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Ansluten till

Redaktör´n
Kvällarna på Riktiga Landet vid julen kunde bli lite långsamma ibland. 
Knäppandet och värmen från vedspisen tillsammans med kattens spin-
nande ingav visserligen en rofylld julstämning i vintermörkret, men tyst-
naden blev också aningen tung och fick tiden att nästan stanna av. En spän-
ningshöjare, förutom de 127 volt som redan fanns i den stora Radiolan 
borta i hörnet, var att söka efter och lyssna på avlägsna radiostationer där 
främmande språk hördes och ibland även modern musik spelades. Sov-
jetunionens befolkning skulle naturligtvis skyddas från övriga världens alla 
konstiga idéer och lösaktiga musik, så dess störningssändarbrus vevades 
snabbt förbi i hopp om att de inte överröstade någon mer lyssningsbar ra-
diostation. På kortvågen låg stationerna nästan i varandra och ett intensivt 
tjattrande gjorde det ibland svårt att urskilja vad det egentligen handlade 
om, till stor skillnad mot långvågen med långa tysta partier längs radions 
frekvensområde. Stämningen och mystiken förstärktes av det gulaktiga 
svaga ljuset bakom radions glasfönster med små texter som upplyste om 
det var Strassburg, Hilversum eller kanske Monte Carlo man råkat fånga 
i sökningarna. Radio Luxembourg upptäcktes ganska fort och blev genast 
en klar favorit. Dess radiopratare och skivvändare skulle bara veta att i en 
översnöad liten stuga inte långt från polcirkeln fanns en fascinerad lyss-
nare som i den sena decemberkvällen smugit sig upp på övervåningen för 
att ostörd ta del av ny musik som presenterades i ett tempo som möjligen 
endast Lennart Hylands hockeyreferat kunde komma upp i. Sveriges Ra-
dio bjöd inte på värst mycket kvällsunderhållning efter Dagens Eko och 
sjörapporten. Nicke Lilltrolls vedermödor och julbestyr höjde väl inte di-
rekt spänningen inför julen. Om någon i programmet Sveriges bilradio 
önskade ”skinnknuttarnas julafton” blev ju allt bra mycket roligare. Lite 
svårt att hinna med i texten ibland, men eftersom det ursprungligen är en 
78-varvare och om man hade stenkakan hemma gick det ju prova att köra 
den på 45 varv i stället så kanske man hann uppfatta alla dråpliga olyckor 
under den lite drygt två och en halv minuter långa spelningen.
 Nu för tiden är det oroväckande tyst i den analoga etern när pålitliga 
Radio Bräcke, eller Mittradion som dom egentligen hette, så ledsamt har 
stängt ned. Visserligen tappade dom, i mitt tycke, stilen en hel del när 

Trucknet kom in i sammanhanget, men det 
gick ju fortfarande att lyssna på vid vissa ti-
der. 
 Riktig musik ska spelas i riktiga radioap-
parater för den rätta känslan och det finns 
tack och lov modern teknik som möjliggör 
fortsatt tidsförflyttning. Å andra sidan är det 
rätt skönt att det är tyst också, i bland. Bara 
sitta vid fönstret en kväll och lyssna till snö-
flingornas dunsande mot marken.
 Inte fy skam det heller.
God Jul på er. Doris hälsar.

ROLF NILSSON REDAKTÖR
kiemencoupe@hotmail.se

Ett tips om du är ute i sista minuten och 
tänker knycka en gran: ta med en kompis 
som håller utkik.
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OPEL KAPITÄN 1956

En och annan 
fikasväng
med pärlan

Text & foto ROLF NILSSON
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När den annonserades ut i 
maj1981 hade den endast 
gått lite drygt 4000 mil.
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Från att ha varit både chaufför och egenföreta-
gare i taxibranschen på framförallt stadens ga-
tor och torg under 80- och 90-talet kan det med 
åren uppstå ett behov av ombyte till en lugnare 
och mer ordnad tillvaro. Sven-Olof Johansson 
har hittat lugnet i Söderåsen och föräldrahem-
met som så förutseende har behållits och var-
samt renoverats. Att bo vid landsvägen, i det 
här fallet lite snett nordväst om mitten av gles-
bygdens Jämtland, har sin speciella charm. Ut-
ländska trailerdragare är sällsyntare än om en 
spetsplog-försedd gul Scania 76:a från det lokala 
vägverket skulle svischa förbi en solig dag i fe-
bruari. Från sitt köksfönster med fjällvärlden i 
horisonten har Sven-Olof koll på både skoltaxin 
och lokaltrafiken. Jooårå det finns fler bosätt-
ningar längs vägen. Nyinflyttningar dessutom. 
Och en och annan timmerbil och någon jord-
brukstraktor passerar rätt som det är. En levande 
landsbygd, inte tu tal om det. Nu ska vi inte tro 
att Sven-Olof sitter och blänger vid köksfönstret 
hela dagarna även om det vore en tillvaro man 
inte skulle klaga på. Förutom byggnadernas 
omvårdnad finns förstås traktor och jordbruks-
redskap att pyssla med, och dessutom en Opel 
Kapitän som såg dagens ljus 1956 i GM:s sam-
mansättningsfabrik vid Hammarbyhamnen. Via 
Sandström & Ljungqvist kom Kapitänen till sitt 
första hem i Hammerdal där den däremot inte 
såg dagens ljus så ofta eftersom bilen, när den 
annonserades ut i maj1981 endast hade gått lite 
drygt 4 000 mil. Tyvärr verkar bosättningen i 
Hammerdal inte varit av speciellt modernt slag 
med tanke på relativt stora rostskador i golv och 
skärmar. Sven-Olof backade inte för sådana små 
detaljer utan såg till att bilen bytte ägare. Klädsel 

När den annonserades ut i 
maj1981 hade den endast 
gått lite drygt 4000 mil.
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och övrig inredning var dessbättre närmast i ny-
skick vilket helt naturligt gav köplusten extra nä-
ring. Plåt byttes och ny lack lades. Kromet skulle 
sändas till gamla välkända Velo Galvaniske An-
legg i Trondheim och allt hade varit frid och 
fröjd om inte de där navkapslarna helt plötsligt 
blivit totalt osynliga hemma i Kapitänens garage 
och inte behagade att ge sig till känna förrän 
flera år senare. När allt blankt kommit hem från 
Norge igen blev det nypolerade 
kapslar från C-Rekorden som fick 
skydda nav och hjulmuttrar och 
har dom nu suttit på i 40 år så kan 
man väl säga att dom hör till bilen. 
I alla fall Sven-Olofs bil. Det kanske 
inte blir så väldigt mycket kört om 
somrarna nu för tiden men en och 
annan fikasväng och någon utflykt i 
Offerdals grönskande landskap kan 
han unna sig i bland. Sex cylindrar 
och 82 hästkrafter var inte direkt fy 
skam 1956 och duger så gott även på 
dagens mindre trafikerade vägar.
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För storFör stor
för DKWför DKW

Text STURE HERNERUD  
Illustration JÖRGEN FLYKT

SOMMAREN 1967, ALLT VAR LJUST, SPÄNNANDE OCH POSITIVT, 
ÅTMINSTONE NÄR MAN BLICKAR TILLBAKA. KOMPISARNA OCH 
JAG ÅKTE RUNT BLAND DE SMÅ HOTELLEN I VÄSTRA JÄMTLAND 
I STÄNDIG JAKT PÅ NYA UPPLEVELSER. OFTA HANDLADE DET OM 
ATT BESÖKA DE UNGA DAMERNA SOM HADE FÅTT SOMMARJOBB 
PÅ NÄRINGSSTÄLLENA MEN OCKSÅ ATT TRÄFFA ANDRA KOMPISAR 
UTE PÅ VISCHAN.

RICKY BRUCH
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Vid den här tiden var det faktiskt ganska 
många små hotell som också hade öppet un-
der sommaren eftersom det då fanns många 
turister som fjällvandrade. Kostnaden för att 
hålla öppet var nog inte så stor heller efter-
som anläggningarna oftast var familjeägda 
och familjen deltog i arbetet.
 En stor anläggning, som då ägdes av STF, 
var Vålådalens Fjällstation. Ett besöksmål 
för många eftersom man också hade en liten 
zoologisk trädgård med framför allt rovdjur. 
Vålådalen var redan då mest känt för att vara 
en anläggning som erbjöd många olika trä-
ningsmöjligheter både för vanliga motionä-
rer men också för elitidrottare. 
 Sommaren 1967 var diskusbjässen Ricky 
Bruch där och laddade inför OS i Mexiko 
sommaren efter. De som var där och trä-
nade skulle lämnas ifred, det var en oskri-
ven regel, men Ricky var en social typ och 
tyckte det var roligt att träffa oss grabbar. Vi 
var väl inte särskilt idrottsintresserade men 
Ricky var ju redan då en levande legend och 
lagom mycket rebell i våra ögon så vi träf-
fades många gånger den sommaren. Han be-
rättade skrönor på sin breda skånska och vi 
lyssnade ivrigt om alla hans bedrifter. Bland 
annat brukade han chocka omgivningen 

med att peta sig i näsan med sitt pekfinger 
som var kapat vid andra leden …
 Ibland for vi till den närbelägna Nulltjärn 
för att grilla korv men Ricky var inte särskilt 
intresserad av det men en kväll ville han 
ändå hänga med. Vi åkte den gången med en 
kompis som hade en DKW av äldre modell. 
Min far kallade alla småbilar för spånkorg, 
eller fanérskruck* eftersom de tidiga ”De-
korna” var delvis byggda i trä eller åtmins-
tone träfanér. Just denna bil var dock av plåt, 
tack och lov, och i den skulle hela gänget få 
plats. Som mest hade vi tryckt in tolv per-
soner i den samtidigt men vi insåg snabbt 
att om Ricky skulle få plats, han var ju två 
meter lång och måste ha vägt över 130 kilo, 
så måste vi åka flera vändor till grillplatsen.
 Sagt och gjort vi stuvade in tre taniga ung-
domar bak och klämde sedan i Ricky i pas-
sagerarstolen. Den gav förstås vika men vad 
gjorde det, det var ju bara några kilometer 

Ricky var ju redan då en levande 
legend och lagom mycket rebell 
i våra ögon.
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Som mest hade vi tryckt in
tolv personer i den.

till grillplatsen. Vägen var, och är, en mindre 
grusväg och påminde då mer om en kostig 
än en farbar bilväg men dekan kämpade på 
med en sky av blårök efter sig. Efter grillning 
och mycket tjo och tjim var det dags att göra 
samma resa tillbaka till hotellet och dekan 
klarade sig nästan hela vägen fram men se-
dan trillade den bakre kofångaren av. Nåväl, 
en kofångare mer eller mindre var väl inte 
mycket att hetsa upp sig för även om ägaren 
av bilen såg lite sorgsen ut. Vi hade ju ändå 
haft en trevlig afton och vi fick med oss min-
nen för livet.

 För er som betvivlar sanningshalten i his-
torien så finns det faktiskt ett litet bevis från 
mötet med Ricky – han skrev sin autograf 
på mitt studentleg som jag faktiskt har kvar.

*Fanérskruck är jämtska för en bärkont i trä-
fanér, det fanns också näverskruck …
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Text & foto ROLF NILSSON

Stor
Mäktig
med badbrygga
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Någon importerade bilen och någon annan 
ångrade sig och Monika som redan visste att 
hon ville ha en Edsel tvekade inte när bilen 
fortfarande fanns till salu och blev därmed 
bilens andre ägare i Sverige efter importören. 
Som alla amerikanare i slutet av 50-talet, är 
den stor och mäktig och i det här fallet dess-
utom extra lång med badbryggan, conni-kit-
tet, längst bak. Något som Monika inte riktigt 
tycker om när det ska backas och parkeras ef-
tersom det är svårt att veta hur nära man törs 
köra innan skeppets akter tar i något. Den är 
renoverad i Amerika i ett tidigare liv och hål-
ler fortfarande en helt godkänd nivå både på 
in och utsidan. Motor på 302 cubic inches 
som ska leverera 352 hästkrafter ingav re-
spekt redan 1958 och inget man bara fnyser 
åt i dag heller. Tryck-knapps automaten är för 
 

tillfället entledigad till förmån för en golvspak 
av traditionell typ, men gubb… Janne ska bara 
fixa en grej så ordnar det sig nog med den ori-
ginella saken. Cragar Super spoke-fälgarna av-
viker också från originalet men de höjer bara 
glansen än mer. Blankt är fint.
 Monika har också några andra bilar att välja 
på när det drar ihop sig till onsdagsfika, men 
Edseln får komma ut med ojämna mellanrum 
och någon raggarbil är den definitivt inte efter-
som det oftast är fullt med tjejkompisar i kupén 
redan från start.

a´Monika i Riis har många roliga saker 
både inom- och utomhus, men störst och 
finast, förutom gubben Janne då, är nog 
hennes blå-vita Edsel från 1958. Den har 
hon haft sedan 2007. Hur länge hon haft 
Janne vete gudarna, men i det fallet får 
man i alla fall börja tideräkningen i ett 
annat århundrade, det är då säkert.Stor

Mäktig
med badbrygga
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Jämtlandsbilar
i Skandinaviens
första bilmuseum

Museet invigdes 1961 och var då Skan-
dinaviens första bilmuseum. Samlingen 
skapades och drevs av Lennart Svedfelt 
(1924–1993), även känd under artist-
namnet Svedino. Parallellt med sam-
landet var han trollkarl och ”ficktjuv”, 
och uppträdde på scener och i TV ända 
fram till början av 90-talet.
 I samband med museets 25-årsjubi-
leum 1986 skrev Lennart Svedfelt föl-
jande historik om sig själv och museet: 
”Mitt intresse har alltid varit stort för 
bilar och flygplan. I skolåldern byggde 
jag modellplan och i december 1941 
hade jag min första utställning i Stads-
biblioteket i Stockholm. I oktober 1942 

startade jag en modellflygplansfirma 
som tillverkade och sålde modellflyg-
plansbyggsatser över hela Sverige. Fa-
brik fanns på Fridhemsgatan och affä-
ren på S:t Eriksgatan.
 År 1949 köpte jag min första ”antik-
bil”, en täckt T-Ford av årsmodell 1919. 
Redan då började jag ana vilket histo-
riskt värde gamla bilar kunde utgöra, en 
insikt som inte delades av mina föräld-
rar och bekanta. 1953 gjorde Lars Vid-
ding en artikel om mig och mina fem 
bilar i Expressen. Genom den artikeln 
fick jag många tips om var det fanns 
gamla bilar och samlingen började öka. 
Problemet var att hitta en lämplig för-

varingsplats i Stockholmstrakten, vilket 
inte var det lättaste men det ordnade sig 
till slut.
 I maj 1957 kom mitt genombrott med 
mina bilar då jag hyrde ut samlingen, 
som då uppgick till ett tjugotal bilar, till  
 Skansen och utställningen ”Farfars 
Bil”. Flera filmbolag började även hyra 
bilar till olika inspelningar och idén 
började även bli lite lönsam. Jag köpte 
ett mindre cirkustält och fortsatte själv 
utställningen under 1958.
 I samband med Pressens Rundtur sat-
tes tältet upp i maj på Norra Latins skol-
gård vid Norra Bantorget i Stockholm. 
Sedan gick utställningen vidare till Väl-

Svedinos Bil- och Flygmuseum är en av Europas största kombi-
nerade samlingar av gamla bilar och flygplan. Samlingen om-
fattar över 100 bilar, 40 flygplan, motorer, bruksföremål och 
mycket annat.

Text SVEDINOS foto BENGT IRHEDEN

Seneca 1920
Senecan återfanns 1960 i en 
gammal lada, tillhörig en större 
bondgård nära Revsund, beläget 
cirka fyra mil söder om Östersund. 
Stänkskärmar och fotbrädor var 
utslängda i skogen men hittades så 
småningom efter mycket letande.
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lingby och därefter till Furuviksparken 
utanför Gävle. 1959 ”vilade” bilarna 
och jag åkte runt i folkparker och upp-
trädde som trollkarl och ”ficktjuv”, och 
genom att finansiera samlingen med 
artistuppträdande kan man säga att jag 
började ”stjäla” ihop mitt museum.
 På försommaren 1960 forslades bi-
larna upp till Östersund för att vara en 
av huvudattraktionerna på Expo Norr. 
Nu hade också en lämplig tomt anskaf-
fats på Västkusten, närmare bestämt i 
Ugglarp på Kustvägen mellan Halm-
stad och Falkenberg, i Halland. Bygget 

av det blivande museet hade påbörjats 
så att efter Expo Norr kunde veteranbi-
larna transporteras till Halland.
 Invigningen av museet ägde rum den 
20 juni 1961 och förrättades av lands-
hövdingskan i Halland, Aja Lindell. 
Hon anlände till invigningen i muse-
ets svarta Cadillac från 1928. Museets 
invigning fick stor uppmärksamhet av 
press och TV som Nordens första bil-
museum. Utställningsytan uppgick då 
till cirka 550 kvadratmeter och antalet 
utställda bilar var 35 stycken. Den då
äldsta bilen i samlingen var en svensk 

Tidaholm från år 1905 med kedjedrift, 
trähjul med massiva ringar och med en 
toppfart på 15 km/tim.
 Volvo representerades av en öppen 
personbil från 1928 och den exklusi-
vaste bilen var en amerikansk Pierce-
Arrow från 1918 som på sin tid var 
det lyxigaste som fanns i USA på auto-
mobilsidan och motsvarades endast av 
Rolls-Royce i England.
 Under 1964 byggdes muséet ut till 
cirka 800 kvadratmeter utställningsyta 
och antalet bilar ökades till 50. De för-
sta flygplanen i samlingen tillkom nu 
också, en tysk Heinkel från 1925 och en 
engelsk De Havilland Moth från 1926. 
1970 utökades lokalerna till 2000 kva-
dratmeter och ett antal bilar och flyg-
plan i lador på bygden kunde nu också 
ställas ut, samlingen växte till 90 bilar 
och 14 flygplan detta år.
 Även några gamla cyklar, motor-
cyklar och hästvagnar ingick i museet. 
Nästa steg i utvecklingen skedde 1980 
med ännu en tillbyggnad på 1000 kva-
dratmeter och fler utställningsföremål 
fick plats.”

Volvo PV4 1928
Volvon kommer från Frösön, 
där den återfanns 1960.

Haynes 1918
Museets bil inregistrerades i Sverige 
med nummer Z 297 den 10 april 1920 
med grosshandlare A. Norrbohm i Öst-
ersund som ägare. Bilen stannade kvar i 
Östersundstrakten ända till 1960 då den 
införlivades i museets samlingar.

Svedinos Bil- och Flygmuseum
311 69 Ugglarp
0346-431 87, 070-585 34 08
info@svedinos.se
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PÅ SENSOMMAREN FICK JAG ETT TELEFONSAMTAL FRÅN EN MEDLEM 
SOM BEHÖVDE HJÄLP MED ATT FÖRSÄKRA SITT VETERANFORDON. 
DET VAR EN UNIK LITEN FORDSON SOM VAR SÅLD I ÖSTERSUND AV 
JÄMTLANDS MASKINAFFÄR AB 1952 OCH SOM TROLIGEN FUNNITS I 
VÅRT LÄN HELA TIDEN. JAG BLEV FÖRSTÅS NYFIKEN PÅ BILEN OCH 
BAD ATT FÅ KOMMA TILL LILLHOLMSJÖ DÄR DEN NU FINNS.

FORD FORDSON DELIVERY 

Ägaren visade sig vara den smått le-
gendariska Hasse Hansson, Kranhasse, 
som var en känd bärgarprofil i Härje-
dalen men känd också långt utanför 
länets gränser. Hasse tävlade i många 
år i Truckrace med en Daf lastbil men 
avslutade karriären 1999 med en riktig 
krasch i Belgien. Enligt färdskrivarkor-
tet?! tog det tvärstopp i 142 km/h mot 
en betongbarriär och det roliga var slut. 
Hasse klarade smällen hyfsat men hade 
problem med nacken efter äventyret.
 Bilen som han ville försäkra visade 
sig vara en välhållen Fordson som han 
köpte av Calle Kingstad redan 1974. 
Calle var för övrigt en av de sju initia-
tivtagarna till vår klubb. Kranhasses idé 
var då att modifiera bilen till en hotrod 

vilket framgår av foton som han tog 
strax efter inköpet. Som tur var blev det 
aldrig någon ombyggnad och bilen ser i 
stort sett ut som den gjorde från början. 
Den nya lacken har fått en mer grå ny-
ans än ursprunget och motorn har bytts 
ut under resans gång, annars verkar det 
vara mycket original. Motorn kommer 
från en brandspruta som stod i Föllinge 
och är av märket Albin. Det företaget 
kopierade engelska fordmotorer så den 
är nog ganska identisk med ursprunget. 
 Vi har gjort en del efterforskningar 
om bilens historia fram till dess Calle 
Kingstad köpte den i Alsen i början av 
1970-talet. Den är ju en utpräglad varu-
bil med bara ett säte så troligen gick den 
som företagsbil i Östersund från början. 

Sedan hamnade den hos en S Magnus-
son i Gesunden och efter det hos J Ludd 
i Alsen. Där användes bilen dagligen 
till att frakta mjölkkrukor från gården 
till mjölkbryggan vid vägen. Arne Lund 
från Ede bodde vid den tiden i Alsen 
och han minns både bilen och gubben 
som ägde den och det var också på den 
gården som Calle köpte den. Om någon 
av våra läsare känner igen bilen från 
femtiotalet så får ni gärna höra av er ef-
tersom vi inte hittar några uppgifter på 
den från den tiden.
 Bilen kommer att besiktigas till våren 
och vi hoppas naturligtvis på att få se 
den vid några av nästa års evenemang.

Jämtlandssåld
liten varubil

Text & foto STURE HERNERUD
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Fordson Skåpvagn 1952
Fords alla engelskbyggda yrkesfordon kallades 
Fordson oavsett om det var en traktor, lastbil el-
ler skåpbil. Tillverkningen skedde vid Ford Da-
genham assembly plant, som ligger i London vid 
floden Themsen. Fabriken byggdes i början av 
30-talet och produktionen startade 1931 där man 
tillverkade nästan allt till fordonen inom fabriken. 
Fordonsenheten lades ner 2002, sedan dess till-
verkas enbart motorer där. Under åren har nästa 
11 miljoner fordon lämnat fabriken. Som mest 
jobbade cirka 40 000 personer i fabriken, toppåret 
var 1953. Fabriken byggdes ut under 50-talet, men 
brittisk bilindustri präglades senare av strejker och 
fick dåligt rykte för bristande kvalitet, och när se-
dan andra länder började komma in på markna-
den gick det som det gick. Det ena märket efter 
det andra gick i graven.
 Små lastbilar och skåpbilar var under 30-talet 
och 30 år framåt stort i England. Redan 1932 bör-
jade Ford tillverka skåpbilar baserade på teknik från 
vanliga personbilar. Mellan 1932 och 1937 tillver-
kades föregångaren till bilen på bilderna. I England 
delade man in skåpbilarna i olika skatteklasser, den 
minsta var 5 cwd Van, lastförmågan var ¼ ton. Näs-
ta klass och som blev den vanligaste var 10 cwd, 
klassad för ½ ton.
 Det hann komma två uppgraderingar på Fords 
5 cwd innan lanseringen av den här aktuella ver-
sionen kom 1948. Det var den sista rambyggda 
varianten innan Anglia 100E började tillverkas 
1953 och den hade självbärande kaross.
 Den nu aktuella bilen tillverkades 1952, mo-
dellbeteckningen var E493 vilket betyder att den 
var tillverkad för export och därmed vänsterstyrd. 
Modellen för England hade beteckningen E494, 
naturligtvis högerstyrd, och fick nöja sig med en 
mindre och svagare motor än exportmodellen. 
Mycket av komponenterna var direkt plockade 
från Anglian från samma tidsperiod. Man använde 
samma ram, motor, instrument och hjulupphäng-
ning. Bakaxeln fick dock en lägre utväxling, vilket 
drabbade inte bara toppfarten utan också ljudni-
vån. Det fanns ingen som helst ljudisolering i bi-
len. Sidventilsmotorn i exportversionen var på 1,2 
liter med effekt 34 hk. Motorn hade ingen vatten-
pump utan använde termosifonkylning. Transmis-
sionen hade en 3-växlad låda med synkronisering 
på 2:an och 3:an, i bakaxeln satt en slutväxel med 
6,83:1. Tjänstevikt 760 kilo och maxlasten 340 kilo, 
längd 360 centimeter, bredd 15 centimeter.
 Ford övergav i början av 50-talet Fordson-nam-
net och skåpbilen fick heta Ford Thames Panel Van 
framöver.

Text Lars-Göran Andersson

Jämtlandssåld
liten varubil
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Knäppta
sommarbilder ur
L-G:s fotografilåda

Ur vädersynpunkt var väl sommaren 2022 inte 
mycket att hurra över och antalet besökare vid 
fikaträffarna åkte lite berg och dalbana beroende 
på regnmängden vissa onsdagar. Imponerande 
ändå att det trots allt vid alla platser har kommit 
en del gäster även de gånger det nästan krävdes 
simkunnighet i kombination med skoteroverall 
för att överleva. Vid något sånär väderlek var be-
söksantalet ofta omkring 200 bilar och rekordet 
i somras stod väl Handog för, med runt 250 for-
don. Det visar än en gång att intresset för det vi 
håller på med är både stort och brett i vårt län.
Bara att tacka och gratulera Anki och 
Annika som roddar ihop det här lyckade 
evenemanget varje år.
                               Text Rolf Nilsson
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22 ONSDAGS
TRÄFF

SOFFAN

Vi var några som tog en extra tur.
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SOM TRADITIONEN KRÄVER HÅLLS DET VARJE ÅR I 
SEPTEMBER ETT HÖSTRALLY, SÅ ÄVEN DETTA ÅR.

ETT UNDANTAG VAR 2020 DÅ COVID-19 SATTE STOPP. 

Trivsamt
höstrally

men kallt

Text & foto LARS-GÖRAN ANDERSSON
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I år blev programmet komprimerat då 
Damrallyt hölls endast två veckor innan 
och planeringen av Höstrallyt blivit satt på 
undantag. Med kort varsel tog Annika Da-
nielsson och Arne Nilsson (Corvair) tag i 
planeringen med att skapa kluriga frågor 
och lägga en lagom lång bana på cirka sju 
mil. Samlingsplatsen blev bestämd till par-
keringen vid Sandvikens dansbana och star-
ten satt till 11.30 med samling från 10.00. 
Klubben hade fått ett muntligt löfte att an-
vända den stora parkeringen på samma sida 
som dansbanan, men då vi anlände var 
parkeringen avstängd. Som tur var 
fanns det gott om plats mellan 
vägen och Storsjön så problemet 
var snabbt löst.
 Antalet deltagare var lite färre 
än vanligt men så var också väd-
ret osannolikt dåligt veckan inn-
an, långtidsprognos med mycket 
regn, blåst och låga temperaturer 
gjorde nog en del tveksamma att 
anmäla sig. Trots allt var det 32 tappra 
ekipage som vinkades iväg av Arne Nilsson. 
Färden gick medsols och road-booken var 
ett kartblad i A3-format med banan mar-
kerad med en ritad linje. Frågorna fanns 
på små skyltar efter vägen, så det gällde att 
vara uppmärksam så man till slut fick ihop 
elva svar. 
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 Under färden passerades små vackra byar 
med namn som för en turist skulle låta exo-
tiskt såsom Slandrom, Bleka, Åsan, Knuten, 
Bledäng, Kalmar och Rödmyran. Underla-
get var en blandning av asfalt och grus, med 
övervikt på grus. Vissa fordon som råkade 
ut för regnskurar under färden fick nog ägna 
någon timme till bilvård vid hemkomsten. 
Trots detta var humöret på topp. Största for-
donet med en vikt på 13 ton fick finna sig 
i att ta en alternativväg då en viadukt med 
en fri höjd på 3,6 meter inte skulle gå att 
passera med taket i behåll. Många missade 
sista kontrollen i Övre Genvalla, de fortsatte 
rakt fram och hamnade i Målsta istället för 
att svänga höger. Dock kom alla fram till 
målet i Bällsta. Där utfördes sista tävlings-
momentet, pilkastning, för att kunna skilja 
deltagarna åt om dom hade samlat samma 
poäng på frågorna.
 Under tiden resultatet räknades fram fick 
deltagarna en god varm gulaschsoppa, bröd 
och sedan kaffe med gobit. Efter en kort 
väntan kunde prisutdelning sättas igång. I 
tävlingsmomentet hade alla tre pristagarna 
samma poäng så där avgjorde pilkastningen 
vilket pris man tog med sig hem. Heders-
priset gick till N-O Berg som lotsade sin 
Scania av årsmodell 1963, registrerad som 
campingbil, runt nästan hela banan. Juryns 
pris fick Tobbe Kristoffersson för sin bevak-
ning av såväl Rallyn som fikaträffar under 
året. I Facebookgruppen Fordonsträffar i 
Jämtland har under året hittills cirka 3 600 

bilder av Tobbe publicerats. Under Höstral-
lyt var det ingen som hade haft några tek-
niska problem. En kupp genomfördes under 
prisutdelningen, priset Jäklats Mest gick till 
Arne Nilsson. Det fanns kanske mer än en 
förklaring, den mest komiska resulterade att 
en fråga fick lov att strykas. Under en lång 
lång period har kyrkklockan i Lockne stått 
stilla, en bit efter kyrkan kom en fråga på 
vad kyrkklockan visade. När Arne tidigare 
på dagen körde runt och placerade ut frå-
gorna så visade det sig att någon hade fått 
klockf*n att gå igen och då passade ju inte 
svaret längre. Frågan utgick. Några tyckte 
att priset var rättvist, Arne hade jäklats lite 
mycket med deltagarna, var förmodligen 
några som kört fel.
 Stort beröm till de personer som såg till 
att det blev ett Höstrally i år. Det krävs en 
hel del förarbete innan allt är klart. Nöjda 
med dagen rullade ekipagen hem.
 Framför allt är vi skyldiga Tina och Mats 
i Bällsta ett stort tack för all service med 
mat och dryck och för att vi fick hålla till på 
Gäll´n. Vi återkommer gärna till Lon.
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PristagareHöstrallyts

Tävlingsmoment
1:a Leif Löfqvist

2:a Anki och Anders Granlöf
3:e Maud Wängman, Uffe Andersson

Juryns pris
Tobbe Kristoffersson

Hederspris
N-O Berg

Jäklats mest
Arne Nilsson

Åkt längst
Per Lindblad, Vallbo

Jaguarklubbens pris
Lars-Åke Lobbas Berggren

1:a Tävlingsmoment
Leif Löfqvist

Juryns pris
Tobbe Kristoffersson

Åkt längst
Per Lindblad

Jäklats mest
Arne Nilsson

2:a 
Tävlingsmoment
Anki och Anders

Granlöf

3:e 
Tävlingsmoment
Maud Wängman
Uffe Andersson

Jaguarklubbens
pris

Lars-Åke Lobbas
Berggren

Hederspris
N-O Berg
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Under våren/sommaren 2019 fick vi på 
Brattbytorpet en förfrågan om vi kunde 
tänka oss att ta över vårdnaden av en 
Postbuss som Jämtlands Veteranbil-
klubb ägde. Lite resonemang förening-
arna emellan ledde så småningom fram 
till att vi enades om att ta över tre bussar 
eftersom veteranbilklubben hade blivit 
uppsagda från de lokaler där dessa förva-
rades och inte kunde hitta någon lämplig 
ersättning i närheten av Östersund. 
 De tre bussarna är: Diligens K 116 
”Postskvadern” Scania årsmodell 1960, 
diligens 6622 ”Godsrummarn” Sca-
nia årsmodell 1968 samt diligens 7629 
”Wiiman” Volvo årsmodell 1978. Post-
skvadern och Godsrummarn hämtade 
vi hem hösten 2019 medan Wiiman an-
lände efter vintervila våren 2020. 
 Bussarna var i bra skick men efter 
provkörning visade det sig att det inte 
gick att få i alla växlar på Postskvadern, 
växellådan demonterades och med god 
hjälp av Anders Hellberg i Svenstavik 
så fungerade växlingen igen. Godsrum-
maren fick lite nyare däck och batterier 
medan Wiiman hade något el-fel och 
luftläckage vilket lagades, sedan har väx-
lingen också fallerat på Wilson-lådan 
vilket visade sig sitta i växelreglaget, men 
efter byte av ett antal mikro-brytare är 
även detta i ordning. 
 Vi kommer under vintern att flytta in 
Postskvadern i hangaren för en under-
sökning och förmodad reparation av ta-
ket då det finns tecken på fukt och lukt 
som inte är bra. De två äldre bussarna 
är nu besiktigade för all framtid medan 
Wiiman har några år kvar med besikt-

ning. Eftersom Skvaderbussarna måste 
förvaras under tak och vår ambition är 
att ha alla bussar skyddade från regn och 
snö så har vi börjat schakta en plan samt 
fått bygglov för en carport med plats för 
sex bussar. Då det är ett faktum att vi 
som ideell förening ständigt har en be-
gränsad tillgång till kapital så får det byg-
get ta den tid som krävs.
 Vi använder bussarna så ofta det finns 
möjlighet och mot slutet av 2019 fick 
vi en idé att fara till Skärvången på jul-
marknad, det konstaterades emellertid 
att bakdäcken på det tilltänkta fordonet 
Godsrummaren, som redan nämnts, var 
hårda som hockeypuckar och eftersom 
det nog kunde tänkas vara jul-likt väder 

med snö åt det håll vi skulle så fick vi tag 
i bättre begagnade däck som montera-
des. Kosan ställdes nordväst ut i riktning 
norska gränsen och mycket riktigt, med 
några mil kvar byttes den blöta asfalten 
ut mot en mer isig variant. Snö i träden 
skapade också lite julstämning och med 
tungan rätt i mun och lagom mycket ga-
spådrag kom vi förhållandevis odrama-
tiskt fram till Skärvångens Föreningshus. 
På plats kunde vi konstatera att det fanns 
allt man behöver på ett julbord, både för 
avsmakning och inköp. Efter att ha fyllt 
på lagret med hemgjorda korvar, ost, 
marmelad med mera blev det dags för 
julgröt med mjukstut och kaffe. Eftersom 
vi känner Urban Eriksson som bor och 
har sitt åkeri i byn, blev det ett studiebe-
sök hos honom med många intressanta 
fordon att titta på. Efter denna heldag 
återstod det att smyga oss hemåt och 
även hemresan gick bra.
 Om man tänker tillbaka ett antal år 
då vinterkörning med tunga fordon of-
tast skedde med sommardäck, och långt 
före dubbdäckens tillkomst då det i bästa 
fall fanns snökedjor, kan man inte annat 
än imponeras av den körskicklighet som 
dåtidens chaufförer innehade. En Tjä-
lasväng har också hunnits med, en per-
sonalutflykt till Hovermo, och nu senast 
var vi på Optands flygplats med Skva-
dern i samband med en aktivitetsdag ar-
rangerad av ”RUT inom motorsport”. 
 Om möjligt har vi försökt att årli-
gen besöka marknaden i Lobonäs som 
går av stapeln i september månad. Det 
är en marknad där man både kan köpa 
och sälja olika prylar och träffa många 

Övertagna
bussar
används flitigt

Text & foto TEDD PERSSON
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roliga människor. En sådan resa brukar 
börja med samling 04.00 för avfärd efter-
som det gäller att vara på plats 07.30 så 
man inte missar något. Klockslaget och 
tidpunkten på året brukar ofta innebära 
att dimman ligger tät efter vägen och 
spaning efter villebråd är att rekommen-
dera då det är mer eller mindre skog hela 
vägen ner och en krock vill man natur-
ligtvis undvika. Senaste resan med buss 
företogs med Wiiman. Detta faktum 
gör att man kan ha någorlunda ordnade 
samtal med medpassagerarna. Om man 

åker i någon av våra äldre skvader-bussar 
får man prata färdigt före avresan eller 
passa på när man kopplar ur växeln i nå-
gon längre utförsbacke, Volvo-bussarna 
väsnas rätt ordentligt nämligen. Nåväl, 
när man svänger in på marknads-områ-
det så börjar folk vakna till i husvagnar 
och husbilar, det är oftast så att många av 
säljarna kommer dagen före och har lite 
intern försäljning och lite samkväm på 
kvällen innan marknads-dagen. Det blir 
en rundvandring för att konstatera om 
det bjuds ut något som man kan tänkas 

köpa, sen blir det dags att plocka fram 
campingstolarna för kaffe och tilltugg, 
på parkeringarna samlas alltid en hel del 
entusiast-bilar och det gäller att kolla in 
dessa också. Fram på eftermiddagen får 
det bli ytterligare en runda, det är oftast 
då det är läge att kunna pruta lite extra 
på fynden. När inköpen är gjorda och 
förhoppningsvis en del saker sålda blir 
det hemresa och kanske en matbit på 
värdshuset i Kårböle. Det är inte alldeles 
säkert att man sålt eller köpt något under 
dagen, men huvudsaken är att man får 
möta likasinnade och kunna prata bort 
en stund, om inte annat bara för att kon-
statera att det finns fler som har samma 
intresse för nostalgi och gamla saker.
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Någon vecka efter förra Backspegel-
numrets neddimpande i brevlådan, kom 
ett stort tjockt kuvert med handskriven 
adress och fina frimärken klistrade i 
övre högra hörnet. Allt enligt den rik-
tiga Postens gamla regler. Avsändare 
var Stig Nilsson Härnösand, en gammal 
medlem – förlåt, medlem sedan länge, 
och ursprungligen boendes i Strömsund. 
Förutom en fin tysk tidning från 2003 
innehållande ett stort reportage om både 
en gul och en silverfärgad bil, låg där i 
kuvertet också ett långt brev, visserligen 
utskrivet från en dator, men ändock ett 
brev. 
 Stigs stora bilintresse ligger åt Merce-
des alla modeller och dessutom med en 
särskild dragning till legendariska 300 
SL-bilars förehavanden i Sverige. Mer-
cedesintresset var också huvudanled-

ningen till brevet där Stig berättade att 
artikeln om Aspåsgunnar i förra numret 
av klubbtidningen, fick minnet att gräva 
sig ner till mitten av 1970-talet. Hade 
han inte vid ett tillfälle när han för ovan-
lighetens skull dessutom haft kameran 
med sig, träffat en man på OK macken i 
Strömsund som åkte i en 52:a 170S? Med 
hjälp av ett förstoringsglas kunde reg-
numret på en av bilbilderna i tidningsar-
tikeln, utläsas och jämföras med framle-
tade gamla kort på en 170S.
 Det visade sig vara samma bil och 
kontakt togs givetvis med Gunnar Hell-
ström i Aspås. Gunnar som har koll på 
sitt förflutna letade fram dagböcker från 
aktuell tid och kunde enkelt bekräfta 
mötet. Det var 
under en sådan 
där typisk liten 

utflykt på några hundra mil med en 25 
år gammal bil som man åkte från arbe-
tet i Kiruna till flickvännens hemtrakter 
i Alingsås, och i anteckningarna från 
1976 står att läsa: ”12/6. Tankade på OK 
i Strömsund. Träffade en man vid namn 
Stig Nilsson som tog kort på bilen” Dag-
boksanteckningarna informerade också 
om att dagen innan stoppet i Strömsund, 
hade den lilla familjen i den gamla bilen 
stannat för bränslepåfyllning i Arvid-
sjaur och där ”känt sig ut-tittade” 

Hur kom det sig att det blev en historia 
av det här? Jo, allt började med en spon-
tan fråga tvärs över bordet vid en middag 
i Skåne i maj 2022: vem är Aspåsgunnar?

ANONYM ASPÅSGUNNAR

Bekräftat möte
Text ROLF NILSSON foto STIG NILSSON
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Den 2 november var klubben inbjuden till ett möte 
med projektet som vi brukar kalla RuT. Förkortningen 
står för Rehabilitering, Utveckling, Tillgänglighet och 
projektets syfte är att alla med LSS-beslut, särskilt stöd 
beroende på funktionsnedsättning, ska kunna erbjudas 
en meningsfull fritid med inriktning på motorsport. 
Projektet drivs via sektor LSS, Östersunds Kommun 
samt Krokoms Motorklubb.
 Varannan vecka träffas det glada gänget på Prästga-
tan 58 där det finns möjlighet att utöva virtuell bilsport, 
radiostyrd bilsport, lyssna på föreläsningar, kolla på 
film, umgås och fika med mera.
 Den här kvällen var det cirka 40 intresserade delta-
gare på mötet – de flesta yngre men det finns också en 
del äldre med i gänget. Jag berättade om klubben och 
om all vår verksamhet och passade också på att tacka 
för den hjälp vi fick vid höstrallyt i fjol och för deras 
insats under Springmeet. 
 Det blev en mycket trevlig kväll med massor av frå-
gor och synpunkter och vi kommer säkerligen att träf-
fas fler gånger där de har möjlighet att ta del av vår 
klubbs aktiviteter.

Text Sture Hernerud, foto Pernilla Olofsson

Möte med RuT
inom Motorsport Årsmöte 2023

Tid: Söndag 26 februari, kl. 13.00
Plats: Kronan, Teknikland, Optand

Ärenden enligt stadgarna. 
Efter mötet bjuder klubben på 
kaffe/te med smörgåstårta.
Motioner skall ha inkommit till 
styrelsen senast 12 februari. 

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

Varmt välkommen önskar JVBK:s styrelse!

10 % 
rabatt

till medlemmar på

 bilprovning

TjälasvängenTjälasvängen
Anmälan och mer information kommer på hemsidan 
under andra delen av januari, www.jvbk.se.

Lördag 18 februari
Samling 10:00, start 11:00, Nornan, Stugun
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Så närmar vi oss då slutet av 2022 – ett 
år som varit fyllt av olika aktiviteter 
som berört vår fordonshobby. Spring-
meet slog alla rekord publikmässigt och 
sommarens onsdagsträffar drog väldigt 
många besökare. Handog var det ställe 
som fick flest besökare detta år men det 
var många andra ställen som också drog 
till sig många fikagäster med fina och ro-
liga fordon. Planeringen för nästa år på-
går för fullt och vill man vara med om att 
ta emot oss på någon onsdagsträff gäller 
det att vara ute minst ett år i förväg – så 
intresset är verkligen stort. Styrelsen vill 
här också tacka Anki och Annika för job-
bet de lägger ner på att planera alla dessa 
onsdagar från början av maj till slutet av 
september.
 En annan styrelseledamot som förtjä-
nar vår uppskattning är tidningens re-
daktör Rolf Nilsson som lägger ner sin 
själ i att göra tidningen till det den är – 
en av landets bästa klubbtidningar enligt 
bland andra MHRF och tidningsförlaget 
Albinsson & Sjöberg och många andra 
som också lovordar Backspegeln.
 Nu ser vi fram emot nya evenemang 
för kommande år och ni kan redan nu 
boka in vårt årsmöte på Teknikland den 

26 februari och Tjälasvängen den 18 fe-
bruari.
 Styrelsen vill också tacka alla funktio-
närer och samarbetspartners för er entu-
siastiska hjälp vid alla våra aktiviteter och 
vi önskar er alla en riktig God Jul och ett 
Gott Nytt Motorår.

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

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

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

Jemtlands
Veteranbilklubb
bildades 1970 och har cirka 1 400 
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  
våren i klubblokalen
Från 9 januari till 24 april håller 
klubblokalen på Trädgårdsvägen 5 
på Frösön öppen måndagar klockan 
19.00–21.00. 
Välkommen till  
gemenskap och fika!

Plåtskylten – en ny inredningsgrej
Tänk hur det är med saker som kom-
mer in i ens liv på det mest underliga 
sätt ... När man minst anar det så finns 
dom bara där, saken som man bara 
känner yes den här ska få följa med 
hem …
 Den här skylten dök upp när jag 
vandrade på ägor som en gång tillhört 
min släkt, jag strövar helt planlöst om-
kring och jag kommer till ett stenröse 
och ser något sticka fram … När jag 
kommer närmare ser jag att det är en 
plåtskylt och när jag tagit bort mossan 
så ser jag texten "standard" på …
 Om jag inte har helt fel så var det 
en reklamskylt för motorolja. Hur den 

hamnat där har jag ingen aning om och 
lite av ödets ironi att det skulle vara pre-
cis jag som hittade den … Jag som gillar 
äldre saker och som dessutom äger en 
bil av märket Standard.
 Väl hemma åker skylten ner i bad-
karet och rengörs och torkas och sedan 
får den en hedersplats bland mina an-
dra bilrelaterade grejer och den pryder 
verkligen sin plats. Kanske inte värl-
dens finaste skylt, men helt klart värd 
att räddas från att rosta upp totalt.
 Tänk vad en promenad bland höst-
löv kan leda till … En helt "ny" inred-
ningsgrej.

Text & foto Linda Nilsson

       önskar
Redaktionskommittén

God Jul och Gott Nytt ÅrGod Jul och Gott Nytt År


