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Redaktören har ordet

flugor, nää! inte det! Jaga gro-
dyngel i bäcken och glömma 
båten som sjunker. Två dagars 
resa i baksätet på solhet bil till 
landets sydliga del. Känna Vej-
bystrands vita, nästan heta sand 
mjukt forma sig runt små fötter. 
Låta miniflundror, gömda i san-
den vid vattenbrynet, kittla un-
der nakna fotsulor. Nya somrar 
och nya resor till andra sydliga 

badplatser. Falkenbergs Stafsinge Strand 
har också vit sand och miniflundror i vat-
tenbrynet. Följa med till Glommens fiske-
läge och köpa räkor och rökt ål. Kvällsfika 
vid Stora Kvarnen vid Olofsbo på vägen 
tillbaka och bli avundsjuk på äldre killar 
med stora bilar och fina flickor. Skrapa 
skinnflagor från brända axlar på kvällen. 
Se på siluetter av stora fraktbåtar långt 
bort på havet vid solnedgången. På tok för 

Sommar och sol i en tid före 
skola och läxor. Smaka morgon-
svala smultron från grässtrå på 
bryggstubron och dela trapp-
steg och sittplats med trygg 
och ansvarsfull katt. Förödande 
myggattacker längs stigen ge-
nom skogen till båten på väg till 
badviken. Ur blommig spruck-
en porslinsskål äta ”Jordgybbar 
och glass”, som norska Anita 
Hegerland sjunger. Sparka boll och träffa 
bildörren, men det syns ju nästan inte, 
tycker man. Sitta på mjölkbryggan, dingla 
med benen och notera länsbokstäver. Gå 
barfota och inte trampa på geting. Filmjölk 
till lunch vid soligt köksfönster. Öppna ett 
nytt Corn Flakes-paket och hoppas finna 
en bil eller ett flygplan man inte redan har. 
Fånga en nyckelpiga, räkna prickarna och 
låta den flyga. Sitta på utedasset och räkna 
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ung men ändå smyga upp till utedansba-
nan på lördagkvällen. Ligga i sanddynorna 
och lyssna på radioprogrammet ”sommar” 
på nyinköpta transistorradion och skratta 
åt Hasse Alfredsson och Tage Danielsson.
Åter tillbaks i nutiden kan man åtmins-
tone hoppas att vädret blir lika fint som 
man minns att det en gång alltid var, och 
att sitta ute en varm kväll med god mat är 
ju nästan alltid … musigt ?
Må så gott och kör lite bil ibland så kanske 
vi möts någonstans. Kom bara ihåg att det 
är högertrafik nu mer.
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Vi åkte genom industriområdet och jag 
bad honom att svänga höger in i en av 
de där smala gränderna där de anonyma 
skumma firmorna hade sin verksamhet 
bakom höga omålade brädstaket. Kör 
upp mot det där staketet! Närmare, ännu 
närmare, nästan emot med backspegeln! 
Så, stanna här. Nu. Tommy såg naturligt-
vis frågande ut, men var ändå en aning 
van efter tidigare impulsiva avvikelser 
från ordinarie rutt.
 Nu ska vi ut, sa jag samtidigt som jag 
började klättra över växelspaken. Där-
efter upp på flaket. Tommy var ett tyst 
frågetecken men gjorde faktiskt ännu 
en gång som jag beordrade. Där stod vi 
längs ett staket i ett industriområde ut-
anför stan, på ett flak på en VW pick up 
med bolagets namn i stora svarta bokstä-
ver i fronten. Mitt på dagen. 
 – Ser du? frågade jag med kanske en 
aning triumferande ton.
 Tommy, som på kvällar och helger helt 
ideellt ställt upp och varit mycket verk-

sam i arbetet med bordtennis-spelande 
barn och begynnande tonåringar, hade 
förstås ett vältränat tålamod, men nu 
hade jag helt tydligt tangerat en gräns för 
vad som var acceptabelt. Han snurrade 
runt på flaket och frågade med ett visst 
irriterat tonfall.
 – Vadå?? 
 Där, svarade jag och pekade: där, inn-
anför staketet mot väggen. En 56:a Re-
kord. Han hävde sig upp på tå och såg 
in över staketet mot bilen, sen på mig, 
vände sig om, som för att vara säker på 
att ingen iakttagit oss där på flaket. Våra 
blickar möttes, ingen sa något, men Tom-
my log, klev ner och in i hytten bakom 
ratten. Själv fick jag balansera från flaket 
och tränga mig in genom glipan i höger-
dörren. Det var på den tiden öronen var 
det mest utstående på kroppen.
 Väl på plats i hytten såg han på mig 
och skrattade till lite, och jag minns att 
jag hann tänka att nu har vi något ge-
mensamt. Nu är vi kompisar även utan-

för jobbet. Sen sa han: du är ju tamefan 
inte riktigt riktig, du! 
 Vi åkte därifrån. Tysta. Till dit vi 
egentligen var på väg från början. Ren-
gjorde några oljefilter. Mest för att bli lite 
lortiga inför återkomsten till huvudkon-
toret för tvåfikat. Vi sa inget mer om den 
där sidoutflykten. Tommy var nog aldrig 
riktigt intresserad av bilar. Visserligen 
hade han haft en SAAB 99:a en period. 
En 99 Turbo. Ja, faktiskt, en turbo. Men 
han hade den inte så lång tid.
 En vinterkväll när de bordtennis-spe-
lande barnen skulle skjutsas tillbaks till 
sina respektive hem ville Tommy impo-
nera lite med en handbromsvändning på 
gårdsplanen. Tur att barnen fortfarande 
var i den åldern att dom tyckte det var 
roligt att pulsa runt i snödrivan när dom 
försökte knuffa upp SAAB:en på vägen 
igen. Några veckor senare hade Tommy 
bytt till en Volvo 245. Kan ju också berott 
på att dom skaffat hund.

ÖVERLEVAREN

JAG MINNS INTE RIKTIGT NU. DET KUNDE HA VARIT PÅ ÅTTIOTALET ELLER MÖJLIGEN I 
BÖRJAN AV NITTIO. FÖRRA ÅRHUNDRADET I ALLA FALL. PÅ FIRMAN. EFTER LUNCHEN. 

VI SKULLE UT PÅ ETT JOBB OCH TOMMY KÖRDE VÅR BLÅA VOLKSWAGEN PICK UP. 
DUBBELHYTT OCH DESSUTOM EN LITEN TICOKRAN PÅ FLAKET.

OPEL REKORD -56

Text & foto ROLF NILSSON

Lördagen den 4 maj var det dags för den 
traditionella besiktningsdagen på Opus 
bilprovning i Odenskog. Till traditionen 
hör att det ofta brukar vara mer vintervä-
der än vårväder vilket stämde i år också. 
Det var några få plusgrader, gråväder 
och små korta byar av snö. I vanlig ord-
ning kunde man värma sig med varmt 
kaffe och även köpa sig en varmkorv.
 Någonting som inte var sig likt var att 
den vanliga anstormningen av fordon 
uteblev, vanligtvis får man köa en bra 
stund för att komma in till besiktningen 
men i år var kön aldrig längre än några få 
fordon vilket kändes lite ovant och kon-
stigt. På Opus hade man också förberett 
sig på en normal anstormning, mycket 
personal var på plats som nästan fick 
slåss om ta hand om besökarna. Orsaken 
till detta kan man spekulera om. Dels 
kan vädret ha spelat ett spratt, det känns 
inte så kul att ge sig ut i skitvädret med 
en vårfin bil. Kanske börjar det ge utslag 
med de nya besiktningsreglerna som 

trädde i kraft under förra året, där for-
donen blir besiktningsbefriade efter 50 
år. Numera finns det dessutom tre olika 
företag i Östersund som besiktigar for-
don, vilket har gjort det lättare att få en 
tid med kort varsel, så många hade nog 
redan passat på under april då vi hade 
vårväder.

Text & foto Lars-Göran Andersson

Traditionell 
besiktning
i Odenskog
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I utställningshallen hade det även fun-
nits en röd Rekord och dessutom en helt 
ny färg: mörkgrön metallik som fick bi-
len att se extra lyxig ut, men han valde en 
ljusblå. Man ska inte sticka ut. Inte göra 
sig som lite för mer. Det var stort nog att 
komma hem med en helt ny bil. Nu var 
den dagen kommen, en torsdag i augusti 
1956 och klockan närmade sig 14:00. Av 
försäljare Pettersson föreslagen tid för af-
färsuppgörelsen.
 Tidigare samma dag hade Löfqvist 
på leveransavdelningen ur de olika kar-
tongerna, bokstaven Z längst till vänster, 
och sedan siffrorna ett till nio och noll 
i nummerordning, plockat ihop kombi-

nationen som bildade registreringsnum-
ret Z15989. Stukat till siffrornas nitar på 
baksidan av nummerplåten och borrat 
två hål på vardera plåten. Det gällde att 
se upp lite eftersom det var olika avstånd 
på hålen i bilkarossen fram och bak. 
Löfqvist hade sedan länge monterat hur 
många plåtar som helst, så det blev säl-
lan fel. 
 Kylargardinen har kommit på plats 
framför kylaren och kedjan med trä-
knoppen indragen och upphakad i fästet 
till vänster under instrumentbrädan. Två 
gummimattor är lagda på golvet fram 
och det extra beställda solskyddet för 19 
kronor och 75 öre sitter monterat på hö-

ger sida. Återstår nu endast att på insidan 
framför dörren med små skruvar fästa 
skattekvittohållaren och skylten som 
med gravyrpennan fått det sirligt skrivna 
namnet ”John Olsson Bodsjöbacken”. 
 Innan köpekontraktet skrivs på, går 
försäljare Pettersson och hemmansägare 
Olsson tillsammans snett över Rådhus-
gatan och bort till Edenbos Konditori 
där Pettersson bjuder på kaffe med till-
behör som tack för god affär. Bilförsälja-
ren tar rutinmässigt ett runt wienerbröd 
till sin kaffekopp, går och sätter sig vid 
sitt fönsterbord på den från butiksgolvet 
halvmetern upphöjda hyllan längst bort i 
lokalen. John Olsson ser först lite vilsen 

ut framför delikatessdisken, men mors-
kar upp sig och pekar på en prinsessba-
kelse. Det är ju inte varje vecka man är 
i stan, för den delen inte varje månad 
man blir utbjuden på kondis heller. Och 
absolut inte varje år som man köper en 
alldeles ny bil. Lägg på en mazarin också! 
 Pettersson pratar om sommarens 
växtlighet, fiske och den kommande 
älgjakten, så som han gjort med säkert 
tjugofem andra bilköpare under somma-
ren, men John är inte helt mottaglig för 
någon livligare konversation. Han tänker 
mer på att han snart ska köra hem till 
gården i en splitter ny bil. Ska han ställa 
in den i skjulet på en gång, eller ska den 

få stå utanför hu-
set under kvällen? 
Sådär lite snett 
med fronten ut 
mot vägen, synlig 
om någon råkade 
komma förbi. 
 Gumman vill nog åka en tur, hon ock-
så. Det får bli en sväng efter middagen 
men innan 19-nyheterna på radion. Ge-
nom byn ut till stora vägen och tillbaka. 
Hon får vara nöjd med det, så länge. På 
lördag ska dom som vanligt till affären i 
grannbyn för att veckohandla och levere-
ra både ägg och jordgubbar. Då kommer 
alla att se, gå runt och bli imponerade. 

Läge att sätta tummarna 
innanför hängslena, gunga lite upp på tå 
och säga: jooårå. En liten söndagsutflykt 
med termos och fikakorg kan man nog 
också kosta på sig, sådär första helgen 
med ny bil. Om det inte regnar, förstås. 
Då får den stå inne i det ombyggda fjös-
skjulet till nästa helg.
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Den ljusblå 56:a Rekorden kommer att 
överleva både John med fru och några 
ägare till, innan den hamnar på undan-
tag innanför ett staket i ett industriområ-
de, men här vänder det igen. Någon ska 
just starta en återupplivning och bilen 
blir rostlagad och får ny blå färg lika som 
när den var ny.
 Petra och Emil Englund blir 2016 nya 
ägare och fullföljer renoveringen med 
hopmontering efter kaross- och lackar-
betet. En del löpande underhåll och sö-
kandet efter nya delar pågår fortfarande 
och på önskelistan finner man till exem-
pel: bakre skärmlister, mittendelen till 
stötfångaren bak samt kromlist runt bak-
rutan. För övrigt rullar den på bra, den 
blå lilla klimpen, på Jämtlands fjällnära 
grusvägar.

Erkännande:
Stycket med försäljare Pettersson och ny-
bilsköpande John Olsson är påhittat, men 
skulle kunna vara lika sant som allt annat 
faktiskt är.

Hustrun överraskade mig på morgonen 
den 11 maj med att föreslå att vi ändå 
kanske skulle kunna åka till Stjördal på 
motormässa. ”Då gör vi ju i alla fall nå-
gonting,” var hennes korta motiv till frå-
gan. Jag hade i ärlighetens namn ställt 
frågan lite försiktigt några veckor innan 
men trodde att hon förträngt den.
 I vissa lägen är jag lättövertalad och 
Chevan var nybesiktigad och tvättad. Vi 
kokade en termos kaffe och drog iväg 
västerut. Vädret såg hyfsat ut men redan 
i Järpen började det att regna och det 
blev värre och värre. I Duved började 
det dessutom snöa lite och i Enafors blev 
det riktigt illa. Jag började så smått ångra 
bilvalet eftersom den amerikanska mus-
kelbilen stundtals kändes något instabil. 
Men en tjurig jämte biter ihop, det är väl 
därför vi har tänder, och så småningom 
nådde vi fram till Stjördal och mässan. 
Jag tror för övrigt att hustrun inte riktigt 
förstod att jag blev lite svettig under det 
värsta snöfallet och hon tog glatt täten in 
på mässan och raskade på genom mont-
rarna och bilarna.

 Mässan var riktigt bra med en intres-
sant blandning av olika smaker och in-
tressen. Där fanns allt från nya italienska 
sportbilar till gamla bruksfordon i bra 
bruksskick och också en hel del motor-
cyklar i olika utföranden och skick. Vi 
träffade också några goda vänner och 
klubbmedlemmar från Vaplan och Yt-
terån men vi såg inga veteranbilar från 
Jämtland och det kanske berodde på att 
de som hade tänkt åka kollade väderle-
ken innan man begav sig av.

 Hustrun frågade mig efteråt vilket for-
don som varit mest intressant och det var 
nog en fint renoverad Ford Anglia herr-
gårdsvagn från tidigt sextiotal. Jag tror 
aldrig jag såg någon sån hemma i Mörsil 
när det begav sig.
 Mässan var väl värd att besöka och det 
blev, trots vädret, en fin utflykt till gran-
nen i väster.

Text & foto Sture Hernerud

En dag i Naboland
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MANNEN
MYTEN
MOTORCYKELN

Här kommer historien om en 
i högsta grad levande legend. 

Den handlar om Tord ”Tårtan” Gustafsson 
från Hissmofors utanför Krokom. 

Trots sin relativa ungdom, drygt femtio år, 
så är han välkänd och mytomspunnen 

i vida kretsar bland motorfolk.
Klubben fick ett hedersuppdrag en ons-
dag på försommaren. Vi blev kontaktade 
av företaget Nord-Lock i Halabacken, 
Åre kommun. Ni som deltog i Tjäla-
svängen 2018 vet var det ligger eftersom 
starten skedde i företagets anläggning. 
 Anledningen till kontakten var att 
företagets hela ledningsgrupp inklusive 
deras representanter från Kanada, Eng-
land och Tyskland, var samlad för att ta 
ett nytt spadtag för utbyggnad av fabri-
ken. De är världsledande på låsbrickor 
och har kört tvåskift under flera år för att 
hinna med att producera brickorna och 
är nu i stort behov av nya, större lokaler.
 Orsaken till samtalet var att de bodde 
på Clarion i Östersund och deras VD är 
en stor vän av veteranfordon så de und-
rade om vi kunde åka en liten tur runt 
Frösön med hela gänget.
 Eftersom de visade stor välvilja när vi 
hade vår aktivitet i fjol vinter så var det 
en självklarhet för oss att bjuda tillbaka. 
Vi skakade ihop ett gäng förare med bilar 
och försökte blanda olika modeller vilket 
vi också lyckades med.
 Det var ett mycket överraskat gäng 
som kom ut från hotellet eftersom ar-
rangören inte hade berättat vad som 
skulle ske under kvällen, men det var en 
mycket lyckad överraskning eftersom 
hela gänget raskt tog plats i de sex bilarna 
som stod framför entrén.
 Det blev en trevlig och gemytlig åktur 
och alla inblandade var helnöjda efteråt.

Text & foto Sture Hernerud

Frösön runt 
med
Nord-Lock
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Under de senaste tjugo åren har han 
gjort sig känd som galningen som kör 
backtävlingen i Hammarstrand med mo-
torcykel uppför Kullstaberget med svart/
rödrutig öppen skogshuggarskjorta och 
en hjälm som troligen har som huvud-
uppgift att hindra hornen från att växa 
ut. Arton gånger av nitton möjliga har 
han vunnit pokalen ”peoples choice” 
genom sina våghalsiga race med en mo-
torcykel som egentligen är helt omöjlig 
att hantera på det sätt Tord gör. Han kör 
nämligen en minst lika mytomspunnen 
hoj som han själv – nämligen en Honda 
CBX 1047 från 1979. 
 Det var en gång Hondas svar på alla de 
muskelmaskiner från Kawasaki, Yamaha 
och Suzuki som kom under sjuttiotalet. 
En maskin som var så brutal att den till 
och med förbjöds i hemlandet då den an-
sågs alltför tung och farlig. Motorn är en 
24-ventilers radsexa på 1 047 kubik och 
som villigt låter sig varvas till över nio tu-
sen varv och sedan fortsätter den bara att 

öka … På detta 275 kg tunga monster på 
105 hästar sitter alltså 75 kg Tord och kör 
som om det vore en cross på 125 kubik 
på grusvägen uppför berget. Dessutom 
med en sång i piporna som ekar mellan 
bergen i Vildhussens land och det gör att 
alla åskådare kan följa racet hela vägen 
oavsett om man ser ekipaget eller inte.
 Men låt oss börja från början med his-
torien om piloten på racern. Tord föddes 
i mitten av sextiotalet i Föllinge och re-
dan före tioårsåldern hade den förstån-
diga fadern Ruben försett grabben med 
motorcykel. Det blev en minihonda in-
köpt på Sporttjänst i Östersund och han 
minns tydligt hur han hjälpte till att kån-
ka upp maskinen från källaren i butiken. 
Efter det var det så att säga kört … Ett 
stort antal crossar och sedan mer eller 
mindre ombyggda andra hojar passerade 
under Tord och slets ut i takt med hans 
byxbakar och knän. 
 Tord berättar också om mötet med 
den motorcykel som blev hans stora 

dröm och som han också så småningom 
kom att köpa. En sommardag när han var 
i tolvårsåldern var han som vanligt ute 
på gården och lekte då han fick höra ett 
ljud på långt avstånd som påminde om 
ljudet från en Formel 1 bil. Han sprang 
ned till vägen och då kommer en motor-
cykel som han aldrig tidigare sett och det 
var just en Honda CBX som åkte genom 
byn. Han lovade sig själv att han måste 
köpa en likadan när åldern var inne och 
så blev det också.
 Han utbildade sig till bilmekaniker 
med plåtarbeten och lackering som spe-
cialitet. Redan i slutet av åttiotalet drog 
han igång en egen firma under namnet 
”Knussel och Black” och under hela nit-
tiotalet blev han vida känd för sina lack-
eringar, ofta med vackra motiv, på mo-
torcyklar och främst på hojar från olika 
MC-klubbar. Det går en historia om när 
han besökte en utställning i Stockholm 
så tog några kompisar med honom ut 
på en skum krog som hette Asterix. Han 

fick allvarliga förhållningsorder om att 
hålla en låg profil eftersom krogen drevs 
av MC-gäng och de kunde vara lite skep-
tiska mot nykomlingar. När han kom in 
i lokalen var det flera som började hojta 
”nä men tjena Tårtan, vad gör du här?” 
Hans kompisar som tagit med honom 
fattade inte hur han kunde känna så 
många, men han var redan då välkänd av 
alla som hade fått sina hojar lackade av 
honom.
 Tord gick sedan vidare i livet och ut-
bildade sig till brandförman, som han 
för övrigt jobbar deltid som idag, och 
sedan till lärare och idag har han sitt ar-
bete bland eleverna på fordonstekniska 
linjen i Östersund. Firman hemmavid 
lever kvar men han kände sig tvungen att 
byta firmanamnet mot något neutralare 
då han hade mycket jobb med fordonen 
åt ambulans och polis under många år …
 För att återgå till CBX-en så köpte han 
den 1989 och dåvarande ägare hade reno-
verat motorn. Han körde den drygt 140 
mil och sedan skar den … Det visade sig 
att han som renoverat den noggrant och 
säkert mödosamt, inte bytt ut sträckbul-
tarna till toppen och då höll inte grejorna 
ihop länge med den påfrestning som blir 
på en motor med så höga varvtal.
 Ny motor skaffades och då passade 
han också på att byta baksvingen på ho-
jen för att få den lite mer lättkörd – de 
tidiga modellerna hade nämligen en viss 
benägenhet att börja wobbla i vissa lägen.
 I inledningen noterade jag att han 
vunnit peoples choice arton gånger av 
nitton möjliga och då frågar sig vän av 
ordning; varför vann han inte den nit-
tonde gången? Jo, de hade byggt om vä-

gen genom att justera dikena och bom-
bera vägkroppen så den var smalare och 
lite högre än normalt så det racet gick 
lika mycket på som utanför vägen. Hus-
trun Irenes kommentar efter loppet var 
lite torrt – ”du kör ju som en kärring” …
  Hon är för övrigt av samma kaliber 
som maken eftersom hon många gånger 
bett om att få åka med på racet men där 
har gränsen gått. Tord lider ju inte direkt 
av något tungsinne så han tog nog för-
lusten med ro, dessutom är han även en 
stor vän av Corvette och det var en sådan 
”pulka”, för att citera Tord, som vann den 
gången. Till sist kan man ju tillägga att 
han kör hojen till och från tävlingen med 
Irene på bönpallen …
 Tyvärr så får vi inte se varken Tord el-
ler någon annan i år på någon backtäv-
ling i Hammarstrand eftersom de sträv-
samma funktionärerna kroknat efter 
många år men vi är många som hoppas 
att det tas nya tag nästa år.

Honda CBX
Motorcykeln tillverkades åren 1978– 
1982 och var då den kom, världens  
starkaste och snabbaste serieprodu- 
cerade motorcykel enligt dåtidens 
motortidningar. Motorn var en radsexa 
med 24 ventiler på 1047 kubik och 
105 hk. Den 275 kg tunga maskinen 
nådde toppfarter på omkring 220 
km/tim. Den beskrevs som ganska 
svårkörd i racingsammanhang och 
därför modifierades baksvingen 1981 
då man ersatte de traditionella dubbla 
bakdämparna med en enkeldämpare 
och man styvade upp chassit något. 
Tord har själv gjort den modifieringen 
på sin maskin.
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fungerade lika bra eftersom det vid den 
tiden inte hade något inmonterat foto på 
körkortets rätte ägare. En av bilarna sål-
des rätt omgående och P.O registrerade 
sig på bil nummer två. 

Verksamheten gick lite på sparlåga 
under skoltiden men korrespondensen 
med amerikanska biltillverkare fortsatte 
ändå, vilket resulterade i ännu en gene-
ralagentur. Den här gången för Monitor 
Motor Car Co som våren 1922 sände en 
bil till Sverige. En strejk ombord på far-
tyget resulterade dock i att fartyget även 
denna gång angjorde Göteborgs hamn 
under augusti månad. Det tog inte lång 
tid innan Monitor´n såldes och förutom 
handeln med begagnade bilar som såg 
till att det blev fart på ekonomin, kän-
de de båda kompanjonerna sig mogna 
för ytterligare utlandskontakter. Från 
Tyskland importerades cykelmotorerna 
Phantom och en liknande motor av fa-
brikat Alba. Dessa motorer som var av-
sedda att monteras i ramen på vanliga 
cyklar, anlände isärplockade vilket gav 
anledning till anskaffande av en kombi-
nerad försäljningslokal och verkstad på 
Strandgatan 1. 
 Efter handelsgymnasium i Stockholm, 
rekrytutbildning och en praktikantplats 
i Lindesberg, kom Torsten Brolén 1925 
hem till Östersund igen och blåste nytt 
liv i verksamheten. Den 26 oktober 1925 
inregistrerades firman Berner & Co till-
sammans med klasskamraten Gunnar 
Öhrstedt samt Torstens farbror, Gunnar 

Berner, och ett kontor inreddes på andra 
våningen i fastigheten Prästgatan 26. Lite 
märkligt kanske, men man inriktade den 
nya verksamheten på kontorsmaskiner. 
Från Tyskland importerades skrivmaski-
nen Orga som såldes med viss framgång 
till stadens affärsmän. Den första maski-
nen köpte firma Allan Östlund och den 
ska enligt något obekräftade uppgifter 
fortfarande finnas kvar bland firmans in-
ventarier.
 När Östersunds rundradiostation 
startade hösten 1926 såg man sin chans 
att vara först ut med att tillgodose lyss-
narsugna jämtar med radiomottagare. 

Intresset och försäljning av appa-
rater var enormt och kompanjonerna 
hade svårt att hänga med, eftersom det 
från början bara fanns lösa delar att in-
handla och firman fick sätta ihop spolar, 
kondensatorer och andra till radiomot-
tagare, nödvändiga små saker som kräv-
des för att leverera ljud till förundrade 
och förväntansfulla lyssnare. Svenska AB 
Philips hade bildats några år tidigare och 
hade kompletta, seriebyggda apparater 
av hög kvalitet och från 1928 lanserades 
modeller som kunde anslutas direkt till 
belysningsnätet. Berners lyckades få en-
samförsäljningen för både Jämtland och 
Härjedalen av Philips produkter. Ett av-
tal som varade fram till 1960 då nya vill-
kor och konkurrens gjorde att Berners 
tackade för gångna år. 
 Rörelsens expansion ställde nya öns-
kemål på lagerutrymmen samt utställ-

ningslokal, vilket förverkligades 1927 
när man övertog O. A. Ohlanders Ma-
skinaffär och flyttade in deras lokaler i 
hörnet Storgatan och Södra Nygränd, 
nuvarande Thoméegränd. Med i köpet 
av Ohlanders följde agenturerna för Pen-
ta båtmotorer, SKF kullager, samt den 
”självsugande” Elmo-pumpen.

Trots att sortimentet nu var väldigt 
brett och spretigt och den dagliga verk-
samheten nog så intensiv, låg bilintresset 
i bakhuvudet och väntade på sin tid. Den 
kom 1928 när förhandlingar inleddes 
med General Motors Nordiska AB. Det 
hela resulterade i att Berners under mars 
samma år blev återförsäljare av först 
Oldsmobile och någon månad senare 
ingick även Buick samt GMC-lastbilar 
i avtalet med GMN. Att vara återför-
säljare för General Motors krävde dock 
större och mer ändamålsenliga lokaler. 
Man fick således åter igen söka lämpliga 
utrymmen och i precis samma tid blev 
fastigheten, i dag välkända Storgatan 39, 
ledig. I Östersund fanns nu ett flertal eta-
blerade bilfirmor. AB Knut Wiklander 
sålde Ford, Volvo som var ny på markna-
den representerades av Jonssons Motor 
AB och Sandström & Ljungqvist hade 
av General Motors tilldelats Chevrolet 
och Pontiac. Berners annonserade flitigt 
i lokalpressen med både hel och halvsi-
desannonser om årets ”succésmärken” 
Buick, Oldsmobile och GMC. Efter 1928 
och 1929 års fina försäljningsresultat 
märktes en viss avmattning under 30-ta-

Tack vare en mycket gedigen och väldo-
kumenterad historia som förvaltats nog-
samt genom åren och som fortfarande 
blir uppdaterad och även digitaliserad 
av den mångårige medarbetaren Göran 
Melin, har man koll på historien. 
 Det är snart hundra år sedan firman 
Berner & Co grundades, och varför inte 
vänta med historieskrivningen tills det 
blir exakt hundra år? Njaee, tar man ut 
glädjen i förskott, har man ju chans att bli 
glad två gånger.
 Vid ett av många besök hos farmor 
och farfar i Aspås fick den då åttaårige 
Torsten Brolén för första gången se en 
automobil. Det gjorde så starka intryck 
på honom att han knappt tio år senare 
som 17 åring och flitigt läsande och stu-
derande av amerikanska motortidskrif-
ter blivit extra intresserad av bilmärket 
Tulsa, som tycktes ha eleganta, fina mo-
deller. Brevväxling och förhandlingar 
resulterade till slut i att Torsten fick ge-
neralagenturen för Sverige och i augusti 
1920 anlände två bilar till Göteborg. 
Farbror och tillika trävaruhandlare P. O. 
Jönsson samt troligen även pappa Erik 
Brolén var medfinansiärer när firman 
Brolén & Jönsson bildades. Tulsa-bilarna 
kördes upp till Östersund på två dagar av 
farbror P. O. och Torsten, som på grund 
av för låg ålder, lånat ett körkort vilket 

-åringen
HUR LÄNGE ROBERT LIND I 

KRAMFORS HAR FUNNITS, VET 
VÄL INGEN. I ALL EVIGHET PÅSTÅR 
HANS ALFREDSSON. HUR LÄNGE 
BERNERS HAR FUNNITS VET MAN 

DÄREMOT VÄLDIGT EXAKT.
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lets första år, men i maj 1931 lyckades 
Berners i hård konkurrens få agenturen 
för Opel som annonserades som ”värl-
dens billigaste kvalitetsautomobil”. En 
mindre bil till ett pris av 2,625 kronor, 
vilket blev ett bra komplement till de 
större och mycket dyrare amerikanska 
vagnarna.

Depressionsåren i början av 30-talet 
blev kännbara även för Berners, som 
trots ett mycket brett produktsortiment 
med allt från ”kontorsutensiler”, skriv- 
och räknemaskiner, motorcyklar, en 
stor radioavdelning, stationära motorer, 
cyklar och automobiler plus mycket mer 
både stort och smått, grävde djupa sår i 
kassan där den sedan länge etablerade 
och välrenommerade radioavdelningen 
till stor del bidrog till bolagets överlev-
nad. Ett bra komplement blev också det 
egna cykelmärket Master, som Gävle Ve-
locipedfabrik tillverkade för Berners räk-
ning. Den ekonomiska vändningen kom 
1934 när bokslutet visade en avsevärd 
förbättring. Värt att notera att radioav-
delningen fortfarande stod för mer än 
50 % av omsättningen. Bilverksamheten 
hade ännu inte gett det resultat man hop-
pats på men 1936 lanserade Opel den nya 
modellen Olympia, som blev stor succé 
och bilavdelningen blev nu för första 
gången den största rörelsegrenen i bo-
laget. Den hastigt ökade bilförsäljingen 
medförde krav på nya större verkstadslo-
kaler och 1937 invigdes den nyuppförda 
verkstaden på Köpmangatan 31. ”Den 
största och modernaste i Norrland” och 
som i Östersunds Posten beskrevs som 
”Berners nya service – en ultramodern 
anläggning”.

 Den ekonomiska situationen försäm-
rades radikalt när Andra Världskriget 
lade sin blöta filt över Sverige. En ljus-
punkt var att radioavdelningen ändå 
lyckades med ett relativt bra resultat, 
och dessutom kom det in en del pengar 
från bilverkstaden tack vare arbeten med 
Kronans fordon. Försäljning och ser-
vice av gengasaggregat gav också några 
extra kronor till kassakistan. Det näst 
intill totala importstopp av fordon som 
rådde under kriget medförde att Gene-
ral Motors inte hade mycket att erbjuda 
sina återförsäljare. Försäljningschefen 
för GM lastvagnar, David Larsson, hade 
dessutom flyttat över till Scania Vabis 
som nu ville växa på den civila markna-
den efter att under krigsåren mest haft 
armén som sin största kund.

David Larsson och Torsten Brolén var 
väl bekanta sedan de många åren Ber-
ners varit GM:s återförsäljare, och Bro-
lén kom 1943 överens med Scania Vabis 
om att i stället bli återförsäljare av deras 
lastvagnar. Under stor vånda får man 
förmoda, då GM förstås inte accepterade 
några andra konkurrerande bilfabrikat 
hos sina återförsäljare. Den långa affärs-
förbindelsen med General Motors avslu-
tades därmed, samtidigt som Scania Va-
bis hade begränsade leveransmöjligheter 
till den civila marknaden på grund av 
stora åtaganden för Försvaret. Det skulle 
dock snart efter kriget lossna med den 
civila fordonstillverkningen för Scania 
Vabis och Berners kunde tillgodose den 
Jämtländska fordonsflottan med både 
lastbilar och några bussar. Avsaknaden 
av en personbil i modellutbudet löstes 
1946 genom först, ett avtal med Citroën, 

senare under året tillkom även Jeepen 
från Willys Overland och från Förenade 
Bil i Malmö lanserades Morris som ett 
mindre och billigare alternativ till Ci-
troën. Torsten Brolén nöjde sig inte med 
detta utan lyckades även bli återförsäl-
jare till Svenska Traktor AB och därmed 
fanns även Allis-Chalmers traktorer un-
der Berners tak.
 Scania Vabis lyckades i juni 1948 vinna 
den åtråvärda Svenska generalagenturen 
för Volkswagen och även om leveranska-
paciteten till en början var mycket blyg-
sam, skulle denna lilla konstiga bil några 
år senare påverka och förändra framti-
den i stort sett i hela världen, inklusive 
Berners i Östersund.  

Text: Rolf Nilsson. Fakta och bilder från 
Berners omfångsrika arkiv som Göran 
Melin fortlöpande djupdyker i.

Köpmangatan 31.
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Underbart 
lätthanterlig
Underbart 
lätthanterlig
Underbart 
lätthanterlig

BMW 2002 turbo

Text & foto LARS-GÖRAN ANDERSSON
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Liksom alla BMW 02 är 
den underbart lätthanterlig,
ligger bra på vägen och 
känns alert.

Personligen tycker jag att det får finnas 
lite årsringar på en bil som ändå är 45 år. 
 Hur är då bilen att köra? Liksom alla 
BMW 02 är den underbart lätthanter-
lig, ligger bra på vägen och känns alert. 
Sikten är mycket bra tack vare tunna tak-
stolpar och stora glasytor. Det som enligt 
Marcus tar lite tid att vänja sig vid är att 
motorn på låga varv känns slö och det 
tar lite tid innan den bygger laddtryck, 
men från 4000 varv händer det saker och 
då kliver laddtryckmätaren raskt upp på 
rött. Om det ska vara så eller inte är Mar-

cus inte helt säker på vilket gör att han 
inte riktigt vågar hålla fullt någon längre 
stund utan har ett öga på mätaren och 
matar på lagom med gaspedalen. Fartök-
ningen är grym ändå, vilket om inte an-
nat visar sig på bränsletörsten. Även vid 
ganska försiktig körning går det knap-
past att komma under 1,5 liter/mil. Den 
nöjer sig inte med mindre än 98 oktan 
och får också en skvätt blyersättning vid 
varje tankning. Fjädring och stötdämp-
ning har utvecklats mycket under åren 
som gått, den kan kännas en aning svam-

pig och däcksutrustningen har också ut-
vecklats. Den rullar på 185/70-13” HR 
vilket var original 1974 och var då en 
prestandadimension. 
 I Sverige såldes ett mindre antal nya 
Turbo 1974-75 men de flesta som nu 
finns har liksom denna bil importerats i 
efterskott. Vid min senaste sökning fanns 
49 bilar registrerade som 2002 Turbo. 
Hur många som är i trafik framgår inte 
och det kan kanske finnas med några 
”oäkta” bilar, vanliga 2002 ombyggda till 
Turbo.

Detta exemplar, en av 1672 tillverkade, 
såldes från början till Italien och hade en 
aktsam ägare, vilket märks i första hand 
på hur inredningen klarat sig. Vanligtvis 
gör solen att instrumentpanelen spricker 
och stolklädseln tål inte heller så mycket 
slitage. Troligtvis har den använts spar-
samt och stått väl skyddad i garage mel-
lan åkturerna. 
 År 2005 blev BMW:n svensk, då Mar-
cus köpte bilen via en holländsk handlare 
specialiserad på klassiska BMW. Bilen 
fraktades till Sverige men blev sedan stå-
ende cirka 1,5 år beroende på den ita-
lienska byråkratin. De vägrade att släppa 
ifrån sig original registreringshandlingar 
utan skickade bara kopior vilket inte 
godkändes av svenska myndigheter. Pro-
blemet löstes så småningom, för det var 
inte bara denna BMW som var drabbad 
utan många Italienimporter stod på kö 
för registrering. Från 31/7 2006 har bilen 
varit i trafik i Sverige och under dessa år 
har bilen rullat knappt 400 mil. I sam-
band med en översyn av instrumente-
ringen innan bilen togs i bruk blev mä-
tarställningen nollad av misstag. Totalt 
har bilen gått drygt 12000 mil. 
 Från början levererades bilen utan yt-
terspegel på passagerarsidan och utan 
säkerhetsbälten bak från fabrik. Denna 
avvikelse från svensk standardutrust-
ning gick att få dispens för, då det gick 
att bevisa hur bilen var utrustad när den 
såldes som ny. Standard var en 4-växlad 

låda men mot extrabeställning gick det 
att få en 5-växlad, en så kallad dog-leg 
med 1:an nere till vänster och en sådan 
har funnits på plats sen bilen var ny. 
Det är en del mindre saker som behövt 
åtgärdas, som exempel fanns några hål 
i bakluckan efter en antennmontering. 
De aluminiumfälgar som bilen kom på 
från Italien var inte original, men genom 
en bytesaffär sitter nu originalfälgar på 
plats, dock med ett senare tillverknings-
datum än 1974. Det allmänna tillståndet 
skulle jag säga är ett riktigt bra bruks-
skick, men det håller inte Marcus riktigt 
med om. Han visar på en rostantydan på 
ett ställe och har planer på att lacka om 
bilen längre fram i tiden då det finns lite 
nyansskillnader i lacken på en del ställen. 
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slö. När varvet ökade så ökade effekten 
brutalt från omkring 4000 varv, ketchup-
effekten. Insprutningen Kugelfischer 
behölls från 2002tii. Det behövdes ytter-
ligare förstärkningar av karossen när ef-
fekten ökades, golvet förstärktes vid bak-
axeln. Kraftigare bromsar fram och bak, 
diff-broms blev standard och ändrad 
utväxling för lägre varvtal på Autobahn. 
 Lanseringen av turbomodellen ham-
nade i tid väldigt olyckligt, dels samman-
föll den med den oljekris som drabbade 
världen i slutet av 1973 i samband med 
oktoberkriget i Mellanöstern, och en 
miljötrend i bland annat Tyskland där 
motorstarka bilar blev ett hatobjekt. Tur-
bon med sina yttre kännetecken i form 
av skärmbreddare, spoiler både fram och 
bak, dekaler på sidan och inte minst den 
spegelvända texten på framspoilern blev 
en symbol för en anti-social bilmodell 
och det fanns politiska grupper som ville 
få ett förbud för sådana ”aggressiva” bilar. 

Texten väckte ett så stort motstånd att 
BMW levererade bilarna utan monterad 
text på spoilern, det var upp till köparna 
att montera dekalen. 
 Produktionen startade i januari 1974 
och efter 1672 producerade bilar avslu-
tades tillverkningen i december samma 
år. Majoriteten av bilarna lämnade fabri-
ken vitlackerade, Chamonix, och endast 
ett mindre antal i silver-metallic, Pola-
ris. Antalet tillverkade bilar blev oväntat 
lågt, kanske också beroende på att man 
inte brydde sig om att försöka få den 
godkänd för USA eller att tillverka någon 
högerstyrd version för England. Model-
len fick också lite dåligt rykte för tillför-
litligheten och för att bilen var svårkörd 
när effekten kom. 
 Ett litet antal tillverkade av en väldigt 
speciell modell brukar innebära att när 
ett antal år gått så vaknar ett samlarin-
tresse och då börjar värdestegringen på 
riktigt. Av 1672 tillverkade så verkar det 
finnas cirka 20 i Sverige, dock oklart i vil-
ket skick alla befinner sig i.

I mitten av 60-talet hade BMW kommit 
på fötterna ekonomiskt tack vare succén 
med Neue Klasse, en 4-dörrars sedan 
med en helt nyutvecklad motor på 1,5 li-
ter. Motorn kom att tillverkas med olika 
cylindervolymer, förutom 1,5 liter även 
med 1,6 liter, 1,8 liter samt 2,0 liter, alla 
baserade på samma block men med olika 
borrning. 
 BMW insåg att det skulle finnas en 
marknad för en tvådörrars-modell och 
utvecklade relativt snabbt en modell där 
yttermåtten krymptes liksom hjulbasen. 
Drivlinan kom direkt från den större 
Neue Klasse med mindre ändringar. Mo-
dellen lanserades på våren 1966 och blev 
genast en succé. Beteckning blev 1600-2, 
där 2:an stod för att den var en tvådör-
rars modell. Med lättare kaross och pigga 
köregenskaper kunde den även konkur-
rera med Alfa Romeo i fråga om sportig-
het. Under hösten 1967 kom en vässad 
version, 1600ti på 105 hästar. Denna mo-
tor klarade inte av de hårda avgaskraven 
för att kunna säljas i USA. Efter påtryck-
ning från USA-importören blev resulta-
tet att 2-liters motorn på 100 hästar, som 
redan hade klarat avgaskraven, hamnade 
i den mindre modellen och därmed var 
2002 född. Lanseringen skedde i början 
av 1968 och det var få detaljer förutom 
motorstorleken som skiljde den från 

1600-2, endast märket på bakstammen 
och en grill utan krom. Båda modellerna 
var tämligen snålt utrustade invändigt, 
inte ens varvräknare ingick. 
 Nästa utvecklingssteg var att montera 
tvåförgasarversionen av 2-litersmotorn 
vilket ökade motoreffekten till 120 häst-
krafter. Beteckningen blev då 2002ti. 
Med ökande effekt och vridmoment var 
man tvungen till vissa modifieringar, för-
stärkta bakre bärarmar, bredare spårvidd 
med hjälp av andra fälgar men framför 
allt kraftigare frambromsar. Det var få 
bilar i slutet av 1960-talet som kunde 
konkurrera med BMW:s toppfart på 190 
km/h, speciellt då aerodynamiken inte 
prioriterades i första hand.
 I samband med första ansiktslyftning-
en 1971 lanserades nästa version, 2002tii, 
där det andra ”i” stod för insprutning. 
Hästkrafterna ökade till 130, maximala 
vridmomentet ökade också men togs ut 
vid höga 4500 varv, 1500 varv högre än 
enkelförgasarmotorn. Bränsleförbruk-
ningen sjönk med insprutningen, vid 
”normalkörning” alltså. Insprutningen  

var av fabrikat Kugelfischer, ett avance-
rat mekaniskt system som kräver kun-
nig mekaniker. Det var också 1971 som 
halvkombimodellen Touring kom, blev 
då ingen framgång men desto mer efter-
sökta nu. 
 Den slutliga utvecklingsfasen kom 
med 2002 Turbo 1973. Den hade föregåtts 
av mycket huvudbry hos BMW. Med 130 
hästars version av 2-litersmotorn tycktes 
man ha nått så långt den motorn gick att 
utveckla och fortfarande behålla tillför-
litlighet. Den gick av tekniska skäl inte 
att borra mer eller öka slaglängden. Det 
lilla motorrummet var för trångt för att få 
ner en av BMW:s sexor. Inom racingens 
grupp fem hade BMW redan 1969 kört 
med turboladdning och plockat ut cirka 
270 hästkrafter. Svårigheterna var att 
applicera racingteknik till att fungera i en 
bruksbil. Då fanns ännu inte tekniken att 
med wastegate och elektroniskt reglera 
trycket och få en motor som fungerar 
både på låga och höga varv.
 BMW sänkte kompressionen vilket 
gjorde att motorn på låga varv var ganska 

Från 1600 
till 2002 turbo

Text & foto LARS-GÖRAN ANDERSSON
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högerstyrda eftersom engelsmännen har 
fördärvat även denna ö med att köra på 
fel sida och inte göra som oss civiliserade 
från övriga Europa. De finns ett intresse 
för gamla bilar här på ön och den vanli-
gaste bilen är Morris Minor. 
 Träffar sker ibland med bilar från 
1950-, 1960 och 1970-talet. Det finns 
även ett intresse för nybyggda ”Replikor” 
som man ser på dessa träffar. Så ett in-
tresse för bilar och motorcyklar finns och 
framför allt ett stort intresse i rally. 
 Med sina 340 soldagar passar ön också 
utmärkt för att åka ”nedcabbat”. Det finns 
ett stort intresse men det gör också att 
priset på gamla cabbar blir ganska högt. 
 Vill man se något alldeles extra i bilväg 
åker man till Lefkosia och letar upp Är-
kebiskopspalatset. Där står nämligen en 
Mercedes Benz 600 Pullman. Troligtvis 
en -66. Den står i en glasbur tillsammans 
med en Cadillac Fleetwood som är från 
början av 1960-talet. Det var bland an-
nat ärkebiskop Marcarious som använde 
dessa bilar. Bilarna är numera parkerade 
i en glasmonter med vakter utanför. An-
defattigt kan jag tycka eftersom denna 
situation inte borde finnas på en plats 
som denna. Tyvärr var dessa juveler inte 
heller putsade i den omfattning som jag 

tycker att de borde vara. Men bara för att 
se dessa bilar gör en resa till Lefkosia värt 
besväret.

Letade bilar, höll i pennan och skrev 
gjorde i alla fall Lars Frisk i februari 2019.

Anm. Lars är bosatt på Frösön och i Mör-
sil under sommarhalvåret och en mång-
årig medlem i klubben. Han renoverar en 
P 1800 hemma i Sverige som bör komma 
ut på någon av klubbens träffar i sommar.

”Bleu, blue L´amour est bleu” ja många 
av oss kommer ihåg musiken från 1960- 
talet som bland annat Vicky Leandros 
sjöng. Medelhavet är också blått i texter 
och musik. Men det är inte bara ett med-
elhav och kärlek som är blå utan även 
Fredriks Amazon som han fann under 
ett träd på Cypern. Den som hade stått 
där i 17 år under ett och samma träd.
 Trädet finns i byn Frenaros som lig-
ger alldeles intill den ockuperade sidan 
av östra Cypern och i närheten av Ayia 
Napa. En gång i tiden köptes den ny-
importerade Amazonen av konstapel 
Stavros Hadjichalambrous 1969 som 
använde den till sina resor mellan Frena-
ros och Lefkosia (Nicosia) där han hade 
sin tjänstgöring som kommissarie. Den 
högerstyrda bilen registrerades första 
gången 12 december 1968 efter import 
från England.
 Kommissarien gick sedermera i pen-
sion och så småningom kallade herren 
på honom. Bilen den överläts till hans 
son. Sonen växte upp och träffade sin 
kommande fru som var av ett betydligt 
modernare och nyare snitt. Hon krävde 
också en nyare bil än den som stod och 
väntade under trädet. Bilen flyttades ald-

rig från trädet och där stod den i sin en-
samhet ända till Fredrik kom.
 Fredrik Höglund kom till Cypern 
under 2016 för att slippa hemskheterna 
med vintern och med medföljande snö-
skottning i sin hemstad Piteå. Han trivs 
bättre med lagom värme och att skruva 
på bilar och framför allt att skruva på bi-
lar på Cypern. 
 Hans nuvarande hemstad är numera 
Paralimni på den allra östligaste delen 
av Cypern. Avståndet härifrån till Beirut 
knappt 20 mil. Han kom hit ensam, fick 
jobb på en bilverkstad hos den bilintres-
serade Christos som också äger en verk-
stad. Att han måste ha något att göra på 
fritiden löstes med Christos som visste 
att det stod en Amazon under att träd. 
Sagt och gjort, Fredrik åkte dit och efter 
en pratstund med löfte att den inte fick 
byggas om och 3 500 EUR fattigare blev 
den blåa Amazonen Fredriks.
 Efter en veckas kvällsjobb var Amazo-
nen nerplockad i beståndsdelar, lackad 
och med fixat underrede. Under denna 
vecka hann han också ta ut motorn, måla 
den volvoröd och putsa upp samtliga 
detaljer på motorn. Med ett putsat mo-
torutrymme och bagagerum blev också 

inredningen klar. Bilen är nu nästan klar. 
Kvar finns nu att lacka om bilen och små 
justeringar till inredningen. Elsystemet 
hanns med under veckan så i skrivandes 
stund är väl även inredningen klar. 
 Jag har sett en del gamla bilar stående 
i mer eller mindre bedrövligt och uruselt 
skick och samtliga har fälgar som rostat 
sönder mer eller mindre totalt. Fälgarna 
på bilderna ska förmodligen bytas ut. Lå-
ter man en bil stå så kommer rosten och 
är det inte rosten som förstör bilen så tar 
solen och sandvindarna över den uppgif-
ten. Tack för trädet, sa Fredrik.
 Jag frågade honom varför denna has-
tighet med reparationen och fick bara till 
svar ”har jag fixat ett 50-tal Volvo tidiga-
re så jag kan jag vila under tiden medan 
jag gör detta”. 
 Hemma i Piteå finns några andra Vol-
vor och en Lamborghini Gallardo -05 
med Audis V10. Han letar nu också ef-
ter några PV som han vill ta ner till Cy-
pern för att göras i ordning för att säljas. 
I dagligt bruk kör han här både en Volvo 
940 från nittiotalet och en Volvo 240 från 
sent sjuttiotal. 
 Jag har sett några andra Amazoner här 
på Cypern. Även några P 1800. Samtliga 

Amazonen 
under trädet
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SPRINGMEET

Egentligen skulle det räcka med att lägga ut massor av bilder. 
Ord känns nästan överflödiga en så perfekt dag som denna. 
Med fler än 8 600 besökare och nästan 2 000 entusiastbilar blev 
det naturligtvis nya rekord igen. Många steg blir det när man 
vill vara på alla ställen samtidigt.
 Marknadsavdelningen får bli första prio innan säljarborden 
töms på onödigt bra grejer man inte behöver. Alla bilrader 
måste avverkas och sen upptäcks nya bilar och nytt folk att heja 
på när man tar samma väg tillbaka. Konstaterar många Nor-
geregistrerade bilar. Roligt att ni ville komma. Eller, ja, ”roligt” 
betyder ju något annat på norska. Men hjärtligt välkomna var 
ni i alla fall. Samtalar med folk från Trondheim, Ånge och Hu-
diksvall.
 Snabbt fram till scenen för att se och lyssna på Svenne Ru-
bins, Bosse Bildoktor och Östersunds Bugg och Rock n´ Roll-
klubb. Dessutom Miss Springmeet-kandidaterna, vilka alla 
vore värda första pris. Stora fina pokaler delades ut i en hel 
massa kategorier och klasser till fordon av alla sorter och stor-
lekar, där mycket möda och tårar nedlagts av byggare/ägare 
under lång, mörk och kall vinter.

 Full aktivitet bland hoppborgar, hamburgeri, fikaserve-
ringar, helikopteruppstigningar och glassförsäljning. Gå längs 
landningsbanan vars sidor kantas av motorcyklar. Köpa sock-
ervadd, eller bara sitta i bekväm stol vid campingbordet bakom 
sin bil och låta alla andra vandra runt i stället. Bästa tänkbara 
sätt att spendera en fin vår-lördag på.
 Vad vore väl Östersund utan den kärntrupp i SHRA-Öster-
sund och Jemtlands Veteranbilklubb som så idogt och profes-
sionellt lyckas med detta i så många år? Tjaa, en vanlig tråkig 
solig lördag kanske.
 Stort tack för ännu ett hel-lyckat Springmeet!

Text Rolf Nilsson 
Foto Gus Granli, Lars-Göran Andersson och Rolf Nilsson

Bosse Bildoktor tillsammans med Miss Springmeet-kandidaterna.
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Miss Springmeet, Frida Bogg.

Peoples Choice, Liam Granlöf.

Bosse Bildoktor och Anki Granlöf.

Drickaleverantör Peter Jansson. Peter Silfver, Hudiksvall. Tidigare registrerad i Jämtland med nummer Z34401.
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STORT
intresse för
veteranmopedträffen

STORT
intresse för
veteranmopedträffen

År 1952 skapades begreppet 
moped och från 1 juli samma år 
infördes en ny fordonskategori, 
nämligen cykel med hjälpmo-
tor, som var undantaget krav 
på körkort, registrering och 
fordonsskatt. Åldersgränsen 
var 15 år och maxhastighet 
30 kilometer i timmen. Ordet 
moped uppfanns av motor-
journalist Harald Nielsen på 
tidskriften Motor. Ordet är en 
sammanslagning av mo(tor) 
och ped(al). Från 1961 var det 
tillåtet att ersätta tramporna 
med fotpinnar och kickstart.

7 9

Text LARS-GÖRAN ANDERSSON foto LARS-GÖRAN ANDERSSON, GUS GRANLIText LARS-GÖRAN ANDERSSON foto LARS-GÖRAN ANDERSSON, GUS GRANLI
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 Kategorin Bästa moppe: Håkan Berg-
qvist, Stavre, kom med inte bara en utan 
två ovanliga mopeder av märket Stan-
dard, den som fick priset var en gul Trail 
King. Märket Standard var egentligen 
en italiensk Testi med Sachsmotor istäl-
let för Minarelli, importerad av Svenska 
Cykelfabriken åren 1966–67. Samma 
ram och motor användes i tre helt olika 
modeller, Trail King, Weekend Cross och 
Telstar. 
 Kategorin Största glädjespridare: Lena 
och Micke Book, Öd, Brunflo. En pack-
moped men två förare, hur löser man 
detta? Man luras lite, klär sig lika och 
byter förare efter halva sträckan. Smart!
 Kategorin Mesta optimist: Petter Ed-
vardsson, Frösön. Ingen moped? Då tar 
man trampcykel, naturligtvis ingen mo-
dern utan en cykel med original limpsa-
del. 
 Därefter vidtog en utlottning av spons-
rade priser, innan hemfärden kunde på-
börjas. 
 Åter igen en mycket lyckad träff, 
märks att arrangörsstaben har skaffat 
sig rutin sedan tidigare år. Även vädret 
skötte sig, inte en droppe regn trots en 
ganska mulen himmel.
 Ses om ett år!

Raskt tillbaka till 2019, närmare bestämt 
lördag 1 juni. Intresset för gamla mope-
der fortsätter att växa, och i år kom näs-
tan 100 mopeder till träffen. Jag är säker 
på att nästa år passeras 100-strecket. 
Redan en bra stund innan klockan 10 
började deltagarna anlända till Sjötorget, 
nere i hamnen. Arrangörerna hade lad-
dat upp med kaffe och bullar i väntan på 
att torget skulle bli fullt. Klockan 11 var 
det dags att ge sig av, Thomas Noterius 
agerade vägvisare och farthållare. Färden 
gick via en sväng genom centrala staden, 
ut till Odensala där man vek av mot Lill-
sjön för en kortare paus vid grillplatsen. 
Efter en stunds avsvalning av motorerna, 
alternativt fältmässig mekning, fortsatte 
färden västerut längs Krondikesvägen/
Genvägen för att nå nästa delmål som 
var macken på Jamtli. Efter bensträckare 
och socialt mingel, var det åter dags att 
grensla mopederna för en ny runda ge-
nom stadens centrala delar. Från Jamtli 
körde man Kyrkgatan in mot centrum 
och vid ÖP delades ÖFK-flaggor ut till 

de som ville göra reklam för dagens 
kommande match. Efter några svängar 
på gator och i gränder nåddes slutmålet 
på Sjötorget. 
 Framför stationsbyggnaden, Västra 
Station, hade Patrik Hildebrand dukat 
upp lunchen. Som självutnämnd matex-
pert kan jag intyga att gulaschsoppan var 
av högsta klass. När den behagliga mätt-
nadskänslan infunnit sig var det prisut-
delning som sköttes av Per Erik Linde. 

Vinnare av kategorin Bästa moppe, Håkan Bergqvist.
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ORDFÖRANDE

Sture
Hernerud

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

Anki
Granlöf

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

LEDAMOT

Eric
Flemström

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

LEDAMOT

Rolf
Nilsson

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

LEDAMOT

VICE ORDF.

Peter
Jansson

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

LEDAMOT

Olle
Norin

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

KASSÖR

Arne
Nilsson

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

SEKRETERARE

Annika
Danielsson

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

LEDAMOT

Lena
Modigh

LEDAMOT

Monika
Grönkvist

LEDAMOT

Gunnar
Arvidsson

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Classic & 
veteranfordonsdagen
Lördag 13 juli kl 11–16 

Årets tema:
Europeiska Cabrioleter och 

Europeiska Motorcyklar.
Ramsele hembygdsgård

 ramselemotorhistoriker.se

Det blev även denna gång en välbesökt och trev-
lig kväll när Mekonomen på stadsdel Norr hade 
extra öppet för JVBK medlemmar en måndag-
kväll i mitten av april. Fina erbjudanden och 
kunnig, hjälpsam personal tillsammans med 
varmkorv, kakor och kaffe bidrog till hög ming-
elstämning. Vi kommer gärna tillbaka.

Rolf Nilsson

Veteranfordon & 
kuriosamarknad

Storloppis

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

6 juli 2019 • klockan 9-15
Servering

Då har vi åter slagit publikrekord, och jag 
menar förstås Springmeet som även i år 
fick det väder som vi alla bad om. Över 
8 600 besökare och nära 2 000 entusiast- 
och veteranbilar. Det gör att vi nog kan 
kalla detta för Norrlands största endags-
evenemang för fordon av alla kategorier. 
Vi tackar alla funktionärer och vår sam-
arbetspartner SHRA för fina insatser och 
planerar redan för nästa år och då är det 
den 23 maj som gäller. 
 Notera att vi under 2020 också kom-
mer uppmärksamma att vår klubb fyller 
femtio år och det pågår redan nu plane-
ring för hur vi ska uppmärksamma detta. 
Ni är alla välkomna att komma med för-
slag på aktiviteter eller om ni har intres-
santa historier som ni vill berätta. Göte 
Högbom har tagit på sig rollen för att 
dokumentera klubbens historia så han 
tar tacksamt emot tips och idéer från oss 
medlemmar.
 Vi som sitter i redaktionskommittén 
efterlyser också nya skribenter eftersom 
vi tappat några av våra duktiga medar-

betare och idag är vi bara tre personer 
som gör tidningen och vi behöver någon 
eller några till som kan bidra med artik-
lar. Kom gärna med tips om medlemmar 
som tycker det är roligt och intressant att 
fatta pennan och skriva några rader om 
sina eller andras fordon.
 Vid det senaste styrelsemötet fattades 
ett strategiskt beslut gällande klubbens 
fordon. Svårigheter att hitta lämpliga och 
billiga lokaler kombinerat med svårig-
heter att hitta medlemmar som har till-
räckligt med tid och intresse för att sköta 
fordonen, har resulterat i att styrelsen 
anser att alla fordon utom en buss måste 
avyttras. Styrelsen inriktning är att klub-
ben behåller postbussen från 1957 och 
att de övriga får nya ägare. Vid avyttring 
avser vi att teckna avtal för att förhindra 
att fordonet säljs vidare utan att vi kunnat 
påverka affären. Kontakter har tagits med 
intresserade och ett par fordon kommer 
att lånas ut redan i sommar. Styrelsen vill 
på det här viset komma i kontakt med 
andra inom länet som kan tänkas vara 

intresserade och då kommer vi också 
tillämpa fri prövningsrätt vid eventuell 
affär.
 Bussarna har hittills kostat klubben 
stora summor, främst i form av garagehy-
ror. Underhållskostnaderna bedöms bli 
betydande i framtiden och styrelsen an-
ser att det inte längre är ekonomiskt håll-
bart att de finns kvar inom klubben. Det 
är inte heller försvarbart för vår klubb att 
förvara fordon som så småningom börjar 
förfalla, eftersom det är precis tvärtemot 
syftet och anledningen till att vi ägnar oss 
åt vår hobby.
 Innan styrelsen verkställer avyttringen 
av fordonen kommer vi att kalla klub-
bens medlemmar till ett stadgeenligt råd-
givande medlemsmöte under hösten. Då 
kan ni kan ta del av vad som hittills gjorts 
och lämna synpunkter.
 Ha nu en fortsatt fin sommar och vi 
kommer säkert att ses ute på våra träffar..

Sture

Ordförandes krönika

Funktionärsfest

Du som det senaste året deltagit som 
funktionär i något av JVBK:s arrangemang 

inbjuds härmed till middag med dans
som tack för Dina insatser.

Vi bjuder på middag med underhållning. 
Dryck betalar du själv. Kom ihåg att beställa 

eventuell specialkost vid anmälan.

Vill du ha med dig någon finns ett begränsat 
antal mat & dans-biljetter för 300 kronor/
person. Dessa bokar du samtidigt som du 

tackar ja till denna inbjudan.

Anmälan senast 14 augusti.  
Anki Granlöf, JVBK, 070-218 54 79

Varmt välkommen!

Lördag 17 augusti 18.00
Furuparken

VETERANFORDONSMARKNAD PÅ FRÖSÖ PARK (F4)
FRÖSÖ PARK ARENA

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

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

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

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

21 september Stugun 
vid Nornan 

Samling 10:30
Första start 11:30

Mer info kommer på 
www.jvbk.se

2019
Juni
26 Svea Borg, Oviken. Väg 321, 
 2 km norr Myrviken.

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

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

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

Samling Stortorget från klockan 18
och avfärd klockan 19.

Ditec lämnar 10 % på ordinarie pris på varor/medel och 
rekond tjänster. Ej Ditec-behandlingar. 
Medlemskort medtages.
Chaufförvägen 2, 063-12 68 10
info@ditecbilvard.com


