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Redaktör´n

Det finns en person i det fördolda som har
mycket stor betydelse för tidningens läsbarhet och utseende. En Tidningsmakare.
Sådana växer inte på trän, precis, men vi
har turen att få samarbeta med ein ta de
väran. Mikael Karlsson med firmanamnet
Grafisk Design och hemmahamnen i byn
Kännåsen, högt beläget lite nordväst om
stadens gator och torg. I Mikaels redigerarkammare ligger den digitala magins mysterier som ett ogenomträngligt virusskydd
för oss i redaktionen som inte kommit
längre i teknikutvecklingen än att vi fortfarande väntar på plinget när man ska byta
rad i texten man skriver.
Det här ”digitala” är i de flesta fall ett
helt fantastiskt hjälpmedel för tidningens
tillkomst. Vi skickar bilder och texter fram
och tillbaka flera gånger, samtidigt som vi
samtalar i telefonen med varandra och resonerar om vad som är talspråk och skriftspråk, svenska eller jämtska uttryck. Det
sistnämnda kan han ibland ha synpunkter
på, som den smålänning han är, men ger
för det mesta upp efter mina översättningar och förklaringar som oftast ännu mer
förvirrar det hela. Endast Jämtar jämtskan
talar. Ett reportage innehåller inte bara ett
stycke text, det ska följa med bilder också.
Ta kort är vi duktiga på i Redaktionen. Det
tas massor av bilder nu för tiden när samma filmrulle inte längre behöver innehålla
både påskhelg, semester och julfirande. Vi
väljer, sorterar och vrakar för att till slut
bestämma oss för kanske fem bilder ur
en hög, av 40–50 kort. Digitala, alltså. De
med stor vånda utvalda bilderna måste
ibland putsas lite och här kommer den där
magin som herr Tidningsmakare M Karlsson till fullo behärskar, så väl till pass. Allt
mellan kraftledningsstolpar och stenskottsprickar trollas bort, helt efter våra önskemål. Ibland måste någon liten sak kanske i
stället läggas till för att ge en extra piff till
det som vi vill att bilden ska förmedla. Underverk gör Mikael hela tiden. Mirakel tar
lite längre tid och kostar lite mer, men kom
ihåg att en bild aldrig ljuger!
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Efter ett flertal korrekturläsningar och
justeringar skickas, i näst intill ljusets
hastighet, hela färdiga tidningen med ett
litet klick på rätt tangent till tryckeriet där
den utsätts för en process helt omöjlig att
förklara, för att till sist förmodligen längst
bort i tryckerilokalen, dimpa ner i en liten
korg som Postnord så tryggt och säkert tar
hand om och sedan lägger i alla medlemmars brevlådor. När vi sen sitter hemma
och bläddrar i den riktiga papperstidningen upptäcks ändå små upprepningar och
felstavningar och till och med någon gång
att en hel rad helt plötsligt bara kommit
bort. De svarta hålen i rymden innehåller
nog mer än någon kan föreställa sig.
Allt detta, förutom Postnords hantering
då, men inklusive de svarta hålen, sker
alltså i små tunna trådar eller helt osynligt
genom luften, och med hjälp av ett kommando på tangentbordet åker allt i väg –
MEN TRYCK INTE PÅ DEN KNAP…
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Den snövita

PÄRLAN

från Lappland

David, som han kallas till vardags, berättade om bilen redan för några år sedan och
att den då var uppställd
någonstans i Offerdal. Vi
bestämde att vi skulle titta
på bilen och skriva en liten berättelse om den men
tiden gick och bilen stod
fortfarande uppallad ända tills
i maj 2019 då han ringde och talade om att han nu hade bilen på trailer.
Vi träffades i Krokom när han var på väg
hem och redan då kunde jag konstatera
att den lilla sportbilen var i väldigt fint
skick trots att den varit uppallad sedan
1991. Vi kom överens om att träffas och
ta några foton vid lämpligt tillfälle och i
slutet av augusti blev mötet äntligen av.
Vädret var bra och David föreslog att
vi kunde träffas på vår gård i Värmon
som ligger mitt emot Ytterån med Alsensjön emellan. Han kunde köra den dryga
halvmilen gamla vägen via Vaplan och
så blev det. Det enda som inte fungerade
som vi trodde var vädret för redan när
han åkte så rullade det in mörka moln
på himlen och snart började det regna
ordentligt. Efter en stund ringer David
och frågor om vägen och då var han bara
hundra meter från vår gård i ösregn och
med en nedcabbad sportbil …
In på gården och in i en carport med
blixtens hastighet och där stod äntligen
bilen, lite blöt men nypolerad och skinande blank.
David berättade att han under många
år bodde i Dorotea där han bland annat drev taxirörelse tillsammans med en
kompanjon och det var dennes dåvarande fru som var ägare av bilen. Kompanjonen och frun gick skilda vägar och bilen

hamnade då hos frun och där
blev den stående ett antal
år. Efter många turer och
en hel del övertalningsförsök så fick David
köpa bilen 1975 och han
har sedan dess stått som
ägare och använt den
sparsamt.
Den fick ny lack och ny inredning någon gång på sent åttiotal och hade sedan inte rullat många
mil så den är helt osliten. En 12-volts generator monterades redan på sjuttiotalet
eftersom den gamla 6-voltaren av det
välkända märket Lucas inte hängde med.
Nu finns bilen i Ytterån och den kommer med stor sannolikhet att bli till salu
nästa år då hälsan och orken inte riktigt
längre håller för David enligt honom
själv, men det var definitivt inget fel på
engagemanget då han hälsade på Backspegelns redaktionskommitte.

Text STURE HERNERUD foto LARS-GÖRAN ANDERSSON

KARL DAVID KARLSSON FRÅN YTTERÅN ÄR STOLT ÄGARE AV
EN AUSTIN HEALEY SPRITE AV 1959 ÅRS MODELL.
DÅ BILEN LANSERADES DÖPTES DEN SNABBT I FOLKMUN
TILL ”FROGEYE”. DE UTANPÅLIGGANDE
STRÅLKASTARNA OCH DET BREDA GRODFLINET I FRONTEN
GAV BILEN NAMNET.
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Austin Healey Sprite 1959

1958 började modellen att byggas i MGfabriken i England.
Det var viktigt att hålla nere priset så därför
saknas till exempel dörrhandtag och
bagagelucka på bilen som dock har flipfront.
Motorn var på 948 cc med dubbla
SU-förgasare på 42,5 hk.
Totalt tillverkades det cirka 50 000 Sprite.
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Vilken

KANSKE INTE LIKA SOLIGT OCH VARMT SOM
SOMMAREN 2018, MEN MAN KAN VÄL SE DET SOM
ATT DET HAR VARIT BRA BILVÄDER. SÄTT ER NU
I SKÖNASTE MYSFÅTÖLJEN OCH LÅT HJÄRNANS
MINNESCENTRUM ARBETA SOM EN FULLMATAD
DIABILDSKARUSELL.
ALLA ONSDAGAR, RALLYN OCH EVENEMANG SOM
ARRANGERATS RUNT OM I LÄNET HAR LOCKAT
FORDON OCH BESÖKARE I ”STORE HOPAN” HÄR
KOMMER ETT LITET AXPLOCK SOM STARTHJÄLP,
SÅ DEN INBYGGDA BILDPROJEKTORN GÅR IGÅNG.

Stortorget, Östersund
Vi samlades på torget. Några kom till och med långt före
18:00, varje onsdag. Det blev trivsamt fullt varje gång och
visst sken solen och det var varmt och skönt alla kvällar?
Man pratade och tittade och träffade nyfikna turister, och
blev kaffesugna och 19:15 var torget plötsligt tomt och tyst
och kvällsvandrarna fick istället njuta av utsikten mot Frösön, vilket inte heller var så dumt.

sommar

Aspåsgården, Aspås
Vi åkte till Aspås och luften var klar och hög, utsikten milsvid. Tiomilsvid! Halva byn blev en enda stor parkeringsplats
och fantastiska Aspåskören sjöng 60-tals schlagers ackompanjerade av det lika fantastiska ungdomliga bandet ”Clas
på bas” som inte satt stilla ens en tiondels sekund. Fikat? Det
var också fantastiskt.

det blev!

Texter n´ROLF foto MEST n´LARS-GÖRANS OCH NAGER FRÅN n´ROLF
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Lon, Bällsta
Gamla pålitliga Bällsta! Regnade det?
Njaa, okej. Liite, men bara i början. Röda
bilar gjorde sig bra mot den mörka himmelen. Gästerna åto och drucko innan de
åter foro hemöver, mätta och något sånär
torra om fötterna.

Arvemuseet, Arvesund
I Arvesund tittade vi på stor båt vid bryggan. Satt både
ute och inne med krusfaten. Gick in i museet och imponerades av mer än hundra års Jämtländsk teknikhistoria, hörde och tänkte många ”mään sii” och ”vare
så?” ”jaa visst, så vare ju”-kommentarer.

Kyrkås gamla kyrka
Sista onsdagen i augusti åkte vi till Kyrkås gamla kyrka. Ett nytt ställe som var lite obekant för en del. Det är
inte bara trailerdragare från öststaterna som får erfara att
GPS:en inte är att lita på alla gånger. Drygt 220 bilar hittade hit, men kanske inte i samma ordning som när dom
lämnade torget i Östersund. En mycket gammal kyrkoplats
som frambringade en rofylld och stämningsfull kväll, men
också påminde om att man lite till mans är dåligt uppdaterad på de senaste två tusen årens lokalhistoria. En föraning
om höstens annalkande gjorde den tidigare sommarsköna
kvällen en aning råkall efter solens nedgång, så rullrånen
blev lite mjuka, men dom var goda ändå.

Slåtte gårdsprodukter
Oasen i skogen, de e Slåtte, de! Levande musik, levande blommor i bil, gott fika i gröngräset eller i växthusen. Massor med
mopeder och bilar i alla storlekar. Och en helikopter.
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Hägragården, Dvärsätt
Parkeringsvakterna i Dvärsätt fick det lite svettigt en stund när
sådär en 200 ekipage vinkades in till parkeringsytorna runt nya
fikastället på Hägragården, men det fixade dom lätt som en
plätt. Rymliga lokaler och flera matstationer höjde trivselfaktorn ännu mer. Och tekakorna! Whaaoo!

Rödöns bygdegård
Rödön. Sista kvällen på säsongen. Alla var där, så klart.
Vemodigt, men vilken kväll det blev! Sture höll tal och
Annika och Anki fick långa applåder och intet öga var
torrt. Vid tjugotiden var det nästan mörkt men innan
dess en fantastisk solnedgång bakom Oviksfjällen. I
det sista mörkröda kvällsljuset kände och hörde man
inombords en röst: Tack för i år. Tack för att ni ville
komma. Syns till våren igen. Svagt i bakgrunden tonade Republikens nationalsång Jämtländsk Brudmarsch
ut från Rödöns kyrka, eller var det bara inbillning?

FÖRUTOM DESSA PLATSER HAR VI BESÖKT
15 STÄLLEN TILL, MED INTRESSANTA
HEMBYGDSGÅRDAR OCH FÖRENINGSHUS
FRÅN DET SENA ARTONHUNDRA ELLER TIDIGA
NITTONHUNDRATALET. ALLA MED SIN EGEN
CHARM OCH FINA OMGIVNING.
TACK TILL ALLA SOM TOG EMOT OSS!
10
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Oakland 1925.

Ockelbo racer.

Skribenten förklarar för storebror vad som egentligen är fel
på 30:a Tudorn, han ser dock ut att redan ha tappat tålamodet. Bilintresset däremot har stannat kvar hos oss bägge.

Första T-Forden på gårdsplanen i Laxviken.

Folke vid sin hemmabyggda hydrokopter.

Tiden före JVBK
Text LARS BOOGH foto FOLKE BOOGH

Hur såg det ut i garagen och på vägarna
innan veteranbilklubben bildades 1970?
Jag har intervjuat min far Folke Boogh
som ger sin bild av veteranbilsintresset
på 1960-talet. Han föddes 1928 i Holmsjö men växte sen upp i Aspås. Motorintresset har funnits hos honom under hela
uppväxten med diverse bilar och motorcyklar i sin ägo samt två stycken hemmabyggda hydrokoptrar som gick att köra
både på vatten och land. Totalt livsfarliga
maskiner med propeller alldeles bakom
huvudet. Det är nog också det som ligger till grund till att hans hörsel inte är
så bra längre, på den tiden fanns det inte
hörselskydd att tillgå.
På 1960-talet var pappa bosatt i Laxviken och ansvarig för flottningen från
Norge ned till Indalsälven. Under en av
alla flottningsturer, troligtvis 1965 om
minnet stämmer, fick han se en gammal
bil köra fram och tillbaka längs sjökan-
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ten, han svängde in till stranden och fick
då träffa Leif Fregelin som var ute och
provkörde sin nyrenoverade T-Ford. Det
gjorde direkt avtryck på pappa som omgående började leta efter en gammal bil
själv. Från Laxviken till Norge är det inte
många mil och på den tiden hade man
det i Norge inte alls så gott ställt som i
dag. Där användes gamla bilar mycket
längre än i Sverige. Detta gjorde att pappa började läsa annonser i norska tidningar och fann ganska snabbt en T-Ford
till salu. Det bar av direkt till Norge för
att titta på bilen och förhandla om priset,
sen hem igen och iväg helgen efter med
en släpvagn efter bilen. På vägen hem
mötte Leif och hans bror Rolf upp vid
gränsen och på tullens stora plan började
man demontera T-Forden för att kunna
tulla in den som skrot. Tulltjänstemännen satt i solstolar bredvid och tittade på
när de plockade av karossen och hjulen
Backspegeln

men tyckte ganska snabbt synd om dem
och godkände införtullning av bilen som
skrot. Bilen skruvades då ihop igen, nu
med nya skruvar och muttrar som bröderna Fregelin hade med sig, och fortfarande med tulltjänstemännen som intresserade åskådare. Det tog inte många
dagar efter hemkomst förrän bilen var
fullt körbar och en första provtur blev av.
Från början när far och mor var ute på
turer tyckte de flesta lite synd om dem
som körde runt med en sån gammal
skruttig bil, orden veteranbil och entusiastbil var inte riktigt etablerade än, de
flesta trodde helt enkelt att de inte hade
råd att köra omkring i nåt annat.
Den första T-Forden såldes via annons till Småland, den skulle levereras
till Krokom för att sen fraktas på tåg hela
vägen ned. Tyvärr kom han bara till Föllinge innan motorn skar så det blev bog-

sering hem och byte till en annan motor
och ny leverans dagen efter.
Sen följer en mängd ”gammbilar” i
hans ägo, många T-Fordar men också
bland annat en Ockelbo racer och en
Oakland 1925 som renoverades till ett
mycket fint skick. Med den fick han
hämta alla prominenta gäster som skulle
delta i Aspås festspel 1969, på flygplatsen
och skjutsa dem till Aspås. Bland annat kom John Elfström hem till byn där
han växte upp. Oaklanden såldes sen till
Skoklosters motormuseum.
I slutet på 1960-talet köpte han också
en Buick 1918 i Alsen. På vägen hem flög
motorhuven av och trots idoga försök att
hitta den gick pappa bet. Året därefter
satte han ut en annons i ÖP och blev snart
kontaktad av en pappa till en lite tjej som
hade sprungit på nåt konstigt i diket på
väg till skolan. Det blev en rejäl hittelön
då det inte var så lätt att hitta en likadan.
Bilen lackerades på Palmcrantzskolan

På vägen hem flög motorhuven av
och trots idoga försök att hitta den
gick pappa bet.
1969 och i början av 1970 höll pappa på
med slutmonteringen av den i garaget
samtidigt som mamma var höggravid
med mig i magen. Han väntade besök i
garaget men då blev det dags att skjutsa
in mor på BB, så han skrev en lapp och
la på fotsteget ”kommer snart”. Ett både
optimistiskt och kanske tidstypiskt budskap då han bara skulle skjutsa in mor
och sen åka hem igen. Tydligen måste livet ha påverkats mer än han trodde med
två söner som krävde uppmärksamhet
för lappen på fotsteget låg kvar där i nästan trettio år utan att en skruv rördes på
Backspegeln

bilen. Det kan också ha berott på att han
då också påbörjade en massa andra bilrenoveringar och var med att dra igång
Jemtlands Veteranbilklubb. Men det är
en annan historia.
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Den legendariska Duetten behöver
egentligen ingen närmare presentation
men några bakgrundsfakta kan vara på
sin plats. Det officiella namnet var Volvo
PV 445 från starten 1953 och Volvo P210
från 1960 fram till dess den sista Duetten med chassinummer 97 299 lämnade
tillverkningsbandet i februari 1969. För
formgivning och konstruktion stod ingenjören Erik Skoog. Cirka 93 000 Duetter tillverkades. Många statliga myndigheter som Postverket, SJ och Televerket
körde Duett. Ett praktiskt och populärt
fordon lämpat för såväl yrkesliv som fritidsliv.
Håkan Keller i Landvågen, Krokom är
stolt ägare till en av de första tillverkade
Duetterna och årsmodellen är 1953. Den
är registrerad som lastbil och såldes ny av
Bilbolaget i Sundsvall. Den har funnits
inom Jämtlands län merparten av tiden
med undantag av några år i Borlänge.
En del originalhandlingar finns beva-

rade bland annat ett köpekontrakt från
1960 där Firma K-E Hanssons Snickeri
& Smide i Hede köper bilen av Bilbolaget i Östersund för 5 300 kr inklusive
takbrygga. I augusti 1959 var det dags
för motorbyte enligt originalhandlingen
som finns kvar. Ett antal år senare blev
det en B16-motor insatt men utbytesmotorn finns kvar.
Håkan köpte bilen 12 december 2015
av Kjell-Owe Liljedahl i Hede. Skicket
var någorlunda hyfsat men en del rostlagning blev det och en uppriktning av
fronten som var något sned. Styrsnäckan
var utbytt men monteringen hade inte
blivit helt rätt vilket medförde att ratten
satt för långt upp. För den händige Håkan var inte detta något större problem
så felet fixades. En koll av B16-motorn
visade att den var i nyskick. Den duvgrå
lacken ersattes med den vackert blå nyansen av den duktige lackeraren Pontus
Hallin.

En Duett
i Landvågen
Text & foto GÖTE HÖGBOM
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Många Duetter har fört ett hårt liv och
med många ägare och skicket har blivit
därefter. Håkans exemplar har dock klarat sig mycket gott tack vare ansvarsfulla
ägare som skött underhållet bra. Exempelvis är inredningen hel och fräsch, troligen har stolarna haft överdragsklädsel.
Den 4 juni 2018 visade Håkan upp
Duetten för bilprovningen och fick förstås klart godkänt. Därefter har det blivit besök på fikaträffar och senast på
Höstrallyt i Stugun där eder skribent
kom överens om att få göra ett reportage
om denna trotjänare.
Håkan har flera intressanta fordon i
garaget. Om han en vacker sommardag

vill njuta av Landvågens omgivningar
kan ha fram sin DKW motorcykel av
modell RT 350 från 1956. Om hågen står
till att glida fram lugnt och mjukt så är
det Cadillac som gäller, modell Sixty Two
Coupé från 1958. Skulle känslan för lite
buskörning infinna sig så vrider Håkan
om nyckeln till sin VW 1200 från 1965.
Men – säger vän av ordning – det är väl
inget fartvidunder! Jo då – kolla bara på
fotot på motorn. Här finns det resurser!
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1. Passande miljö med grusväg för
trotjänaren.
2. Duett i Landvågen med Kerstin och
Håkan Keller. Z-skylten är den ursprungliga
registreringsskylten från 1953.
3. Baklyse med orange bromsljus.
4. Tanklock med öppningsknapp i
dörrkarmen.
5. Ny gummimatta men i övrigt original.
6. Tala om lastkapacitet! Här ryms mycket
och fjädring finns som klarar tung last.
7. En VW -65 med resurser.
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Stolt hemmansägare
på ny DBS Swing

Text & foto ROLF NILSSON

Den grön-vita Monarscootern har sedan 1957 troget men
inte alltid utan vissa protester tagit sin fattige hemmansägare till dagslånga, ibland onödigt äventyrliga bärplockarresor på glömda skogsvägar, fraktat fisk från båthuset
tidiga mornar när näten vittjats, levererat jordgubbar till
lanthandeln i kyrkbyn fem kilometer bort, och på eftermiddagarna från postfacket på storbondegården hämtat
Stockholmstidningen, veckotidningen Såningsmannen
och ibland något brev från utflyttad läsakamrat. Allt lastat i den praktiska trälådan från Sockerbolaget som med
läderrem stått rejält fastsurrad på den stabila kromade
pakethållaren. Den lokala dagstidningen kom däremot
singlande ut genom eftermiddagsbussens sidofönster.
Lite luggsliten och aningen trött, med brusten drivrem
mellan motor och växellåda får nu Monarken vila sig mot
takstolsstöttorna uppe på jälln. Statens Premieobligationer har nämligen helt oväntat och överraskande gjort sig
påminda genom en utdelning vid senaste lottdragningen.
En liten men ändock så att säga rund summa har levererats till tidigare mager bankbok, och efter viss omfördelning även med en lite mindre rund summa fyllt likaledes

mager plånbok som dock efter några dagar återigen skall
bli nästan lika mager som innan myndiga staten visade
sig på go-sidan. En av bussägare Enflos blå-gula, anländer punktligt till stoppet vid vägskälet varvid ett stort
platt paket hakas av från de utstående cykelhållarspröten
i bussens front och lutas
mot stoppskyltstolpen
innan chauffören nästan skorrfritt genom
växlarna drar vidare i
nysnön. Nästa dag sitter
hemmansägaren
stolt på sin nya DBS
Swing. Vita däcksidor, kromad tank och
pigg motor. After Skiskorna ser också ut
att vara nyinköpta.
Och det har blivit
2 december 1968.
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Krabat
En röd pigg liten

Text ROLF NILSSON foto ROLF NILSSON, STATTINS FAMILJEALBUM

Han hade börjat tycka lite synd om
hästarna som skulle dra den tunga
dyngsprättarkärran uppför de branta
tegarna ovanför gården. Hösten 1961
fick det vara nog, tänkte både djur och
människor. Johan tog bussen till stan
och återkom lagom till kvällsvarden med
en ny kompis. En röd, pigg liten Krabat.
Maskin och Motor i Östersund hade så
lämpligt denna 58-års Volvotraktor med
både hytt och en medföljande halvbands
sats med därtill hörande andra bakskärmar, till salu. Johan insåg att banden
avsevärt borde underlätta framkomligheten under vinterns skogsarbeten, vilket var ett nog så bra argument till köp.
”Uppflyttade strålkastare” fick han tillagt
i köpekontraktet. Under den mörka årstiden skulle det plogas också. Då är det
liksom mer praktiskt om lamporna når
ovanför spetsplogens vingar. Krabaten
fann sig väl till rätta i sitt nya hem och
gjorde till full belåtenhet under många år
sådana där vardagssysslor som traktorer
oftast gör när de bor på en gård på landet. Tid och arbete sätter så småningom
sina spår och sonen Rolf, som tagit över
både gård och maskiner, tyckte i början
av tvåtusentalet att arbetskamraten var
i behov av en rehabilitering inte bara
utvändigt utan även i självaste B16 maskineriet. Smidig och tyst som en .. nyfödd? och finare än från fabrik rullade
traktorn, eller Volvo T 425 Krabat som
den fullständiga benämningen är, ut från
Rolfs pysselverkstad för att åter låta sig
kopplas till de olika redskapen som hjälper till att göra årstidernas varierande
arbetsuppgifter på en lantgård så roliga
att ta sig an.
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Trivsamt

höstrally
i Stugun
Text & foto LARS-GÖRAN ANDERSSON

VI KAN DIREKT SLÅ FAST ATT
HÖSTRALLYT 2019 BLEV EN RIKTIG SUCCÉ.
FORTSÄTT LÄSA SÅ
KOMMER FÖRKLARINGEN.
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Den avgörande orsaken är Stuguns Motorklubb. I år nappade Stuguns MK på
idén att med lite stöd från JVBK arrangera Höstrallyt. Samling, start och mål var
Stugun, närmare bestämt på Nornan. För
den som inte har full koll på vad Nornan
är så är det ett klassiskt dansställe och
samlingslokal, men även en knutpunkt
för företag och föreningar i Stugun.
Medlemmarna i Stuguns MK hade
tagit arrangörskapet på fullt allvar och
samlat ihop många funktionärer, vilket
behövdes då samtliga stationer var bemannade, plus alla som fick det att fungera inne på Nornan. Denna lördag 21
september var det också andra aktiviteter i Stugun, man invigde vad som kallas
ett tillgänglighetsområde i anslutning till
bron över Indalsälven. Många Stugubor
passade på att kolla in bilarna och få sig
lite i magen.
Vid anmälan fick varje deltagare ett
tjockt kuvert som innehöll karta,
en road-book med färdbeskrivning, svarsformulär och kupong
för middagsbuffé som kunde avnjutas efter målgång och i väntan på prisutdelningen. Innan
start fanns möjligheten att fylla
på energidepåerna med prisvärt
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fika inne på Nornan, och utanför såldes hamburgare och kolbullar. I väntan
på start var det också lämpligt att ta en
rundvandring för att beundra de deltagande fordonen.
Vid klockan 11 var det dags att ställa
upp för start, denna gång släpptes fordonen iväg i nummerordning och
med en minuts mellanrum. För
många var det en nyhet att följa en
road-book, vilket gjorde att en del
redan inne i Stugun missade att
ta rätt väg. Efter några mil fungerade det desto bättre.
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Vädret var typiskt septemberväder,
lite för varmt för vinterkläder men lite
för kallt och blåsigt för sommarstassen.
Lite grått och fuktigt i luften men inte så
att vindrutetorkarna behövde användas,
regnet höll sig borta under dagen men
kom under kvällen. Vi fick faktiskt en liten glimt av solen vid Strånäset.
Rallyslingan kördes medsols och med
första kontroll inne i Stugun. Varje kontroll bestod av en kunskapsfråga och en
praktisk uppgift, vissa utfördes med bilen och vissa fick förare eller passagerare
göra. Det gick alltså att få ihop många
poäng under rundan. Första kontrollens praktiska del gick ut på att köra på
en planka med först vänster hjulpar och
sedan med höger. Det var en ganska smal
planka men för vissa var den tillräckligt
bred för att få maxpoäng.
Färden fortsatte efter en fin och harmonisk väg till byn Mårdsjön och Änge
gård. Där blev det luftgevärsskytte mot
burkar. Träffsäkerheten var rätt så dålig
hos de flesta och skyttet tog lite längre tid
än beräknat så kön av bilar växte. Dagens
grusväg var i hyfsat skick och ledde fram
till Skyttmon där träffsäkerheten på nytt
testades, denna gång med hästskor mot
bildäck. Det visade sig att hästskorna
studsade bra mot gummi så poängskörden blev dålig.
Rallyslingan följde sedan väg 344 fram
till Selsviken där den slutade mot 87:an.
Innan dess avverkades tre kontroller efter 344:an, den första vid ett annat klassiskt dansställe, Terassen i Boberg. Där
gällde det att vara snabb med händerna
och veva in en oljedunk så långt man
kunde under en minuts tid. Nästa kontroll, nr 5, var vid hembygdsgården i Selet. Händerna skulle identifiera tre olika
bildelar inne i en låda. Lätt för vissa.
I Överammer finns det en boule-bana,
och kontroll 6 var ännu en övning i träffsäkerhet. Verktygen var, just det, bouleklot. Poäng efter hur nära man kom mitten på en cirkel.
Färden fortsatt en bit på väg 87, vid
Strömsnäs Folkets Hus vidtog en öv-
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Allmän klass
1:a nr 40 Sten Sandberg, 81 poäng
2:a nr 43 Tony Önnebro, 80 poäng
3:e nr 49 Anders Karlsson, 79 poäng
Publikens favorit
Nr 12 Mattias Jonsson
Mest strul
Nr 32 Daniel Norell
Bästa utklädnad
Nr 30 Maria Näsström
Långväga ekipage
Nr 29 Sylwia Rönning

ning i precisionsbackning. Vissa bilar
är inte så lätta att bedöma var den bakre
kofångaren håller hus. Kontroll 8 var belägen i byn Strånäset vid infarten till en
välhållen gammal fastighet. Där var det
också en backningsövning, bilen skulle
centreras mellan två grindstolpar i form
av snökäppar.
Vid målgången och kontroll 9 gällde
det att vara stadig på hand, en kopparögla skulle föras längs en bana så långt
som möjligt, när det uppstod kontakt
var det slut. Nu var arrangörerna ganska
snälla, man fick ingen elektrisk stöt utan
ett signalhorn ljöd, vilket också kom som
en överraskning.
Middagsbuffé för deltagarna och för
arrangören vidtog sammanräkning.
Stort prisbord och många prispokaler
väntade på scenen.
Prisutdelning sköttes också med bravur, alla pristagarna fick förutom sina
pokaler också välja från det imponerande prisbordet. När pristagarna fått sitt
lottades resterande priser ut på deltagarnumret.
Eder utsände som denna gång inte
åkte som deltagare utan ägnade dagen åt
dokumentation kan konstatera att maken
till välorganiserat och trivsamt Höstrally
har jag inte varit med om tidigare. Det är
fantastiskt vad Stuguns MK lyckats engagera folk som ställt upp frivilligt och med
gott humör tagit hand om oss. Det verkar
som det i Stugun finns ett stort mått av
sammanhållning och vilja att göra något
bra för bygden. Dessutom tycks företagarna vara generösa med tanke på det
digra prisbordet.
Backspegeln

Äldsta ekipage
Nr 28 Göte Högbom

Backspegeln

25

Mack
Text BILLY SÖDERIN foto MAY FREDRIKSSON M. FL.

Mysing

BARA NAMNET VÄCKER FRÅGOR. MACK MYSING.
VAD SKA NU DET VARA?
PÅ GAMMALT REKLAMBLAD FÖRKLARAS ATT HÄR FINNS
”MACKEN, SMEDJAN OCH VERKSTAN”.
GOTT SÅ, MEN DET VERKLIGT INTRESSANTA ÄR ÄNDÅ
TÄVLINGSVERKSAMHETEN SOM BEDREVS I SKÖNA FÄRGER MED MINST EN RÄV BAKOM VARJE ÖRA.
HUVUDANSVARIG VAR BO ”MYSING” FREDRIKSSON,
EN IDÉSPRUTA AV RANG OCH PÅ DET STORA HELA
TONGIVANDE FÖR ALLT DETTA KULÖRTA,
UNDERBARA VANSINNE PÅ HJUL.

Lackeringarna, även de mer avancerade
som här 1975, lades av Bosse själv. Här bestod teamet av Karl Göran Hansson, Peter
Brorsson, Bruno Johansson samt Mysing.
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Om ett rallyteams underbara bedrifter
Bilder från storhetsåren under 1970-talet
färgas av lika delar dansband, rock-n-roll
och rally. Och körningen sen. Nu hade
teamet inte alltid de vassaste bilarna,
men de fyra tongivande förarna såg till
att kompensera med humor, mod och
rakt högerben istället.
Vid en hemmatävling i Östersund stod
Bosse exempelvis för en bedrift som nog
aldrig upprepats. På väg in i mål under
tredje och sista varvet under ett sprintrace bär det sig inte bättre än att Bosse voltar. I och för sig inget ovanligt förfarande
för den som ger sig till att köra rally med
Saab V4, men här blir utkomsten spektakulär. Bosse slår runt, landar på alla fyra
och fortsätter i full fart. Men se där, det
blir en piruett på plan mark, precis före

målgång. Bosse finner sig blixtsnabbt
och ger järnet baklänges, rakt in i mål
och förbi fotocellerna. Publiken, runt tusentalet tillresta, jublar i högan sky. Typiskt Mysing.
– Och du ska veta att Bosse älskade att
skämta till det, berättar hans fru May.
Bosse har tyvärr gått ur tiden. Minnena är icke desto mindre levande, många
och ofta väldigt roliga. I moderna termer
hade Mysing gott och väl kunnat kalla
sig influencer, copywriter eller åtminstone rullande reklampelare. 1972 räckte
det nog med ”galenpanna”. För vem annars skulle som aspirerande rallyförare
leta inspiration i serietidningar? Tanken
var som följer: en logotype för det blivande rallyteamet behövdes. Av någon

1. May och barnbarnet Andréa
Magnusson umgås flitigt. Intresset
har då sannerligen gått i arv, för Andréa är bilmekaniker och har även
rattat folkrace.
2. Här var det fake! Det saknades
kartläsare när det skulle fotograferas, så teamet plockade in lite folk
från gatan för att fylla ut luckorna.
3. Bo och May på macken. Stationen höll öppet från klockan sju,
årets alla dagar, utom juldagen.
4. Namnet Mysing då? Bo hette ju
Fredriksson? Jo, men som tioåring
hjälpte han till med hästar vid
Östersundstravet. En kusk klev in i
stallet just när Bo satt och vilade på
en hög med havre. ”Sitter du där
och myser, Mysing?”. Därmed var
ödet beseglat.
– Och folk frågar fortfarande mormor vad de hette på riktigt mer än
Mysing, skrattar Andréa.
5. Bosse var oftast lugnet själv. – En
enda gång blev han arg på mig. Vi
körde tävling och jag sa att ”du ska
vänster här”, vilket han missade. Jag
sa till igen, och då sa han ”skrik inte
åt mig kärring!”. Men värre än så
blev det aldrig, flinar May.

2

3

4

1

Bosse finner sig blixtsnabbt och ger järnet baklänges, rakt in
i mål och förbi fotocellerna. Publiken, runt tusentalet tillresta,
jublar i högan sky. Typiskt Mysing.
5
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Sent 70-tal och nya färger igen. Bosse skapade ofta nya fantasifulla
mönster, inte sällan med viss koppling till sponsorernas färgteman.

nu bortglömd anledning skulle det vara
en kul gubbe i centrum. Bosse hittade
en tecknad figur som tryckt in ett äpple
i varje kind. Såg himla lustigt ut, så med
detta urklipp i jackfickan drog Mysing
till Torgersson Reklam i Östersund. Men
vad falls? Väl framme har teckningen
försvunnit spårlöst. Personalen finner på
råd och skickar helt sonika iväg Bosse till
Foto Posé istället, och det med uppgift
att ta lite roliga bilder på sig själv. Åter
till Torgersson ritar firmans illustratör
en logotype med en av bilderna som bas.
Saken är biff!
– Men när Bosse kom hem var han lite
tveksam. ”Tänk om de andra tycker jag
är egoistisk, som Mao?” Du vet, sånt var
ju farligt på den tiden, skrattar May.
Så blev inte fallet, det vet vi nu i efterhand. Snarare blev bilden på Bosse med
tungan och fingret snart ett starkt varumärke, och inte bara i rallysvängen. Mysings mack, belägen i Brunflo strax öster
om Östersund, låg tydligen på lagom
avstånd för vätskekontroll när jämtar
skulle till närbelägna Sandviken på dans.
De kulörta tröjorna med Bosses nuna
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blev helt osannolikt högsta mode för de
dansanta.
Det kom hur mycket folk som helst
och köpte tröjor, gula, röda och blå var
de, minns May.
Andra förare attraherades av Bosses
stil och framfart. Tvåa in i teamet blev
Bruno Johansson, som snart även han
blev en beryktad rattvridare i skogar
både lokalt och nationellt. Därefter kom
en viss Peter Brorsson.
– Jag minns så väl när Brorsson kom
in i verkstaden. Han såg så blyg och bortkommen ut, berättade att han just tagit
körkort och köpt en V4:a för 500 kronor
som han skulle bygga rallybil av. Och det
gjorde han! Sen tuffade han till sig rätt
fort, när jag var 32 kallade han mig för
”kärring”, ha ha ha!
Tuff var även May. Visst, hon skötte
mycket av logistiken och arbetet i kulisserna, men tillsammans med Britt
Årstad, Christina Öhlin, Dorothy Larsson och Anita Munther tog hon också
rallylicens för Jämtlands Motor Klubb.
Grabbarna ville att vi skulle ta licens så
Backspegeln

vi kunde vara med och se vad de gjorde,
och åka kartläsare.
May och flera av de andra kom också
att själva ta plats mellan ratt och ryggstöd. För Mays del blev det lite lokala rallyn och backtävlingar, oftast med dottern
Anna-Lena som kartläsare. Ytterligare en
förare klev in på mer permanent basis,
Stefan ”Popniten” Jonsson. Till skillnad
från Brorsson var Stefan inte särskilt blyg
av sig, vare sig i eller utanför bilarna. I
början rattade han Amazon, men kom
snart att byta långspak mot rattkrycka
och framhjulsdrift. Just så, ännu en V4fantom i gänget. En direkt konsekvens av
Jonssons publikfriande men i vissa fall
plåtfördärvliga stil blev dock otaliga vändor på taket.
– Ja herre jösses. Jag kan ge mig den
på att han har svenskt rekord i att volta
V4:a. Det måste vara minst 100 gånger,
skrattar May.
Vid ett tillfälle skulle teamet på vinst
och förlust till Junsele för att köra hösttävling. Underlaget var väl en aning
tveksamt, mitt emellan barmark och vinterföre. Förrädiskt, med andra ord. Pop-

Tänk om de andra tycker
jag är egoistisk, som Mao?
niten hade med sig vinterdäck medan
Bosse och May hade valt grusdito. Väl
framme var underlaget helt klart vintermässigt. Rackarns. Kunde då inte Stefan
tänka sig att låna ut två av dubbdäcken
till Bosse att sätta på driven?
– "Nä nä, jag har inte tid att byta, har
bråttom hem sen", sa han. Men nog låg
han på taket i första kurvan ändå, garvar
May.
Bosse och May blev helt sonika stillastående där Popniten lagt sig tvärs över
vägen.
– Minns det där så väl. Vi åkte på taket, jag och Bertil, och så trängde det in
en rot genom framrutan, så där satt vi ju
fast sen. Kunde ha gått verkligt illa, konstaterar Stefan.

Trots avbrottet vid Stefans bil vann
Mysing tävlingen totalt ändå. Nu hade
de redan åkt hem när resultatet förkunnades, men sånt kan ju hända den bäste.
Bosse körde å andra sidan inte av så värst
ofta, men visst fanns det undantag även
för honom.
– Kommer ihåg en gång då vi åkte ner
i diket. Jag hoppade ut direkt med varningstriangeln och sprang bakåt. Samtidigt lyckades Bosse gasa sig upp och drog
iväg! Han skulle klappa mig på låret och
sa ”det gick ju bra det där” – men då satt
jag ju inte där längre! Så jag fick vackert
springa ikapp honom, skrattar May.
Dåtidens tävlingar var ofta långa, både
i mil och timmar räknat. Start i ÖsterBackspegeln

sund kunde betyda mål i Sundsvall, 20
mil bort. Inte sällan kördes hela rasket
nattetid, och då med start först efter
mörkrets infall.
– Det skulle vara samma förutsättningar för alla. Och som vi fick skruva,
man åkte ju med samma bil till vardags,
förklarar Bruno.
En annan minnesvärd tävling var
”Rally Belgien”, sanktionerat av Belgiska
ambassaden inklusive fest i deras lokaler
efter avslutat race. Körningen gick kors
och tvärs i centrala Stockholm. V4:orna
varvade runt på Lidingö, Skeppsholmen,
Stadsgården – och i NKs parkeringsgarage!
– Helt galet! Först körde vi hela vägen
upp i garaget, runt runt runt, och sen
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Ivrigt påhejad av Bosse satte May
dottern Anna-Lena i högerstolen och
gav sig på egen rallykarriär hemma i
Jämtland.

utför igen. Vilket vansinne,
skrattar Bruno.
Och mitt i allt dyker polisen
upp med blåljus och allt. De
har informerats om att något
olämpligt är i görningen, och
visar sig vara helt ovetande om
att ett rally pågår för fullt.

6

7

8
6. Även annat än Saab har figurerat i
teamet, som här: en samling Asconor.
7. Det voltades en hel del. Stefan, flitigast
på taket i teamet, var som barn faktiskt på
plats och ställe där Erik ”Carlsson på taket”
gjorde en legendarisk rullning 1962.
Detta var i närheten av familjen Jonssons
stuga vid Huså-Sandviken.
8. Enligt Peter, Stefan och Bruno hade
Bosse noll krav på hur bilen var inställd.
Den kunde vara krokig, dra snett och
ha ratten pekande åt fel håll. Det dög åt
Mysing ändå!
9. Bruno, Peter, May och Stefan försöker
se till att träffas då och då – även om May
mest far på dans hela tiden dessa dagar.

9
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Frånsett Stefans rätt flitiga
rullningar, förekom några andra
större fadäser för teamet då?
– Fadäser? Bosse var ju med, det
hände ju nåt hela tiden! Minns en
gång, vi var nånstans och tävlande
och körde på någonting så det small
av bara fan, förklarar Bruno. Bosse
hoppar ur och öppnar huven medan
Bruno springer iväg med varningstriangeln. Det gäller att kvickt varna
bakomkommande samt försöka få
egna ekipaget ur vägen eller åter i stridbart skick.
– När jag kommer springande tillbaka
tjoar Bosse ”äh, det är bara drivaxeln
som hoppat ur, stoppa tillbaka den du”.
Bruno kavlar upp ärmarna, rotar runt
där i motorutrymmet och bränner sig på
avgasröret.
– Då kommer jag på, ”men hallå, drivaxeln kan ju inte bara trilla ur så där heller”.
Helt riktigt, för hjulet med spindeln,
drivaxeln och den nyss avslitna undre
bärarmen är helt sonika borta, allt lämnat en bit bakåt längs vägen.
Mysings humor visste få gränser. Som
den gången i Kramfors när han före tävling drog ner mössan så öronen veks
ut, halade upp byxorna, anlade lämpligt
minspel och lät sig ledsagas runt i depån
av kartläsaren Sören. Här var uppenbarligen en person med vad som på finare
språk kallas intellektuell funktionsnedsättning.
– Det var en massa publik där, så folk
såg ju detta tydligt. Sen blev det ju roligt,
när denne person plötsligt gick och satt
sig bakom ratten och drog i väg, garvar
Bruno.
På frågan om vad som var absolut bäst
med att köra för Mysing är gänget helt

Mysing var en sann innovatör.
Här instiftade han ”Mysklassen”
där man bara fick byta dämpare
och fjädrar, resten skulle vara strikt
standard. Detta blev i förlängningen av SBF sanktionerade Ekonomiklassen i rally.

överens. Sammanhållning, humor och
kamratskap. Upptågen avlöste varandra,
även under tävling.
– Vi körde en specialsträcka på travet
i Östersund med gummimasker på oss
också, sådana där fula Butterixgrejor,
konstaterar Peter. Det var inte så noga på
den tiden.
Noga är det annars med tidtagning
i rally, det torde vara allmän kunskap.
Bruno agerade kartläsare åt Bosse innan
körkortsåldern uppnåtts. På den tiden
gällde flaggstart med nedräkning från 30
sekunder.
– Och så börjar de räkna ner. Trettio.
Tjugo. Tio – och då far han! Som jag
skämdes! Tio sekunder är ju en hel evighet när man står där i starten, det var ju
som ingen tvåsekunders tjuvstart. Jag vet
inte vad han tänkte då, om det var nån
tokgrej eller om han verkligen trodde det
skulle fungera, garvar Bruno.
Teamets glansdagar kom att sammanfalla med den era paret Mysing
hade sin mack. Stationen såldes 1982.
Bosse och May fortsatte i mindre skala
med verkstad hemma, därefter hade
Bosse anställning på andra bilverkstäder.
Flyttlasset gick till Sundsvall en tid, men
Backspegeln

rallykarriären hölls ändå igång – alltid
med den klassiska logotypen på bilarna,
oavsett märke. Sista gången Bosse körde
i skogen var det som föråkare, år 2000,
i en väldigt fin Toyota Corolla. Attacken
var det då inget fel på, snarare gick det
nog lite väl fort. Det bar sig inte bättre
än att Bosse rullade brutalt. På sätt och
vis, även om logiken kan tyckas skev, var
det ett värdigt avslut på en lång och intressant karriär. Mysing klarade sig där
och då, men några år senare togs han av
cancern.
– Vi är födda 1945 båda två, jag var en
sommar äldre än honom. Så han hade
varit 74 i år han också, avslutar May med
ett skimrande leende.

Har du en sån här som bara ligger och skräpar,
får du gärna höra av dig.
Rolf Nilsson, 070-336 66 44
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Lyckad

grejfyndardag
på Frösön

Text ROLF NILSSON Foto LARS-GÖRAN ANDERSSON, GUS GRANLI, ROLF NILSSON

Första lördagen i oktober är sedan flera år inbokad som JVBK:s marknadsdag på Frösö Park. Den stora före detta JAS-hangaren är helt perfekt för dylika ändamål. Hela
verksamheten såsom säljare, ett stort antal besökare och dessutom en välbesökt kaféavdelning mitt i lokalen som en återhämtningsoas mellan inköpsrundorna, samsas
under samma tak. Som tur är med tanke på hamburgergrilleriet som av naturliga
skäl står utomhus har höstvädret runt Frösön denna dag visat sig från den vänligare
sidan nästan alla år. Sundsvallskusten däremot, drabbades så opassande på fredagseftermiddagen av ett våldsamt snöoväder vilket gjorde att några säljare från Medelpad
och Hälsingland uteblev. Bland alla härliga minnesframkallande och renoveringsnödvändiga prylar fanns på ett bord ett typiskt ”villhamenintebehöver”-fynd: En navkapsel tillhörande den Rambler Matador 1975 som vid den tiden var Jokkmokks Jokkes
turnébil.
Vid det här laget mycket rutinerade Anki och Annika tillsammans med kvicka
medhjälpare fixade ännu en lyckad grejfyndardag.
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Allmän frågestund
Inget av vikt kunde noteras
Prisutdelning
Bertil Lindblads Pris 2019
Tilldelas Aros motorveteraner, för
arbetet med att återställa en Vabis 1903
till ursprungligt skick.

Anteckningar från
MHRFs årsstämma 2019-10-19
Förbundsordförande Kurt Sjöberg välkomnade deltagarna. På stämman fanns
totalt 140 delegater, som tillsammans
representerade 83 klubbar.
50-årsjubileéet, en sammanfattning
Förbundet har firat 50-årsjubileum och i
samband med detta bland annat genomfört ett forskarsymposium, tagit fram en
jubileumsbok samt mottagit en svensk
fana av landshövdingen i Stockholms
län.
Information om kommande
klubbkonferenser
Klubbkonferenser kommer att hållas på
nio platser från norr till söder. Det blir
dagkonferenser, som genomförs från
slutet av januari till början av mars 2020.
Detaljer kommer senare i höst.
MHRFs politiker- och
myndighetskontakter
Uppvisning på väg
MHRFs erfarenheter är att det rullar på
ganska smärtfritt. Farhågorna har inte
uppstått, dvs det otydliga regelverket har
inte medfört problem för klubbarnas
arrangemang.
Återkom till Jan Tägt om vi haft problem med arrangemang i förhållande till
länsstyrelsen (tillståndsgivare) men även
polisen och kommunen. Även goda
erfarenheter vill Jan veta.
Ursprungskontroll
MHRF har gått från sakkunnig på
fordon till sakkunnig i administrativa
frågor (leta fram gamla registreringsuppgifter etc till transportstyrelsen, för
att kunna registrera fordon som inte
har alla papper). Det är inte i linje med
MHRFs uppdrag och det tar mycket tid.
Transportstyrelsen befinner sig i ett annat solsystem än veteranfordonshobbyn.
Vår nye ordförande ska ha ett relationsskapande möte med Transportstyrelsen
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generaldirektör, för att få en ingång till
verkets högsta ledning.

• Import
• Miljö.

Skyddslagstiftning i kulturmiljölagen
Frågan om att beakta våra fordon som
en del av kulturarvet hänger just nu lite i
luften, men ett bra utredningsarbete har
gjorts av riksantikvarieämbetet. Transporthistoriskt nätverk har lobbat för att
våra fordon ska skyddas.

Förbundets ekonomi
Förbundsekonom Mats Grim informerade.
Resultatet verksamhetsåret 2018-2019
uppgick till minus 101 tkr, vilket är 830
tkr bättre än föregående år.

FIVA (Fédération Internationale des
Véhicules Anciens)
Fiva är en organisation, där
MHRF är medlem, som arbetar
med påverkansarbete på EU-nivå.
Förslag om trafikförsäkring för ALLA
fordon (avställda, oregistrerade och rena
tävlingsfordon) är inte förenlig med EUs
direktiv och är därför stoppat.
End of life-direktivet från 2014 är under
omarbetning. Obesiktade fordon sedan
två år ses som miljöfarligt skrot, vilket
påverkar såväl export som import av
äldre fordon.
Miljözoner
Det verkar som om det nu är klart att
våra fordon ska få framföras i miljözoner (troligen med undantag för den
högsta). Frågan bevakas dock noga, det
kan svänga fort, så det gäller att bevaka.
Förvaring av fordon under renovering
Ett kommande problem kan bli förvaringsfrågan. Det kan bli ökade miljökrav
på lokalerna, när det gäller oljespill
etcetera.
Informationshäften
En serie informationshäften ska produceras för nedladdning från hemsidan.
• Egenkontroll för besiktningsbefriade
fordon
Backspegeln

Det egna kapitalet uppgår till 2290 tkr
och enligt budgeten förväntas en svag
ökning de närmaste åren.
Förbundets intäkter uppgick under året
till 6922 tkr och kommer från Folksams
administrationsbidrag 40%, Medlemsavgifter 37%, Folksam resultatfördelning
22% och övrigt 1%.
Kostnaderna uppgick till 7023 tkr,
där personalen stod för 64%, drift och
kringkostnader 18%, resor, mat och
dryck(!) 8% och kanslilokalen 7%.
Information från
MHRF-försäkringen
Lennart West, Jan Seglert och Francisco
Wall informerade.
Beståndet av försäkringar har under året
varit relativt konstant och uppgår nu
till 38 300. Amerikanska 1960-talsbilar
och exklusivare bilar från 1990-talet och
framåt ökar.
Låga skadekostnader på äldre fordon,
men 80- och 90-talsbilarna står för en
ökande andel.1,6 mnkr i resultatdelning
från Folksam för verksamhetsåret, vilket
är 0,6 mnkr mer än budgeterat. En
dyrbar personskada 2012 har tidigare
reducerat återbäringen till noll. För
framtiden har förbundet tecknat en försäkring som ska träda in om det skulle
uppstå nya mycket kostsamma olyckor.
Detta innebär att 1 miljon kronor kan
tas med som intäkt från Folksam i kommande budget.

Presentation av Indigoklubben
och Hallands Motorentusiaster,
som ansöker om medlemskap
Indigoklubben
Klubben har koll på alla tillverkade
bilar, utom nr 18 och nr 42 av totalt 43
tillverkade bilar, under åren 1996–1999.
Nu har tillverkning av ytterligare tio
bilar startat. Kostnad cirka 1,3 mnkr.
Motorer finns för att kunna tillverka
ytterligare 25.
Klubben bildad 1998 och har 30 medlemmar.
Hallands motorentusiaster
Bildad i april i år. Har 56 medlemmar.
Ordinarie stämmoförhandlingar
Stämmans dagordning bestod av 21
punkter och samtliga, utom två, blev

en ren expeditionsaffär. Två punkter
krävde votering. Båda begärdes av
samma representant, som också visade
sig vara ensam om att inte godkänna
Rickard Elgáns omval till styrelsen eller
inval av klubben Hallands Motorveteraner till MHRF.
Efter stämmoförhandlingarna kan
konstateras:
Styrelsen består av samma personer som i fjol med skillnaden att Per
Petersson nu är vice ordförande istället
för Bent Fridholm. Omval av Rickard
Elgán ledde till (okynnes-) votering.
Begäran om votering möttes av högljudda bu-rop och det visade sig att
endast den som begärt votering röstade
mot omval av Rickard.
Indigoklubben och Hallands Motorveteraner valdes in som medlemmar i
MHRF. En representant reserverade sig
mot Hallands Motorveteraner på grund
av att klubben är nybildad. MHRF
fortsätter växa och består nu av 180
klubbar som tillsammans engagerar
103 336 medlemmar.

Styrelse och kansli ska under det nya
verksamhetsåret följa upp och arbeta
för förändringar gällande bland andra:
• Tillämpning av Transportstyrelsens
(TS) föreskrift om tävling och uppvisning med motorfordon på väg som
trädde i kraft 2018.
• End of life-direktivet, ELV (nytt EUregelverk om skrotbilshantering).
• TS beslut om att lämna tillbaka
originalhandlingar med ett fordonshistoriskt värde tio år efter att historiska
fordon registrerats.
• TS återkommande krav på registreringsbevis i original i samband med
ursprungskontroll (ger såväl fordonsägare som MHRFs kansli extra stor
arbetsbörda).
Stämman beslutade om oförändrad
medlemsavgift nästkommande år (förutom indexuppräkning).
Vid anteckningarna
Arne Nilsson

Mekonomenkväll
Vad gör man då årets sista onsdagsfika är avklarad? Passande nog
inbjöd Mekonomen till en onsdagsträff 2 oktober, veckan efter det
att avslutningen på Rödöns Bygdegård ägt rum. Platsen var butiken på Arenavägen, från klockan 18 var butiken öppen enbart för
JVBK:s medlemmar.
Liksom tidigare gånger lockade en ordentlig rabatt på 25%,
både på varor i lager och på sånt som måste beställas. Fika fanns
naturligtvis framdukat, fikasällskap ordnade sig också.
En liten påminnelse. Vi har som medlemmar i JVBK en rabatt
på 10% alla andra dagar mot uppvisande av medlemskortet.
Text & foto Lars-Göran Andersson
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Ordförar´n
En relativt ny och i vissa fall lite besvärlig
fråga har dykt upp under de senaste åren
och det är bekymret med att det är så lätt
att spåra fordon i vårt land. En baksida av
ett öppet samhälle kanske men också ett
tecken på att våra gamla fordon blir allt
mer dyrbara och därmed eftertraktade
av kriminella människor som inte kan
göra rätt för sig. Jag har noterat att flera
organisationer som företräder vår hobby
tar upp frågan och vi har själva märkt att
det finns allt fler som inte vill synas med
namn och bilnummer i tidningen och på
Facebook. Det här ställer till en del bekymmer eftersom vi som skriver i Backspegeln måste vara ännu mer noggranna

och verkligen kolla med bilens ägare om
vi får visa namn och registreringsskyltar.
Vi hoppas ju på en fortsatt öppenhet men
det är ju viktigt för oss att ni som inte vill
vara med på bilder meddelar detta.
Jag kan också rapportera från vårt
medlemsmöte med cirka 30 deltagare i
september där vi bland annat diskuterade
klubbens fordons framtid. Styrelsens förslag var att behålla den äldsta bussen och
att de övriga tre med tillhörande släpvagn och den gamla husvagnen skulle
överlåtas till Brattbytorpet samt att Curt
Sillström tar hand om den gamla lastbilen. Förslaget diskuterades ingående och
mötet ställde sig bakom förslagen.
Brattbytorpets gäng med det stora engagemang man har för framförallt tyngre
fordon känns som en trygg plats för bussarna och då kommer vi åter att kunna se

dem ute på vägarna igen. Vår klubb kommer dessutom att kunna nyttja fordonen
för egna aktiviteter i samråd med de nya
ägarna. En väldigt lång och besvärlig resa
för vår klubb är nu till ända och bussarna
finns samlade i närområdet.
För övrigt kan vi konstatera att ytterligare ett år nu går mot sitt slut och klubben har aldrig genomfört så många aktiviteter som detta år och med så otroligt
många positiva deltagare. Vi är nu uppe
i över 1 300 medlemmar och klubbtidningens popularitet ökar även långt utanför klubbens egna medlemmar vilket
känns fantastiskt skojigt.
Med detta vill jag och hela styrelsen
önska er alla en God Jul och ett Gott Nytt
År.

Sture

ORDFÖRANDE

VICE ORDF.

KASSÖR

Sture
Hernerud

Anki
Granlöf

Arne
Nilsson

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

LEDAMOT

LEDAMOT

Rolf
Nilsson

Eric
Flemström

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

10 % rabatt

till medlemmar.
Medlemskort
medtages.
Gäller butik och
reservdelar.
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Ej Ditec-behandlingar.
Medlemskort medtages.
Chaufförvägen 2
063-12 68 10
info@ditecbilvard.com
Backspegeln

0%

rabatt

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

MATERIELFÖRVALTARE

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

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

LEDAMOT

Peter
Jansson

Monika
Grönkvist

Gunnar
Arvidsson

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

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

LEDAMOT

LEDAMOT

Olle
Norin

Lena
Modigh

MEDLEMSREGISTRATOR

Årsmöte 2020

Tid: Söndag 23 februari, kl. 13.00
Plats: Kronan, Teknikland, Optand
Ärenden enligt stadgarna.
Motioner skickas till:
Jemtlands Veteranbilklubb
Efter mötet bjuder klubben på
Trädgårdsvägen 5
kaffe/te med smörgåstårta.
Motioner skall ha inkommit till 832 43 Frösön
eller via mail till
styrelsen senast 9 februari.
sture.hernerud@gmail.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

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.

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

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

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

LEDAMOT

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

Ditec lämnar 10 % på ordinarie pris
på varor/medel
och rekondtjänster.
1

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

LEDAMOT

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

Mekonomen lämnar

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

EVENEMANGS- OCH
RALLYKOMMITTÉ

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

VALBEREDNING

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

Säljes
Klubbtröjor

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

Varmt välkommen önskar JVBK:s styrelse!
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POSTTIDNING B

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

Jemtlands
Veteranbilklubb

God Jul och Gott Nytt År
önskar
Redaktionskommittén

n
e
g
n
ä
v
s
Tjäla
Lördag 15 februari

bildades 1970 och har cirka 1 300
medlemmar. Klubben ska:
• främja intresset för tekniskt och
historiskt intressanta fordon
• vara ett forum för utbyte av information mellan medlemmarna
• tillvarata och bevara kunskap inom
veteranfordonshobbyn
• skapa förståelse och goodwill för
klubbens verksamhet.
I klubblokalen på Trädgårdsvägen är det öppet hus varje måndag
kl. 19.00–21.00, oktober till och
med april. Där kan Du ta en kopp
kaffe medan Du studerar böcker ur
klubbens bibliotek eller tar en titt i
klubbtidningarna.
Som medlem kan du teckna
förmånliga försäkringar via MHRF/
Folksam, If och Länsförsäkringar
Jämtland.
Jemtlands Veteranbilklubb är
ansluten till MHRF, Motorhistoriska
Riksförbundet. JVBK:s medlemmar
får kostnadsfritt annonsera i Backspegeln i form av radannonser.

start kl 11.00

Parkeringen Bräcke Folkets Hus

Anmälningsavgift 100 kr/person
inklusive kolbulle, varm dryck och
kaffestopp.

Föranmälan på
anmälningsformulär
på www.jvbk.se.

Jemtlands Veteranbilklubb • Bräcke Cruising Run
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Måndagsöppet
i klubblokalen

Från och med 13 januari håller
klubblokalen på Trädgårdsvägen på
Frösön öppen måndagar klockan
19.00–21.00.

Välkommen till
gemenskap och fika!

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

