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Redaktör´n

Livet är som att dra ett streck med en penna som inte fungerar. Det finns bara mitt
under spetsen. En nanomillimeter smal
strimma av ljus precis just nu. Inte för en
stund sedan och inte snart. Man har minnen av vad man gjort, men kan inte se över
axeln för att kolla hur det såg
ut för en stund sedan när man
kom in genom ytterdörren.
Likaså har man inte någon
aning om vad som kommer
att hända kvart i fem när man
då upptäcker att falukorven
till pyttipannan fortfarande
ligger kvar i frysen. Framtiden kan planeras, men inte
upplevas i förväg, inte ens
liksom bara för att kolla. I min planerade
framtid anas slutet som tidningsredaktör.
I och med nummer två sommaren 2022
har jag suttit bakom Halda skrivmaskinen
i fem år. En alldeles lagom period av livet,
och åldern börjar dessutom ta ut sin rätt.
Man ska ju inte heller stå i vägen för en
yngre vetgirig generation vars motto, förhoppningsvis, är att gå mot nya spännande
utmaningar. Så, tjejer och killar! Här har
ni chansen att förverkliga era kreativa skapardrömmar i form av mycket fria händer
i utvecklingen av framtidens Backspegel.
Det kan vara språngbrädan till senare författarskap där bokreleaser med tillhörande

champagnemingel och kändisskap leder
er in i det nya glassiga livet. Tankar som
”inte ska väl jag …” eller ”ska fundera”
hörde nittonhundratalet till och finns således inte i vår nutid/framtid. Hör av er!
Ta det som en order! Ett och ett halvt år
går fort. Sommaren 2022 finns,
men den nanosmala strimman
av ljus har bara inte kommit dit
ännu.
Snöskottning och snabba promenader på oplogade byvägar
håller kroppen i någorlunda
form, men det är lätt att fastna
i soffan framför tv:n så här års,
vilket inte alls är bra för kreativiteten. Blir inte heller bättre av
att spela gammal musik på gammal radio.
Tär på psyket, men skönt att försvinna
bort i dåtiden. Den tid som vi nyss har
konstaterat inte finns, trots att dåtidens tv
serier ibland återsänds.
Vi skulle ju titta på Columbo, nu. Hörru!
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JVBK på
2000-talet

Else-Britt Tegstedt avslutade sitt fleråriga engagemang som ansvarig för
Backspegeln och Maria Bogren axlade rollen som redaktör från hösten
2000 fram till våren 2005 då jag, Göte Högbom, tog över. Det som var
tänkt för mej som några års engagemang kom att sträcka sig hela tolv
år, fram till sommaren 2017 då Rolf Nilsson axlade rollen som redaktör.
Till sommarnumret 2001 hade Maria och redaktionskommittén jobbat med förändringar av Backspegeln. Det mest påtagliga var en ny
framsida och Folke Löfgrens T-Fordbackspegel fick vika sig för en mindre backspegel med tidningsnamnet. Ändringen gav möjlighet till större
bild på framsidan och möjlighet till puffar för intressanta artiklar.
Nästa stora förändring av tidningen kom till vårnumret 2008 då vi
fick möjlighet att trycka hela tidningen i färg. Denna möjlighet hade vi
i redaktionskommittén diskuterat en tid men inledningsvis föll det på
kostnaden men tryckkostnaderna gick ner och detta fick till följd att vi
nu kunde få en tidning som gav bättre rättvisa främst till bilder. Den
här förändringen blev mycket uppskattad av läsekretsen. Här försvinner
även backspegeln som funnits på förstasidan sedan starten 1987.
Våren 2001 fick vi för första gången se Åke Söderqvists illustrationer.
Från början främst i samband med Bergwalls betraktelser som senare
ersattes av kåserier. Här kåserar Åke själv kring bildskapandets vedermödor.

Text och research GÖTE HÖGBOM

DÅ ÄR DET DAGS ATT REDOVISA KLUBBENS SENASTE 20 ÅR. ETT RIKHALTIGT MATERIAL FINNS ATT HÄMTA FRÅN ETT 80-TAL UTGÅVOR AV
BACKSPEGELN – INNEBÄRANDE NÄRA 3 000 SIDOR MATERIAL!
SOM VANLIGT BLIR DET ETT URVAL AV HÄNDELSER, NÅGRA AV DEM
MED KOMPLETTERING AV DET SOM HÄNT EFTER PUBLICERINGEN.

Foto Rolf Nilsson

År 2000 lämnade Sture Kindberg över ordförandeklubban till Björn Staverfelt som höll i
klubban fram till 2006 då Arne Nilsson klev
fram som ordförande. Arne lämnade tillbaka
klubban till Björn 2009. 2012 blev det åter ordförandebyte då Göte Högbom tog över fram till
2015. Och vem kände då ansvaret att föra klubbens verksamhet framåt? Jo, ett känt namn,
Björn Staverfelt. 2017 kände Björn att nu räcker
det och efter ett gediget arbete från valberedningen övertalades Sture Hernerud att ställa
upp som ordförande.
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1999 togs ett beslut om att klubben skulle
skaffa en hemsida på Internet och en arbetsgrupp bestående av Johan Eliasson,
Mikael Eriksson och Mona Ericsson bildades. Gruppen lyckades med uppdraget
och under år 2000 togs de första trevande stegen in i cybervärlden med adressen
drive.to/jvbk. På senare år har hemsidan
delvis ersatts av Facebook, det gäller då
främst information om aktiviteter som

Sommarturné med
Backspegeln
2011 och 2012 gjorde redaktionskommittén bestående
av Ummis Jonsson, Ingrid Göransson Rosell och mej,
Göte Högbom, sommarturnéer med klubbens postbuss
Wiiman. 2011 besöktes Hammarstrand, Sveg, Åre och
Strömsund. 2012 besöktes Bräcke, Lillhärdal och Hoting. På plats kunde vi konstatera att det fanns många
intressanta fordon och minst lika många intressanta
personer som alla hade något att berätta om veteranfordonshobbyn.

rallyn och annat. För mer permanent information som exempelvis styrelsesammansättning, försäkringsfrågor, digitala
utgåvor av Backspegeln och arkiv kommer hemsidan att även fortsättningsvis
att vara viktig.
Klubben har alltid haft tillgång till en
klubblokal för möten av olika slag, styrelsemöten, fikaträffar och annat. Till att
börja med samlades man i en lokal intill

Museifrågan

På besök i Sveg. Ingrid Göransson Rosell, Ummis Jonsson,
chauffören Fredrik Lexelius och Göte Högbom.

I Lillhärdal intervjuar Ingrid Ove Salomonson, ordförande
i Härjulf Cruisers.

Som nämnts tidigare i historiken fanns tankar på
ett veteranfordonsmuséum med redan vid bildandet av klubben. Ett antal fruktlösa försök gjordes
under de första 30 åren. År 1999 fick museifrågan ny aktualitet. Kommunala AB JämtlandsBuss,
som var under avveckling, ägde sex veteranbussar.
Kommunledningsförvaltningen fick i uppdrag att
utreda förutsättningarna kring ett fordonsmuseum. I uppdraget skulle ingå bland annat att finna
lämplig plats för ett bruksfordonsmuseum samt att
redovisa de ekonomiska konsekvenser det skulle
innebära att bygga och driva ett sådant museum.
En särskild arbetsgrupp tillsattes med representanter från Jamtli, Jemtlands Veteranbilklubb, AB
JämtlandsBuss med flera. År 2000 överläts förvaltningen av de kommunala veteranbussarna på
JVBK.
Under våren 2000 bildade JVBK en Buss-sektion
med tre ingående medlemmar, Sune Sandberg,
Björn Staverfelt och Per Ericsson. Till höger ser du
hur sektionen presenterades i Backspegelns vinternummer 2000.

Projektet med de sex kommunala veteranbussarna blev en del av starten till något som kom att
kallas Teknikland i Optand och som kom att bli
betydligt större än de ursprungliga planerna. En
bra beskrivning är här hämtad från Maria Bogrens
artikel i vårnumret av Backspegeln 2003.
Projektet gick vidare i huvudsak enligt
intentionerna som nämns i Marias artikel.
Inom JVBK bildades en arbetsgrupp bestående av Björn Staverfelt, sammankallande,
Sven Jernberg, JG Jonsson och Sture Kindberg för att arbeta med klubbens del av det
stora projektet Teknikland. Byggnadsplaner togs fram och byggstarten skedde 2008.
Som framgick av artikeln i Backspegeln 2003
planerades Teknikland stå klart 2010 och
för ovanlighetens skull förverkligades detta.
Ett intensivt arbete blev det inför denna invigning. Förutom att färdigställa lokalerna
gällde det att få till intressanta utställningar.
För JVBK:s del blev inriktningen Lastbara
bilar och utställningsgruppen bestående av
Olle Norin, Bengt-Olov Wallén, JG Jonsson,
Sture Kindberg, Torgny Thor, Heikki Jansson,
Calle Kingstad, Sven Jernberg och Roland
Kämpenberg hade ett hektiskt arbete inför
invigningen. Under våren träffades de två dagar i veckan för att bygga utställningen – en
berömvärd insats!

Åre med Stefan Lööf och dottern Signe. Chevrolet Nova 1963.

Carina Elofsson med sin
Califoniaimporterade
Ford Mustang 1964 1/2
i Hoting.
I Lillhärdal träffade redaktionskommittén Dennis
Hammarberg med sin
ombyggda Volvo 264
1975. Motorn är på 3,5
liter och är hämtad från
Rover, växellådan är
Volvos 5-växlade med
overdrive. Bilen är taksänkt och plåtbreddad.
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Edvin Backmans cykelverkstad på Genvägen. Därefter har klubblokalen funnits
på många ställen: Mia Nilssongården på
Jamtli, Brunflovägen, Bangårdsgatan,
Odensalagatan, Skolgatan, Tingsgatan,
Teknikland och nu sedan några år tillbaka är hemvisten Trädgårdsvägen 5 på
Frösön.

I Hoting Alf Danielsson
med Chevrolet Corvette
1982, Collector Edition.
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Invigning av Teknikland

Klubbens fordon
Folke Löfgren i T-Ford 1916
skjutsar moderatorn Mikael
Tornving den sista biten
fram till invigningsscenen.

5 juni 2010 var det dags för invigning av Teknikland. Ett gediget program hade planerats och
det inleddes med att landshövding Britt Bohlin
förrättade den formella invigningen. Som moderator anlitades Mikael Tornving. Hemvärnets
musikkår musicerade och lottorna serverade ärtsoppa.
För den mer veteranfordonskulturellt intresserade deltagaren fanns Irene Nilsson från Landsarkivet i Härnösand som visade hur man kan
få fram intressanta data på gamla fordon, Lotta
Lewenhaupt pratade om mode och bilar och det
rullande kulturarvet berikades av att många av
deltagarna kom i sina finbilar. Så skall förstås
också nämnas utställningen i Garaget som var
JVBK:s lokal på Teknikland. Invigningsårets utställning benämndes Lastbara bilar.

Några av de utställda Lastbara bilarna i JVBK:s utställning i Garaget. Vän av
ordning kan undra vad poliskonstapel Bredings VW gör i denna samling.

Teknikland tvingades efter några år i konkurs.
Efter moget övervägande beslöt JVBK att inte gå
in ett nytt närmare verksamhetssamarbete när
nya Teknikland bildades. Klubben äger dock 2,5
% av nya Jämtland Teknikland AB och visst samarbete sker fortfarande bland annat i samband
med Springmeet.
Vid revideringen av stadgarna 2014 togs kravet på att klubben skall verka för ett fordonsmuseum bort.
Folk och bilar i mängder.
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Som nämnts i historiken från 1970-talet skaffade klubben 1973 två fordon, en
Buickbuss från 1924 och en Volvolastbil från 1934 som var tänkt att utgöra
grunden för ett museum. Buicken såldes
1978 till Folke Hemmingsson som sedan
sålde den vidare och dess framtida öde
är oklart. Volvolastbilen genomgick under flera år en renovering och upprustning. Några av de som gjorde insatser
för lastbilen var Örjan Bergqvist, Arthur
Asp och familjen Boogh. Miloverkstaden
stod för de slutgiltiga åtgärderna inför
besiktningen 1984.
Lastbilen deltog i några filminspelningar och dök också upp på några av
klubbens rallyn. Den fanns även med i
första utställningen på Teknikland.
Som nämns ovan under avsnittet Museifrågan överläts år 2000 förvaltningen
av de kommunala veteranbussarna till
JVBK. Bussarna var i ett gott skick och
pärlan i samlingen var den unika Brockwaybussen från 1929.
Vid SweBus nedläggning av postdiligenstrafiken fick klubben 2003 köpa fyra
gamla postbussar i mycket gott skick och
dessutom en släpvagn för totalt 3 125
kronor. En mycket bra affär!
Inledningsvis blev det en del inkomstbringande körningar för bussarna.
Diligens 692 blev rikskändis när den
uppträdde i TV-programmet Bokbussen med John Crispinson vid ratten.
John körde nog inte många meter, för
de längre körningarna anlitades JVBKmedlemmen Bertil Lögdberg. Diligens
7629, även kallad Wiiman, nyttjades för
flera resor till marknader som Falun och
Bergsåker.
Efterhand minskade nyttjandet av
bussarna och lastbilen och kostnaderna

för garagering och underhåll började
alltmer att ifrågasättas. Intresset från
medlemmarnas sida att delta i underhållet av fordonen minskade också. Som en
följd av detta återlämnades de kommunala bussarna till dess ägare. Ansvaret för
dem ligger nu på Teknikland.
Vid ett medlemsmöte hösten 2019
diskuterades framtiden för lastbilen och
postbussarna. Mötets mening blev då att
tre av bussarna, släpvagnen och lastbilen
skulle avyttras. Diligens 692, Bokbussen,
behålls av klubben.
I februari i år såldes Volvolastbilen till
åkeriägaren Curt Sillström. Han har därefter fixat bromsar och gjort annat underhåll och lackerat den i åkeriets färger.
I Curts ägo finns många veteranfordon,
inte minst lastbilar, så klubbens gamla
lastbil har nu hamnat i fint sällskap och
förhoppningsvis blir det ett mer aktivt liv
för den gamla klenoden.
De tre postbussarna, Diligens K116,
Diligens 6622 och Diligens 7629 samt
släpvagnen, har också kommit i goda
händer i form av den mycket aktiva
och kunniga Föreningen Brattbytorpet
i Bräcke. I årets Tjälasväng deltog en av
bussarna, den så kallade Godsrummaren.
Backspegeln #4 2020
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Lisa Lejdstrand, tidigare suppleant i styrelsen och mångårigt aktiv
i rallykommittén, bidrog med ett
kåseri i Backspegelns sommarnummer 2004. Titeln på kåseriet var När
skönheten kom till byn och berättelsen handlar om hennes 30-årspresent, en något bedagad 31 år gammal
Peugeot 404 med dieselmotor. Här
är en förkortad version kåseriet.
Som Lisa uttrycker i kåseriet saknades tiden just då att få fransosen
i representativt och körbart skick.
Bromsarna låg på och lite rost skulle lagas liksom lite småfix som det
brukar stå i annonser. Men nu då
tänkte jag – efter sisådär 16 år torde
väl tiden ha kommit ikapp alla Lisas
projekt och andra intressen. En fråga
sändes iväg till kåsören. Svaret blev
något nedslående men ack så vanligt. Bromsarna hade lossats så bilen kunde flyttas till ”pågånglagret”.
Men sedan då? Näe, ingen tid hade
funnits till förfogande för Peugeoten
och i närtid bedömde Lisa att annat
måste gå före. Ett försynt förslag till
dej Lisa – din 50-årsdag närmar sig
och den kan lämpligen firas med en
triumffärd i Peugeoten!
Bra idé eller hur?

Hur gick det sedan?
Många intressanta berättelser har vi fått del av i Backspegeln och som läsare undrar
man ibland hur det gick sedan med tänkta projekt och nya planer. Här redovisas svaret
på några av dessa funderingar.

Från trasig kopplingscylinder till helrenovering och ett till projekt
Lasse Pettersson köpte en Land Rover 88
från 1963 i november 1997. Den hade en
trasig kopplingscylinder så efter att den
renoverats borde det väl vara dags att åka
till bilprovningen. Men som vanligt uppdagades rost i mängder. Här i reportaget i
vårnumret av Backspegeln 2006 får vi veta
läget just då.
Och hur är läget nu då undrar vän av
ordning. Frågan gick till Lasse och här är
svaret:
"När jag höll på med renoveringen av min
Land Rover SIIA från 1963 insåg jag att det
blev ett väldigt stort projekt och många delar behövde bytas ut. I hopp om att hitta en
donatorbil så annonserade jag i LT och ÖP:
”har du en Land Rover stående bakom lagårn är jag intresserad av delar”.
Några hörde av sig och en man från Krokom
ringde och sa att han hade en stående i potatislandet. Jag åkte dit och fann en serie I från
1952. Fel modell och inga delar som passade.
Men den var i gott skick, alla delar fanns och
ramen hade klarat sig från rost, så efter en del
funderande så köpte jag renoveringsprojekt
nr 2. Bilen har gått i Jämtland-Härjedalen
sedan ny och bl a använts av Lantmännen
i Östersund på 1950-talet. Den hade slutat
som traktor hos en bonde i Aspås.
Efter en del jobb och några smådelar från
England och hjälp av goda vänner så var det
dags för registreringsbesiktning och besiktning. Nu är den i trafik och används som
hobbybil och projektbil nr 1 står fortfarande
halvrenoverad och väntar på omvårdnad."

Nytt projekt nyss hemkommet i
bilden till vänster. I den högra bilden
ses skicket idag.
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I sommarnumret av Backspegeln
2004 gjorde Lena Löfhaugen en intervju med grannpojken Björn Paulus. Björn började tidigt, redan vid
6–7-årsåldern, med att bygga om
fordon, först var det cyklar och lådbilar. Därefter kom mopeder och
crosshojar. När 16-årsdagen började
närma sig hade Björn inriktningen
klar – det skulle bli en egenbyggd
A-traktor. Han köpte en Mercedes
123W 300 D -79 på Rödön för 1 500
kronor. Två år tog bygget, det blev
mycket rostlagning. Det mesta fixade
Björn själv men pappa Wolf fanns till
hands om han behövde hjälp som vid
bygget av den nedväxlade växellådan.
Flera långresor hade det blivit vid intervjutillfället, en till Vemdalen med
två skotrar på släpet och en till Örnsköldsvik för att hämta en moped.
16 år senare ville jag kolla om fordonsintresset kvarstår eller om något
nytt spännande område tagit över.
Frågan gick till Björn via Messenger

och svaret ser ni här:
"Det har blivit ett gäng bilar och fordon genom åren sen man började med
epan. Köpte senast en Volvo PV -54
som varit bortställd sedan 1970-talet
som snart ska besiktas. Har två jänkare, en Amazon -66:a som jag är 2:a
ägaren på samt ett gäng Mercedesbilar
man samlat på sig. Men håller just nu
på med att färdigställa min nya verkBackspegeln #4 2020

stad som jag och min far Wolf bygger
hemma hos mig i Brittsbo. Blir 140
kvm stort med bland annat billyft, så
det blir ett bra garage att skruva veteranbil i."
Till sommaren är jag välkommen
till Björn för att närmare få beskåda
hans fordon och den nya verkstaden.
Ett reportage planeras.
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Mopedträffar

Som nämndes i förra numret började intresset för aktiviteter med mopeder att dyka upp under slutet av 1990-talet.
2004 var ett år då detta intresse var extra stort av aktiviteterna att döma. Det började redan den 12 maj med att
WESTRA moped- och Scooter Club i Östersund arrangerade Mopedens dag. Sven Jernberg deltog, enligt egen
utsago, tillsammans med Calle Kingstad som kulturellt
inslag i form av marknadsförsäljare. Sven skrev om detta
i Backspegelns sommarnummer varifrån fotot är hämtat.

Rallyn
De nu väletablerade rallyna Storsjörallyt,
Höstrallyt och Tjälasvängen har rullat på
planenligt under 2000-talet. Ett rally utöver det vanliga genomfördes söndagen
den 11 juni 2005 då i form av att JVBK
deltog i den landsomfattande Motorhistoriska dagen. Rallykommittén lade ner
ett enormt arbete för att arrangera rallyn
i länets alla sju kommuner: Härjedalen,
Östersund, Åre, Strömsund, Berg, Krokom, Bräcke och Ragunda där rallyt kördes i Kälarne. Samma frågor gavs på alla
orter.
En något regnig dag till trots kom hela
220 ekipage att delta i detta unika rally.
Varken förr eller senare har så många
deltagit i ett rally!
Själv körde jag rallyt i Ragunda/Kälarne och här ser ni min rapport.
Klubbens ägare av tunga och kommersiella fordon med JG Jonsson i spetsen försökte länge få till ett rally för enbart den kategorin. Den 27 augusti 2011
var det äntligen dags. 43 fordon räknades
in vid starten på Teknikland. Förutom
närboende klubbmedlemmar kom det
deltagare från Örnsköldsvik, Örebro,
Jönköping samt Stjördal i Norge. Tunga
lastbilar dominerade men det fanns även
bussar, Volvo Pickup byggd på Duettchassi samt dragbilar av märket Kenworth.
Mycket nöjda deltagare gjorde att det
fanns en förhoppning om en fortsättning. Tyvärr blev det inte så många efterföljare av Tunga Storsjörallyt. Några
medlemmar har de senaste åren deltagit i
den stora lastbilsträffen i Ramsele.

Den 12 juni var det dags för nästa mopedaktivitet, då helt i JVBK:s regi. Här är JG
Jonssons rapport.

Den 29 augusti var det åter dags för mopedutflykt. Lennart Sandberg rapporterar om detta i Backspegelns höstnummer. Vid starten på Travparkeringen fick
deltagarna ett antal bilder med miljöer i
staden och dess omgivningar. Vid varje
sådan miljö fanns en bokstav som skulle
noteras. Några av dessa var en lastbrygga i Odenskog, gamla färjeläget i Valla
och Furuparken.
Lennart meddelar att han hade en jättetrevlig dag. Kaffe med korv och bröd
serverades vid samlingen vid ÖSK.
Korvgubben utsågs att dra en vinnare
bland deltagarna och det blev Bengt
Lyrén som fick ett presentkort från Yamaha Center.

Gammcykelträffarna rullar vidare in på 2000-talet. Här
är Sven Asps rapport från träffen 2008.

Några år pågick mopedaktiviteterna med
vanligtvis ett rally per år. Av någon anledning
stannade verksamheten av helt några år för att
i slutet av 2010-talet återuppväckas och det
med många deltagare och med Thomas Noterius som främste rallygeneral. 2019 var målet
att uppnå 100 deltagare, det var ytterst nära att
detta uppfylldes. Här en bild från ett socialt uppehåll vid Lillsjön.
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Damsektion
Damklass
Tjej- och killfrågor
Damrally
Damsektionen återuppväcktes för en
tid med början under hösten 2001.
Träffar annonserades till första tisdagen i månaden i klubblokalen, dessa
träffar upphörde från och med januari
2004. En tjejutflykt hösten 2002 till
Hulda på Höyda blev det. Efter dessa
aktiviteter upphörde åter denna sektion.
Klubbens rallyn hade regelmässigt
en damklass och dess vara eller inte
vara diskuterades livligt en tid. Bland
ämnen som upptog debatten var om
det skulle vara ett visst antal damekipage, exempelvis tre, för att det skulle
bli en Damklass. Vidare funderades
det på om det skulle vara krav på enbart kvinnliga deltagare i damekipagen. Såvitt jag förstår är det nu regel
med minst tre ekipage i varje klass för
att klubben skall utse klassegrare och
damekipagen skall enbart bestå av damer.
Rallyfrågorna väcker ofta en hel del
diskussioner, skall det vara enbart fordonsrelaterade frågor eller kan andra
frågor få komma med? Här kommer
många gånger frågan upp om distinktionen mellan tjejfrågor och killfrågor.
Här har vi nog en evighetspågående
diskussion inom klubben.
JVBK:s första Damrally genomfördes i samarbete med SHRA-Östersund 18 maj 2012. 24 ekipage deltog.
Rallyt blev mycket uppskattat och
därefter har det körts regelbundet.
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Inför rallyt samlades ekipagen på Stortorget i Östersund vid
17.00-tiden. Trots kallblåst var det många intresserade som kom
och tittade, pratade, beundrade både bilar och utstyrsel. Jätteroligt att det kom så stor publik! Media hade också gjort bra reklam
för detta, både radio Jämtland och TV4 Jämtland hade inslag inför rallyt.
Ekipage nummer 1, det var jag och Ingrid Göransson-Rosell.
För dagen klädda i hippiekläder och med en BMW 2002 Touring,
1974. SHRA hade ordnat med Billy Söderin som speaker och han
presenterade föredömligt kort varje ekipage och sen bar det iväg.
Rallyt var upplagt så att bilar med ojämna nummer åkte först ut mot
Frösön medan ekipage med jämna nummer åkte mot Ås. På så sätt
skulle vi mötas efter vägen.
Första kontrollen för mig och Ingrid blev således ute vid gamla
AMU-center. Här stod Uno Köpsén redo för att kolla om vi kunde köra
två rundor med så liten tidsskillnad som möjligt. Rundan innehöll såväl
slalomkörning som tidningslämnande i en postlåda!
Efter genomfört prov gällde det att ta sig till Rödöns bygdegård för att
via luktsinnet tala om vad det var för några vätskor som fanns i 5 olika
TEXT Ummis Jonsson FOTO Ingrid Göransson-Rosell

PREMIÄR
FÖR
DAMRALLYT
burkar. Det gällde som chaufför att inte hänga för mycket över burkarna,
här fanns både bensin, t-röd och andra lösningsmedel!
Den tredje kontrollen för oss var vid Grönängens dansloge i Dvärsätt.
Här höll Eva och Palla samt Sven-Gunnar i kontrollen där det gällde att
som chaufför ta upp en bricka med tio snapsglas fyllda till brädden, hålla
kvar brickan, köra slalom och slutligen sätta ner brickan på ett bord utan
att spilla en droppe!
Sen var det full fart till Ås kyrka där Alzheimerstestet var. Här gällde
det att snabbt memorera ett antal figurer och rita av dessa i rätt ordning.
Här skilde sig nog agnarna sig från vetet. Mitt tips är att de yngre generationerna klarade detta utan större problem! Vi äldre har inte lika bra
närminne längre!
Femte och sista kontrollen var i samband med målgång på Stortorget.
Att ha koll på var hjulen satt på bilen var nödvändigt och alla tog nog till
olika sätt att mäta för att kunna lägga de brädlappar som man skulle köra
upp på och ha samtliga fyra hjul rättplacerade. Uppfinningsrikedomen
var stor men kvinnor kan och alla sätt var hyfsat bra!
Det första renodlade damrallyt var en succé! Trots nordanvind och hotande regn i luften gav alla sitt bästa och de som vann priserna förtjänade
dem väl.
För er som inte var med i år: Håll utkik inför nästa vårs Damrally och
för oss som var med gäller det att ladda om och redan nu planera in i
almanackan och fundera ut bil och klädsel.
Backspegeln #4 2020
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Fikaträffarna

1970–2020

Efter många års kämpande
mot den kyliga nordvästliga
vinden på Yrancampingen
blev det flytt av Springmeet
till Optand och flygfältet
2008. Detta som en förberedelse till att JVBK:s planerade
muséum skall finnas där om
några år. Flytten blev ett klart
lyft för arrangemanget som
nu gavs för elfte gången. Till
framgången bidrog i hög utsträckning att det nu fanns
ett flertal kringaktiviteter som
hoppborg för barnen, Patriks
Combo hade två uppträdanden, det var gratis inträde till

Flyg- och lottamuséet och på
flygfältet var det livlig trafik
med bevingade farkoster. 480
utställda finbilar och 40 marknadssäljare kunde räknas in.
Rekord dittills i Springmeets
historia.
Framgångssagan för Springmeet som JVBK arrangerar
tillsammans med SHRA-Östersund har fortsatt. Senast det
begav sig, 2019, kunde 8 600
besökare räknas in och nära
2 000 finbilar – imponerande
siffror! Nedan Rolf Nilssons
reportage och några bilder.

Egentligen skulle det räcka med att lägga ut massor av bilder.
Ord känns nästan överflödiga en perfekt dag som denna. Med
fler än 8 600 besökare och nästan 2 000 entusiastbilar blev det
naturligtvis nya rekord igen. Många steg blir det när man vill
vara på alla ställen samtidigt.
Marknadsavdelningen får bli första prio innan säljarborden
töms på onödigt bra grejer man inte behöver. Alla bilrader måste
avverkas och sen upptäcks nya bilar och nytt folk att heja på när
man tar samma väg tillbaka. Konstaterar många norgeregistrerade bilar. Roligt att ni ville komma. Eller, ja, ”roligt” betyder ju
något annat på norska. Men hjärtligt välkomna var ni i alla fall.
Samtalar med folk från Trondheim, Ånge och Hudiksvall.
Snabbt fram till scenen för att se och lyssna på Svenne Rubins, Bosse Bildoktor och Östersunds Bugg och Rock n´ Rollklubb. Dessutom Miss Springmeet-kandidaterna, vilka alla
vore värda första pris. Stora fina pokaler delades ut i en hel
massa kategorier och klasser till fordon av alla sorter och storlekar, där mycket möda och tårar nedlagts av byggare/ägare
under lång, mörk och kall vinter.
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Vårträffen samlar
bilar från olika tidsepoker, i olika renoveringsstadier och
från olika delar av
länet. Här en Ford
1929 från Tåsjö och
en Ford 1955 från
Svenstavik.

Egon Eiremos fina Ford
Crown Victoria -55
flankeras av de svenska
trotjänarna Volvo PV.

Som rapporterades i förra numret av Backspegeln startade fikaträffarna i liten omfattning i början på 90-talet. Fikasugna samlades vid Esso eller i Badhusparken och på
plats bestämdes vart man skulle åka. Efterhand blev det mer organiserat och i sommarnumret 2006 meddelade evenemangsansvarige Henric Tungström att många
fikaställen redan var spikade och resten
skulle läggas upp på hemsidan. Samlingarna
då var Badhusparken alternativt Beijersparkeringen. Så här rapporterade jag om fikaträffarna i Backspegelns höstnummer 2006.
Uppemot 50 deltagande ekipage per träff
2006 kunde tyckas vara ganska många men
det skulle visa sig att intresset för fikaträffarna skulle öka mångdubbelt framöver.
Fikaträffen vid Kyrkås gamla kyrka 2019
lockade imponerande 200 ekipage! Här är
rapporteringen från Stocke Titt 2017.

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

Backspegeln #4 2020
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Jemtlands Veteranbilklubb 40 år
2010 var det dags för klubben att
manifestera sina första 40 år och hur
gör man det på bästa sätt? Jo, ett rally med avslutande middag och dans.
För att få en nationell uppmärksamhet kring firandet ansökte klubben
hos Motorhistoriska Riksförbundet,
MHRF, om att få arrangera årets

Sverigeklassiker vilken förutom
riksspridning av arrangemanget
även innebar viss sponsring. Klubben fick förtroendet att arrangera
det årets Sverigeklassiker och 208
ekipage kom till start varav många
långväga. Särskilt kan nämnas de
som kom med tunga fordon som

exempelvis Arne Erlandsson och
Nore Jannesson från Ängelholm
som körde en Scania Vabis från
1966 med släp. 100 mil enkel resa
med 24-metersekipaget – mycket
imponerande.
I sommarnumret av Backspegeln
redovisades arrangemanget så här:

ekipage och jag hörde inte ett enda
klagomål på starten. Allt som allt
tog det en timme, det flöt på utan
trafikstockningar och vid lunchuppehållet på Murklan fanns gott om
parkering och en varm buffé att äta
av.
Uppe på Wången var det mycket
folk som verkade trivas, Det fanns
hamburgare och kaffe att köpa för
den som var hungrig och behövde
något i magen innan middagen.
Många passade på att besöka Chokladfabriken i Helleberg, provsmaka
många goda chokladpraliner och
enligt Tina Niinin, som gör all god
choklad, handlade de flesta med sig
ett antal praliner var också.
Trots att det var cirka 275 middagsgäster som skulle servas, gick
middagen förvånansvärt smidigt
och vi var klara nästan när vi hade
tänkt. Under middagen hade Um-

mis Jonsson och Ingrid Göransson-Rosell ett övergripande ansvar
för programpunkterna. Trion med
radiokillarna, som på ett lätt- samt
och lagom lång tid underhöll oss var
en lyckträff och avslutades med en
stämningsfull Jämtlandssång. Det
som var tråkigt var att ljudet inte
gick ut i de angränsande rummen
så en del missades och i andra inslag
blev det trångt i den stora salen. Fyra
av sju grundare av klubben fanns på
plats och blev både uppvaktade på
plats men erhöll också en livstids
hedersmedlemskap i klubben.
Så småningom började dansen.
En del passade på att åka hem medan andra dansade till Fålings. När
natten övergick till nästa dag, kunde
vi arrangörer pusta ut efter en väl
ge- nomförd Sverigeklassiker och
jubileumsfest!

Medlem 1000
Medlemsantalet har fortsatt att öka. Som nämndes i förra numret utsågs medlem 500 under
1993 och 2003 låg medlemsantalet på 700. 2007
utsågs Gunnar Jonsson till medlem 1 000 och nu
ligger antalet på drygt 1 300.

JVBK 50 år
i sammanfattning
Bild från starten på Teknikland.

För oss i arrangörsstaben har Sverigeklassikern och jubileumsfesten
varit en del av vardagen sen flera
månader tillbaka. När vi började
att planera, räknade vi med cirka
120 ekipage och kvällen innan rallystart var det 244 ekipage anmälda!
Det har varit jätteroligt att se antalet
anmälda överträffa våra vildaste förväntningar men det gav oss utmaningar att med kort varsel ändra en
hel del i upplägget!
Kvällen innan rallystart samlades
vi för en sista genomgång och kunde
vid sådär 21-tiden konstatera att
vi hade läget under kontroll. Hem,
sova några timmar för att sen samlas igen 07.00 lördag morgon. Vi, det
har varit Björn Staverfelt, Ummis
Jonsson, Fredrik Lexelius, Ingrid
Göransson-Rosell, JG Jonsson, Arne
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Nilsson, Walther Innervik, Daniel
Godén, Lena Löfhagen, Anki GranHär radar deltagarna upp sig på Campus Östersund inför
löf och Annika Danielsson.
Den stora frågan inför lördagen defileringen framför Bosse Bildoktorn.
var om vädrets makter skulle vara
med oss eller inte. Ateisten och en av
rallyts he- dersgäster, Lennart Höglund, bad en stilla bön till vädergudarna och om det var den insatsen
eller Eva Appelqvists dubbelparaply
som gjorde att vädret var med oss, är
svårt att säga, men tur hade vi.
Lördagen inleddes som sagt vid
7.00 för oss. Ja, några rallydeltagare
Fyra av klubbens grundare. Från vänster Calle Kinghade sovit över i sina tunga fordon
stad, Lennart Höglund, Folke Boogh och Rudi Edlund.
ute i Optand så de var förstås först
på plats. Redan 7.30 började deltagare att hämta ut sina startkuvert
och sen var det en strid ström fram
till starten som gick helt planenligt igång 10.00. Till start kom 208
Backspegeln #4 2020

Bosse Bildoktorn intervjuar Fredrik Lexelius om klubbens Skvader.

Ummis Jonsson till vänster och Ingrid
Göransson Rosell hade hand om det
praktiska arrangemangen under middagen.

Aree Johansson vann pris för
vackraste 70-talsekipage. Priset
blev som för många andra en
glasskål med Storsjöodjuret.

Backspegeln #4 2020

Det finns en del kvar att berätta så tanken
är att jag skall återkomma framåt våren.
Pandemin har satt stopp för en del tänkta
inslag. Ivars Hillman skall det bli intressant
att få veta mer om och en träff hos Sven Asp
ser jag fram emot. Dessutom skall klubbens
ordföranden på något sätt uppmärksammas.
Apropå uppmärksamma så är det min
uppfattning att klubben nu är väl förankrad
i länet och många känner till oss inte minst
för fikaträffarna sommartid och förstås för
Springmeet. Föreningen Gamla Östersund
har uppmärksammat vår verksamhet och
jag fick möjlighet att berätta om vår verksamhet i deras Årsskrift 2020 som kom ut i
oktober. Hela 12 sidor upptas av vår klubb.
Årsskriften finns i klubblokalen, på Stadsbiblioteket och den kan också köpas hos
Föreningen Gamla Östersund.
Numera finns på klubbens hemsida
alla utgivna exemplar av Karburatorn under fliken Arkiv och alla utgivna exemplar
av Backspegeln finns under fliken Backspegeln. Tidningarna i fysisk form finns i
klubblokalen.
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Text & foto GÖTE HÖGBOM

Mästerarrangörerna

JG Jonsson

Klubbens
meste kändis?
Med stor sannolikhet är JG, Jan-Gunnar,
Jonsson känd bland de flesta medlemmar i JVBK. Anledningen till frågetecknet i rubriken har att göra med att
kändisskapet är i dalandet av en viktig
anledning och det är att JG nu efter 25
år lämnat uppdraget som försäkringsansvarig. Det är troligen genom tecknande
av de förmånliga veteranfordonsförsäkringarna som många kommit i kontakt
med honom. . Nu är det inte bara genom
försäkringarna som han är känd i klubben. Under ett 45-årigt medlemskap har
han haft många olika roller, styrelseledamot, revisor, garagefogde, rallyansvarig,
evenemangsansvarig, ledamot av valberedningen för att nämna några. Förutom
detta har JG arrangerat resor bland annat med klubbens buss Wiiman till Falu
marknad och till marknaden i Bergsåker.
Tillsammans med Arne Nilsson har han
ordnat utrikes resor till evenemang i
Tyskland, Frankrike och Italien.
Min genomgång av klubbtidningarna
under den här historiska genomlysningen jag håller på med visar att JG visat ett
ovanligt stort engagemang för klubbens
utveckling. Många är det inlägg han haft
i Karburatorn och Backspegeln som visar
prov på detta. Exempel på detta är många
inlägg beträffande klubbens marknader
med uppmaning till medlemmarna att
plocka fram säljbara veteranprylar och
delta. Likaså när det gäller andra aktiviteter har han efterfrågat medlemmarnas deltagande. Allt detta med den goda
föresatsen att fler deltagare berikar alla
våra arrangemang.
Ett stort engagemang och intresse
inom veteranfordonshobbyn finns i
grunden och åtskilliga är de fordon han
ägt. Han säger att han tappade räkningen
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på antalet när han passerat 200 och det
är för ett stort antal år sedan. Många av
dessa fordon har varit veteranare. Idag
äger JG cirka tio veteranbilar, två lastbilar och fem mopeder.
Har du några speciella tankar runt
klubbens verksamhet så här långt?
– Teknikland blev en besvikelse trots
att JVBK gjorde mer än vad som kunde
förväntas de första åren. Vi fick inte heller full tillgång till lokalerna som vi bedömde som våra. Trots detta borde vi
ha försökt hålla oss kvar på Teknikland i
dess nya skepnad och inte flyttat till nuvarande klubblokalen på Frösön.
De nya rallyna som startade på
1990-talet blev ett klart lyft för klubben. Tunga Storsjörallyt hade kunnat få
en fortsättning men det föll på att det
var för få funktionärer som var villiga
att jobba med rallyt. Samarbetena med
veteranklubben i Trondheim och Norrlands Motorhistoriker var värdefulla och
borde återupptas.
Klubben borde ha försökt behålla trafiktillståndet för bussarna, då kanske det
gått att behålla dem.
Backspegeln är mycket bra och en tillgång för föreningen.
Hur ser du på framtiden för JVBK?
– Jag är ganska bekymrad över att politiska beslut beträffande kostnaden för
bensin kan innebära stora problem för
oss. Elkonvertering kan i viss mån hjälpa
till men är långt ifrån ett alternativ för
alla.
Frågor på rallyn bör utformas så att
deltagarna inte kan hitta svaren på Internet.
Från begynnelsen var det så att många
Backspegeln #4 2020

av klubbens rallyn var 2-dagars med
övernattning vilket innebar trevlig samvaro på kvällen. Det borde prövas igen.
Jag hade lätt kunna fylla många sidor
med synpunkter och tankar från denna
”åsiktsmaskin” men jag hoppas och tror
att JG fortsätter med sin ambition att
hjälpa till så att klubben utvecklas i positiv riktning.

Text & foto GÖTE HÖGBOM

Annika och Anki
Vid årsmötet i november
2006 valdes de in som suppleanter – Annika Danielsson
och Anki Granlöf. Vid första
styrelsemötet uppmanades de
av ordföranden att inte ”tiga
still i församlingen”. Hur har
det då utvecklats under de
nu gångna 14 åren? Jo, jag
tror nog att i stort sett ingen
av klubbens medlemmar har
undgått att se och uppleva resultatet av deras intåg i styrelsen och i kommittéverksamheterna. De har varit och är
aktiva i flera funktioner – för
närvarande är Annika sekreterare och sammankallande i
Evenemangs- och rallykommittén och Anki är vice ordförande, sekreterare och medlemsregistrator.
För att få höra Annikas och
Ankis tankar om den här tiden inbjöd jag dem till mej på
smörgåstårtestubbe- och kakkalas. En obruten kraft och
vilja att fortsätta att utveckla
klubbens aktiviteter kunde
därvid konstateras.
Många är de aktiviteter inom
klubben som Annika och
Anki skapat och utvecklat. En
drivande kraft hos dem har
varit att de sett att det finns
en potential till utveckling av
ett arrangemang och att det
dessutom finns ett önskemål
från medlemmar om en viss
aktivitet. Ett mycket tydligt
exempel på utveckling och
förnyelse är Springmeet där
de tidigt såg att det behövdes en förändring. I samband
med flytten till Optand 2008
tog de tag i arrangemanget

och ordnade med
kringaktiviteter
som lockade fler
besökare än bara
de mest inbitna
veteranfordonsintresserade. Resultatet lät inte
vänta på sig och
alla vet idag hur
det gått.
Höstmarknaden,

som
startade
2010, kom till
i all hast bara några veckor
innan den kom till stånd.
Detta då på önskemål från
några medlemmar. Hjälp med
marknadsföringen fick man
bland annat genom Jan Anderssons artikel om marknaden i Länstidningen. Den här
marknaden har blivit mycket
uppskattad. Antalet säljare
ligger på runt 35–40 varje år,
kanske inte är så värst imponerande men träffen är så
mycket mer än bara köp och
sälj. Det behövs en träff på
hösten för medlemmar och
andra intresserade innan vintervilan inträder. Den, vintervilan alltså, bryts tillfälligt
av Luciacrusingen som på
senare tid lockat många deltagare. Senast det begav sig
var det uppemot 100 fordon,
många konstfullt utstyrda,
som var ute och körde. Bland
dem många ungdomar vilket
är uppmuntrande, kanske de
kan bli medlemmar så småningom.
Annika och Anki är flitiga
deltagare i Classic Car Week i
Rättvik och därifrån hämtade

de inspiration till Damrallyt
som startade 2012 och nu blivit en uppskattad tradition.
När det gäller fikaträffarna

konstaterades att det var viktigt att redan till Backspegelns
vårnummer kunna presentera de platser som skulle
besökas. De från början tre
månaderna utökades så småningom till fem, maj till och
med september. Här försöker
man ta in några nya fikaställen varje år. För speciellt de
nya ställena försöker de ge
tydlig information om att det
ska finnas plats för många
fordon, ibland uppåt 200 och
att de skall kunna hantera den
stora mängden besökare. I det
här sammanhanget påpekar
Annika och Anki att det är
viktigt att alla ska känna sig
välkomna, man behöver inte
komma med det som kanske i
mer vedertaget språkbruk anses som veteranfordon.

empelvis i Hammerdal, Stugun och Åre. Det här har gett
klubben möjlighet att bli lite
mindre Östersundsfixerade
och också för medlemmarna
att få uppleva trakter som
man annars inte fått upp ögonen för. Bra för både klubben
och byföreningarna.
Otaliga äro de som via
Facebook och på annat sätt
framfört sina uppskattande
ord till Annika och Anki. Jag
håller med ”alla föregående
talare” och avslutar med ett
slitet uttryck ”Aldrig har så
många haft så få att tacka för
så mycket!”
Men, förstås, det måste
också sägas så här allra sist.
Utan alla engagerade funktionärer hade alla dessa stordåd
inte varit möjliga. Jag tror mej
veta att Annika och Anki håller med i detta.

Tjälasvängen,

Storsjörallyt
och Höstrallyt har de senaste
åren skett i samarbete med
olika byföreningar som ex-
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"Klubben har blivit proffsig
med alla olika arrangemang …

Text & foto ARNE WALL OCH GÖTE HÖGBOM

Arne Wall

En anglofil med
många intressen
Klubbmedlemmen Ellinor Wall hörde
av sig till redaktionen och föreslog att vi
skulle ta kontakt med hennes far Arne
Wall som kunde ha intressanta foton och
annat att visa.
För Backspegelns läsare är det troligen
främst det som surrar som är intressant.
Främst i den kategorin finns en triplett
bilar av märket Rover/Land Rover. Den
först anskaffade blev en gul Rover 2000TC
från 1972 som inköptes i januari 1978.
Därefter kom den gröna Rover 75 från
1952 inköpt i juni 1981 i Funäsdalen. Sist
in kom Land Rovern från 1959 av modell
LR88. Den inköptes i juli 2004.
I husets souterrängplan har två cyklar
från 1930-talet en framträdande plats.
Cykeln av märket Vega har tillhört Arnes
mamma och finns på ett foto från Levanger 1936 dit föräldrarna cyklade tur
och retur Ytterocke. En verklig prestation
med tanke på dåtidens vägar och oväxlade
cyklar.
Gräsmattan klipps av en verklig raritet
bland gräsklippare. Det är en självgående
Clio från 1954. En moped med tändningsproblem finns i garaget och väntar
på Arnes omsorger.
Arne visade mej många prov på hantverksskicklighet inte minst inom snickeriområdet. Bland annat en kommod med
lönnfack samt många fina kåsor.
Jag bad Arne skriva några rader om
sina tankar om Jemtlands Veteranbilklubb och dess framtid:
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Rover 75, Rover 2000 TC
och Land Rover LR 88.

Still going strong – gräsklipparen Clio från 1954.
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"Numera är målet att främja intresset
för tekniskt och historiskt intressanta
fordon. Det vill säga även traktorer,
mopeder, motorcyklar etc så namnet
kanske nu är lite fel – men det är ju inarbetat så det finns ingen anledning att
ändra på det.
Det finns också mycket annan teknik
som inte direkt är fordon som intresserar våra medlemmar exempelvis olika
motorer, tändkulemotorer, båtmotorer
och båtar. Arhusianders stirlingmotor
har visats stort intresse. Många bilhistoriskt intresserade är också generellt
väldigt teknikintresserade!
Det skrivs i tidningar om att Östersund behöver ett kulturhus. Ingen
förklarar vad kultur är – fordon borde
vara viktig kultur – jag tror inte de styrande tänker så.
Klubben har blivit stor, cirka 1300
medlemmar, men så vitt jag förstår kan
det vara svårt att få frivilliga till olika
arrangemang. Det är lika i alla ideella
föreningar – det är för många svårt att
få tiden att räcka till. Det finns numera
så väldigt många arrangemang av olika
typer som man vill vara med på. Tiden
är konstant … räcker inte riktigt till
alla!
Onsdagsträffarna har blivit väldigt
populära, relativ lättarrangerat och
framför allt är det enkelt att vara med!
Kan vara svårt för dom som säljer fika
att hinna med och svårt för dom att
veta hur många som kommer. Det är
också kul att visa upp alla fina fordon
för publiken på Stortorget! Någon träff
kanske på något udda ställe utan servering, det vill säga: Ta med eget fika!
Backspegeln har nu blivit en av dom
bättre klubbtidningarna i Sverige!
Klubben har blivit proffsig med alla
olika arrangemang som Springmeet och
Höstmarknaden som lockar många.
Klubben förändras med tiden – anpassning till medlemmar och till samhället i övrigt. Det är som det ska vara."

Arnes mammas cykel och bildbeviset
på cykelturen till Levanger.

Det gamla sättet
att frakta timmer
Vi besökte Folke Booghs flottarmuseum
i Laxviken en lördag i maj 2016. Fredrik
Lexelius körde vår näst intill fullsatta Scania 57:a som om han inte gjort annat trots
att både ratt och växelspak satt på ”fel”
sida. Folke berättade och guidade oss runt
i de imponerande samlingarna av gamla
saker, men huvudnumret var naturligtvis den fantastiska dokumentationen av
en verksamhet som för inte alltför länge
sedan var det vanligaste sättet att frakta
timmer från skogen via älvar och sjöar till
sågverken som oftast låg vid kusten.
Landskap och modeller hade Folke
byggt, som mycket pedagogiskt och naturtroget beskrev en verksamhet inte
många känner till i dag.
Flottarmuseet ska förhoppningsvis återuppstå på Teknikland en vacker dag.
Text & foto Rolf Nilsson

Ett av Arnes mästerverk,
kommoden med lönnfack.
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SOM EN JÄMTLÄNDSK VARIANT AV
FERDINAND UNDER KORK-EKEN,
STÅR CORTINAN BLYGT UNDER BJÖRKEN.
FRAMLOCKAD I KVÄLLSSOLEN VISAR DET SIG
VARA EN FRÄSCH LITEN KRABAT.

Text & foto ROLF NILSSON

Ford Cortina deluxe -65

Välbevarad
55-åring
Helt ny året 1965 och under lång tid hemmastadd i närheten av Ramsele. Som det
sen ofta blir när första ägarparets ålder
inte längre lämpar sig för bilkörning, har
den blivit bortställd och avställd för att
efter en tid återupptäckas och byta adress
några gånger. Lyckligtvis har nya ägare
tagit väl hand om bilen under åren.
Omlackerad en gång i tiden, och visst,
allt är inte absolut hundra procent original, men ner på skruvnivå skall vi inte gå
nu. Det här är ingen GT utan en deluxe.
Det ser man redan på lite avstånd eftersom den saknar de kromade sidolisterna och den har heller inte de fyra små
extra mätarna på instrumentpanelen
som GT:n har, men det gör inget.
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När dammet
lagt sig
Bilen är fin som den är och 1200-kubikaren på lite drygt 50 hästar räcker gott
för det sätt en så välbevarad vagn som
denna ska framföras. Fantastiskt fin och
hel i kupén där stolar och innertak uppvisar en fräschör som om ingen någonsin
tidigare suttit där. Lyfter man på locken
både fram och bak får man samma känsla. Tiden har helt klart gått varligt fram
med denna Ford Cortina deluxe 1965.
Cortinas MK 1:a modell tillverkades
under åren 1962 till en bit in på 1966.
Att det här är en 65:a kan man avgöra
genom att se på grillen som på tidigare
årsmodeller inte gick runt blinkershusen. Genomventilation i kupén var en
revolutionerande nyhet 1965 och då
tillkom luftgallren på bakstolparna samtidigt som de på tidigare årsmodeller
öppningsbara bakre sidorutorna nu blev
fasta. Fälgarna som nu sitter monterade
har trots förfrågan hos tillförlitlig Fordkälla, inte gått att säkert identifiera, men
det gör inget. De pryder sin plats ändå.
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Syrran hade en Laban, Renault 4 L, med
soltak. En fullständigt kass kärra i mina
och brorsans ögon, det var nog innan han
köpte den jävla Lancian …
Nåväl, vi skulle köra Laban till Spjätten,
där vi hade vår sportstuga, cirka två mil
från Mörsil mot Sällsjö och Håckren.

Backspegeln #4 2020

Text STURE HERNERUD
Illustration JÖRGEN FLYKT

De som åkt den vägen vet hur den kan
vara en torr sommar, vilket det nu var.
Jag körde före i min Amazon och lillebror fick äran att köra fransosen vilket
han gjorde med glädje denna vackra och
varma sommardag.
Före avfärden från föräldrarhemmet
i Mörsil rullade han glatt av taket på bilen och tog rygg på mig. När vi passerat
Sällsjö märkte jag att det började damma
något alldeles förbenat och såg naturligtvis chansen att få jäklas med lillebror. Jag
la mig precis framför honom hela vägen,
cirka 7 kilometer, upp till Håckren och
sedan vidare till vår stuga.
Att han inte slog ihjäl mig är en gåta
för dammigare person och bil har jag nog
aldrig sett, varken förr eller senare …
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Text & foto ROLF NILSSON

Med behaglig
lunk på
grusvägarna
Med Ljusnan till vänster och Järvsöklacken i horisonten har dom tagit sig en
välbehövlig bensträckare efter ungefär
halva färden. Lite drygt 20 mil kvar innan
dom når fram till motorcykeltävlingarna i
Hedemora i juli 1951.
Det som i behaglig lunk på grusvägen
ser till att dom så småningom kommer
fram till motorcykelmetropolen är en
nästan ny Jawa 350-kubikare. De byggdes
åren 1949–55. Tvåcylindrisk tvåtaktare
på 350 cc, 14,5 hk, 4-växlad och utrustad med ”halvautomatisk” koppling, som
funkar på så vis att när man trycker, eller
lyfter på fotväxeln kopplar den ur. Det gör
att man bara behöver använda kopplingshandtaget vid start från stillastående.
I informationsbladet från ANA i Nyköping vill man också upplysa om den
”enastående accelerationsförmågan”, och
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att strålkastaren har inbyggd hastighetsmätare. Något som borde vara starka
försäljningsargument hos Ivar Jonssons
Motorverkstad i Östersund. Med skapliga
nabbdäck fungerar Jawan helt problemfritt även vintertid vid det obligatoriska
lantliga helgbesöket där flaggan är i topp
påskafton 25 mars 1951 som så påpassligt
det året inföll på en söndag.
De första internationella TT-loppen, Tourist Trophy, kördes i Hedemora 1933 och
1934, sedan dröjde det till 1949 innan tävlingarna återupptogs. Under senare delen
av femtiotalet hade man uppemot 100 000
besökare och 1958 upphöjdes tävlingarna
till VM-status, men lades sedan ner. I modern tid körs dock uppvisningstävlingar
med veteranmotorcyklar.
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Text & foto ROLF NILSSON

Opel Rekord Sprint -69

Ovanlig
redan som ny
Opel Rekord Sprint. Ovanlig redan som
ny, när kanske 10–20 bilar såldes i Jämtland de sista åren av 1960-talet. Förmodligen en av anledningarna till att den
här blåmetallic 69:a Rekord Sprinten i
reportaget ursprungligen kommer från
Malmö, innan den 1972 köptes av den
jämtlänning som fortfarande är ägare till
ekipaget. En väl omhändertagen bil som
på 1990-talet fick sig en genomgång med
ny lack som avslutning. Därefter har den
inte rullat många mil och är nu för tiden
en något skygg varelse som trivs bäst i
sitt varma anonyma garage.
Opel tuffade till sin attityd en smula
genom att 1968 lansera en sportigare, lätt
trimmad variant utifrån de tre coupémodellerna av Kadett, Rekord och sexcylindriska Commodore, Med sidostripes,
svarta fält på motorhuvarna, extra instrument och även i Kadetten lite senare,
dubbla förgasare, skapades Kadett 1900
Rallye, Rekord Sprint och Commodore
GS. Det mest iögonfallande under huven
både på Rekord Sprint och Commodore
GS är, förutom ventilkåpan i aluminium,
den stora svarta luftrenaren som täcker
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de två dubbla Weberförgasarna. Rekord
Sprint-modellen får då 106 DIN-hästar
jämfört med standard 1900-motorns
90 DIN. 14 tums fem-hålade kryssfälgar hjälper också till att höja den sportiga imagen ett snäpp på Opels snyggaste coupékaross. Den fyrcylindriga
1900-Sprintmotorn fanns även att tillgå
i rallykadetten 1971.

Text LARS-GÖRAN ANDERSSON

Yamaha TR1

En modern
klassiker
År 1981 lanserade Yamaha en överraskande nyhet, en landsvägsmotorcykel
med en för den tiden stor V-twin som
var längsmonterad, luftkyld, med kedjedrift och måttlig effekt. Den var att
betrakta som en konkurrent till BMW:s
beprövade boxertwin men till ett betydligt lägre pris. Andra tvåcylindriga konkurrenter var Moto-Guzzi 850 och Ducati 900 som dock betraktades som mer
sportiga alternativ.
MC-pressen i såväl Sverige, Tyskland,
England och USA var smått lyriska i sina
omdömen och lovorden var många. Som
exempel: ”Die moderne Harley”, Motorrad. ”Dunkande körglädje”, Bike (Sverige). ”V-twin med känsla”, MC-nytt.
Lanseringen för Europa skedde på Sicilien, journalisterna fick åka runt den
klassiska landsvägsbanan Targa Florio,
72 km av kurvor. Detta kanske kan förklara alla positiva omdömen om TR1:an.
När tidningarna senare fick göra mer
omfattande tester på hemmaplan kom
det fram lite mer nyanserade omdömen,
bland annat avslöjades en del barnsjukdomar. Den allvarligaste var nog att
motorn blåste topplockspackningar på
löpande band, beroende på en konstruktionsmiss. Ett spår var fräst i cylindern
där en packning av asbest skulle täta mot
toppen, tyvärr hade ringen inget stöd
mot kamkedjetunneln och blåste packning den vägen. Bytet var tidskrävande
eftersom motorn var bärande och topparna bultade mot ramen vilket gjorde
att man var tvungen att dela cykeln i två
delar för att komma åt packningen. Nästa
modellår var cylindrarna omkonstruera-
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de och då höll det. Ett stort frågetecken
var om det skulle fungera med kylning
för bakre cylindern med avgasporten
som var riktad bakåt. Förgasarna var
olika bestyckade, den bakre cylindern
fick lite fetare blandning för att inte gå
het. Ett scop på höger sidokåpa skulle
styra in mer luft bakom cylindern. Om
det fungerade? Nja!
Ett annat problem var att förgasargummina lätt lossnade om motorn
baktände vid start. Då gick den bara på
ena cylindern. Det var trångt och bökigt att få tillbaka gummit då allt satt
riktigt tajt inklämt mot ramen.
Det var delade åsikter bland motorcyklisterna om TR1:an: Motorn liksom
hanterbarheten väckte gillande. Utseendet med den udda bakskärmen som
följde fjädringsrörelserna ogillades
skarpt, inget fel på funktionen dock.
Hojen blev, när man ser på det
i efterhand, en trendsetter. Under
1970–80-talen var det i huvudsak raka
4:or som gällde men sen blev V-twinnarna mer dominanta samtidigt som
kubiken växte.
Text Lars-Göran Andersson
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Yamaha TR1

Motor: 2-cyl, 69 hk, 75 grader
cylindervinkel, volym 981 cc, borrning
95 mm, slag 69 mm. 5-vxl, inkapslad
kedja i fettbad.
Chassie: Framgaffel Kayaba 120 mm
slag, bak Yamaha Monoshock gas/olja
105 mm slag.
Bromsar: fram 2x270 skivor, bak
trumma 170 mm.
Övrigt: Hjulbas 1540 mm. Sitthöjd 770
mm. Tank 19 liter. Vikt fulltankad 248 kg.
Pris: På ”gatan” vid lanseringen 1981,
24 990 kronor.
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Från

Text & foto LARS-GÖRAN ANDERSSON
Studiofoto MAGNUS FYHR

LANDSVÄGSLOK
till konstverk

Blev det många mil körda?
De första åren körde jag runt 1000 mil/
år, men sedan blev det mindre och mindre när andra saker kom i vägen, som till
exempel hus och barn. När jag sålde den
2005 hade den gått knappt 5000 mil. De
sista två somrarna stod den parkerad i
garaget så då var det dags att skiljas från
den.
Vet du vad som hände efter du sålt den?
Den hamnade hos en kille i Sveg och där
stod den nog bara under ett skynke några år innan den såldes vidare. Nästa ägare

EN LITEN HISTORIA OM EN MOTORCYKELS ÖDEN OCH ÄVENTYR,
FRÅN 1981 TILL NU. JAG HAR FÅTT TAG PÅ DEN FÖRSTE ÄGAREN
TILL AOF507, EN YAMAHA TR1 -81 INKÖPT PÅ MC-SERVICE I
ÖSTERSUND, LEVERERAD 6 APRIL 1982.

Varför blev det en TR1?
Jag hade kört MC i två år och åkte på en
del träffar runt om i Sverige. Min hoj var
lite för klen för två personer med packning så jag hade börjat kolla på något
större, var intresserad av en BMW R100
eller liknande. Stickan på MC-Service lät
mig provköra en TR1:a på hösten 1981.
Sen var det kört. I april 1982 hämtade
jag ut en silverfärgad TR1, utrustad med
packväskor. Jag passade på att ta ut en semestervecka i maj och stack iväg på en
solotripp nedåt södra Sverige och hem
via Norge. Blev nog minst 300 mil, och
allt fungerade som det skulle. Kändes
som jag hade valt rätt MC, gick stadigt
och lugnt efter vägen, kraft fanns när det
behövdes och detta utan nedväxlingar.
Hur användes hojen mest?
Det blev ett större antal MC-träffar under de kommande somrarna, oftast inom
Norrland men kunde bli helgtripper
ända ner till Jönköping också. Rutinen
var att hojen var packad och klar på torsdag kväll, på fredagen gällde det att komma iväg direkt efter jobbet. Väl framme
var det bara att slå upp tältet, få sig något
i magen, helst både i fast och flytande
form, och sedan träffa andra med samma
MC-intressen. På veckorna stod hojen
mest stilla, var det finväder kunde man
åka ner på stan, fanns alltid några motorcyklar på Stortorget, eller åka en liten
rundtur solo eller i grupp.
Hur var det barnsjukdomarna?
Jo, nog drabbades min hoj av dessa
också. Tre gånger hände det att en topp-
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Ett litet klarläggande: Den förste ägaren
som intervjuades är ingen mindre än jag
själv, uppriktigt lite svår att få något vettigt ur.

lockspackning gick. Första gången, på
bakre cylindern, fick jag bytt på garanti,
det var ju faktiskt ett konstruktionsfel
som var orsaken. Andra gången, då på
främre, hade både garanti och goodwill löpt ut, så då bytte jag själv. Det var
tämligen besvärligt eftersom motorn var
bärande, topparna var bultade mot ramen, man fick helt enkelt dela på hojen
för att byta. Tredje gången byttes båda
cylindrarna ut mot nyare och bättre konstruerade. Dessa inhandlades begagnade
och kom från krockad TR1:a. Kedjan var
inkapslad men läckte mot bakhjulet men
gick också att få tätt efter ett byte av packboxen och polering av ytan den skulle
täta emot. Ett mycket vanligt fel var att
motorn kunde baktända vid start och då
lossnade gummit mellan förgasare och
cylinder och då gick den bara på en cylinder. Det syntes inte utifrån och det var
lite bökigt att få tillbaka den. Hände mig
bara en gång.
Gjorde du några förändringar på den?
Första sommaren var den helt original
med Yamahas sidoväskor och tankväska
från förra hojen. Till säsong två kom det
på en kåpa och en toppbox. Kåpan blev
lite ombyggd för att passa, samtidigt byttes styret mot ett lägre. Det fungerade bra
när man åkte ensam men blev jobbigt för
passageraren när det gick lite fortare. Det
tillkom en motorbåge också. Året därpå
blev den silverfärgade omlackad till röd.

Backspegeln #4 2020

återställde den till originalskick, tog bort
kåpan, lackade om men fortfarande röd.
Vid det laget hade MC:n hunnit bli 30
år. Misstänker att den inte användes så
flitigt, blir en ny försäljning. Men sedan
händer mycket under 2018, en bevisligen
mycket händig person vid namn Roger
Mattsson, boende i Bjuråker, sätter igång
en omfattande ombyggnad av TR1:an.
Premiärvisning av den färdiga hojen sker
på Elmia-mässan 2019. I mitt tycke ett
konstverk som heter duga. Känner mig
nästan lite stolt över att en gång ha ägt
grundmaterialet. Efter Elmia har hojen
sålts vidare och bor nu i Umeå, och Roger jobbar vidare med nästa projekt. Nu
blev det inget Elmia 2020, men Roger har
lovat ha en ny hoj färdig till 2021.

▼ Studiobild inför
Elmia 2019.
Foto Magnus Fyhr

Tre gånger hände det att
topplockspackningen gick.
Backspegeln #4 2020
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MUSKELBIL
från 1950-talet
Text & foto LARS-GÖRAN ANDERSSON
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375hp
6,4 LITER • 392 CUBIC INCH

Chrysler tillverkade fyra olika serier
1957 och inom varje serie fanns olika
modeller som 4-dörrars sedan, 2-dörrars
hardtop, station wagon som exempel.
Som basmodell till ett hyfsat pris erbjöd
man Windsor som också var den serien
som sålde bäst. Nytt för 1957 var Saratoga, nästa steg var New Yorker, och på
toppen 300 C. Inom Chrysler-bolagen
fanns också Imperial som var ett eget lite
lyxigare märke men som delade mycket
av mekaniken med övriga Chryslerbilar.
Övriga märken som ingick i koncernen
var till exempel DeSoto, Dodge och Plymouth. Som sammanfattande namn på
de olika märkena används Mopar, egentligen ett namn på koncernens reservdelsförsäljning, Motor Parts.
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Chrysler får nog ta åt sig äran
att ha satt igång hästkraftskriget.

300-serien började som årsmodell
1955, senare fick den beteckningen A
när efterföljande årsmodeller fick bokstavsbeteckningar från B (-56) till L
(-65). Från början togs bilen fram för
NASCAR-serien och såldes till allmänheten för att komma upp i tillräckligt antal
för att bli homologiserad. Vid lanseringen stod 300 för antalet hästkrafter från
den 5,4 liter stora Hemi V8:an. Till 300 B
hade motorn växt till 5,8 liter (354 cubic
inch) och till 355 hästkrafter. Detta var
den första amerikanska bil som sprängde
vallen 1 hästkraft/cubic inch.
Till 1957, alltså året Mikaels bil tillverkades, hade Hemin växt till sig ytterligare och var nu på 6,4 liter (392 cubic
inch) och 375 hästkrafter. Detta år fanns
också en cabriolet tillgänglig, idag tämligen sällsynt med endast 484 tillverkade.
Mikaels bil är en av 1 918 tillverkade
coupéer och en av endast 18 i färgen
Copper Brown. Till Sverige anlände bilen 2013, registrerings- och kontrollbesiktades på försommaren samma år.
Stod avställd från hösten 2014 tills Mikael inhandlade den i maj 2018. Vid lite
efterforskning verkar det finnas totalt 26
registrerade exemplar av årsmodellen i
Sverige.
I Mikaels ägo finns ytterligare en
Chrysler -57, en 4-dörrars New Yorker,
alltså näst efter 300 C den mest exklusiva
serien. Den får dock nöja sig med lite
mindre effekt, 330 hästkrafter, ur samma
motorstorlek.
Chrysler får nog ta åt sig äran att ha satt
igång hästkraftskriget när Hemin lanserades i början av 1950-talet. Det var först
i början av 1970-talet när bränslekrisen
slog till som utvecklingen tog paus. Vad
gör då hemi-motorn speciell? Bottendelen av motorn är inte annorlunda än andra V-8:or, hemligheten sitter i topparna,
i utformningen av förbränningsrummen.
Hemisfär innebär att förbränningsrummet är en del av en sfär, med tändstiftet
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placerat i centrum högst upp, därav utformningen av ventilkåporna. Ventilerna
går då att göra stora och med en sådan
vinkling att en bra genomströmning och
fyllning uppnås. Ytterligare en årsmodell
fick behålla den första generationen av
Hemi-motorn men till 1959 ersattes den
av en mer konventionell V-8, dock med
ännu lite större cylindervolym, 413 cubic
inch.
Ägaren Mikael Hyttsten lärde jag
känna för cirka 50 år sedan då han blev
Krokomsbo för första gången. Redan då
hade vi båda ett bilintresse men ingen
ekonomi att förverkliga drömmarna. Sedan tog livet över med familj, andra bostäder, nya jobb och olika intressen som
gjorde att bilen mest var ett transportmedel. För fem år sedan flyttade Mikael
åter till Krokom och började efterhand
uppfylla lite gamla drömmar. Förutom
intresset för bilarna och musiken från
1950-talet håller han på med att bygga
en imponerande modelljärnväg med förebilder i miljön från USA.

Backspegeln #4 2020

Backspegeln #4 2020

39

I VISSA KRETSAR ÄR DET POPULÄRT ATT SÄTTA FLYGPLAN PÅ PINNAR.
HEMBYGGDA SMÅ MODELLER KAN EFTER DEN NÄRMASTE
OMGIVNINGENS MEDGIVANDE HAMNA PÅ EN OCH ANNAN BOKHYLLA.

Text & foto ROLF NILSSON

Stora riktiga plan har vid flera före detta
flygflottilj-städer, efter andra myndigheters medgivande, blivit uppmonterade på fundament för att fortsättningsvis låtsas flyga inför en förbipasserande
yngre generation som förmodligen inte
har så stor aning om vad som tidigare
försiggåtts. Alldeles bredvid E4:an vid
Söderhamn till exempel, står en Drake
stolt på sina pelare och påminner om
flygflottiljen F15 som drabbades av den
stora försvarsnedmonteringen, vilket
medförde att den militära flygverk-
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samheten avslutades sommaren 1998.
Utanför Linköping, även där längs
E4:an, visas en provkarta av SAAB:s
högteknologiska historiska flygplansproduktion. F10 Ängelholm är också
en av flera nedlagda flottiljer som har
flygplan på pinne.
På Frösön har, efter lång och trogen
tjänst som det heter, två F4-baserade
flygplan fått förlängd flygtid men på
ålderns höst för säkerhets skull blivit
fast förankrade i rejäla betongpelare.
Först på plats både i verkligheten och
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långt innan det fanns några tankar på
nedläggning och hotellplaner står 29:an
framför hotellentrén till FrösöPark.
SAAB 29 Tunnan är väl den mer korrekta benämningen. I det här fallet med
bokstaven J, som i Jakt, före projektnumret 29. Tunnan provflög första gången i
september 1948 och kom till F4-flottiljen
1956 där planet var i aktiv tjänst fram till
1967. Under projekteringen av flygplan
29 i mitten av 1940-talet lyckades SAAB
komma över tyska dokument angående
de pilformade, bakåtriktade vingarna
som teknikerna i Linköping sedan förverkligade och som gjorde Tunnan till ett
av världens dåtida snabbaste och modernaste militära flygplan i konkurrens med
USA och Sovjetunionen. Många haverier
inträffade dock runt om i landet under
planets storhetstid beroende på den lite
speciella flygteknik som den pilformade
vingkonstruktionen krävde, samt även
en smula ”vilda västern” vid övningar i
luftrummet under den period som politiskt benämnts ”det kalla kriget”.
När konstruktörer och piloter kommit
underfund med planets små egenheter
och det införts en del modifieringar blev
29:an för de flesta som kom i kontakt
med planet en mycket omtyckt luftfarkost som även uppskattades för dess robusta och stryktåliga konstruktion.
Som av en ren tillfällighet på andra
sidan hotellet står J35 Draken som är
minst lika berömd och populär som
J29:an. Med Drakens unika hela deltavinge visade svenska flygplansbyggare
ännu en gång att man låg i framkant i
fråga om flygteknik och orädsla att testa
och utveckla nya teorier. Ett väl så starkt
bevis för att man tänkt rätt visades 15
januari 1960 när ett svenskt jaktflygplan
för första gången flög i dubbla ljudhas-

tigheten och det var just en J35B Draken
som satte rekordet. Draken tjänstgjorde
på Frösön från 1969 fram till 1984.
Ett helt annat mer ovanligt stridsflygplan som endast gästspelade på Frösön
vid enstaka besök, men som fanns på
F15 i Söderhamn 1945–53, var J21:an.
Projekterat och tillverkat hos SAAB under tidigt 1940-tal, men den här gången
fungerade inte konstruktörernas uppfinningsrikedom fullt ut i verkligheten. Planet hade dubbla bommar bakåt med en
extra vinge längst bak mellan bommarna. För att lättare kunna bestycka planets
nos med kraftigare beväpning, satte man
motorn med propeller bakom kroppen
och för propellerns frigång medförde
det hela en lite annorlunda uppsyn även
på marken på sina höga styltor till landningsställ. Ett mindre antal tillverkades
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också med reamotor och som tur var
kom man ihåg att flytta upp den bakre
vingen ovanför jetstrålen. Som ovanlig
och till fabrikat och ursprung helt obekant, har denna 30-centimeters modell i
metall siktat mot stjärnorna sedan mitten av 1940-talet på sin grova svetspinne
och fernissade träfot.
Lite fakta från boken Flyget på Frösön.
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Ordförar´n
Anno 2020
– en parentes eller en tid
för eftertanke eller året
som vi aldrig glömmer
Som ni alla vet blev det inga organiserade
träffar under 2020 – åtminstone inte i
klubbens regi. Däremot har nog många
mindre kompisgäng samlats för att umgås och i de allra flesta fall har man också
följt Folkhälsomyndighetens råd och
anvisningar. Vi har haft en väldigt låg
smittspridning inom vårt län även om vi
under senhösten ser en ökning både här
och i landet. Jag hoppas verkligen att när
ni läser tidningen strax före jul att kurvan
har vänt tillbaka igen.
Jag antar att det inte undgått någon att
det pågått och pågår en diskussion om de
så kallade bilträffarna runt om i landet.
Det är epagänget som hamnat i skottgluggen eftersom antalet A-traktorer
ökat dramatiskt under senare år genom
nya regler för de fordonen. När man
samlas följer det alltid med en svans av
mer eller mindre glada ungdomar i feststämning. Har man dessutom musikanläggningar i bilarna som skruvas upp på
högsta nivå när man samlas i tätorterna
blir det självklart jobbigt för de som berörs. Jag har själv varit väldigt tolerant eftersom ungdomar med motorintresse ska
uppmuntras men jag har svårt att förstå
varför man måste bränna däck och spela
musik på högsta nivå så fort man träffas.
Hustrun och jag gjorde en liten minisemester i slutet av september och bodde
första natten i Härnösand och andra natten i Örnsköldsvik och jag blir bedrövad
över vilket oväsen det var i bägge städerna mitt i natten. Vi klev upp tidigt på
bägge ställena efter nästan sömnlösa nätter och åkte vidare med kraftig underbett
… Tredje natten hamnade vi utanför Blåsjön och där härskade lugnet med stort L.
En liten reflexion efteråt är ju att det
redan på 50- och 60-talen pågick en diskussion i det etablerade samhället om
hur motorburen ungdom uppförde sig.
De kallades för rebelliska raggare och
knuttar och sågs inte med blida ögon av
etablissemanget men de allra flesta växte
upp och blev helt vanliga och goda sam-
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ORDFÖRANDE

VICE ORDF.

KASSÖR

Sture
Hernerud

Anki
Granlöf

Arne
Nilsson

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

både åka och köra en fullmatad Ford från
1955 på vägen mot Vålådalen i halvmörker. Rolf i baksätet var väldigt tyst när vi
med råge passerade den av Transportstyrelsen rekommenderade hastigheten …
och visst kom de gamla rebellkänslorna
tillbaka en stund även för oss som nått en
väldigt mogen ålder …
Nu tar vi nya tag inför 2021 och fortsätter att planera för mer jubileumsfirande i det femtioförsta verksamhetsåret och
jag och hela styrelsen vill önska er alla en
God Jul och Ett Gott Nytt År.
Ordförar´n

Sture

Ditec lämnar 10 % på ordinarie pris
på varor/medel och
rekondtjänster.
10 %
rabatt
Ej Ditec-behandlingar.
Medlemskort medtages.
Chaufförvägen 2
063-12 68 10
info@ditecbilvard.com
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Annika Danielsson, sammank.
070-288 11 48
danielssonannika1@gmail.com

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

REDAKTIONSKOMMITTÉ

Rolf Nilsson, sammank.
070-336 66 44
kiemencoupe@hotmail.se

LEDAMOT

LEDAMOT

SEKRETERARE FÖRSÄKRINGSANSVARIGA

Rolf
Nilsson

Eric
Flemström

Annika
Danielsson

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

hällsmedborgare. Vi äldre måste nog ha
ett visst tålamod när det gäller de som vi
kallar epafolket och hoppas att deras motorintresse håller i sig även när de blivit
äldre och festat av sig det värsta.
Apropå knuttar hade chefredaktören
och jag det stora nöjet att besöka Bengt
Lyrén i Undersåker för några veckor sedan och även om han är en av de mest
inbitna knuttarna som jag känner visade
han oss en bredd av sitt motorintresse
som är väldigt omfattande. Mopeder,
skotrar, motorcyklar av alla olika slag
och naturligtvis även bilar. Jag lovar att
det var en spännande upplevelse att få

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

EVENEMANGS- OCH
RALLYKOMMITTÉ

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

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

LEDAMOT

LEDAMOT

LEDAMOT

Peter
Jansson

Monika
Grönkvist

Gunnar
Arvidsson

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

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

LEDAMOT

LEDAMOT

Olle
Norin

Lena
Modigh

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

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

10 %
rabatt

till medlemmar på

BILPROVNING

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

till medlemmar
Medlemskort
medtages.
Gäller butik och
reservdelar.
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Göran Lindberg
Strandgatan 21, 830 80 Hoting
073-823 04 11

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

WEBBANSVARIG

MEDLEMSREGISTRATOR

10 % rabatt

Gösta Lindström
Box 207, 840 31 Åsarna
073-055 27 29
urisasarna@hotmail.com

Hans Sundkvist
070-601 37 05
hans.sundkvist@bahnhof.se

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

Mekonomen
lämnar

Kenneth Danielsson, förs.ansv.
Vallsundsvägen 18, 832 96 Frösön
070-607 70 47

ARKIVARIE

Göte Högbom, 070-604 53 01
gote.hogbom@gmail.com

VALBEREDNING

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

10 % rabatt
till medlemmar på

bilprovning
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POSTTIDNING B

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

God Jul och Gott Nytt År
önskar
Redaktionskommittén

Årsmöte 2021
Tid: Söndag 28 februari, kl. 13.00
Plats: Kronan, Teknikland, Optand
Ärenden enligt stadgarna.
Efter mötet bjuder klubben på
kaffe/te med smörgåstårta.
Motioner skall ha inkommit till
styrelsen senast 14 februari.

Motioner skickas till:
Jemtlands Veteranbilklubb
Trädgårdsv 5, 832 43 Frösön
eller via mail till
sture.hernerud@gmail.com

Varmt välkommen önskar JVBK:s styrelse!

Jemtlands
Veteranbilklubb

bildades 1970 och har cirka 1 300
medlemmar. Klubben ska:
• främja intresset för tekniskt och
historiskt intressanta fordon
• vara ett forum för utbyte av 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.

Måndagsöppet
i klubblokalen

Från 11 januari håller klubblokalen
på Trädgårdsvägen på Frösön öppet
måndagar klockan 19.00–21.00.

COVID-19

Välkommen till
gemenskap och fika!
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