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I klubblokalen på Odens alagatan 40 är det öppet hus varje
måndag kl 19.00-2I.30 Där kan Du ta en kopp kaffe,
medan Du studerar böcker ur klubbens bibliotek eller tar
en titt i klubbtidningarna. Klubben har också en darn- och
ungdornssektion. I garagelokalen på Bangårdsgatan 55, får
Du hyra mekarplats, Du kan också låna klubbens dolly-
vagn, motorlyft, blästerskåp, plåtkantvik mm.
Som medlem får Du bl a Motorhistoriska Riksförbundets
evenemangskalender med årets alla evenemang och stora
annonsblad med annonser från hela Norden. Som medlem
fär Du efter minst ett års medlemsskap teckna den för-
månliga specialförs2ikring, som finns i Folksam och Skan-
dia. Genom klubbens gruppabbonnemang, får Du rabatte-
rat pris på Classic Motor.
Rabatt får Du hos Jåirn &. Maskin, Zata Glas, Autotjänst,
IMA Kernbar, Kilremslagret, Morten Lars Maskin, Laitis,
Reservdelen, Elektrodiesel, Fresks, Heggenäs Industri-
bläster, Jerö Produkter, Overås Veteranbildelar och Norr-
lands Custom Ömsköldvik mot uppvisande av medlems-
kort. Auto Tjänst och HP Färg ger ut rabattkort.
Jemtlans Veteranbil Klubb är ansluten till MHRF, Motor-
historiska Riksförbundet" I klubbens tidning, som utkom-
mbr kontinuerligt , dr annonsering kostnadsfri for alla med-
lemmar i klubbar, som är ansluten till MHRF. Medlems-
avgift fn 200 krlär, familjemedlem 25 l<rlår. Registrerings-
avgift för ny medlem eller återinträde 50 kr. En
tidning/utskick per familj

ARKIVARIE
Folke Löfgren
Viltstråket 23, 832 00 Frösön 063 - 435 43

DAMSEKTIONEN
Else-Britt Tegstedt
Åkerbarsvägen l l, 83 1 62 Östersund 063 - L2 50 85

Eva Ragnarsson
Billsta 1155, 840 43 Hackås 063 - 1A2 55

Gerd Löfgren
ViltstråketZ3,832 00 Frösön 063 - 435 43

Kerstin Isaksson
Hökbäck 1435, 830 30 Lit 0642 - 101 46
Ir6ne Fregelin
Mälltorpgatan 3 B , 832 00 Frösön 063 - 10 35 32

REDAKTIONSKOMMITTE
Else-Britt Tegstedt samrnankall ande

Åkerbarsvägen 11, 83 1 62 Ostersund 063 - 12 50 85

Jan-Gunnar Jonsson
Ängevägen 6,834 00 Brunflo 063 - 216 83

Gunnar Isaksson
Hökbäck 1435, 830 30 Lit 0642 - 101 46
Magnus Roos
Viltstråket I A, 832 00 Frösön 063 - 436 38

Sven Asp
Nyhamn 3425, 833 00 Strömsund Affi} - 200 79

GARAGEFOGDE
Anders Eklund
Taptogränd 13, 831 38 Ostersund 063 - 12 82 31

Bitr Jan-Gunnar Jonsson
Ängevägen 6,834 00 Brunflo 063 - 216 83

KURS. OCH MARKNADSKOMMITTE
Magnus Roos sammankallande
Viltstråket 1,832 00 Frösön 063 - 436 38

Vincent Eriksson
Karlslundsväg en 7 ,831 42 östersund 063 - 12 08 13

STYRELSE
Sture Kindberg ordf,
Bronshängevägen 11 ,831 61 Österund, 063 - I I 03 44
Else-Britt Tegstedt v ordf,
Åkerbtirsvägen 1 1, 83 | 62 Östersund 063 - 12 50 85

Sven Schylberg sekreterare
Grytan 2450, 834 00 Brunflo 063 - 207 0l
Sven-Olof Norin kassör
Sågvägen 13 A, 830 40 Krokom 0640 - 1l I 14
Ir6ne Fregelin styrelseledamot
Mälltorpgatan 3 B , 832 00 Frösön 063 - 10 35 32

Jan-Gunnar Jonsson styrelseledamot
Angevägen 6, 834 00 Brunflo 063 - 216 83

Magnus Roos styrelseledamot
Viltstråket I A, 832 00 Frösön 063 - 436 38

MATERIALTÖNVALTARE
År* Jansson
Öv Katrinelundsv 14, 83 I 45 Östersund 063 - 11 62 54

RALLYKOMMITTE
Jan-Gunnar Jonsson sammankallande
Ängevägen 6,834 00 Brunflo 063 - 216 83

Sture Kindberg
Bronshängevägen lJ , 831 61 Östersund 063 - I 1 03 44

Carl-Olof Kingstad-
Eriksbergsvägen 5, 83 I 42 Ostersund 063 - 10 21 41

Bengt Nordqvist
Hara 2184,840 43 Hackäs 063 - 412 20

FORSÄXNINGSKOMMITTE
Folke Boogh
Aspås 2847,830 40 Krokom 0640 - l2l 4l
Gösta Lindström
Box 2007,840 31 Åsarna 0687 - 30024
Göran Lindberg
Strandgatan 21, 830 80 Horing 061 1 - 102 32

EVENEMANGSKOMMITTE
Ir6ne Fregelin sammankallande
Mälltorpgatan 3 B , 832 00 Frosön 063 - 10 35 32

Märta Backlund
Ringvägen 29, 830 40 Krokom 0640 - I I 2 53

Birgitta Grauers
Stenstigen I0, 83 I 43 Ostersund 063 - 12 64 24

År" Jämtsäter
Fagerbacken 6, 83 I 46 Ostersund 063 - I0 59 78

MEDLEMSREGISTRATOR
Märta Backlund
Ringvägen 29,830 40 Krokom 0640 - I 12 53

Postadress
Box 2045
83I 02 OSTERSUND

Besiiksadress
Odensalagatan 40
Bangårdsgatan 55

Telefbn
063-rr5034
063 - r0 0-5 60

2

'I'elefax

0640 - nt 14

Postgiro

8852il-3



ORD F ORAIVDEIV HAR ORDET.

Motormässan i Ostersund, hAr av tradi-
tion blivit den säsongsöppning, som på
ett varierat sätt gett vår hobby en flygan-
de start, så även i ärl Att under två dagar
få uppleva Mittnordenmarknad, utställ-
ning och crusing med Hector Carldn i Ra-
dio Pax-Seven Heaveo, spelande 50- och
60-talsmusik med V8-mu11er, borde inte
lämna någon nostalgiker oberörd.

I motormässans utställning för original-
bilar kom vår klubblastbil på en mycket
glädjande 3:e plats.

Den 27 april beslöt Sveriges Riksdag
en rullande 3O-årsregel för bilar, ffic, last-
bil och buss. Med andra ord betyder det
att vi t ex i fu slipper betala vägsk att på
fordon av årsmodell 1964 och äldre. Re-
geln gäller från den t juli 1994.

Lagda förslag i utredningen gällande
accisfrågan och importstoppet för fordon
1976-89 har ännu inte antagits.

Jag har vid upprepade tillfällen, med
ratta, tått förfrågan varför vi från styrel-
sens sida inte kommer ut med någon ny
matrikel. Den nuvarande matrikeln dt
från 1988-89, och sdkert inaktuell på
många sritt. Våra nytillkomna medlem-
mar saknar medlemsmatrikel helt.

Just nu håller vi på att ta fram ett eget
ADB-program för att kunna färdigställa
en matrikel. Dessforinnan måste alla
grunddata matas in i progrAmmet. Det
tänkte vi forsöka lagga upp som ett ALtl-
arbete för att hålla kostnaden nere. Vi har
även funderingar på att Lagga upp vår re-
dovisning via ADB för att underlatta vår
kassörs arbete, och samtidigt hantera
kopplingen mellan medlemsavgift och
försiikring på ett rationellare sätt. För att
kunna åstadkommA det, är vi på jakt efter
en skriv are och dator med tillräcklig ka-
pacitet till vår kassör.

Arbetet med Rally Nord fortskrider

som plane rat, med månadsvisa avstäm-
ningar. Det var en stor dug när delta ga-
rantalet passerade L7 6 stycken vilket, om
jug ar rdtt underrättad, ar det svenska re-
kordet. Men inte nog med det, någon
vecka senare hade vi passerat 20I vilket
var det tidig are nordiska rekordet. Den
senaste uppgiften jug har dr 228 startande
fördelade på de fem startplatserna Lygk-
sele, [Jmeå, Kramfors, Sundsvall och Os-
tersund med gemensam -.ålgåt g i Sollef-
teä den 15 juli. Starten i Ostersund kom-
mer att ske framför Rådhuset kl 09.30
den 15 juli, inramad med musik. Kom-
munalrådet Per Söderberg har lovat ställa
ypp som starter. Ett stort tack till Per och
Ostersunds kommun som på olika sätt
stöttat oss i det här sarnmanhanget och
giort det möjligt att förlä gga starten till
Rådhuset.

I vårnumret av Backspegeln tog jug upp
den kontroversiella frågan om den "nyu"
bensinen 96 och 98 oktan, svart slang.
Jag har varit i kontakt med Statoil som
gärna medverkar vid informationsträffar
med föreningar och klubb dt, då det finns
en anknytning till deras egen verksamhet.
Vi ska i styrelsen diskutera lämplig upp-
läggning för en informationsträff till hös-
ten.

Så till sist, unna d"j själv tid att tillsam-
mans med farnilj, vänner och bekanta på
olika sätt nj,/taäu vår hobby i sommar.
Det handlar om att ladda våra mentala
batterier så att vi orkar med den mörka
årstider, när den så småningom smyger
sig på.

Glöm inte att anmäla D"j till Storsjö-
rallyt som gär den 11 juni.

Sture.

Omslagsbild: Från Marknaden i samband
med M-otor Mässan i Ostersund. Se sidorna
4-5.
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MOTORITIASSA L4-1 5 MA"I
Text: Magnus Roos. Foto: Else-Britt Tegstedt.

Denna motorhelg började traditionsenligt med Mittnorden Marknaden där
följande kunde ses: rdr*r.

Tre stycken motorcykelbilar, ro-
liga renoveringsobjekt av fabri-
kat Heinkel.

Köpare och säljare vädrar affä-
rer.

Opel Kapitän 54-55 i härligr
bruksskick !
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lnne i mässlokalen fanns följande vackra fordon:

flnder lördagskvällen pågick
också crusingen i stan n\ed
massor av bilar. Säkert 150 bi-
lar som cirkulerade runt stan
gata upp och gata ner.
Alla lyssnade på "Heaven

no: seven" d v s kyrkans närra-
dio som sände 50- och 60-tals-
musik ända till 01 .00 på nat-

ten. Radiopratare mellan låtar-
na var Hector Carldn han gior-
de ett suveränt arbete då han
presenterade alla bilar som
passerade förbi på Rådhusga-
tan.

Vi vår hoppas att fler med-
lemmar ur vår klubb tar ut sina
bilar på nästa Crusingkväll,

Chevrolet 1955. Renoverad till
nyskick av ägaren Lars Boogh,
Aspås, i bakgrunden syns Jan-
Erik Ljungs Ford Fairlane -59
som byggts om ordentligt.

I vår egen klubbs monter fanns
denna gtansande skönhet. Äga-
ren, vår kassör Sven Olov Norin
hade putsat bilen noggrant före
utställningen. DKW 3=6 1959.

En representant för de tvåhjuliga
fordonen var denna Husqv arna
Novolette 1955 ägd av Anders
Roos, Frösön.

Klubbens lastbil Volvo 1934 som
ju nyligen blev renoverad av Mi-
loverksatden fick 3:dje pris i ori-
ginalklassen, inte illa! Eller hur?

det finns ju många fina bilar
och motorcyklar i vår gemen-
skap som allmänheten gärna
vill se. TV och krogbesök kan
ju bannlysas sådana här kväI-
lar. Hjulen skall rulla!
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Thorbjörn och Maja en go-
sig nalle bakom ratt

Mässan som
slår alla reko

Motormässor runt om i
Sverige tappar publik,
men i Ostersund slår
man rekord.
I helgen flanerade

10 000 bilfantaster runt
bland vrålåken på mäs-
san.

Under lördagen var det tjockt
kring gobitar sonr det lila vrål-
åket som kommit från Läckeby,
en Buick Super Sedanete 1949.

- Den är het. USA har fått
upp ögonen på bilen så den ska
över dit på turni, avslöjar Agne
0ttosson, mässarrangör.

Trots att söndagen viu något
avslagen ndr det gäller besökare
är han nrycket nöjd nred helgen.

- Mässorna i l{edentora, Jön-
köping, Örnsköldsvik nred t-lera
ställen tappar folk, men här står
dpt sig nied råge. Bra nrcd tanke
tläi att vi faktiskt bor icn avkrok.

Rejälsatsnrng
Succdn beror på en rejäl sats-

ning på verkligt ser,ärtla bilar,
tror Agne Ottosson. Bilarna
kpmnrer från hela landct, från
Blckingc i södcr till Norrlands-
kuste n.

Måtga besökare stannar
länge vid gllinsaude huvar och
fräcka lackcringar. Idecrna lag-
ras f(rr att ltlockas frarn henrrna
l Saragct

Blir dyrt
- Dct kan bli dy,n, siigcr Agnc

Ottosson, B(irjar rnun från hör-
jan ltur nlan gjort uv rrrcd
l5() UX) inrran rnan lrurrrrit till
bakvugne tr.

Sjtilv lrar lrarr ärrrru intc lått
tag i sin driirrrbil.

-- Juts sku lta cn Chcvrolct i7::r
cllcr crr 39:u inuan 1ag blrr jtlrd-
gulltle , siigcr lrun
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Else-Britt Tegstedt från Jämtlands veterartbilsklubb matcha-
de bilen, en Volvo 1934 .- Bilen blir finare om kläderna är tids-
enliga, menar hon. Själv kör hon en Chevrolet 36:a.

Fire Ball, en BuickSuperSedanete 1949 väckte å.tskilligas be-
undrande blickar under morormässan i helgen. Agare är Karl-
Johan Johansson i Läckeby. Nästa anhalt för t,räläket är USA.



STYRtrLSE,N PRESENTERAR SIG
För att ni skall lära känna

styrelsemedlemmarna lite
bättre får dom presentera
sig och berätta om sin hob-
by. Den här gången här tu-
ren kommit till lr6ne Frege-
lin, styrelseledamot.

N u verkar jug inte klara
I r mig längre, det är till och
med inskrivet i senaste proto-
kollet att nu ska jag Ir6ne
Fregelin styrelseledamot i
Jemtlands Veteranbilklubb
presentera mig i Backspegeln.

Det var en gång för länge se-
dan, närnaare bestämt i Ramse-
le. Där träffade jag Leif som
efter en tids bekantskap visade
mig något som han tyckte var
helt fantastiskt. NåväI, vi hade
då inte alls samma uppfattning
om detta fantastiska.

Jag såg en hög av rostig plåt
som låg i en röra i ett garage,
"det här ska bli en fin T-Ford"
fick jag veta. Är han så stol-
lig? tänkte jae och åkte till
Umeå för att utbilda mig.

Men när jag kom tillbaks
från LImeå och fick se en glän-
sande nyrestaurerad T-Ford
blev jag faktiskt väldigt impo-
nerad OCH intresserad.

Det var till och med jättero-
ligt att åka runt i byarna och
leta "skrot". Man träffar otro-
ligt många och trevliga män-
niskor som man aldrig skulle
mött annars.

När jag sitter och tänker till-
baka på alla roliga rallyn, Da-
larna, Kramfors, Hoting och
givetvis Storsjörallyna inser
jag vilken fin familjehobby ve-
teranbilar ger. På den tiden åk-
te vi alltid öppet och frös ofta
men barnen hade jattekul på
golvet i baksätet med massor
av filtar över sig.

Att åka på semester till Da-
larna i T-Ford ger också ett be-
stående minne, det kändes näs-
ta som en världsomsegling.

Ibland kan man bli lite tokig
på alla som frågar "finns däck-
en att tå tag i"? Men, övervä-
gande dr det trevligt att åka

gammelbil.
Vår darnsektion i klubben

ger en fin gemenskap, speciellt
roligt är det när vi ordnar kläd-
utställningar.Det vore kul om
fler tjejer ansluter sig till dam-
sektionen - ring mig eller Else-
Britt Tegstedt.

Iag har medvetet sparat det
roligaste till sist: Veteranbils-
marknader, det dr faktiskt lika
kul att säUa skrot som att köpa
dyligt I Döt känns bra att redän
nu vara inbokad med JG:s
World Wide Travelling till Fa-
lun i höst. Kanske hittar jag
någon gammal leksak till min
samling eller kanske nåt annat
som jag inte behöv er?

Veteranhälsningar till er alla
från Ir6ne Fregelin samman-
kallande i evenemangskom-
mitt6n i Veteranbilklubben.

PS. Ring om du har någon
idd om något kul vi kan ordna
som klubbaktivitet! Telefon
063 10 35 32. DS.

Olands Motormuseum
Norra infarten

381 35 Borgholm
Tfn: 0485 124 O0

2 för 1!
ÖIands Motormuseum,

i år ännu större!

Erbjudande till Era medlemmar:

Mot uppvisande aY medlemskort i Er
klubb, bjuder vi på entr6n för 1 per-
son som har L vuxen betalande i säll-
skap. Värde 30:-.

Museets öppettider:
Dagligen kl 1L-18 under sommaren
samt de flesta helger under våren,
ring 0485 - 124 00 för besked.

Entr6:
Vuxen: 30:-, Barn t o m 14 år: 15:-
(Grupprabatt)

Völkomrua!
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Från bysmedja på prcirien
till modern bilindustri.

Av Sven Schylberg

I)et var ifiol 30 sedan tillverkningen av Studehaker hilar ludes ned i South Bend i USA.
Den 9 december 1963 flyttades Studebahen bilproduktion till Kanada 1966 var sagan
Studehaker slut

Firmon Studebaker grundades i South Bend i Indiana,år 1852 och var i oavbruten
verksamhetfram tilt 1966, då biltillverkningen upphörde. Studebaker namnet lever dock
kvar iin idag, men på andra områden Studebaker fansen finns också. De är kanske fler
idag iinJö'r 30 år sednn. Intressetfi),r Studebaker bara ökar,

Under två generationer var Studebaker vöirldens störstafabrikant av hiiståkdon. Denna
tillverkning upphörde 1919 - 20. Firman började experimentera med sjiilvgåendefordon
1897 och slog sig år 1902 på automobilfabrikation på allvar. I början tilh,erkades
ebktrtska bilar och från år 1904 bensindrivna-

Conestoga
wagon, 1850's



A'r I 9l t omhildades företaget titl aktieholag
med namnet " The Studehaker Corporfrtion".
Grundaren av Studehaker dynastin vur 

,

Peter Studebaker. Han kom från Holland
med familj I 736. Sonen .Iohn fortsiitter i
faderns yrke.
I egen Conestogavagn, reser han vcisterut till
Ohio. Hans söner fortsätter ytterligare vclsterul
I South Bend, Indiana, blir de vagntillverkare i
stort format Htir grundnr hröclerna Henry och
Clem vagnfirman H & C Studebaker.

Från hcistvagnar till automobiler
Studebakers fivecklingfrån en obetydlig bysmedja fiA D2|-talets omfång som vörldens

största tillverkare av sexcylindriga bilar börjar således 1852. Under mer ön ett halvt

Studebaker Specinl Six

'segrade uiler år 1922 i Sydamerilcas

fyra fornnmsta biltövlingar. En BiS Six

forcera"de 1923 snödrivor av två meters

höjd i passen i Yosemite i Kalifornien.

åfuundrode sprids över viirWen Studebaker's anseende ftir fiomordentligt goda hii§åledon.

En testvagn lömnarfabriken i South Bend.
Under två generdtoner blir de viirldens största tillverkare av höistfordon. Lika lovprisade
som studehaker's cone§toga-
vagnar blev ov de brtfiiska
styrkorna under Boerkriget 1899
- 1902, kom Studebakerc bilar
att bli på 191D-och 2D-talen,
men iiven på 1940-och |0-tale
Mycket tidigt kom Studebaker-
rmcirket till Sverige.
[Jnder såvtil forsta som andra
vcirlds krtgen lades produktion en
om till kristfordon och en del av
dessa fordon återfinns idag i

Sverige.
År 1916 under Albert
Russel Erskines ledning
kom firman att avancera till
tredje platsen i vcirldens
biltillverkning med över

5.ooo vagnor. Året
dörefter rir de uppe i 60.000.
Man tillverkade nu 700

bilar om dagen i South
Bend Bilarnil var
sexcylindriga och modellen

var ED - Six Ftfty om 50 hkr. Enfyra, SF Four ForO om 40 hkr tillverkades, men
upphördenu.Årale-rytgpf|_a!9:!*:gy:!!"__"*l:ay""tuos"LD"h"kfigt"u

viirldskriget lades produkionen av bilar om

9



En 1916 års Studebaker rnodell EJ blev Brunflosförsta trafikbil 1921'

Fred Zeder, Owen Skelton och Carl Breer och iirfi)r oss kiinda som Studebaker Big Six,
Light Six, som sensre utvecklades till Special Six och Light Four, som senare hlir
Standard Six Stjärnan i sortimentet blev Big Six, men Standard Six blevfabrikens mest

sålda vagn- Dessa modeller kom att erövra v?irlden.

,' :,: . §:§lirI /S :'

6I

Tycho Anner i Edsbyn öger denna m

Den verWiga forktaringen till Studebakers popularitet låg i bilarnas lcvalitet, hållbarhet och

tillft)rtitlighet. Materiat och tillverkning låg på toppen av vad automobilindustrin vid denna

tidpunld kunde åstadkomma. Studebaker sålde 1921 fler bilar ön övriga fabrikanter.
Studebaker blev viirldens största tillverkare av 6-cylindriga vagrur. Under 1922

tillverkades och såldes 110.ooo vagtwr. Exporten var betydande, bl.a. till Sverige.

Studebaker, Hudson och Buick dominerade viirlsmarknaden på de stora modellema medan

Fords modell T, Chevrolet och Dodge gjorde det med de fyrcylindriga yagrutnu.

Produktionsåret 1923 blev Studebakers biista på 1920aalet med 145.ooo sålda vagnar.

1923 iir ,gtudebaker viirldens största fabrikant ov sexcylindrigq vagnar.

Tillverkningskapaciteten låg på 150.ooo vagnar ochfabrtkerfanns i South Bend, Detroit,
Walken'ille och Chicago. I september 1924 kom 1925 drs modeller. Light Six bytte namn
till Standard Six Motorstyrkan ökades till 50, 65 och 75 hkr. Sammu år presenterades den

s.k. Duplexen med egenskapernu tdckt och öppen. Historiskt var det en intressqnt parentes

En öppen hi! på en minut-



De nyu Sttrdehuker Duplexrnodellernu

Rullgardinerna dras ned på fem sekunder.

Fiirdelen med en ttickt hil.

i övergången från öppna till töckta bila.r. En Light Six vagn kostade 1923 9.975 kronor

medai en Big Six med alla extrafinesser kostade 16.1oo kronor.

Den nya modellen Standard Sixfick beteckningen ER och kom att bli Studebakers

fanitjefi)rsörjare. Den JiSrnicklade kyloren hade olika utformning på de tre modellerna.

Det iigger något individuellt och förniimt över var och en av dem, skrev en samtida

skribent.

K_vlurfttrm(rnu pe lli14,§ir, ^Sp<'<:ial .\ix

lt
o(h ,\tundurd .§ir.



Vad är en rykande djungeltrumma
eller ett vajande konrstånd?

Av Else-Britt Tegstedt

ag jobbar på bibliotek och får ofta se nya
böcker i intressanta ämnen: t ex gammel-

bilar eller klädmodet genom åren.
Denna gång är det en bok på 96 sidor med mas-

sor av bilder på bilar i sina miljöer under 5O-talet.
Med fantastiska takbryggor eller med motorhu-
varna öppnade under semesterresor. I parkerings-
fickor eler bilfärJor. Raggaräk och tävlingsfordon.

Det ar DKW, Lloyd, Saab eller Gutbrod (en ( I )
bil importerades 1951).

Fakta är blandat med lite snack om hur det var
att vara bilägare och boken ar väldigt trevlig att
läsa, kanske en fin present till de undomar som
idag renoverar en 50-tal are? Eller låna på "bib-
blan".

c@

vI.

En bok om alla de små och stora, bra och dåliga,
vackra och gräsliga bilar som rullade på svenska vägar

för inte så länge sedan

Text: Peter Haventon
Grafisk formSivningf: Anette Bienen
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NYTTTG KI]RS I
FÖRENIT.IGSTE,KNIK

Av E,lse-Britt Tegstedt
och Sven-Olof Norin

MHRF inbjöd för en tid se-
dan sina anslutna klubbar att
skicka två representanter till
en kurs i föreningsteknik.

Syftet med kursen var att ge

samtligu deltagare en bra förut-
sättning att bedriva ett aktivt,
rationellt och tryggt förenings-
arbete inom sin egen klubb och
bibringa alla erfarenheter inom
foreningsarbetet. Samt att sam-
tidigt belysa de senaste nyhe-
terna inom hobbyn.

MHRF har 111 klubbar an-
slutna och 56 000 medlemmar.
Detta var första gången man
ordnade en sådan kurs.

När vi anlände tillsammans
med sundsvallskillarna till
Wijks kursgård, Lidingö var
det med stor nyfikenhet.

MHRF:s styrelse var samlad
och vi fick träffa den nye ord-
föranden Bo Brasta. Han blev
för övrigt presenterad i förra
numret av Backspegeln.
Vi var 167 deltagare. Hur

många från Norland frägade vi
oss: 6 stycken! Och hur många

Uej er? 14 stycken. Glädjande
var att väldigt många ungdo-
mar deltog.

Ldrarna kom från idrottsrö-
relsen. Kunniga killar efter
många är i förbunds- och
idrottsstyrelser.

Som material hade vi ett
kompendium där vi betade av
årsmöten, klubbstadgar, ekono-
mi mm, ja, allt som vi gör inom
styrelsen.

På kvällen fick vi äntligen tid
att snacka med kompisarna om
hobbyn och det knöts säkert
många kontakter.

Kursen var mycket bra och vi
hoppas våra kunskaper skall
komma till nytta inom JVBK.

Tack for att vi fick åka säger
E,lse-Britt och Sven-Olof.

Stureffirlf1eu 50 år

Stuie fyllde år under
uppvakta i samband

påskhelgen och klubben passade på att
med styrelsemötet strax efter påsk.

DANffiKNAD Mars 1994:

Eller: Ett litet vinteräventyr.
Av Christer Elgendahl.

redagen den 11 mars
var vi fyra stycken som

bilade ner till Herning i
Danrnark till Veteran- och
loppmarknaden som skulle
ske nästa dag (lördag).Sven
som varit där en gång tidigare
berättade på nervägen för oss

hur stort det vat, och vilket
enormt utbud på bil- MC-de-
lar och övrig kuriosa markan-
den innehöll då, i de tre eller
fyr a stora inomhushallarna.

Redan då tänkte vi att den
här resan kanske vi bör berätta
om i vår klubbtidning, och
därmed hjälpa vår redaktion
rned eventuellt en halvsida.

Tyvärr kom ingen av oss fy-
ra ihåg att ta med kameran, så

vi får väl försöka att i text
återge lite av vad vi upplevde.
Men redan på hemresan satt
jog och grubblade: Hur fan
ska det gä till, det går ju bara
inte att beskriva!

Försök att tänka er sju
stycken stora hallar, var och
en lika stor som en och halv
gång sgm Z-kupolen här hem-
ma i Ostersund, plus en lika
stor hall till med utställning på
veteranbilar och motorcyklar,
cirka l0O-200 fordon !

Vi såg ett jättejobb framför
oss att bland myllret av köpa-
re och säljare hinna med allt
från kl 9.00 till kl 17.00 då det
stängdes.

Vi var ju inte så pigga och
fräscha heller efter en hel dags

bilresa och dåligt med sömn;
ett par timmar päbåten mellan
Göteborg och Fedrikshamn
samt ett par timmar i bilen.

Marknaden var välordnad
med Mc-delar, bildelar, och
övrig kuriosa uppdelade i var-
sina välfyllda hallar. Det
fanns även gott om kompletta
bilar, motorcyklar och mope-
der, "knallertar" till salu. ->

t3



Knallert är Ju den där mysiga
typen av mopeder rned påhiings-
motor på framhjulet sont är vr.il-

digt vanlig i Danmark.
Vad vi såg såldes det inget

"skräp" eller dåliga delar, och pri-
serna var inte så avskräckande
heller, t ex blev Kalle och jag er-
bjuden att köpa fyra stycken
kompletta knallertar plus två sto-
ra lådor med reservdelar till dem,
allt för endast 1 000 Dkr (har gått
att diskutera ner ytterligare tror
j ag). De svenskar vi såg i träng-
seln var bl a Christoffer Willhans
med sitt företag Woodgraining,
Sture Thorngren redaktör för tid-
ningen Wheels, samt §ell-Åte
Karlsson från Kvicksund som sål-
de tändstift och Mc-delar.

Svend Age Moftensen
Siriusvej 11, Ikast

97 i5 16 03

De danska. sällarna var mycket
vänliga och tirlrnodiga rned oss

.svetrskar som har lite svårt med
översättningen, och det danska
gemytet kanske många gånger
kornmer av den tnatsäck vi hos en

del säljare lade rnärke till: några
Tuborg, en påse winerbröd och
en butelj Gammeldansk I

Många fynd gJordes och viktiga
kontakter knöts för hobbYn, men
helt slutkörda måste vi konstatera
att vi inte hann se allt trots ett
högt tempo hela dagen !

Trötta återvände vi till bilen för
en 12O-milafärd hemåt, dröm-
mande om att snart få göra om
detta äventyr.

Villy Mortensen
Marie Bregendahlsvej, Ikast
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8 DogeTs ros!

Alla tidningar med självakt-
ning brukar ju dela ut dagens
ros . Iag vill ge dagens vete-
ranbilsblomma till Hector Car-
len för hans enorma engage-
mang och kunnande när han
lördagen den 14 maj i radion
presenterade Crusing på stan.

Hur kan man känna till alla
bilmärken, årsmodeller och
vem som äger respektive bil?
undrar imponerad Irdne Frege-
lin.

KLUBBKYALL PA

POLISSTATIOI{TI{

Tisdagen den 12 april hade
vi ordnat en klubbkväll på po-
lisstationen i Ostersund. Cirka
30 personer hade letat sig dit
och vi fick en jättefin informa-
tion av polismännen Krister
Görsten och Stig Andersson.

De visade oss också alla for-
don i polisgaraget och den ut-
rustning som de använder vid
rnisstänkt rattonykterhet. Efter
fika i deras cafeteria som
klubben bjöd på fick vi ge oss

ut i trafiken för att se när de
testade sin laserpistol för att
kolla bilarnas hastigheter.
Många som var med denna
kväll tyckte att det var en
lyckad satsning att ordna den-
na information, kanske något
som vi borde upprepa?

E,venemangskommitt6n
genom lrene Fregelin.
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Err, ny yngn frui" Opel!

{§go@il {B{WN@{,W€w
I..EVERAITIS SEDAN

hkri-{000 varv.
spiral fjddertl'p.

En enda fior, rtållbar ,lorr undzrlålttr lust-

ningen. Obt- det utr_lrrttnesbo4»arot,!e pla-

ctringts ay rejrnt,jubt !

år.erförviljare it'er bela latder

IIORDISKA A.B. STOCK HOL}I
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: €t? Ceneral Motors prqduht

Overallt stormande applåder - succ6 för detta rrya
bevis på Opelfabrikernas aktivitet och kapacitett
Op.t Olvmpia Lcverans Sedan ir avsedd fbr
snabba transporter av mindre skrymnrande gods
och passar like bre i tät storstadstrafik so'nr för
Iängre landsvägskörning. Den är represenrativ med
Personvagnens cle ganta utscende Ljrt och be-
händ;g inen ändock otroligt rymlig lcvick och
smidig som en vessla... Låt närmasre GN'f -Iörsäljare
demonsrrera dent

4 .y1., 1,5 I
Individuell
Rattväxel.
Srålkaross.
Ca 500 kgs

toppventilrnotor om, 4J
framh julsfjädring av

Iastkapecilet
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YA[tgmnLerl tlff oss!

't/i 6[ir ffer ocfifter .. .
Åt . Hansson
Morellvägen 1 1

83 I 62 Ostersund

Hans Eriksson
Regementsgatan 38 A
83 I 35 Ostersund

Lars Backman
Aspås 2622
835 94 Aspåt

Seth Forsgren
Anviken 15 15
840 50 Gältö

Perry Johansson
Trossgränd 18
831 38 Ostersund

Lilianne Berglund
Pl 2324
83 I 92 Ostersund

Sören Larsson
Hantverkargatan 1

830 l0 Hammerdal

Mikael Lindström
Ottfjälls.vägen 60
831 12 Ostersund

Kjell Burman
Skute 366
830 22 Fäker

Lars Boogh
Aspås 2847
835 94 Aspås

Jonas Jonsson
clo Magnusson
Tullus 28
830 44 Nälden

Ole-Anders Grönblad
Pl 1255 Slagsån
830 05 Järpen

Leif Larsson
Pl 304t
830 60 Fö[inge

Christer Häggman
Svedj e 218
830 0l Hallen

Per Anders Karlsson
Stångjärnsgatan 2O
124 7l Yästerås

Domar Larsson
Skolv agen 7
834 32 Brunflo

Tor Leif Karlsson
Valla 1612
832 16 Frösön

Bengt Magnusson
Brevåg 1870
830 30 Lit

Isakssons Motor

Jämtlandsbuss

F amiljernedlemmar:
Cecilia Jonsson
Sollidenvägen 38
831 43 Östärsund
Anne Lie Nordqvist
Anton Nordqvist

Ny adress

Assar Byström
Ostmundstigen 5
832 46 Frösön

Kjell-Åt" Berglin
Nedre Andalsvägen 2
831 92 Östersunä

Per-Olof Svensson
Tulleråsen 316I
830 51 Offerdal

Maud Evertsson
Sandelsgatan 40 II
115 33 Stockholm

Rolf Nilsson
Nedre Gräftevagen 7
835 94 Aspås

Rolf Lundin
Överberg 3024
842 3I Sveg

Torbjörn G Söderström
Udbyesgate 5
7030 Trondheim
Norge

Motorfrände !

Har era medlemmar problem med bränslet till sina
bilar?
Lösningen heter Octane Booster 104+.
Vi som General Agent för Scandinavien kan nu
erbjuda Era medlemmar töljande: Köp 5 stycken
betala för 4 (25Vo rab).
Gör slag i saken Nu och beställ så slipper Ni en
problemfylld sommar.
Med vänlig hälsning Ingemar Karlsson.
Octane Boost Scandinavia AB, Box 5086,
650 05 Karlstad. Tfn: 054 - 53 50 86,16 67 55.

Gtöm inte

StorsJö Rallyt

IB

11 juni!



NWTTTN@RDEDS Annonser skickas till: JVBK,
Box 2045, 83 I OZ OSTERSUND

]IMIARIKNADEh$

Fabriksnya däck: Många olika dimensioner
passande mest 50-60-talsbilar, många dubba-
de. BILLIGT! Säljer helst hela partiet (ca
50:-/st).
BMW 1500 4-dörrars -64 utan motor, 6 V
elsysteffi, extra fälgar. Ny vindruta medfol-
Jer-
Rune Norman (Shell i Lillsjöhögen). Tfn:
bost 063-9 10 70.

Volvo PV 1958. Färg svart. Kaross bra, av-
ställd i 4 är. Pris: 2O 000:.
Tfn: 0696-201 11 .

Div delar. VW, Opel super six, T-Ford,
Plymouth -36? Ring för upplysning: Roland,
tfn 063- 1 1 62 65.

Opel Olympia L939. Bra renoveringsobjekt
komplett endast kylaren saknas.
Tfn: 063-3 10 64.

Rover 2200 TC -75 Cameron-green. Van-
drat ca 15 000 korta mil. Med sprucken
framruta och minder märken efter stenkast-
ning på motorhuven. En del rost i skärmar
och vänster sparklåda., i behov av åtgärd.
Koppling bytt vid ca 10 000 mil och inget
drag därefter. Ny vattenpump vid ca 12 000
mil. Renoverat topplock med ventilsäten och
bussningar vid ca 11 000 mil.
Galonklädsel i sämre skick, men lädret i sä-
ten fortfarande t acceptabelt skick. Motorn
gick som en klocka senast 1988 men därefter
ej provad. Batteriet kontinuerligt laddat in-
omhus och håller kanske för en start. 4 nya
orullade Semperit-däck ingår och de fort-
farande välpumpade dubbdäcken står endast
några cemtimeter nedsjunkna i asfalten på
gården. Bilen har flera vintrar varit avställd
och uppallad inomhus, men sedan 1989 stått
uppallad men övertäckt på gården.
Enligt äldrebilsmarknaden i Teknik för Alla
torde värdet på ett renoveingsobjekt som det-
ta ligga på 5 000 kronor varför jag lägger
mig på den nivån, fdrdigprutat och klart för
avhämtning. Då förars äte, sparklådemaske-
ringar, framskärmar med blinkers mm är av-
monterad bör avtransport ske med trailer.
Samtliga delar medförjer dock, liksom 2-
komponents bättringsfärg och fullständig
verkstadshandbok till stor glädje för den
engelskkunnige bilmekanikern.
Bilen kan beses på garageplanen Byvägen 64
på Frösön. Demonstration och vidare upplys-
ningar från ägaren på telefon 063 12 64 95.
Bengt Krouth6n, pensionerad Rover-älskare
utan garage efter flytt !

Från 1947 Ford Tudor. I st komplett fram-
vagn, 1 st komplett bakvagn, 1 st styrstång
med ratt och styrsndcka, I st huvudcylinder,
5 st 16" hjul varav 4 st med snobbring.
AMC Javelin 360 SST -7L PS,PB renove-
rad motor och växellåda. Bilen är original
och i fint skick. Svart lack. Prisvinnare på
AMc-klubbens möten 1987 och 1992.
ACCS-WASA försäkrad och värderad till
50 000:-. Se även tidningen Power nr 1 -94.
Säljes för 40 000:- ev billigare vid snabb af-
fär.
Johnny tfn: 063-10 53 62 sena kvällar eller
063- 15 79 2l dagtid.

T-Ford: 3 st v framskärmar dållga, men re-
parerb ara, I I st trjul 30x3 ll2, 5 st framnäv,
2 st klammer till tank, 2 st plåtar under bak-
dörr, I st ramframdel till T-last,2 st framax-
lar, 1 st bakaxel -26?, 1 st oljeträg, I st mo-
torblock med vevaxel och svänghjul. Div
plåt i sämre skick.
A-Ford: 7 st 19" hjul, 2 st växellådor, 28-29,
1 st motor kpl, 2 st motorer utan toppar.
B-Ford: I st motor utan topp och trilg, ca 10
kg nya växellådsdelar drev, axlar mm.
Renault CV4: stötfångare fram.
Okänd bil: 2 st fina trälöthjul med axel, 12
ekrar.
Delarna finns i Jämtland för avhämtning
sommar tid eller vid barmark. Allt billigt.
Christer Elgendahl, Eriksbergsvägen 5,
831 42 Östärsund. Tfn: 063 -10 27 t4.

Till 1947 Ford Tudor Super Deluxe. 1 st
km graderad hastighetsmätare ev bara mdtar-
tavlan. Krav: måste vara Super Deluxe.
Aven intresserad av en baklucka i mycket
bra skick.
Johnny tfn: 063-10 53 62 sena kvällar eller
063- 15 79 2l dagtid.

Gamla tändstift:
Ovanligt fabrikat och
utseenden, även be-
gagnade, rostiga och
slitna köpes-bytes for
samling. Hör av dig
du som tror du har
något gammalt intres-
sant som passar mej !

Christer Elgendahl,
Eriksbergsvägen 5,
831 42 Ostersund.
Tfn: 063 -10 27 14.
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B-Post

KOM IHAG!
STORSJORALLYT 11 JUNI 1994
Samling kt 1L.00 på Brunflo hembygdsgård i Grytan. Start kl L2.00.
En minut mellan varje startande. Medtag picknickorg!

Efter målgång finns möjlighet att besöka Brunflo station, där Inlands-banan
uppmärksammas med ett roande underhåIlningsprogram mellan kt L5.00-
18.00.

Middag och prisutdelning på logen kl 19.00. Under kvällens gång kommer
Brunflofilmen inspelad åren 1954-58 att visas.

Föraravgift: 150 :-. Deltagaravgift: 100:-, inkluderar middag.
Barn 7-t6 är 50:-. Barn under 6 år gratis. Du kan naturligtvis delta i rallyt utan
att delta i kvällens aktiviteter, men i så fall måste vi få besked om detta.
ssg

RALLY NORD 1994
Starten i Östersund kommer alltså att ske framför Rådhuset kI09.30 fredagen den L5
juli, med målgång i Sollefteå. Lördagen den 16 juli avslutas rallyt med en kort etapp.
Därefter vidtar en gigantisk utställning med rallyts samtliga fordon, cirka 230 stycken
päl2l i Sollefteå.

-l
OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS!

I förra numret av Backspegeln uppgavs tyvärr fel tidpunkt ftir Classic Car i Rättvik.
Rätt datum är 1-6 augusti.

-+
MHRF 25 år
Reservera 4 september för en trevlig kväll.


