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Redaktör´n

TRÅÅKIT
Att ha tråkigt är ju inte så himla roligt alla gånger. Jag
kanske var lite väl optimistisk och före i tid i min förra
krönika. Det är väl nu i slutet på mars man kan lyssna till
både takdropp och fåglars kommunicerande. Risken att gå
ner sig i grubblerier under årets mörka månader kan lura
bakom hörnet, men lyckas man vända trenden kan det
också vara starten på något nytt och kreativt. Ett försök till
inspiration och kanske reflektion över tider som gått. Det
som hände för 50 år sedan låter förstås väldigt avlägset för
er som inte hade kommit till världen då, men för många av
oss känns det ju bara som i förrgår och det är väl ungefär
det tidsavståndet som minnet behöver för att plocka fram
bilder och i bland dråpliga episoder.
Tidigt 70-tal var klubben under uppbyggnad och medlemmarnas fordon daterades till 1910-talet eller möjligen
de första årgångarna in på 20-talet. Fabrikat och modeller
som inte längre finns eller ens någon hört namnet på, hittades i skogsbryn eller bakom raserade lador i ett näst intill oidentifierbart skick. Bilar som efter sakletande på detektivnivå och tålmodigt hantverk från nya ägare åter kom
ut på vägarna igen. I allra bästa fall kunde någon vagn stå
ordentligt undanställd och därigenom nästan bortglömd
i skapligt inomhusklimat. Men vart tog dom vägen, alla
dessa fynd som nu i ålder rundar hundra års strecket?
Femtio år senare svärmar vi nu runt, och drömmer om
fordon från 1950 – 60 – 70 och någon gång även in på
90-talet. Fullt körbara bilar och motorcyklar som relativt
lätt hänger med i dagens tempo, åtminstone på 80-vägarna, men som ändå många gånger hjälper oss att återskapa en annan avlägsen, och så här i efterhand, alltid så
skimrande tid. Ungefär femtio år verkar tydligen vara någon sorts osynlig intressegräns vilket också avspeglar sig i
tidningens innehåll, även om
vi försöker att gå längre bak
i tiden när något dyker upp.
Det är dock svårt i bland att
sträva bakåt när verkligheten
samtidigt oupphörligt går åt
andra hållet.
Röjt snö har vi för all del försökt att göra även om vi haft
lite olika syn på hur det ska
gå till.
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Höstresa i
omgivningarna
Text & foto ROLF NILSSON

Det var en morgon i oktober i fjol. Vi satt som
vanligt vid frukostbordet när hon meddelade
att hon kände sig rastlös och hotade att klättra
på väggarna. För att undvika en omtapetsering,
vilket för mig liksom många andra saker, hör till
kategorin det värsta jag vet, föreslog jag i stället
en liten biltur som i min tanke skulle ske i de
närmaste omgivningarna, men det sista sade jag
inte högt.
När vi några timmar senare intog en god
lunch som avslutades med kaffe och mazarin på
Cineast i Sveg, insåg jag att mitt oskyldiga förslag vid frukostbordet, nu utvecklats till något
jag inte längre hade full kontroll över. Efter bron
över Ljusnan följer man ju oftast 45:an till vänster mot Mora. Tagit av till höger hade vi aldrig
gjort men orten Lillhärdal låg i mitt undermedvetna tack vare en bil jag sett i Rättvik för kanske
25 år sedan. En ljusblå Opel Olympia av 58-59
års modell. Det är alltså en Rekord P1 utan lister
och krom, något svagare motor och 55-57:ans
ratt. Klocka och ciggtändare saknades också för
den delen. Tio barndomsår med resor mestadels
till södra Sverige i baksätet på en sån Neptunblå,
färgbättringsburken finns kvar – Olympia, i vårt
fall Z8888, sätter sina spår. Numret var ett arv
från en äldre Volkswagen.
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Nu visste jag att den bil jag sett i Rättvik, som var
en exakt kopia av barndomsminnets Olympia,
fanns i Lillhärdal och efter fem fascinerat folktomma mil rullade vi in i ett Lillhärdal som, om
inte skolan haft rast just då, vore lika ödsligt som
resan dit. Vi såg varken någon tänkbar ägare eller
ens en skymt av ett Olympiabakljus som kunnat
väcka jaktinstinkten men jag vet var brevlådan
bor. Och egentligen spelar det ju ingen roll längre. Efter rundvandring på kyrkogården, såsom
folk i vår ålder gör, lyckades vi köra åt fel håll inför den fortsatta färden. En chans på två att göra
rätt blir så klart tvärtom. En gång för många år
sedan köpte vi hundra trisslotter och skrapade
tio lotter per kväll hur länge som helst, men inte
blev vi rika för det. ”Plötsligt händer ingenting”,
så varför skulle det bli rätt val nu? Vi tillförde
åtminstone statskassan cirka 2 500 kronor extra
den gången. Får väl ses som en återbetalning för
en blindtarmsoperation på tidigt 70-tal.
Det blev till att hitta ett ställe att sno på, som
dom stora chaufförerna säger när dom ska vända längs vägen. Solen och den inre kompassen
var återigen mer överens, och ortnamnet Särna
lockade oss vidare i denna från början så oskyldiga lilla resa. Särna tog emot oss med en livligt
trafikerad T-korsning och inte långt därifrån lite
blygt vilande vid laduväggen stod en 61-62:a
Rekord Caravan med nästan originalflammor i
fronten. Stopp och back på riksväg 70 och full
zoom på kameran. Vad gör man inte för en bild?
Komplett med det fabriksmonterade takräcket
dessutom.
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Högt upp lite längre in i byn stod en Chevelle
-68 med kromfälgar och lyste som en romantisk
solnedgång mitt på dagen. Verkade vara ett riktigt sympatiskt samhälle, det här. Farten sänktes
och vidvinkelögonen kopplades på. Resultatet
lät inte vänta på sig när min inre röst plötsligt
tog sig en skarp ton: gör om möjligt genast en
förbjuden u-sväng! Vidvinkelögonen hade bakom en verkstadsbyggnad upptäckt något, kanske
en takprofil? i en mörkblå färgnyans som tidsmässigt inte stämde in i vardagsmiljön. In förbi
brandstationen och genom ett grindhål. På tysta
tomgångsvarv rullade vi fram på bakgården och
såg en Vauxhall Viktor av 1965 års modell. Hel
och fin och fräsch, och till och med nästan mer
sällsynt än en Rekord Caravan med flammor.
Tillsynes oupptäckta smög vi ut genom både
grindhål och tätort.
Nästan mitt mellan Särna och Idre blev det
vägbyte igen, bättre skyltat den här gången. Väg
311 mot Tännäs var asfalterad men smal, kurvig och mycket backig och hon hänfördes över
den milsvida utsikten med skogar, små sjöar och
snöklädda okända fjälltoppar vid horisonten. Jag
å andra sidan, fick balansera mellan mötande
husbilsbackspeglar och vägrenen. Andra renar
också, för den delen.

Den tänkta middagen i Funäsdalen innan allt
stängde, gjorde att vi inte forskade vidare i amerikanska lastbilars märkesflora. Restaurangen
Fjällpizzan tog artigt emot både oss själva och
mitt kreditkort innan vi slog oss ner vid ett litet fönsterbord i den rymliga matsalen på andra
våningen. Det stora lugnet som bara infinner
sig i en för övrigt tom lokal försvann bryskt när
två barnrikefamiljer ur lokalbefolkningen hemtamt intog långbordet mitt i restaurangen. Det
spelade egentligen inte så stor roll att vår egen
konversation därmed blev aningen svårgenomförd. Vi hade inte så många ord kvar efter en hel
dag i bilen, men pizzan var god. Ett förslag att
övernatta i Funäsdalen röstades ned av mig. Jag
hade hemlängtan. Kanske ett dumt beslut. När
vi kommit till Hede var det så mörkt som det
bara kan bli i oktober och vi koncentrerade våra
blickar på vägens mitt- och kantlinjer samt däremellan eventuellt förekommande både två och
fyrfotingar.
Klockan 22:30 efter 60 mil var vi hemma igen,
och jag hade lyckats undvika en omtapetsering.

Tännäs välkomnade oss med en brant backe upp
mot stora vägen. Norge till vänster och Härliga
Härjedalen till höger. Vi tog till höger. Precis
som jag själv förmodligen kommer att göra på
ålderns riktiga höst, hade en, efter ett slitsamt
liv, något ärrad arbetare ställt sig vid vägkanten.
Förmodligen bara för att kolla eftermiddagens
trafikflöde och vinka till eventuella bekanta. Vi
bestämde oss för att det var en Chevrolet 1937
-38, men det var något med grillens överdel och
huvens rundning i nosen som gjorde mig osäker.
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Klippen kommer från Geir Högbom
samt Rolf Fregelins klippbok via Olle
Olsén.

SOM JAG SKREV I REDAKTÖRSKRÖNIKAN ÄR DET NÅGOT
MAGISKT MED TALET 50. FÖR UNGEFÄR 50 ÅR SEDAN
VÄCKTE DET BERÄTTIGAD UPPMÄRKSAMHET NÄR MAN
LYCKATS ÅTERUPPLIVA BILAR SOM DÅ VAR RUNT 50 ÅR
GAMLA. NOTERBART ÄR ATT MAN I TEXTERNA REDAN DÅ
TALAR OM AVGASRENING OCH MILJÖPÅVERKAN.
INGET NYTT, SOM SAGT.
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Seabee
och Spökis
Man borde läsa fler böcker. Det är visst
nyttigt, säger de lärde. Nu blir det inte så
ofta av olika anledningar. Svårt att ta sig
för, och svårt för mig som ovan läsare att
finna en bok som får mig att fortsätta efter de tio första sidorna. De flesta populärböckerna i dag handlar mest om märkliga mord som ska lösas av en avdankad
alkoholiserad kommissarie med ett havererat familjeliv bakom sig. Dessutom med
en attityd och ett språk som en, oftast
kvinnlig, ung aspirant är tvungen att stå
ut med vid sidan av att till slut lyckas lösa
mordgåtan. Sådana typer orkar jag inte
med varken i böcker eller på TV:n.
Något som alla, åtminstone alla som
vill kalla sig Jämtlänningar bör läsa däremot, är boken om Gunnar Spökis Andersson.
Författaren Karl Erik Johansson i Backe
kan inte haft det lätt i arbetet att i bokform återge de många gånger farliga och
äventyrliga uppdragen som Gunnar Spökis genomförde under andra världskriget
och ett trettiotal år framöver. Intresset för
flyget fanns redan när han som lillpojke
försökte att lyfta från marken i upp och
nervända hundkojor eller margarinlådor
och som oftast abrupt slutade med att det
gjorde ont någonstans.
Några år som tekniker och färdmekaniker på F4:s ambulansflygplan ledde honom in på det som senare blev hans livsverk i det civila. Förutom att transportera
fisketurister och hämta sjuka eller skadade personer i väglöst land, var det nog
fjällräddningen som låg honom varmast
om hjärtat och Gunnar lade grunden till
den fjällräddningsorganisation vi har i
dag, trots från början, ett lindrigt sagt
ljumt intresse på myndighetsnivå både
lokalt som på riksnivå.
Spökis var också till ovärderlig hjälp
för samerna med transporter av förnö-
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denheter och förflyttningar i fjällvärlden
där han var hemtam som ingen annan.
Flera olika flygplan och helikoptrar
har så klart avverkats genom åren men
den maskin som kanske de flesta känner igen och jag personligen förknippar
med Spökis är amfibieplanet Seabee som
oftast låg förankrad vid hamnen i Östersund.
Ett ohälsosamt möte 1974 mellan en
helikopter och en högspänningsledning
avslutade tvärt och tragiskt Gunnars jordeliv, men innan dess hann han med välBackspegeln #1 2022

digt mycket som de flesta i dag inte har
så stor vetskap om. Varför det står ett litet
klätterflygplan vid kajkanten i närheten
av Thomée kan ni fundera över, men det
har jag pratat om förut en gång.
Boken kan man beställa på
arkiv@flyghistoria.org
artikelnummer AS13.
Kostar cirka en hundring med porto.
Text & foto Rolf Nilsson
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CHEVROLET MASTER 85 -39
LARS-GÖRAN ÄR SVAG FÖR DE DÄR
MINDRE VÄGARNA SOM MAN NÄSTAN
GLÖMT ATT DE FINNS.
SÅLEDES BLEV DET ALTERNATIVSPÅRET ÄVEN DENNA GÅNG.
Text ROLF NILSSON
Foto LARS-GÖRAN ANDERSSON

"It´s Today´s
Performance Leader"
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Med start i Aspås drog vi genom näs och
över åsar såsom Litsnäset, Kyrkås, Bringåsen, och Sundsjöåsen. För att peppa
oss riktigt, hade han programmerat den
nya bilens högteknologiska radioutrustning med sin ungdoms musik. Gruppen
Chicago:s skivomslag lyste så tydligt och
skarpt i det som kanske kallas info-displayen samtidigt som kupén ljudmässigt förvandlades till en konserthall,
men som den dansbandsnörd jag var på
70-talet, hade jag aldrig hört, aldrig sett.

krävde traktor modell större för att hålla
öppen och fri från den halvmeter snö
som ramade in omgivningarna. Den
stora ytan omgärdades av ett antal byggnader och vi kände oss lite vilsna och
bortkomna innan Lennart vinkade in
oss i ett rymligt garage i det som en gång
förmodligen varit en del av ladugården.
Bilar har kommit …
Minus 15 grader utomhus förvandlades
till behagliga plusgrader tack vare en
mysig liten vedkamin strategiskt placerad mitt i rummet. Där stod också den
Chevrolet -39:a som var anledningen till
hela äventyret. Lennart har som förhållandevis nyinflyttad inte bara sett till att
kommunens invånarantal ökat, han har
också tillfört en och annan bil till Jämtlands lite mer intressanta fordonsflotta.
Förstabilsägare redan som åttaåring och
efter det rullade det på, kan man med fog
konstatera. Bilar har kommit och vandrat
vidare i en strid ström sedan pojkåren.

Vilse i pannkakan
Efter sju, åtta mil och kanske tre mötande
fordon kom vi fram till fyrvägskorsningen där någon spontant stannat för lite
småprat med en hundpromenerare och
Rissna kändes genast riktigt tättbefolkat.
Bolagsskogarna blev återigen närgångna
men efter några vänsterhöger-avtag tog
vägen slut på ett salsgolv i storleksordning som besöksparkeringen vid Zenit
i tidigare nämnda by, och som helt klart
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På frågan: hur många bilar har
du haft? kommer svaret lika snabbt
som kort: 1200.
De flesta spännande och ovanliga märken och modeller, eller fordon med det
i sammanhanget så populära ordet proveniens. Som ragga… förlåt, motorburen
ungdom, i Lennarts fall i Sundsvall, kan
man lätt föreställa sig att han var Kung på
stan med tanke på förmågan att hitta roliga bilar. På frågan: hur många bilar har
du haft? kommer svaret lika snabbt som
kort: 1200. 1201 nu då kanske, med Chev
-39:an. Den hämtade han i Västerås hösten 2021. Lätt som en plätt när man även
är innehavare av en kapellförsedd MANlastbil i precis lagom storlek för dylika
transporter.

Många av de danskbyggda bilarna
hamnade också i södra Sverige, liksom
den här 39:an som fick sin första registrering i Västervik. Dess vidare levnadsöden vet vi inte så mycket om, men åren
verkar ha gått varsamt fram och utsidan
visar inte upp några bucklor eller skavanker. Någon gång har den emellertid
blivit omklädd med nytt tyg i tak, soffor och sidopaneler. Med nymonterade
grovmönstrade vinterdäck finns inga
hinder för några spontana utflykter i det
vita landskapet. Jaa, det var ju det där
med värmepaketet då, men Lennart med
sambo Anna Lena har upplevt riktiga
vintrar tidigare.

Danskbyggd bil
Chevrolet Master 85 är modellbeteckningen som i det här fallet blir en tvådörrars version med 85 hästars motorn.
Nedvevbara bakre sidorutor känns riktigt lyxigt, däremot är den utan värmepaket.
Kanske det inte blev av att montera
någon extrautrustning innan kriget kom
och bilen ställdes förmodligen undan
endast en kort tid efter leverans. Enligt
Ingemar Lunds innehållsrika bok ”General Motors bilfabrik i Sverige” kan man
tolka det något annorlunda chassienumret som börjar med bokstäverna TC och
därefter endast tre siffror, som att bilen Rolf skrev, Lars-Göran tog bilderna,
förmodligen är ihopsatt i Danmark, allt- Anna Lena bjöd på smarriga hembakade
smörgåsar och saffransbullar. Mycket
så C som i Copenhagen.
mer finns dokumenterat från den gamla
goda tiden, men är för närvarande både
inlåsta och insnöade i närheten av kuststaden.
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Butiksbiträdet
och Camaron
Text ROLF NILSSON

Det råder tystnad och stillhet på Hornsberg och fel
vore det väl annars. Det är en februarigrå lördagmorgon 1968. Hjulspår i snöslasket vittnar om att
jag trots allt inte varit först ut i denna råa kalla filt
till morgon som snart ska bli en dag inte riktigt lik
andra lördagar. Det behöver i och för sig inte hända
mycket för att allt inte blir som man tror. Ibland är
det bara små tillfälligheter, sånt som man inte tänker på förrän långt efteråt. Klockan är snart halv åtta
och jag ska in till jobbet på firman. Reservdelsbutiken öppnar klockan 8.
Utanför Sjödins vid Hornsgatan 21 finns en hållplats och där ska snart en grön buss förhoppningsvis svänga in mot snöplogkanten och jag kommer
förmodligen att ta något steg bakåt för att inte få
skor och byxor översköljda av den lortiga vattensnöblandningen som pressas undan från de stora framhjulen. Bussen med linjenummer 5, Långåker, har
vid det här laget redan kört över Frösöbron, förbi
Taxistationen vid Runudden, fortsatt den
lilla backen fram till korsningen nedanför Hornsbergs skola där Hornsgatan och Bergsgatan möts. Där har den
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svängt in på Bergsgatan för att i sakta mak fortsätta
färden mot Alpbacken, och huka sig i vägtunnel
som var utgångsläget för underbacken och därigenom hindrade eventuella urspårade backhoppare
att dråsa ner på någon förbipasserande bil. Men
nu är det färdighoppat i Alpbacken. Ingen landar
längre i den branta underbacken för att sen bromsa
in nere på Storsjöns is. Tomma är de stora träläktare på var sida om underbacken, som tidigare var
fyllda av en entusiastisk publik som under andlös
tystnad iakttog, och hörde, det flapprandet ljudet
från ett par sladdriga moderiktiga byxor när hopparen lämnade språnget ovanför vägen för att segla
ut över, som det tycktes, halva sjön. Tystnaden övergick i applåder om den modige dödsryttaren stod på
skidorna ända ner och ut på den upptrampade ytan
på isen där hopparen plogade sig runt i en sväng tillbaka mot backen vinkandes till publiken. Nu utövar
man denna, ett tag så populära sport, i Lövsta:s båda
backar med Lilla och Stora tornet.
Färden går vidare med hållplatser vid Tanne och
Berge för att så småningom passera Ladängen och
”krönet”. Fortfarande på samma väg, men som nu
någonstans, kanske efter Tannesvängen men före
Falkdalens, heter Byvägen. Här har inte många kört
så tidigt denna lördagmorron och väglaget är mer
vinterlikt under hjulen på bussen när den passerar
café Rosenhill vid korsningen till Nybovägen och
sedan förbi Starlanders Livs innan den svänger höger ner Kaptensgatan och höger igen in på Hornsgatan och tillbaka till Östersund. Om den inte kanar
över Hornsgatan i vinterföret och stannar nere på
Bergsgatan vid Konditori Maxim, förstås.
Konditori Maxim är ett riktigt äkta Kondis med
egen bagare, en glasdisk fylld med goda tårtor, bakelser och kakor i olika format och smak. Och en jukebox. Precis som ett ställe ska vara för att få kalla
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sig Konditori. Här på Konditori Maxim kan man
till exempel för en femkrona köpa sig en Guldus, en
mazarin och sen ha någon 50-öring kvar att mata
jukeboxen med. Det borde bli två låtar. Om dom
inte hunnit byta ut skivreportoaren blir första låten
Gamle Svarten med Spotnicks. Old Faithful heter
den visst på engelska. Om jag inte spelar Gamle
Svarten två gånger, för att riktigt övertyga övriga
kafégäster om hur bra den är, så letar jag i registret
efter Streaplers Diggety Doggety. Huruvida skivan
är ljusblå eller svart kommer jag inte ihåg just nu,
vid busshållplatsen, men att den har legat tvåa en
längre tid på Svensktoppen det vet jag.
Någon grön buss kommer inte smygande nerför Kaptensgatan ännu. Det är några minuter kvar.
Däremot ser man, trots att Hornsgatan gör en liten
krök åt höger, ända bort till Parkgatan därifrån jag
står, utanför Sjödins Radio TV Kyl o Frys och väntar.
Jag ser att det kommer en röd 67:a Chevrolet Camaro RS uppifrån Byvägen. Att det är just en RS som
kommer ser jag förstås inte på så långt håll, men jag
har redan klart för mig vilken bil det är. Finns inte så
många att välja mellan. Från Parkgatan svänger den
in på Hornsgatan. Nästan som den buss jag väntar
på snart ska göra, men som jag inte kommer att åka
med, men det vet jag inte ännu. Vad jag däremot vet,
är vem som äger den röda Camaron som närmar sig.
Jag vet också varifrån han kommit, men det är inget
ett butiksbiträde pratar med sin chefs son om. Och
chefens son är just den som kör den röda Camaro
Z5872 som nu kommit till korsningen vid Kaptens-

gatan och föraren har troligen redan sett mig stå där
och vänta på 5:ans buss som ska ta mig in till staden.
I min lilla värld vårvintern 1968 finns det bara en
röd Chevrolet Camaro i Jämtland. Den har stått i
skylten som vi säger, i butiken, ut mot Rådhusgatan,
en längre tid under våren och sommaren 1967 innan chefens son tog ut den i trafik som sin tjänstebil.
Jag behöver inte ta något steg bakåt för att klara mig
från snöslasket när Camaron sakta svänger in mot
snövallen. Högerdörren öppnas och föraren ber mig
kliva in. Vi ska ju till samma ställe. Liksom. Fast
inte med riktigt samma arbetsuppgifter. Jag ska stå
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gatan innan bussen svänger Parkgatan upp och försvinner i en vänstersväng in på Byvägen. Jag kommer att gå Parkgatan neråt istället, till korsningen
vid Bergsgatan, där vi bor. På hörnet ovanpå mjölkaffären. Klockan tre börjar ”tio i topp”. Jag måste
ställa i ordning bandspelaren och radion. Den röda
67:a Camaro RS:n skulle ett år senare med en annan
ägare bli bryskt förpassad ut i skogen, men det vet vi
inte något om, denna lördag i februari 1968.
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Foto Gunnar Persson

bakom butiksdisken och sälja avgassystem till några
Opel Rekordar, två Calix kupévärmare, en och annan överdragsklädsel. och chefens son, … han ska
ju vara … chef! Han kanske säljer en bil? Jag sitter
fram i högerstolen i en röd, nästan ny 67:a Chevrolet Camaro. Vi säger ingenting. I stället betraktar jag
fascinerat detaljerna. Knapparna, den svarta galonklädseln med vita inlägg, de konformade, spetsiga
glasen över instrumenten, växelspaken och baksätet
som trots bilens storlek ändå är så litet. Men det är
ju en sportbil! En Camaro! RS minsann! Visserligen
hade jag gått runt den många gånger när den stod i
skylten i affären, men aldrig suttit i den. Det skulle
man förmodligen inte fått. Kanske vore tillåtet en
gång om man frågat först. Jag har däremot tidigare
under vintern fått förtroendet att beställa hem nya
elmotorer till luckorna för framlyktorna på nämnda
bil. Snö och is gör att dessa luckor, som, drivna av
små elmotorer, ska glida inåt/bakåt när lyset tänds,
gärna fryser fast vid framförande i Jämtländskt vinterlandskap. Det mår inte små elmotorer bra av.
När vi åker över Frösöbron som avslutas med
järnvägsövergången vid Strandgatan känner jag att
jag borde säga något. Bara för att var lite artig. Det
är ju chefens son jag åker med. ”Är det inte svårt att
köra en så här stor och stark bil på vintern?” blir min
intelligenta fråga. Chefens son är allvarlig och tyst
en liten stund innan han eftertänksamt svarar ”Joo
Rolf, det är det”. Sen är vi tysta resten av Strandgatan
förbi järnvägsstationen och upp Ringvägen, in på
Rådhusgatan fram till firman. För övrigt första och
hittills enda gången jag åkt i en röd 67:a Chevrolet
Camaro RS. Det skall dröja till oktober 1968 innan
jag själv kan köra en röd bil. Något mindre i formatet. Men röd! Det vet jag däremot inget om nu,
men jag tror att när klockan blivit ungefär en kvart
över ett och jag låst och släckt i butiken och gömt
undan dagskassan i vårt hemliga hyllfack bland reservdelarna på lagret, ska jag gå ut på Rådhusgatan
mittemot OK-macken och vänta på bussen in till
stan. Där jag byter och hoppar på tvåan, plingar vid
Sjödins och kliver av vid sista hållplatsen på Horns-
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Text STURE HERNERUD
Illustration JÖRGEN FLYKT

DRÖMMEN OM EN CORVETTE STINGRAY AV DEN TREDJE
GENERATIONEN HADE FUNNITS ÄNDA SEDAN JAG TOG
KÖRKORT FÖR ÖVER ETT HALVSEKEL SEDAN. JA, OCH JAG
HAR FAKTISKT LYCKATS BEHÅLLA DET HELA TIDEN ÄVEN
OM MAN IBLAND FRESTAT OCH TÖJT PÅ GRÄNSERNA FÖR
DET TILLÅTNA …
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För ett tjugotal år sedan drog jag på mig
en vanlig förkylning som dessvärre slog
sig på stämbanden och doktorn beordrade total tystnad eftersom man annars
kunde bli kroniskt hes. Det blev en dyrbar
ofrivillig karantän som ledde till mitt första köp på Blocket. Eftersom jag inte skulle prata i telefon så satt jag hemma och
roade mig med att titta på bilar i datorn
men jag var fortfarande ingen stor användare av detta medium så det var mest lite
trevande sökningar hit och dit.
Efter ett par dagars tryckande så dök
den då upp – Corvetten med stort C. Visserligen ingen 72:a som var drömmen,
men en 74:a med bigblock, BB 454 LS 6.
Nära 500 kusar, lackad i white pearl och
fläskiga däck och till rätt kurs eftersom
ägaren i Lund inte orkat montera ihop
den efter lackningen i mitten av åttiotalet.
Nu gällde det att övertyga den bättre hälften hemma att vi verkligen behövde just
den här bilen. Möjligen tyckte hon synd
om mig i min ensamhet och påtvingade
tystnad för hon gav sig osannolikt fort.
”Har du råd så köp den”, var hennes kommentar och jag förstod senare att även
hon gillade bilden på den vita sportbilen.

Nu gällde det att smida snabbt så hon
inte hann ändra sig så affären gjordes upp
med den trevliga skåningen som för övrigt
hade ett antal fina jänkare till i garaget.
En snabb resa till Lund och transport av
bilen, som faktiskt överträffade förväntningarna, till en kompis i Limhamn som
upplät en plats på gården tills jag skulle ta
med den hem. Åter på jobbet i Östersund
med återställd röst började organiseringen av hemtransporten. Jag övertalade en
annan bilintresserad kompis att följa med
för att traila hem bilen. Nu gällde det att
hitta en bra trailer för ekipaget och hittade en i bekantskapskretsen som verkade passa för transporten. Någon frågade
liksom i förbigående hur bred Corvetten
var baktill eftersom det satt rejäla däck på
den. Kompisen i Limhamn beordrades ut
för att mäta kärran och då uppstod genast

Nu gällde det att smida snabbt
så hon inte hann ändra sig.

ett problem – den lånade trailern var för
smal och någon annan gick inte att hitta
i brådskan.
Kompisen frågade då varför vi inte
kunde köra hem den och den tanken
hade faktiskt flugit genom mitt huvud
men då måste vi ha en följebil. Sagt och
gjort, vi blåste ner med bil och lite verktyg utifall att det kunde behövas …
Så var det då dags för hemfärd men eftersom bilen inte körts på länge skulle vi
göra en kort provtur runt kvarteret. Den
mullrande åttan med den nervösa kammen spann ganska gott men tändningen
var inte alldeles hundra men det skulle
säkert funka så vi drog en repa ut i villaområdet och då fick vi en mindre trevlig
överraskningen, bromspedalen gick i botten och bilen ville inte stanna där vi ville.
Med hjälp av en fungerande handbroms
som någorlunda tämjde automaten så tog
vi oss tillbaka. Hur gör vi nu? Jo, kompisen hade kört en hel del rally och visste på
råd – vi köper två små svetstänger, nyper
av bromsrören vid oken som läcker. Sagt
och gjort, det blev två svetstänger vid
bakaxeln som lindades fast med eltejp,
mer bromsvätska i behållaren och vips så
hade vi lite broms på framhjulen och en
hyggligt fungerande handbroms.
Nu återstod det dock 115 mil hem så vi
gav oss iväg. Det här skedde under april

och det var fortfarande skånsk vårvinter,
ingen snö men massor med torkade löv
som passerade både utanför och inne i
bilen. Det fanns nämligen inga gummilister alls som stängde ute skräp, damm och
ljud.
Nåväl resan gick ganska bra med några få tjyvstopp och det var nog bränslet
och dåligt ställd tändning som ställde till
det. Varje gång bilen skulle startas igen
så baktände motorn med stora eldslågor
som följd men sen gick den som vanligt
igen. Vi nådde Gävle den första dagen
och övernattade där för att nästa morgon
bege oss vidare norrut. Väderprognosen var lite hotande, snö och kyla i södra
Norrlands inland och fjälltrakter … Breda
stenhårda däck som suttit på i minst 15
år, i och för sig med bra mönster i kom-
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bination med 500 hästar, kassa bromsar
och en bil som kändes lite ovan var inget
som var riktigt lockande när vi drog iväg.
Resan gick dock utan större problem men
när vi närmade oss Östersund började det
att krylla av poliser. Bilen var visserligen
skattad och försäkrad och jag hade också
bokat tid på bilprovningen men det var ju
trots allt körförbud på kärran. Nu klarade
vi oss utan att bli stoppade och de många
poliserna var inkallade för bevakning av
något EU-toppmöte som skulle ske i Åre.
Resan blev ett äventyr och väl hemkommen kunde vi pusta ut och hustrun
var glad över den nya bilen som sedan
skruvades ihop, blev besiktigad och har
sedan körts en hel del genom åren.
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Planering
med full fart
I drygt femton år har vi, Annika och Anki, varit evenemangsansvariga. Det har varit fantastiskt roligt men också en hel
del arbete. Den stora prövningen har varit när Coronan slog
till. En helt ny värld att navigera i. Vad kan vi göra, när kan vi
göra det, frågor som ständigt har kommit till oss. Många frågor som – Hur länge ska evenemangen ligga nere och varför
Anki Granlöf och Annika Danielsson.
kan ni inte genomföra det och det? När man är en arrangör
för olika aktiviteter som samlar människor på allmän plats så
krävs tillstånd, till exempel Stortorget, travparkering, marknad Stortorget så föreslår vi att man parkerar utanför så kan man
och Springmeet.
fara när man vill och den som vill följa på fikaträff kan få stå
Det är hos Polisen man söker tillstånd, men även kommu- på torget.
nen och Länsstyrelsen får yttra sig i saken. När man söker ett
Nu håller vi tummarna på att 2022 kommer att vara ett nortillstånd för en förening så måste det finnas en juridisk person malt år och vi kan få träffas igen utan en massa restriktioner.
som skriver under ansökan. Så på varje ansökan finns en per- För vi är i full gång med planering. Vi ses!
son som med namn och personnummer tar på sig personligen
Annika och Anki
att ansvara för ordning och säkerhet. Om detta inte efterföljs
så kan Polisen upplösa sammankomsten. Det som styr detta är
ordningslagen. Vid försummelse kan böter eller åtal föreligga.
Opus bilprovning bjuder in till
Efter påsk 2020 till och med juni 2021 har inga tillstånd beviljats för vår del. Det har varit ett deltagarantal på max 50 personer, alltså både deltagare och funktionärer. Därför har vi inte
Det kommer finnas fika att köpa av
känt hos kunna garantera säkerhet och följa tillståndskraven.
Krokom Parasportförening
Välkommen med din pärla.
Vi har under många år samarbetat och träffat de olika myndigheterna för att arbeta in ett ömsesidigt förtroende. Under
juli till september har vi haft ett Corona-anpassat tillstånd. Det
vill säga att vi har haft ett max på antal deltagare. Vi ansvarar
för hur personer uppträder, håller avstånd med mera. Polisen
har varit på Stortorget i stort sett alla onsdagar. Vi har haft
Länsstyrelsen som skickat tillsynsprotokoll och uppmaningar
på hur vi ska agera samt också varit förbi på plats för att se vi
uppfyller kraven.
Våra otroligt trevliga och arbetsvilliga parkeringsvakter som
hjälpt er att parkera har varit på plats för att hjälpa oss upprätthålla ordning men också för att så många som möjligt ska
få plats. Vi har fått det angenäma problemet att vi börjar på
är så många som vill hänga med på fika, så platsbrist råder.
Börjar man parkera längst ner på torget så kommer de som ska
ta sig upp inte att få plats, utan vi har fyllt på längst upp och
arbetat oss neråt. De har även sett till att alla utfarter har varit
öppna som det krävs i tillståndet. Eftersom vi idag är så många
så måste den som vill parkera på Stortorget följa parkeringsvaktens anmodan utan tjafs.
Sommaren 2021 var första gången vi fått avvisa en hel del
fordon på grund av att det helt enkelt var fullt. Om man är
tänkt att stå en stund bara och därför vill parkera långt ner på

Veterandag 14 maj kl 8–13
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Ordförar´n
Årsmötet avklarat och inte blev det som
vi hoppades. Coronan tog ny fart vid årsskiftet och smittspridningen ökade i januari vilket gjorde att vi tog beslut om att
genomföra årsmötet digitalt även denna
gång. Vi var ett femtontal som var uppkopplade och efter diverse teknikstrul
lyckades vi ändå genomföra mötet. Jag
konstaterade att deltagarnas kompetens
är nog betydligt högre i teknikfrågor
som till exempel handlar om att renovera
bromsarna på gamla bilar än dagens ITteknik …
Alla var rörande överens om att den
här typen av möten måste ske ”i verkligheten” om de ska skapa engagemang och
ge möjlighet att umgås och surra lite med
både nya och gamla bekanta. Nästa år
måste vi träffas igen på Teknikland som
vi gjort så många gånger tidigare.
Trots allt så har klubben ändå lyckats öka antalet medlemmar under pandemin och vid årsskiftet tangerade vi
1 400-gränsen. Klubbens ekonomi är
fortfarande god och vi har också genom
en duktig kassör, Arne Nilsson, lyckats få
ekonomiskt bidrag från både Riksantikvarieämbetet och Motorhistoriska Riksförbundet för att lyfta fram vårt rullande
kulturarv och för att lindra verkningarna
av uteblivna intäkter under pandemin.
Vad gäller styrelsens sammansättning
så gjordes inga större förändringar och vi
som stod i tur att avgå fick fortsatt nytt
förtroende. Däremot lämnade en trogen
medarbetare oss och det var Olle Norin
som avböjt omval och avtackades. Olle
är förstås kvar i klubben även om han för
tillfället inte har någon veteranbil så vi
hoppas få se honom som funktionär vid
kommande evenemang trots det.
Vi passade också på att uppmärksamma Anki och Annika i Evenemangskommittén för deras fantastiska arbete med
att organisera våra träffar och framför
allt deras förmåga att hitta både nya och
gamla besöksmål för våra onsdagsträffar.
I år har de redan bokat in 22 olika platser
som vi ska besöka.
Vi tackade också Rolf Nilsson och
Lars-Göran Andersson för deras arbete
med att framställa en medlemstidning
som tillhör de absolut bästa i landet.
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Sture
Hernerud

Anki
Granlöf

Arne
Nilsson

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

Springmeet, Motorhistoriska dagen, Inomhusmarknaden, ett antal måndagsträffar och Luciacruisingen. Nu ser det
ändå mycket ljusare ut för alla evenemang som vi planerat under detta år och
vi hoppas verkligen att vi kan på något
sätt uppmärksamma att klubben nu varit
verksam i mer än femtio år.
Vi gör vad vi kan för att hålla liv i
våra gamla fordon trots alldeles för höga
bränslekostnader och dessutom sämre
kvalitet på soppan och en omvärld som
känns väldigt darrig just nu. Jag hoppas
att vi ses på träffarna och vägarna framöver.
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
Backspegeln #1 2022

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

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

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

REDAKTIONSKOMMITTÉ

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

LEDAMOT
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SEKRETERARE FÖRSÄKRINGSANSVARIGA

Rolf
Nilsson

Eric
Flemström

Annika
Danielsson

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

Årsmötet gästades också av Maria Bogren som representerade Svenska Jaguarklubben. Hon har rollen som ansvarig för
deras stora sommarträff som i år kommer att ligga i vårt län. Cirka 200 bilar
beräknas komma till Frösö Park 12–14
augusti och lördagen den 13 augusti
kommer en utflykt att ske i västra delarna
av Jämtland. Hon söker nu funktionärer
för som kan hjälpa till med det evenemanget. Maria satt för övrigt i vår styrelse
och var även ansvarig för Backspegeln för
ett tjugotal år sedan.
Styrelsen har haft ett antal möten och
vi kunde ju också köra igång onsdagsträffarna i början av juli. Vi genomförde sedan både Damrallyt och Höstrallyt med
många deltagare men tvingades ställa in
Tjälasvängen, Bilbesiktningen på Opus,

EVENEMANGS- OCH
RALLYKOMMITTÉ

ORDFÖRANDE

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
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10 %
rabatt

till medlemmar på

BILPROVNING

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

Mekonomen
lämnar

10 % rabatt

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

Säljes
Klubbtröjor med logga

T-shirts och pikétröjor 100 kr
Kepsar 50 kr.

till medlemmar
Medlemskort
medtages.
Gäller butik och
reservdelar.
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POSTTIDNING B

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

Jemtlands
Veteranbilklubb

2022
Maj
4 Grönänge dansbana, Dvärsätt
11 Aspåsgården, Aspås
18 Tulleråsens bygdegård
25 Nornan, Stugun
Samling Stortorget från klockan 18
och avfärd klockan 19.

Juni
1 Tistegården, Häggenås
8 Hissmofors Folkets hus
15 Svedje, Brunflo, David Jonsson
22 Guldsmedsbackens Bygdegård
Haga, Brunflo

Motorhistoriska
dagen

Måndagsöppet
i klubblokalen

6 juni i Hackås • kl 11–15
• Peoples choice 11.00–13.30
• Underhållning
• Försäljning av hamburgare,
kolbulle och kaffe med bröd
Föreningshuset
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bildades 1970 och har cirka 1 400
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.

Inget nytt under solen är

ett slitet uttryck, men vad annars säga om det här klippet
ur MHF.s tidning Motorföraren
juni 1968.

Från 10 januari till 25 april håller
klubblokalen på Trädgårdsvägen 5
på Frösön öppen måndagar klockan
19.00–21.00.

Välkommen till
gemenskap och fika!

Jemtlands Veteranbilklubb
Backspegeln
2022 49 99
Trädgårdsvägen 5, 832
43 Frösön #1
• 070-660
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