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Jag är väl ingen muntergök direkt. Sitter
inte i liten hatt med gummisnodd under
hakan och blåser i papperstrumpet när det
råkar vara nyårsafton eller för att jag måste
fylla år ännu en gång. När mina närmast
anhöriga lite frustrerat varje år frågar vad
jag önskar mig på födelsedagen, blir svaret
detsamma som i flera årtionden tidigare:
En tre dagar gammal Princesstårta och en 1967 års röd
Kadett coupé. Att fixa fram
en mogen marzipantårta har
visat sig vara väsentligt lättare än att det plötsligt skulle
stå en fullskalig kopia av min
första bil på garageinfarten,
vilket alltså ännu inte hänt.
Ha! det kan du ju drömma
om, som en självsäker ung
dam sa, i något annat sammanhang för lite drygt 50 år
sedan.
Apropå födelsedagar och liknande firanden, så fyller Jemtlands Veteranbilklubb 50 år i år och det ska naturligtvis
uppmärksammas och firas. Festligheterna
får andra ta hand om av skäl som tidigare
nyss nämnts, men parallellt med festkommittén försöker vi i redaktionen att gräva i
historiken med hjälp av medlemmars minnen och deras foton som dock ibland av
åldersskäl tyvärr tappat stinget lite grann.
Fotografierna alltså.
Göte gör ett stort jobb när han dammsuger klubbens arkiv och tidiga nummer av
klubbtidningen som de första årtiondena
hette Karburatorn, för att få en inblick i
vad företeelsen ”veteranbilklubb” egentligen innebar under förra århundradet.
Tanken är att försöka återberätta vad
som hände i klubben de första 50 åren med
ett årtionde i varje nummer av årets fyra

Innehåll
Backspeglar. Det har visat sig inte alltid så
lätt som vi från början trodde. Jag har varit
med sen 1975, men upptäckte att jag inte
kunde bidraga med annat än några fragment av klubbhistorikens tio första år. Det
som upplevs som bara i förrgår har, när
man ska återberätta händelserna, plötsligt
blivit aningen mer diffusa än när de fortfarande fanns kvar som ett
orört minne. Vi kämpar på
och det går kanske lättare
ju närmare nutiden vi kommer samtidigt som hjärnhalvorna förhoppningsvis
mjukas upp och piggnar
till allt eftersom. Eller kan
det vara så att 50 år fortfarande är för nytt, eftersom
jag plötsligt kom att tänka
på vad Sven-Ingvars sjöng
och låg på Svensktoppen
med, våren 1965. ”Det var i vår ungdoms
fagraste vår, man hade gått och läst och
man var 17 år. Man kände att livet lekte,
minsann.” Det kan man ju alltid drömma
om! Jag minns låten väldigt tydligt, kan
det bero på att våren kanske är på gång
igen, där borta?
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I lagens namn

och långa arm

– så nära en häktning man
kan komma utan att åka dit.

Text STURE HERNERUD Illustration JÖRGEN FLYKT

Det var i slutet av sextiotalet. Min några
år yngre bror hade ärvt min husqvarnamoped, lätt trimmad med ställbart munstycke och borrad ljuddämpare. Brorsan
och en jämnårig kusin på sin betydligt
vassare Mustang med Zündappmotor var
ute och busade i vanlig ordning strax väster om samhället när de plötsligt upptäcker en vit Porsche av äldre modell som verkar börja köra efter dem. De insåg att det
var allvar och jakten var snart i full gång
utmed en smal grusväg. Bilen närmade
sig fort och de såg då att passageraren var
en uniformerad polis som de dessutom
med fruktan kände igen.
Polisen i fråga gjorde med jämna mellanrum livet surt för de motorburna ungdomarna i byn och han var nu fast besluten
att sätta dit de här små ligisterna. Frågan
var nu bara var han fått tag på en Porsche
och var skulle de nu ta vägen. Grabbarna
hade förstås en överlägsen kännedom om
hur stigar och vägar såg ut i området och
de lyckades skaka av sig förföljarna och de
kunde stanna och pusta ut.
Frågan var och förblev olöst hur polismannen helt plötsligt kunde komma i en
Porsche och vem föraren var. Historien
föll så småningom i glömska och grabbarna växte upp och blev vanliga medborgare
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men med fortsatt stort motorintresse.
Många år efter den här historien träffade jag Claes-Göran, en god vän sedan
några år, som hade en underlig men skojig
historia att berätta. Eftersom han visste att
jag kom från Mörsil så erinrade han sig en
händelse i slutet av sextiotalet.
Han hade börjat sällskapa med en flicka
i västra Jämtland och åkte så ofta han
kunde från Östersund till henne och en
ung viril man hade ju förstås alltid bråttom till sitt livs kärlek och han hade ju en
bil med rejäla motorresurser. Han körde
då en Porsche 356 A av 1954 års modell!
Bilen hade för övrigt tidigare ägts av den
då kända motorprofilen Gordon Brolén
på Frösön.
Polisen i Östersund, och särskilt den
välkända P polisman Breding, hade ett
gott öga till min kompis och han blev ganska ofta stoppad vid flygande kontroller
och bötfälld för diverse olika förseelser.
Han blev därför inte alltför överraskad
när han väster om min hemby blev stoppad av en kortvuxen polisman med bister
uppsyn.
Så här berättade Claes-Göran själv historien. ”Jag kom susande i 160 blås och
rundade kurvan väster om kyrkan i Mörsil och raksträckan låg längtande fram-
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för mig för att ta ytterligare några knop.
Då kliver polisen rätt ut i vägen och gör
stopptecken, Jag hinner knappt få stopp
på bilen, full broms och med hjärtat i
halsgropen ser jag polisen komma rusande och sliter upp bildörren på passagerarsidan, hoppar in och ropar ”jag beslagtar
bilen och tar befälet över ratten, sätt högsta fart efter mopederna. Du ser dem där
nere på åkern på andra sidan järnvägen,
sätt högsta fart.”
Efter några snabba vändningar i åkerkanten så försvann mopparna och polisen
och jag fick vända tillbaka upp på E 75-an,
som vägen då hette. Polisen var högröd i
ansiktet och med pulsen i topp men han
tackade åtminstone och med orden ”de
där killarna kommer jag att ta så småningom”. Så skildes våra vägar, han betraktade
sin dikeskörda och skadade tjänstebil och
när den värsta chocken lagt sig var jag ju
mest glad över att jag sluppit ytterligare
böter för fortkörning i kärlekens tecken.”
Bilen är sedan länge borta men Claes-Göran har instruktionsboken kvar tills någon dyker upp och visar bilen igen. Han
hade för övrigt ett par Porschar till efter
denna och det egendomliga är att även
en av dessa också hade ägts av nämnda

Gordon Brolén. I ett tidigare nummer av
Backspegeln så finns faktiskt den vita Porschen med på en bild stående ny i en monter på Berners Storgatan 39.
Av en ren tillfällig fick jag bägge dessa historier berättade för mig, helt oberoende
av varandra, och jag insåg snabbt hur det
hängde ihop och alla inblandade utom
polisen, som då redan lämnat jordelivet,
fick nu hela historien berättad. Händelsen
låter ju ganska oskyldig och lite idyllisk,
om än något bisarr, och man undrar ju
om polisen fortfarande hinner med att jag
trimmade mopeder, men att förfölja presumtiva brottslingar med en beslagtagen
Porsche 356 kommer vi garanterat aldrig
att få uppleva igen.
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JVBK på
1970-talet

Allt började med att några som höll på
med renoveringar av veteranfordon träffades i samband med deras respektive
projekt och någon, det kunde möjligen
vara Rudi Edlund kom med förslaget att
bilda en klubb för likasinnade. Sju edsvurna män, Rudi Edlund, Edvin Backman, Folke Boogh, Lennart Höglund,
Kent Backman, Christer Elgendahl och
Carl-Olof Kingstad, samlades i en möteslokal i anslutning till Edvins cykelverkstad på Genvägen 60B i Östersund för att
formulera ett antal punkter som grund
för klubben. Den 19 november 1970 var
man överens om tolv punkter som grund
för Jemtlands Veteranbilklubb:

Klubbtidningen Karburatorn studeras av Calle Kingstad och Christer Elgendahl på
plats i nuvarande klubblokalen på Trädgårdsvägen 5, Frösön.

Text och research GÖTE HÖGBOM

JAG HAR FÅTT DET HEDERSAMMA OCH SPÄNNANDE UPPDRAGET
ATT TA FRAM HISTORIK FRÅN KLUBBENS 50-ÅRIGA HISTORIA.
EN GRANNLAGA UPPGIFT BLIR DET ATT VASKA FRAM
INTRESSANTA HÄNDELSER BLAND ALLT SOM HÄNT
UNDER ÅRENS LOPP.
FRÄMST KOMMER JAG ATT UTGÅ FRÅN DET
SOM FINNS DOKUMENTERAT I KLUBBTIDNINGARNA
KARBURATORN OCH BACKSPEGELN.
I DETTA NUMMER ÄR 1970-TALET I FOKUS,
SOMMARNUMRET KOMMER ATT FOKUSERA PÅ 1980-TALET,
HÖSTNUMRET PÅ 1990-TALET
OCH SLUTLIGEN VINTERNUMRET SOM SKALL FOKUSERA PÅ DET
SOM HÄNT UNDER 2000–2020.

Intressant att notera är att klubben skulle
undvika onödig byråkrati. Efter några års
verksamhet när medlemsantalet hade ökat
fann man dock behovet av att gå vidare
och fastställa stadgar med formaliserad
styrelse och årsmöten. Så vitt kan bedömas
beslutades de första stadgarna vid årsmötet den 7 februari 1975. De tolv punkterna
utgör underlag för dessa stadgar.

Här är platsen för starten av Jemtlands Veteranbilklubb, Genvägen 60B.
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För att komma igång med uppdraget så
stämde jag träff med två av grundarna,
Calle Kingstad och Christer Elgendahl.
Från dem fick jag värdefull information
om starten på klubben och vi besökte
också Genvägen 60 B där allt tog sin början. Som framgår av de tolv punkterna så
var det inval i klubben men det var ingen
större diskussion om detta utan de som
önskade komma med blev invalda.
Månadsträffarna sista fredagen i varje
månad kunde ibland dra ut till långt in
på natten när deltagarna kom på att det
exempelvis fanns något intressant skogsvrak att titta på och eventuellt bärga.
Ordförande de första åren var Rudi
Edlund, Sven Schylberg tog över 1974
och förde klubban resten av 70-talet.
Sven var den som startade klubbtidningen Karburatorn som kom ut med sitt första nummer 1972.
Karburatorn utkom fram till och med
1982 med två nummer per år. Därefter
kom några enstaka utgåvor fram till 1991.
Sven Schylberg lade ner ett stort och engagerat arbete med tidningen, med viss
hjälp förstås av andra medlemmar.
Många köpes- och säljesannonser
fanns i tidningen. I första numret fanns
det totalt 47 annonser, mycket imponerande. Medlemsförteckning fanns med i
många av numren, i första numret förtecknades 20 medlemmar med fordonsinnehav. Medlemsavgiften låg 1972 på 25
kronor.
Att det var mycket fokus på T-Ford
den första tiden kan delvis förklaras med
att bland de 27 medlemmar som noterades i nummer två 1972 fanns det sex som
ägde en bil av den modellen. Flera av
dem hade dessutom mer än en T-Ford.
En stor insats gjordes av medlemmarna vid Expo Norr 1972. 11 fordon ställdes ut med beskrivningar. Så här skrev
Sven i Karburatorn:

HB Rosell har sparat den här
annonsen från Expo Norr.
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1974 var det under en tid bensinransonering vilket fick till följd att klubbmedlemmarna Edvin Backman och Olof
Jönsson umgicks med planer på att förse
sina bilar med gengasaggregat. Edvin
hade en Henry J 1952 och Olof en Rover.
Gamla gengasaggregat från Kronan hade
dammats av. Båda herrarna hade erfarenhet från gengaskörning under andra
världskriget. Huruvida det blev någon
konvertering för dem förtäljer inte historien. I spåren av bensinkrisen så kanske
många började intressera sid för cykeln,
detta förträffliga fortskaffningsmedel. I
nummer 1 av Karburatorn 1974 presenterades velocipedens historik på hela åtta
sidor.
1973 inköptes två fordon för 2 000 kr
av Viktor Johansson, Åsmon, Näsåker.
Dels en Volvolastbil årsmodell 1934 och
en Buickbuss från 1924. Tanken med
dessa var att de skulle renoveras och få en
plats i klubbens bilmuseum. Vi återkommer till fordonen och dess vidare öden i
kommande nummer liksom beträffande
frågan om bilmuseum. Här en bild från
den strapatsrika hämtningen som skedde 25 augusti 1974. Med på hämtningen
var Göran Söderström, Per Åke Tegstedt,
Örjan Bergqvist, Christer Elgendahl,
Mats Åkermo, Sven Erik Gåije och Sven
Schylberg.
1975 5-årsjubilerade Jemtlands Veteranbilklubb med att anordna veteranfordonsrallyn. Det första rallyt i klubbens
historia skedde den 15 juni och då i samarbete med Bodsjö Hembygdsförening.
Rallyt lockade 12 deltagare. Äldsta deltagande fordon var en T-Ford från 1914
ägd av Arne Blix från Stavre. Vinnare
blev Johanni Thomo med MG från 1939.
Inalles deltog sex T-Fordar. Det här med
samarbete med andra lokala föreningar
känner vi igen från nutid då dagens rallyn ofta ges i sådan form.
Bara två veckor senare, den 29 juni,
kördes nästa rally med 20 deltagare, då
i klubbens egen regi. Rallyt startade på
Jamtli och gick vidare till Brunflo, Ede,
Vålbacken, Sandviken och sedan via
Vallsundsfärjan, förbi Frösö kyrka och
slutligen till målet på Jamtli. Segrare i
klass I som benämndes Veteranfordon
blev Ivan ”T-Forddoktorn” Westermark
med T-Ford 1925. Segrare i klass II som
benämndes Tekniskt intressanta fordon”
blev Hans-Erik Sundin med Jeep 1950.
Ivan med T-Forden, boende i Falun, var
ofta på besök i Jämtland och ofta körande sin T-Ford ända hemifrån – en verklig
bedrift!

Bodsjörallyt 1975.

I Karburatorn nummer 1, 1978 presenterades klubbens första matrikel
innehållande 169 medlemmar. Stadgarna från 1975 fanns också med i detta
nummer samt förslag till aktivitetsprogram för 1978.
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Hämtning av klubbens fordon.
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>>>
En smått otrolig mängd aktiviteter.
Rallyn, loppmarknad och det stora antalet klubbmöten, oftast med besök hos
någon medlem! De månatliga klubbmötena brukade besökas av ett tiotal medlemmar varje gång. Vid garagebesöken,
vanligtvis hos någon medlem, var det
ofta fler deltagare.
Edvin Backman var flitig på många
sätt. Dels, och kanske främst, som renoverare av gamla fordon men också som
skribent i Karburatorn. Ett flertal dikter
bidrog han med och även målande prosaiska beskrivningar av sina första fordon. Här är berättelsen om hans första
motorcykel presenterad i Karburatorn
nummer 1 från 1977. 50 kr betalade han
för HD:n, det motsvarar 1 438 kr idag
mätt med konsumentprisindex. Förmånligt pris kan tyckas för en relativt fräsch
20 år gammal mc.
100 sidor sammanlagt blev det i Karburatorn om när bilen kom till Jämtland.
Det delades upp i sju avsnitt och med en
sammanfattning på 18 sidor i nummer 1
av Karburatorn 1979. Här intill ser ni inledningen till sammanfattningen.
Något trafiktillstånd blev det inte, till
dels berodde det på att ingen egentligen
visste vem som skulle fatta beslut och
dels beroende på vägarnas beskaffenhet. Vägbredden var ett bekymmer och
många broar tålde inte tyngden av fordonen.

Minnesbanken och en av grundarna, Carl Olov Calle Kingstad
med moderiktiga skodon vilsamt lutandes mot sin trygga 32:a
B-Ford i solnedgången en sommarkväll på Frösön någon gång på
nittonhundratalet.

XYZ-veteranbilklubb
– föregångaren?
När klubben firade 30 år så bjöds det in till presskonferens på
anrika Svenssons Café på Frösön. LT-medarbetaren och til�lika JVBK-medlemmen Ingvar Ericsson var där och fick sig
till livs viktiga fakta om klubben berättad av Sven Schylberg.
Sven nämnde att han själv tillsammans med bland andra
Rudi Edlund, Folke Boogh, Christer Elgendahl och Edvin
Backman 1970 knoppade av XYZ-veteranbilklubb som var
föregångaren till JVBK.
Är det någon i läsekretsen som känner till något om XYZveteranbilklubb så hör gärna av er till mig.
Göte Högbom, 070-604 5301, gote.hogbom@gmail.com

>>>
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Information i stort och smått
Mycket av det som hänt under årens lopp
finns, som framgår av denna artikel, att
hämta i klubbtidningen Karburatorn.
Där finns både stora och små händelser
noterade. Till de små händelserna kan
hänföras notisen i nummer tre 1972 att
Sven Jernberg skaffat gassvets och en
jättestor domkraft. Till kategorin större
händelser kan hänföras noteringar om
medlemmar som blivit klara med sina
projekt. Sålunda ges ”Dagens ros” till
Örjan Bergqvist i nummer 1 av Karburatorn 1975 då han besiktigat sin T-Ford
1975 och fått den godkänd. Renoveringen hade tagit två år.
Verksamhetsberättelserna är också en
bra källa för information. Där finns ex-

empelvis för år 1974 noterat att Örjan
Bergqvist, Folke Boogh, Calle Kingstad,
Sven Schylberg och Hans Åsling besökt
Tröndelags Veteranvognklubb i Trondheim. En givande träff som avslutades
med krabbfest till besökarnas ära.
1970-talet komplett sammanfattat?
Ja – frågetecknet är helt klart berättigat.
Och svaret – nähä då, det går inte att på
några sidor här i Backspegeln sammanfatta allt som skett under klubbens tio
första år. Det här är blott ett axplock av
allt som hänt.
Vid 1970-talets utgång hade Jemtlands
Veteranbilklubb 180 medlemmar med
ett 70-tal körklara fordon. Årsavgiften
låg på 65 kronor.
Backspegeln #1 2020

Vill du veta mer kan du gå in på JVBK:s
hemsida under Arkiv. Där finns alla utgåvorna av Karburatorn. Där kommer
också att finns information från årsmöten med mera.
I sommarnumret återkommer jag med
nya axplock och då från 80-talet.
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HB Rosell
och annonsen

1

Text GÖTE HÖGBOM foto HB ROSELL

I FÖRSTA NUMRET AV KARBURATORN
ANNONSERADE HANS-BERTIL, HB, ROSELL
EFTER DELS SIDOVAGN TILL HARLEY-DAVIDSON
OCH DELS EFTER DELAR TILL CITROËN B11.
FÖR ATT FÅ REDA PÅ HUR DET GICK MED DETTA
ÅKTE JAG HEM TILL HONOM FÖR EN INTERVJU.
TYVÄRR BLEV DET INGA SVAR PÅ ANNONSEN SÅ
LETANDET EFTER DELAR FICK TA ANDRA VÄGAR.
HB Rosell var med i JVBK från starten 1970 och han har medlemsnummer 2. Kontakt med klubben fick han via Rudi Edlund
och Lennart Höglund. Han var vid starten blott 19 år och hade
redan vid 15 års ålder börjat intressera sig för äldre fordon. Då i
form av renovering av pappans Harley-Davidson från 1942. Den
lär ha en historia från andra världskriget. 1955 ställde pappan
undan motorcykeln. Renoveringen gick raskt framåt och sommaren 2019 kunde HB notera att den fungerat väl under 51 säsonger och fler lär det bli. Dock fortfarande utan sidovagn.
B11:an från 1953 köptes krockad via annons i ÖP. Den var
tänkt som bruksbil men så blev det inte. Renoverad och körklar
blev den dock med hjälp av två reservdelsbilar som införskaffades. Efter några år hamnade 53:an på undantag och har delvis
fått lämna ifrån sig delar till ytterligare en B11 från 1951 som
sedan länge är körklar. 53:an är nu på väg att kompletteras igen
och skall få komma ut i trafik så småningom.
Fler fordon har passerat hos HB bland annat en sällsynt Citroën HZ som nyligen sålts. I samlingarna finns en åtråvärd Citroën SM från 1971.
HB har haft många olika roller i klubben. Revisor, materielförvaltare och vice ordförande är några exempel.
Noterbart är att HB:s första B11:a bara var 17 år när klubben
bildades.
1. Så här ser 53:an ut sommaren
2019, åter under uppbyggnad.
Lyktor och dörrhandtag saknas
bland annat.
2. Här är B11:an från 1953 under
första renoveringen.
3. Krigaren från 1942 still going
strong.
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Attraktionen
på Expo Norr
SOMMAREN 1972 HADE KLUBBENS MEDLEMSANTAL STIGIT
TILL HELA 29 PERSONER DÄR ENERGIN OCH ENTUSIASMEN
LÅG PÅ EN HÖG OCH STÄRKANDE NIVÅ. SÅ PASS HÖG NIVÅ
ATT MAN BESTÄMDE SIG FÖR ATT DELTA I EXPO NORR MED
EN VETERANBILSUTSTÄLLNING.

3

Text och tidningsgrävande ROLF NILSSON
Foton från HANS BERTIL ROSELL OCH CALLE KINGSTAD
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Calle Kingstad.

Edvin Backman och Lennart Höglund.

Klubbens utställning blev en verklig attraktion. Den inrymdes i ett stort byggnadstält som hyrdes, eller om det bara
lånades genom goda underkontakter
med ett av de större byggföretagen som
då var i full färd med stadens expansion?
Kanske lika bra att inte komma ihåg alla
detaljer. 16 fordon, som innan utställningen börjat, kördes i kortege genom
staden, skrapade man lätt ihop bland
medlemmarna. De flesta från 1910- och
1920-talet.
Flera årsmodeller av T-Forden ingick i
utställningen, däribland en bil från 1914.
Troligen en av landets äldsta T-Fordar,
berättar adjunkt, och senare i tidningsartikeln titulerad herr Sven Schylberg för
Länstidningen. Även två T-Ford-lastbilar
fanns att beskåda. En som renoverats till

nyskick av Mats Ragnarsson och den
andra i orört originalskick.
Förutom Fordarna kunde besökarna även bli påminda om hur en
Oldsmobile från 1924 eller en 1925
års Studebaker såg ut. Buick 1918 och
Opel 1918–19, Opel Regent Cabriolet
-36 och Citroën B11 1948 var några andra bilar i utställningen. Folke
Boogh bidrog med sin unika T-Ford
med den jämtlandskonstruerade och
patenterade vinterutrustningen och
Harry Almqvist, Bräckes brandchef,
ställde ut sin GMC brandbil från 1929.
Daimlermotorn, daterad 1899 som
mycket troligt suttit i Jämtlands första
bil uppmärksammades också av lokaltidningarna som var imponerade av
utställningen där det fina fotokollaget
fick extra beröm och utsåg veteranbilsutställningen till mässans största
publikdragare.

Ägaren till Chevrolet 29:an, Geir Högbom längst till vänster.
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1970–2020

Från

MOTORSPARK

2

till

TÄNDSTIFT
Text GÖTE HÖGBOM
foto GÖTE HÖGBOM, CHRISTER ELGENDAHL

1
Christer Elgendahl var en av de sju undertecknarna av de tolv punkter som
lades till grund för Jemtlands Veteranbilklubb i november 1970. Hans motorintresse finns noterat i Karburatorn på flera
sätt. Det första inslaget med honom kom
redan i nummer tre av tidningens första
årgång 1972. Nästa inslag kom i nummer
ett 1979. I dessa får vi en grundläggande
redovisning av hur Christers motorintresse startade. Eftersom uppväxten var
i närheten av Optands flygfält, blev det
naturligt med ett intresse för flyg och
modellflyg, vilka även som försågs med
motor. Så småningom blev det större
motorer som satt på ett otal motorcyklar,
mopeder och även en motorspark som
byggdes hemma i tvättstugan.
Motorsparken finns fortfarande kvar
och den finns hos hans son Mathias i
Optand. Ett antal motorcyklar avverkades, en finns kvar och det är Christers
pappas Husqvarna 118 cc från 1946. Den
är nu på väg att återregistreras. Morfars
moped, en Monark enväxlad, 1952, finns
också kvar, även den ägs numera av sonen.
Efter kontakter med Edvin Backman
och Folke Boogh med Oakland 1925
samt Carl-Olov Kingstad med B-Ford
1932 kom suget efter en riktigt gammal
bil. 1968, när Christer var 22 år, dök det
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upp en annons i ÖP om en A-Ford 1931
taximodell med fyra dörrar som såldes
av Gunnar Bengtsson i Bräcke. Efter
visst prutande så kom parterna överens om priset, 1 000 kr, och den 18 maj
kunde den hämtas hem. Bilen plockades
ner totalt och en jakt på delar började
både i Sverige och vid en semesterresa
genom Norge. Prima hjul inhandlades
av en skrothandlare i Östersund, de hade
tidigare suttit på en militär kokvagn. Renoveringen tog 8 år, familjebildning och
husbygge tog också sin välbehövliga tid.
Efter 38 års ägande, 2006, och med otaliga resor med Forden på rallyn och utflykter både i Sverige och Norge, var det
dags för A-Forden att få en ny ägare, och
Forden lever numera kvar i Karlskoga.
Andra bilar har också kommit och
gått, bland andra en T-Ford 1919 och
en Fiat 500 1939. Med åren och ändrade
bostadsförhållanden innebärande mindre utrymme för skrymmande fordon så
gick Christers intresse över till att samla
tändstift, något som kändes naturligt för
en bilelektriker med fordonsintresse, och
startade redan på 1970-talet. En imponerande samling blev det med runt 200
olika fabrikat, några ända från 1910-talet. Någon förresten som känner till de
svenska tändstiftsmärkena CERES, ERVOD, MERX eller METEOR? För några år
Backspegeln #1 2020

sedan såldes tändstiftssamlingen till ett
mindre tekniskt museum i Stockholm,
samlingen kommer senare återfinnas i
Torsby bilmuseum dit köparen ämnar
flytta det.
Tidigt etablerade sig Christer som
marknadssäljare. Det började med att
han samlade på sig mycket delar när han
höll på med sina bilprojekt och sedan har
det bara fortsatt och gör så än idag, från
Höör i Skåne och uppåt landet. Förutom
JVBK:s marknader så brukar Christer
alltid bland annat delta på Falu marknad
i september Första lokala marknaden för
veterandelar som han deltog i hölls på
Tengens i Ås.
Christer Elgendahl var under många
år vice sekreterare och sekreterare i
styrelsen samt registeransvarig. Under
några år i 1980-talet ansvarade han för
nyhetsbladet Nyhört.
1. Christer på JVBK:s höstmarknad 2016.
Jo då – Michelingubben blev såld!
2. Några av de stift Christer hade i sin
omfattande samling.
3. A-Forden som grund för av naturen
skapad snöskulptur.
4. Christers pappas Husqvarna från 1946.
Snart ute på vägarna igen!
5. A-Forden tankad och packad för
semesteräventyr kan tänkas.

3

4

5

Äkta londonbo
i Östersund

Det hände sig vid den tiden att en röd Engelsk tvåvåningsbuss förgyllde inte bara Östersunds gator och torg utan även någon gång
till och med Hälsingekusten.
Per Åke Tegstedt, en av de tidiga medlemmarna i JVBK och periodvis englandsbesökare, hittade en dubbeldäckare i typiskt engelskt utförande på en auktion i London. Per Åke lade ett passande
bud på bussen, men hade samtidigt synpunkter på en del yttre
skavanker. Han åkte efter någon tid hem till Sverige och glömde
nästan vad han gjort därborta på ön. Ett meddelande med gratulationer till en lyckad budgivning tände dock några glödlampor i
minnescentrumet.
Per Åke hade helt plötsligt blivit ägare till en 4,37 meter hög
röd buss som stod någonstans i Storbritanniens största stad. Det
visade sig nämligen att efter Per Åkes prisförslag och påpekanden
på bussens synliga närkontakter med övrig trafik, hade den ställts
undan varvid några fler intressanta bud därmed inte inkommit.
En liten hake uppstod dock när det uppdagades att det inte ens för
en hederlig svensk, var helt lätt att få försäkringar och körtillstånd
för en sådan överdimensionerad vehicle.
En engelsk racerförare med okända meriter, men ändock försäkrad upp över öronen oavsett vilket fordon han framförde, råkade på något vis komma i vägen och lovade, mot en liten ersättning får man förmoda, att se till att bussen hamnade på en båt till
Göteborg. Allt fungerade faktiskt enligt plan och Per Åke kunde
tulla ut bussen i Göteborgs hamn och rullade, efter noggrant vägval de cirka 80 milen hem till Östersund. Här blev dubbeldäckaren
ibland ett överraskande inslag i stadsbilden och en uppmärksammad reklampelare vid veteranbilklubbens olika evenemang.
Ett av många roliga äventyr med bussen var när ett stort gäng
klubbmedlemmar åkte till en marknad i Hudiksvall. Resan föregicks av en ordentlig rekognosering av färdvägen vilket resulterade
i att det inte blev helt raka spåret till kusten på grund av någon viadukt som inte riktigt höll måttet = höjden. Ingen tvekan däremot
om varifrån det glada gänget kom. Det stod Jemtlands Vetaranbilkubb på några hemgjorda banderoller längs hela buss-sidorna.
Bussen är för länge sedan såld och bor nu mer i närheten av Lund
i Skåne.
Text Rolf Nilsson & foto Calle Kingstad

Backspegeln #1 2020

17

Gräddbakelsen
Text & foto ELISABET SJÖSTRÖM

Grannen Åke Holmbom, Frösön, bilentusiast, rallyförare och god vän har ett
stort dubbelgarage. Där fanns BILEN,
nämligen en Jaguar Mk 1, 2,4 liter, årsmodell 1957. Visserligen demonterad
sedan 1980-talet, delar i lådor och karossen helt avskild från chassit, men ändå en
Jaguar! Renoveringsobjektet hade Åke
köpt 1981 under sin tid i Norrbotten av
Roland Lennestål, vars familj hade kontakter med den ursprunglige ägaren. Jaguaren hade varit svårt angripen av rost
och svetsjobb utfördes i Luleå för att få
ordning på karossen. Projektet avslutades relativt snart och när Jaguaren såldes
till vår granne, så flyttades den till garaget på Frösön.
Åren löper på och renoveringen av
fordonet dröjer. Karossen lackeras så
småningom i ljuvlig vit originalfärg. Jag
och Åke pratar vid många tillfällen om
Jaguaren som han eller sonen Patrik ska
renovera.
– Om du funderar på att sälja är jag
intresserad, säger jag.
Bilintresset finns i blodet, farfar med
anor som åkare, taxiägare, bilhandlare
och pappa fabrikör och åkare inom lastbilstransport i Jämtland och Västerbotten.
Vintern 2008 kontaktar grannen Åke
mig och vi gör affär på Jaguaren och de
delar som finns i garaget och annorstä-
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des. Det blev många lådor och kartonger
med skiftande innehåll! Nu gäller det att
finna den person som kan renovera kärran.
– Lars-Erik, ”Lalla” Zetterlund i Ånge,
hallå! vill du/har du tid att ta hand om
en Jaguar? Jaha, säger han som under så
många år varit en klippa som montageledare i vårt företag Liftbyggarna AB.
Hos honom är ingenting omöjligt eller svårt! Allt fraktas ner till hans garage
och renoveringen startar. Samtidigt renoveras ett antal andra bilar, La Salle,
Mercedes 170 och flera andra intressanta
objekt. Jaguaren är förstås inte komplett,
så jag inhandlar på Lallas inrådan en reservdelsbil istället för att köpa delar från
England.
Vid mina besök i garaget växer Jaguaren fram och ibland undrar jag om
vänskapen ska hålla och Lalla ska stå ut
med allt som behöver byggas ihop. Efter
fyra långa år kommer dagen i maj 2013
för leverans och Jaguaren rullar in till vår
gata på Frösön. En gräddbakelse utan
tvekan! Off White lyser den i solen, nybesiktigad utan anmärkning, röd skinnklädsel, vacker träinredning och på min
inrådan högerstyrd. Det är ju en engelsk
kvalitetsbil!
Träning att köra högerstyrt fungerar
bra, blinkers är mest svårbemästrat att
tänka ”tvärt om”. Filbyte tarvar sin nackBackspegeln #1 2020

rörelse eftersom inga sidospeglar finns
på flyglarna, men hittills inga problem.
Det gäller att se sig för och till viss mån
lita på medtrafikanternas hänsyn till en
läcker veteran med kvinnlig förare. Det
brukar vara en hel del tummar upp i
luften när jag rattar Jaggan på stan och
Frösön.
Medlem i Jaguarklubben, självklart!
Inbjudan till möte i Norrbotten dyker

upp och verkar trevligt, sagt och gjort!
140 mil i Jaguaren kan vara lite i överkant
och vi beslutar, maken Harry och jag att
traila Mk 1:an till Luleå.
– Hur fort kan jag köra med din trailer? frågar maken vår son Kristian som
lånar ut släpet till föräldrarnas Jaguarmöte i norr.
– Tja, åtminstone 90–100 blir svaret.
Om frågan ställts annorlunda, nämligen: hur fort får jag köra? hade det besparat föräldrarna böter med 2 000 kronor. Poliskontrollen strax före Luleå gav
klart besked om vad som gäller.
Nu är Jaguaren på sin hemmaplan, den
har sedan 1958 funnits i Norrbotten närmare bestämt Malmberget. Den första
ägaren John Olsson tog Jaguaren i bruk
11 januari 1958. Den var då grå med blå
klädsel. Senaste besiktningen var 23 november 1977, mätarställning 2919 mil.
Bilen har rullat otroligt lite, fram till mitt
övertagande 2946 mil!
Min egen teori är att något inträffat
som gjorde att ägaren ”tappade sugen” att
åtgärda Mk 1:an mellan 1958 och 1971.
Den hade endast rullat 660 mil, knappt
”inkörd” på 13 år! Var det möjligen så att
en frostplugg släppt och motorn skar?
Enligt hörsägen från en kamrat till för-

ste ägarens son, var familjen på resa i
södra Sverige och där hände något med
bilen som gjorde att alla fick ta tåget hem
till Malmberget och lämna fordonet på
verkstad. Denna malör inträffade två
gånger och bilen användes just till dessa,
något avkortade semesterresor.
Det kan väl vara en förklaring till att
bilen gått så få mil.
Jaguarmötet vid Storforsen i närheten
av Älvsbyn visar sig vara en riktig satsning. Här finns entusiaster, trevliga Jaguarägare och framförallt en hel del fakta
att inhämta om min bil. Göran Johansson, Luleå, ger sig direkt tillkänna och
meddelar att han kände tidigare ägaren
och har dessutom åkt i just den här Mk
1:an som ung grabb! Det var den Jaguaren som väckte Görans Jaguarintresse.
Göran berättar även att Jaguaren oftast
kom tillbaka med bärgningsbil efter
sommarutflykterna. Lyckan är fullständig och vi samtalar en hel del under träffen och utbyter adresser med varandra.
Det visar sig att min bil inte är alltför
pigg i uppförsbackarna där den sackar
betänkligt och bakomvarande kattor får
köra långsamt.
– Vad kan felet vara? Det visar sig efterhand att bränslefiltret var igensatt.
Backspegeln #1 2020

Byte av filtret och Jaguaren spinner vidare.
Bensinmacksmuseet i Älvsbyn är
verkligen värt ett stopp för den som har
vägarna åt det hållet. Här finns nostalgi
för alla som känt bensin och oljedoft i sin
ungdom, vilket jag har!
Väl tillbaka i Jämtland blev det många
besök på Jämtlands Veteranbilklubbs
onsdagsmöten i Östersund. Här sparkar
vi däck och diskuterar när/hur/var vi
kom över våra bilar. Åke Jämtsäter har
alltid goda råd och reservdelar som kommer väl till pass för min Mk 1.
Jag har under vintern beslutat mig,
med lite sorg i hjärtat, att sälja Gräddbakelsen efter tolv års kärlek till Jaguaren. De senaste åren har Mk 1:an fått
flera utmärkelser och prisbordets storlek
behöver utökas, anser maken. Damrally,
Höstrally med 1:a priser lyser i sin glans,
liksom Peoples choice och jävlats mestpriset! Jaguaren har även varit uppskattad bröllopsbil några gånger.
Jaguarklubbens Sommarmöte 2020
kommer att hållas i Östersund, rekommenderas att göra ett besök vid Frösö
Park i augusti.

19

R
A
K
C
I
N
K
H
C
S
O
B
h
c
o
T
Å
HASPL

k
s
i
p
y
t
n
E

L
I
B
Y
L
L
RA
foto LARS-GÖRAN
Text ROLF NILSSON

20
20

ANDERSSON, ROLF

ÅR NU.
T IHOP I SNART 50
RA
PE
M
KA
R
A
H
M
DO
LLTSÅ.
N OCH SAAB:EN A
JA, STURE PERSSO
R,
BLEV DE TU ET T PA
73
19
I
ST
U
G
AU
DEN 31
:A V4
EN HELT NY RÖD 73
T
U
E
D
A
LL
RU
RE
NÄR STU
ELNING
R:S LE VERANSAVD
TO
O
-M
A
N
A
N
Å
FR
.
N 84 I ÖSTERSUND
PÅ RÅDHUSGATA

NILSSON

Backspegeln #1 2020

Backspegeln #1 2020

21

Det var en fredag och den helgen fick
kanske nya bilen vara i sitt originalskick
men syftet var ett helt annat. Av med navkapslarna, på med ett par Boschknickar
i fronten och en hasplåt under motorn,
sen var det i stort sett klart. Typisk rallybil med andra ord. Motorn modifierades
enligt grupp 1-reglementet som efter ett
antal år senare blev omstöpt till benämningen std B.
Köra fort i skogen hade Sture redan
hunnit med under några år, men nu
blev det med helt ny bil som dessutom
skulle fungera som tillochfrånjobbet-bil
på veckorna. Så var det förr i tiden. På
nittonhundratalet. Före transportkärrornas tid. Sture och SAAB:en tävlade flitigt
under några år med skiftande resultat,
men roligt har det varit, vilket också är
huvudsaken med en hobby. Totalfyra
i Jämtnatta 1974 får väl räknas som en

extra stor merit, men pokalsamlingen
på fönsterhyllan skvallrar om många fler
”kommit i mål”-deltagande.
Det hela hade dock kunnat sluta innan
det ens börjat. Innan Sture kommit upp
i körkortsåldern blev han en kväll tillfrågad av äldre bilburna kompisar att följa
med som funktionär på en rallytävling.
Något som han på den tiden inte hade så
stor aning om vad det egentligen innebar.
Att köra fort i skogen på små smala vägar
var inget han kommit i närmare kontakt
med tidigare. På 1960-talet avslutades
varje specialsträcka med en flaggvakt
vid målet så att tidtagaren som satt i en
bil lite längre bort visste när han skulle
stoppa klockan. Där, vid själva målet
med flagga i hand placerades den intet

Aldrig mer! Aldrig mer! skulle han
någonsin ställa upp på något så
vansinnigt dumt!
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ont anandes Sture av sina omtänksamma
kompisar. Vad gör väl lokala Erik Carlsson på taket- eller Tom Trana-ämnen
som äntligen fått upp farten på sina
SAAB:ar och Volvosar och nu ser målet
på sträckan och tycker sig ha en rekordtid på gång? Jo, man siktar naturligtvis
på målflaggan och dess på helspänd beredde funktionär, vilket innebar att Sture
vid varje tävlingsbils målgång fick kasta
sig över snöplogkanten och in i skogen
för att överhuvudtaget överleva kvällen.
Aldrig mer! Aldrig mer! skulle han någonsin ställa upp på något så vansinnigt
dumt!
Han satte sig bakom ratten i stället när
körkortet var taget. Det visade sig vara
mycket roligare. Rallykörandet hade
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trots första mötet med verksamheten sått
ett frö i undermedvetandet och målflaggeviftandet hade dessutom blivit ersatt av
noggrannare tidtagning vid målskyltarna. Jämtlands Motor Klubb, JMK, var tillsammans med flera lokala motorklubbar
i Jämtland flitiga arrangörer av rallytävlingar och det kördes nästan varje helg,
där Sture var med så ofta som möjlighet
fanns.
Själva tävlandet avtog emellertid ett
tiotal år senare då engagemanget i JMK
växte och Sture hamnade allt mer på
den organisatoriska sidan och har suttit
på många ansvarsfulla positioner under
klubbens senaste 50 år. Duon Sture Persson/JMK har varit en ”stark drivkraft för
regionen” kan man helt klart säga med
tjuvlånat citat, och inte bara inom regionens bilsport-verksamhet. Sture har haft
ett och annat att säga till om även på nationell nivå.

Tävlandet med SAAB:en blev lite sporadiskt ett antal år men inför historiska
Midnattsolsrallyt 2006 gjordes en större
genomgång av kaross och chassi samtidigt som bilen modifierades för att passa
in i det nya reglementet Apendix K vilket
innebär en för årsmodellen tidstypisk
utrustning och trimning. I det här fallet har det blivit en motor på lite drygt
1800 cc och runt 120 hkr med korsinsug
och dubbla Weberförgasare. De oproportionellt stora stänkskydden bakom
hjulen är ett regelkrav som tillkom när
man tyckte att bilar med 300–400 hkr
skottade undan alltför mycket grus från
vägbanan. Nu gör gummilapparna kanske inte så stor nytta ändå, eftersom de
oftast står rätt ut när bilarna fått upp farten.
Sture Persson håller också fortfarande
farten uppe tillsammans med sin röda
V4. När han inte kör en rallytävling eller pysslar med vedhuggning och husunderhåll, är han med och organiserar byns
populära och välorganiserade onsdagsfika när veteranbilklubben hälsar på.
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Tjälasvängen
Det blir inte
alltid som man
tänkt sig

Jag hade varit sådär typiskt snorförkyld
hela veckan. Inte nere på nyponsoppe
nivå, men såpass att jag kunnat ligga på
soffan hela dagarna utan dåligt samvete.
Det ville inte ge med sig, men läget inför
Tjälasvängen kändes ändå under kontroll. Redaktionens eminente fotograf
och rallyreporter Lars-Göran Andersson, skulle delta med sin fina röda Opel
Manta. Det var lugnt, vi hade alltså en
plan och jag såg fram mot fina bilder
längs vita vintervägar i Jämtlands, för
en del, lite okända trakter nordost om
Bräcke.
Läget på soffan under lördagsmorgonen ändrades från liggande till uppesittande position och en viss oro kom
krypande lite undermedvetet. Riktiga
Landet bebos numer av en yngre generation i rakt nedstigande led, men om rallyt nu förmodligen skulle passera utanför
knuten borde jag väl ändå vara på plats.
Beslutar mig för att helt oanmäld göra en
utflykt till det röda huset vid korsningen
i byns utkant. Anländer i god tid och sätter mig framför tv:n för att se på damernas skidåkning från Östersund. Ingen
fara, jag har fri sikt ut mot vägen och
stoppskylten. Då ringer Lars-Göran och
jag hoppas få höra att det rullar på och att
han har fina bilder i kameran. Det är precis tvärt om! Det visar sig att A-Mantan,
vid ett fotostopp längs vägen, bestämt sig
för att inte alls vara med längre. Övertalning, tjat och hot hjälper inte det minsta.
Likt en treåring som inte får som den vill
vid godisdisken står Mantan tomt stirrande, insisterande å det bestämdaste att
få åka bärgarflak hem till garaget.
En timma efter L-G:s kalla faktatelefonsamtal, ser jag genom fönst-

ret några 1970- och 1980-tals bilar som
inte känns bekanta i byns fordonspark.
Går ut och ställer mig vid vägen och får
genast frågor om en kontrolluppgift som
ingen hittat. Har förstås ingen aning och
börjar känna mig som en kulturreporter
som blivit tvångskommenderad till
en fotbollsmatch. Borde jag varit
bättre förhandsinformerad? Frågetecknen rätas emellertid ut
när Brattbygänget kommer i sin
nyförvärvade gula postbuss. Från
den upphöjda utsiktsplatsen på passagerarsidan ser Tedd P att skylten med
fråga och körriktningspil ligger i diket på
andra sidan plogvallen. Har den tippat
ner eller har någon glömt att ställa upp
den? Och varför skulle det behöva hända
just den kontroll som var utanför vårt
hus? Inget hade jag sett heller. Typiskt!
Beslutar mig för att gå en bit längs vägen in mot byn för att få nya fotovinklar och blir överraskad av en Saab 92:a i
god fart. Snabbt upp med kameran men
Saaben närmar sig hastigt och jag får
lite bråttom att trycka av en bild vilket resulterar i en viss oskärpa och
bilen hamnar dessutom mitt för
vägmärkesskylten som med solens
hjälp blir överdrivet dominant i
bilden. En fin mörkgrön Saab 92:a

Foto ROLF NILSSON, LARS-GÖRAN ANDERSSON,
TORBJÖRN KRISTOFFERSSON
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genom skogen på vit vinterväg hade kunnat bli som taget ur en reklambroschyr,
men inte så i dag med mig som fotograf,
tydligen. Blir lite senare stående mitt på
vägen involverad i ett resonemang om
rallykartans eventuella otydligheter samtidigt som Rolf Fridh kommer smygande
på sin armémotorcykel med skidor och
odubbade däck. Han gör en stor prestation som ensam puttrar runt hela rallysvängen på de smala krokiga vintervägarna. Jag skulle naturligtvis i det läget
genast ha tagit hur många bilder som
helst på det tvåhjuliga ekipaget, men i
stället tränger jag upp mig mot den bil
som nyss hade synpunkter på färdriktningen, så att Rolf kan ta sig förbi. Förlåt, Rolf! Du är värd ett eget reportage,
ett stort!
Lite moloken och nedstämd över mitt
misslyckande som snabbinkallad jourhavande rallyreporter söker jag mig åter
ut till vägskälet och näst sista kontrollen.
Där står fordonen i alla fall stilla. Något
mindre risk för misslyckade bilder. Intervjuar och småpratar med deltagarna som
alla tycker att det har varit en bra dag och
ett fint rally med härliga vyer i trakter där
många inte varit förut. En mycket uppskattad station blev matuppehållet i Nyhem, där flinka damer och någon herre
serverade kolbullar, hamburgare, korv
och varma och kalla drycker till alla vid
det laget hungriga rallydeltagare. För att

Oldsmobile Toronado 1970

Bilen är köpt 1970 av min far i Tänndalen. 1976 köptes den till Änge,
Offerdal. 2004 fick jag köpa tillbaka
bilen som åter är i Tänndalen sedan
dess. Lite kul att den levt i Jämtlands
län hela tiden.
Hans Olof ”Luppen” Törnberg,
Tänndalen.

inte drabbas av paltkoma efter en stabil
kolbulle hamnade ekipagen så påpassligt
i Rissna hos Depå Grande, där deltagarna erbjöds att ta några varv runt banan
på sjön. Att sladda runt på en upplogad
bana på en sjöis är som att uppleva ett
kosläpp på våren. Väl uppe på fast mark
igen, svettiga och euforiska, kom så den
självklara kontrollfrågan: hur många
varv körde du? Komma i håg sådana små
detaljer när man bara har roligt!?
Målgång vid Gällö:s brandstation i
samma fastighet som även mc-klubben
Huggori MC huserar, vilka välvilligt lå-

nade ut sina stora och spännande lokaler
där prisutdelning från ett välfyllt prisbord avslutade årets Tjälasväng.
Många Volvo och Saab bland deltagarbilarna, men fordonssortimentet var ändock brett med allt från små och medelstora europeiska 1950-talare till maffiga
amerikanare från samma årgångar.
Tur med vädret hade dom också.
Självklart!
Text Rolf Nilsson

Håkan Gruen, VW 1302S, 1972.

Gunnar Arvidsson, Ford Fairlane, 1963.

Bertil Nilsson, Mercedes 200S, 1962.

Gunnar Backman, Amazon, 1967.

Lena Modigh, Ford Fairlane 500, 1966.
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Brattbygänget, Scania BF, 1968.

Backspegeln #1 2020

Backspegeln #1 2020

29

… så långt Opeln ville gå
I år hade rallyt sin utgångspunkt i Bräcke.
Arrangemanget var ett samarbete med
Bräcke Motorklubb som vi annars känner igen för Bräcke Cruising Week.
Nummerlappar och svarsblankett med karta hämtades
inne på Folkets Hus. Där
fanns också möjlighet att
köpa sig morgonfika
för den som var sugen.
Montering av nummerlappar tog vid och sen var
man tvungen att ta minst ett
varv runt parkeringen för att beundra fordonen samt att få en pratstund
med andra deltagare. Fordonsblandningen var god, den äldsta jag hittade var en
nedcabbad Renault från 1954, men mest
hittade man Volvo och Saab från 1960och 1970-talet. Likaså varierade skicket
från väl brukat till nära utställningsskick. Uppslutningen var god med cirka
75 anmälda fordon. Det var inte bara
lokala deltagare, jag noterade bilar från
bland annat Söderhamn, Örnsköldsvik,
Strängnäs och Deje.
Starten på rallyt blev lite kaotiskt, det
fattades lite information om vägval och
skyltning. Dom flesta inklusive jag själv
är inte så bekant med Bräcke vilket resul-

Renault R1062 4CV
décapotable 1954

Bilen var generalagenten Fredlunds
utställningsbil på Stockholms
bilsalong 1954 och dess förste
ägare hade den från 1954 till
sin död i början på sjuttiotalet.
Renoverad 1979 därefter nyttjad i
hobbysammanhang och privat cirka
55 000 kilometer.
Karosstypen kallas décapotable i
Frankrike medan vi i Sverige ofta
benämner den cabrio-coach.
Endast fyra 4cv av den typen är
kända idag i Sverige.
Vi i bilen heter Andreas Uddling och
Johan Brusewitz från Vansö samt
Strängnäs.
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terade att många inte hamnade på tänkt
färdväg, däremot verkade alla sammanstråla från olika håll på första kontrollen.
Blev lite struligt då många var tvungna
att vända vid kontrollen. En positiv sak
blev det ändå att efter kontrollen blev det
bättre spridning mellan fordonen.
När man hade lärt sig att hitta pilningen var det inga svårigheter med vägvalet,
vi leddes bort från stora vägen och hamnade på mindre vägar med riktigt fint
vinterväglag. Vädret var med oss också,
soligt och någon plusgrad.
Vi stannade Mantan mitt ute på skogen för att ta bilder på andra deltagare.
När det var dags att åka vidare så var bilen inte med på noterna. Upp med huven
och igång med en fältmässig felsökning.
Gnista? Koll med löst tändstift ger positivt besked. Bränsle? Loss med returslangen på insprutningen och igång med
bränslepumpen ger bra fart på bensinen.
Tryckregulatorn? Stryper returen men
fortfarande inte minsta tendens till att
den vill gå. Under tiden stannar många
för att erbjuda hjälp, eller alternativt att
gotta sig åt att även en Opel kan det bli fel
på. Nästa försök blir med bogsering och
rullstart men fortfarande ingen tendens
till att motorn skulle vakna.
Det slutar med att Mantan får åka snöre efter en Volvo 140 fram till bebodda
trakter i form av Nyhem. Våra hjältar i
Volvon var Nicklas Ekstam, Deje i Värmland, och Simon Andersson, Österåsen,
med respektive ressällskap. Till Nyhem
anlände vi som sista ekipage och efter en
hamburgare var det dags att fundera på
nästa åtgärd.
Det lite snöpliga slutet på vår Tjälasväng blev att åka bärgningsbil hem till
Frösön.
Text Lars-Göran Andersson

1:a pris
Daniel Norell, Östersund
SAAB 96 V4, 1968

Åke Jämtsäter, Lotus Cortina Mk II, 1970.

2:a pris
Simone Råsmyrh Offerdal
Volvo 142, 1974

3:e pris
Göran Häggkvist, Östersund
BMW 635 CSI, 1979

Rolf Fridh, Java, 1962.

Åkt längst
Marita Vahlberg Haverdal, Halmstad
SAAB 96 V4 1969

Lars-Göran Andersson, Opel Manta, 1974.
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Snow-Trac-gänget har extra roligt en helg varje år när de träffas i Ljungdalen. Fredag till söndag vid månadsskiftet februari-mars samlades 13 ekipage med hemadresser i ett geografiskt område mellan Stockholm till upp
mot Härnösandstrakten för några dagars äventyr i den miljö som dessa
fordon kräva. Kalasväder och kalasföre vid utflykterna upp på kalfjället
blev en fin upplevelse och många roliga minnen att ha med sig sen, när
tussilagon spirar runt drivbanden.
Text Rolf Nilsson
Foto Lars-Johan Arvidsson

Snow-Trac
Opel Popular och
den moderiktige ägaren

Text & foto ROLF NILSSON

Full fart framåt
Entusiasmen och energin finner inga gränser hos gänget bakom fenomenet Brattbytorpet. Idéer och ambitioner begränsas
väl endast av tid och ekonomi.
Vintern har till stor del ägnats åt att bygga klubbrum på
övervåningen i nya museet parallellt med utvecklandet av utställningshallen med nya montrar och kulisser uppförda av de
mångsidiga talanger som finns i föreningens kärngrupp.
Utomhus blir det inför sommarsäsongen en del omstruktureringar och kompletterande skyltningar för bättre översikt
och ett utökat öppethållande bidrar förhoppningsvis till ännu
större besöksantal. Fordonsparken har utökats med ett antal
nya gamla fina postbussar i olika årgångar, och finns det någon
annanstans i landet man samtidigt får se tre olika varianter av
skvaderbussar?
Besök Brattbytorpet i sommar.
Text & foto Rolf Nilsson
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Glass i stora lass

Törners konditori på Storgatan vid torget i Östersund finns
inte längre. I samma rymliga lokaler har i stället Majas kafé
och glassbar installerat sig.
I Maria ”Maja” Sandbergs mjukt
1950-talsinspirerade konditorimiljö
kan man frossa i lokalt producerad glass i stora lass och i nästan
lika många variationer. Om man
någon dag och mot förmodan inte
skulle vara sugen på glass, finns det
ett stort sortiment av pajer, sallader,
räkmackor och bakelser, eller varför
inte plocka ihop ett rejält krusfat efter
egen smak?
Ta en paus och var sociala hos Majas när ni strosar på stan.
Det finns mazariner, också.
Text & foto Rolf Nilsson
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Så moderiktig man kan vara i mitten av 1930-talet ser
han med skarp blick in i kameran och med en fot på
stötfångaren låter han sig gärna avbildas framför sin nya
Opel Popular, eller Opel Typ 1,3 som den tyska fabriksbeteckningen var. 1,3 liters sidventilsmotor, 24 hästkrafter,
fyra dörrar och fyrväxlad osynkad låda med golvspak.
Blank och fin hade den 1935 stått vid Berners leveransavdelning på Köpmangatan. Dit kom Jonas Ehinger för
att sedan köra hem till Hammarstrand i en helt ny egen
bil. Resor till släkt och vänner i grannbyarna och en och
annan semestertripp förgyllde tillvaron innan den förmodligen blev bortställd under kriget. Några ägare senare
har det nu blivit det unga nygifta parets första bil, vintern
1951–52. Snökedjorna har monterats på bakhjulen och
de påfrusna sidorutorna vittnar om minusgrader. Stan-

nat för fotografering har han i alla fall gjort. Dokumenterat. En bild från sidan och en bild framifrån. Troligen på
Lockneskogen. Troligen på väg till gamla föräldrar i litet
torp på landet. Eftermiddagskaffe, söndagsmiddag och
en veckoranson potatis att ta med hem till den moderna
tvårummarens kylskåp i stadens nybyggda utkant. Han
får skynda sig att tråckla ihop bälgkameran, för det har
redan bildats en pöl under kylaren och vindrutan som
hade någorlunda genomsikt tack vare fartvind och öppna
ventilationsrutor, håller på att imma igen.
En 17 år gammal Opel som fort blivit väldigt omodern,
för att inte säga nästan ful, ska ett halvår senare vandra
vidare till nya optimistiska ägare och 1956 hamna i närheten av Gäddede som sista hemort.
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Rekord med råge

Luciacruising
Text & foto LARS-GÖRAN ANDERSSON

Traditionen med Luciacruisingen fortsätter, för andra året i rad vid den nya
samlingsplatsen på Furuparken. Det är
inget dåligt val, stor parkering, fik och
närmare in till stan. Redan vid 17-tiden
var parkeringen bra besatt och under
kommande timme fylldes det på ännu
mer fordon. Serveringen blev fullsatt,
det kändes bra att kunna gå in för ute
var vädret inte så skönt. Under eftermiddagen kom det en del nederbörd och i
kombination med blåst och nollgradigt
så kändes det inte så mysigt utomhus.
Juryn som skulle utse prisvinnarna
fick dock ge sig ut i ovädret och kunde
raskt konstatera att så många fordon som
i år har det aldrig varit på någon tidigare
Lucia, rekord med råge. Till nästa år får
nog prisbordet utökas. Glädjande var att
många ungdomar dök upp med fordon
som inte kräver B-behörighet i körkortet,
det vill säga traktorregistrerat fordon.
Föret får nog beskrivas som svinhalt
men i cruisingens idé ingår att det inte
ska gå fort som tur är. En del deltagare
hann med en sväng på stan innan det var
dags för prisutdelningen vid klockan 19.
1:a priset gick till Kevin Ullmark som
nog ägnat åtskilliga timmar åt att dekorera eller kanske försköna sin Audi.
2:a priset togs hem av de tre ekipage
som ingick i ”Luciatåget”: Kent Blomkvist, Robert och Måns Edvardsson,
Janne Jonsson.
3:e pris tillföll Meja Köpsén, Nissan
King Cab. Tyvärr missade jag att få till en
bild på hennes A-traktor.
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När prisutdelningen var avklarad började parkeringen tömmas och bilarna
drog in mot Rådhusgatan för några eller
många varv.
Mellan klockan 18 och 21 pågick Luciacruisingradion i Radio Krokom som
kunde avlyssnas via FM-bandet eller

webben. Hector Carlén och Kjell-Erik
Jonasson direktsände från en strategisk
plats, församlingsgården vid Stora Kyrkan, där de hade full kontroll på allt som
rullade fram. Mellan kommentarerna
och skrönorna spelades passande musik.

1:a pris
Backspegeln #1 2020

2:a pris
Backspegeln #1 2020
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Säljes
Klubbtröjor

T-shirts och pikétröjor 100 kr
Kepsar 50 kr
Med Jemtlands Veteranbilklubbs logga. Provex finns i
klubblokalen.

En kväll på
Mekonomen
Mekonomen Arenavägen 2 inbjuder
till en helkväll med bra rabatt för
medlemmar i Jvbk.
Onsdag 29 april kl. 18.00–20.00.
Vi bjuds på fika.
Har du en sån här som bara ligger och skräpar,
får du gärna höra av dig.
Rolf Nilsson, 070-336 66 44

Jämtland

Veteranfordon &
kuriosamarknad
Storloppis &
veteranfordonträff
4 juli 2020 • klockan 9-15
Servering
Insläpp säljare klockan 17–23, 3 juli
samt från klockan 7 på lördag, 4 juli
Ring och boka säljplats:
070-694 07 54, 070-355 23 81
Säljplats: 200 kronor
Parkering: 20 kronor

Mekonomen lämnar

10 % rabatt

till medlemmar.
Medlemskort
medtages.
Gäller butik och
reservdelar.
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Ditec lämnar 10 % på ordinarie pris
på varor/medel
och rekondtjänster.
10 %
rabatt
Ej Ditec-behandlingar.
Medlemskort medtages.
Chaufförvägen 2
063-12 68 10
info@ditecbilvard.com
Backspegeln #1 2020
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Ordförar´n
Det känns som om det nya året precis
börjat men vi har ändå hunnit med både
Tjälasväng och årsmöte i vår klubb. I år
var det Bräcke och några av deras föreningar som bjöd in till årets första rally för
oss, och här kan man verkligen säga att
vi hade vi tur med vädret. Vi som ordnar
olika aktiviteter utomhus vet ju vad dåligt
väder kan ställa till med, men i trakterna
av Bräcke sken solen och vi hade någon
minusgrad. Till och med den nedsaltade
E 14 var torr på förmiddagen vilket nog
var en positiv överraskning för oss. Annars är våra saltade vägar ett gissel som
går hårt åt våra bilar – oavsett om de är
nya eller av äldre modell.
Årsmötet hölls som vanligt i restaurang Kronan på Teknikland med drygt
fyrtio deltagare och nu var det för femtionde gången! Vår klubb tillhör nog de
äldsta i landet som oavbrutet haft verksamhet under så lång tid och en av klubbens grundare har varit med på alla femtio årsmöten. Det är Christer Elgendahl
från Östersund som varit så trogen mot
klubben som han och sex andra kompisar drog igång 1970. Christer fick årsmö-

tets applåd och hyllning för detta och i Backspegeln kommer
vi under året att presentera och
beskriva klubbens olika aktörer
och verksamhet från starten
fram till nu.
En annan profil i klubben är
JG Jonsson som nu avgick som
försäkringsansvarig efter 25 år
och även han avtackades och
hyllades av årsmötet. Kenneth
Danielsson från Frösön efterträder JG i den rollen.
I övrigt blev det omval för
hela styrelsen och andra funktionärer.
Vi har idag cirka 1 350 medlemmar och hade under fjolåret 52
olika aktiviteter med väldigt
många deltagare. Vi kan också
se att det finns en yngre generation som börjar växa till en allt
större grupp som deltar på våra
olika evenemang så det säkerställer att
klubben lever vidare i framtiden.
Klubbens ekonomi är god och vi kommer under året att kunna erbjuda någon
form av större jubileumsaktivitet förutom alla vanliga arrangemang.
Protokoll och övriga årsmöteshand-

lingar finns som vanligt att tillgå via
hemsida eller om man besöker lokalen
på Frösön.
Väl mött till kommande träffar önskar
eder ordförande.

Sture

Dessutom utmärkelse till:
•största glädjespridare
•mesta optimist
samt utlottning av gåvor från våra
samarbetspartners.

•Custom

Frågor:
Thomas Noterius, 0706-381 438
noterius@telia.com.

Förmiddagsfika, lunch och årets T-shirt
ingår i startavgiften om 200 kr/person
som betalas vid start via
swish eller kontant.
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Sture
Hernerud

Anki
Granlöf

Arne
Nilsson

ÖSTERSUND
2020

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

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

EVENEMANGS- OCH
RALLYKOMMITTÉ

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

REDAKTIONSKOMMITTÉ

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

LEDAMOT

LEDAMOT

SEKRETERARE FÖRSÄKRINGSKOMMITTÉ

Rolf
Nilsson

Eric
Flemström

Annika
Danielsson

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

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

LEDAMOT

LEDAMOT

LEDAMOT

Peter
Jansson

Monika
Grönkvist

Gunnar
Arvidsson

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

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

LEDAMOT

LEDAMOT

Olle
Norin

Lena
Modigh

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

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

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

MEDLEMSREGISTRATOR

Anki Granlöf, 070-218 54 79
registrator@jvbk.se
Ändringar av telefon, e-post,
fordonsinnehav gör du enklast
på www.jvbk.se. Du kan också
kontakta medlemsregistratorn.

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
Olle Norin, 070-690 69 79
norin.olle@telia.com

WEBBANSVARIG

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

MATERIELFÖRVALTARE

Mikael Eriksson, 070-525 72 06
micke.morris@telia.com

VALBEREDNING

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

Nationaldagen & Motorhistoriska dagen
Svea Park, Kaxås, 6 juni 2020

Ingen föranmälan behövs men
gärna intresseanmälan.
Tre priser delas ut i varje kategori:		
Vi beräknas vara klara
•Finaste moped				
senast 16.00.
•Finaste original
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KASSÖR

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

Samling lördag 6 juni 11.00 i Badhusparken vid Sjötorget. Efter fika kör vi ca
12.00 gemensamt några varv i centrala
stan för att visa upp våra pärlor. Därefter via badhusparken längs Storsjön mot
Lugnvik/Ås. Sedan tillbaka via gamla
Åsvägen förbi Hofvallen och in till Jamtli
där vi 13.30 är ett inslag i nationaldagsfirandet som i fjol besöktes av 8 000
personer. Avslutningsvis längs Storsjön
åter till Sjötorget, lunch cirka 14.00 samt
prisutdelning cirka 15.00.

Välkommen önskar Jemtlands Veteranbilklubb

VICE ORDF.

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

Veteranmopedträff

Fira Motorhistoriska dagen med oss!

ORDFÖRANDE

www.jvbk.se

Klockan 10–11: Start Minirally genom vackra Offerdalsbygden för veteranfordon, Tulleråsens föreningshus.
Målgång Svea Park. Startavgift 50 kr/vuxen. Entré ingår.
Klockan 12–15: Underhållning, marknad.
Rösta på ditt favoritfordon: Peoples choise.
Fika, kolbullar, hamburgare, korv, lotterier, pilkastning, chokladhjul.
För barnen: Skattjakt, fiskdamm och annat kul!
Klockan 14: Prisutdelning och dragning av lotterier.
Entré 50 kr för alla över 15 år.
Varmt välkommen till en trivsam dag!
Kaxås Bygdegårdsförening, Kaxås Byalag, Jemtlands Veteranbilklubb
Backspegeln #1 2020
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POSTTIDNING B

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

Jemtlands
Veteranbilklubb

2020
Maj
6 Furuparken, Östersund
13 Aspåsgården, Aspås
20 Tulleråsens bygdegård
27 Nornan, Stugun
Obs! Tiden 17–18

Augusti
5 Fru Julianas Gårdscafé, Brynje
12 Lon, Bällsta
19 Backens Bystuga, Tullus
26 Kyrkås gamla kyrka, Kyrkås

Juni
3 Hissmofors Folkets hus
10 Nordanborg, Norderåsen
17 Guldsmedsbackens Bygdegård
Haga, Brunflo
24 Agdas Kafé Mattmar
Obs! Tiden 17–18
Juli
1 Hackås båthamn Tändkulemotorer
8 Slåtte Gårdsprodukter, Brunflo
15 Handogs Föreningshus
22 Hos Herman på Mackplan,
Tängtorpet, Ås
29 Backgården, Alsen
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September
2 Föreningshuset, Rossbol, Brunflo
9 Tistegården, Häggenås
Obs! Tiden 17–18
16 Hägragården, Dvärsätt
Obs! Tiden 17–18
23 Majas café, Storgatan, Östersund
Obs! Tiden 17–18
30 Rödöns bygdegård
Obs! Tiden 17–18
Samling Stortorget från klockan 18
och avfärd klockan 19.

bildades 1970 och har cirka 1 300
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
i klubblokalen

Fram till och med 27 april håller
klubblokalen på Trädgårdsvägen på
Frösön öppen måndagar klockan
19.00–21.00.

Välkommen till
gemenskap och fika!
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