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Text n´ROLF
Foto n´ROLF, LARS-GÖRAN ANDERSSON
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Annika sa att det var 131 bilar. Exakt. Det
hade nog gått in en rad till på den inte
alltför stora parkeringen, men nu blev det
aldrig något kaos, som någon = jag, befarade. Dessutom fanns en äng lite längre
bort pilad och förberedd om fikabesöket
på Grönänge, Dvärsätt skulle ta invasionsformat. Första onsdagen i maj och
inte så värst många plusgrader gjorde väl
att en del stannade kvar hemma i soffan
med filten över benen. Dessutom kanske
inte alla bilar ännu var i iordningställda
och uppstartade så tidigt på säsongen.
Bra organiserat med funktionärer vid infart och inne på området, plus ett dansbanegolv inomhus som för kvällen möblerats med ett stort antal bord och stolar
och ett rejält fikabord med förberedda inpåsade kakportioner gjorde sitt till för att
alla fick plats och det hela blev en riktigt
trevlig kväll.
Det var fortfarande lite kallt onsdagen
därefter när det drog ihop sig till höghöjdsläger i Aspås, 400 meter över havet.
Mörka skyar över stadens gator och torg
medförde kanske att en del ännu en ons-
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dag stannade hemma, men det blev bra
nog så fullt ändå och det befarade regnet
uppenbarade sig inte förrän vid 21-tiden
då de flesta redan dragit hemåt. Någon
i arrangörs-staben sa att nästan allt i fikaväg gick åt, och med tanke på att det
förutom stut och krus på kakfaten även
ingick rullrån som byns rullråns-dam
egenhändigt gräddat och rullat 500 exemplar av, kan man väl uppskatta besöksantalet till något liknande. Dessutom
gick hamburgergrillen varm hela kvällen.
Tulleråsen bjöd på sommarvärme och
gott fika till stämningsfull bakgrundsmusik i behaglig ljudnivå. Det finns en
hel del intressanta fordon runt om i Offerdalsbyarna som man annars inte ser så
ofta men till Tulleråsens hembygdsgård
kom dom i store hopan. Dessutom reser
folk från de mest avlägsna trakter bara
för att träffas och umgås en kväll. Är man
inte släkt med varandra, som de flesta på
något vis är, så har man åtminstone gått
i skolan eller läst för prästen tillsammans
någon gång för länge sen. Störst till både
antal och storlek även denna kväll var
nog de amerikanska bilarna som dessutom oftast är i mycket fint skick. Kenneth och Tinja Olsson höll med hjälp av
deras 64:a Dodge Dart, BP:s servicenivå
på oklanderlig nivå. Alla tre har Föllinge
som hemort men det finns Offerdalsrötter även där. Inget ont sagt om någon
annan bil på parkeringen, men en något
sliten och väldigt sällsynt blå liten varelse
som stod i bortre kanten nästan gömd
mot skogen drog till sig mitt intresse. I
tvåtakt och med tre tändspolar lystrade
den till namnet DKW F11. Länge sen sist
får man väl säga. Dessutom trodde jag
att det, förutom DKW Junior, bara fanns
F12:or i den storleken.
Nästan alla kom, till sist också myggen,
när solen dalade ned bakom Risberget.
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Grönänge dansbana

4 maj

Aspåsgården

11 maj

Tulleråsens bygdegård
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Text STURE HERNERUD Foto HASSE HÄGG, ROLF NILSSON

Hasses El Camino
Hasse Hägg i Bomsund utanför Stugun
äger en ovanlig Chevrolet – en El Camino av 1960 års modell. Bilen fanns tidigare i Tidaholm och Hasse bytte bort
sin HD panhead -55 mot Caminon för
drygt femton år sedan. Skicket var då lite
sisådär med bara en växel i PG-lådan och
ganska rostig. Golvet var lagat i USA på
samma sätt som en hel del andra jänkare
– skruvat aluminiumgolv ovanpå rosten
… motorn var däremot kry och den har
fungerat kanonfint sedan köpet.
Bilen importerades till Sverige från
Carson City, Nevada 1995 och hamnade
då i Åstorp där den omgående såldes till
en kille i Tibro. Där var bilen kvar till
2006 då den hamnade i Tidaholm och
den ägaren måste ha tröttnat på den direkt eftersom Hasse bytte till sig den senare samma år.
Den användes flitigt under tiden som
renoveringen pågick och Hasse beräknar att han nog kört uppemot 7 000 mil
efter inköp och det har blivit en hel del
längre resor inom landet och bilen har
hela tiden fungerat ”djävulskt bra” enligt
ägaren.
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Caminon har som sagts renoverats genom åren och fått nytt golv, nya skärmkanter och delar av bakluckan blev också utbytt samt byte av alla bussningar i
framvagnen. Växellådan blev förstås bytt
och idag sitter en TH 700-låda från -89 i
den. Motorn är Chevans 283:a och kom-
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Hasses bil drabbades av ett av de stora
takrasen på grund av snötyngden vintern 2018. Tillsammans med ett antal
andra veteranbilar stod Caminon i en
stor lada utanför Östersund och taket
gav vika efter ett stort snöfall. Bilen fick
stora skador på karossen men är nu efter
idogt arbete på väg att bli körbar igen.
Jag träffade Hasse och bilen i ett hobbygarage i stan under våren 2021 och då
återstod en del jobb på biltaket. Idag är
bilen nästan helt återställd och ska ut på
vägarna igen men för några av de övriga
fordonen som stod i ladan slutade det
tyvärr med helskrotning.
Hasses bil var vid tillfället oförsäkrad
så han har gjort allt renoveringsarbete
själv och han har lyckats imponerande
bra trots avsaknad av utbildning i plåtslageri och lackning. Det nya taket är
ihopsatt av tre olika begagnade delar
som hittats på olika håll och övriga plåtarbeten är också mycket skickligt utfört.
På frågan när vi får se bilen på vägarna igen så blir svaret mer lakoniskt
– 2022, 2023 eller 2024. Vi som håller på
med större renoveringar förstår vad han
menar.

Lite fakta

Den första generationen av Chevas personbilspickup gjordes bara
under åren 1959 och 1960 och var
ett direkt svar på konkurrenten Ford
Ranchero som kom 1957. Caminon var en ny variant av Impalan
med de svulstiga bakfenorna och
fenorna på bilen från 1960 har
samma form som Impalan hade det
året också. Produktionen av -60:an
var bara drygt 14 000 bilar och
idag finns inte många kvar av den
årsmodellen.
Produktionen upphörde detta år
men återupptogs sedan 1964 och
tillverkades ända fram till 1987 med
en hel del förändringar i utseende
och utrustning. Den blev ganska
populär som bruksbil även i vårt
land och som hantverksbil blev den
ju ofta väldigt nedsliten så därför
finns inte så många kvar i trafik
längre.

mer också från en senare motorfamilj.
Ny inredning hade inköpts och skulle ha
varit monterad om inte katastrofen inträffat i mars 2018.
Eftersom bilen inte synts på våra träffar under senare år så började vi att göra
lite efterforskningar och det visade sig att
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Tjälasvängen 2022

Rally med
viss vinterkänsla
Text & foto LARS-GÖRAN ANDERSSON
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Enligt traditionen ska Tjälasvängen äga rum i februari varje år,
men ett visst virus satte stopp för detta förra året, då nästan inget
publikt gick att genomföra under första halvåret. JVBK tvingades
helt enkelt att ställa in vinterrallyt. Inför 2022 såg det lite ljusare
ut, rallyt planerades äga rum under februari för att kunna bjuda
på mycket snö och många minusgrader. Det är ju ändå ett vinterrally! Inte heller detta gick som planerat, det var en del restriktioner som inte hade försvunnit i februari. Istället provades med
att flytta rallyt till slutet av mars, närmare bestämt till lördag 26
mars.
Det var samling i Svenstavik hos Jan Kårvik, vid hans garage
på Industrivägen. Garaget saknar motsvarighet, men skulle kunna beskrivas som länets största man-cave. Inne i industribyggnaden finns ett flertal fordon, allt från modellbilar, via båtar, små
traktorer, verkstads- och mackmiljö till bilar från olika tidsepoker. Allt i bästa möjliga skick. Grymt imponerande!
Tillbaka till Tjälasvängen. Vi som hade hoppats på kyla och
massor med snö blev lurade. Solen sken, temperatur runt nollan
men en envis snålblåst gav ändå lite vinterkänsla. Vid klockan
11:00 släpptes bilarna iväg i normal oordning. Färden gick efter den gamla riksvägen mot Skanderåsen, vidare mot Skucku,
Bingsta, Gillhov, och andra kända namn som man kanske inte
riktigt har koll på var dom exakt ligger. Ett antal kontroller var
placerade efter sträckan, en del frågor var lätta, andra fick man
tänka till lite mer på.
En period med relativt varmt väder innan rallyt resulterade
i lite sämre vägstandard på sina håll, kallas för tjällossning och
är ett utmärkt tillfälle att testa bilens framkomlighet, fjädringsväg och hur mycket lera som får plats i hjulhusen. Vid målet för
dagen, Lyransgården i Fåker, verkade det som alla bilarna hade
klarat färden utan men. Hela rallyt var cirka 113 kilometer långt,
oräknat de kilometer som behövdes för att ta sig till Svenstavik
och hem från Fåker. Ett intressant fenomen lade jag märke till,
ju äldre bilkonstruktionen är ju mindre skitig blir bilarna. Se på
hur en gammal folkabubbla skitat ner sig i jämförelse med en
modern folkakonstruktion som är skitig upp till dörrhandtagen
och totalt geggig på bakluckan.
Inne i lokalen serverades fika och/eller soppa i väntan på prisutdelningen. Andra kollade in bilarna på parkeringen och inväntade eftersläntrarna. Sista kontrollen var på parkeringen där det
gällde att veta hur långt man skulle köra för att hjulet skulle rulla
ett varv, låter enkelt men det var det inte.
På prisbordet fanns 1:a, 2:a och 3:e pris i Tipsrundan, pris för
Åkt Längst, Jävlats Mest samt JVBK:s Hederpris. Vilka fick då
priserna? Jo, vänd blad så har du svaret på nästa uppslag.
Årets Tjälasväng samlade, om jag räknat rätt, 56 fordon av
varierande årgångar och modeller. Tack till alla som gjorde det
möjligt att genomföra arrangemanget. Det ska bli spännande att
se vilken del av Jämtland som ska utforskas 2023.

Backspegeln #2 2022

11

Bilden på samtliga pristagare: Från
vänster med prisbucklan i hand en nöjd
3:e pristagare, Anders Karlsson, Krokom.
Till höger om honom 2:a pris, Anders
Nordell, Överturingen. 1:a pris med
största bucklan Bengt Edlund.
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Ås. Priset för Åkt Längst gick till Mats
Graveleij, Hudiksvall. Ett gäng som
återkommer mest varje år. Snett bakom
står den som Djävlats Mest, Thord
Westerlund, Hackås, vars bil råkade ut
för några ånglås under resan.
Backspegeln #2 2022

Längst ut till höger står Inger och Arne
Nilsson, Brunflo, som belönades med
JVBK:s Hederpris. Som av en händelse
fyllde Arne under helgen 80 år, men still
going strong.
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EPA-traktor och BeachBuggy

Föregångare
för ombyggda
Text ROLF NILSSON
Bildmaterial ROLF NILSSON, LEIF NILSSON, ROLF BOIJE

Först i Sverige var han och helt lagligt
dessutom, vilket nogsamt poängterades
i texterna tillsammans med bilder där
polisman Erixon bredvid bil och yngling
konstaterar att allt är helt i sin ordning
även om poliskollegan Ängerfors menar
att bilen trots allt är en juridisk nöt och
har funderingar på att få fallet prövat hos
statliga Väg och Vatten. Ganska exakt 60
år har gått sedan Leif Nilsson, nu för tiden boendes i Östersund, lusläste lagar
och regler gällande ombyggnad till, och
framförande av EPA-traktor. En liten detalj som blev avgörande för valet av bilmärke var att axelavståndet inte fick vara
längre än 2,25 meter. För att slippa kapa
och korta en hel bil fann Leif att lilla Fiat
500 passade helt ypperligt i orört skick.
Växellådan modifierades förstås för att
ekipagets maxhastighet inte kunde överstiga de 50 kilometer i timmen som lagen föreskrev. Bakaxeln miste sina fjädrar och blev stumt förankrad. En annan
inte så obetydlig rad i bestämmelserna
påpekade att fordonet i första hand inte
fick framföras för personbefordran. Leif
löste det lilla hindret genom att montera
dragkrok, fixa till en lagom stor släpvagn
och åtog sig att köra sopor i hemmakvarteren.
Många fina bilar har passerat genom
Leifs renoverar- och bilhandlarhänder
sedan dess och förutom en Auburn-replika som vinner priser var än de kommer på träffar, står nu också en fin Thunderbird i garaget. Bredden på bilintresset
och förmågan att hitta ovanliga modeller
tydliggörs extra väl efter att i privata arkivet hittat en del bilder från 70-talet på
fina, gärna potenta, amerikanare, men
även en liten Nash Metropolitan convertible som Leif snällt poserar vid.

I MAJ 1962 VAR DET STORA RUBRIKER I BÅDE LOKALA SOM RIKETS
STORA TIDNINGAR OCH ÄVEN DEN RELATIVT NYSTARTADE SVENSKA
TELEVISIONEN HADE ETT INSLAG I NYHETERNA OM 16-ÅRIGE LEIF
NILSSON FRÅN BRUNFLO SOM KÖRDE BIL TILL SKOLAN.
20 ÅR SENARE, SOMMAREN 1982 ÄR DET ÅTERIGEN STORA TIDNINGSRUBRIKER NÄR ROLF BOIJE BLIR FÖRST I SVERIGE ATT BYGGA
OCH FÅ GODKÄND EN BEACH BUGGY.
14
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En Beach Buggy med plastkaross utan
dörrar monterad på kortad bottenplatta
från en 66:a Volkswagen, och fälgar från
USA, berättar motorskribenten Gösta
Nilsson i Östersunds Postens lördagsnummer 21 augusti 1982, och fotograf
Christer Moberg fick in en stor färgbild
på den eftertraktade ”ettan”, tidningens framsida. En VW 1500 motor med
dubbelförgasare och med ett specialavgassystem som även det är beställt från
USA, sköter om framdrivningen.
Sedan 1969 hade det i praktiken varit
omöjligt att få ombyggda fordon godkända eftersom det krävdes krockprov.
Dåvarande
kommunikationsminister
Ulf Adelsohn såg dock 1982 till att häva
de mest galna kraven som hindrade ett
godkännande av hembyggda fordon.
Huvudkravet i de nya bestämmelserna
var att de uppfyllde samma säkerhetskrav som fabriksbyggda bilar. Det visar
sig vidare i artikeln att SFRO, Sveriges
fordonsbyggares riksorganisations tillförordnade besiktningsman i Östersund,
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den i fordonskretsar inte helt okände
Hans Emerén övervakade och gav det
färdiga bilbygget betyget ”med beröm
godkänt” och att Hans har egna tankar
på att bygga en Ford GT40.
Skruvat bilar och motorer har Rolf
gjort i alla tider till vardags med egna
firman Mekobil där främst luftkylda
folkvagnar fått sin omvårdnad. Även
helgerna var på den tiden det begav sig,
fullbokade. Körde han inte själv i skogen,
följde han med och servade när kompisarna tävlade både på bana och i skogen
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sommar som vinter. Till exempel Lasses
ban-hundkoja var i trygga händer under
många helgutflykter, och när Boo Brastad körde en SM-deltävling på Mosjön
med Commodoren var inte Rolf sen med
att trycka fast firmadekaler på bakskärmarna.
Huruvida livstempot nu för tiden har
trappats ner något vete gudarna, men när
andan faller på renoverar Rolf gärna en
och annan VW-motor, helst sådana från
sena 40- och tidiga 50-talet.
Och precis nu denna sommar är det
60 respektive 40 år sedan dessa pionjärer
tände hopp och entusiasm i fordonshobbyn. Tiden går vare sig man vill eller inte.
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SPRINGMEET
Text LARS-GÖRAN ANDERSSON Foto LARS-GÖRAN ANDERSSON,ROLF NILSSON
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Vinnare av Epa-utlottningen,
Stefan Andersson, Östersund.

Backspegeln #2 2022

19

Det finns fördelar med att fota och skriva
för Backspegeln, ett exempel är att man
slipper sitta i kö för att komma in på
Opefältet i stället kan man åka in samtidigt med de frivilliga som håller igång
hela Springmeet. På det sättet får man
följa händelserna från början. Klockan
09:00 öppnade båda infarterna, parkeringsvakterna på fältet dirigerade bilarna
och såg till att gräsmattan fylldes på ett
effektivt sätt. En timme senare hade det
redan kommit många fordon och man
kunde gissa att det kunde bli i närheten
av rekordåret 2019. Framåt 12-tiden fick
gissningen revideras, det var ingen tvekan om att rekordet skulle slås, det var
fortfarande en våldsamt lång kö vid insläppen. Parkeringsområdet blev bara
större och större och det hann bli många
steg denna dag för att försöka att se så
mycket som möjligt men ändå hade man
missat många godbitar. Det inser man
när dagen är slut och man kollar andras
bildskörd på Facebook.
Marknaden upptog en större yta och
hade fler säljare än vanligt, de allra flesta
med motorrelaterade varor. Många fynd
gjordes, jag såg till exempel en nöjd person som gick därifrån med en fin grill till
en tidig Volvo 142.
På scenen bjöds det på musikunderhållning och framför scenen dansuppvisningar, själv hann jag tyvärr inte med
något av detta. Som speaker, presentatör och prisutdelare hördes Billy Söderin, välkänd för de flesta inom hobbyn.
Han lyckades peppa några att ställa upp
i burn out-boxen för att sprida högt välljud och mycket däckrök. Slutade med
däcksprängning och knäckt drivaxel för
segraren Jerker Kielinen, som lever enligt devisen: Kör till det rasar.
Sista programpunkt var prisutdelningen och när den var avklarad var det dags
att sätta sig i bilkö för att ta sig hem eller
att börja cruisingen på stan.
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People´s Choice
Mikael Blomqvist, Brunflo
(68 Dodge HEMI)
Bästa fordon på två hjul
Emil Nilsson
Bästa fordon på fyra hjul
Jonathan Sävström
Bästa europeiska bil
före 1960
Åke Söderqvist

Bästa europeiska bil
efter 1960
Jonas Ekdal
Bästa amerikanska bil
före 1960
Morten Veglo
Bästa amerikanska bil
efter 1960
Kenny Lundberg
Snyggast Hot
Rod Stefan Bernardsson

Bästa kapade EPA/A-traktor
Emma Holmgren
Bästa okapade EPA/A-traktor
Acke Alander
Bästa ljud EPA/A-traktor
Timmy Jonsson
Snyggaste europeiska MC
Per-Arne Alexandersson
Snyggaste amerikanska MC
Tomas Samuelsson

Snyggaste japanska MC
Per Persson
Snyggaste moped
Staffan Berggren
Snyggaste tunga fordon
Lars Olofsson (Julle)
Snyggaste gatbil
Mikael Henriksson
Bästa burnout
Jerker Kielinen

Några små iakttagelser från dagen.
Det kan vara problem med riktigt låga
bilar på ojämn gräsmatta, en kille fick
plocka upp fronten när den slogs bort vid
närkontakt med grästuva. Såg en stund
senare att den åter var på plats. Några få
bilar hade svårt att ta sig från platsen, en
bil hade kokat med följd att frostpluggarna lossat och tömt ur kylarvätskan.
Moderna betalningsmedel funkar inte
alltid så bra med så mycket folk på plats,
kontanter är fortfarande bäst. Ett svårlöst problem är köandet vid inlösen trots
dubbla infarter.
Dagen i sin helhet var en fullträff, jag
träffade inte på någon sur eller missnöjd
person. Ett stort tack till alla frivilliga
krafter som gjorde Springmeet möjligt.
Publiksiffran var 9973 personer och det
kom 2265 entusiastfordon.
Vi ser fram emot 20 maj 2023.
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Spring bakom kulisserna

Det är definitivt ingen dans på rosor där allt går på gammal rutin
att dra i land ett så stort arrangemang som JVBK och SHRAÖ
tillsammans gör i form av Springmeet.
Ett halvhemligt flygfält som byggdes för sisådär en 80 år sedan
och nu under sex timmar en dag per år invaderas av tio tusen
personer visar så klart sina begränsningar. Ytorna är det förstås
inga problem med på ett flygfält, men tillfartsvägarna var nog
också de till en början mer eller mindre hemliga, vilket helt klart
en sådan här dag innebär vissa strypningar i flödet till och från
evenemanget.
För kärntruppen inom de båda klubbarna börjar dock allt
långt tidigare där helt andra saker ligger högre upp på att göralistan. Nästan direkt efter årets genomförda arrangemang blir det
utvärderingar och analyser av nya erfarenheter. Frågan uppstår
nog också någon gång efteråt när allt landat och alla något sånär
återhämtat sig: orkar vi ett år till? Det är dom som under vinterhalvåret och fram till någon vecka före den Stora Dagen tar ledigt
från jobbet och offrar semesterdagar för att kunna ha kommunikation med myndigheter och företag på vardagar under ordinarie
arbetstid. Det är möten och samtal med flygklubben, Teknikland,
polisen, kommunen, trafikverket, räddningsverket, länsstyrelsen
och säkert någon fler myndighet också som har både synpunkter men också ger sitt stöd och godkänner tillställningen. Ibland
krävs även lite övertalning och föredragning om vad det hela
handlar om och hur stort det verkligen är, innan eventuell motsträvighet lättar.
När det väl drar ihop sig till den dag allt ska hända skall de mer
jordnära men nog så viktiga och otaligt många stora och några
mindre uppgifterna utföras. Elförsörjning till det stora högtalarsystemet, kaffebryggare, betalstationer och laddningsplatser för
powerbanks. Ja, säg vad som inte kräver ström idag? Kranbil för
att hissa upp nämnda högtalare, stort lastbilssläp som blir scen.
Konferencier och prisutdelare, gärna lokala kändisar, skall tillfrågas och bokas, priser beställas, röster räknas och vinnare utses i otaliga klasser. Alla parkeringsytor måste märkas ut. Pinnar
och band över flera hektar sätts ut. Soptunnor, tunnor för pant,
toaletter, grillar till hamburgerierna. Hur många hamburgare
kommer att gå åt? Och dricka? Och kaffemuggar, glöm inte kaffemuggarna! Fikabröd, smörgåsar, pappersassietter och servetter.
Säckar med grillkol. Bord och stolar ska placeras ut i lånad hangar. Var hämtar man mer hamburgare, dricka eller grillkol om det
tar slut? Har någon tid att åka och hämta? Går det att bygga ut
wifi´n? Frågor, stora och små men viktiga detaljer. Hur ordnar
man kontanter till växelkassorna när bankerna nästan har en kriminell inställning till riktiga sedlar och mynt? Parkeringsvakter,
trafikvakter, personal vid infarter och betalstationer och säkert
mycket mer som jag inte kommer på. Folk som avlöser de som
redan är utplacerade på fältet och vid mat och serveringsställena.
Så tar allt slut och fältet blir tomt och tyst. Det ska plockas ihop
och bort, stolar och bord, band och pinnar, tunnor och löst skräp.
På söndag ska ingen se att något hänt överhuvud taget. Det är ett
jättejobb av jättemånga som dessutom inte har så stor chans att se
och uppleva det som egentligen försiggår under dagen.
Tack, låter kanske billigt i detta sammanhang, men känn er
stolta, alla ni som på något sätt bidragit till att det ännu en gång
gick att genomföra ett Rekord-Springmeet.
Text Rolf Nilsson
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Långtidsparkerad
Text LARS-GÖRAN ANDERSSON Foto LARS-GÖRAN ANDERSSON, STURE HERNERUD

Än kan man göra osannolika fynd i de
jämtländska bygderna. Våren är den perfekta årstiden när snön är på väg att tina
bort men innan det börjar grönska. Fyndet är en Opel Rekord P1, årsmodell -60,
det osannolika är att den fått vara helt
ifred, ingen som slagit in rutor eller stulit
delar.
Lite efterforskningar avslöjar att bilen haft fem ägare och att den ställdes av
1983-07-19 efter 23 års tjänst, vilket var
länge för att vara en Opel med rykte om
att vara lättrostad. Det är svårt att veta
om den omedelbart efter avställning kördes till den luftiga lada den nu står i eller
om den fick vara kvar hemma på gården
några år. Troligen kördes den för egen
maskin till ladan där den backades in på
grova plankor som gav ett bra avstånd
till marken. Luftväxlingen får anses vara
föredömlig då dörr saknas på ladan, inte
heller verkar den ha lockat till sig möss
då inredningen såg otuggad ut. Rosten
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har skonat Opeln oväntat bra, några små
rostfläckar finns men kromen såg väldigt
bra ut.
Varför ställdes den av? Var ägaren orolig för att den inte skulle gå igenom bilbesiktningen någon fler gång, eller började
det sjunga väldigt högt från bakaxeln,
eller drog bromsarna snett? Kanske fick
han ett skambud när han skulle köpa en
nyare bil, surnade till och behöll Rekorden. Min teori är att frun i huset skämdes
för att bli skjutsad till bua eller frissan i
en så gammal bil, till på köpet en gammal Opel som signalerade 50-tal. Ägaren
har dock inte riktigt kunna släppa bilen
då den fortfarande finns kvar i registret.
Vad hände sedan? Jag har från en säker källa fått reda på vad som skett efter
vi var där. Under sommaren togs kontakt
med ägaren som inte var helt ovillig att
sälja Opeln. Ett rimligt bud, enligt köparens åsikt, lades fram. Efter en kort betänketid avvisades budet av säljaren. Han
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tyckte att det var ett alldeles för högt bud
och kontrade med en summa som var
1/3-del av köparens bud. Affären gjordes
klar, det tog dock en tid innan registreringshandlingarna och nycklarna fixades
fram eftersom dom fanns på annat håll.
I mitten av september var det dags för
hämtning. I utrustningen ingick röjsåg,
lie, lämpliga verktyg och terränggående
släpvagn. Det visade sig att alla fyra hjulen hade låst sig. Trots ordentlig övertalning, läs slägga, ville inget av hjulen rulla.
En kraftfull traktor ringdes in, Opeln
släpades fram ur ladan, fortfarande med
låsta hjul. Med lite klurighet, en garagedomkraft, några brädbitar och släpvagnens vinsch hamnade till sist Rekorden
på släpet. Därefter transport till ett garage för närmare inspektion. Målet är att
göra bilen besiktningsbar men att låta det
yttre skvallra om att det är en bruksbil
från 1950-talet som har varit med om en
del.
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Foto Colorod

Rikskändisen
lever vidare
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Foto Gunnar Pe
rss

Joårå, jag erkänner utan omsvep. Bilden med den röda
Kadetten visar var mitt bilintresse genom åren fokuserat på, men med tiden har synfältet faktiskt vidgats en
hel del. Den där svarta bakom, som jag då för övrigt inte
offrade någon extra filmruta på, borde fått mer uppmärksamhet än att bara vara ett stöd för GM:s papperskasse vid bakhjulet. Det är en tvådörrars 37:a Chevrolet
och här på Hallvikens flygfält juli 1969 har den nyligen
fått sina röda interimsplåtar utbytta till ordinarie registreringsnummer med höga Z42336.
Minnet sviker när det närmar sig 60 år bakåt i tiden,
men när Agne Ottosson rotar i hjärnarkivet känns det
som att det var Krydds pappa som ägde Chevroleten tidigt 1960-tal och att Krydd tog över den 1968–69, eller
om Krydd och Agne köpte den tillsammans? Det var ju
värnpliktstider och ont om pengar också. Anledningen till de röda interimsplåtarna som den hade
våren 1969 när Perra Thor övertog vårdnaden är
det ingen som kommer ihåg i dag, men en omstart
i 37:ans liv blev det helt klart. Perra körde och fixade en hel del genom åren och 1976 blev bilen så
smått en rikskändis när den förärades ett reportage
i Colorod, minsann! Då var den mörkblå med smala
stripes längs sidorna. 1978 kände Perra att det var
dags för ägarbyte och Lasse Holmberg var kanske lite
i hemlighet redan av Perra utsedd och godkänd för att
fortsätta förfiningen av bilen som så småningom någon
gång under 90-talet fick den nuvarande klarröda färgen som fortfarande håller hög glans. Agne har bidragit
med ett foto taget någon gång åren runt 2015 som visar
ägartrion från 1968 till nutid med Agne längst till höger 1968–69, i mitten Perra 1969–1978 och till vänster
Lasse Holmberg 1978–.
Den rullar på bra och bekvämt med lite modernare
teknik under skalet tillsammans med nyare dimensioner på fälgar och däck. Nu sitter det en framvagn från
Infodesign plus lite Volvo-delar, GM:s 350/350 motor
och låda, men bakaxeln är en 9 tummare från Ford.

on

Text & foto ROLF NILSSON

Skivbromsar på alla fyra gör hela paketet komplett.
Bilbyggare Lennart Nilsson har förresten sytt upp och
gjort i ordning inredningen i samma fina stil som resten av ekipaget håller.
Chevolet 37:an lever alltså fortfarande vidare i allra
högsta välmåga vilket man förmodligen inte kan säga
om den kanske inte ens ett år gamla Rallykadetten som
den där helgen för drygt 50 år sedan tilldelats startnummer 13.
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Text STURE HERNERUD
Illustration JÖRGEN FLYKT

Allt är Johans fel!
Jobbarkompisen Johan och jag skulle
kolla lite under lunchen hos Örjan
Rhodins firma i Odenskog. Jag är
den av oss som är mer spontan och
medans Johan gick runt och däcksparkade såg jag den fula ankungen längst
in i hörnet. Den var gul och ful, det var
en Suzuki GS450, tidigare silver men
nu alltså gul. Och innan vi drog ner på
jobbet på ÖP igen hade jag köpt den
fula och gula hojen medans Johan åkte
hem tomhänt och förvånad.
Redan inne i butiken hade jag målat
upp en bild inom mig hur den skulle
kunna byggas om till en liten fräsigare
pendlarhoj, typ Odensala och till ÖP.
Med entusiasm satte jag igång att
riva ner den och bygget var igång.
Årsmodellen var 1981 och med bara
2235 mil så var motorn i bra skick,
skönt. Gick lös på det kosmetiska istället. En fräckare dyna skulle det vara.
Tog en bensintank från en Suzuki Marauder och satte kapen i den och med
en del trixande och svetsande hade
jag en cuts tillverkad i plåt. Originalklädseln återanvändes till den kortare
dynan. Dubbla bakljus från Opel Rekord 1962 fälldes in i cutsen. Svingen
moddades med andra fästpunkter för
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dämparna och vips hade jag sänkt den
25 millimeter.
Styret skulle bli annorlunda. En
kompis på Z-Lyften laserskar centrumbiten och två vanliga styrändar
svetsades på plats. Samma kille skar ut
fästet för avgaset men som senare kom
att återanvändas till fästet för nummerplåten. På tal om avgaset, det skulle såklart modifieras. Originaldämparna kortades och en dämpare blev
snäll, den andra elak, låter väldigt fint
med andra ord.
Originalfälgarna lackades blanksvarta liksom övriga delar. Hemmagjord logo på tanken, Norrifrån, men i
Nortons typsnitt. Har lurat en hel hop
goa gubbar och gummor under åren.
Fetare däck klämdes på fälgarna och
framskärmen blev en smäckrare sak
som passade stilen bättre.
Numera rullar då den tidigare fula
och gula ankungen runt i sin svarta
skepnad och i sommar passerar den
kanske 100 mil i min ägo. Kanske har
den i dagsläget annonserats ut då garaget är lite trångt med andra saker som
det byggs på.
Text Urban Sundin
Foto Niklas Sundin/Urban Sundin
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SLUTET AV SEXTIOTALET OCH ÄVENTYRSLUSTEN FÖR OSS
YNGLINGAR I VÄSTRA JÄMTLAND VAR FÖRSTÅS STOR. VI
VAR TVUNGNA ATT VIDGA REVIREN OCH VAD VAR NATURLIGARE ÄN ATT BLICKA MOT NORGE.
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Kompisen Bertil, som ägde en Ford Zephyr av
1957 års modell, hade kusiner i Verdal så efter
en kort planering stuvade vi in tält och sovsäckar
och drog iväg mot det stora äventyret. Fyra testosteronstinna ynglingar från världsmetropolen
Mörsil var nu beredda att möta äventyret. Efter
gränspassagen i Storlien rullade vi mot Meråker
men på vägen dit passerar man ju några mindre
byar och vi stannade för att proviantera i en liten
butik som ingick i Norges motsvarighet till Konsum. Butikskedjan kallades för Samvirkelaget
och förkortningen av det långa ordet blev ju förstås ”Samlaget” vilket vi tyckte lät skojigt. Nåväl,
i butiken fanns bröd, smör och ost till bra priser
och dessutom upptäckte vi att man sålde starköl
över disk så vi köpte med en back.
Så småningom nådde vi Bertils släktingar utanför Verdal och bilen surrade snällt med raksexan under huven. De gästvänliga släktingarna
bjöd på fika men kaffet var nog inspirerat av den
amerikanska varianten för det var nog det svagaste jag hade upplevt – hemma kallade vi det
för ”pissösche” …
Efter fikat skulle vi leta upp någon lämplig
camping men då berättade våra norska vänner
att det skulle bli årets stora folkfest i Vaeren kapell, inte i det gamla kapellet utan i bygdegården
i den lilla fjällbyn med samma namn. Vera, som
byn numer kallas är ett ställe som ligger alldeles
vid gränsen mot Sverige men det fanns bara en
bilväg dit och den ligger på den norska sidan.
Vi tyckte det lät spännande och eftersom det
också skulle bli dans på kvällen så drog vi iväg.
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Dagen efter var
grå och tung på många sätt.
Vi blev ganska förundrade och lite besvikna
när vi så småningom nådde byn som låg i slutet av en smal och krokig grusväg. Vi såg inte
en människa och inget annat som tydde på att
man rustade för fest heller så vi stannade på den
lilla parkeringen utanför det vi trodde skulle bli
festlokalen för kvällen. Efter lite fika började vi
misströsta och undrade om vi verkligen åkt rätt.
De enda levande varelserna vi såg var ett gäng
rödbruna kossor som betade runt de få husen i
byn. De lämnade efter sig försåtliga glidminor så
man fick se sig för när man satte ner fötterna.
Vi hade nog bestämt oss för att åka tillbaka
mot mer civiliserade trakter när vi hörde ljudet
från en bil och efter en stund så kommer en svart
Kapitän inglidande och i den hade festen börjat trots att det var tidig eftermiddag. De körde
upp på gårdsplanen framför oss och knuffar ut
en av kompisarna i festkläder och med en svart
cowboyhatt med gula kanter nedtryckt över öronen. De hattarna var för övrigt väldigt populära
även i Sverige bland raggare på sextiotalet och
var tillverkade av någon sorts bast. Killen på
marken framför oss var tydligen alltför opasslig
för att få sitta i bilen. Han var så berusad att han
verkade somna på direkten och kompisarna åkte
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därifrån. Eftersom vädret var hyfsat och han var
ju inte direkt störande i sitt tillstånd så blev vi
sittande i Zephyren och betraktade händelseutvecklingen på behörigt avstånd. Vid den här
tiden var vi svenska grabbar inte så populära
bland guttarna på andra sidan gränsen så det
var nog bäst att vara lite avvaktande. Jag har ett
bestämt minne av att vi dock var betydligt mer
populära bland de ”norska pikerna” och det var
nog orsaken att vi inte var så välsedda bland den
manliga delen av befolkningen.
Nåväl, medan den norska grabben sov ruset
av sig hände något annat oförutsett. De rödbruna kossorna blev nyfikna och närmade sig
försiktigt figuren med cowboyhatten som sov så
fridfullt. Efter en stund så började de att nosa på
honom och rätt som det var fick en av korna tag
på hatten som hon bet tag i. Tydligen föll den i
smaken för kossan käkade upp hela hatten och
sedan promenerade den förnöjsamt därifrån.
Det verkade nästan som om korna varit med om
liknande händelser tidigare …
Kapitänen åkte sedan förbi ett par gånger till
och det var ett livat gäng som tjoade glatt åt oss.
Som tur var hade en av Bertils kusiner också
kommit och vi blev introducerade och väl mottagna. Bilarna började nu rulla in och snart var
det full fart både ute och inne. Pilsner och hembränt dracks glatt och öppet och stämningen
blev på topp. Den numer hattlösa ynglingen tog
sig upp efter ett tag och började festa på ny kula.
Vi tältade sedan en bit från byn och det visade
sig att vi faktiskt hade satt upp tältet i Sverige. Så

nära gränsen var vi. Dagen efter var grå och tung
på många sätt men händelserna blev ett oförglömligt minne för oss besökare.
Vad hände sedan med Zephyren? Jo, den bara
tio år gamla bilen var ju redan då hopplöst omodern och hade köpts för en spottstyver. Vi lyckades kvadda den senare på hösten och då sågade
vi av taket och körde nercabbat på lägdorna runt
gårdarna i Mörsil innan den skrotades helt …
Ganska otänkbart att man idag skulle hantera
en bil från 2012 på det sättet men tiderna förändras.
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Veterandag
på Opus
Text & foto LARS-GÖRAN ANDERSSON

Efter två års paus, av känd anledning,
återkom möjligheten för våra medlemmar att få en egen dag på Opus. Lördag
14 maj var det dags. Förutom den vanliga
kontrollbesiktningen erbjuds numera det
som kallas Veteranfordonstest. Många
av våra bilar har nått den aktningsvärda
åldern av 50+ och behöver då inte kontrollbesiktas längre. Bilar är till för att
köras och felen kan komma smygande på
grund av för mycket stillastående. Vissa
saker är svåra att själva kontrollera, som
exempel bromsverkan. Resultatet av det
frivilliga testet får man ett protokoll på,
men inget rapporteras vidare till Transportstyrelsen, utan det blir mer som en
egen arbetsorder. Testet är perfekt om
man funderar på att köpa eller sälja en bil
äldre än 30 år. Fordon som omfattas är
bilar, lätta lastbilar och motorcyklar. Priset är i skrivande stund 299 kronor, för
mer info hänvisas till Opus hemsida på
nätet.
Om jag inte tar fel så brukar besiktningsdagen vara synonymt med kalla
vindar, regn eller/och hagel. Så också
detta år. Som tur var fanns kaffe och korv
att inhandla tack vare Krokoms Parasportförening.
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Väntetiden för att komma in i besiktningshallen var kort i år, många anställda
jobbade denna dag och besiktningsbefrielsen hos 50+ fordon gör att antalet fordon minskar något för varje år. Fordon
mellan 30 och 50 år klarar sig också med
två år mellan varje besiktning.

Autotjänst Laitis
ger företagsrabatt
vid uppvisande av
JVBK medlemskort

Jämtlands
bildemontering
lämnar

15 % rabatt
till medlemmar
Vid uppvisande av
JVBK medlemskort.

Höstrally 17 september
Se hemsidan för
aktuell information
om kommande arrangemang
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Ordförar´n
Så har vi då äntligen kommit igång igen
efter pandemin. Tjälasvängen, onsdagsträffar, Opusdagen, Springmeet och Motorhistoriska dagen. Fordonsintresset
verkar större än någonsin, trots försämrat
bränsle och historiskt höga bränslepriser.
Springmeet slog alla tidigare rekord och
om detta kan ni läsa om i andra artiklar
i tidningen. Jag kan inte nog berömma
funktionärsstaben och tacka SHRA för
ett jättefint samarbete.
Motorhistoriska dagen sammanfaller
med Nationaldagen och i år blev det samarbete med Järngänget i Hackås och naturligtvis med MHRF – Motorhistoriska
Riksförbundet – som i år också hade en
representant med i Hackås. MHRF är en
ovärderlig partner för oss medlemsklubbar eftersom de är pådrivande i frågor
mot myndigheter som försöker försämra
möjligheten för oss att bedriva vår hobbyverksamhet. Motorhistoriska dagen är
numer ett samarbete mellan MHRF och
tidningen Nostalgia och som ett betyg på
vår egen tidningsstatus så har Nostalgia
anlitat vår redaktion att skriva reportaget
i deras rikstäckande tidning – bra betyg
till Rolf och Lars-Göran. Förresten intressant att Radio Jämtland kontaktade
oss för en intervju i samband med internationella museidagen den 18 maj. Argumentet var att JVBK bedriver en levande
museiverksamhet och för att vi förvaltar
det fordonshistoriska arvet. Trevligt att
man ser oss ifrån den synvinkeln också.
En diskussion som uppstår emellanåt är
hur man ska betrakta eller möjligen skilja
på vad som är veteranfordon och entusiastfordon. Särskilt våra parkeringsvärdar
på Stortorget och på Springmeet hamnar
i dilemma om vem eller vad som platsar
på våra parkeringar. Det borde vara enkelt att urskilja ett veteranfordon och ska
man vara strikt så är det ett fordon som
är 30 år gammalt eftersom den vanliga
skatten då försvinner, men, det finns alltid men, vi försöker ju också väga in att
fordonet ska vara ett hobbyfordon och då
blir det strax besvärligare att avgöra vilka
som ska få parkera på exempelvis Stortorget. Eftersom vi dessutom tillåter bilar
av nyare modell att vara med, om de är
att betrakta som entusiastfordon, så för-
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står ni att parkeringsvärdarna får lite huvudbry.
Min personliga inställning är att det är
bättre att fria än fälla
och det är ju trots allt
ägaren som själv avgör
till vilken kategori han
eller hon vill tillhöra.
Den en del av oss kanske
tycker är en halvsunkig
bruksbil kan av andra
betraktas som en raritet och en nyare färdig
fabriksbil med specialutrustning kan mycket
väl vara en ögonsten
för ägaren men kanske
ses av andra som vilken
dussinbil som helst.
Vår hobby är stor och
mycket bred och vi ska
därför respektera varandras fordon även
om inte allt faller i smaken. Vi har idag
över 1 400 medlemmar i vår klubb och
det är naturligt att vi har olika smaker
vad gäller fordonen. I de märkesklubbar
som många av oss också är medlemmar
i har man nästan alltid en mer ortodox
hållning, vilket också är naturligt.
Sommaren ligger nu framför oss och
med den alla trevliga tillfällen att få mötas. Vår egna evenemang är nu fastlagda
och finns med på annan plats i tidningen
och på webben och där hittar ni också
andra tillställningar som kan vara intressanta. Bland annat har våra vänner i
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Rise 477, 835 98 Offerdal
070-682 21 65
edsel56@live.se

LEDAMOT

Lena
Modigh
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

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
Juni
22 Guldsmedsbackens Bygdegård
Haga, Brunflo
29 Bygdegården, Nälden
Juli
6 Hembygdsgården, Lit,
Lit lady Cruisers
13 Hermans Mackplan, Tängtorpet
20 Handogs Hembygdsgård
27 Kossan i Berg
Samling Stortorget från klockan 18
och avfärd klockan 19.

Augusti
3 Bygdegården Rörön, Svenstavik
10 Fru Julianas gårdscafe, Brynje
17 Lon,Bällsta
24 Tistegården, Häggenås
31 Kyrkås gamla kyrka
September
7 Verksmogrillen
14 Hägragården
21 Slandroms bygdegård
28 Furuparken
Med reservation för eventuella ändringar,
se hemsida samt Facebook.

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.

Måndagsöppet till
hösten i klubblokalen

Från 3 oktober till 24 april håller
klubblokalen på Trädgårdsvägen 5
på Frösön öppen måndagar klockan
19.00–21.00.

Välkommen till
gemenskap och fika!
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