 1950-talet en tämligen stor traktortill-
verkning som dessutom sålde rätt bra i Sverige. Därför föll det sig naturligt 
att ÖSA, landets främsta tillverkare av skogtraktorer, konstruerade en skogs-
utrustning även till Porsche.

Tillverkningsår: Cirka 1957/58–1960/61.
Motortyp: trecylindrig 4-takts luftkyld dieselmotor med 
toppventiler.
Cylindervolym: 2,46 liter.
Effekt: 41 hkr vid 2 200 varv/min.
Växellåda: 5 växlar framåt, 1 back  alt. 8 framåt, 4 back.
Hastighet på lägsta växeln: 1,7 km/h vid 2 100 varv/min.
Koppling: turbinkoppling typ Woith alt. enskivig torrlamell-
koppling 10”.
Bromsar: Individuella styrbromsar, styrkopplingar med lameller. 
Bränsletank: 46 liter.

Elsystem: 12 volt.
Mått: längd 3 100 mm, bredd: med sommarband 1 870 mm, 
höjd: 2 530 mm. inkl. skyddsram, frigångshöjd: 450 mm.
Totalvikt: Cirka 3 ton inkl. skyddsram, vinsch och griplastare.
Däckutrustn: drivdäck 7.00x20. Boggidäck 6.00x16.
Bandutrustning: Sommar-/vinterband bredd 370/500 mm. 
37 länkar/band, marktryck: 0,15 kg/cm2  resp. 0,11 cm2.

Kraftuttag: modern standard betr. axeldiameter, splines 
samt varvtal.
Pris år 1959: grundtraktor 14.400 kr. 

FAKTA      Porsche Super Skog

Den trecylindriga motorn 
är anonym. Något man 
inte kan påstå om de 41 
tyska hästkrafterna som 
gör sig ljudligt påminda. 

Motorfronten med insuget för kylfläkten 
påminner om ett reaplan. I mitten generatorn.

TEXT  FOTO  RESEARCH Per ericsson
ARKIVBILDER  SAKUPPGIFTER Hackås maskinförsäljning

På Expo Norr sålde Sixten Anderzon, genom sitt företag Hackås Maskin, 
tre Porschetraktorer. Kolla den maximalt utrustade traktorn i mitten som 
bland annat har frontmonterad hydraulik. Det är överkurs även idag.
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Vi träffas på Optand Teknikland. 
Alla som har en hoj/moppe med 
varierade ålder är välkommen dit. 
Vad som händer under dagen blir 
en överraskning men lite grillning 
ska vi väl unna oss.

Väl mött alla 2-hjulade vänner.

Hans-Bertil Rosell, MC kommittén

InvigningMCträff
3  J U L I  2 0 1 0

1953 köpte Ingemar Mikaelsson en motorcykel med namnet 
TWN (Triumph Werke Nürnberg) BDG 250H, den var ny, röd 
och fin, såld i Ånge. Den användes förhållandevis flitigt men i slu-
tet av 1960-talet behövde Ingemar en cementblandare och lånade 
en sådan av en man vid namn Einar Mattsson och lämnade hojen 
som pant för hyran av blandaren.
 På outgrundliga vägar hamnade hojen hos Åke Svedberg i He-
deviken, även han en storsamlare av motorfordon lika som Einar 
Mattsson. Till saken hör att Ingemar Mikaelsson hade två söner, 
en med namnet Torsten Mikaelsson i skrivande stund boende i 
Östersund.
 I augusti 2009 hölls en stor auktion i Hedeviken efter då fram-
lidne Åke Svedberg, undertecknad med make åkte dit för att skriva 
en artikel till Backspegeln och där träffar vi Torsten Mikaelsson, 
han lika nyfiken som oss på vad som fanns att titta på av olika 
fordon och motordelar. Torsten och Hans-Bertil står tillsammans 
och tittar på en TWN-motorcykel och Torsten säger att precis en 

sån där hade min far när jag var en liten knodd, varefter han tit-
tar på skylten som hänger på MC och döm om hans mycket stora 
förvåning så är det hans pappas gamla hoj som står där framför 
honom, om än något rostig och lite sliten men med alla tillbehör 
kvar, till och med originalverktygen. Vad tror ni hände med MC:n? 
Jag vet, jag har sett den på garageuppfarten hemma hos Torsten 
och även hört ljudet!
 För 8 000 kronor återbördades TWN-hojen till familjen och 
till sommaren kommer den att rulla igen, denna gång på de jämt-
ländska vägarna. Ni som är intresserade kan komma till motorcy-
kelträffen på Teknikland den 3 juli för då är jag fullständigt säker 
på att den kommer att vara med.

några teknisk data
• 11 hkr vid 3600 varv/minut
• 2-taktare
• 1 cylindrig dubbelkolvsmotor på Y-formad vevstake

Till minne av 

Edvin Backman
Edvin Backman, en av initiativtagarna till 
bildandet av Jemtlands veteranbilklubb har 
under det gångna året avlidit. Edvin som 
var född i Bybo, Håsjö församling år 1917, 
var en patriot inom veteranbilshobbyn.
 Mitt första möte med Edvin var 1969 
när han renoverade en Ford Junior. Till-
sammans med sonen Kent samt Rudi Ed-
lund och Lennart Höglund hade han hyrt 
en nedlagd frikyrkolokal i Ås där de reno-
verade sina veteranbilar. Edvins Ford hade 
naturligtvis hedersplatsen framme vid 
före detta altaret. Edvin och Kent jobbade 
med Forden som hittats som ett dåligt 
skogsvrak, medan Rudi och Lennart re-
noverade var sin Citroen B-11. Själv hade 
jag också en B-11 som renoveringsobjekt, 
dock hemma i garaget.                                                                         

 Idén om bildandet av vår klubb växte 
fram under den här tiden. Edvin som hade 
en cykel- och mopedverkstad på Genvä-
gen 60 i Östersund, upplät denna till vår 
första klubblokal och det var där i källar-
lokalen som klubben bildades 1970. 
 Edvin var den självklara nestorn i 
gänget, och blev klubbens första kassör, 
årsavgiften var 25 kronor vill jag minnas. 
Stämningsfaktorn var hög i lokalen, där 
förvarades förutom cyklar och mopeder 
även delar till T-Ford men även andra bil 
och mc-delar. Edvin hade alltid mycket att 
berätta från äldre tider då T-Forden fort-
farande var ett dagligt nyttofordon. Speci-
ellt minns jag hur han berättade historien 
om den lyxiga Astro-Daimler som han 
varit på jakt efter, eller de vådliga färderna 
på den H-D 1200 med sidovagn som 
han ägt. Vi övriga i klubben var 20–30 år 
gamla och lyssnade gärna på när han be-
rättade sina minnen från förr.

 Mötena på klubben avslutades vanligt-
vis att vi sent på kvällen åkte ut någon-
stans i den jämtlänska geografin för att 
titta på något skogsvrak eller ovanlig bil 
som någon hade tipsat om. Ofta kom vi 
hem först vid gryningen dagen efter. 
 Edvin ägde ett flertal bilar under årens 
lopp och hans teknikintresse och kunnan-
de var stort. På klubbens rallyn och träf-
far minns vi honom mest i hans vinröda 
Henry J, ofta med hustrun Ingeborg som 
deltagare i passagerarsätet. Förutom enga-
gemanget i veteranbilklubben, var han även 
verksam i Jamtlis gynnare under många år, 
samt i Hjärt- och lungsjukas förening. 
Edvin var en mycket social person och 
förblev medlem i vår klubb genom alla år 
och lämnar ett ljust minne efter sig. 

Hans-Bertil Rosell

Rabatt på
Xl Bygg Fresks
Medlemmar i JVBK har rabatt på 

XL Bygg Fresks. Rabatten varierar på 
olika produktgrupper. 

Ange kundnummer 30021 och 
att du är medlem i JVBK när du 

handlar så får du rabatten.

EN SOLSKENS-
HISTORIA På 
TVå HJUL

lördag 5 juni 2010

Springmeet 
  Motormarknad
Lördag 22 maj
9.00–15.00

Jemtlands Veteranbilklubb och SHRA Östersund bjuder in till

Optands Flygfält

Inträde 100 kr • Entusiastbil med förare GRATIS • Marknadsplats 200 kr
Speaker Billy Söderin • Info 070-687 03 22

Motormarknad • Underhållning • Utställning • Servering

pRogRammet i stoRt
11.00 Invigning med bandklipp-
ning och invigningstal. Salut, 
sång och musikkår.
13.00–16.00 Föredrag i lokal 
Kronan.
14.00 Uniformsparad med for-
donskortege.

Under hela dagen kommer barn-
aktiviteter att anordnas, fallskärms-
hoppning, flyguppvisning, ärtsop-
peservering och loppisförsäljning.
Buss-Lasse och Luftens hjälte är på 
plats.
Alla verksamheter är igång hela 
dagen och vi visar upp våra lokaler, 
vackra fordon och minglar runt!

 Välkommen!

Pompa och Ståt! Äntligen dags för 
invigning av Optand Teknikland!

Se kommande annonser i dagspress 
för fullständigt program.

TEXT & FOTO Ingrid göransson-Rosell
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Veritas Rennsport 1950.

Läsarbilder

Rubriken är hämtad från Jämten 1979 
som innehåller en artikel skriven av Sven 
Schylberg. Där redovisas på 26 sidor bil-
ismens utveckling i Jämtland från 1899 
fram till 1930-talet. I dessa dagar då 
Teknikland med JVBK:s museum står in-
för sitt fullbordande är det intressant att 
notera slutklämmen i artikeln som hand-
lar om bristen på samlad kunskap i detta 
ämne: ”Ett bilmuseum skulle öka intresset, 
stimulera till forskning och bevarande och 
kunna visa bilens och även andra fordons 
utveckling inte bara under de första åren av 
seklet utan även dagens. Bilens utveckling 
utgör idag ett stycke jämtländsk kulturhis-
toria värd att bevaras.”

 I Svenska Veteranbilklubbens tidning 
Autoveteranen fanns i nr fyra 1971 ar-
tikeln ”Republiken Jemtlands första Au-
tomobil”. Vi publicerar den här med 
vederbörligt tillstånd från SvenskaVeteran-
bilklubben. Ett besök på Havremagasinet 
bekräftade att gåvan från familjen Ekström 
fullbordats och på bilderna kan ni se några 
av de 10 delar som finns magasinerade. Vår 
medlem Bengt Nordqvist ställde välvilligt 
upp och visade delarna. Vi får hoppas att 
åtminstone några av dessa delar kan visas 
upp i vårt museum så småningom.
 Ja – hur var det nu med den första bilen 
i Jämtland? I Schylbergs artikel från 1979 
berättas om att redan 1899 fanns två for-

don i Östersund. Det ena en automobilom-
nibuss för persontransport och den andra 
en automobiltransportvagn för transport 
av varor. Båda var av märket Daimler. For-
donen hade köpts hem av Lars Nilsson i 
Laxviken och Johan Johansson i Krokom. 
Tanken var att våren 1900 trafikera sträck-
an Krokom – Laxviken med en tur om da-
gen i vardera riktning. Tillstånd söktes ett 
antal gånger och tydligen alltid med nega-
tivt resultat. Någon trafik kom inte igång 
och fordonen försvann från trakten.  
 Som framgår av Svenska Veteranbilklub-
bens artikel köpte Gustaf  Ekström sin 
automobil 1903, troligen i samband med 
Sveriges första bilutställning som skedde i 

Historik

när bilen kom till Jämtland
TEXT & FOTO göte Högbom

Motorhuven med tillverkningsåret 
dokumenterat.
De imponerande hjulen. 
Bengt Nordqvist med den bastanta 
ratten.

Stockholm i maj samma år. Ekström fick 
i juni 1904 tillstånd att använda bilen i 
trafik vilket var Jämtlands första trafik-
tillstånd. 
 Bilen var i grunden en tysk Helios som 
monterats ihop av Södertelge Verkstä-
der. Beträffande antalet hästkrafter finns 
olika noteringar, från 4 till 12. Bilen var 
tung och kylsystemet för klent byggt och 
motorn gick ofta varm. Efter två år togs 
den ur bruk och skrotades 1926.
 Backspegeln tar gärna emot tips om 
tidiga fordon i Jämtland.

Herje Dahlsten i Lugnvik brukar emellanåt 
besöka Automobilhistoriska klubbens mån-
dagsträffar på Skeppsholmen i Stockholm. 
De här bilderna kommer från hans besök 
den 13 juli 2009. AHK är enligt egen ut-
sago Sveriges första och äldsta veteranbil-
klubb bildad 1950. 

 Av bilderna framgår att det i klubben 
finns många dyrbara klenoder men finbi-
larna får emellanåt komma ut och lufta sig 
som här på måndagsträffarna. Träffarna ut-
görs av samlingen på Skeppsholmen, några 
utflykter liknade våra sker inte. 

Text Göte Högbom Foto Herje Dahlsten

aHk:s måndagsträff på Skeppsholmen

Bugatti T40 Grand Sport 1927.Bugattimotorn på 1 600 cc.

Inte mycket till inredning i Veritas kupé.

Curt Jonsson i Strömsund skickade bilden 
till redaktionen med en kort beskrivning. 
Bilden fångade redaktörens intresse och vid 
ett samtal med Curt så visade det sig att det 
finns intressant historik bakom bilden.
 Vi börjar med Curt och hans gröna SAAB 
V4 96 av årsmodell 1972. Den inköptes i 
slutet av 80-talet av hans fru som hade fat-
tat tycke för den här udda bilmodellen. 
Hon var född i Australien och där hade hon 
förstås inte sett några sådana här skapelser. 
Från Transportstyrelsens data kan vi utläsa 
att den här bilen haft 14 ägare.
 I bildens mitt ser vi Curts mamma Gud-
run stolt visa upp sin SAAB V4 95 från 
1972. Den har tidigare ägts av deras granne 
Harry Sputnik Källström. Den köptes först 
som reservdelsbil men befanns vara i så bra 

skick att Curt fixade till den och den är nu 
besiktigad och körklar. Gudrun är medlem 
i JVBK. Transportstyrelsens data säger att 
den här bilen haft 8 ägare och får ta hela sex 
passagerare.
 Till höger ser vi pappa Sigvard med tro-
tjänaren, en SAAB V4 95 från 1973. Sigvard 
köpte den ny och har hittills kört 45 000 
mil. Ett motorbyte har krävts. Transportsty-
relsen bekräftar att det här är en enägarbil. 
Passagerarantalet uppges här till fyra. 
 Sigvards bil är den enda i trion som an-
vänds som bruksbil. De andra två får mest 
tjänstgöra när Curts syskon är på besök. Jag 
hoppas att vi får se den här trion på Storsjö-
rallyt/Sverigeklassikern den 12 juni.

Text Göte Högbom Foto Julia Jonsson

tre SaaB-ar i Strömsund
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Den 4 december 2009 satte Hans-Bertil och jag oss på tåget 
för att åka till Stockholm  för att bo på hotell, strosa runt 
på stan, äta och dricka gott, gå på Moderna Muséet för 
att titta på en utställning om Salvador Dali och sist men 
inte minst se Hairspray på Chinateatern. Allt detta gjorde 
vi, musikalen var fantastisk, fart och fläkt hela tiden. Nu 
undrar ni säkert varför jag skriver om detta i Backspegeln 
och nu kommer jag till det som denna artikel egentligen ska 
handla om.
 Söndag morgon säger min man att nu när vi har så gott 
om tid innan tåget går hem kan vi väl besöka ett motorcy-
kelmuseum i Sollentuna, jaha säger jag, det kan vi väl. Sagt 
och gjordt, en promenad till stationen med väskor, leta reda 
på pendeltåget till Sollentuna, hoppa på och svisch så var 
vi där. Jaha och vart tar vi vägen nu då, jo fixa en bulle och 
beskriva vart vi ville åka, hm säger han och var ligger det, jag 
ringer Eniro och får en adress och vips så var vi där.

 Museumet heter MC Collection, ligger vid Edsviken, helt 
nyöppnat, och alldeles fantastiskt. Det är ett konst- och de-
signmuseum som visar 110 original motorcyklar från olika 
epoker och delar av världen. 
 Vilka cyklar, och så vackert dom var uppställda! De flesta 
hojar kom från museet i Sunne och några har dom plockat 
dit till 2010 års tema som är HD. Dom kommer att ha 
olika teman för varje år, det kommer italienska, amerikanska 
(andra märken än HD), och racetema, bl.a. 
 Museichefen Anders Torén var mycket trevlig och tillmö-
tesgående och berättade med glädje om allt som vi ville veta. 
Vi tillbringade några timmar där och hade lite svårt att slita 
oss men vi hade ju ett tåg att passa.
 Ni som har ett genuint intresse för motorcyklar, åk till 
Sollentuna och MC Collection, ni kommer inte att bli be-
svikna! Jag skulle kunna skriva hur mycket som helst men nu 
låter jag bilderna tala sitt eget språk.

TEXT & FOTO Ingrid göransson-Rosell

MC COLLECTION

På knä inför HD-storheter.

Ner-a-Car 1925.

Lito Cross 1962. Crocker ”Big Tank” 1939.
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Ökande koldioxidutsläpp. Växthuseffekt. 
Smältande glaciärer, gröna vintrar och över-
svämningar. Det torde knappast råda något 
tvivel om att orsaken till de allvarliga globa-
la miljöhoten är vårt enorma beroende av så 
kallade fossila fordonsbränslen som diesel 
och bensin. Risken är därför stor att både 
du och jag om bara några år blir betrak-
tade som värsta miljöbovarna när vi rastar 
våra gamla traktorer. Orsaken är förstås 
bränslet. Inte ens de glada entusiastträf-
farna kommer att gå fria. Vetskapen om att 
traktorerna bidrar till miljöförstörningen 
kommer att hänga som en trist grå skugga 

över evenemangen – om de ens kommer att 
kunna genomföras! 
 Av regeringens nyligen antagna energi-
uppgörelse framgår ju att diesel och ben-
sin ska fasas ut.  Men för dig som vill vara 
miljösmart finns kanske en lösning. Det 
kan vara Etanol, biobränslet som under de 
senaste åren seglat upp som det för närva-
rande främsta alternativa drivmedlet. Men 
etanol som bränsle i en traktor? Går det? 
Ja, förmodligen i tusentals veterantraktorer, 
men under förutsättning att de nu drivs 
med bensin. Fast fungerar det bara så där 
rakt av? Tänk om motorn rasar!? Eller totalt 

tappar orken? Den kanske inte ens går att 
starta…? Farhågorna blev raskt lika många 
som frågorna. Därför måste det här absolut 
kollas! Det blev en utmaning. Kanske skulle 
jag ta risken att prova etanol i min Volvo 
T 24. Men skulle den verkligen ”offras” 
i ett etanoltest!? Plötsligt såg jag mig själv 
stå invid dom rykande resterna av vår lilla 
behändiga gårdstraktor! 
 Näe, det här måste jag nalkas mer seriöst 
insåg jag, och därför kommer testet i stora 
drag att gå till så här:

Etanoltest 1

1Första steget blev alltså att göra en noggrann plane-
ring. Fast skulle det överhuvudtaget bli något prov 
måste jag ju skaffa en lämplig provtraktor. Fyndet, för 

ett sådant blir det alldeles säkert, tänkte jag, får inledningsvis 
presenteras så att vi vet dess styrkor och svagheter. 

2I nästa nummer skruvar vi! Traktorn ska ju ställas 
i ordning för körning på etanol. Självklart måste vi 
också få koll på vad etanol egentligen är. Finns det 

bestämmelser, eller får man blaska omkring med soppan 
hur som helst. Och sen, en liten smygstart. Det går bara inte 
att låta bli att kolla om motorn verkligen startar. Och gör den 
det så blir det…

3Skarpt läge i del tre. För nu tankar vi och kör! Vid-
derna väntar. Orkar traktorn dra harven i vårbruket? 
Suger den soppa så att det blir häftigaste virveln i 

tanken? Startar motorn i värsta sommarhettan? Efter många 
svettiga och dammiga timmar vet vi svaret. 

4Blir det fet final i del fyra? Klarade vi 100 timmars 
körning eller fick vi ett långvårdsfall i verkstan? ? 
Drog traktorn så mycket mer etanol jämfört med 

om vi kört på bensin? Kunde vi avsluta det tuffa vintertestet? 
Funkade etanolen i minus 20 grader? Höll motorn, eller slu-
tade allt på ett lastbilsflak med destination skroten? Många 
frågetecken. Men dom tar vi sen. För just nu är det vårvinter 
och dags att kolla in en lämplig traktor som ”etanoloffer”!

Slut på uppvisningskörningar och träffar. Inte ens vedlasset till mysbrasan får köras 
hem. Visst, det här kan bli verklighet. Koldioxidutsläppen måste minskas. För att nå 
det målet kan dagens bränslen komma att totalförbjudas. I alla fordon. Veterantrak-
torer blir inga undantag. Fast du som är klimatsmart kollar redan nu alternativen. 
Etanol är ett av dem. Men funkar det? Backspegeln ger dig svaren och tar risken 
att offra en fin veteran. Kolla in artikelserien där vi skall prova framtidens bränsle i 
gårdagens traktor.

TEXT & FOTO Per ericsson

Gårdens Volvo T 24 från 1954 utsågs till försöksobjekt. Fast vad 
är det egentligen för sorts traktor? Häng med här.
Den röda Volvo T 24 tillverkades under åren 1952-1959 
av Volvo och faktiskt också av Bolinder-Munktell som en 
grön variant, BM 24. Produktionen kom att omfatta drygt 
11.000 exemplar. Men då inräknas också modellen T 25/BM 
25. Uppgifterna om tillverkningsår och antalet tillverkade 
varierar dock något beroende på källa. Skillnaden mellan 
modellerna T 24 resp. T 25 ligger i motorutförandet. T 24-
ans motor har en något lägre kompression för att kunna 
drivas med motorfotogen som huvudsakligt bränsle. T 25 är 
i ”helbensinutförande”. T 24 tillverkades dock i avsevärt fler 
exemplar än T 25.

Bägge traktorerna utrustades 
med C 22-motorn, en för sin 
tid mycket modern toppven-
tilad drivkälla med utbytbara 
vätskekylda cylinderfoder. En 
del påstår att den ser ut som 
en spegelvänd B 4 B-motor, 
alltså motorn som satt i PV:n 
fram till mitten av 1950-ta-
let. Vissa likheter finns i och 
för sig. Men C 22 är en helt 
egen konstruktion med 
andra egenskaper för att 
passa i bland annat traktorer, 
brandpumpar och faktiskt – båtar. I T 24:an drevs som sagt 
C 22-motorn huvudsakligen med motorfotogen. Men det 
var då det. Idag går det utmärkt att köra den på vanlig låg-
oktanig bensin. Att tillsätta en skvätt blyersättningsmedel 
i bränslet är avgjort billigare än att åtgärda brända ventiler. 
Och rätt inställd är C 22-an inte heller så bränsletörstig. 
Skött med oljebyten och annat är C 22-motorn skottsäker 
och snudd på en evighetsmaskin. Trots 6-volts elsystem ska 
startproblem ska inte förekomma. Men som alla Volvomo-
torer kräver den full choke vid start. 
Se upp med motorer som har hård eller ojämn gång vilket 
tyder på sliten eller felinställd magnetapparat och/eller 
dålig förgasare. C 22-motorn ska gå mjukt. 

Magnettändningsapparaten, i alla fall den från Bosch, är av 
god tysk kvalitet när den var som bäst. Men pilla inte med 
tändkablarna i onödan när motorn är igång. Spänningen 
är garanterat hög! Kolla också att impulsförställningen är 
frisk. Att den fungerar hörs lättast som ett snärtande ljud 
från magnetapparaten när startmotorn drar runt. Om inte, 
startar knappast motorn. Brytarkontakter är lätta att byta. 
Finns dessutom att köpa nya. 
Matta fjädrar i varvtalsregulatorn, som är hopkopplad med 
magnetapparaten, är inte så vanligt. Men kan ge nyckfull 
gång på motorn.

Hydraulpumpen, som drivs med en eller två kilremmar 
direkt från motorn, har bra kapacitet och klarar även en 
frontlastare eller andra hydrauliska mindre redskap och 
tippvagnar. Många T 24:or är därför utrustade med yttre 
hydrauluttag, en extra oljetank och enkla manöverventiler.

Traktorns hydrauliska trepunktslyft är basic och har egent-
ligen bara två lägen, höj och sänk. ”Flytläge” i modern 
bemärkelse finns inte. Fast hos friska lyftar kan man ändå få 
redskapet att hänga ”mitt emellan”. För låsning av redskap i 
upplyft läge finns en förskjutbar tapp under höger lyftarm. 
Kolla att den är kvar. Lyftkraften är hög. Och som för de 
flesta medelstora 1950-tals traktorer är det därför på sin 
plats att varna för överstegring och stjälpning bakåt för den 
som kör i kraftiga motlut med tungt belastad trepunktslyft. 
Koppla aldrig ett bogserat redskap eller en vagn i fästet för 
tryckstången!
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Växellådan är i god Volvoanda 
från Köping. Går inte att missa 
då namnet står utanpå husets 
vänstra sida. Innehållet bjuder 
på fem spett framåt och back-
växel. Allt givetvis osynkronise-
rat. Risken att växellådan skall 
drabbas av inre slitningar i form 
av ras är obefintlig.

Stigförgasaren från Zenith är okomplicerad. Fast glappet 
mellan spjällaxel och gods kan ofta ha blivit dramatiskt. Ger 
tjuvluft i oanad mängd. Detta går till viss del att kompense-
ra med det ställbara huvudmunstycket samt reglerskruven 
vid förgasarspjällets hävarm. Men bättre är att renovera.

Förarplatsen. Ja, insteget är mindre bekvämt då man tving-
as stiga på traktorn bakifrån för att nå förarplatsen. Men väl 
där slår du dig ner på ett rätt frikostigt tilltaget stycke pres-
sad plåt. Som tillbehör levererades ofta en stoppad insats 
att lägga i ”plåtskålen”. Men faktiskt, du sitter förvånansvärt 
bra och ergonomin är god. Sitsen har lång fjädringsväg och 
är i många fall även utrustad med en stötdämpare. Som på 
de flesta gamla traktorer är golvet inte plant, utan man sit-
ter så att säga grensle över växellådan.
Reglagen är robusta och lätt tillgängliga. Pedalerna är ar-
rangerade som på en bil och trampas ”bort från föraren” 
och inte rakt nedåt som annars var standard för liknande 
traktorer vid den här tiden. Volvo har också ett riktigt golv 
av ståldurkar, en bra säkerhetsdetalj. I stort sett alla T 24:or 
levererades dessutom med utomordentlig luftkonditione-
ring och obegränsad takhöjd. De var nämligen utan hytt 
eller skyddsbåge då sådant inte blev lagstadgad utrustning 
på nytillverkade traktorer förrän sommaren 1959. 

Inbyggd i bakaxeln finns 
bromsarna. Och det är 
faktiskt riktiga trumbromsar 
med invändiga backar. Jus-
tering sker genom en lucka 
under bakaxeln. Var noga 
med att bromsarna tar lika 
mycket på varje hjul. Om inte 
kan effekten bli en lika oväntad som hisnande karuselleffekt 
vid kraftig bromsning på fast underlag. För frikostig smörj-
ning av nipplarna till bromsmekaniken resulterar ofrån-
komligen i hysteriska ”ABS-bromsar” då fettet tränger ut på 
bromsbanden.

Oljetrycket skall normalt ligga mellan 2-4 kg. vid varm mo-
tor. Avläs på oljetrycksmanometern som måste fungera. På 
den nyare typen av mätare, som på bilden, skall nålen stå 
mer eller mindre rakt upp. 

Ljud från urtrampningslagret 
tyder ofta på brusten smörj-
slang från den utvändiga nip-
peln. Trampa på kopplings-
pedalen och lyssna. Och när 
du ända lyssnar, kolla också 
grenröret. Kan vara på väg 
att rosta bort. Nytillverkade 
finns att köpa. Men de är utan 
förvärmningsutrustning.
Och på tal om smörjning. Spindeltapparna är känsliga. Ef-
tersatt smörjning av dessa resulterar ofelbart i glapp speci-
ellt om traktorn gått med frontlastare eller främre hjulvikter.

Och till slut ett tips. Följer det inte 
med en instruktionsbok till traktorn, 
så skaffa en. Inte bara för att boken 
är ett smått festligt och väldigt 
tidstypiskt dokument, utan för att 
du faktiskt kommer att behöva den 
för att sköta om din traktor.

Den 12 december 2009 samlades ett glatt gäng ute 
på Optand Teknikland för att umgås, dricka glögg 
och äta pepparkakor. Tanken med detta var att se-
nare på kvällen cruisa runt stan, visa upp sig och 
sina fina bilar, köra förbi G:a Tingshuset där Hector 
Carlén tillsammans med Karl-Erik Jonasson höll 
låda i Radio Krokom. Eftersom vår veteranare har 
gått i vinteride fick vi ta till en modernare variant 
att köra runt i.
 När det var dags att bryta upp från Optand  så 
var det nog 50–60 förare som startade sina pärlor, 
tände ljusstakar och luciakronor och rullade mot 
centrum av Östersund, för se lysande tillbehör till 
bilen är ett måste när man ska cruisa en dag som 
denna.
 Hector och Karl-Erik spelade låtar från tiden det 
begav sig, skickade hälsningar till nära och kära som 
människor sms-ade in, dom berättade små anekdo-
ter om både fordon och musik, riktigt trevligt att 
lyssna på faktiskt. 
 Efter ett antal rundor körde vi hemåt och hur de 
andra gjorde vet jag inte riktigt, men ryktet säger att 
några drog till bland annat Jack Rabbit för att få sig 
ett mål mat.

Luciafirande med cruising
TEXT & FOTO Ingrid göransson-Rosell

Dags för Bergsåkersmarknaden! Som 
vanligt kan Du hänga med i bussen. 
Bussen avgår kl 6.00 från travparke-
ringen i Östersund. 

Anmäl dig till
Micke Morris 070-525 72 06
JG Jonsson 070-335 80 80

ÖSTERSUND 29 - 30 MAJ 2010
MÄSSOMRÅDE - FRÖSÖ PARK (fd F4) Öppettider: lördag-söndag 10.00 - 17.00

Entré: 120:- ink moms. Barn upp till 14 år, fri entré i målsmans sällskap

Marknad i  
   Bergsåker

Lördag 29 maj

www.motormassan.nu
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Inför klubbens snart instundande 
40-årsfirande så känns det rätt att 
blicka bakåt och se vad som hänt 
under resans gång. Att klubben har 
en lastbil känner förhoppningsvis 
de flesta till men historien bakom 
är nog inte bekant annat än för dem 
som var med från början.

Klubbens första fordon

TEXT göte Högbom  FOTO göte Högbom samt örjan Bergqvists arkiv

1. Lastbilen utanför Örjans gamla verkstad i Arvesund.
2. Instrumentbräda med mätare för oljetryck, bränsle och hastighet. 
Observera att det finns två chokereglage.
3. Gediget träarbete utfört av Arthur Asp.
4. Körriktningspilen i utfällt läge visar den tänkta färdriktningen men man 
får vara snabb i uppfattningen, den återfaller i utgångsläge redan efter 
några sekunder.

1

2 3 4

Historik
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I gamla protokoll har jag konstaterat att klubben 1973 köpte en 
Buick buss av årgång 1924 och en Volvo lastbil av årgång 1934 för 
2 000 kr av Viktor Johansson i Åsmon, Näsåker. Viktor hade bud 
på köp även från annat håll men valde att sälja till JVBK. Det var 
tydligen en bra affär för JVBK för Viktor blev utsedd till heders-
medlem av klubben. 
 Den 25 augusti 1974 hämtades fordonen i Näsåker. Med 
vid hämtningen var Per Åke Tegstedt, Örjan Bergqvist, 
Mats Åkermo, Christer Elgendahl, Sven-Erik Gåije, 
Göran Söderström och Sven Schylberg. En last-
bil lånades för att frakta Buicken på och Volvon 
förväntades gå för egen maskin. En bilhand-
larskylt lånades så att lastbilen skulle kunna 
köras lagligt. För att få mer information om 
hämtningen och vad som hände inledningsvis 
med fordonen besökte jag Örjan Bergqvist i 
Arvesund. Volvon var i gott skick och hade stått 
uppallad så däcken var runda och fina. Däremot 
så gick den lite skraltigt beroende troligen på rost i 
bensintanken så den fick åtminstone delvis bogseras. Det 
gick lite för fort ibland vid bogseringen och grussprutet 
från den bogserande lastbilen riskerade att perforera kyla-
ren på veteranaren. Lastbilsföraren tillhölls då att sänka farten och 
resten av färden gick lugnare. Buicken hamnade hos Folke Boogh 
och Volvolastbilen fick en första hemvist i Örjans verkstad.
 Buickbussen var i dåligt skick och uppenbarligen så konstate-
rade de aktiva att det skulle innebära för mycket jobb att sätta 
den i körbart skick igen. Den såldes den 3 mars 1978 till Folke 
Hemmingsson för 1 500 kr. Han lovade att Buicken skulle få en 
trygg ålderdom och att han skulle behålla den i framtiden. Vid en 
kontakt med Folke förra året berättade han att han då insett att 
han inte skulle bli 150 år vilket skulle behövas för att genomföra 
önskade projekt. Han sålde då Buicken till LT Myhr till inköps-
pris och vi avvaktar med spänning på vad LT kan åstadkomma. 
Tillbaka till lastbilen och dess vidare öden. Tanken fick en genom-

gående renovering liksom bromsarna och detta utfördes av Ör-
jan Bergqvist. Trästommen till karossen var något murken och för 
detta krävdes en duktig träkunnig renoverare. Arthur Asp blev den 
som utförde detta mästerverk.
 I det här reportaget har jag inga ambitioner att ge en heltäckande 
bild av vad som hänt lastbilen men vissa avtryck i media kan note-

ras. I juni 1981 kunde lastbilen ses i trakten av Undersåker och 
Edsåsdalen i samband med inspelningen av TV-serien 

Torsten och Greta. Den rattades av Edvin Backman 
och hade då kvar den militära kamouflagefärgen 

och med militär nummerskylt med siffrorna 
1934. Lastbilens första år tillbringade den på 
F4 och skrotades där 1949.
1984 blev den vederbörligen besiktigad och re-
gistrerad och försedd med registreringsnumret 
LWY 746. I ÖP kunde vi den 17 augusti detta 

år läsa att lastbilen av Försvarets Materielverk 
blivit uttagen för att vid krig eller krigsfara tas i 

anspråk för totalförsvarets behov. Tydligen hade man 
sett fel på årsmodellen, en 50 år gammal lastbil torde 

inte ha så mycket att bidra med vid den tidpunkten. 
Med skammens rodnad på kinderna kunde ansvarig 

myndighetsperson konstatera att ett fel begåtts och rättelse utför-
des omgående.
 Ett hopp till nutid visar att lastbilen så småningom målades grön 
och grann. En läckande bakaxel har begränsat användningen på senare 
tid men i skrivande stund är detta på väg att avhjälpas. Fordonskom-
mitténs sammankallande Walther Innervik påbörjade reparationen 
den 18 januari. Lastbilen kommer förhoppningsvis att i framtiden få 
en mer framträdande roll och bli mer synlig och använd. 
 I samband med besöket hos Örjan fick redaktören en gedigen 
presentation av Arvemuséet och dess tankar och innehåll. Jag åter-
vänder gärna och gör ett särskilt reportage om detta gedigna be-
söksmål.

5
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5. Temperaturmätare med information om vad 
som händer vid körning med kall motor.
6. Gänget som hämtade Buickbussen och lastbilen 
samlade inför hemfärden från Näsåker.
7. Bromsrenovering på gång.
8. Örjans son Johan iförd tidtypisk militärpäls.

Jodå, han hade kommit rätt och han var 
varmt välkommen att vara med. Hunden 
Dino fick ligga i entrén och Alexander följ-
de med in. Efter en liten stund tog jag med 
honom så att han fick välja fika och ställde 
lite nyfikna frågor. Alexander svarade på 
alla mina frågor men det viktigaste var att 
han hade en egen fråga; Han var intresse-
rad av att hyra en garageplats för sin Duett 
som han höll på att iordningsställa! Micke-
Morris blev snabbt introducerad och de 
pratade på en stund. 
 När årsmötet gick av stapeln var Alexan-
der på plats. Han föreslog att vi till invig-
ningen av Optand teknikland skulle höra 
om inte Jemtlands president Evert Ljusberg 
kunde komma och förrätta invigningen.  
När vi pratar om årsmötet i samband med 
den här intervjun tycker Alexander att det 
var ett intressant och spännande möte men 
han upplevde att det var en del som inte 
hade riktig koll på mötesstrukturen, myck-
et småprat i bänkraderna vilket störde, läs 
och lär!
 Alexander är född 1992-01-01 och 
går åk 2 på Wargentinskolan, Naturveten-
skapligt program. Han är född i Hällefors, 
Västmanland men flyttade tillsammans 
med mamma till Östersund när han var 8 
år gammal. Alexander trivs jättebra i Öster-
sund men har som dröm att bli sjökapten. 
Det kan man utbilda sig till i Kalmar och 
i Göteborg, så flytt lär det bli igen så små-
ningom. Varför sjökapten då? Är det havet? 
Är det fascinationen över tekniken? Nej, 
-”då jobbar man 6 månader och är ledig i 
6 månader och tänk vad mycket tid man då 
kan lägga på renovering av veteranbilar!”
 Men hur väcktes intresset och varför en 

Duett -64? Alexander berättar att det finns 
flera anledningar till det men de två främsta 
anledningarna är dels en barnbok och dels 
hans 16 år äldre bror. Alexander läste som 
barn en bok som handlade om en pojke 
som skulle få ärva en Duett när han blev 
stor och det inspirerade honom. Storebror 
har en massa bilar stående på gården hem-
ma i Bleckåsen så det där med bilintresset 
finns väl också i generna och brorsan har 
alltid vurmat för Volvo; ”Man slår sig inte 
så mycket när man kör åt skogen”, är en tes 
av brorsan som också bidragit till att det 
blev en Duett. Bilen hittade Alexander på 
Blocket för tre år sedan. Den fanns i Umeå 
och efter en del äventyr så var bilen i Öst-
ersund. Alexander började med att ha bilen 
i Grytan, där skulle han få hjälp med att 
skruva men åren gick och det blev inte lika 
mycket gjort som Alexander hade hoppats. 
En dag passerade Alexander JVBK:s gamla 
garage på Bangårdsgatan i Östersund och 
såg skylten. Han kollade upp JVBK och 
anmälde sig omgående som medlem och 
tänkte hyra en plats i garaget. Av kända 
anledningar gick inte det utan nu är Duet-
ten i Bleckåsen. Alexander har hunnit med 
att meka en hel del under jullovet och han 
siktar mot att både ta körkort och besikta 
Duetten i januari! 
 Förutom bilintresset och bevarandet av 
ett kulturarv så gillar Alexander 50- och 

6 0 - t a l e t 
( f ö r s t å s ) , 
teknik och 
musik. Alex-
ander både 
komponerar 
musik och 
skriver egna 
texter och 
har vid nå-
got tillfälle 
uppträtt på Folkets Hus ”Regnrock”.
 Om vi börjar med Duetten så är målet 
att den ska bli totalrenoverad både in- och 
utvändigt, gärna grön lack med svarta de-
taljer. Klädsel ska också fixas. Han har en 
donatorbil, för motorn, en Volvo 142 men 
det är inte omöjligt att den också blir reno-
verad. Detta är en bil som Alexander räd-
dade från ”skrotningsdöden”.
 Drömbilarna framåt är en De Lorean, ni 
som kan er filmhistoria vet ju att Michael 
J. Fox hade en i ”Tillbaka till framtiden-
filmerna” och en Volvo PV 654, 1934 års 
modell. Är det någon som har ett tips eller 
två på någon av dessa drömbilar maila till 
Alexander. Han tar tacksamt emot alla tips 
på permaflex@gmail.com
 Jag håller tummarna för att Duetten kla-
rar besiktningen i januari och att Alexander 
får sitt körkort! Det är bra med lite genera-
tionsväxlingar!

Möt Alexander Flodström 
– en av klubbens yngsta aktiva medlemmar!
TEXT Ummis Jonsson  FOTO alexander och Hjördis Flodström

Första gången jag träffade Alex-
ander var en av de första mån-
dagskvällarna i Optand. In kom-
mer en ung kille och har med sig 
sin hund, Dino, och undrar om 
han kommit rätt, om det här är 
Veteranbilklubbens lokal?
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JemtlandS VeteRanBIlklUBB

Äntligen! Efter 40 års kulturarbete med att främja och tillvarata 
olika fordons kulturhistoriska betydelse, har JVBK kunnat upp-
fylla ett av ändamålen som finns i stadgarna. I §2 p7 står det ”Ska-
pande av ett fordons- och motorhistoriskt museum i Jämtlands 
län. Där ska klubbens medlemmar kunna ställa ut sina objekt”.
 Under de 40 år som gått sedan dess har denna fråga stötts och 
blötts ett otal gånger. Många olika förslag till genomförande har 
prövats och förkastats eller visat sig omöjliga att genomföra hela 
vägen fram. Klubben har sökt olika samverkanspartners och sätt 
för att kunna realisera målet med ett motorhistoriskt museum.
 Under de senaste två åren har medlemmarna kunnat följa Op-
tand Tekniklands utveckling genom regelbundna rapporteringar 
i Backspegeln. Nu är det bara månader kvar innan den officiella 
invigningen. Till sommaren 2010, precis lagom till 40-års jubiléet, 
slås portarna upp! Museigruppen har jobbat fram olika teman för 
utställningar, både tillfälliga och permanenta och andra aktiviteter.

bilmuseum på gång
En måndagkväll när jag var öppningsansvarig på klubblokalen pas-
sade jag på att bläddra igenom alla ”Karburatorn”, som klubbtid-
ningen hette tidigare, och ”Backspegeln”. Det var många årgångar! 
Jag var på jakt efter något skrivet om tankarna kring ett bilmuseum 
enligt JVBK:s grundmål. Jag bläddrade igenom ett otal årgångar 
och den första artikeln om ett bilmuseum hittade jag redan 1974, 
dvs när klubben bara hade fyra år på nacken!
 I det numret av Karburatorn kan man läsa följande; ”Blivande 
bilmuseum är således på gång i Östersund. Förhandlingar har in-
letts med Jamtli via Landsantikvarien. Lokalen finns, men måste, 
innan den kan tas i bruk omdisponeras och renoveras för cirka 
16.000 kronor. Så nu finns tillfälle till frivilliga donationer både 
i form av pengar och dagsverken. (..) Klubben har redan skaffat 
några objekt till det blivande muséet. Vad sägs om en 1924 års 
Buickbuss och en 1934 års lastbil av märket Volvo.”  Tänk, redan 
här fanns Jamtli med i diskussionerna och ett av våra ursprungsfor-
don kommer att pryda sin plats ute i Optand.
 Efter 1974 var det lugnt på museifronten och nästa stora ”om-
tag” kommer 1992. I Sommarnumret 1992 skrev JG Jonsson en 
artikel om möjligheten att förverkliga muséet. I artikeln kan man 
läsa att det då skulle kunna finnas en möjlighet att hyra gamla Bil-

bolagets personbilsverkstad på Bangårdsgatan. Där fanns en loka-
lyta på 900 kvm att hyra och som JG skriver ”Bra med ljusinsläpp 
och med ’gammal karaktär’ ”. Grundtanken var att hyra denna lo-
kal under sommarmånaderna juni-augusti och där bemanningen 
skulle skötas av två klubbmedlemmar per dag. Enligt JG:s förslag 
så var det ett ypperligt tillfälle att få så många medlemmar som 
möjligt engagerade enligt metoden ”Om vi parar ihop en mera ak-
tiv person med en som av olika anledningar ej varit med så mycket, 
kommer alla som vill att kunna hjälpa till”. Vidare så var tanken 
att det under dessa månader skulle visas ett 40-tal bilar och ett 
antal MC, gamla foton och annan kuriosa av intresse. Den numera 
avsomnade damsektionen hade idéer om att bidra med montrar 
med gamla tidsenliga kläder.
 Begränsningen skulle ligga i fordon och fordonsrelaterat mellan 
1910-talet till och med 1960-talet. Ekonomiskt skulle hyreskost-
naden bli ca 30 000 kr för dessa sommarmånader samtidigt som 
klubben fick en möjlighet att prova om muséet skulle vara bärkraf-
tigt att satsa på ”… kanske permanenta ett fordonshistoriskt mu-
seum i Östersund. Då flyttar vi naturligtvis klubblokalen dit och 
får allt under ett tak”.  Alla uppmanades också via artikeln i Back-
spegeln att göra sitt bästa för att klubben skulle kunna förverkliga 
bilmuséet samt kontakta styrelsen med idéer och intresseanmälan 
för att på olika sätt medverka till att förverkliga muséet.

Intresse från två håll
Därefter hittade jag ingenting förrän drygt tio år senare. I vinter-
numret 2002, skrev Per Ericsson en artikel om museitanken. Per 
inleder artikeln med följande; ”Egentligen kan man säga att tan-
ken bakom ett motorhistoriskt museum i Jämtland ursprungligen 
kommer från två håll”. Vad menade han med det då? Jo, tydligen 
så var också dåvarande Jämtlandsbuss AB inne på samma tanke 
men i syfte att bevara gamla bussar. ”I Jämtland finns därför en 
unik samling äldre bussar. Man kan sanningsenligt säga att bägge 
samlingarna (här avses Postens diligenstrafik som den andra sam-
lingen, reds anm) helt saknar motsvarighet i landet ”. Enligt artikel 
så fanns det tankar på ett samarbete mellan Jämtlandsbuss AB och 
JVBK i drömmen att förverkliga detta motorhistoriska museum. 
Vidare kan man i artikeln läsa att fram till 1993 var även Jamtli 
medintressent. ”Planer fanns på en ’museal’ fordonsmiljö. Den 

skulle omfatta såväl utställningar som miljöer med en bensinmack, 
’levande’ reparationsverkstad, samt bussgarage och hållplatser mel-
lan Östersund och Hov, alltså Jamtliområdet. Linjen skulle till och 
med trafikeras av en egen buss ”. 
 En personalförändring inom Jamtli gjorde dock att dessa planer 
inte realiserades den gången från deras sida men idag finns både en 
bensinmack och en levande reparationsverkstad på Jamtli. Läns-
muséet är idag också en stark intressent och samverkanspartner i 
Optand Teknikland. Under de följande åren så tillsatte både JVBK 
och Östersunds kommun en varsin arbetsgrupp som utredde möj-
ligheterna att skapa ett motorhistoriskt museum. Resultatet blev 
att JVBK startade sin Bussektion och tog ansvar för att garagera 
och förvalta de bussar från både Jämtlandsbuss och Postens Dili-
genstrafik som skulle bevaras för framtiden. Här konstaterar Per 
att ”…tanken på ett motorhistoriskt museum baserat på klubb-
medlemmars samlingar, hela tiden hållits levande, men av förkla-
riga skäl fått stå tillbaka ”.
 Senare i artikeln skriver Per att under hösten 2002 har dock 
möjligheten att skapa ett museum tagit ny fart. Länsmuséet var 
återigen intresserade att i samarbete med JVBK skapa fordons- och 
tekniska miljöer och HÖR OCH HÄPNA; ”…i samverkan med 
oss (JVBK, reds anm) försöka skapa ett breddat ’teknikland’ .”  
Per fick ett uppdrag i projektform att under ett halvår undersöka 
möjligheterna med att bland annat lösa frågan om etablerings- och 
finansieringskostnader genom EU-medel och /eller andra finan-
sieringsmöjligheter. 

en 40-årig dröm är realiserad
Nu drygt åtta år senare är vi nästan där. Det är bara en jätteinvig-
ningsfest borta! Ja, det blir ju förstås inte förrän i juni men redan 
nu är ju vår klubblokal i gång. Under hösten har det jobbats med 
att iordningställa lokalen med färg, möbler och ett otal timmar 
med olika möten kring utställning och invigning.
 Det är lite roligt men också intressant hur diskussionerna 1992, 
2002 och 2009 har stora likheter. Det finns en hel del idéer som 
nu är realiserade och Pers tanke från 2002 om ett ”Teknikland” 
tillsammans med Länsmuséet, EU-medel och andra finansierings-
möjligheter (då var inte ens nedläggningen av våra regementen ak-
tuell) får mig att undra om Per hade en kristallkula?!
 Visst är det fantastiskt att klubben genom alla 40 år envist hållit 
fast vid en idé om att bevara fordonskulturen och skapa ett mu-
seum! Tänk att klubben aldrig helt lagt ner tanken eller misströstat 
i att en dag är vi där. Undrar hur många andra ideella klubbar/
föreningar som klarar av att realisera en 40-årig dröm?
 JVBK kommer att få ett speciellt 40-årsjubileum i och med att 
jubiléet sammanfaller med invigningen. Du som sällan eller aldrig 
varit på ett måndagsmöte: Passa på att göra ett klubbesök i vår 
nya lokal en måndag kväll, och framförallt; Damma av 70-talsklä-
derna, låt håret växa, ni som har skäggväxt sluta raka er, skaffa ett 
peacemärke med kedja att hänga runt halsen och kom på både på 
invigningen av muséet den 5 juni och 40-årsfesten den 12 juni!!!

Love, peace and understanding,
Ummis Jonsson

JVBK:s egen odyssé 
under 40 år

OPTAND TEKNIKLAND

För dig som inte har något fordon i ordning, 
kan du på detta vis deltaga i rallyt när klubben 
fyller 40 år.
Fordonskommittén erbjuder plats i veteranbuss i 
samband med Sverigeklassikern/Storsjö-
Rallyt. Kostnaden för resan delas på rese-
närerna i bussen.
Klubbens lastbil finns också till förfogande!

Frågor/anmälan
Walther Innervik 073-039 06 33 eller 
Walther.innervik@home.se

FO
TO

 A
nnika D

anielsson

Besiktiga 8
maj

Årets besiktningsdag för våra äldre fordon
går av stapeln på 

Bilprovningen i Östersund 
lördag 8 maj klockan 8.00–14.00 

Anmälan behövs ej. 
Svenssons café kommer att finnas på plats 

med förplägnad till salu! 

info Annika Danielsson 070-288 11 48

Åk buss på

Sverigeklassikern
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Sedan arbetet med ”Optand Teknikland” för knappt tre år sedan började anta mera 
konkreta former, har vi i museikommittén i ett tiotal rapporter försökt beskriva hur ar-
betet framskridit. Det mesta har av naturliga skäl handlat om hur de olika byggnaderna 
successivt tagit form. Tidigare beskrev vi inledningsvis intressenter och organisation i 
Teknikland samt ingående anläggningar, lokaler och skissade på en framtida utveckling, 
se Backspegelns sommar- och höstnummer 2007.
 Under hösten 2009 har de tre olika föreningarna med hjälp av medlemmar bland 
annat utfört målnings- och snickeriarbeten. JVBK:s nya klubblokal och kontorsdel fung-
erar nu som den naturliga samlingspunkten inför slutspurten mot invigningen den 5:e 
juni.
 Samtidigt under hösten har också arbetet med att forma och skissa på hallarnas inne-
håll dragits igång. För JVBK:s del har bestämts att temat för det första året ska vara 
”kommersiella fordon” eller mera begripligt ”nyttofordon”, dvs lastbilar, bussar, brand-
bilar, skåpbilar, polisbilar, taxi, packcyklar, packmopeder etc. 
 Visningsobjekten kommer att ställas ut i varierande skick (renoverade, orenoverade) 
med upplysande beskrivningar och texter. En strävan är att få fram så mycket som möj-
ligt om fordonets egen historia, kanske inte specifik historia för fordonstypen utan mer 
vad fordonet, dess ägare, förare eller medresenär varit med om under åren som gått, t ex 
i form av text, ljud, rörliga och fasta bilder, miljöer.
 Teknikland ska ge besökare och föreningsmedlemmar tekniska upplevelser genom att 
vara ett modernt besöksmål som tar upp frågor kring teknik, framförallt inom försvar, 
flyg och bilism ur ett historiskt perspektiv, med tonvikt på pedagogik och aktiviteter. Det 
kan bli en av de stora turistattraktionerna i länet tack vare sin inriktning mot en bred 
publik och den spännande kombinationen av veteranfordon, flyg- och militärhistoria. 
Barnfamiljer är en viktig målgrupp med lekplatser för barn både ute och inne.
 JVBK vill givetvis att vår del av Teknikland, tillsammans med de övriga föreningarna, 
ska bli ett besöksmål som är så unikt att det näst intill blir beroendeframkallande för 
inte bara oss själva utan framför allt för våra besökare.

Text Museigruppen/Sture Kindberg
Foto Hans Häggmark

OPTAND TEKNIKLAND

TEKNIKLAND – Nulägesrapport

Nu finns det en broschyr som beskriver 
Teknikland och dess verksamhet och vi be-
höver hjälp med spridningen av den. Häm-
ta gärna några exemplar i klubblokalen på 
måndagkvällarna eller på dagtid vardagar i 
centrumbyggnaden. Sprid sedan broschy-
rerna till alla som kan tänkas vara intres-
serade av ett besök och det torde väl vara 
många med tanke på den bredd som finns i 
Teknikland.

Sprid broschyren 
om teknikland Har Du filmer på VHS, 

CD-rom/DVD, super-8 
eller andra format, från 
olika klubbarrang-
emang genom tiderna?
Låna ut dem till 
JVBK:s Musei-grupp 
så filmerna kan 

kopieras och användas i bildspel i 
vårt ”Nostalgi-garage” under utställ-
ningsmånaderna!

Du som har filmer kontakta 
JG Jonsson på 070–335 80 80 eller 
Sven Jernberg på 0730-67 71 41

Har du en gammal 
pappresväska att 
låna ut eller skänka 
till sommarens ut-
ställning?
Vi behöver resväskor 
som rekvisita men för 
att vara tidsenliga så 
ska de vara i hårdpapp.

Hör av dig till Ummis Jonsson, 
0733-16 53 02.

annonseRa på 
JvBk maRknad
annonser skickas till 
göte Högbom, Önevägen 13,
832 51 Frösön eller maila till 
gote.hogbom@miun.se.

JVBK MARKNAD
UTHYRES
Biltrailer
Last 1 460 kg, totalvikt 2 000 kg, boggie, 
ramper, vinsch. 300 kr/4 h, 500 kr/heldag.
JG Jonsson, Brunflo, 070-335 80 80.

När vi i JVBK nu ska stå för Sverigeklas-
sikern (se separat inbjudan) d v s MHRF:s 
årliga riksarrangemang har vi åtskilligt 
mer att tänka på än vad StorsjöRallyt of-
tast brukar innebära. Dessutom sker rallyt 
ihop med klubbens 40-årsjubileum, vilket 
naturligtvis  ska firas alldeles speciellt. För 
detta jobbar en Jubileumskommitté paral-
lellt med Rallykommittén.
 Vi har sett till att deltagare som kommer 
långväga ifrån har någonstans att bo och 
äta samt och att dom har parkering. Vi är 
även beredda på att kunna ställa bilar i låsta 
utrymmen ifall någon fordrar det.

Föranmälan till rallyt är nödvändig
Med tanke på förberedelserna duger det 
inte att den som vill delta bestämmer det 
samma morgon som rallyt går. Både anmä-
lan och deltagaravgiften ska vara hos klub-
ben senast 30 maj. 

boka, beställ för jubileumsfesten
Vid målet i Wången blir det extra festligt 
eftersom vi utöver prisutdelningen ska fira 
klubbens 40-årsjubileum med middag, 
dans och övernattning. Det innebär be-
hov av beställning, bokning och betalning. 
För att inga tveksamheter ska uppstå – allt 
betalt och klart ordnar deltagarna detta 
direkt med Wångens Värdshus – även det 
senast den 30 maj.
 Genom att alla på detta sätt förbereder 
sitt deltagande i god tid kan vi räkna med 
att JVBK:s jubileumsrally/Sverigeklassi-
kern/StorsjöRallyt 2010 ska blir en riktig 
höjdpunkt bland klubbens arrangemang. 
Hjärtligt välkommen med din anmälan.

Rallykommittén      Jubileumskommittén
Arne Nilsson      Ummis Jonsson

Så slår vi ihop Sverigeklassikern 
och vårt 40-årsjubileum

NYA MEDLEMMAR
staffan Burman
Lungret 128
830 51 Offerdal

kent Hedlert
S. Strandvägen 2 A
832 43 Frösön 
Fredrik eriksson
Önevägen 107
832 53 Frösön
 

sven-Bertil klingermyhr
Spjutvägen 16
831 61 Östersund 
Bertil godén
Färgargränd 22
831 51 Östersund 
anders Hemmingsson
Skolgången 7
831 61 Östersund
 

lars Backman 
Liesvägen 31
835 94 Aspås 
lars-göran nilsson 
Landön 445
830 51 Offerdal

mats ell
Odensalagatan 59 B
831 46 Östersund

Vad gör Du i 
sommar? 
Under tiden 5 juni–20 augusti ska 
Optand Teknikland varje dag vara 
öppet för allmänheten! 
För att våra lokaler och utställning 
ska kunna visas behövs minst två 
personer/dag. Har du möjlighet att 
ställa upp en eller flera dagar? 

Anmäl dig till
Sture Kindberg 
sture.kindberg@telia.com
Ummis Jonsson 
ummis.jonsson@miun.se

Pappresväska?

Efterlysning

Studiebesök 
Färgfabriken Norr

Måndag 29 mars 
kl 18:30 

Stadsdel Norr,Byggnad 33 
Infanterigatan 30

JVBK bjuder på fika och 
inträde.

Sista anmälningsdag 
26 mars

Anki Granlöf 
tel. 070-218 54 79
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JemtlandS VeteRanBIlklUBB – styrelse och kommittéer
Tema
VISION

eVenemangSkOmmIttÉ
Annika Danielsson, sammankall.
Vallsundsvägen 18, 832 96 Frösön
063-442 21 (b)
opel_rekord61@hotmail.com

RedaktIOnSkOmmIttÉ
Göte Högbom, sammankall.
Önevägen 13, 832 51 Frösön
063-10 33 28 (b), 070-531 53 01
gote.hogbom@miun.se

RallYkOmmIttÉ
Arne Nilsson, sammankall.
Elsasvägen 1, 832 45 Frösön
063-18 11 30 (a, b)
063181130@telia.com

mC-kOmmIttÉ
Hans-Bertil Rosell, sammankall.
Gillevägen 10, 831 43 Östersund
063-10 54 71 (b), 070-520 54 71
hbrosell@telia.com

FORdOnSkOmmIttÉ
Walther Innervik, sammankall.
Tanne 120, 832 96 Frösön
073-039 06 33

FöRSäkRIngSkOmmIttÉ
JG Jonsson, försäkringsansvarig
Tulleråsen 146, 830 51 Offerdal
0640-341 88, 070-335 80 80
jg@jvbk.nu

Gösta Lindström
Box 207, 840 31 Åsarna
0687-300 24 (b), 073-055 27 29
0687-303 54 (a)
urisasarna@hotmail.com

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

maRknadSkOmmIttÉ
Annika Danielsson, sammankall.
Vallsundsvägen 18, 832 96 Frösön
063-442 21
opel_rekord61@hotmail.com

mateRIalFöRValtaRe
Mikael Eriksson
Stuguv. 38 A, 831 36 Östersund
063-10 41 67 (b), 070-525 72 06
063-13 11 88 (fax)
micke.morris@telia.com

WeBBanSVaRIg
Rolf  Fridh
Linvägen 12, 831 75 Östersund
063-57 93 60 (b), 070-203 04 17
rolf.fridh@telia.com

aRkIVaRIe
Folke Löfgren
Viltstråket 23, 832 54 Frösön
063-435 43 (b)

ValBeRednIng
Sture Kindberg, sammankall.
Bronshängevägen 17
831 61 Östersund
063-51 03 44 (b)

medlemSFRÅgOR
Frågor om medlemsskap e-postas 
till registrator@jvbk.nu
Frågor per telefon:
Anki Granlöf, 063-851 25, 
070-218 54 79

ändRIngaR
till exempel telefon, e-postadress, 
fordonsinnehav gör du enklast på 
www.jvbk.nu/om klubben/
medlem/medlemsregistret

klUBBUPPgIFteR
Teknikland
Optands Flygfält 107
831 92 Östersund
Även klubblokal, öppet måndagar 
19.00–21.30, 063-589 95 34 
Plusgiro: 88 52 11-3

ORdFöRande

Björn
Staverfelt

Vålbacken 140, 834 98 Brunflo
063-363 71 (b), 070-397 00 15
063-360 26 (a), 063-361 25 (fax)
info@tegelbolaget.se

V ORdFöRande

Arne
Nilsson

Elsasvägen 1, 832 45 Frösön
063-18 11 30 (a, b)
063181130@telia.com

SekReteRaRe

Anki
Granlöf

Häggvägen 9, 832 54 Frösön
063-851 25
anders.granlof@fordhallen.com

kaSSöR

Daniel
Godén

Färgargränd 22, 
831 51 Östersund
070-326 95 55
danielgoden@hotmail.com

ledamOt

Göte
Högbom

Önevägen 13, 832 51 Frösön
063-10 33 28 (b), 070-531 53 01
gote.hogbom@miun.se

ledamOt

Rolf
Fridh

Linvägen 12, 831 75 Östersund
063-57 93 60 (b), 070-203 04 17
rolf.fridh@telia.com

ledamOt

Walther
Innervik

Tanne 120, 832 96 Frösön
073-039 06 33
walther.innervik@home.se

ledamOt

Annika
Danielsson

Vallsundsvägen 18, 832 96 Frösön
063-442 21, 070-288 11 48
opel_rekord61@hotmail.com

ledamOt

Hans-Bertil
Rosell

Gillevägen 10, 831 43 Östersund
063-10 54 71, 070-520 54 71
hbrosell@telia.com

SUPPleant

Lisa
Lejdstrand

Torråsen 115, 831 91 Östersund
063-13 78 56, 070-551 81 28
lisa@dryridgedesign.se

SUPPleant

Ummis
Jonsson

Tulleråsen 146, 830 51 Offerdal
0640-341 88 (b), 0733-16 53 02
063-16 53 08 (a)

SUPPleant

Dick
Granström

Villavägen 10, 830 43 Ås
063-302 29, 070-564 02 29

I samband med det kommunalägda Jämt-
landsbuss nedläggning för drygt 10 år se-
dan började min vision växa fram. Bussbo-
laget hade sex stycken veteranbussar som 
skulle avvecklas ur bolaget.  Regementet 
A4:s epok var till ända den 31 december 
1997. Deras museisamling låg nerpackad i 
Sollefteå.
 En museigrupp bildades med represen-
tanter från kommunen, Jamtli, A4 och un-
dertecknad som representerade resterna av 
bussbolaget. Syftet var att utreda möjlighe-
ten att kunna uppföra någon form av mu-
seum som skulle tillföra ett intressant tu-
ristmål till Östersunds kommun. Lämpliga 
områden som kunde härbärgera en sådan 
verksamhet letades fram och bland försla-
gen fanns I5´s område ovanför Berners och 
Optands Flygfält. Kostnadsförslag arbeta-
des fram och skisser på hur ett sådant mu-
seum skulle kunna se ut upprättades. Allt 

stupade sen naturligt nog på grund av brist 
på pengar till projektet.
 JVBK:s dåvarande ordförande Sture 
Kindberg inlemmades i gruppen och vi 
fortsatte vårt strävsamma arbete med mö-
ten, möten och möten!
 För att inte samlingen av veteranbussar 
skulle skingras så lades ett förslag till kom-
munfullmäktige att JVBK skulle få överta 
dessa. Det resulterade i att klubben fick 
nyttjanderätten till bussarna. 
 I samband med garnisonens nedlägg-
ning i länet tog arbetet i museigruppen åter 
fart.
 Gruppen utökades med representanter 
från de övriga truppslagen och en ansökan 
om medel från Försvarsmakten utformades 
och skickades in. Jag vill minnas att vi var 
12 personer som undertecknade den skri-
velsen. Så småningom fick vi då beskedet 
att Militärmuseiföreningen i Jämtlands Län 

hade tilldelats 6 miljoner. Nu gällde det att 
ta fram ett komplett förslag på en museian-
läggning och få fram ytterligare pengar till 
detta. Siktet var nu helt inställt på området 
Optands Flygfält där Flyg- o Lottamuséet 
redan var etablerat. 
 Kostnaden skulle visa sig hamna på när-
mare 20 miljoner för att bygga det vi ville 
uppnå. Ett EU-projekt blev lösningen och 
genom att ordna med sponsorer så kunde 
vi täcka upp den 50-procentiga delen vi be-
hövde för att sätta vår vision i verket. Den 5 
juni 2010 inviger vi vår anläggning Optand 
Teknikland och därmed har en för mig över 
10-årig vision förverkligats!
 En vision som resulterade i en fantastisk 
anläggning som ger oss möjlighet att i nya 
lokaler utveckla vår i år 40-åriga veteran-
bilklubb.

Björn Staverfelt
Ordförande JVBK

En trevlig händelse inträffade när jag var 
ansvarig för måndagsträffen i klubblo-
kalen den 8 februari. En ung man, Mats 
Ell, kom fram till mig och berättade att 
han ville bli medlem i JVBK och sådant 
är alltid trevligt att höra. Han hade da-
gen innan köpt en Volvo 244 av 1978 
års modell och fått vetskap om JVBK 
av bekanta. Bilen är i bruksskick och har 
bara rullat 8 300 mil. Dock inte helt 
körduglig för tillfället men till somma-
ren räknar Mats med att ha den i gång. 
Vi hoppas få se mer av honom och hans 
bil framöver. Bra också att någon tar 
hand om även lite yngre veteranfordon!
Välkommen till JVBK Mats!

Göte Högbom

Vid årsmötet valdes Walther Innervik till 
ny ledamot i styrelsen. Han bor i Tanne 
på Frösön med fru och tillsammans har de 
tillskapat tvenne barn och dessa har i sin 
tur åstadkommit de sju barnbarnen. 
 Motorintresset har Walther med sen 
barnsben, pappan var bilmekaniker och 
fordonsobjekt fanns ständigt i hemmet. 
Dock har han inte lyckats föra intresset 
vidare till något av barnen. Walther dri-
ver sedan 32 år Östersunds Dieselservice 
med lokalisering sedan fyra år tillbaka på 
f  d F4-området. Två motorcyklar finns i 
garaget, en Husqvarna ”Svartqvarna” från 
1948 och en Java från 1952. Dessutom 
finns farsans Ford Pickup av 1937 års mo-
dell nerriven i småbitar för 40 år sedan, 
bra att ta till om sysslolösheten skulle bli 
alltför påträngande.
 Walther har varit medlem i JVBK ca 
sex år och deltagit aktivt i rallykommitténs 
arbete. I somras började han också att till-
sammans med några andra aktiva medlem-
mar att ägna klubbens fordon välbehövlig 
omsorg. Främst var det Brockwayen som 
renoverades. Detta uppmärksammandes av 
valberedningen och nu är Walther ansva-

rig för fordonskommittén. Hans och for-
donskommitténs tankar om framtiden för 
klubbens fordonsbestånd kommer vi att få 
läsa i ett kommande nummer av Backspe-
geln i Visionsserien. 

Text och foto Göte Högbom

Walther Innervik – ny ledamot i styrelsen

Ordförande

Walther är en handlingens man. Här ser vi 
honom i färd med att reparera en oljeläcka i 
bakaxeln på klubbens Volvo lastbil.
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posttidning B
Vid obeställbar adressat returneras 
tidningen till:
Jemtlands Veteranbilklubb, Teknikland
Optands Flygfält 107, 831 92 Östersund

 Jemtlands Veteranbilklubb
Teknikland, Optands Flygfält 107, 831 92 Östersund • 063-589 95 34

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

Klubblokalen har öppet måndagkvällar 19.00–21.30 september till och med maj.

www.jvbk.nu

Jemtlands
Veteranbilklubb
bildades 1970 och är en sammanslut-
ning av cirka 1 000 medlemmar med 
cirka 2 000 fordon. Klubben vill verka 
för att historiskt intressanta fordon be-
varas, renoveras till originalskick och 
behålls inom länet. Vi träffas och har 
trevligt tillsammans med våra gamla 
fordon.
 I klubblokalen på Optands Flyg-
fält är det öppet hus varje måndag kl. 
19.00–21.30 under september till och 
med maj månad. 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 för-
månliga specialförsäkring som finns i 
Folksam och If.
 Jemtlands Veteranbilklubb är an-
sluten till MHRF, Motorhistoriska 
Riksförbundet. JVBK:s medlemmar får 
kostnadsfritt annonsera i Backspegeln i 
form av radannonser.
 Medlemsavgiften är 250 kronor/år. 
Familjemedlemsskap för extra medlem 
på samma adress 100 kr/år. Registre-
ringsavgift för ny medlem eller återin-
träde är 50 kronor.

Juni
2 Ovikens ost med ÖMCK
9  Krokoms lanthandel
16 Offerdal, Ede Hembygdsgård
23 Aspåsnäset, ÖMCK inbjuder
30 Nyby
Juli
7 Jordgubbscafèet, Rödön
14 Marieby sommarcafé
21 Strömbacka kvarn
28 Smedjan Bleka, Tandsbyn

April
17 Veteranmarknad Nordichallen, Sundsvall

maj
8 Bilprovningsdagen Östersund, se annons sidan 31

14–16 Sundsvalls Custom & Hot Rod Show, 
www.sundsvallshow.se

22 Springmeet med marknad, Teknikland, se sidan 15

29 Sundsvallsmarknaden, 
Bergsåkers travbana, se annons sidan 23

29 Sollefteå Big Meet och Cruising, 
http://bigmeet.smf-solleftea.se/

29–30 Motormässan, 
Frösö Park, www.motormassan.nu

Juni
5 Street Meet & Cruising, 
Sundsvall, www.streetrulers.se

5 Invigning Teknikland, se annons sidan 15

10 Åkdon och Termos, Sveg

12 Storsjörallyt, Sverigeklassikern och 
JVBK:s 40-årsfirande, se annons sidan 28–29

Juli
1–3 Mid Sweden Nats, 
Gnarp, www.midswedenrebels.se

3 MC och mopedträff, 
Teknikland, se annons sidan 15

8 Åkdon och Termos, Sveg

8–10 Power Big Meet, Västerås, www.bigmeet.com

17 Ramsele Classic o Veteranfordonsdagen,
www.ramsele.com/presentation/motorhistorikerna

23 Crusing i Lillhärdal, www.lillhardal.se/yran/

31–7 Classic Car Week Rättvik, 
alltid vecka 31, www.classiccarweek.com

Augusti
7–8 Jämtland Dragracing Open, 
Optands flygfält, www.shra-ostersund.se

12 Åkdon och Termos, Sveg

14 Cruising, marknad och dans i Sveg
21 Karlsro Flyers End of Summer Meet, 
Ljungaverk, www.karlsroflyers.se

September
4 Great Lake Run, 
SHRA, www.shra-ostersund.se

Sommarens onsdagsträffar

motorkalendarium


