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Redaktör´n
stora möjligheter att läsa och lära om 
länets lokala geografi och ibland även 
platsens historia. Dessutom blir det en 

rejäl sporre att besöka stäl-
len man kanske inte ens 

visste fanns. Hur det 
hela ska gå till, finns 

beskrivet på sista si-
dan och på JVBK:s 
hemsida. Ut och 
rulla allt vad ben-
sinpumpen förmår 

i sommar, så ska ni 
se att karamellpåsen 

är full med trevliga 
minnen och glada upp-

levelser att ha till hands när 
höstmörkret manar fram reflexer 

och grova skor.
 Innehållet i tidningen de senaste 
numren har fått en tendens att ibland 
falla lite utanför ramarna. Allt vi skri-
ver om behöver inte alla gånger stå 
på egna hjul. Länets teknikhistoria 
innehåller så mycket annat intressant 
som vi i redaktionen träffar på och 
vill berätta om. Fordon av alla de slag 
kommer förstås i första hand, men det 
hindrar inte att det finns andra saker i 
garage och förråd som kan lyftas fram 
i ljuset och bli ett eget reportage. Lite 
av samma tankegångar har vi när det 
gäller resonemanget av vad som är ori-
ginal eller inte. Det viktigaste är väl att 
ägaren trivs med sitt fordon och att det 
blir användbart i fråga om körbarhet 
och trafiksäkerhet. Hur stora svängar 
och hur vidlyftiga vi blir i Backspegeln 
kommer nog att variera från nummer 
till nummer, men även då-tiden för-
ändras med tiden. 
 Passa på att njuta av sommaren och 
fyll påsen. Man vet aldrig när man får 
en mazarin nästa gång.

Kom att tänka på Hasse Alfredssons 
gode vän, pastor Jaanson som så upp-
muntrande jämförde livet med en 
påse. Livet är som en påse, sa 
han. Tomt och innehålls-
löst om man inte fyl-
ler den med något. 
Sommaren ger oss 
fina möjligheter 
att med gammal 
bil fylla dagarna 
med nya upple-
velser och intryck 
på planlösa upp-
täcktsfärder i Jämt-
lands vackra landskap. 
Leta reda på mormor och 
morfars gamla torp, eller smyg 
genom byn där ni friade för 55 år se-
dan, men som så plötsligt tog slut ett år 
senare. Vägen dit kanske till och med 
är asfalterad nu. Fikakorgen, camping-
möbeln och lite solsken räcker långt. 
En tjockare tröja kan förstås också 
vara bra att ha i reserv. Ett återöppnat 
nygammalt kafé eller en glasskiosk är 
alla gånger värd ett besök där ni bidrar 
till ställets förskönande bara genom att 
närvara med bilen på gårdstunet eller 
gästparkeringen. 
 Med hjälp av entusiastiska lokala 
glädjespridare i länets alla kommuner, 
har idérika Annika och Anki roddat 
ihop en bild- och orts-jakt. Där har ni 
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Under den stora flyttvågen från landsbygden in till de 
stora expansiva städerna söderut flyttade Gunnar och 
Maria Skutberg, som så många andra, från Undersåker 
i västra Jämtland till Stockholm, storstaden med stort 
S. Gunnar som nyutexaminerad byggnadsingenjör hade 
fått jobb på stadsbyggnadskontoret i staden och deltog 
i byggandet av det moderna Stockholm. Efter något år 
hade han nått titeln byråingenjör och då var det också 
dags att skaffa ett lagom ståndsmässigt fordon.
 Svenska ingenjörer med brun kavaj, liten filthatt och 
med räknestickan i bröstfickan valde ofta svenska bi-
lar för dess robusta konstruktion och driftsäkerhet och 
troligen också av patriotiska skäl. Valet för paret Skut-
berg blev en splitter ny Amazon av 1966 års modell från 
legendariska volvohandlaren Ernst Nilsson AB. Svart 
med röd galoninredning och med dragkrok. Som gam-
mal jämtlänning var kroken ett nödvändigt tillbehör 
och nog det enda som fanns som extra tillval förutom 
radion.
 Bilen blev familjens ögonsten och användes väldigt 
sparsamt och försiktigt och när Gunnar gick bort så 
kördes bilen ännu mer sällan av änkan. År 2000 tyckte 
Maria att det var dags att lämna över bilen till nästa ge-
neration, och eftersom det inte fanns några egna barn i 
familjen så blev det Anders Backlund som fick ta hand 
om vårdnaden av den fortfarande lika fina Amazonen. 
Den hade aldrig blivit vinterkörd och skyddsklädseln 
hade heller aldrig varit avtagen förutom vid tvätt och 
städning av bilen. 
 Anders bodde vid den tiden i Mörsil så bilen kom på 
något sätt hem igen trots att den aldrig varit registrerad 
i Jämtland tidigare. Bilen har sedan dess skötts på sam-
ma oklanderliga vis och den är än idag en riktig pärla. 
Helt osliten invändigt förutom ett litet hål på golvmat-
tan vid gaspedalen. Klädsel och dörrpaneler ser nästan 
oanvända ut och bilen har bara rullat 19 000 mil hittills. 
Originallacken är fortfarande i toppskick och den an-
vänds fortfarande väldigt sparsamt men man har kun-
nat se den då och då på veteranbilträffar runt om i länet 
och även i Rättvik och i Norge.
 Det är en drömbil för en volvoälskare och ett värde-
fullt tidsdokument från den tid då bilen fortfarande var 
en statussymbol men som också började bli lite av var 
mans egendom.

Bilen för 
byggnadsingen jören

Text & foto STURE HERNERUD
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Ford med 
"stulen" identitet

Text & foto ANDERS "ERSA" ERIKSSON, SUZANNE AMRÉN ERIKSSON

Bilen hade stått på en loge hos en familj 
i Ede, Hammerdal sedan tidigt 1950-tal. 
Och var efter omständigheterna i gan-
ska bra skick. Målsättningen för oss har 
aldrig varit att återställa den till orginal-
skick utan att bygga en kul bil i traditio-
nell Hot Rod-stil med så mycket gamla 
orginaldelar som möjligt. Vi satte aldrig 
någon deadline när bilen skulle vara klar 
utan mekandet har skett när tid, lust och 
inspiration har funnits. Och därför tog 
det nästan elva år innan det var dags för 
besiktning.
 Veckan före midsommar 2015 var det 
äntligen dags. Någon riktig provkör-
ning innan besiktning blev aldrig av, så 
lite speciellt kändes det att lasta forden 
på bärgare till Opus i Odenskog. Ur-
sprungskontroll hade gjorts direkt efter 
inköpet så vi trodde inte det skulle bli 
några större problem. En liten arbetsor-
der var väl något vi räknade med på en 
bil som varit isärtagen i molekyler. Både 
registreringsbesiktning och kontrollbe-
siktning gick utan problem med endast 
en anmärkning: pluskabeln till bräns-
lepumpen var dåligt klamrad. Orginal-

pumpen gick aldrig att få liv i, därför blev 
det en elpump.
 Resan hem gick för egen maskin med 
ett stort flin på läpparna, äntligen kom 
sommaren då vi skulle få njuta efter allt 
arbete. Dagen efter skulle vi tillbaks till 
bilprovningen för att beställa skyltar och 
få ordning på all pappersexercis men där 
gick solen i moln och det rejält. Det vi-
sade sig att vår bils identitet var upptagen 
av en filur i Skåne, som hade reggat in en 
32:a Ford med samma chassinummer 
som våran, år 2011.
 Nu kändes det ganska tungt och hur 

fan skulle vi göra nu? Bilen som nyss var 
så gott som godkänd fick plötsligt under-
känt på grund av upptagen identitet. På 
Opus stod dom också frågande hur detta 
kunde ha skett. Ursprungskontrollen 
var gjord hemma hos oss av dåvarande 
Svensk Bilprovning, samma person som 
då gjorde ursprungskontrollen gjorde se-
dan registreringsbesiktningen på Opus. 
Det rådde inget tvivel om att vi hade rätt 
bil med rätt papper. Hade han i Skåne fått 
ut kopior på våra handlingar från Riksar-
kivet och på något sätt besiktat med dom 
papperna?

VAD HÄNDE SEDAN …

I SOMMARNUMRET, 2006 AV BACKSPEGELN SKREV  
LENA LÖFHAUGEN EN ARTIKEL OM VÅRT BILPROJEKT,  

SOM VI DÅ RÄTT NYLIGEN INFÖRSKAFFAT.  
FÖR NYTILLKOMNA LÄSARE KAN VI BERÄTTA ATT DET  

HANDLAR OM EN FORD TUDOR FRÅN 1932.
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 Nu låg plötsligt bollen hos oss att för-
söka få någon rätsida på det hela. Från 
Transportstyrelsen fick vi ut handling-
arna som användes när Skånebilen skulle 
ursprungskontrolleras. Det visade sig att 
det var en helt annan Ford med samma 
chassi/motornummer som våran och 
den bilen hade rullat i Jönköpingstrak-
ten men tidigare även i Kalmar län. Från 
Riksarkivet fick vi fram handlingar på 
den bilen bakåt i tiden men från tiden i 
Kalmar län hade dom inga papper. I Kal-
mar sparade de alla gamla handlingar i 
ett eget arkiv, som givetvis hade semes-
terstängt hela juli månad.
 När de hade semestrat färdigt kunde 
mysteriet äntligen få en lösning … 1939 
hade en 32:a Ford blivit avställd och se-
dan återregistrerats 1942, med gengas-
aggregat i Kalmar och på dessa hand-
lingar kunde man se att motornumret 
var överstruket med en penna och ett 
nytt var skrivet under. Bingo!!! Där satt 
vårat chassi/motornummer (chassi/mo-
tornummer är detsamma på dessa bilar) 
Hur kunde detta gått till? Jo, på motorn 
vi fick med vid köpet saknades motor-
nummer, då den var utrustad med en 
utbytesmotor och orginalmotorn hade 

Bilen som nyss var så gott som 
godkänd fick plötsligt underkänt 
på grund av upptagen identitet.

sedan hamnat i Kalmarbilen. Med dessa 
uppgifter till Transportstyrelsen tog det 
dom ett antal veckor att besluta om att 
ge vår bil dispens och att det därefter fick 
rulla två stycken Ford 32:or med samma 
identitetsnummer. Sommar övergick till 
höst när vi i mitten av oktober fick num-
merskyltarna och vi äntligen kunde an-
das ut.
 Bilen har inte körts så mycket sedan 
dess men de gånger vi varit ute så har det 
varit desto roligare. Sidfyran har fått ett 
bättre insug med en Stromberg 97:a och 
en modernare Malloryfördelare. Med 
headers, ett 2 tums avgassystem och en 
mycket liten ljuddämpare går motorn 
riktigt bra och sången är klart njutbar.
 Framtiden, är den färdig nu? Nej, ett 
sånt här bygge blir aldrig klart, så i som-
ras tog vi beslut om att bygga bilen i den 
stil vi redan från början velat ha. I början 
av juni 2020 beställde vi en Roadsterka-
ross från Jocar i Sölvesborg och när den 
var tillverkad så levererades den hem till 
oss på Frösön, sista veckan i oktober. Or-
ginalkarossen såldes och kommer snart 
att hamna på ett annat chassi. Motor och 
drivlina kommer att behållas trots på-
tryckningar, 4 bangern kommer aldrig 
någonsin bytas ut mot en V8. Nej, nu 
måste vi ut i garaget, sommaren är snart 
här!



10  11 Backspegeln #2 2021 Backspegeln #2 2021

Sent 60-tal, livet lekte och vi hade alltid 
något skoj eller spännande på gång. Det 
var Nils, Conny och jag som gått alla 
klasser tillsammans och kände varann 
sedan barnsben. Sedan hade vi vår äldre 
kompis Bertil som hade bil och körkort, 
vilket var en nödvändighet för oss som 
bodde på vischan och ville ut och se oss 
omkring i världen och den världen var 
några mil utanför hembyn.
 En fredagkväll var det ovanligt lugnt 
och oplanerat när Bertil kom och fråga-
de om vi ville hänga med till Föllinge på 
marknad. Fölingmarsnen var vida känd 
och vi såg fram emot en skojig kväll till-
sammans hela gänget. Men, det fanns en 
liten hake, Bertil skulle vara chaufför åt 
en annan bekant och han skulle också ta 

Text STURE HERNERUD  
Illustration JÖRGEN FLYKT

På röken 
till Föllinge

med fjällan. Då blev vi alltså sex perso-
ner men det brukade ju aldrig vara något 
större problem när vi åkte i Bertils Zep-
hyr, men det visade sig att bilen vi skulle 
åka i var en Opel kadett coupe så det blev 
ganska trångt – tre fram och tre bak. Vid 
den här tiden var vi inte direkt storvuxna 
och även chauffören, bilägaren och fjäl-
lan var ganska korta i rocken så det gick 
ganska bra i alla fall. 
 Vi knölade in oss i bilen och ställde in 
siktet på Föllinge. Vid den här tiden rök-
te vi alla och även när vi åkte bil, vilket 
innebar att det blev ganska rökigt i den 

lilla Opeln, ja inte bara ganska, det blev så 
ini helsicke rökigt så den stackars chauf-
fören var tvungen att öppna sidorutan 
och köra med huvudet ute de sista milen. 
Det måste ha sett ut som bilen stod i lågor 
när vi kom in på parkeringen vid Edeval-
len men röka, det skulle vi. Morsan fråga-
de dagen efter var vi varit för det luktade 
så mycket rök i huset så hon var tvungen 
att vädra …
 Ingen av oss blev vanerökare i vuxen 
ålder och det var kanske den kvällen i 
Opeln som botade begäret.

Den stackars chauffören var 
tvungen att öppna sidorutan 
och köra med huvudet ute 
de sista milen.
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En tuff 
liten sportis

Weedo GT

Den har panoramavindruta, fenor baköver, 
amerikansk motor och GT-emblem på sidorna. 
Då så. Visserligen heter det fördäck istället för 
motorhuv och motorn hänger på utsidan längst 
bak. Ratten sitter till höger, så är det ju i bland. 
Men här finner man gas och växelreglage ännu 
mer till höger, nästan vid det som kallas reling. 
Okej, det är en båt, en tuff liten svenskbyggd 
sportis från sent 1960-tal.
 Det hela började ett antal år tidigare på ut-
ställningen Allt för Sjön. Där gick Hans Duf-
berg och spankulerade tills det blev tvärstopp 
framför ett flytetyg som utstrålade fart och 
lite uppnosig attityd. En drömbåt helt enkelt. 
Drömmar och ekonomi går sällan hand i hand, 
så förutom några broschyrer gick Hans tom-
hänt därifrån. Precis som i hobbybilsvärlden 
händer oförklarliga saker som förändrar gamla 
drömmar till krass verklighet bara man låter ti-
den ha sin gång. Plötsligt några år senare står 
Hans framför en trasig presenning som nöd-
torftigt döljer just den puttriga lilla sportbåten 
från utställningen i Ostermans Marmorhal-
lar. Inte längre i bästa skick efter åren under 
presenningen, men det var ju precis den som 
fortfarande i minnet arkiverats som Dröm-
båten. Räddningsaktion inledd, ägarbyte och 
hemfrakt till villagaraget. Hans, med egen lång 
erfarenhet av det relativt nya materialet plast 
och tillsammans med kompisen flygkaptenen 
Lennart Ebbekke som gärna pillrade med tek-
niska saker när han stod med fötterna på jor-
den, omsattes visioner till verklighet. Ebbek-
kes villagarage blev båtfabrik. Sen hade man 

den perfekta gjutpluggen för tillverkning av ett 
stycke sportbåt. Det skulle bli fler med tiden. 
Kompisar ville också ha en båt. 
 Med andra båtfrälsta kompisar hade Len-
nart tidigare deltagit i Roslagsloppet med start i  
Stockholm och mål i Öregrund, i en hembyggd 
plywoodbåt som fick en 50-hästars Mercury på 
bakstammen. Den båten döptes till Weedo = vi 
gör. Ett namn som skulle komma väl till pass 
lite senare i livet. Nu ville man köra tävling med 
plastbåt i stället och sneglade på gjutpluggen i 
garaget som dock hade en helt plan botten. Sånt 
funkar möjligen på en insjö en helt vindstilla 
dag, men absolut inte utomskärs där Östersjön 
och Ålandshav möts. Pluggen skars ur och mo-
difierades med djupare spetsigare botten för att 
inte slå så hårt när sjön blir lite gropig. Därmed 
kom en ny båt ut i dagens ljus. Under det nya 
akterdäcket satt Johnsons V4 på hundra hästar 
som vidare ut genom akterspegeln satte snurr 
på propellern. Namnet Weedo kompletterades 
med bokstäverna GT som i Grand Turismo, 
precis som motorstarka sportbilar heter.
 Deltagandet i Roslagsloppet 1965 blev en 
succé. Etta i klassen och tvåa totalt gjorde 
Weedo GT välkänd och en efterfrågan som inte 
båtbyggarkompisarna Dufberg/Ebbekke mäk-
tade med i villagaraget. Rättigheterna såldes 
till Sigurd Isaksons Örnbåtar som drog i gång 
tillverkning i Bollnäs där Weedosar i flera olika 
versioner anpassade för utombordsmotorer 
såg till att förgylla marknaden. Det blev tyvärr 
konkurs i början av 1970-talet men formarna 
räddades av några anställda som fortsatte till-
verkningen fram till 1973 då allt upphörde.
 Kenneth Danielsson på Frösön som samlar 
på allt från Cadillacar till gamla motorcyklar 
äger den här gula kycklingen med Mercuryn 
på bakstammen. Den har enligt nya uppgifter 
blivit renoverad under vintern och fått ny färg, 
vindruta och dessutom, inte helt oväsentligt 
i sammanhanget; en ny tät botten. Han kan 
mycket han, n`Kenneth.

En tuff 
liten sportis

Weedo GT

Text & foto ROLF NILSSON
med hjälp av tidningen  
Klassiska båtar nr 2 2008
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En man från England boende i Skinn-
skatteberg som så småningom skulle bli 
min nya husse hade innan vi träffades på 
underliga vägar tillfälligt hamnat i Här-
nösand där han träffade en vacker flicka 
vid namn Ulla som han förälskade sig i 
och så småningom gifte sig med. 
 Väl tillbaka i Skinnskatteberg möttes 
vi, jag och David, som han heter, han 
som skulle bli min nya husse, i maj 1979. 
Det kändes väldigt tryggt att få en klok 
och duktig husse som kom från mitt 
eget hemland England men hur han som 
kommer från ett land nästan helt utan 
skog kunde hamna i Skinnskatteberg 
har jag aldrig riktigt förstått men det var 
nog en himla tur för mig. Kändes väldigt 
skönt för mig också att han innan han 
blev min husse hade tagit med sig en ful 
och tråkig Sunbeam Tiger med en ame-
rikansk V8 under huven, hemska tanke! 
Tur att han lät den bilen gå till skrot och 
valde mig i stället!
 Min nya husse insåg när han köpt mej 
att min kropp delvis var något krasslig 
men man kan säga att han räddade mitt 
liv med hjälp av nya stänkskärmar, ny 
plåt här och var, renovering av hjärtat 
samt en massa andra åtgärder. Operatio-
nerna tog några år med förflyttning mel-
lan olika orter men 1983–84 när familjen 
bosatt sig i Köttsjön i Jämtland blev jag 
äntligen friskförklarad igen.
 Som det ofta går med nyförälskade 
par så blir det tillökning i familjen ibland 
och 1984 får vi en ny medlem i familjen 
som då blir lillasyster till Jenny som fötts 
några år tidigare. Emma heter den nya 
flickan som kommit till världen på Öst-
ersunds BB. Några år senare får familjen 
ytterligare en liten flicka som får heta 
Jannike.

 Lilla Emma tyckte om att ligga där bak 
på mitt lilla lastgolv där hon kunde sova 
gott och det tyckte jag var så mysigt!
 1988 bestämmer sig familjen att flytta 
till England och lilla jag får en ny husse 
och matte intill Döda Fallet nära Bispgår-
den. Där blir jag mest bara stående i ett 
garage utan motionering fram till hösten 
2016 då jag helt plötsligt blir utsläpad i 
den kalla oktoberluften. Jag bromsar 
med alla fyra hjulen men inget hjälper 
utan jag hamnar på en släpvagn där jag 
får stå och huttra i flera timmar innan jag 
kommer in i värmen igen.
 Det visar sig att det är min lilla Emma 
som fått vetskap om att jag fortfarande 
var vid liv och då spontant utropat att 
"she's part of my heritage and I must 
have her" och så blev det med lite lokal 
support i Östersund. 
Mitt namn uppstod 
då i samma stund och 
det kommer från en ir-
ländsk setter som hade 
namnet Bonnie och som 
fanns i familjen tidiga-
re.  
 Mitt nya hem är nu hos 
min matte Emma och 
husse Ben i ett litet gara-
ge söder om Stockholm 
där vi bor i en gammal 

skola som Emma och Ben äger. Jag läng-
tar hela tiden efter att Emma ska komma 
tillbaka från London till vårt 
mysiga röda hem så att 
vi kan glida runt på 
vägarna igen.
 Jag har det 
så bra nu 
och är sååå 
lycklig!

MGB GT 1967

"Mitt namn 
     är Bonnie"

Jag kom till Skinnskatteberg i februari 
1972 som skogs- och sågverkspraktikant 
hos ASSI, ett jobb som ordnades av en 
gammal familjevän som importerade 
virke från Sverige. Förresten körde han 
en orange Jensen Interceptor! Efter sex 
månader sökte jag och fick uppehållstill-
stånd (de släppte in vem som helst då!) 
och fortsatte med ASSI där jag huvud-
sakligen jobbade med finska killar, en del 
som jag har kontakt med än idag. 
 1974, kom jag in på Skogs och Såg-
verksskola i Härnösand där jag anlände 
i min 1967 års Triumph TR5 och blev in-
kvarterad i ett tvåvåningshus som ägdes 
av en härlig gammal dam som hette Thea 
Nilsson. På första våningen bodde Maja 
och Nisse Nilsson som råkade ha en dot-
ter som heter Ulla … Hon påstår än idag 
att det var många trevliga engelsmän 
som kom till skolan och bodde där men 
ingen i en mörkblå TR5:a!
 Hur som helst, efter kursen flyttade jag 
tillbaka till Skinnskatteberg men körde 40 
mil upp till Härnösand varje helg i min 
nyinköpta, mycket modifierade 4.7 liter 
Sunbeam Tiger!
 Ulla och jag flyttade ihop strax efteråt 
och bodde i ett litet hus i Baggbron utan-
för Skinnskatteberg där vi gifte oss 1977. 
Under dessa år jobbade jag åt Domän-
verket som skogshuggare, gick i skogs-
bruksskolan i Surahammar och till slut 
gick skogsmästarskolan i Skinnskatteberg 
där jag gick ut 1979.
 Den 18 maj 1979 köpte vi EHD 260 
från Helge Larsson i Västerås för 4 500 
kronor. Bilen gick fint men var ganska 
rostig under ytan, speciellt framtill. Vi 
körde den ett tag men strax efter flyt-
tade vi till Sala där jag, som nyutbildad 
skogsmästare, hade fått jobb som chef för 
en skogsentreprenadfirma. Det var då, 
utanför vårt lilla hus i Kattelboäng som 
jag började riva MG:n. Som sagt, fram-
delen behövde mycket ny plåt, fabriksnya 
skärmar, trösklar med mera. Men med ett 
nytt barn och långa arbetsdagar, gick re-
noveringen sakta och två år senare 1981, 
ställde jag den isärplockade bilen i en 
lada och vi flyttade till Köttsjön där jag 

hade fått jobb som skogsfaktor åt SCA. 
Efter sex månader i Köttsjön, till Ullas 
stora lättnad, flyttade vi till vårt nyin-
köpta hus i Överammer och då hämtade 
jag hem MGB:n och ställde den i mitt nya 
garage för att fortsätta renoveringen. Ulla 
påstår att varje gång ett nytt barn föddes 
försvann jag inne i garaget men hur som 
helst, bilen blev klar kring 1983/84. Den 
användes flitigt och blev Ullas vardagsbil 
och delade garageplats med min Saab 
Turbo.
 Av olika skäl bestämde vi oss att flytta 
tillbaka till England och MG:n såldes till 
Christer Asplund i Bispgården i septem-
ber 1988.
 Under årens lopp frågade jag mina 
kompisar om de hade sett bilen men jag 
hade inte hört någonting tills ett telefon-
samtal från Åke 2016. Tydligen var bilen 
fortfarande med Christer i Bispgården 
och var nu till salu! När jag berättade 
detta för min familj, Emma, vår mittersta 
dotter och hon som sov i bagageutrym-
met, sa på en gång att hon ville absolut 
köpa den! Med oumbärlig hjälp av Åke 
hämtades bilen hem till Östersund och 
iordningställdes. Denna lilla bil är nu in-
kvarterad i ett garage bredvid Emma och 
maken Bens hus, nära Nynäshamn och 
används dagligen under deras reguljära 
besök från London.
 När jag äntligen fick se bilen igen blev 
det klart att den knappt hade använts 
under årens lopp och hade i princip stått i 
en fuktig lada i närmare 30 år. Alla verk-
tyg, rattlås, bränsletillsats, pappersrullen 
och diverse oljiga trasor låg kvar precis 
där jag hade lämnat dem. Helt klart har 
den tagit en del stryk med lite ytrost men 
den går väldigt bra och nu när bilen har 
återvänt till familjen kommer den nog 
aldrig säljas igen! Bilen kallades Bonnie 
av Emma efter vår irländska setter som 
vi hade under 1980-talet när flickorna 
var små.
 Till sist kan jag berätta att bilen togs 
fram igår och startade direkt och Emma 
och Ben tog en lång tur utan problem.

David Taylors egen berättelse



16  17 Backspegeln #2 2021 Backspegeln #2 2021

Under 2013 började mitt mopedintresse att 
åter vakna till efter att ha legat vilande sedan 
18-årsdagen 1964 då mopeden byttes mot bil. 
Vid höstmarknaden 2013 hade Kent Blom-
kvist med några mopeder till försäljning och 
en enpetare tyckte jag såg lämplig ut. Jag gick 
runt den några varv och sedan började jag 
fundera om jag skulle slå till. Priset – 5 000 
kronor – verkade överkomligt så jag stegade 
fram till Kent för att slå till, men då hade Lena 
Löfhaugen redan slagit till – så nesligt! 
 Kent hade köpt Novoletten på Nordic-
marknaden i Sundsvall några år tidigare, ty-
värr finns ingen uppgift på vad den upplevt 
tidigare. Den hade dock inte blivit föremål för 
någon 12-årings omsorger med bortplockade 
plåtar och annat som kan hotta upp en gam-
mal moped så den var komplett förutom verk-
tygslådan. 
 Luften gick ur mig beträffande mopedin-
köp just då men efter några år kom Lena fram 
till att hon inte gjorde Novoletten rättvisa och 
den blev bara stående. Hon uttryckte sin av-
sikt att avyttra mopeden på ett Facebookin-
lägg och då slog jag till. Provkörning blev det 
och jag åkte hem och funderade. Nja, kanske 
det inte var rätt ändå, så jag meddelade Lena 
att jag avstod från affären. Men så tänkte jag 
om och det blev affär vilket jag inte ångrat. 
Novoletten har skött sig klanderfritt under de 
år jag ägt den.

Text Göte Högbom

En klanderfri 
moped

En klanderfri 
moped

NOVOLETTENOVOLETTE
Foto ROLF NILSSONFoto ROLF NILSSON
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Hos Nymans Verkstäder/Crescent hette den Autoped. Hus-
qvarna bidrog med Novolette och Monark döpte sin variant 
till Monarped. Egentligen samma moped som tillverkades 
och såldes av flera svenska fabrikanter. Husqvarna satte 
så klart in sin 40 kubikare och Nyman/Crescent med den 
egentillverkade NV-motorn. Monark däremot förlitade sig 
på ILO:s populära tvåtaktare. 
 Det lilla extra tvärstaget i ramen ovanför vevpartiet som 
i Husqvarnas broschyr fått benämningen bärhandtag kan 
härledas till årsmodell 1954 men framgaffelns mer böjda 
avslutning vid det större framhjulsnavet pekar på att det kan 
vara en 55:a som Göte förskönar stadsbilden med. Inte bara 
under sommarhalvåret, det händer att det blir en tur på No-
voletten mitt i vintern också. Både Göte och mopeden trivs 
bra utomhus vid alla årstider.                        Text Rolf Nilsson
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Den stora gröna tidigare roteran-
de neonskylten på taket till fastig-
heten Ringvägen 2 ovanför järn-
vägsstationen, gör oss äldre i stan 
påminda om hur gott det kunde 
lukta när man rostade kaffe på 
industriell väg. Isaksons har sina 
anor från 1920-talets Härnösand 
och blev med tiden ett stort kolo-
nialvaruföretag med detaljhandel-
skedjan Vivo som hade butiker i 
stora delar av mellannorrland. Bo-
laget etablerade sig i Östersund där också från mit-
ten av 1930-talet kaffeproduktion ingick, som vid 
rostningsdagar spred en härlig arom över tätorten. 
Vivokedjan såldes så småningom till Hakonbolagen 
och istället bildades Isaksons Bil som blev återför-
säljare för Ford efter Jämtlands Maskinaffärs kon-
kurs i slutet av 1960-talet. Bilförsäljning och kontor 
på Ringvägen men verkstad och reservdelar höll till 
i kommunens nya industriområde i Odenskog, mitt 
emot L M Eriksson.
 Ungefär samtidigt som man blivit Fordrepresen-
tanter, lyckades man även bli svensk generalagent 
för Yamaha båtmotorer och snöskotrar. Därmed 
bildades Isaksons Motor som efter några trevande 
startår utvecklades till en stark aktör på denna ännu 
något jungfruliga mark. Ett stort återförsäljarnät 
med engagerade säljare över hela Sverige bidrog till 
bra försäljning både sommar som vinter. Ett antal 

år senare uppfördes en ny stor an-
läggning längst bort i Odenskog 
där hela Fordaffären samlades un-
der samma tak. Det som i dag med 
helt andra ägare och andra bilmär-
ken heter Jemtbil. Efter flytten till 
den nya Fordanläggningen kunde 
Isaksons Motor med sina skotrar 
och utombordare överta hela fast-
igheten längs Odenskogsvägen, 
vilket blev en stor förbättring inte 
minst för reservdelshanteringen 

som till största delen bestod av att tillgodose hela 
Sverige, men även så långt bort som Svalbard med 
Yamahadelar. 
 Inget är beständigt och framför allt inte i motor-
branschen. Ford försvann till andra intressenter och 
Yamahas produkter flyttade till Hallman & Eneqvist 
i Stockholm. Även kaffeproduktionen lades ned och 
stora delar av rosterimaskineriet såldes till Lindvalls 
Kaffe i Uppsala. Deras Scaniaekipage som i vanliga 
fall körde kaffe till Skövde och bageriprodukter på 
returen till Uppsala fick göra några resor åt helt 
motsatt håll när allt som luktade gott monterades 
ned och senare återuppstod hos Lindvalls. 
 I dag är Isaksons ett fastighetsbolag och skylten 
har vänt ryggen mot det förgångna för att istället 
njuta av utsikten över Storsjön och Oviksfjällen. 
Så länge den möjligheten ännu finns kvar. Till sist: 
Isaksons med ett s i mitten.

Text & foto ROLF NILSSON

Så mycket
mer än
kafferosteri

ISAKSONS
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Lättviktigt
utan
körkort

BEGREPPET LÄTTVIKTARE FINNS DET SÄKERT ETT ANTAL 
DEFINITIONER TILL MEN DE FLESTA FÖRKNIPPAR DET MED 
EN LÄTT MOTORCYKEL FÖR VILKEN DET INTE FANNS KRAV 
PÅ KÖRKORT, REGISTRERING, SKATT OCH FÖRSÄKRING.

Från sensommaren 2020 fram till april i år har vi kunnat njuta 
av en vacker syn i frisören Arne Gräns skyltfönster på Prästga-
tan 50 i Östersund. Här fanns två vackra lättviktare utställda. 
Jag bor i närheten och passerar ofta förbi. Många gånger har 
jag tänkt att det skulle vara intressant att få veta mer om de här 
vackra cyklarna och en dag tog jag kontakt med Arne och fick 
av honom veta att ägare till dem är Kristian Sjöström, medlem 
i JVBK och boende på Frösön. Arne berättade att det är många 

som uppskattar utställningen och på skyltfönstren syns många 
näsavtryck från närgående beundrare.
 Kristian har välvilligt ställt information om lättviktarna till 
förfogande. Han berättar också att han har flera gamla fordon, 
både 2- och 4-hjuligt och ett besök hos honom hägrar när pan-
demin släppt sitt grepp. En annan medlem, Rolf Fridh, har 
hjälpt till med underlag i form av skriftlig information om his-
toriken kring lättviktarna.

1920 lagstadgades om att lättviktaren fick 
väga högst 50 kg, inga krav på cylinder-
storlek och inte heller krav på trampor. 
Så småningom ansåg myndigheterna att 
kraven var för generösa och samma krav 
som för vanliga motorcyklar kom att 
gälla från 1927. Det blev då ett tillfälligt 
stopp för lättviktaren.
 1931 kom nya bestämmelser för att 
åtnjuta den tidigare friheten från kör-
kort med mera. Grundkravet löd så här: 
Velociped som ursprungligen är avsedd 
och inrättad för framdrivning uteslutan-
de medels trampning, men som försetts 
med hjälpmotor.
 Cylindervolymen fick uppgå till högst 
100 kubikcentimeter, vikten fick upp-
gå till högst 45 kg varav motorn högst 
20 kg. 1936 kompletterades bestämmel-
serna med att föraren av lättviktsmotor-
cykeln ”må ha fyllt 16 år”. Motoreffekten 
låg vanligtvis på 2–3 hk och med goda 
förhållanden kunde 98-kubikarna kom-
ma upp i 70 km/h. 
 Ett stort antal lättviktarmärken dök 
upp under 1930-talet. Bland de svens-
ka fanns REX, Monark, Aktiv, Kärnan, 
Apollo, Snabb, Kron, Pilen, Gösta-Ber-
ling bara för att nämna några. Till detta 
kom ett stort antal utländska som Presto, 
NSU-Quick, Peugeot, Rapid, Whizzer 
med flera. Vanligaste motorleverantörer-
na i Sverige var Villiers, ILO, Husqvarna, 
DKW, Sachs och NSU. Priserna låg runt 
400–500 kronor.

 Den för den tiden relativt höga hastig-
heten lättviktarna kunde komma upp i 
tillsammans med dåliga vägar, ovana och 
kanske också vårdslösa förare och den 
förhållandevis klena cykelramen gjorde 
att många svåra olyckor inträffade. Upp-
gifter från 1937 anger att 365 olyckor 
med lättviktsmotorcyklar inträffade och 
25 förare dödades. 
 Den 22 juni 1939 drog myndigheterna 
åt handbromsen. Lättviktarna betrak-
tades härefter som vanliga motorcyklar 
med krav på körkort, skatt, registrering 
och försäkring. En ny bestämmelse kom 
för en lätt motorcykel med tjänstevikt 
på högst 60 kg och högsta hastighet 40 
km/h. En övergångsbestämmelse stad-
gade att de lättviktare som var i bruk när 
de nya bestämmelserna började gälla fick 
användas enligt de gamla reglerna fram 
till 1 januari 1940.
 1939 beräknades det finnas 75 000 
lättviktare. Under kriget ställdes de flesta 
fordon i Sverige av inklusive lättviktarna. 
Dock fanns det gengasaggregat även till 
motorcyklar men till de lätta cyklarna 
var de nog inte så lämpliga med tanke på 
den klena ramkonstruktionen. De nya 
bestämmelserna innebar dödsstöten för 
den populära och bestämmelsebefriade 
lättviktaren. 1947 fanns bara 7 300 re-
gistrerade lätta motorcyklar av totalt re-
gistrerade 141 000 motorcyklar. 
 Vad hände då med alla lättviktare som 
inte blev registrerade enligt de nya be-
stämmelserna? Det är nog inte helt lätt 
att svara på men ett antal fick en ny kar-
riär som racermaskiner med trimmade 
motorer, uppdraget avgasrör och bort-
tagna trampor. Kanske finns det fortfa-
rande ladufynd att göra. Mopedlagen 
1952 medförde slutligen att lättviktar-
epoken definitivt var över.
 Motorskribenten Gunnar Flodén har 
skrivit två böcker om lättviktare, Lätt-
viktaren och Pys, pinngas och oljerök. 
Finns tyvärr inte på biblioteket men går 
att köpa på internet.

Text Göte Högbom

LÄTTVIKTAR- 
HISTORIK
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Modelljärnvägar har alltid fascinerat både små och fullstora barn. I den högt belägna lilla 
byn med det spännande namnet Yxskaftkälen kan man till och med vandra runt bland spår 
och bostadshus i en utomhusanläggning som inte går av för hackor. Nu är det inte helt själv-
klart med öppettiderna denna sommar men det gör inte så mycket om man råkar komma 
en helg när det är stängt. En resa till Yxskaftkälen kan man göra mer än en gång. Det är ett 
äventyr i sig, oavsett vilket håll man kommer ifrån. 

Text & foto Rolf Nilsson

Även om man inte behöver en dunk glykol eller tändstift till gräsklip-
parn, eller för den delen beställa en servicetid på verkstaden kan man 
med fördel titta in hos Autoexperten i Krokom. Förutom allt vad en 
innehavare av oljiga saker behöver, kan man lugna sinnet med att bara 
strosa runt i det minimuseum som delar av butiken förvandlats till. 
Håkan Lund heter ägaren och intresset för det gamla finns även privat, 
sägs det.

Text & foto Rolf Nilsson

Äventyr i Yxskaftkälen

Minimuseum i Krokom

Den första ägaren av den här lättvikta-
ren var jordbrukaren Rudolf Lindbäck 
hemmahörande i Mellberg, Ljustorps 
socken cirka tre mil norr om Sunds-
vall. Han var min morbror och hade 
ett litet torp. För att stärka ekonomin 
jobbade han med flottning om som-
rarna, på buntverket i Lövudden, som 
låg vid Indalsälvens utlopp. Här kom 
”lättviktaren” till pass. Det var cirka 
två mil enkel resa i ur och skur. Hur 
såg det då ut när man åkte lättviktare? 
Hjälmtvång var det inte tal om utan 
man hade skinnhuva, motorglasö-
gon och kraghandskar. Regnställ eller 
storväst beroende på väder och läder-
stövlar. Unikabox på pakethållaren 
samt lite utrustning för att klara en 
punktering. Det var bara grusvägar så 
risken för ”punka” var stor. ”Hojen” är 
tillverkad 1938 men verkar inte vara 
registrerad förrän efter kriget, 1946? 
Man kanske inte fick köra med dom 
under krigsåren? Han använde den 
flitigt fram till mitten av 1950-talet, 
men skaffade sig en motorcykel och 
lättviktaren blev stående.  

 Jag fick lättviktaren i slutet på 
1970-talet men då var jag själv i kar-
riären och det blev inte tid att göra 
något med den, men när jag gick i 
pension 2007 påbörjade jag lite var-
sam renovering som tog två år för att 
sedan få den besiktigad och inregist-
rerad. Det första som jag måste göra 
var en ursprungskontroll hos Trans-
portstyrelsen. Kontrollen blev färdig 
2009 och registreringsbesiktningen 
2010. Därefter har jag kört den varje 
sommar. Motorn behövde bara ett 
nytt tändstift, ny tändkabel samt ny 
olja i transmissionen och växellådan! 
Förr körde man på vanlig bilbensin 
med blandningen 1:25, alltså med 4 % 
oljeinblandning. Jag har kört den på 
2-takts alkylatbensin, gräsklipparben-
sin med 2,5 % oljeinblandning, och 
det går alldeles utmärkt. 
 Åren går och man blir inte yngre så 
år 2020 sålde jag den vilket kändes bra 
och jag hoppas den nye ägaren, Kris-
tian Sjöström, får lika bra upplevelser 
som jag haft. 

Text Bo Forsberg, Gävle

Husqvarna 98 cc

Registrering: X4867. Den är treväxlad 
och ska enligt tidigare ägare vara fullt 
fungerande, (har inte haft möjlighet 
att köra den än). Björn köpte motor-
cykeln av en före detta arbetskamrat 
och han tror att det var dennes far 
som var den ursprungliga ägaren/bru-
karen till den, men det är lite osäkert. 
Något som är säkert är att den har levt 
hela sitt kring Delsbo och Ljusdal. Det 
finns skattekvitton från 1950-talet 
som sitter fast med en klassisk gam-
mal kvittohållare, den har således 
brukats på 1950-talet. Enligt Björn 
finns det lite intressant historia där.
 Det råder viss osäkerhet om vilken 
modell det här är frågan om. Från 
tidigare ägare uppgavs att det skulle 
vara en Rex Villiers 98 cc 1938. Sök-
ning på nätet ger intressanta upplys-
ningar. Cykeln är sannolikt en Rex 
170 Stadsbudscykel från mitten av 
1930-talet, möjligen 1934 eller 1935. 
Man kan bland annat se på den övre 
delen av ramen att den är böjd, vilket 
den inte är på en årsmodell 1938.
 Vad det gäller motorn så finns det 
två alternativa ursprung:
1: Rex Midget hjälpmotoraggregat 
som är monterat på en Rex 170 Stads-
budscykel. I sådana fall alltså en på-
hängsmotor som monterats på mitten 

av 1930-talet, där även förstärknings-
stag monterats på framgaffeln. Fabri-
ken tvingades slopa dem efter några 
år då myndigheterna ansåg dessa ej 
tillåtna utan stred mot lagbestäm-
melsens ord "utan ändring". Eftersom 
den har förstärkningsstag på framgaf-
feln får man anta att det är en tidigare 
konvertering.
2: Motorn liknar till utseende de som 
monterades på Rex årsmodell 1936. 
1936 kom Rex med en ny modell 
kallad Midget lyx. Den hade fått en 
tre-växlad Villiers blockmotor med 
dubbla avgasportar, ändrat avgassys-
tem och större bensintank. Den mo-
dellen blev smått legendarisk och var 
känd för att vara en av de snabbaste 
"lättviktarna" på marknaden.
 På den här hemsidan finns värde-
full information: https://cybermo-
torcycle.com/archives/rex-se/rex-se-
history.htm
 Ja, kan det här vara en kombination 
av en cykel från 1934/35 och en motor 
från 1936? Har du information som 
kan ge ytterligare klarhet om denna 
lättviktare så får du gärna höra av dej 
till mej på tel 070-5217200 eller mail 
kristian@swedishengineering.se.

Text Kristian Sjöström, Frösön

Rex
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Handlarens Edsel
Text & Foto STURE HERNERUD Bilder PAULSSONS ARKIV

I Trångsviken står en Ford Edsel Pacer från 1958, tryggt 
inpackad i garaget, som ett tidsdokument från en svun-
nen tid. Det var handlaren och skaparen av den välkända 
trångsvikskorven Konrad Paulsson som köpte bilen ny 
på Jämtlands Maskinaffär i Östersund. Det var ingalunda 
någon självklarhet att det skulle bli just en Edsel efter-
som den mycket bilintresserade handlaren tidigare bland 
annat hade kört Kaiser och också haft en 58:a Chevrolet 
Impala för provkörning. 
 Valet föll ändå på den alldeles nya och unika skapel-
sen från Ford med den omtalade grillen i fronten. Någon 
tyckte att den såg ut som en Mercury som bitit i en sur ci-
tron, men många ansåg också att bilen var ett mästerverk 
från Fordkoncernen. 
 Konrad och hans söner gillade bilen och den användes 
som bruksbil långt in på sextiotalet då det var ytterst nära 

att den byttes bort när Mustangen lanserades. Så blev det 
inte och sönerna växte upp och skaffade egna bilar. Brö-
derna Sven och Erik blev för övrigt duktiga skogsåkare 
och meriterade inom rallyvärlden och då var det framfö-
rallt Opel som gällde.
 Edseln blev kvar hos familjen Paulsson men användes 
alltmer sällan och den övertogs så småningom av Sven 
som fortfarande äger den och håller den i stånd. Någon 
gång och vid speciella tillfällen tas den fram och luftas 
och den håller fortfarande hög kvalitet med bara 17 000 
mil på mätaren. Den har alltså funnits i samma familjs 
ägo oavbrutet sedan 1958, vilket bara det är helt unikt 
och man kan ju hoppas att någon i familjen kan fortsätta 
att vårda den i framtiden.

Den har alltså funnits i  
samma familjs ägo  
oavbrutet sedan 1958,  
vilket bara det är helt unikt.
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I mitten av 50-talet höll Ford på att komma på efterkälken, 
konkurrenterna erbjöd många olika märken som till exempel 
GM som hade fem olika märken. Ford beslutade att skapa 
ett helt nytt bilmärke, vilket efter mycket tankemöda och 
marknadsundersökningar fick heta Edsel.
 De hade stora planer och förväntningar på det nya 
märket, bilen började tillverkas i juli 1957 som årsmodell 58. 
Enorma pengar lades ner på marknadsföring och skapade på 
det sättet höga förväntningar hos bilköparna. Tillverkningen 
skedde i sex olika anläggningar, de kalkylerade med 200 000 
sålda bilar/år. Årsmodell -58 tillverkades i sammanlagt 18 
olika varianter på två olika chassin (big and bigger) i totalt 
63 107 exemplar. Tillgängliga motorer var två V-8:or, E-400 
och E-475. Siffran stod varken för motorstorlek eller hästkraf-
ter utan för vridmomentet i ft-lb. E-400 gav 303 hk, E-475 gav 
345 hk.
 Inför årsmodell 59 började Ford att bli lite försiktigare, 
modellutbudet minskade till tio, motorutbudet började med 
en 6:a (Econo-Six) fortsatte med två V-8:or på 200 respektive 
225 hk, som tillval en V-8 på 303 hk (motsvarande E-400 från 
-58). Produktionen skedde vid två anläggningar och 44 891 
bilar gjordes.
 Krisen för Edsel började bli besvärande för Ford. I ett försök 
att rädda märket fick Edsel dela mekanik med Ford Fairlane 
inför årsmodell 60. Den sista Edseln lämnade fabriken 19 no-
vember 1959, en månad efter årsmodellen introducerades. 
Endast 2 846 av 1960 års modell tillverkades (i sju modeller). 
Om man även räknar in produktionen i Kanada hamnar man 
på drygt 118 000 bilar för de tre årsmodellerna.
 Varför blev då Edsel ett misslyckande? Finns naturligtvis 
många förklaringar, men framför allt var det en dålig timing. 
Under 1958 tappade alla biltillverkare 30–50 % försäljning 

beroende på en lågkonjunktur. Intresset började skifta mot 
mindre och bränslesnålare modeller. Edsel var också dyrare 
än motsvarande konkurrenter och hade uppenbara brister i 
tillverkningskvalitet under första året.
 I Sverige såldes 1958 cirka 30 bilar, 1959 cirka tio. Numera 
har Edsel blivit en attraktiv samlarbil som importerats flitigt, 
det verkar som det nu finns omkring 500 inregistrerade.
 Hur håller man isär årsmodellerna? Vi börjar framifrån: 
58:an har delad kofångare, högt sittande lampor, mest 
markerade mittdel och Edsel i lodrät text. 59:an har hel ko-
fångare, lamporna placerade lägre, grönt emblem i grillens 
mittdel. 60:an har mer tätt sittande lampor, hel kofångare 
och timglasliknande mittparti i grillen.
 Från sidan: Kraftig ”scallop”, ofta i avvikande färg, från 
mitten av kupén och bakåt på 58:an. På 59:an en sidodekor 
längs hela sidan, kraftigast från mitten och bakåt. Ett helt 
annat formspråk på 60:an, en kraftig pressning som följer 
skärmarnas överkant och övergår i en vinge som pekar lika 
mycket utåt som uppåt. Kromlist som börjar på framskärmen 
och sveper nedåt för att sluta under bakre kofångaren.
 Bakdelarna skiljer sig mycket, på 58:an sitter bakljusen 
högt, har form av måsvingar, kraftigt skulpterad kofångare 
och mittpartiet av luckan är lägre än kanterna. 59:an har 
lägre placerade bakljus med tre runda lampor på en kromad 
bakgrund. På 60:an sitter fyra stående baklampor vars form 
fortsätter framåt över skärmarna.
 Jag har utlämnat hur bakdelarna skiljer sig åt på herrgårds-
vagnarna då endast cirka 10 % av Edselbeståndet i Sverige är 
av denna typ.

Text Lars-Göran Andersson

Snabbkurs i Edsel



30  31 Backspegeln #2 2021 Backspegeln #2 2021

ORDFÖRANDE

Sture
Hernerud

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

Anki
Granlöf

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

LEDAMOT

Eric
Flemström

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

LEDAMOT

Rolf
Nilsson

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

LEDAMOT

VICE ORDF.

Peter
Jansson

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

LEDAMOT

Olle
Norin

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

KASSÖR

Arne
Nilsson

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

SEKRETERARE

Annika
Danielsson

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

LEDAMOT

Lena
Modigh

LEDAMOT

Monika
Grönkvist

LEDAMOT

Gunnar
Arvidsson

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

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

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

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

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

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

Göran Lindberg
Strandgatan 21, 830 80 Hoting
073-823 04 11

FORDONSANSVARIG
Gunnar Arvidsson, 070-628 75 50
terrangarvid@hotmail.com

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

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

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

MEDLEMSREGISTRATOR
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.

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

Så har då ytterligare ett år gått och vi 
lyckades till sist ändå genomföra årsmö-
tet som vi sköt på i det längsta i förhopp-
ning om att restriktionerna skulle lätta 
och smittspridningen minska. Tyvärr så 
ser det fortfarande ganska dystert ut inför 
sommaren och våra planerade aktiviteter, 
även om man kan skönja en viss ljusning 
i Coronamörkret. Ojdå, där blev det visst 
en paradox eftersom ordet corona ju ofta 
syftar på den krans av ljus som kan omge 
solen eller månen.
 Nåväl, årsmötet genomfördes för för-
sta gången i klubbens historia digitalt, 
och vi var sexton personer uppkopplade. 
Några stora utsvävningar eller nya frå-
gor fanns inte på dagordningen och det 
blev också omval på de poster som skulle 
väljas. Det innebär att vi är samma gäng 
som tidigare och någon ny presentation 
i tidningen behövs ju inte heller då. Vi 
som omvaldes tackar för förtroendet och 
ska göra vårt bästa för att lotsa klubben 
vidare även detta år.
 Styrelsen har genomfört ett antal mö-
ten och träffar i mindre grupper som 
vanligt, även om de digitala mötena inte 
alltid ger samma känsla av samhörighet 
som att träffas i verkligheten. Klubbens 
ekonomi är fortfarande god även om det 
tär på kapitalet när vi saknar intäkter från 
bl a Springmeet, inomhusmarknaden och 
våra rallyn. Det var ju bara Tjälasvängen 
som kunde genomföras under 2020, pre-
cis innan nedstängningen började. 
 Vi befarade också att antalet medlem-
mar skulle sjunka i avsaknad av gemen-
samma aktiviteter men det har visat sig 
att det är ganska intakt och vi ligger kvar 
runt 1 300 medlemmar, vilket innebär att 
vi faktiskt är en av de större klubbarna i 
landet. Troligen är det så att fler har haft 
tid och kanske också ekonomi att ägna 
mer tid åt vår hobby och jag ser att pri-
serna på olika fordonsauktioner ligger 
ganska högt och verkar fortsätta att stiga. 
Det bådar gott för framtiden och vi kom-
mer säkert att få se en hel del nya eller 
helrenoverade fordon när vi kan börja 
träffas igen.
 Under sommaren och hösten kommer 
vi att erbjuda våra medlemmar en möj-
lighet att besöka olika intressanta resmål 
i vårt eget län. Vi har plockat ut tio be-

söksmål i varje kommun, som i mindre 
grupper eller enskilt ska söka rätt på. 
Ledtrådar med kortfattad text och foton 
kommer att läggas ut på vår hemsida där 
också ett tävlingsformulär kommer att 
finnas. Leta sedan rätt på platserna och 
ta ett foto och en kort text som beskri-
ver platsen som bekräftelse att ni hittat 
rätt. Skicka in tävlingssvaren till oss och 
vi kommer att utse vinnare efter avslutad 
tävling. Det här ger oss en chans att se 
oss omkring i vårt eget fina län och kan 
dessutom gynna de näringsställen som 
erbjuder fika eller annat.
 Vi hoppas fortfarande på att en del av 
övriga planerade aktiviteter ändå kom-
mer att kunna genomföras i slutet av 
sommaren och hösten så håll koll på 
hemsida och Facebook där det kommer 
att finnas information om detta.
 Till sist en enkel bruksanvisning hur 
du tvättar en gammal Amazon ordentligt.
Börja med att demontera motor och väx-

ellåda, inredning och plocka ur alla rutor 
och dörrarna. När man ändå vill göra nå-
got ordentligt så tar man ju förstås bort 
framskärmar och sågar av taket också 
av bara farten. Sedan tar man ett annat 
nygammalt tak som kan finnas på lagret 
och punktar fast. Nu är det dags för stor-
rengöring. Eftersom någon vän av ord-
ning för länge sedan ville göra en riktig 
rostskyddsbehandling med en blandning 
av tjära, spillolja, sågspån mm så blir det 
en utmaning att rengöra bilen men med 
målmedvetenhet, en spackelspade, några 
liter avfettning och hetvattentvätt i minst 
fyra timmar är bilen ren. Sen kanske man 
få stå ut med att den tålmodiga hustrun 
med underlig humor kommer med en 
strut att sätta på mitt huvud.
 Med det här önskar vi från styrelsen en 
fortsatt fin sommar och att vi kan ses där 
ute så småningom.

Ordförar´n  Sture

Ordförar´n

Mekonomen
lämnar

10 % rabatt
till medlemmar 

Medlemskort
medtages.

Gäller butik och 
reservdelar.

till medlemmar på 

BILPROVNING

10 % rabatt
till medlemmar på

 bilprovning

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

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

10 %
rabatt

10 %
rabatt
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POSTTIDNING B

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

 Jemtlands Veteranbilklubb
Trädgårdsvägen 5, 832 43 Frösön • 070-660 49 99

 Plusgiro: 88 52 11-3 • Hemsida: www.jvbk.se

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

Måndagsöppet  
i klubblokalen
Från 5 oktober till 21 december 
håller klubblokalen på Trädgårds-
vägen på Frösön öppen måndagar 
klockan 19.00–21.00. 
Välkommen till  
gemenskap och fika!

COVID-19COVID-19

Hitta platsen !

Ledtrådar med kortfattad text och foton läggs ut på vår hemsida. 
Leta rätt på platserna och ta ett foto och en kort text 

som beskriver platsen som bekräftelse att du hittat rätt.
Mer information finns på hemsidan.

www.jvbk.se

Besök intressanta resmål i vårt eget län  
– tio besöksmål i varje kommun

Se hemsidan för aktuell information  
om kommande arrangemang

Damrally • Höstrally • Höstmarknad
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