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Redaktör´n

man är släkt med varandra. Här följer ett 
märkligt, men sant exempel i min närhet:  
 Ett svenskt mycket ungt studentpar 
reste till solig turist-ö i sydligaste Europa 
och kom under en restaurangkväll i sam-
språk med ett svenskt mycket äldre pensi-
onärspar. Den mycket unga studentman-
nens förfäder hade haft sin strävsamma 
vardag i landskapet Lapplands nordvästra 
del, dit det visserligen fanns en väg, men 
inte av den digniteten att Generalstaben 

Korsordsfråga: Dennis hund? Fyra bokstä-
ver, och jag visste det direkt. Behövde ingen 
betänketid. Oskyldigt busige Dennis fanns 
som serietidning för 55–60 år sedan och 
hundens namn låg fortfarande i minnet på 
främsta hyllan. Jag som inte känner igen 
folk jag träffade och talade med i går eller 
ens tidigare under dagen. Samma sak när 
det gäller ansikten och namn på personer 
som minuten innan presenterat sig. Vad sa 
människan att han eller hon hette, nu då? 
Däremot kommer jag mycket väl ihåg och 
känner igen människor jag lärde känna el-
ler endast mött någon gång under nitton-
hundratalet. Konstigt, eller ett varningens 
tecken? Pinsamt är det i vart fall. Väldigt 
pinsamt och irriterande. Har vi nyss mötts? 
Har jag bara för en liten stund sedan talat 
med dig? Ja visst ja, ursäkta men ..? Om jag 
ute på våra träffar upplevs som oartig eller 
allmänt frånvarande så är det absolut inte 
meningen. Skyller på åldern så länge inte 
någon diagnos är ställd. Det finns säkert 
någon alfabetskombination som stämmer 
in på symtomen. Dom kan ta några bok-
stäver från körkortet, där behöver jag inte 
så många nu för tiden. Ett annat märkligt 
fenomen i ämnet ”att möta personer” är 
när man väldigt överraskande långt he-
mifrån, eller i en totalt ny och främmande 
miljö helt oplanerat börja samtala med nå-
gon och upptäcker gemensamma bekanta 
eller det kanske till och med visar sig att 
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brydde sig om att rita in den i bilkartorna.
Nu har alltså det mycket unga studentpa-
ret helt oplanerat hamnat vid samma mid-
dagsbord som det mycket gamla pensio-
närsparet de aldrig tidigare träffat och äter 
middag på en restaurang femhundra mil 
hemifrån, när den mycket gamla pensio-
närsmannen vid efterrätten säger: 
 – Jag kände din morfar. 
 – Jasså, kommer du också därifrån?
 – Nä, men jag körde mjölkbilen.
 Ett sådant där osannolikt möte som 
återigen visar att världen inte alls är så stor 
som man tror.
 Dennis hund hette Ruff.

ROLF NILSSON REDAKTÖR
kiemencoupe@hotmail.se
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Ingrid Schrewelius med programmet ”Lilla Journalen” i televisionens 
1960- och 70-tal, där nyheterna från de stora franska modehusen ingå-
ende och målande presenterades, skulle haft en högtidsdag om hon varit 
med oss när årets upplaga av damrallyt gick av stapeln.
 Här skulle hon lätt fått ihop flera timmars sändningstid i ämnet dam-
mode. Man blir så imponerad och fascinerad, för att inte säga tårögd, 
varje år när man ser vilken fantasi och skaparglädje det finns hos alla 
deltagarinnorna. Att spåna fram ett tema, hitta tyger och mönster eller 
gamla originalkläder som passar både tidsmässigt och storleksmässigt 
samt även många gånger färganpassat till den bil man kör, kräver idéri-
kedom, planering och stor entusiasm.
 Publiken vid samlingen på torget i Östersund fick vara med om en tids-
resa med start på 1930-talet och fram mot kanske mitten av 1980, bland 
glada nunnor, lortiga mekanikerteam och däremellan allt från finaste gå-
bortblåsan till fjös klea, jaa alltså, om man ska uttrycka sig aningen mer 
kultiverat: lite jordbruksstuk på kreationen. Ett par busiga ”gamla tanter” 
med käpp var varken blyga eller bortkomna i stadsmiljön samtidigt som 
Frisersalongen Bel Hair hade lördagsöppet bakom sin -55 Bel Air.
 Och så ser dom ju ut att ha så roligt, dom här damerna när gubbarna 
inte är med, vad det nu kan bero på? Men grubbla inte på det, titta på 
bilderna i stället så kan ni bli glada i efterskott.

2019 års Damrally

Text ROLF NILSSON foto LARS-GÖRAN ANDERSSON
En tidsresa
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Det blev 122 damer i 38 bilar som flag-
gades av på torget och med hjälp av ro-
adbooken drog i väg mot kontroller på 
Furuparken och i Brunflo för att sedan 
runda Brunfloviken fram till ett fikastopp 
och fråga nummer 4 i Marieby vid gamla 
kyrkoruinen. 
 Glada och fyllda med ny energi och med 
kartläserskans näsa i roadbooken lotsades 
ekipagen sen ut på Rödöns jordgubbsland 
för nya övningar. Klara med jordgubbslan-
det och efter tre ”90 grader vinkel höger”, 
kom det nu något utdragna fältet av bilar 
med gula nummerskyltar till Dvärsätt, där 
Möbelhandlare Lennart Hjälte och dotter 
Andrea hälsade välkommen med öppet 
möbelhus, eftermiddagskaffe och luriga 
frågor. Via Ås, Lugnvik och Östersund av-
slutades rallyrundan på Furuparken med 
den sjunde uppgiften att lösa.
 Rallyfunktionärerna fick sedan några 
svettiga och intensiva minuter på sig innan 
prislistan klargjordes och priser utdelades 
därefter i alla möjliga fantasifulla katego-
rier under glada tillrop från deltagare och 
publik. 
 Damerna, tillsammans med funktionä-
rer som under året jobbat med JVBK:s oli-
ka evenemang, intog sedan en god middag 
med efterföljande härlig musikunderhåll-
ning och som sig bör vid dylika tillställ-
ningar, även lite spontandans.
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-åringen
94

Del 2 • 1950–1960

VOLKSWAGENFABRIKEN I TYSKLAND, SOM UNDER KRIGET BLIVIT  
NÄST INTILL TOTALFÖRSTÖRD HADE SÅ SMÅTT KOMMIT IGÅNG MED 

PRODUKTIONEN IGEN OCH UNDER SENARE DELEN AV 1948  
LEVERERADES DE SJU FÖRSTA VW-BILARNA TILL SCANIA-VABIS I  

SÖDERTÄLJE SOM 10 JUNI SAMMA ÅR BLIVIT SVENSK GENERALAGENT. 
BRA PRECIS ETT ÅR SENARE, PÅ FÖRSOMMAREN 1949 FICK  
BERNERS ÄNTLIGEN TA EMOT DEN FÖRSTA LEVERANSEN.
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Leveransen bestod av sex bilar som 
fördelades bland personer med ett 
kvalificerat behov, såsom läkare, sjuk-
sköterskor och tjänstemän inom skogs- 
näringen. Högkonjunktur och framtids-
tro bland folket skapade både drömmar 
och även behov av nya fordon, såväl 
inom familjen som hos yrkesfolket, vil-
ket medförde en smärre invasion hos 
Berners av köpare som önskade leverans 
inom en snar framtid. Fabriken i Tysk-
land hade en tung men angenäm uppgift 
att dels bygga upp fabriksfastigheterna 
efter krigets bombningar och samtidigt 
tillverka bilar för att möta efterfrågan 
och försöka mätta den hungriga bilmark-
naden i många länder. Scania-Vabis hade 
1950 en importkvot för Volkswagen som 
skulle ge varje återförsäljare cirka 100 
vagnar, men tack vare Torsten Broléns 
sedan tidigare goda personliga kontak-
ter med ledningen i Södertälje, lyckades 
Berners få en tilldelning av 240 vagnar. 
Efterfrågan var dock betydligt större 
men osäkerheten om nya leveranser var 
också stor och någon aktiv försäljning av 
personbilen bedrevs ännu inte.

En annons i en dagstidning där Morris 
alla svenska återförsäljare hade nämnts, 
höll dock på att stjälpa hela framtidssa-
gan innan den ens hunnit börja, nämnda 
tidning landade på bordet hos högsta 
ledningen i Södertälje vilket medförde 
ett ultimatum: En VW-återförsäljare kan 
under inga omständigheter även repre-
sentera ett konkurrerande märke! Avta-
let som Berners hade med Morris och 
Citroën avslutades givetvis omgående. 
 Under andra halvåret 1954 upphävdes 
äntligen importrestriktionerna som hit-
tills bromsat införseln av bland mycket 
annat, även fordon. Leveranserna av 
VW-bilar till Sverige ökade därefter suc-
cesivt samtidigt som fabriken i Tyskland 
lyckats höja dagsproduktionen avsevärt. 
Efterfrågan på Scania- Vabis lastbilar och 
bussar i utlandet ökade också i takt med 
att Södertäljeföretaget börjat bygga upp 
en exportmarknad. Det medförde un-
der 1954 en mindre tilldelning av fordon 
för den inhemska marknaden. Inget ont 
som har något gott med sig, i det här fal-
let bidrog minskad nybilsförsäljning att 
ett alltför stort lager av inbytta lastbilar 
sänktes till en mer ekonomisk nivå. 
 Planer på en ny stor verkstads/ser-
viceanläggning hade pågått en tid och 
efter flera års politiska turer och kultu-

ristiska invändningar lyckades man till 
slut komma fram till ett bygglov på ett 
20.000 kvm stort markområde bortom 
Hofvallen, samtidigt vidtog 1955 en om-
fattande ombyggnad av Storgatan 39 för 
att inrymma en stor utställningshall för 
personbilar på bottenvåningen och utö-
kade kontorsytor på våningen ovanför. 
Den nya stora anläggningen vid Hofval-
len stod klar i november 1956 och efter 
att allt kommit på plats och man blivit 
lite varm i kläderna, hölls stor invigning 
den 8 mars 1957. Bland de cirka 150 in-
bjudna gästerna fanns en stor delegation 
från Scania-Vabis i Södertälje, och från 
Volkswagenwerk i Tyskland deltog Her-
mann Reiche servicechef för de nordiska 
länderna, samt ingenjör Claus Hüser. 
Representanter för Östersunds stad var 
också på plats tillsammans med betydel-
sefulla personer från olika myndigheter. 
Landshövding Anders Tottie gratulerade 
till den nya anläggningen och förrättade 
invigningen. 

Östersund var inte det enda stället 
som Berners investerade i nya lokaler. 
VW-organisationen i Södertälje hade 
som målsättning att ”varje bilägare skall 
ha en auktoriserad verkstad inom rim-
ligt avstånd” och genom samarbete med 
lokala verkstäder som redan fanns på 
landsorten kunde Berners få ett effektivt 
servicenät över hela länet. Dessa mindre 
verkstäder hade dock inte möjlighet att 
utföra den service och reparationer som 
lastbilarna krävde, därför inköptes i Sveg 
1952 en fastighet av SJ som byggdes om 
och anpassades till de behov som anstår 
en modern bilfirma. Jämtlands Tidning 
skrev: Berner & Co har öppnat filial i 
Sveg med stor och välutrustad bilverk-
stad. ”Skepparn”, mc-världsmästaren 
Ivar Skeppstedt, är bas på verkstadsav-
delningen. ”Skepparn” hade värvats från 
Jämtlands Maskinaffär och var legenda-
risk världsmästare på motorcykel.
 Volkswagen hade, sedan importen 
till Sverige släppts fri, ökat sin mark-
nadsandel och blev 1957 Sveriges mest 
sålda personbil. Berners drog sitt strå till 
stacken genom att samma år leverera 438 
nya Volkswagen-bilar till förväntans-
fulla Jämtar. Strömsundsområdet var 
dessvärre fortfarande vid den här tiden 
en vit fläck på bilfirmans karta. Ett avtal 
tecknades därför med verkstadsägare 
Erik Höglund och hans företag Bilcen-
tralen, som därmed blev auktoriserad 

En VW-återförsäljare kan under inga 
omständigheter även representera 
ett konkurrerande märke!
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serviceverkstad för VW. Erik Höglund 
avled dock kort därefter varvid Berners 
fortsatte i egen regi och utökade verk-
samheten efter något år med ett försälj-
ningskontor där distriktsförsäljare Bertil 
Rundberg ansvarade för norra Jämtland.
 Under 1959–60 nyanställdes närmare 
30 personer i företaget. Personbilssidan 
förstärktes med tre nya säljare. Walther 
Rasteby, som kommit in i företaget 1955, 
utsågs till försäljningschef på lastbilsav-
delningen. 1959 blev ett rekordår med 
529 nya personbilsleveranser, 52 nya VW 
Transporter = VW bussar och flakbilar, 
samt ett 40-tal nya Scanior.

Parallellt med framgångarna inom 
fordonsdivisionen visade radioavdel-
ningen fina resultat och efter ännu en 
ombyggnad på Storgatan kunde man 
möta den nya stora TV-ruschen våren 
1960 när sändaren vid Brattåsen sattes i 
gång. Veckorna före påsk öppnades en 
stor TV-expo på Storgatan 39, där ett 
30-tal olika modeller demonstrerades. 
Intresset var enormt och det stora, men 
angenäma problemet var att hinna leve-
rera allt man sålde. I åtagandet ingick ju 
också att installera mottagaren hemma 
hos kunden och montera erforderlig an-
tenn.
 Torsten Brolén importerade 1920 de 
två första Tulsa-bilarna till Sverige. Till-
sammans med Gunnar Öhrstedt och 
Torstens farbror, Gunnar Berner, regist-
rerade de en firma 26 oktober 1925 vid 
namn Berner & Co. Torsten hade sedan 
1950 varit ensam kvar vid rodret på den 
skuta som tillsammans med duktiga 
medarbetare blivit ett av länets större fö-
retag. Han avled 7 april 1962 efter några 
svåra sjukdomsår. 
 Walther Rasteby utsågs till ny verk-
ställande direktör och satsade all energi 
på att utveckla rörelsen vidare i samma 
anda som sin företrädare.

Även inom bilsporten hade VW-
bilarna stora framgångar och flera av 
Berners anställda deltog under många 
år i lokala biltävlingar. Lagsegern i Stor-
sjöpokalen hamnade hos Berners inte 
mindre än fyra gånger och individuella 
1:a pris i denna tävling togs av Walther 
Rasteby och Pelle Byström. Den inom fö-
retaget mest framgångsrika tävlingsföra-
ren var Kjell Hällgren, som bland många 
tävlingar vunnit vandringspriset i Lucia-
jakten, tagit första pris i Vinternatten och 

Jämtnatta. I strid med hela svenska rally-
eliten tog han också en andraplats i sin 
klass i Jämtrallyt 1964. 
 En efterlängtad ny Folkvagn presente-
rades 1961: VW 1500, och året efter fanns 
en kombimodell av samma bil: VW 1500 
Variant. Nyheter kom också från Scania 
med sin 75-serie med den kompressor-
försedda D-10 motorn på 205 hk. 1964 
noterades ett unikt rekord då Berners 
genomförde den dittills största samlade 
leveransen av lastfordon som förekom-
mit i vårt län. 20 Scania-Vabis lastbilar 
stod den 23 mars uppställda på Hofval-
len för leverans till olika kunder. Under 
hela 60-talet introducerade Scania-Vabis 
ett imponerande modellprogram och LB 
140-serien med den nya V8:an blev 1969 
marknadens starkaste motor med sina 
350 hk.   

Med stor middag för 270 personer, an-
ställda med respektive samt representan-
ter för bland andra Östersunds stad, för-
rättades högtidligt 40-års jubiléet den 23 
oktober 1965. Efter middagen hölls tal av 
styrelsens ordförande där nio av företa-
gets veteraner hyllades och som ett bevis 
på företagets uppskattning överlämnades 
ett armbandsur i guld till var och en. 
 Försäljningen på både personbilssidan 
och den tunga avdelningen visade under 
nästan hela 60-talet mycket goda siffror 
och man gick in i 70-talet med stor fram-
tidstro där både Volkswagen och Scania 
breddade sitt modellprogram avsevärt. 

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

T. v. Torsten Brolén tillsammans med en Scania-representant.

Utställningshallen, Storgatan 39.
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Text & foto ROLF NILSSON

PV57
Lång och trogen tjänst 
runt Östersund

Gänget bakom Brattbytorpet, eller Revsundsbyg-
dens Omnibus som föreningen formellt heter, 
hade inför årets öppet hus dag förhandlat fram ett 
nytt, mycket fördelaktigt avtal med väderleveran-
tören.
 Mottagningskommittén vid parkeringen räk-
nade in 676 personer som under söndagen den 16 
juni letat sig upp till torpet vid vägs ände. I motsats 
till tidigare år lyste solen allt vad den orkade från 
blå himmel och besökarna förundrades över gamla 
bensinstationer och maskiner, njöt av gott fika på 
Götas kafé, tittade in i de båda skvaderbussarna, åt 
hamburgare och kolbullar, träffade folk de inte sett 
på åratal eller grannen man åkt på bingo med kväl-
len före. Variationen på finbils … eller ska vi säga 
… ovanligbilsparkeringen? gick inte av för hackor, 
den heller. En härlig dag tack vare ett stort gäng 
entusiastiska och glada medlemmar.

Text & foto Rolf Nilsson

Bilar och fika på 
Brattbytorpet
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DEN HÄR LILLA VOLVO-LAST-
BILEN TILLBRINGADE SINA 20 
FÖRSTA ÅR I FLERA SOCKNAR 

RUNT ÖSTERSUND INNAN DEN 
1958 BLEV AVSTÄLLD OCH EFTER 

NÅGRA UTOMLÄNS BOENDEN 
TILL SIST HAMNADE I GÖTEBORG, 
DÄR VOLVOSAMLAREN LENNART 

EDHOLM LÖSTE IN DEN PÅ EN 
AUKTION OCH HÄMTADE HEM 

DEN TILL DET LÄN SOM PASSAR 
BÄST IHOP MED DET URSPRUNG-

LIGA Z-NUMRET PÅ  
REGISTRERINGSSKYLTEN.

Volvo PV57 leveranschassi årsmodell 
1938, 6 cylindrig Volvo EC-motor, 85 hk. 
Tjänstevikt 1550 kg, max last 700 kg, var 
specifikationerna när den kom till Jons-
son och Söner i Brunflo för påbyggnad av 
hytt och flak, samt förmodligen lackerad 
i en grön nyans. Beställd av herr Wiktor 
A Åström, för att sedan på ett förtjänst-
fullt och uppskattat sätt, utföra dagliga 
transporter hos slakteriet i Ångsta. Tre 
år senare ombyggd till gengasdrift och 
tvångskommenderad till Beredskaps-
makten varifrån den inte förrän 1946 
blev friställd och därmed anmälde sitt 
intresse för att tjänstgöra inom Indalsäl-
vens vattenregleringsföretag i Östersund. 
Efter två år inom vattenregleringen flyt-
tade Z298 till handlare Hans Kris-
tensson i Kilen, Häggenås sock-
en, men trivdes förmodligen 
inte där, utan flyttade re-
dan ett år senare, 1949, 
till Magnus Engblad 
i Dvärsätt, där gran-
nen John Bengtsson 
samma år gärna ville 
överta vårdnaden och 
behöll bilen i trafik till 
1958 då den avfördes 
ur registret. Efter många 
år och ytterligare några 
ägare kom den till slut till 
Göteborg, blev renoverad och 
2018 återförd till Östersund. 

 Fotstegen kan tänkas att i framtiden 
bli utbytta till något mer likt origina-

let och kanske även bakskärmarna, 
men kännare inom hobbyn tycker 

sig minnas att skärmarna som nu 
sitter på plats, liknar de skärmar 
som karosserifirman i Brun-
flo tillverkade. En variant som 
finns på en del andra mindre 
lastbilar från samma tid har 
rundare och lite mer svepande 
linjer längs fotstegen och bak 

över hjulen. Innan det blir några 
eventuella förändringar ska dom 

lära känna varandra lite bättre, Len-
nart och Z298, så det får vara som det 

är, en tid till.
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Det var våren 1969 och det var dags för mig 
att köpa min första egna bil. Presenten från 
min pappa på 18-årsdagen några år tidigare 
var körkortsutbildningen. Pappa tyckte lik-
som att det var självklart att alla hans barn, 
både söner och döttrar, skulle ha körkort 
och kunna köra bil. Jag var klar med min yr-
kesutbildning, hade jobb som sekreterare på 
L M Ericsson i Östersund. Jag hade fått låna 
min bror Yngves DKW 1959, och kört den 
ett par år, men nu var det dags för en egen 
bil. Men vilken bil skulle jag välja? Jag visste 
bestämt att jag ville ha en sportig bil och en 
som inte försvann i mängden när den par-
kerades på gatan.

Jag provkörde en P1800 hos Bilbolaget 
och där försvann tjusningen(?) med Volvo – 
på grund av en bilförsäljare som förklarade 
för en ung blondin, att bilen skulle hacka 
och hosta sådär i stadstrafik, det var helt na-
turligt. Nej tack, sade jag. 
 Nästa förslag var en Saab Sonett, men det 
strandade på att den inte fanns att provköra 
i Östersund, utan bara i Trollhättan. För be-
svärligt … Jag funderade också på ett par 
andra märken som jag inte längre minns.

Så kom Fiaten
in i mitt liv …

Text BRITH NILSSON foto LARS-GÖRAN ANDERSSON

Den 13 augusti 1969 överlämnades min 
splitternya Fiat – en två dagar försenad 
födelsedagspresent till mig själv!
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Min bror Gösta kom med förslaget. 
Gösta var journalist på Östersunds-Pos-
ten och skrev varje vecka om biltester 
och annat i spalten ”Teknik och trafik”. I 
juni 1969 publicerades testen av Fiat 124 
Sport Coupé. Köp en Fiat, tyckte Gösta. 
Jag läste artikeln och jag blev kär – i Fia-
ten. 
 Inte bara jag – Teknikens Värld skrev: 
”Fiat 124 coupé, 1967. Den var 4-sitsig. 
Förfogade över 90 hästar och kunde 
nå 170 knutar. Och så är den ju vacker. 
Skönheten är evig. Blott dess sätt att fin-
na uttryck är föränderligt.”
 Fiatförsäljare i Östersund på den tiden 
var Östersunds Motorkompani. Jag köp-
te min bil där, efter diverse diskussioner 
med min svågers kompis som sålde Fiat i 
Hudiksvall. Om jag minns rätt, så slutade 
den förhandlingen med att priset sjönk 
med 3 000 kronor hos Östersunds Mo-
torkompani. Jag betalade 18 650 kronor. 
Den 13 augusti 1969 överlämnades min 
splitternya Fiat – en två dagar försenad 
födelsedagspresent till mig själv! Färg? 
Sportröd naturligtvis. I vänster fram-
dörr finns ägarbeviset fortfarande kvar 
– en metallskylt med mitt namn!
 Och Fiaten fick rulla – sommar som 
vinter, 18 500 mil. I dag, när jag kör Sub-
aru till vardags, fattar jag inte att Fiaten 
tog sig fram på vintern – med motorn 

… och stannade kvar

fram och bakhjulsdrift. Visserligen las-
tade jag sandsäckar i bagageutrymmet 
på vintern, men ibland var det alltför halt 
för den lilla italienskan på Östersunds 
gator.

Tre rejäla krocksmällar har Fiaten ock-
så råkat ut för, påkörningar alla gång-
erna, ingen gång har jag varit vållande. 
Den senaste smällen hände i mars 1997 
på Gränsgatan i Östersund. Halt var det, 
en bil framför mig tog sig inte upp och 
jag stannade bakom den bilen. En mö-
tande BMW kom sladdande nerför ga-
tan och tryckte in vänster framskärm på 
Fiaten. Vid den reparationen fick verk-
staden meddelandet att det var den sista 
vänster-framskärmen som fanns kvar på 
fabriken i Italien som nu skickades till 
Östersund.
 Hon har varit tuff, min lilla italien-
ska pärla. En vinter när jag körde till 
Arvesund i ett ärende, så tyckte jag att 
ratten gick ovanligt trögt att vrida när 
jag svängde in på avtagsvägen till Arve-
sund. När jag var klar med mitt ärende 
och skulle åka hem igen, fick jag reda på 
att det var minus 37 grader i Arvesund! 
Undra på att ratten var trögvriden, men 
det var inga problem att starta bilen och 
köra hem igen.

Hon har varit tuff, min 
lilla italienska pärla.
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 Allt eftersom åren gått så har Fiaten 
blivit alltmer beroende av olja. Det var 
nästan så att jag fyllde olja varje gång 
som jag tankade. Och till sist så kom hös-
ten år 2000. Då small det i motorn och 
bilen såg ut som en oljekälla, det spru-
tade olja både uppåt och neråt ur mo-
torn. Den gick helt enkelt inte att köra 
längre. Den blev avställd och bogserades 
till min sambos kallgarage i Alsen, med 
förhoppningen att han och hans syskon-
barn skulle renovera motorn. Men åren 
gick och tiden fanns aldrig för att ta itu 
med arbetet. 
 När det blev år 2015 och jag hade slu-
tat yrkesarbeta och börjat leva på pengar 
som ramlade in varje månad utan att jag 
behövde arbeta för dem, det heter pen-
sion, började jag fundera på att ta hand 
om Fiaten igen. Jag hörde talas om Julle i 
Tängtorpet, som var bra på att fixa gamla 
bilar. Jag ringde honom och jodå, han 
kunde nog förbarma sig över bilen. I juni 
2015 blev Fiaten transporterad till Täng-
torpet och Julle pysslade om den i två år. 
I två artiklar i tidningen Klassiker fick 
Fiaten visa upp sig under reparationsar-
betet. I juni 2017 besiktigade Julle bilen 
och den blev klar att rulla på vägarna 
igen!
 Numera kallas Fiaten för ”Gammel-
mormor från Italien” och rör sig inte så 
mycket längre. Lite cruising på onsdags-
kvällarna. Fortfarande har jag inte lyck-
ats upptäcka någon likadan Fiat vid träf-
farna. Är den ensam kvar?  
 Det är inte tal om att köra på vin-
tern nu! Dessutom så verkar bilen ha 
krympt!? Jag själv har fyllt 70 år, men 
jag kan inte minnas att jag tidigare har 
måst krypa ner på marken för att kliva 
in i bilen. Och baksätet – dit kan jag inte 
kliva. Förr gick det ledigt in tre personer 
i baksätet …
 Men kärleken består – efter 50 år! För 
det är så att Fiaten fyller 50 år i augusti. 
Och den är fortfarande sportröd!

Fiat 124 Sport Coupé 1969
Tillverkades 1967–75, uppdelat på serie 
A (1967–69), serie B (1969–72) och serie 
C (1972–75). Sammanlagt tillverkades 
knappt 300 000 exemplar. Av dessa 
är i Sverige 283 kvar i registret och av 
årsmodell 1969 är det 69. 
Briths bil är en serie A, tillverkad våren 
1969. 
Motor 1438 cc, 90 Din-hästkrafter, 
tjänstevikt 1040 kg, toppfart 170 km/h, 
0–100 km/h på 12,8 sekunder. 
Bilen var modern för sin tid med 
skivbromsar på alla fyra hjulen, 5-växlad 
låda, radialdäck, dubbla överliggande 
kamaxlar med kamremsdrivning m. m. 
Allt detta som standardutrustning. 
Serie B och C fick större motorer 
och omdesignad front med dubbla 
strålkastare och baktill andra baklysen.

Veteran
på Opefältet

Första helgen i augusti var det celebert besök på 
det gamla krigsflygfältet i Optand av en 75-årig 
skönhet, en Harvard T-6, i Sverige känd som  
Sk 16. Byggd 1944 och utrustad med en impone-
rande 9-cylindrig stjärnmotor av fabrikat Pratt & 
Whitney på 1344 cubic inches, det vill säga 22 li-
ter. Borrning och slaglängd 146 millimeter. Den 
levererar 600 hästkrafter med hjälp av en super-
charger. Den förbrukar omkring 120 liter bensin 
i timmen vid marschfart 233 km/h. Maxhastighet 
335 km/h, vikt 1886 kg, vingbredd 13 meter. Sk 16 
tjänstgjorde som skolflygplan på F4 Frösön åren 
1951–1972.

 Planet med beteckning LN-TEX hör hemma på 
Kjeller flygplats i Lilleström utanför Oslo. Byggd 
i Canada av Noorduyn Aviation och tjänstgjort 
i belgiska, portugisiska och tyska luftförsvaret. 
Kom till Norge 1979 och hålls igång av Norwegian 
Spitfire Foundation. 
 Under besöket passade ett 25-tal flygintresse-
rade personer på att göra en flygtur över Öster-
sund med omnejd. Inte så billigt men säkert värt 
pengarna. 

Text & foto Lars-Göran Andersson

Motorhistoriska dagen infaller så 
passande varje år på Sveriges na-
tionaldag som firas lite olika ute i 
landet och länet. Hackås har under 
flera år varit en populär besöksort 
för bilfolket denna dag. 
 Fint väder bidrog i år till en trivsam tillställning med allehanda 
aktiviteter och mat i olika former. En aktivitetsdag som lockade ett 
stort antal besökare och många fina gamla bilar.
 På eftermiddagen kördes en liten rallyrunda på spännande små 
vägar man inte trodde fanns, innan deltagarna återvände till Hackås 
och visning med rundvandring i den nyuppförda stiliga hembygds-
gården. En kort men helt onödigt intensiv regnskur sänkte stäm-
ningen en aning under prisutdelningen, men bortsett från det var 
det en mycket lyckad motorhistorisk dag som Hackåsborna ordnat 
i år igen.

Text Rolf Nilsson, foto Kåre Torfjäll

National-
dagsfirande 
i Hackås
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–Tornet från Grå Ludde, kom

–Tornet här, kom

–Grå Ludde klar för start

DET SKULLE KUNNA STÅ: LARS-
ERIK LUDDE LUNDSTRÖM KÖRDE 

DESSA BILAR OCH LÄT BYGGA 
DENNA BÅT. HELT KLART SANT, 

MEN LÅNGTIFRÅN ALLT VAD 
LUDDE HANN MED UNDER SITT 
90-ÅRIGA LIV. DET KAN OCKSÅ 
VARA FÖRKLARINGEN TILL ATT 

DET TROTS HANS NÅGOT ÄVEN-
TYRLIGA LIV INTE FINNS NÅGON 
RUNSTEN REST EFTER HONOM 

ÄVEN OM HAN SÄKERLIGEN VORE 
VÄRD EN. STENEN SKULLE BLI 

ALLTFÖR STOR. 
ENDA GÅNGEN HAN SATT NÅ-

GORLUNDA STILLA VAR KANSKE 
NÄR HAN LÄSTE IN TEORIN TILL 

FLYGCERTIFIKATET.

Tydligen hade han varit i farten redan ti-
digare, men lördagen den 15 augusti 1953 
blev Ludde en kändis i hela Jämtland och 
fanns på förstasidorna i både Östersunds 
Posten och Länstidningen. ”Den välkän-
de vattenskidåkaren och flygteknikern 
Lars Lundström ska göra ett försök att slå 
det inofficiella världsrekordet som är på 
33 mil och innehas av en finne som kor-
sade Bottenviken”, skrev ÖP. 
 Erfarenheter vid träningsrundor un-
der sommaren visade att det var viktigt 
att man hade torrt på fötterna och varma 
kläder på kroppen. Alltså fick det bli re-
jäla stövlar och ylletröjor under gum-
midräkten. Skapligt breda skidor med 
en liten styrfena under bakre delen och 
halvt indragna skruvar vid fotsteget gav 
god stabilitet och fäste till de under tå-
bandet instoppade grova stövlarna. Det 
hela höll dock på att gå i stöpet när mo-
torn till dragbåten rasade under en upp-
värmningsrunda på fredagen. Ett febrilt 
mekande fram till 03:00 på lördag mor-
gon hindrade inte utmanarna till världs-
rekordet, att strax före 07:00 lämna bryg-
gan vid Norra Strandvägen på Frösön. 

Kändis i 
hela JämtlandLudde

Text & foto ROLF NILSSON med bilder från Lundströms familjealbum
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Varvet runt Frösön mättes till 28 km 
och tog lite under timman att genom-
föra, vilket skulle innebära cirka 12 tim-
mar på skidor efter båten. Vartannat varv 
langades en bensindunk över från en ser-
vicebåt som kom upp jämsides och även 
försåg förare och skidåkare med ny en-
ergi i form av mjölk och smörgåsar. Vid 
19 tiden på kvällen hade rekordet slagits 
och det sägs att Ludde kunde tänka sig 
att fortsätta ett tag till men motorbåtsfö-
raren Enar Ström, titulerad Dekoratör, 
var mer än nöjd och ville ha fast mark 
under sulorna. Nu bar det sig inte bättre 
än att det blivit något osäkert huruvida 
någon godkänd Notarius Publicus varit 
närvarande för att intyga att försöket gått 
rätt till, vilket innebar att det inte finns 
inskrivet i historieböckerna, och tid-
ningarna var förvånansvärt tysta efter 
helgen. Rekord var det i alla fall.

Det hände säkert saker senare år också 
men 1958 blir det lite större dimensioner 
på äventyren. Dominikanska Republiken 
i ö-världen mellan Nord och Sydame-
rika, hade på lite hemliga vägar vid ett 
par tillfällen köpt jaktplan från svenska 

Vartannat varv langades en bensindunk 
över från en servicebåt som kom upp jäm-
sides och även försåg förare och skidåkare 
med ny energi i form av mjölk och smör-
gåsar.

försvaret. Vid en tidigare omgång gjor-
des affär på ett antal utrangerade J26 
Mustanger och nu hade Republiken in-
förskaffat J28 Vampire från flygvapnet. 
Dominikanerna behövde även utbildare 
och tekniker till de nya reaplanen och 
förfrågan gick runt hos flottiljerna i Sve-
rige. Ludde Lundström hakade förstås på 
och familjen flyttade 1958 till flygbasen 
utanför Santo Domingo. Att Svenska för-
svaret tvingade de som ville åka, att säga 
upp sig från sina anställningar, var inget 
som hindrade Ludde. Kontraktet var på 
två år och 1960 var man på hemväg igen. 
Första stoppet blev i Miami där Ludde 
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köpte en ny 1960 års Chevrolet Biscaya-
ne från den lokale återförsäljaren Luby. 
Därefter bilturistade man sig upp genom 
Amerikas öststater, besökte rymdbaser 
och goda vänner innan familjen till sist 
kom till New York, satte bilen på en båt 
och tog flyget hem till Sverige. 

Chevroleten väckte stor  uppmärksam- 
het på Frösön och mystiken blev inte 
mindre av att Ludde in i det längsta be-
höll de amerikanska reg-plåtarna. Det 
gick så långt att polisen till sist tyckte att 
nu fick han faktiskt se till att registrera in 
bilen och få ett Z-nummer på skyltarna. 
Den svenska registreringsproceduren 
medförde tillfälliga rödplåtar som också 
satt monterade in i det längsta. Ludde 
blev åter anställd på F4 och det dröjde 
inte länge innan det kliade i fingrarna 
igen. En båt kanske? Fru Rut skulle på 
husmors-semester på Gotland i två veck-
or och vad passar väl bättre än att man 
under den tiden passar på att bygga en 
båt i vardagsrummet i hyreslägenheten. 
Ritningar till en motorbåt, Skarpö, be-
ställdes från tidningen Teknik För Alla 
och planen var att när båten var i stort 
sett klar skulle Ludde tillfälligt montera 
bort det tredelade vardagsrumsfönstret 
och därigenom lyfta ut båten. Emellertid 
kändes tidplanen på två veckor en aning 
kort för att bygga en båt i Skarpös storlek, 
dessutom kanske fastighetsägaren skulle 
haft synpunkter på fönsterdemontering-
en. En lada nere vid sjön hyrdes i stället 
och bygget satte fart. Självklart modifie-
rad efter Luddes egna idéer så skrovet 
förlängdes 60 cm ungefär midskeps och 
ett par diskreta trimplan monterades i 
aktern. Det blev till sist en fin båt både i 
sjön men även på trailern efter Chevro-
leten. Biscayane är den enklaste och bil-
ligaste modellen och tanken från Luddes 
sidan var att den, väl hemma i Sverige, 
skulle säljas till någon med taxiverksam-
het. Så blev det aldrig utan Ludde körde 
bilen dagligen fram till september 1973 
när en 69 års Opel Commodore Coupé 
tog över familjen Lundströms transport-

behov, men Chevroleten behölls och för-
varades i en lada där även både båten och 
Commodoren senare parkerades.

Peter som blev ny ägare till Chevro-
leten år 2002, bodde i samma hyreshus 
som Lundströms när han var sådär liten 
att bilar just precis hade blivit väldigt 
intressanta, kom mycket väl ihåg den 
stora grå bilen som i lillpojkens ögon 
hette LUBY. Bekantskapen med LUBYn 
medförde också en vinter att en lovik-
kavante vid en närgången kontakt med 
bilen frös fast på bakskärmen varvid en 
liten avvikande färgnyans uppstod som 
fortfarande kan anas. Den är på rull igen, 
den gamle grå men fortfarande utseen-
demässigt i charmigt originalskick och 
faktiskt även granne med Commodoren 
som Annika ägt sen 2009, och bor längs 
samma väg, till och med i huset och ga-
raget bredvid. Opeln har, förutom den 
vanliga uppstarts-servicen fått en rejäl 
puts på den känsliga röda utsidan. Med 
inspiration från GS-modellen dessutom 
kompletterad med mattsvarta fält på 
huven och kryssfälgarna med den lilla 
kromranden på ekrarna. Om än något 
medfaren står den tredje överlevaren, bå-
ten, numer torrt och tryggt i mörkt för-
var. En hel del snickeriarbeten i botten 
och akterspegel krävs dock innan man 
som icke simkunnig ombord kan lämna 
bryggan med livet i behåll.

Emellertid kändes tidplanen på två 
veckor en aning kort för att bygga en 
båt i Skarpös storlek, dessutom kanske 
fastighetsägaren skulle haft synpunkter 
på fönsterdemonteringen. 



30  31 Backspegeln Backspegeln

Svenska DKW klubben genomförde 
årets klubbrally 23–25 augusti 2019 i 
Hammarstrand, Jämtland. Under freda-
gen anlände deltagarna till Hotell Ham-
marstrand, 24 bilar. De flesta kom söder-
ifrån. Från Norge kom det sju bilar och 
från Finland två bilar. Två av de svenska 
kom från Östersund och Krokom. Träf-
fen började på fredagskvällen med infor-
mation om Ragundadalen med omnejd 
av Hembygdsföreningens ordförande 
Per Bergvall. Vi fick höra om Vildhus-
sens framfart och om bygdens utveck-
ling. Kvällen avslutades med grillning 
vid slalombacken. 
 De flesta bilarna var av DKW:s fabri-
kat från år 1935 och framåt. Dock hade 
en IFA från 1955 blandat sig in här. Det 
är en som vi kallar förkrigsmodell. Efter 
kriget hamnade DKW fabriken på den 
östra sidan av gränsen som delade Tysk-
land. Tillverkning av bilar under namnet 
IFA fortsatte en bit in på 1950-talet. Den-
na bil är såld i Sverige.

 Klockan 10.00 på lördag startade täv-
lingen. Nio kontroller skulle passeras 
under dagen. Ingen hastighetstävling. 
Första kontrollen var i en gammal affär 
med en massa gamla saker. Frågan för 
oss deltagare var: Vad kostade en årspre-
numeration på Tekningens Värld 1956? 
Vi fick tre alternativ att välja på. Rätt svar 
är 16,75 kronor.
 Efter några kontroller kom vi fram 
till Ragunda hembygdsgård. Där var det 
dags för en fikapaus. Nästa kontroll låg 
vid Döda fallet. Det var många sörlän-
ningar som var imponerade av denna 
plats, ”Vildhussens framfart”.
 Nästa uppehåll var på Hotell Älg-
gårdsberget. Där serverades lunch be-
stående av salladsbuffé och fläskfilégryta 
med klyftpotatis, kaffe och kaka. Roliga 
samtal med finnar och norrmän runt 
bordet. Kontrollen där var svår. Här gäll-
de det att ha känslorna i fingerspetsarna. 
Vi skulle känna igen en liten pryl med 
bara händerna i en stor låda med två hål 

för händerna. Det var klurigt. 
 Omstart efter lunch, färden går mot 
Thailändska paviljongen. Det var många 
som var imponerade av denna sevärdhet. 
Färden fortsatte över kraftverksdammar 
och på smala grusvägar.
 Kontroll 8 var klurig. Vi skulle svara 
på vad kung Chulalongkorn var intres-
serad av vid sitt besök här i Sverige. Han 
var här för att lära sig virkeshantering. 
Avslutningen av klubbrallyt var på Cen-
trumplan i Hammarstrand. Där var kon-
trollen att lägga ett pussel på tid. Inga av 
deltagarna klarade detta. Som en extra 
utslagsfråga fick deltagarna gissa hur 
många Ahlgrens godisbilar som fanns i 
en liten burk.
 Kvällen fortsatte med en auktion 
på DKW prylar/delar som deltagarna 
skänkt. Efter den så avslutades kvällen 
med gemensam middag och prisutdel-
ning. 

Text & foto Thore Öberg

Klubbrally i  
Vildhussens land

Närmare 200 bilar samlades på planen nedanför Mekonomen 
på stadsdel Norr första lördagen i september för att delta i årets 
Great Lake Run som SHRA Östersund arrangerat ända sedan 
gud var liten. Förtifjärde upplagan blev det denna gång.
 Bansträckningen var som brukligt, i förväg hemlig, men 
ekipagen hamnade efter kluriga uppgifter längs vägen till sist 
på Fröjdholmen i Oviken.

Text Rolf Nilsson, foto Gus Granli

Kluriga uppgifter på 
väg till Fröjdholmen
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Ramsele fick besök
av Europeiska cabrioleter
Årets tema i Ramsele var Europeiska 
cabrioleter och runt 20 bilar hade radat 
upp sig på gårdstunet. SAAB 900, Ford 
Escort, Triumph och Mercedes 190 var 
några av de märken och modeller som  
fanns på plats tillsammans med en 50:a 
VW bredvid en något yngre årgång av 
samma märke. Den sedan tidigare kända 
och mycket ovanliga röda Vauxhall Cres-
tan drog också blickarna till sig.
 På det större området hade SAAB och 
Jaguarklubben sina sedan gammalt givna 
platser och var även i år lätta att hitta igen 
med sitt stora antal deltagare och vajande 
klubbflaggor. Tur med vädret som van-
ligt, även om en del Östersundare för-
modligen stannade hemma på grund 
av ett lokalt störtregn under morgonen. 
Ett flertal priser delades ut, däribland till 
Tommy Jonasson, Östersund för sin fina 
35:a Plymouth. Marknadssidan är inte 
så stor men Calle Kingstad är en trogen 
återvändare och om alla besökarna vid 
hans långa prylbord hittade något de 
ville ha, var nog Calle nöjd över dagen. 

Text Rolf Nilsson
Foto Lars-Göran Andersson, Rolf Nilsson

Sensommaren 1953 har dom parkerat utanför Hedungs i 
Edsåsdalen i avsikt att plocka hjortron. Om man ser till da-
mens något trötta, lite uppgivna blick skulle man kunna tro 
att dom är färdiga att åka hem efter en lång dag på myrarna. 
Eller, kanske hon redan nu innan de tre lämnat civilisatio-
nen, inser vad dagen har att bjuda på i fråga om en lång 
och jobbig vandring på mjuka myrar i läckande stövlar och 
tusentals surrande flugor runt huvudet. 
 Vad ska hon ha mjölkkannan till? Bara bra att ha om an-
dra bär skulle dyka upp längs stigarna, kanske. Den äldre 
mannen till höger ser i alla fall ut att vara vid god vigör. Rak 
i ryggen och en stinn ryggsäck bakom nacken. Något bakåt-
lutad, för att inte säga baktung, kan man tro att den nerstop-
pade träkonten som gör ryggsäcken så rund i formerna, är 
full med gula bär. Smörgåspaket och kaffetermos har också 
fått plats i säcken. Och Djungeloljan, så klart.
 Bilen som de tre tagit sig till Edsåsdalen med, är en Opel 
Olympia av 1950 års modell. Z6538 och stor S-skylt fast den 
troligen aldrig varit utomlands. Att det är en 50:a ser man på 
att förkrigskarossen fått lite rundare former men fortfarande 
har den lilla bakrutan och avsaknaden av bagagelucka. För 
att stuva in ryggsäckarna i bagaget måste man kliva in i bilen 

och fälla fram baksätets ryggstöd. Man får hoppas att ingen 
av bekvämlighets skäl bara ställer in packningen i baksätet. 
 Tänk om blautmylhtan skulle läcka ut på sittdynan! Men 
risken är nog inte så stor. Troligen, med den erfarenhet 
som bara äldre generationer besitter, ligger en dagstidning 
i botten av ryggsäcken. Kanske ett exemplar av Stockholms 
Tidningen som i vissa delar av landsorten var en populär 
tidning från det Sverige som hamnat bortom Jämtlands ho-
risont. 
 Lika bra vi bestämmer oss för att dom ska åka hem nu, 
det är ändock ungefär 15 mil innan hemgården anträds och 
sen ska bären rensas också, med klibbiga fingrar. Men är bil-
taket buckligt eller är det bara skuggor och speglingar från 
något träd? Alldeles för sent att få något svar.

Text & foto Rolf Nilsson

Med Opeln på
tur efter blautmylhtan
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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

Efter en ganska ”normal” sommar för 
våra breddgrader med blandad väderlek 
kan vi nu börja summera sommarens alla 
aktiviteter. Det är bara att konstatera att 
intresset för äldre fordon fortsätter att 
öka och även för våra aktiviteter. Nya bi-
lar och nya ansikten dyker upp hela tiden 
och intresset börjar också spridas ner i 
åldrarna. Vi har aldrig haft så många be-
sökare på våra onsdagsträffar som i som-
mar vilket jag tolkar som ett tecken på att 
vår klubb jobbar på rätt sätt.
 Nästa år fyller klubben 50 år och det 
ska vi naturligtvis uppmärksamma ge-
nom att i varje nummer av Backspegeln 
ge tillbakablickar på de första fyra decen-
nierna. Göte Högbom kommer jobba 
med de artiklarna och ni som har intres-
santa berättelser eller bilder från förr 
kontaktar honom. Vi planerar förstås 
också för en annan större gemensam ak-
tivitet någon gång under nästa sommar.
 Apropå tillbakablickar så reflekterar 
man ju själv ibland över hur fordonen 
utvecklats under hela nittonhundrata-
let. De som tog initiativet till att bilda 
klubben 1970 började förstås redan på 
sextiotalet och kanske också tidigare att 
odla sitt intresse för gamla fordon och då 
var det bilar och motorcyklar från tjugo- 
och trettiotalet som var dominerande. 
Fordonen var då trettio eller fyrtio år 
gamla. Om man backar bakåt från idag 
innebär det att bilarna från sjuttio- och 
åttiotalet borde vara dominerande men 
många av de bilarna rullar fortfarande 
som bruksfordon och är många gånger 

alltför vanliga för att kunna betraktas 
som unika veteranfordon. Utvecklingen 
på teknik- och trafiksäkerhetssidan har 
varit enorm under förra seklet och bilen 
blev en självklarhet hos väldigt många 
under senare delen av nittonhundratalet. 
Det blev dessutom en nödvändighet för 
många att ha tillgång till ett fordon i takt 
med att arbetsplatser och affärer låg en 
bit från bostadsorten.
 Intresset och insikten om nödvändig-
heten av körbara fordon är med andra 
ord väldigt djupt rotad hos många av oss 
och jag tycker det är väldigt positivt att 
yngre medlemmar kommer in och fort-
sätter att jobba för fordonshobbyns fram-
tid. Vi ska därför inte heller förakta de 
lite nyare fordonen som börjar dyka upp 
på våra träffar. Även de bär med sig sin 
historia och är man uppvuxen i en Volvo 

245 eller Saab 900 så har man naturligt-
vis minnen med sig från de bilarna på 
samma sätt som jag själv har minnen från 
Ford Anglia, PV och Amazon.
 Jag vill också passa på att tacka alla 
de funktionärer som ställer upp på våra 
olika evenemang och ett särskilt tack till 
våra styrelsemedlemmar Anki Granlöf 
och Annika Danielsson som ser till att 
vi kan fortsätta med våra onsdagsträffar 
och de hittar också nya platser som är in-
tressanta att besöka.
 Ha nu en fortsatt fin höst och kom-
mande aktiviteter.

Sture

Ordförar´n

Diverse
4 st fälgar till SAAB 99
1 st takbrygga, längd 183, bredd 
127 cm
1 st takställ för cyklar. Ej för nya 
bilar med takrails
1 st TV DUX med jalusi. 1960-
tal
1 st elspis 60:s bredd. + 
köksfläkt. 1960-tal

Sven-Bertil Sahlin, 063-51 03 89

Klubbtröjor
T-shirts och pikétröjor 100 kr
Kepsar 50 kr
Med Jemtlands Veteranbil-
klubbs logga. Provex finns i 
klubblokalen.

Säljes

14

Mer info på jvbk.se och Facebook

Mekonomen lämnar
10 % rabatt
till medlemmar. 

Medlemskort
medtages.

Gäller butik och 
reservdelar.

Försäkra ditt
veteranfordon

Kontakta Provins Insurance eller gå in på lans-
forsakringar.se och sök er vidare efter ”Jemt-
lands Veteranbilklubb” om ni vill veta mer eller 
försäkra ert fordon genom Jemtlands Veteran-
bilklubbs egna medlemsförsäkring. 

Telefon: 063-55 65 00
e-mail: jvbk@provinsinsurance.se
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POSTTIDNING B

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.

Ditec lämnar 10 % på ordinarie pris på 
varor/medel och rekondtjänster. 
Ej Ditec-behandlingar. 
Medlemskort medtages.

Chaufförvägen 2, 063-12 68 10
info@ditecbilvard.com

Måndagsöppet i klubblokalen
Från och med 7 oktober kryper vi 
inomhus och håller klubblokalen 
på Trädgårdsvägen på Frösön 
öppen måndagar klockan 19.00–
21.00. Under jul och nyår har vi 
ett uppehåll men kör igång igen 
januari till april. Välkommen till 
gemenskap och fika.
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