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Redaktör´n
Ur led är tiden. Mer behöver egentligen inte sägas. Där ingår allt mellan pa-
ranoida statsledare till en ”ny mätmetod” som visar att Östersund vid vissa 
tillfällen har Sveriges sämsta luft! Tro´t den som vill.
 Sedan 40 år tillbaka står inte solen längre högst på himlen klockan tolv 
på dagen under sommarhalvåret. Därmed heller inte rakt i söder vid samma 
klockslag. Om det är klockan elva eller tretton som det inträffar är alltid lika 
förvirrande att försöka räkna ut. Nu pågår ett resonemang om att slopa tids-
omställningen vår och höst, men man kan inte bestämma sig för vilken tids-
inställning man ska ha i framtiden. Universums fysiska lagar bryr man sig inte 
så mycket om. Dessutom verkar man i riksmedia, såsom Sveriges radio och 
television, ha slarvat bort halva dygnet. Tiden mellan 13:00 och 24:00 finns 
inte längre. Allt fler har tydligen klockor med endast tolvtimmars urverk. Om 
dagens eko sänds kvart i fem på morgonen eller 16:45 på eftermiddagen får 
var och en räkna ut själv. Snart kommer väl också ett officiellt resonemang 
om huruvida jorden kanske ändå är platt. En världsomspännande klubb med 
årliga möten och konferenser finns ju redan. 
 Annat var det på nittonhundra-talet. Särskilt 50- och 60-talen känns som 
glada framåtskridande årtionden. Bilarna, korvkioskerna, chokladsoppan i 
skolan på lördagarna, pepitatejpen och Abarth sportsystem. Och både Spot-
nicks och Beach Boys i jukeboxen på konditori Maxim. Under 60-talets första 
år tillbringades en vecka flera somrar på en sandstrand utanför Falkenberg 
där radioprogrammet ”sommar”, som bland andra gästades av både Tage Da-
nielsson och Hasse Alfredsson, avlyssnades på den år 1964 nyinköpta helt 
egna transistorradion. Den signaturmelodin förflyttar mig fortfarande till 
Stafsinge som inte var lika överbefolkat som Skrea på östra sidan. 
 Passa på att umgås med likasinnade och lev med era fordon vare sig det 
är på altanen, i garaget eller ute på vägarna. Man vet aldrig när det blir roligt 
nästa gång. Det kanske är som en del säger, att jorden verkligen är platt, för 
ibland känns det som vi närmar oss kanten och det vet man väl hur sånt 
slutar.
 Förutom att tiden som sagt, är ur led, så räcker den ibland inte ens till. Vi 
behövde mer tid till att färdigställa tidningen den här gången. Jaguarträff, 
Great Lake Run och sist men inte minst; Damrallyt ville vi få med i höstnum-

ret. Sture var i behov av lite egentid och Mikael 
har haft det hektiskt med politiken i dessa valti-
der vid sidan av sina uppdrag som layoutfixare. 
Sen tillkommer det här med bärtid, svamptid, 
jakttid. Uttrycket ”all tid i världen” måste ibland 
bytas till ”ont om tid” men då kan man förhopp-
ningsvis ta hjälp av ”övrig tid” Hinner man inte 
med ändå, får man jobba på ”övertid” ”Tid till 
annat” bör man även unna sig ibland.

Dessutom behöver solurets alla rörliga delar 
också en översyn inför den mörka årstiden.

ROLF NILSSON REDAKTÖR
kiemencoupe@hotmail.se
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På försommaren besökte vi goda vänner 
i Sveriges absolut sydligaste stad, Trelle-
borg. Garagerundor ingick förstås men 
även andra turistiska utflykter avverka-
des i ett landskap i full blom. Vid en av 
flera trevliga och välsmakande middagar 
tillsammans med likasinnade kulturella 
familjer, kom lite överraskande en fråga 
tvärs över bordet: Vem är det som myck-
et aktivt samlar Mercedeslitteratur och 
kallar sig Aspåsgunnar? Aldrig hört talas 
om någon Gunnar i Aspås som intresse-
rar sig för Mercedes, svarade vi båda och 
antydde att det kanske finns fler orter i 
Sverige som heter Aspås. Joo visst, det 
finns några Gunnar i byn, men Merce-
des? 
 Efter några dagar var vi hemma igen 
i nämnda by och frågan vid middagen i 
Trelleborg låg lite undermedvetet kvar. 
En sms-fråga till Gunnar Hellström, 300 
meter bort, gav ett lika överraskande som 
positivt svar; ”det är jag, det”. Hembesök 
naturligtvis och salsbordet var uppdukat 
med broschyrer, instruktionsböcker, kör-
journaler och tjocka märkesböcker på ut-
rikiska. Den bil man som litet barn minns 
och fått följa under sina första år sätter sig 
djupt i medvetandet och när livet mognat 
och något sånär lugnat ner sig kommer 
minnen och känslor tillbaka. Man vill så 
gott det går att återuppleva och i någon 
mån återskapa atmosfären. Gunnar har 
kommit långt på vägen genom sin littera-
tursamling om Mercedes i allmänhet och 
170S modellen i synnerhet.
 Det hela började i april 1952 och Gun-
nar var två år när fader Per efter ett besök 
hos Nordin & Co kom hem till Svensta-
viks utkanter med en ny Mercedes 170S. 

Första service gjordes efter 71 mil med 
ett oljebyte hos Kårwiks i Svenstavik. 
Per sparade på det mesta i största all-
mänhet, vilket också medförde att den 
nya bilens liv och leverne blev väl do-
kumenterat. Sedan dess har bilintresset 
hållit i sig, trots att man lite förhastat och 
aningen fördomsfullt inte kunde tro det, 
med tanke på att Gunnar varit lärare och 

rektor hela sitt yrkesverksamma liv och 
dessutom lever med kära hustru Maria, 
likaledes ett helt yrkesliv som lärare. 
Under en period i Gunnars och Merce-
desens 50-tal flyttade familjen till Små-
land där bilen hela tiden ändå behöll sitt 
Z-nummer trots den lokala polisens på-
stötningar. Man skulle ju snart komma 
hem igen. En mellanlandning i Enköping 
som blev längre än planerat medförde 
dock att bilen snällt fick ställa in sig i le-
det med ett C som länsbokstav. 
 Åter i Jämtland följer Mercedesen 
familjen genom åren fram till 1974 då 
Gunnar får frågan om han vill överta bi-
len mot en summa av 900 kronor. Varför 
summan bestämdes till just 900 kronor 
vet inte Gunnar än i dag, men den nu nå-
got slitna 170S:en fick följa med honom 
till Kiruna där inträdet i yrkeslivet öpp-
nat portarna.
 Bilen renoverades och pysslades om 
på lediga stunder, men som så ofta under 
livets vandring måste andra saker såsom 
barn och hus prioriteras och Mercedesen 
såldes först till Dalarna och efter ytter-
ligare ett antal år hamnade denna Mer-
cedes 170S Z8385 i Skåne. Gunnar har 
tankar om att höra sig för om bilen möj-
ligen går att återföra till Jämtland igen. 
Kontakt med dagens ägare har inte tagits 
ännu, men om drömmar någon gång 
skulle bli verklighet, så vet han var deras 
brevlåda bor.
 Om sentimentaliteten och barndoms-
längtan blir alltför stark någon gång, kan 
Gunnar trösta sig med en tur på den Mo-
nark ”stockholmare” som han haft sedan 
15 års åldern och som fortfarande finns 
kvar i väldigt fint skick. 

ANONYM ASPÅSGUNNAR

Stor samling
Mercedeslitteratur

Text & foto ROLF NILSSON
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Mest efterlängtat

Damrallyt
Text & foto LARS-GÖRAN ANDERSSON

Mest efterlängtat

Damrallyt
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Årets Damrally gick av stapeln lördagen 
den 3:e september, samlingspunkt på 
Stortorget i Östersund. Morgonen var 
vacker även om den var en smula ky-
ligt, men framåt 11:00 på förmiddagen 
hade temperaturen stigit så pass att det 
var dags att plocka av sig ett lager av klä-
derna. Denna lördag var Stortorget rik-
tigt levande, dvs fullsatt, då valstugorna 
var uppradade längs kanterna och årets 
skörd såldes i små stånd. Damrallyt drog 
också mycket publik, det blev rekord i 
antalet röstande på Peoples Choise och 
damerna fick finna sig i att gång på gång 
bli fotograferade. Många besökare skulle 
sedan vidare till Badhusparken och Pri-
defestivalen och hade klätt upp sig för 
detta. Riktigt kul att beskåda. Denna dag 
fungerade Stortorget som det var tänkt.
 De första deltagarna anlände runt 
11-tiden, lotsades på plats av parke-

ringsvakterna som fick allt mer att göra 
när fler deltagare rullade in, sammanlagt 
kom runt 40 ekipage. Första tävlingsupp-
giften klarades av på plats och där gällde 
det att vara klurig istället för stark. Ge-
mensamt för alla uppgifter under dagen 
var att det var praktiska övningar som 
gällde och inget man kunde få svar på av 
Google. Ett exempel: backa och stanna 
exakt mitt emellan två uppställda pinnar, 
ju mer i mitten man kom ju mer poäng 
blev det. På en annan station skulle man 
pricka rätt med bollar, på ytterligare en 
annan var uppgiften att kasta hästskor, 
utan häst, mot en pinne och få hästskon 
att stanna där. Sammanlagt var det sju 
stationer deltagarna skulle klara av.
 Under färden kunde man njuta av det 
perfekta vädret och vår vackra Jämtländ-
ska natur innan den, också vackra, hös-
ten anlänt. Detta var kanske anledningen 

till att rallyt drog ut på tiden, men när väl 
alla anlänt var det snabbt över till middag 
och prisutdelning.
 Om vi backar tillbaka till Nationalda-
gen 6 juni var vi också samlade på sam-
ma plats, Hackås Föreningshus, då JVBK 
tillsammans med Hackås Föreningshus 
stod som arrangör. Vi var tillsammans 
med fyra andra arrangörer runt om i Sve-
rige med i en ”tävling” som MHRF och 
tidningen Nostalgia stod för, nämligen 
Kultur på väg. För att få en uppfattning 
om vad detta är så citerar jag vad MHRF 
skriver på sin hemsida: ”Målsättningen 
med Motorhistoriska dagen är att synlig-
göra det fordonshistoriska kulturarvet. 
Detta kan enskilda fordonsägare göra ge-
nom att ta ut sina historiska fordon och 
medverka vid evenemang … Ett annat 
viktigt mål med Motorhistoriska dagen 
är att uppmärksamma allmänhet, me-

DAMRALLYT ÄR MED SÄKERHET DEN MEST EFTERLÄNGTADE AKTIVITETEN 
UNDER HELA ÅRET, INTE BARA FÖR DE DELTAGANDE KVINNORNA UTAN 
OCKSÅ FÖR ÖVRIGA SOM KAN SLAPPNA AV, NJUTA OCH SLIPPA OROA 
OSS OM VÅRT FORDON SKA TA SIG RUNT OCH KOMMA I MÅL. FRÅGA MIG, 
SÄGER BARA TJÄLASVÄNGEN 2020. VISST ÄR DET KUL ATT ÅKA BÄRGARE, 
MEN LITE ONÖDIGT KAN MAN TYCKA.
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dia, politiker och beslutsfattare på den 
fordonshistoriska rörelsens omfattning 
för att därigenom skapa ökad acceptans 
för bevarandet och användandet av detta 
kulturarv.” Slut citat.
 Vårt delade arrangemang tog inte för-
sta priset men vi fick ett delat andra pris 
vilket vi med stolthet mottog från gene-
ralsekreterare Jan Tägt från MHRF. Priset 
kallad för Dragkroken, en plakett i form 
av en kromad dragkula och ett diplom, 
delades ut till JVBK som representerades 
av ordförande Sture och till Hackås För-
eningshus som Sven-Erik Freskgård re-
presenterade. Så här lyder motiveringen: 
”Jemtlands veteranbilklubb och Fören-
ingshuset i Hackås skapade tillsammans 
en folkfest med aktiviteter för alla åldrar, 
där nationaldagen och det fordonshisto-
riska kulturarvet smälte samman till ett 
starkt publikdragande evenemang.”
 Därefter var det dags för vår egen pris-
utdelning. Alla har gjort sig förtjänta av 
sina priser men det fanns en pristagare 
som gjort sig förtjänt av sitt pris många 
gånger om. Bilen, en Standard Vanguard, 
vet verkligen hur den ska djävlas med 
sin ägare Linda Nilsson. Hon kom inte 
till startpunkten på Stortorget, men kom 
inrullande till Hackås i lagom tid för pris-
utdelning. Först var det startmotorn, sen 
generatorn och sen var det säkert något 
mer. För er som undrar tipsar jag; följ 
Linda på Facebook. Underhållande och 
tråkigt på samma gång. Det ger ett per-
spektiv på olika grader av krånglande 
bilar, man inser att det finns dom som 
har djävligare än en själv. Linda och dom 
övriga pristagarna verkade genuint glada 
och lyckliga över sina pokaler.
 Pristagarna och alla vi andra längtar 
redan till nästa Damrally 2023.
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Tävlingsmoment
1:a nr 42 Anette Ocklund, Firebird
2:a nr 34 Sara Westgard, Volvo 244
3:e nr 16 Maud Wängman, Impala

Juryns pris
1:a nr 19 Maria Taraldsson, Packard
2:a nr 5 Erika Johansson, Folkvagn

3:e nr 35 Marie Medin, Folkvagn

Elegantast
1:a nr 11 Pia Wiegandt, Folkvagn
2:a nr 36 Ulrika Näslund, Cadillac

3:e nr 1 Annika Danielsson, De Soto

Jäklats mest
Nr 30 Linda Nilsson,
Standard Vanguard

Åkt längst
Nr 34 Sara Westgard, Volvo 244

Charmigast
Nr 38 Cecilia Svea Falk Holmberg, 

Chevrolet Master

Peoples Choice
Nr 37 Anna Nygaard, Cheva HGV

MHRF Hederspris
nr 16 Maud Wängman, Impala

PristagareDamrallyts

1:a Tävlingsmoment

1:a Juryns pris

2:a Juryns pris

3:e Juryns pris

1:a Elegantast

2:a Elegantast

3:e Elegantast

Åkt längst

Jäklats mest

CharmigastPeoples Choice

Motorhistoriska dagen är ett landsom-
fattande evenemang som initierats av 
MHRF, Motorhistoriska Riksförbundet, 
där vår klubb är en av många medlem-
mar. Syftet med organisationen och da-
gen är ju att visa bredden och intresset av 
vårt rullande fordonsarv. 
 I år var turen riktad mot Hackås och 
med strålande sol kunde det inte bli annat 
en succé. Vi körde evenemanget i samar-
bete med Hackås Bygdegårdsförening 
och vi hade i år för första gången besök av 
kanslichefen på MHRF – Malin Erlfeldt 
från Stockholm och Therese Kärngaard, 
som är kommunalråd i Bergs kommun, 
talade varmt om vår verksamhet. En av 
anledningarna till att Malin från MHRF 
var med var att vår klubb var nominerad 
som en av de mest aktiva klubbarna i lan-
det och då utser man varje år en prista-
gare till ”Årets dragkrok”. Det visade sig 
sedan av vi vann och prisutdelningen 
skedde i samband med årets Damrally i 
Hackås Bygdegård.
 Vi räknade runt 1 500 besökare den 
här dagen och minst 200 veteranfordon. 
Parkeringen fylldes snabbt och sedan 
blev varenda väg inne i samhället upp-
ställning för både nyare och äldre fordon. 
Hamburgare och kolbullar gick åt som 
smör i solsken och humöret var på topp. 
 Vi tackar bygdegårdsföreningen för 
ett fint samarbete och vi brukar ju alter-
nera vårt 6-junifirande mellan Kaxås och 
Hackås, så nästa år är planen att vi ses 
igen i Offerdal.

Text Sture Hernerud
Foto Lars-Göran Andersson

ÅRETS DRAGKROK

Motorhistoriska dagen 
SÅ VAR DET ÄNTLIGEN DAGS 
EFTER ETT PAR ÅRS UPPEHÅLL 
ATT 6 JUNI FIRA MOTORHIS-
TORISKA DAGEN. FIRANDET 
SAMMANFALLER MED SVENS-
KA NATIONALDAGEN, ELLER 
SVENSKA FLAGGANS DAG SOM 
EN DEL AV OSS FORTFARANDE 
SÄGER.
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Text & foto LARS-GÖRAN ANDERSSON

Unik
Typ 3
Notchback
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Tisdag 28 juli 1970 hade Erik Henriks-
son från Ytterån ett viktigt ärende i Öst-
ersund, närmare bestämt hos Berners på 
Hofvallen. Där stod en splitter ny VW 
1600 LE och väntade på honom, eller 
rättare sagt fanns det två identiska bilar. 
Den bil som Erik hämtade fick num-
mer Z43372 och den andra fick numret 
Z43373. Två dagar senare, 30 juli, häm-
tades även denna VW men denna gång 
inte av Erik utan av sonen Sven. Förutom 
att det blev två identiska bilar levererade 
så fanns inte modellen i svenska Volks-
wagens utbud efter face-liften 1969. Mer 
om detta längre ner i texten. Först lite 
historik.
 Den välkända Bubblan kallas för Typ 
1, bussarna och pick-up kallas för Typ 2. 
Denna modell lanserades 1961 och fick 
beteckningen Typ 3, 1500/1600. Efter-
följaren till Typ 3 blev helt logiskt Typ 4, 
lanserades 1969 som 411 och hade själv-
bärande kaross, bakdörrar, spiralfjädrar 
men fortfarande luftkyld boxermotor. 
Men det är en helt annan historia, åter 
till Typ 3.
 Volkswagen planerade under 1950-ta-
lets mitt att ta fram en något större och 
modernare bil som ett komplement till 
Bubblan, dock med samma grundkon-
cept, det vill säga separat bottenplatta, 
torsionsfjädring och luftkyld boxer-mo-
tor baktill. Skillnaderna var att motorn 
fick en annan kylfläkt som gjorde den 
plattare och gav utrymme för ett lågt 
bagageutrymme ovanför motorn. Vi-
dare var motor och bakvagn placerade 
i en gummiupphängd hjälpram som 
gjorde skillnad i ljudnivå och komfort. 
Typ 3 upplevdes som en mer vuxen bil 
än Bubblan. Modellen tillverkades först 
som en 2-dörrars sedan, kallas också för 
Notchback, som började att säljas som 
årsmodell -62 under slutet av 1961. Ett 
halvår senare kom kombimodellen, Va-
riant även kallad Squareback. I mitten 
av 1965 kom Fastback, en modell som 
var tänkt att ersätta Notchback men så 
blev det inte. Efterfrågan på Notchback 
var fortfarande stor så båda modellerna 
tillverkades parallellt ända fram till 1973 

Typ 3 upplevdes som en
mer vuxen bil än Bubblan.
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som var sista året för Typ 3. I samband 
med lanseringen av Fastback fick alla 
modeller den större 1600-motorn. Till 
modellår 1968 fick Typ 3 elektronisk 
bränsleinsprutning, faktiskt den första 
tyska serietillverkade bilmodellen som 
fick det som standard. 
 Typ 3 fick till modellåret 1970 en an-
siktslyftning med större stötfångare, 
större baklyktor och främre blinkers, 
samt förlängd front som ökade volymen 
hos främre bagageutrymmet. Det som 
inte syns utifrån men som förbättrade 
vägegenskaperna var den 4-delade bak-
axeln. I och med ansiktslyftningen utgick 
Notchback i det svenska utbudet, och 
bara Variant och Fastback gick att köpa. 
 Hur kommer det sig att samma familj 
ändå kunde inhandla två bilar av en mo-
dell som egentligen inte gick att köpa i 
Sverige? På den frågan finns inget säkert 
svar, men troligen handlade det om Ber-
ners goda kontakter med Svenska Volks-
wagen. På så sätt hamnade dom enda 
importerade VW Typ 3 Notchback av 
årsmodell 1970 i Jämtland. 
 Efter några års brukande råkade so-
nens bil ut för en olycka och skrotades. 
Faderns bil övertogs då av sonen som 
brukade den ända fram till han avled 
2013. Bilen övertogs av en granne och 
det är troligen dennes förtjänst att bilen 
fick ny lack och framskärmar. En ny äga-
re kom in i bilden 2018 och bilen fick då 
hemvist i Stockholm. Tre år senare, 2021, 
fick bilen återigen komma tillbaka till 

Jämtland då Åke Thuresson inhandlade 
bilen från sin bror Conny som ägde bilen 
då den fanns i Stockholm. 
 Vad kunde vara mer passande än att få 
lov att ta några bilder i Berners nya bil-
hall och på så sätt knyta ihop säcken. En 
förfrågan resulterade i att vi var hjärtligt 
välkomna. Berners har en lång historik 
och har haft förmågan att dokumentera 
den vilket tidigare har visats i artiklar 
här i Backspegeln. Under besöket sökte 
Göran Melin, som är historieansvarig, 
fram försäljningsliggaren och där stod 
prydligt skrivet köparens namn, leve-
ransdatum och pris. Köparen fick kanske 
mängdrabatt då priset verkade lite lågt, 
12 184 kronor per bil, obetydligt mer än 
den vanliga Bubblan. En VW 1600 TLE 
Fastback hade ett riktpris runt 16 000 
kronor.
 
Ett stort tack till Berners som lät oss stäl-
la in Åkes VW 1600 LE bland nybilarna, 
och ett extra tack till Göran Melin som 
tog sig tid att visa oss ”historierummet”, 
som inte bara handlade om bilar utan 
mycket annat ur Berners snart 100-åriga 
historia, 2025 infaller jubileet. 

Bredvid bilen poserar ägaren Åke Thuresson, 
försäljningschef Stigge Jonsson, historiean-
svarig Göran Melin.
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Ikonen Jaguar E-Type presenterades under stora ovationer 1961 och mo-
dellen firar alltså jämna 60 år i år. Vi skrapade ihop tre exemplar idag för 
en liten manifestation, alla tre av den tredje och sista varianten av E-Type 
alltså Serie 3 V12. Vi har även någon enstaka E-Type Serie 1 och Serie 2 här i 
distriktet men ägarna till dessa exemplar är bortresta över sommaren.

det kom inte en droppe regn. Många av frågorna 
hade jämtlandsanknytning och att få fram rätt 
ord i frågeformulärets ordfläta var nog inte så 
lätt. Prisutdelningen under lördagens festmid-
dag blev nog en överraskning för alla. Dels var 
de första 10 priserna ovanligt fina och eftersom 
klubbens sponsorer varit så givmilda så fick alla 
deltagande ekipage pris.
 Söndag innebar hemresa för de flesta, men 
några hade valt att stanna någon extra natt på 
hotellet för egna utflykter. Längst att åka hade 
ett par från Schweitz och även två norska delta-
gare hade runt 100 mil hem. Det blev ett väldigt 
lyckat möte och många ville komma tillbaka, 
men det dröjer nog innan det blir sommarmöte 
i Jämtland nästa gång. 2023 får deltagarna nöja 
sig med Båstad.

Sommarmöte
med firande

Text ARNE NILSSON Foto LARS-GÖRAN ANDERSSON

Sommarmötet är ett årligen återkommande möte 
som lockar många av klubbens medlemmar. Värdar 
för mötet sprids jämnt mellan Götaland, Svealand och 
Norrland. 2020 var det tänkt att mötet skulle hållas på 
Frösön, men pandemin satte stopp för det och mö-
tet fick ställas in både 2020 och 2021. 2022 blev det 
äntligen dags och den arbetsgrupp på fem personer 
under ledning av sommarmötesgeneral Maria Bogren 
kunde slutföra det arbete som planerats under två år.
 2022 infaller också klubbens 50-årsjubileum, vilket 
ställde lite extra krav på sommarmötet. Mötet för-
längdes med ytterligare en dag och klubbens styrelse 
avsatte extra ekonomiska resurser för ett värdigt jubi-
leumsmöte.
 Ett stort antal sponsorer bidrog också till att förgylla 
mötet på olika sätt. Jemtlands Veteranbilklubb lånade 
ut den så kallade bokbussen från 1958, vilken delta-
garna skjutsades i till guidade visningar på Stocketitt 
och Sommarhagen. Klubben ansvarade också för en 
av rallyrundans frågestationer. Jamtli och Teknikland 
erbjöd deltagarna kraftigt rabatterade inträdesavgifter 

och en lång rad företag skänkte olika rallypriser, go-
dispåsar och annat.
 Frösö Park hotell var sedan länge bokat för evene-
manget och 115 fordon med 210 deltagare anlände från 
onsdag eftermiddag till fredag. Förutom deltagarna var 
ett 80-tal personer engagerade ideellt för att sköta allt 
från klubbshop och parkering till rallykontroller.
Vädergudarna var verkligen på vår sida och vi kunde 
visa upp Jämtland och Frösön från sina allra bästa si-
dor. Ljumma kvällar med solnedgång över fjällen är 
reklam som heter duga.
 På fredag eftermiddag var det dags för uppvisning 
av bilar i concour d’elegance. Ett 20-tal förhoppnings-
fulla ägare ställde ut sina klenoder för bedömning. 
Det gäller att ha bilen i ett skick som är så nära det 
bilen hade när den lämnade fabriken. Domarna var 
obevekliga när dom gav poängavdrag för en blå ABA 
slangklammer eller en liten spricka i instrumentbrä-
dans träfaner.
 På lördag genomfördes ett 13 mil långt rally med 
åtta frågestationer. Vädret var tyvärr lite mulet, men 
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1946/47 firar Jämtlands Maskinaffär nästan 20-års ju-
bileum på Rådhusgatan, eller egentligen på Verkstads-
gränd mittemot mejeriet, men det sistnämnda fanns 
förstås inte när firman flyttade till nybyggda lokaler i 
Östersund.
 Allt började i Brunflo ett antal år tidigare när två 
motorintresserade unga män köpte och sålde begag-
nade motorcyklar. Efterfrågan ökade allt mer och för 
att komma närmare en större kundkrets flyttade man 
in till Östersund 1928. Efter flera om och tillbyggnader 
under 30- och 40-talet står nu ägaren och chefen, Eric 
Thomér, inför en invigning av det som tidningen Motor 
rubricerar som ”Norrlands största bilpalats – och det 
skulle vara mycket stort även om det låg i huvudstaden” 
fortsätter lyriskt tidningens reporter. Den totala golvy-
tan spänner över 3 000 kvadratmeter och verkstads-
delen som är på drygt 1 100 kvadratmeter, har tydligt 
markerade platser för 35 bilar. Verkstaden innehåller 
också avdelningar för totala motorrenoveringar med 
utrustning för planslipning, cylinderborrningar och 
lagergjutningar. I en lite avskärmad del av verkstaden 
finns allt för service och renovering av fordonens elek-
triska komponenter. Dessutom ingår en rejält tilltagen 
smidesverkstad där fyra mycket kompetenta arbetare 
tillverkar allt mellan Epatraktorer, till av herr Thomér 
egenkonstruerade släpvagnar. År 1947 torde antalet 
sålda släpvagnar vara cirka 200 exemplar. Epatraktorer 
har man hunnit bygga 300 stycken av sedan 1927.
 En sträng fordran på ordning och renlighet i kom-
bination av insikten att ”ju bättre medarbetarna trivs, 
desto bättre blir resultaten” bidrar till att omklädnings-
rummen är modernt försedda med ett flertal duschar 
och att den rymliga matsalen innehåller både kylskåp 
och värmeskåp, Utöver detta finns även ett hemtrevligt 
klubbrum där chefer och medarbetare träffas en gång 

i månaden för trivsamma resonemang om företagets 
verksamhet och livet i allmänhet.
 1949 års annons i Jämtlands Läns Telefonkalender 
informerar om ett brett sortiment av både fordon och 
reparationstjänster. Jämtlands Maskinaffär är återför-
säljare inte bara för bilar från Dodge, DKW och Fiat, 
man säljer även traktorer av märkena Oliver samt Cle-
trac, och de egentillverkade släpvagnarna i olika utfö-
rande. Ford kommer in i bilden i början av femtiotalet 
och lanseras hårt och säljer förstås bra men efter 15 
år 1967 tar det plötsligt slut när firman överraskande 
går i konkurs. Många mekaniker och även några från 
kontoret får nya anställningar hos grannen Sandström 
& Ljungqvist som i största officiella hemlighet hjälper 
Fordägare i Jämtland med både service och reservdelar 
hemtagna från Fords återförsäljare i Sundsvall. Något år 
senare bildas Isaksons Bil, en avknoppning av Isaksons 
Kaffe, och Fordägare har åter ett eget vattenhål i Öster-
sund.

Text ROLF NILSSON Foto ROLF NILSSON, JAMTLIS BILDARKIV

Norrlands 
största
bilpalats
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Helt klart finns det fortfarande överlevande Fordbilar från Maskinaf-
färstiden. Ett ganska tidigt exempel är den här Ford Customlinern 
som 1954 såldes till firma Allan Flink i Björnänge. Efter några mel-
lanlandningar i Nälden och Svenstavik finns nu bilen i Delsbo och 
verkar må alldeles utmärkt.
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Som jag siade om i förra numret av vår 
tidning så blev sommaren fylld av akti-
viteter, trots att vädret varit lite sisådär. 
Onsdagträffarna har varit välbesökta och 
en hel del nya gamla fordon har kommit 
fram ur garagen. Som vanligt är ambitio-
nen att vara med på så mycket som möj-
ligt högre än hur det sedan i verkligheten 
blir. Tiden och andra hänsyn och prio-
riteringar ställer till det i planeringen. 
Trots det så har vi varit på många trevliga 
träffar, både med klubben och tillsam-
mans med andra entusiaster. Det jag mis-
sade, och det grämer mig verkligen, var 
att vi inte tog oss iväg till Norge i sommar 
och var med på ”Verdalsracet”, men nästa 
år måste det bli av …
 Vi har precis avverkat årets Damrally, 
det tionde sedan starten, och det var ock-
så som vanligt 150 glada och uppklädda 
damer i alla åldrar som förgyllde tillvaron 
för oss första helgen i september. I sam-
band med prisutdelningen i Hackås så 
blev också klubben och Föreningshuset 
uppmärksammade och firade av Motor-
historiska Riksförbundets Generalsekre-
terare Jan Tägt för vårt evenemang den 
6 juni. Vi fick ta emot det prestigefyllda 
priset ”Årets dragkrok” för den lyckade 
träffen på Motorhistoriska dagen. Läs 
och titta på Lars-Görans text och bilder 
i reportaget i tidningen.
 Planering för höstens och nästa års 
träffar pågår för fullt och nästa säsong 
kommer att bli minst lika spännande som 
den som varit. Tyvärr har vi inte kunnat 
planera för den saknade inomhusmark-
naden och det beror varken på dåligt 
intresse eller brist på funktionärer. Den 
utmärkta lokalen på Frösön är nämligen 
inte längre tillgänglig eftersom försvaret 
behöver den för egen verksamhet. Vi sö-
ker med ljus och lykta efter ett alternativ 
och vi vädjar till er alla att komma med 
tips om var vi kan ha marknaden nästa 
höst.
 Sommaren tog fart igen i slutet av au-
gusti med några riktigt fina dagar och 
trots höga bränslekostnader och oroligt i 
omvärlden så påbörjas nya projekt med 
stor optimism och tro att man blir klar 
med kommande projekt redan i vinter …

 Hustrun och hunden tittar lika förvå-
nande och storögt på nya gamla fordon, 
mer eller mindre i förfall, som bara måste 
ges ett nytt liv. Vi får väl se vad som even-
tuellt rullar ut ur garaget till våren men 

någon brist på arbete är det definitivt inte 
hemma hos oss.

Ordförar´n  Sture

Ordförar´n

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

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

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

Mekonomen
lämnar

10 % rabatt
till medlemmar 

Medlemskort
medtages.

Gäller butik och 
reservdelar.

till medlemmar på 

BILPROVNING

10 %
rabatt

Klubbtröjor med logga
T-shirts och pikétröjor 100 kr
Kepsar 50 kr.

Säljes

Men Husse, hur tänkte du nu?
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 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 1 400 
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 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!

Efter två års uppehåll drog SHRA i Öst-
ersund återigen igång sitt populära och 
legendariska Great Lake Run och delta-
garna i det här sammanhanget backar 
inte ur bara för att det blev en av som-
marens regnigaste lördagsförmiddagar.
 Vid starten på stora planen utanför 
Sibylla på Stadsdel Norr 14:00 hade 
dess bättre vattenflödet nästan upphört 
och nog var det närmare 150 väl fyllda 
ekipage som gav sig iväg på årets slinga, 
den 45:e i runnets historia. 
 Om man läst och följt pilningen rätt 
hamnade man vid första kontrollen ut-

anför fabriken i Lit, för att sedan svänga 
över till gamla pålitliga Aspåsnäset där 
det, utöver klurig tipsfråga, fanns korv 
och kaffe och annat smått och gott att 
förtära i det som blivit en solig och 
varm eftermiddag. Nya utmaningar 
och frågor avverkades under färden via 
Krokom, Dvärsätt, över Rödön och Frö-
sön till Marieby för att till sist ta sig runt 
Brunfloviken till målet på Furuparken. 
Mat och underhållning i solnedgången 
avslutade ett fint arrangemang.

Text Rolf Nilsson
Foto Rolf Nilsson, Therese Nygren

Great Lake Run
i blötan


