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JEMTI*ANDS VETERANBIL-

KLUBB bildades l97O och är en
sammanslutning av nästan 500
medlemmar med ca 900 fordon.
:Klubben vill verka för att historiskt
intressanta fordon bevaras, renoveras titl originalskick och behållas
inom länet. Vi träffas och har trev-

W

lig tillsammans med våra gamla fordon.

I klubblokalen på Odensalagatan 40 är det öppet hus vary'e
måndag kl 19.00-21.30 Där kan Du ta en kopp kaffe,
medan Du studerar b,cicker ur klubbens bibliotek eller tar
en titt i klubbtidningama. Klubben har ocksä en dam- och

I garagelokalen på Bangårdsgatan 55, får
Du hyra mekarplats. Du kan också låna klubbens dollievagn, motorlyft, blåisterskåp, plåtkanwik mm.
Som medlem får Du bl a Motorhistoriska Riksförbundets
evenemangskalender med årets alla evenemang och stora
ungdomssektion.

dia. Genom klubbens gruppabbonnemffig, får Du rabatterat pris på Classic Motor.
Rabatt får Du hos Jäm &. Maskin, Zäta G1as, Autotjänst,
IMA Kembar, Kilremslagret, Morten Lars Maskin, Laitis,
Reservdelen, Elektrodiesel, Fresks, Heggenåis Industribläster, Jero Produkter, Överås Veteranbildelar och Norrlands Custom Ömsköldvik mot uppvisande ay medlemskort. Auto TJiinst och HP Färg ger ut rabattkorl
Jemtlans Veteranbil Klubb är ansluten till MHRF, Motorhistoriska Riksfööundet. I klubbens tidning, som utkommer kontinuerligt , är arrnonsering kosuradsfri fcir a1la medlemmar i klubbar, som är ansluten tiIl MFRF. Medlemsavgift frt l4O kr/är. Registreringsavgift för ny medlem
eller äterinträde 50 kr. En tidning/utskick per familj.

REDAKTIONSKOMMITTE

STYRELSE
Sture Kindberg ordf,
Bronshängevägenl7, 831 61 Österund, 063 - 11 03 44
Else-Britt Tegstedt v ordf,
Åkerb2irsvägen 11, 83 L 62Östersund 063 - 1250 85
Sven Schytberg sel«eterare
Grytan 2450,834 00 Brunflo
063 - 201 0l

Sven-Olof Norin kassör
Sågvägen 13 A, 830 40 Krokom
Irdne Fregelin styrelseledamot
Måilltcrpgatan 3 B ,832 00 Frösön
Jan-Gunnar Jonsson styrelseledamot
Ångevägen 6,834 00 Brunflo
Vincent Eriksson styrelseledamot
Karlslundsvägen 7, 831 42

Östersund

06/;0 - 11174

Jan-Gunnar Jonsson
Ängevägen 6,834 00 Brunflo
Gunnar Isaksson
Hökbäck 1435, 830 30

Lit

063 - L2 50 85

063 -21683
0@2 - 10t 46

Norra Grringatan 6, 831 41

Ostersund

063 - 11 35 03

Magnus Roos
063 - 10 35 32

Viltsmåket

1

A, 832 00 Frösön

Sven Asp

063 - 216 83
063 - 1208 13

063 - 435 34

MEDLEMSRBGISTRATOR
Märta Backlund

Krokom

EIse-B ritt Tegstedt sammankallande
Åkerbålrsvägen 11, 83 | 62Östersund

Ernst Hjalmar WaUin

ARKIVARIE
Folke Löfgren
Viltstråket 23,832 00 Frösön

Ringvägen29,830 40

annonsblad med annonser fiån hela Norden. Som medlem

får Du efter minst ett års medlemsskap teckna den ftirmånliga specialförsåikring, som finns i Folksam och Skan-

Nyhamn3425, 833 00

Stromsund

063 - 436 38
0670

-2W79

RALLYKOMIVTITTE
fr6ne Fre gelin samrnankallande
Mälltorpgatån 3 B ,832 00 Frösön

063 - 10 35 32
Jean Jensen
Jaktstigen 22 A,831 43 Östersund 063 - 1 1 69 Lz
Jan-Gunnar Jonsson
Ängevägen 6,834 00 Brunflo
063 - 216 83

Sture Kindberg
0640

- II2

53

Bronshåingevägen 17, 831 61 Ösrcrsund 063 - 11 03 44

rÖnSÄTnTNGSKOMtwITTE

EVENEMANGSKOMMITTE

Folke Boogh

Yincent Eriksson sammankallande
Karlslundsvägen7,831 42 Östersund 063 - 1208
Birgitta Grauers

Aspås 2847,830 40

Krokom

Folke Hemmingsson
Storhrigen 4434,830 30
Gösta Lindström

Box

2007

,840 31

Lit

Åsarna

0640 - Lzl

4l

0&2 - 400 42
0687 - 300 24

Stenstigen 10, 83 | 43

Märta Backlund
Ringvägen 29,830 40

GARAGEFOGDE

DAMSEKTIONEN

Anders Eklund

Else-Britt Tegstedt

TaptogrZind 13, 831 38

Östersund

063 - L2 82 31

Ängevägen 6, 834 00

Brunflo

063 - 216 83

MARKNADSANSVARIG
Jan-Gunnar Jonsson
Ängevägen 6,834 00 Brunflo
Magnus Roos
Viltstråket L,832 00 Frösön

Åkerbiirsvägen 11, 83

Eva Ragnarsson

Bitr Jan-Gunnar Jonsson

Billsta 1155, 840
Gerd Löfgren

Östersund

063 - 12 & 24

Krokom

0640

| 62Östersund

063 - L2 50 85

Hackås

Viltstråket 23,832 00

13

Frösön

- ll2

53

063 - 702 55
063 - 435 43

Kerstin Isaksson

063 -216 83
063

- 43638

Hökbäck 1435, 830 30 Lit
Ir6ne Fregelin
Mälltorpgatan 3 B,832 00 Frösön

0&2 - 10146
063 - 10 35 32

Postadress

Besöksadress

Telefon

Postgiro

Box 2045

Odensalagatan 40
Bangårdsgatan 55

063 - 11 5034
063 - 10 05 60

88 52 11 - 3

831 02

ÖSrensuND

ORDF ORATTDET,{ HAR

Hej alla medlemmar!

att göra det på den bifogade påminnelseblanketten. Resutrtatet hittills

Som säkert de flesta av er redan
vet fick vi slå till de mekaniska
bromsarna i slutskedet, för vår satsning på ett fordonsmuseum i fd Bilbolagets lokaler nu i somras. Antalet disponibla fordon blev tyvärr för
lågt. Vi kan konstatera att en sådan
satsning kräver en Iängre plane-

ringstid

for att alla pusselbitarna

slutligen skall falla på plats. Vi arbetar vidare på idden.

I förra numret av tidningen påan-

nonserade jag hur viktigt det

iir

vi har en lång framförhållning

att

på
vilka aktiviteter vi ska ha, men även
samverka i. Jag tycker att det under
sommaren har dykt upp den ena aktiviteten efter den andra diir planerat
eller spontant gammelfordonsdeltagande borde ha kunnat fresta
klubbmedlemmar att lufta sina fordon. Detta kräver att vi tydligt och i
god tid i Backspegeln talar om vad
som iir på gång i läntes olika centralorter, inte enbart i Östersund.
Den intresseenkät som skickades
ut våras till alla medlemmar har
hittills givit ett magert resultat, endast 28 av cirka 500 medlemmar
har svarat. Men skam den som ger
sig. Nu ger vi alla övriga medlernmar som ännu inte svarat chansen

i

O RDET .

finns redovisat längre fram

i

tid-

ningen.

När det gäller klubbrabatter hos
olika foretag ska vi inom styrelsen
ta kontakt med de foretag som finns
uppräknade vår tidning eftersom
det i en del fall tycks vara lite oklart
vad som gäller.

i

Vi ska dven se över våra rutiner
som rör inbetalningsavi och lämplig
koppling till ett medlemskort.
Inom redaktionskommittdn försöker man för närvarande att jobba

fram en modell där reportage

ska

görasivåralänsdelar,dvsöst-

väst-nord och syd, hos olika medlemmurr'. Om du ät intresserad och
vill f{älpa till som "lokalreporter"
hör av dig till redaktionskommittln.
Vi iir mycket angelägna att kunna
nå även medlemmar som bor långt
från centralorten och där vi vet att
intressanta objekt "göms" och stort
kunnande finns.
Trevlig höst!
Sture
Omslagsbild:

Bröderna Prir och Lars Boogh kör
A-Forden, €lt hil vi inte sett på
mångl år. Völkomna i gcinget som
förare.
Foto: Jan Andersson

CROt]SINGKVALL

STJRSTROMMINGENI

Bil- och Mc-klubbarnA i

äter vi

sta'n, med omnejd planerar
en crousingkväll i Östersund
lördugen den 29 augusti som
avslutning på so maren.
Eventuellt med närradiosändning på 96.L mhz
kl L9.00 r 01.00.
Kolla även radioprogrammet
i LT och ÖP.
Tag er& fordon och ut och åk!
Hektor

fredagen den 4 september
kl L9.30 i logen
på Brunflo hembygdsgård
i Grytan.

PICNIC

VETERAI\MARKNAD
SOLLEI\TUNAMÅSSAN

Anmälan till:
Märta Backlund
0640 r Lrz 53

vin..fJf:tksson
063 r 12 0g 13,11 23 01

Måndagen den
14 september
till okänt måI.

Samling vid travbanan

kl L9.00.

OBS! Medtag Yeteranbilen!

Öppet kl 08.00 r 15.00
L7 oktober L992
Info: 08 r 96 64 62,96 68 60

Arr: Bilen genom tiderna i
samarbete med
Classic Motor

STYRELSEN
PRESENTERAR SIG
Jemtlands Veteranbilklubb har ca 500 medlemmar och väldigt mån ga ffi okända för varandra. På
senare år har det tillkommit en hel del nya medlemmar och eftersom vi också har en ny styrelse i

Min Studebaker Stan-

dard Six L925.
Tänk vad tandvZirk kan
åstadkomma!

I mitt fall blev det ett slumrande intresse för gamla bilar
som väcktes. Jag var sommaren 1969 på kurs i Danma^rk.
Min hustru fick tandv?irk och
måste uppsöka en tandläkare.
DZir hittade hon en tidning

som hette Bo Bedre och i

den fanns en sida med gratisbiljetter
musder.

till olika

Eftersom det var en regnig
sommar, kom det att bli tre
besök på bilmusder, innan vi
återvände hem. Men även
mitt slumrande bilintresse
hade väckts. Alla bilar man
hade läst om i Allers Samlarserie i slutet av lg4}-talet
fick man nu stifta bekanskap
med. Detta var fantastiskt!
När jag kom hem började

år vill vi presentera oss. Hoppas det leder till att
du hejar ifenkännande när vi§es någonstans!
I förra numret av Backspegeln var det vår ordforande Sture KindberS, som berättade om sig
och sin kärlek tilt gammelbilen. I denna tidning
har turen kommit tiIl sekreteraren, Sven
Schylberg:

jag alltmer att tänka på de
gamla bilarna. lag ringde
runt och ganska snart fick
jag napp på en Chevrolet
1928, som fanns i Bodsjö.
J3g åkte dit, men det visade
sig vara en kapad bil, som
hade anvd.nts för vedkapning,
men den var i bra skick. Karossen saknades dock! Men
en veteran var det!
Nzir jag körde hem över
Berge i Lockne, stannade vi

och hzilsade på en slZikting.
Ntir han fick se, vad jag hade
på s.läpv?gne_n, gndrade han
om jag ville ha Studebakern,

som stod på logen. Jag blev
eld och lågor, men de slocknade ganska snart, när vi
kom till logen. Endast en karosseribakkorg fanns kvar.
Det visade sig nu att en broder i gfuden hade byggt om
bilen till Epatraktor. Allt ha-

de skingrats, även Epan var
borta.

Ganska snart spårade jag
sufflettställningen till Ostnår

i

Hackås, men vur fanns
resten? Nu började jakten på
delar. Det blev en spännande
tid och månganyafynd, men
inte vad jag sökte. Ganska
snart fick jag kontakt med
andra bilintresserade såsom
Arne Blix, Manne Evertsson,
Christer Elgendahl och Arne
Jönsson i Lorås. Arne hade
köpt ett chassi av Manne,
som hade köpt det i Vemdalen. Jag fick köpa det av Arre, men även nu saknades vitala delar,, som bakaxel med
hjulen, strålkastarna, signalhornet, handbromsen och
dörrar till bakkorgen, som
hade kapats sönder.
Men nu skulle det bli bil!!!

Ganska snart fick jag tips
på en Chevrolet 1934, som
jag köpte. Nu vzlr lyckan fullkomlig. Jag hade liirt mig köra pä, en sådan bil , men den
här hade en hel del brister,
som jagfick ätgarda. Ändock

blev bilen ej bra, men det
blev dock några rallyn körda
rned den, innan den såldes.

Min Chevrolet kom att splittra min tid, som ej räckte till
för två bilar.
Jag fortsatte dock att söka

Studebakerdelar. Delarna
återfannq på de mest miirkliga sätt. Åiefter år annonserade jag efter bakhjul, men ing-

en behagade sva^ra. Först efter tio år, när jag hade lyckats

tä fram två hjul, svarade en
person. Denne hade fem hjul
och hade sett min annons genom ären, men inte kommit
sig fcir att svara.

Vid ett tillr?ille trodde

jae

mig se några hjul i Oviken på
en gfud. Jag åkte upp på gården, mycket riktigt hade de
skrotat en Studebaker av min
modell, men hjulen fanns ej
kvar. Bilen hade byggts om
till Epatraktor och hade skattat åt förgängelsen, men
handbromser, som var mycket ovanlig lyckades jag hitta
under en arbetsbänk. Epan
hittades senare, liksom den
ursprungli ga, som jag var på
jakt efter.
En vår fick jag tips om en
strålkastare på Gotland. Semestern fcirlades dit. På vägen övernattade vi i Gnarp.
Av värdinnan fick jag veta,
att hennes kusin hade en Studebaker stående. Jag kunde
knappt sova den natten! Morgonen dZirpå åkte vi till kusinen, som var storbonde i byn.
Tyvä:r var han bortrest på semester, men jag råkade tttta
upp på höskullen. f taket
hängde en Studebaker-srrålkastare till just min bil. Lyckan va"r fullkomlig! I{är vi
återvände från Gotland, hade
jag i bagaget två originalstrålkastare till Studebaker
Standard Six L925. Tragiskt
nog så hade bonden av ren
otur eldat upp bilen året in-

nan. Endast strålkastaren var
kvar!
Bakaxel och hjul fick jag så
småningom tag i genom att
köpa ett helt vrak från Nyköpingstrakten. Så småningom
började min renovering komma igång, men varje gång jag
gick till verkstaden forsjönk
jag i djupa drömma.r. Vfuen
1988 tyckte min son, att det
vAr dags att bilen måste bli
f2irdig och jag ingick ett vad
med mig själv att varje kväll
gå till garaget och ägna bilen
några timmar. NZir våren kom
var bilen fiirdig. Mycken god
hjllp fick jry-av Folke Hemmingsson, Olle Olofsson och
Bertil Eriksson. Tack vare en
skicklig hantverkare på karossrifabriken i Brunflo lyckades jag få till bakdörrarnas
kantlister. Jag tvingades göra
nya bakdörrar och hade jag
vetat hur mycket jobb det
skulle bli, innan bilen var
klar, hade jag nog inte renoverat Studebakern. Den sista
pusselbiten, som föll på plats
var chokeLnappeil, som saknades. Den återfanns i Vemdalen hos ursprunglige agaren till min Studebaker. Denne hade, ndr han beslöt sig
fcir att göra Epatrakor av bilen, plockat av allt och stop-

pat delarna

i snusburkar, där

de återfanns.

Ljuvlig musik var det första
gången vi startade. Christer
var med och ljudet spelades
in på band och finns bevarat
till eftervdrlden. Vid besiktningen gick bilen igenom
utan anmd.rkning, men diiremot gjorde bilprovningen en
tavla. De glömde att väga och
mäta bilen-

Verklig premi2ir blev

der

midsommaren 1990. Då körde jag ett brudpar i Näs med
bilen. Sen den sommaren har
bilen inte rullat så mycket på
grund av renovering av mina

andra bilar, De Soto 1953
och Studebaker Commander
1

955.

Jag rnåste som Sture in-

stämma i vad han skrev: Köp

en f?irdigrenoverad bil, men
iir Du lite tokig, har gott om
tid, pengar och utrymme, så
kanske Du dndock ska satsa
på en gammal bil. Det ger så
mycket annat som kontakt
med likasinnade och Du behöver aldrig känna Dig ensam, Du inspireras och lzir
Dig mycket om hur en bil
fungera-r. Aven den har en
själ och måste ömt vårdas!
Text och foto Sven Schylberg

Studebaker Commander 1955

oo

OO

VAGEN SODERUT
Av Calle Kingstad.

§
\)

Mycket folk, ca 1 200
säljrutor, bil, MC, ffioped-

högsommarvärmen.

delar och massor med annan kuriosa till salu. Lördagen var det full fart.
Söndag lugnt, många åkte
hem redan på lördagkväll.
Vi åkte hem söndag eftermiddag och mötte regnet
när vi lämnade marknadsplatsen. Vid midnatt "1andade" vi på Äng.vägen i
Brunflo efter en helmysig

ODERTÅT.IEMARKNADEN Lggz. Tidigt fredag morron den 31 juli startade vi resan till
Södertäljemarknaden. Det var Mats Matsson, KarlErik Arvidsson, Stig Nor6n och Calle Kingstad med
JG vid ratten, som drog iväg i JG:s buss med stor
vagn på släp. Yädret var bra och redan efter någon
timmes färd var det dags för byte till shorts, rena

Vi stannade till i Rättvik som i år var på helt nytt
diverse ärenden, och ställe, vilket giorde att
tiinkte att vi skulle få se viss köbildning uppstod
några "Gammfordon" i vid insläppet till säljplatsamband med Classic Car serna. När vi efter ett tag
Week, men inte , de var var på plats, päckades
nög ute och åkte på annat bord, stolar och grillen
hå11. Allt nog, vi drog vifram, och vi förberedde

för

dare och närmade oss

så

småningom marknaden,

middagen, som skulle visa
sig smaka toppen.

veteranhelg.

Vi som åkte tackar JG
för en trevlig bussfur.

STOR,SJOWLYT
Av Irdne Fregelin

Storsjörallyt L992 från ostersund och
genom Storsjöbygden med slutmål i
Persåsen.

cembernummret kommer Evert att presentera vapensme,Cj an närmare.)

Har du funderingar och synpunkter om

Till årets Storsjörally

som gick av stapeln den 13-14 juni hade 42 stycken fordon anmälts. Tyvärr kom ej alla till starten var det regnet som avskräckte?
Synd, för regnade gjorde det bara vid starten i Östersund. Vid picknickuppehållet
vid ovikens hembygdsgård sken solen for
fullt.
Nytt för årets rally var att Mc-klubben
deltog - trevligt med nya bilar och nya bekanskaper.
De hade ordnat ett spännande manöverprov Persåsen som alla fick deltaga i.
Nämnas bör också att Mc-klubben i år fi-

i

rar }-årsjubileum.
Vid sup6n på kvällen i Persåsen föräftades prisutdelningen samtliga erhöll priser som skänkts av olika firmor (se separat förteckning). Totalsegrare i rallyt blev
Karl-Ove Kingstad.
Frågorna till rallyt hade Gun-Britt och
Sven Jernberg mixat ihop.
Tidigare styrelsemedlemmarna Folke
Boogh, Ö.jan Bergqvist samt Hans Bertil
Rosell avtackades med var sin present av
Sture Kindberg.
Det var lite trist att så många åkte hem
fore eller efter rallysupdn men vi var några tappra som svängde våra lurviga en
stund framåt natten.
Dag 2 började med en ursökr frukost på
restaurang 81å Lampan. Sedan visade
Leif Wikner oss runt i lokalema och vi
fick även se det vackra bildspelet om Per-

årets eller kommande rallyn hör av dig
någon av oss i rallykommitt6n.

till

Rallykommittdn:
Irdne
Sture
Jean
JG

063 10 35 32
063 11 03 44
063 11 69 L2
063 216 83

RE,SULTATLISTA FRÅX RALLYT
Totalsegrare
Karl-Ove Kingstad Ford B 1932
r 1930
Per Boogh
A-Ford 1930 Roadster
Orjan Bergquist T-Ford 1925 Touring
Leif Fregelin T-Ford 1924 Tudor
Kennet Pettersson Brockway L929
Sture Kindberg T-Ford 1922 Tudor
1-931-1950

Karl-Ove Kingstad Ford B L93Z
Stig Nordn
Chevrolet L93l
B-O Lybeck Daimler 1950
Artur Asp
Chevorlet 1938
Stina Tegstedt MG 1939
1951 Arne Jensen
Folke Löfgren
Paul Jensen
Magnus Roos
Sven Schylberg

Volvo PV Lg54
Sunbeam 1964
Scania I95Z
Opel Record 1960
De Soro 1953

såselr.

Därefter påbödades hemresan via Hoverbergsgrottan och besök med fika vid
Hembygdsgården i Berg. ordförande i
Bergs Hembygdsförening Evert olofsson
visade den berömda vapensmedjan.

(I de-

Tips från Irdne
Besök stockholms enda bilmuseum i
Nacka Strand nästa gång du åker rill
kungliga huvudstaden. Själva gjorde vi etr

besök där i juli - det var myckt trevligt.

STORSJOWLYT
Bildkavalkad från Storsjörallyt av fotografen Jan Andersson.

Ska det vara ett sådant hrir rallyvrider? undrar Kjell Arne
Stamvall, som rest upp från Stockholm i sin MG.

Två sötaflicl<or deltog, nämligen Calle
Kingstads dotter Nina med kompis.

Omslagsbild:

Bröderna Prir och Lars Boogh kör
A-Forden, etx bil vi inte sett på
många år. Välkomna i gcinget som
förare.
10
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Else-Britt och Filip Tegstedt med knmraten Greger Larsson.
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Två av de fem MG som deltog, Stina Tegstedt med.förar€fr,
sven-olof Larsson, Barbro och ota Ramstedt.

11

Irene Fregelin i

Eva och Mats Ragnarssonföller ner suffietten, nu har solen
kommit tillbaka.

t2

B engt-O

lof Lybcick klarar Mc-klubbens specialkontroll.

Idyll i sommargrönsksn, Anna-Lisa och Sven Schylberg
under lunchpausen vid Ovikens hembygdsgård.

T3

MERA BILDE,R FRÅX
STORSJORALLYT
Text och foto Sven Schylberg
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Rallyt ägde rum vid infarten till
Ostersunds
Travbana,
,i,
diir Sven Schylberg presenterade brlarna.
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S.tarten av Storsjö
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Medhavd picnickorg intogs vid Ovikens gamla ky.ka. Där fick deltagiuna tillfälle att träffas och umgås.
Håirligt solsken förgyllde stämingen.

fr.
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Hiir iir det Irdne Fregelin, som försöker få hjälp av
Else-Britt Tegstedt med de kluriga frågorna.

l4

:$

Packard Eight De Luxe Club Sedan från 1950 rartades
av rallyveteranen Jan Karlsson från Alby.

Rolf Hedlund från Sundsvall körde denna Standard.
Vanguard från 1950. Fantastiskt att rvå Standard
vanguardvagnar deltog i storsjörallyr 7992.

.
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Som

i gamla dder med 3O-tals vagnar på parkeringen.

Ir$uur Eriksson, Pilg.rmstad, demonstrerar sin läckra

Jaguar.

Eva och Mats Ragnarsson, Billsta Hackås forsöker
lös.a frågorna vid ovikels kyrka liksom Thyra Bergqvist, Arvesund som vi fann i sin T-Ford . -

&
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Karl Olov Kingstads B-Ford och MGä gd av ElseBritt Tegstedt.
§.

\\

-.o§'

Håir ser vi A-Ford Roadster 1930, som kördes av
familjen Boogh.

Innan vi nådde fram till Persåsen blev det uppehåll
vid en fotbollsplan för yrterligare en svfu fräga, dock
ej om fotboll.

L7

Oskar Arhusiander från Häggenås korde Standard
Vanguard L948 på 68 hkr.

Två spralliga pojkar, Jan Gunnar Jonsson och Karl
Olov Kingstad, vid målet i Persåsen.

I Persåsen gällde det att bI a kasta pil och pricka ballonger. Här iir det Studebaker Sven, som forsöker få
in en fullträff.

Åskådare var Barbro och Ola Ramstedt från Frösön.
De körde MG TD 1950.
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Sven rattade De Soto 1953 och här gällde det att så
snabbt som rnojligt pricka en ballong, ett prov som
Mc-klubben hade ordnat.

ballongtävlingen blev Folke Löfgren, som
sons Sunbeäffi, 1964 i sällskap med Vincenr

§f

n

,r

Ss

Ett gäng veteraner på parad i persåsen.

s_

Alfa Rorneo 2000 Spider 1960 kördes av Arne Edsfföm från Risselås, Strömsund.

Brookway 1929 rattades av Kenneth peterson från
Solberg i Brunflo.

t9

cirroOn Berliner 1 1 Sport 195 1 kördes av Hans-Bertil
Rosell och chevrolet spec.ial Sedan r93L av Stig
Ir{ordn från Stallvägen 7 i östersund.

Jemtlands Veteranbilklubb vill framföra ett varmt tack till följande företag
som skänkt priser till Storsjörallyt 1992.
BP Center, Lugnvik, Huvudsponsor.
Gfudin & Persson, Ostersund
Nordbanken, Nälden
Sjödins, Frösön
Näldens Möbler
Reservdelen, Ostersu nd
Q8, Krokom
Henrys Elshop, Krokom
Fresks, Ostersund
SIMO, Ostersund
Morten Lars Nilsson AB, Östersund

Fiskeservice AB S tortorg.gt, Ostersund
Texaco, Bangårds gatan, Ostersund
Biltillbehör, Brunflovägen, OstersHnd
Q8, Bilägarnas Södra Grongatan, Ostersund
Festspelen i Ostersund

Leif Wikner, Persåsen

Bilbolaget, Östersund
Persson Invest AB, Ostersund
OK, Brunflo
OK, Os.tersund
I-aitis, Ostersund
Ostersunds Bokbinderi
Larssons Guld, Ostersund
Appelquist Optik, Östersund
Centralko nditoriet B runflo
Odenhallen, Ostersund
Teletjänst, Frosön
S tatoil Krondikesvägen, Ostersund
Käll Sandberg, Hara
Heimbygda

Auto'Ij änst, Östersund
Antik och Begagnatb.andel i Brunflo
Kiosken Litsvägen, Ostersund
ICA Tallen, Osterspnd
S tatoil Hofvallen, Ostersund
Berners, Ostersund
Kålens Radio, Ostersund
NNP, Östersund
Folksäffi, Östersund
Scandia, Ostersund

ENKATUNDERSOKNING, DELRAPPORT.
Styrelsen skickade i våras ut ett litet blått
f.,Jrfnulär med sex frågor till alla medlemmar. Syftet med dessa frågor var att fånga
upp positiva synpunkter och förbättringsforslag till gagn för klubbverksamheten.
28 sQcken av cirka 500 medlernmar besvarade enkäten, d v s ungefär 5Vo.
De frågor som ställdes till medlernmarna
framgår enligt bifogad enkät.
Kommentarer:

är inte intresserade, 3 st ej svar. 7 st är intresserade av svetskurs , 13 st av bilelektrisk kurs, 10 st av motormekanisk kurs.
10 st har dessutom synpunkter på t ex andra kurser.
Fråga 5
5 st har synpunkter på våra rallyn.
Fråga 6
1 1 st har lämnat forslag till andra positiva förändring ar.
Slutsats
Först vill styrelsen tacka de medlemmar
som skickat in sina enkäter. Som framgått
ovan är sarnmansfällningen ytterst kortfattad. Inga synpunkter är redovisade ännu.
Vi vill gärna att ännu fler medlemnlar ska
få chansen att besvara enkäten, så att vi får
ett fylligare arbetsmaterial. Därtör avser vi
att mera fylligt redovisa resultatet på årsmötet och i novembernumret av Backspegeln. Vi vill i styrelsen att ni som ännu inte fyllt i och skickat in enkäten art göra
detta snarast. Använd bifogad enkät.

Fråga 1.

23 st tycker att informationen fungerar
bra, 1 st tycker mindre bra ,3 st vet ej, 1 st
ej svar. 6 st har dessutom framfort synpunkter till styrelsen.

Fråga2.
16 st är intresserade av studiebesök, 7 st
är inte intresserade, 5 st ej svar. 7 st har
angett olika synpunkter.

Fråga 3
18 st är intresserade av fordonsutflykter,
8 st är inte intresserade, 2 st ej svar. 8 st
har bidragit med synpunkter.
Fråga 4
20 st är intresserade av olika kurser, 5 st
20

EPA.TRAKTORN
D)å

30- och 4D-talet var
epa-traktorn ett vanIigt inlag i det svenska

I

jordbruket.

Det var mestadels

20och 3O-tals personbilar
som byggdes om för att
göra tjänst pä åkrarna, numera är epa-traktorn en

mojlighet fcir

L6-äriga
ynglingar att rutta en egen
bil före l8-årsdagen. Ungdommarna renoverar och
bygger om till epa-trakto-

rer på ett

i-ponerande
sätt. Det var for cirka 30 år

Leif Nilsson t.h. med sin då trettonårige bror Bengt.

sedan som epan forvandlades frän bondens resery-

häpt

till

L6-änngars dröm
om den egna bilen. Tidningsaftiklarna från L962

skildrar

en

sensationell

händelse i Brunflo.
Lägg märke till den tidstypiska utrustningen på
bilen: taksökare, vita däck-

-':

L

sidor, eXtra krombitar i
grillen, samt grabbarnas
jackor och frisyrer.

Leif och hans bil fanns med i tidningsartiklar i många tidningar, även Sveriges Radio gjorde ett reportage.
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SKROTBILSINSA]UILING
Under våren kontaktade klubben lZinets olika kommuner eftersom vi
ville bevaka skrotbilsinsamlingen. Vi var lite tidigt ute och därför
blev vi lovade att kommunerna skulle kontakta oss. Så har inte skett
och nu är det i senaste laget. Vi vill därför be intresserade, som tror
att det finns fynd att sjåilv ringa resp kommun.

Else-Britt Tegstedt.
Några bilder från skrotbilsinsamlingen som pågår runt om
fotograferade av Magnus Roos.

Hillman i Tåsjö.

Isabella herrgårdsvagn i Oviken.
22

i länet

Under Sommarcn har vär vice ordtorande h,lse-Bntt
Tegstedt fyllt 50 år. Hon gfatulerades av klubben ute
på Brunflo hembygdsgård. Här ser vi Märta Backlund
och Janne Wärdell samt gubben Bengt-Olof Lybeck
bland gratulanterna.
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Else-Britt uppvaktades med dragspelsmusik och sång
av Gudrun Mickelsson.

Bland gratulanterna såg vi också Leif Fregelin,
Karl-Olov Kingstad och Jan-Gunnar Jonsson samt
stfuschan Doris Boogh, Anna Lisa Schylberg och
lrdne Fregelin.

Dåligt intresse för bilrnarknad
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Innan man stlger in i mus6et, som är lnrymt i en gamrfläl
kvarn, så möts man av denna lntressanta bil, sofil gör
,reklam för mus€et. Märket är en Pegasus.

,

t*.

§...{t

COTSI^IOLD

_ ETT INTRESSANT

ENGELSKT MOTOR MUSEUM.

Engelska bilar och bilmus&r fascinrar på ett särskilt
sått. Biiarna kom ju tidigt till öriket. Det förvånar
därför inte, att man i England har andra nffmer fcr- vad
vi kallar veteranbilar. De engelska bilmus6erna skiljer
sig från de svenska framftrrallt genom den myckenhet av
bilhistoria som ftlrekommr. Sportbilsintresset dominerar,
men när det gäller bilar från andra länder, år de få.
Skillnaden är också, att man behöver inte komma långt
från museerna, frirän man möter en gammal engelsk gentleman komma kd-ande i just en sån där sällsynt bil man
trodde fanns endast i ett exemplar på mus6et. Fantastiskt! Men detta hände oss nästan varje dag i öriket
England.
Under sommarens semester, kom jag att besöka tre intressanta samlingar-. Det första var Lake Motor Museum i
Halker HalI i Lake Distrikt. Det andra blev Cotstarold
Motor Museum i Bourton - on - the h,later i södra England.
Det sista blev englands motor helgedom, det berömda
National Motor Museum i Beaulieu. Efter dessa tre besök
blev man nästan mätt på gamla bilar, men de hade var sin
charm.
Cotswolds Motor Museum grundades av Mike Cavanagh, sorlr
öppnade portarna L978, men begynte att samla på bilar
redan 19159, dä han befann sig i Syd Afrika. Hans första
bil blev en Brocklands Riley från 1929, som han köpte för
3OO kronor. När han 1970 var på semester i England, fick
han syn på en annons om en London Taxi från 19S. Så
börJade det. Idag har Mike förutom bilar även skapat ett
fantastiskt museum med annan kulturhistoria,bl-a.modeller
av bebyggelsen i Bourton - on - the - water. Själv finns
Mike i mus€et varje dag.
25

Här ser

vi Mike framför kassan i sitt

motorrnuseum.
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Här ser vi Mike's berömda Brocklands Riley från Lgn.
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Aven husvagnar från Lqfutalet fanns att beskåda liksom
ett stort antal motorcyklar.
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Oen här Morgan bilen, Morgan Super Sports tillverkades
1936 och kostade då endast llloo kronor. Bilen är försedd
med en J.A.P. motor på 110O cc.
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Den här Invictan från Lg32 har en sex cylindrig motor
är idag en verklig sällsynt vagn.

En intressant Alvis ingår också

i

samlingarna,

och
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och det populära BBC
en bil av märket BRUM, som

!rt

8x

Bilen OCO är en Rover från

med B hästkrafters

Studebaker Sven /Bourton on

hater
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L99Z.

PICNIC mot okänt mål läste
vi i Bulletin nr 2, som utkom i
juli under värsta regnperioden. Döm om vår förvåning

när vädret under fredags-

eftermiddagen blev strålande.
E,tt gäng entusiaster samlades

vid Hofvallen och i

cortege

körde vi ut mot Frösön. Runt
Ostberget där utsikten är
"som i Norge" och vidare titl
Vallsundet.
Det blev en trivsam kväIl med
grillning och småprat. En del
av oss orkade dessutom spela
krocket.

Stort TACK

ffit

till

kommitt6n. Ni
på att hitta finvädersdatum.
Eles-Britt Tegstedt.

VECKOAATSVARIGA H O STENT U92
September

Oktober

evenmangsvar suveräna

7 Jan Gunnar Jonsson
14 Vincent Eriksson
2l Magnus Roos
28 Sven-Olof Norin
5 Sture Kindberg
12 Märta Backlund
L9 Sven Schylberg
26 Gunnar Isaksson

Veckoansvariga öppnar klubblokalen
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kl

programansvarlg

19.00 och låser 2L.30.

I/öfkgnnrleTl

tiff oss!

'/i 6[ir ffer ocfiffer ...
Torsten Nilsson
Fack 4
840 70 Harnmarstrand

Gunnar Lindholm
Thunellvägen 50
840 30 Rätan

Staffan Gedda

Stefan Söderquist
Lyckesvägen 65
830 40 Krokom

Abborvägen 5
832 00 Frösön
Tony Erlandsson
RotvägqTr 28
83 1 73 Ostersund

Stig-Arne Fastesson
Kronojägarvägen 15
83 1 73 Ostersund

Lars-Anders Reinklou
Tullus 2860
830 44 Nälden

Rolf Lundin
Myrgrånd 50
842 00 Sveg

Bengt Göte Nilsson
Lagmansvägen 163
834 00 Brunflo

Lennart Arvidsson
Åssåsen 1170
840 44 Oviken

Göran Lalander
Backen2370
830 05 Jiirpen

Magnus Nygren
Hällesjö 4203
840 64Kä1arne
Fordon: Morris 8, 1936

Per Andersson

Kläppen 3045
830 51 Offerdal

Nf,TTTN@RDEN
NfiALRKNADtrN

Annonser skickas till: JVBK,
BOX 2045, 831 02 ÖSTERSTIND

INDIAN BIG CHIEF hel eller i delar, re-

TIPPGIRL obet beg 4 000:-.
FYII{D TÖN UNGÄTVTBKARE 4-5 St

noverat eller objekt. Peter Hoflin, tfn 063
12 87 79.

fina Renault R4 från 70-ta1et, pakerpris
3 000:-. Tfn 0645 - 105 37, Arvid Eriksson.

MOTOR TILL CENTRTJM 51 ILO
150 cc eller CZ 17 5 cc. Per Albertsson, tfn
063 - t3 g2 09.

TILL VOLVO LASTBIL

ca 1935-40,
front komplett med lykthus, kylarmaskering
och kylare samt framvagn med hjul.
TILL OKAND BIL troligen 1920-ralet:
Bakaxel med utanpåliggande bromsband

TILL INDIAIT\I SCOUT -21 tank, bakhjul,
styre, belysning mm.

TILL HD -L7: corbin,..bensinkranar.
TILL OPEL KAPITAN -55: baklyse,

och träekerhjul.

TILL CHEYROLET LASTBIL tidigt

blinkers fram. Kurt, tfn 0587 - 3A4 05.

30-

tal torped, instrumentbräda och växellåda
samt en bakdörr till en personbil ca 1930,
eventuellt tiIl en USA-bil. Magnus Roos, tfn
063 - 436 38 eller Lars Bergvall rfir 0670 ll2 20.

MOTOR SIDV 6 till Ply,Dodge -56-58
helst komplett inte sönderfrusen m a o renoveringsbar.
Gunnar Persson, tfn 0687 - 303 38
32

N4IITTN@RDtrN

Annonser skickas till: JVBK,
Box 2045, 83t 02 ÖSTERSUND

N/IARKNADtrN
VETERANDÄCK

TILL

VTT SIDA
? t/4*
e"
? t/4.,
5/9,'
? 7 /4"

FABRI KAT
FIRESTONE

BF GOODRICH
BF EBODRItrH
trO'{MANDER
U- S ROYAL

BF

5.6Cl

l3
6-C}0 - t3
6.4Q l3
6-95 - 14
7.50 - 14
5-OO - 15
5.60 - 15
5- gcr r5
5- go
15
6- Ct{r l5
6. 4Cr 15
6- 7Ct 15
7.lo - l5
8,?O - 15
5-OO - 16
DAVIDSBN)
5, OO/5. e5 - 16
5.50 - 16
5.50 16
6.00 - 16
6.00 - 16
6-00 - 16
6-50 - 16
7.OO - 16
7.OO - lF
5. e5/3.5() - 17
5.50 - 17
6, 00/6,50 - 17
5- e5/=.50 - 1A
4- 7=/5. CrO 19

?,,

GOtrDRICH

ETF GOODRICH
BF GOEDRTCH

EF
BF
BF
BF

N TMtrNST ON

e"
? 3/4"

COBDRICH

COHI4ANDER

BF

LÅGF.RIS

SVART

? =/a"
3"
3 =/B"
?r!
3 5/B.'

GEDDRICH
GOODRICH
GOODRICH
GOODRICH

.J

SVflRT
(BL, FI INDIAN OCH HARLEY
BF BBODRTCH
? t./ 4.,
COT4HANDER

BF
BF

GOODRICH
GOODRICH
NDT TUIILITFIRY
CO'{FIåNDER

BF
BF
EF

GBODRICH
BOODRTtrH
GOODRICH

3 t/?"
3 3/4"

4
3
3
3
3

CBKER
BF GOODRICH
CBKER
DENFIAN

I/?"
t/4"
t/4"
3/4"
t/9,,

SVART
3./ +"
SVART

CT]M}4ANDER

E

GOODRICH

EOODRICH

FT RESTONE

SLANG 15".

SVART
SVART
3r,

4"

DENFIAN

TF
BF

? t/4,,

5- ClCl 19
4- 73/=- OCI E(l
5- e5
?r

=r,

rJ

I6,',

17", 18", 13"

HÄKAN JONSSON
TRÄDGÅRDSV.76

191 46

EFTS

97O:97O: I Q9O: 960: lOfC!!1(r8(r : 39Cr: 1Ct5(r: 111(t:-

BL. A. OtrEL

I O4O:
I 1?Q:

l

PClCl

BL.A,
.I
It

SAAB
OPEL
VOLVCI

EL. A.

MB

BL. A.

CF}DDY

;-

tl4Ozt6O: 99O: -

1

I O4O; -

1O9O:

I 140:

9?Oz-

1

O9O:

-

l??o z -

I 160; t??o r 34O:

IelO:l?7O t 1?50:1

99O:-

99(t: 115Cr:-

lO3(r:l3ECr: -

773: -

ÄVEN ANDRA DI}YIENSIONER KAN
ANSHAFFAS I,IED KORT LEV. TTD-

SOLLET{TUN}a

TEL- = CrB-?_664e=- FAX: (»B-3=4E3Cr
CVA}JSTÅENI}E tr.RISER AR TCTALE.PISER FRITT SOLLENTUI.JA ALT.
FRI TRANSF.ART TII-L NÅGON AV FöLJANDE MARKNADER:
VÄRSTAMARKNADEN

SUT{DSVF}LLS T4ARKNAD
CLAS$ I C/ ÄNNAECDf)
r4H5/ TAX 1 IIGE
F'O[rrE R VÄSTE RÅS
FALKENFE,qG I'lARPiI.JfiII
t^ll1F-ELS NFJT, S VeRE{E RG
SoDERTÄL JE irtFrRl,iNAD
ESI-{. f LSTLilrJfl f4A RI-/,.NAil

rL)

')2

IYIAJ

3Cr

}YIAJ

6-7

Utr'tr.SALA T4ARKNAD ?9 AUGUS-T I
FALUITfiRKNADEN 5 SEF.TEMFER

-TUN T

1J. J UI.J I

11- Tt: JLILI
15 JULI
I? JUL. I
1 _3 AUGUST I
16 ,fUGL!STI
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Nästa nummer av Backspegeln kommer efter årsmötet 30 nov. Bidrag till tidningen skall vara inne

senast 3 nov. sänd gärna direkt till tidningskompjtt6.n-s q.ammankallande.. Else-Britt Tdgstedt,
Akerbärsvägen 11, 831 62 östersund

vi i redaktionen undrar hur vi skall komma i kon-

takt med er medlemmar ute i Iän
medlemmar, som inte hunnit
kontakter i klubben. Vi är säkra
tressanta saker att berätta om era fordon. Det behöver inte vara !ånga berättelser, ett foto med några rader tar vi gärna emot.
Finns det någ.on ?o.m vill -göra garagereportage
ute i länets olika delar skuile vi 5ll lä-ttegiada. Vi
saknar tyvärr personliga kontakter därföf blir tidlilq gl4y geogiariskr seil. Ring Etse-Biiit
llingg!
tfn 063 - 12 50 85.1993 beräknas Backspegeln utkomma:
L..nl.afs, 24 ffi?i, 30 a.ug[sti, 2_9 november. Bidrag
till tidningen senast 1 månad före utgivningen.

