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Innehåll
Hösten 2009

Redaktören har ordet
I sommarnumret gav jag ett uppdrag till alla
medlemmar i JVBK, kommer Du ihåg det?
Med bestämdhet vet jag att minst en promille
har uppmärksammat mitt upprop för att få
fler medlemmar engagerade som funktionärer
på våra arrangemang. Det är nämligen en
medlem som hört av sig till mig och det är
glädjande. Säkert är det flera som tänkt till
och nu framöver kommer att kontakta någon
kommittéansvarig eller annan för att erbjuda
sina tjänster. Välkomna till ett glatt och engagerat gäng styrelse- och kommittéledamöter!
Somrarna är fyllda av aktiviteter inte
minst inom vår hobby. Den här sommaren
utgör inget undantag i detta avseende. Arrangemangen tycks bara blir fler och fler och
antalet deltagare blir också fler och fler vilket
tyder på att det finns ett stort och ökande
intresse för veteranfordonshobbyn. JVBK kan
se med tillförsikt på framtiden och medlemsutvecklingen men vi måste givetvis engagera
oss i att försöka värva fler till föreningen.
Ett försummat tillfälle för detta utgör våra
rallyn och fikaträffar. Det är egentligen inget
självändamål med fler medlemmar men ju
fler som är med i föreningen desto mer kan
vi göra för medlemmarna och dessutom blir
vår styrka avsevärt bättre när vi skall försöka
påverka politiker och beslutsfattare i för hobbyn angelägna frågor.
I vårnumret berättade jag om tankarna på
att skaffa en ny gammelbil och sälja Dodgen.
Tankarna gick till handling och efter drygt en
veckas annonsering på Blocket så kom det ett
kompetent gäng herrar från Söderhamn
för att granska vad jag hade att erbjuda

Göte Högbom, redaktör
gote.hogbom@miun.se
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6 Deltagarrekord – tredje året i rad
och uppenbarligen föll besiktningen till
belåtenhet för det blev affär på direkten.
Jag hoppas och tror att Anders är nöjd med
köpet och det känns som Dodgen kom till
rätt person. Nu återstår för mig den intressanta uppgiften att hitta en värdig ersättare.
Vad det skall bli är nog väldigt mycket en
fråga om att rätt känsla skall infinna sig –
märke och modell spelar mindre roll.
Nu har vi en ny klubblokal och muséet
är snart klart – det skall bli spännande att
se vad vi kan göra med de här nya förutsättningarna!
Det här numret är, som du märker, sprängfyllt av reportage från sommarens träffar
och de ordinarie 36 sidorna räckte inte till
och därför är detta nummer utökat till hela
40 sidor.

V4, blårök, tvåtaktare …

4 ”Det var bättre förr”
5 Britannia Rules i Sörefors
6 Onsdagsträffarna 2009
10 Höstrallyt
14 Cruising i Sveg
Roadrace i Gelleråsen
15 Classic
Cruising i Lillhärdal
Kåseri av Ummis Jonsson.

MC- och mopedträff i Lit 4 juli.
Onsdagsträffarna är till ända.

Ett sommarlikt rally med start på Optand.

Motormarknad, underhållning och utställning.

Strosing i Sveg

16
17 MHS Lopp 30, 46/59-svängen
20 Blåröksfantasten
22 Garagereportage i Ås

Kälarne Marknad
”Vi hade i alla fall otur med vädret”
Runt Aursunden på små fina vägar.

Vem är han som åker V4 och ryker blått?

20
24 Återupptagen tradition i ny tappning
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Storsjön runt på MC
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32 Hitta rätt i Rätt-vik
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37 Aktuellt
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40
Hoting/Tåsjörundan.

Med Piston Cup och mjölksyra.

Cirka 1500 besökare i Hedeviken.

På studiebesök i Stockholm – något för JVBK?
Årets Classic Car Week är nr 18.

Ingrid Göransson-Rosell berättar om äventyret.
– en blöt tillställning.

Styrelse och kommittéer, klubbinformation, medlemsförändringar, Tema Vision Evenemangskommittén, JVBK Marknad.

Drömbilen är en Düsenberg från 1930-talet.
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Kåseri
TEXT Ummis Jonsson ILLUSTRATION Åke Söderqvist

Britannia Rules
i Sörefors

”Det var bättre förr”
Är det någon som inte känner igen uttrycket
”Det var bättre förr”? Men var det verkligen
bättre förr och när är egentligen ”Förr”?
Som aktiv ledamot och skribent i tidningskommittén brukar jag ibland roa mig
med att bläddra igenom gamla nummer av
Karburatorn, Backspegelns föregångare, och
Backspegeln. Det är roligt att se utvecklingen
av klubbtidningen men ibland kan det också bli
uppslag till teman ”vad hände sen”.
I vårnumret av Backspegeln våren 2001
fanns en insändare med signaturen Mr X. Efter
idogt detektivarbete lyckades jag få en kontakt
med Mr X för en uppföljning av hans fåtöljfunderingar där temat var just ”det var bättre
förr”.
Mr X tar bland annat upp användandet av
kort istället för pengar, koder till portlås, chippade bilnycklar, namnbyten på olika företag
och statliga verk och menar att det var bättre
förr eller så håller han på att bli gammal. Jag
citerar ur insändaren; ”Jag tror att jag håller på
att bli gammal (tror jag) då all ny teknik står
mig upp i halsen”.
Redan här undrar jag hur många generationer som sagt precis just det?! Varje äldre
generation har genom årtusenden ondgjort sig
över den uppväxande generationen och allt som
förändras, läs till det sämre. Som tur är så har
det mesta som förändrats lett till utveckling,
annars hade vi sprungit omkring i djurhudar
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Men var det
verkligen bättre
förr och när är
egentligen Förr?

fortfarande och JVBK hade inte ens existerat, för
det hade inte funnits några veteranbilar att samlas
kring.
Hur många kommer inte ihåg hur den dåvarande äldre generationen förfasade sig över Elvis!
Elvis fick bara filmas och visas i TV från midjan
och uppåt under många år eftersom han rörde på
underkroppen på ett utmanande sätt. Vem skulle
bry sig idag? Eller Beatles som ansågs långhåriga
därför att de inte hade 3–5 millimeter militärstubb. Idag skulle de betraktas som synnerligen
välartade ungdomar. Själv kommer jag ihåg hur
våra lärare på skolan där jag gick, förfasade sig
över min generation (född på tidigt 1960-tal)
och deras oro för vår bristande uppfostran, min
morfar som ondgjorde sig över jeansbyxans segertåg över världen, brytningspunkten mellan hemmafruarna och kvinnans numera självklara rätt
till egen försörjning och rätten till ett liv utanför
en radie av 3 meter från spisen.
Hur är det då med Mr X? Är det fortfarande
så att allt var bättre förr? Eller finns det något
positivt med dagens samhälle? Jodå, här är mannen som ständigt är nåbar på sin mobiltelefon,
som nyttjar Internet vareviga dag, anser att
el-uppvärmda bilstolar är ett plus och tycker att
livet som gift är perfekt.
Sensmoralen i det hela blir nog att ”Det var
bättre förr” handlar mer om ett nostalgiskt
förhållande till just vår egen uppväxt än att allt
faktiskt var bättre förr.

Vilken toppendag – MC- och mopedträffen 4 juli! Med
Union Jack hissad i topp träffades vi hos familjen Lybeck
i Lit. Sommar och solsken och en dag fylld av gamla tvåoch trehjuliga fordon från svunna tider.
Vi var cirka 30 personer med fordon som samlades
och njöt av livet. Bengt-Olof var värd och förevisade oss
sina fantastiska fordon, med en berättarkonst som han behärskade till fullo. Bengt-Olof har forskat en hel del om
historien bakom sina fordon och det gör det hela ännu
intressantare. Pärlan i samlingen tycker jag är hans MotoReve 250 cc från 1913, utrustad med original sidovagn i
flätad rotting och en snart 100-årig historia i Litsbygden.
I samligen ingår även en Indian Scout 1945, en Daimler Drophead 1950. Lanchester Leda 1953, Triumph
Mayflower och en Bristol dragare som också demostrerades. Tändkuledrivet sågverk ingår även i fastigheten och
demonstrerades med hjälp av dagens hjälpsågare Oskar
Arhusiander. Ljudet och rökringarna var en härlig upplevelse.
Vi besökare blev bjudna på kaffe med dopp samt varmkorv under dagens lopp.
Ett stort tack till hela familjen Lybeck som verkligen
engagerade sig för vår trivsel och vi besökare fick en dag vi
sent kommer att glömma.
Text & foto Hans-Bertil Rosell

Oskar och Bengt-Olof
sågar timmer.

Bengt-Olof med barnbarn och Moto-Reve.

Bristol timmerdragare.

Ner-A-Car 1925.
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Evenemang

1. Fint besök av ett antal Alfa Romeo på väg från Italien till Nordkap.
2. Utsökt vacker instrumentbräda, Nash Ambassador 1938.
3. I förgrunden gengaspannan till Tore Blomkvists ombyggda Volvo.
4. Från utsiktstornet i Långbacken, Storhögen bjöds en storslagen
utsikt över stora delar av Jämtland.

2

1

3

Onsdagsträffarna 2009
TEXT Annika Danielsson & Anki Granlöf FOTO Göte Högbom

Nu är årets onsdagsträffar till ända. Vi har varit på en del nya
ställen och givetvis en del som vi besökt förut. Till de nya så kan
väl Ovikens ost, Locknekratern, Murklan (F4), Viltstigen Hara,
Kretsloppshuset Mörsil och Krokoms turistbyrå räknas. Med nya
menar vi de tre senaste åren som vi hållit i fikat. Vi har även varit
på ställen som vi besökt tidigare år.
För tredje året i rad har vi slagit deltagarrekord! Första säsongen
vi höll i onsdagsfikat så hade vi på Jordgubbscaféet Rödön hela
83 bilar! Året efter så på samma ställe blev rekordet 93 bilar! I år
redan i juni fick vi ett mycket svårslaget rekord, som lyder Nyby
24 juni: 133 bilar, 6 motorcyklar, 1 lastbil och 1 traktor på en och
samma gång! Som alla förstår så vill vi ju naturligtvis slå det med!
Vi tycker att det är väldigt roligt att knåpa ihop fikaställen under hösten och vintern och se det engagemang som finns bland er
medlemmar! Alla nya fik som vi åker till är medlemsförslag och i
vissa fall fikastället själv som hört av sig. Det vi gör när vi får ett
nytt tips är att kontakta stället och höra oss för om de tror sig
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greja att så många kommer på en och samma gång och framför allt
att det finns parkeringsmöjligheter. Om de är positiva så bokar vi
in dem, när tipsen är bokade och klara så fyller vi på listan med
populära ställen som vi har på lut.
Det är så roligt att träffa alla medlemmar så vi har förlängt sommaren att gälla september ut. Vi vet inte om den globala uppvärmningen eller om vi tycker att det går bra att köra våra fordon längre
tid på året men de är välbesökta även dessa sista träffar. Sammanlagt har vi haft 18 onsdagsträffar och nästan varje gång kommer
det med någon ny bil eller MC som inte tidigare varit med. Vi vill
tacka för den gångna sommaren och önskar välkommen tillbaka
sommaren 2010 med första träffen onsdag 2 juni!
Väl mött önskar Annika Danielsson & Anki Granlöf.
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Onsdagsträffarna 2009
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5. I Österåsen bjöds besökarna på 40-talsmusik av Maud Demår, Kerstin Eriksson och Bertil Johansson.
6. Folkligt värre var det när det sattes deltagarrekord i Nyby 24 juni.
7. Per Ericssons Bolinder Munktell 1960 i samspråk med Chevrolet
Impala.
8. Vinnare i Nyby, från vänster Roger Lundgren, Kjell-Åke Berglin och
Stefan Jönsson.
9. Vid Locknekraterns Geocenter fick vi veta allt om meteoriten som
skapade Locknesjön.
10. Birgitta Grauers försöker med visst besvär få en bra startposition
inför avfärden. Bristfällig styrservo möjligen?
11. Fint exemplar av släktet T-Ford från 1923 ägd av Ivan Johansson.
12. Tre generationer Volvo kunde beskådas på Frösövallen.
13. Mats Erikssons nyinköpta Rover 3500 SDI, 1978 med mullrande V8.
14. Detaljstudium av spindelvävsförsedd HotRod.
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15. Fikasugna besökare vid Österåsens bad och camping.
16. Gediget designad akter på Helge Steners De Soto från 1957.
17. Oskar Arhusianders invalid-MC från 1949 med 98 kubiks
motor och i registret uppgivet fabrikat H. Bjerkborn.
18. Variationsrik parkering i Österåsen.
19. Inomhusfika i Bällsta Rastens hembygdsgård.
20. Samling i Badhusparken inför avfärd till Murklan på f. d. F4.
21. Snyggt pressad plåt i form av Volkswagen Karman Ghia.
22. Jämtland/Härjedalskretsen av Svenska Turistföreningen
fick åka med Brockwayen till Murklan. Från vänster Tomas
Svanström, STF, konduktören Walther Innervik och chauffören
Dick Granström.
23. Eva och Sören Svedberg med Amazon -65, vid Rödöns bygdegård. Sören och Amazonen har deltagit vid alla fikaträffar utom
två, Eva på något färre. Paret uppskattar träffarna och speciellt
variationen på besöksmål.
24. På Rödöns bygdegård bjöds på vrålfika för 50 spänn.
25. Så här kunde det möjligen ha sett ut en danskväll på
60-talet. Sven Järnberg har gett upp och är på väg hem, Calle
Kingstad spanar efter nåt, brudar månne?

Backspegeln 9

Rally

Sommarlikt höstrally

Såna här köer ser man sällan: Ford T-bird först och
Ford T sist. Däremellan Cadillac Eldorado, MGB
Ford Zephyr och Fiat 600.

RAPPORTÖR Arne Nilsson

Klockan är 08.55 lördag den 19 september. Dags för 2009 års Höstrally.
Skönt att jag hade packat allt igår kväll. Bara att lasta in och åka – mot
starten på Optands Flygplats där vi får låna Flyg & Lotta-museets lokal.
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När jag anländer till starten är jag först på plats men mina
kollegor i rallykommittéen dyker upp och rätt snart börjar deltagarna rulla in. Nej dom väller in! 36 hade anmält sig och jag
hade kopierat papper för 60 stycken – ska det räcka, undrar
jag, medan Walter Innervik sköter parkeringen. Nåja, det är
för sent att göra fler kopior nu. Det får bli ett problem för
Lisa Lejdstrand och Daniel Godén som sköter anmälan och
tar emot deltagaravgifterna.
Själv sticker jag iväg för att sätta upp frågor efter den 9 mil
långa sträckan. På vissa korsningar kan jag dessutom behöva
sätta ut vägpilar trots att jag försökt vara så utförlig i den vägbok som deltagarna har som vägledning att köra efter. Jag har

gjort tio frågor och försöker sätta ut dem med jämna avstånd,
9–10 km mellan varje.
När den 9:e frågan ska slås ned i marken i Tandsbyn upptäcker jag att jag håller i fråga 8! Hur gick detta till? Vilken tur
att jag skaffat mig lite tidsmarginal för en tur-och-retursväng
på cirka tre mil. Jag slår ned fråga 9 och jagar tillbaka till fråga
7 i Stengärde, rycker upp den och slår ned fråga 8 istället. Jag
ilar vidare tillbaka med fråga 7 och dunkar ned den på dess
plats i Måläng. Därmed är missen reparerad och jag kan sätta
ned sista frågan strax före Lockne kyrka innan jag återvänder
till starten i Optand.
Där är det lugnt. Lisa och Walter strosar i solen och jag
byter några ord med dem innan jag tar tag i dagens andra uppdrag, att rapportera om själva rallyt. Bestämmer mig för att
köra till fikaplatsen jag tipsat deltagarna om i vägboken, parkeringen utanför Målängs Bygdegård.
Dit skulle ekipagen anlända efter en färd på grus och asfalt
genom Brunflo och Ede, längs Brunfloviken till Målsta, därifrån den långa backen upp till Rödmyra och vidare till Svedje
med fantastiska utsiktsvyer och ståtliga hjortar i hägn. Sedan
ned via Hegled och Fannbyn till Orrviken och upp mot Stackris och Måläng.
Fikapausen hör till ett veteranbilsrallys höjdpunkter och
alldeles speciellt om vädret är bra. Och det var det! Utanför
bygdegården hade ekipagen dukat upp på campingbord och
stolar. Folk njöt i solen, pratade bil och ditt och datt och såg
ut att trivas gott.
Räckte de 60 väganvisningarna och svarsformulären till?
Nästan! Lisa berättade att vissa fick improvisera sina svarsprotokoll eftersom det blev 64 deltagare varav en lastbil, en husbil
och tre motorcyklar. Fikat som Daniel skaffat hade hon och
Walter ställt iordning till de återvändande ekipagen. När allas
svar var genomgångna visade det sig att gänget i Saab 92-husbilen ledda av Lars ”Julle” Olofsson samt de tre motorcyklisterna Björn Nilsson och bröderna Börje och Bengt Nordqvist
hade full pott: 10 rätta svar. Hur ska man då fördela 1:a, 2:a
och 3:e pris?
Inte nog med det. I damklassen deltog tre ekipage och alla
har nio rätt! Vad gör man? Svar: Damerna först! De tre damlagen fick fem utslagsfrågor. Men det räckte inte till ett avgörande. Efter ytterligare fem utslagsfrågor fick vi fram vinnarna:
Annika Danielsson och Anki Granlöf som åkte i Annikas nyligen införskaffade Opel Commodore Coupé.
Lösningen för 10-taggarna låg i att motorcyklisterna hade
samarbetat. Man kunde se dem som ett gäng liksom Saabhusbilens besättning. Med den tredje omgången utslagsfrågor
ställdes de två gängen mot varandra och då kunde segrarna
utkristalliseras: Julle och Saab 92H-gänget erövrade första pris
och blommor. Med en egen tävling fick MC-killarna dela på
andra och tredje pris.
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Poäng/Klass
		
Julle Olofsson, Ås
Saab 92H -56
10
Björn Nilsson, Mattmar
Harley Davidson -47
10/MC
Bengt Nordqvist, Östersund
Northon Dominator 7 -53 10/MC
Börje Nordqvist, Mattmar
Indian 500 -42
10/MC
Annika Danielsson, Frösön
Opel Commodore -69
9/Dam
Christer Ek, Östersund
MG Midget -63
9
Kent Fick, Häggenås
Kult-Saab
9
Anders Granlöf, Frösön
Mercedes -66
9
Birgitta Grauers, Östersund
Ford Fairlane 500 V8 -65 9/Dam
Anna-Carin Jansson, Marieby
Ford Taunus 17M -67
9/Dam
Evert Larsson, Östersund
Saab 850 -74
9
Thomas Malmbeck, Strömsund Volvo 165 -69
9
Peter Nilsson, Åre
Ford T -27
9
Anders Nyh, Marieby
Buick Super -50
9
Anders Önegård, Östersund
Volvo PV -64
9

STILIGASTE EKIPAGE
Peter Nilsson, Ford T -27, Åre.
JäKlats mest
Anders Nilsson, Ford Thunderbird -63,
Offerdal.

4

12 Backspegeln

ÅKT längst TILL RALLYT
Markus Karlsson, Ford Taunus -79, Malå.

9

Rallyfrågor
1. För hur många år sedan införde Sverige skolstadgan?
167 år
2. Vilket bilmärke gjorde modellerna Eifel, Junior och Pilot?
Ford
3. I vilken berömd tävling passeras Stackris?
Vasaloppet
4. Vilket efternamn har Bodil som förknippas med Bjärme?
Malmsten
5. Vad är Gälleråsen känt för i bilsammanhang?
Bilsport
6. Standard Oil fick senare ett annat kortare namn?
Esso
7. Fanns dinosaurer när Locknekratern bildades?
Nej
8. Staden Kalmar ligger i Småland, men i vilket län?
Kalmar län
9. När är sista dag för dubbade vinterhjul.fr o m 2010?
15 april
10. Vad betyder ”Break” i ett Citroenmodellnamn?
Kombi

9

1. Slutet gott – allting gott? Det får bilden visa. Längst fram
till vänster Åres Peter Nilsson med priset för Stiligaste ekipage och frun Gunmarie i röd tröja. Längst bak ses deras fina
Ford T. Till höger Lars-Johan Karlsson som med sina söner
kom ända från Malå för att köra Höstrallyt och naturligtvis
vinna Åkt-längst-priset. Deras Taunusar (vit och brun) ses
i bakgrunden. Jäklats-mest-priset gick till Anders Nilsson,
Offerdal tack vare en trilskande bränsleslang på hans Ford
Thunderbird.
2. Bakom en jättefin Ford Fairlane Country Sedan fikade ett
gäng som verkade ha riktigt mysigt. Längst till vänster satt
Leif Nilsson med Emil Elfven till höger och fru Siv med ryggen
mot kameran. I bakre raden från vänster: Annika Svensson,
Marie Elfven, Anders Danielsson, Fredrik Danielsson och Ulf
Svensson.
3. På fikaplatsen njöt Margareta Bogg och Göran Linde vid sin
Cadillac Eldorado liksom Ulla och Åke Jonsson (och papegojan Jakob) vid sin VW 1600 Variant.
4. Hans-Erik Sundin gjorde för säkerhets skull en koll under
huven på sin A-Ford från 1930.
5. Det är en hel del att hålla reda på inför ett veteranbilsrally.
På golvet: Brun väska med priser, svart väska med dator,
kasse med kassaskrin och papper till deltagarna, väska med
diverse material, kasse med priser, hink med blommor.
I bilens baklucka: Spett, slägga, pinnar med frågor, pinnar
med vägpilar, funktionärsvästar, häftapparat mm.
I baksätet: Deltagarnas nummerskyltar och snören till dessa.
6. I den här åkte Saab 92H-gänget, men var är dom? Jo dom
sitter inne och fikar! Foto Åke Jonsson.
7. MC-gänget som tog 2:a och 3:e pris bestod av fr. v. Bengt
Nordqvist Norton Dominator 7 -53, Börje Nordqvist Indian
500 -42 och Björn Nilsson Harley Davidson 750 -47. Foto Åke
Jonsson.
8. Nytt sista datum för dubbdäck? Vad kan det vara undrade AMC Pacer-åkarna Nisse Holmberg och Cecilia Falk
Holmberg.
9. Engelska sportbilar är något speciellt och de här är besläktade. Från sin MGB spanade Sten och Torbjörn Sandberg mot
fråga 7. Christer Ek och hans bisittare Hans Bergqvist i MG
Sprite sträckte på benen för att läsa fråga 9.

Backspegeln 13

Classic Roadrace
i Gelleråsen
TEXT & FOTO Ingrid Göransson-Rosell

TEXT & FOTO Gun-Lis Bergman

Cruising i Sveg
Dessa fantastiska män och kvinnor i sina fantastiska maskiner kunde man
läsa i lokalpressen. Cruising, marknad och Streetrace var det som roade de
flesta i Sveg under lördagen den 15 augusti. Dagen började med Streetrace och
marknad och finbilsutställning ute vid flygfältet i Sveg. Finbilsparkeringen var
välfylld och publiken strömmade in.
Lite senare på eftermiddagen samlades alla veteranfordon för att förbereda
sig för kvällens höjdpunkt : Cruising längs Svegs gator. Cirka 125 fordon från
stora delar av landet deltog. Wolfman Cruisers som stod för arrangemanget
lottade ut fina vinster, bensincheckar, till tre av deltagarna.
Gatorna i Sveg var fyllda av åskådare, Svegsrockarna Willie Lees underhöll
på Torget och dessa fantastiska män och kvinnor i sina fantastiska maskiner
sken upp i det annars lite regniga Sveg.
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För att inte komma så sent till Karlskoga
under fredagen så startade vår resa från
hemmet redan på torsdagkväll. Vi mellanlandade i Mora, åt en god middag
och somnade ovaggade i sköna sängar.
Fredag morron avfärd från Mora mot
Karlskoga där vi landade kl 12.00.
Det är nu det börjar. Plocka ut,
packa upp, resa tält osv, allt detta för
att campinglivet ska fungera under
några dagar.
Fredag eftermiddag besiktades hojen
och övrig utrustning. Allt var som det
skulle, inga anmärkningar. Kvällen tillbringandes i förtältet där vi hade fullt
upp med att se till våra saker så att dom
inte blåste bort – full storm nämligen.
Efter en god natts sömn startade
lördagens race. HB skötte sig bra och

kom i mål välbehållen, några gick det
inte så för, men trots vurpor blev inte
skadorna så allvarliga, några nyckelbensbrott och liknande.
Söndagen förflöt på samma sätt, vår
färd hemåt startade 12.00, vi har cirka
60 mil hem och landade på gården
19.30 och proceduren upprepade sig,
Allt ut ur bussen för den skulle användas i jobbet på måndag.
Gelleråsen är en kanonanläggning
tycker jag. Bra serviceanläggningar för
de som bor på banan under tävlingar,
för de som vill komma och titta finns
väldigt bra läktare att sitta på, väl värt
ett besök för de som är intresserade och
som jag kan rekommendera.

Cruising i Lillhärdal
En av höjdpunkterna under Härdalsveckan är cruisingen på fredagskvällen. Härjulf Cruisers heter
klubben som anordnar det hela. Det var samling
vid skolan där klubben bjöd alla chaufförer på
hamburgare. Och många var det, cirka 80 fordon.
Så bar det iväg genom byn där det bjöds på underhållning av Delux Band. Solen sken och vägkanterna var fyllda av festglada människor i alla åldrar,
från ”mjölktänder till löständer”.
Publiken hade chans att rösta fram sin favoritbil.
Vinnare blev Rolf Johansson Ljusdal med sin fina
blå Cadillac från 1958, tvåa kom Ove Jansson, Älvdalen med sin ”polisbil” Dodge Pioner från 1961.
Senare under kvällen kom det fler bilar, uppskattningsvis var det 100 finbilar ute och cruisade.
Text & foto Gun-Lis Bergman

Strosing i Sveg
Åkdon & termos – ett begrepp i hela Dalarna – har
nu kommit till Sveg. Tanken är att göra det enkelt
för alla med veteranintresse att träffas. Varje deltagande åkdon får en ”lott” vid infarten och sedan
dras vinnare till priser som skänkts av sponsorer.
Fika får var och en ta med sig själv och sedan är
det bara att strosa runt, så kallad ”Strosing”, och
snacka med likasinnade. Alla är välkomna, med eller utan entusiastfordon, med eller utan fikakorg.
Ingen cruising, inga avgifter.
På torsdagkvällen 9 juli samlades ett 20-tal fordon på Storön. Det blev en trevlig träff med långväga besök från Borlänge och Gagnef. Wolfman
Cruisers som anordnade träffen lovar en fortsättning och nästa träff kommer i augusti.
Text & foto Gun-Lis Bergman
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Kälarne marknad

I år gick Motorhistoriska sällskapets, MHS, rallyn
Lopp 30 och 46/59 Svängen i Funäsdalen. Efter att
vi missat Storsjörallyt tyckte vi att det kunde vara
roligt att delta i ett MHS-rally. Vi träffar säkert en
del jämtar även där, trodde vi, men där bedrog vi
oss det var bara vi och sent anmälda Åke Jansson och hans Barbro. Vi åkte Rover 75 1952, Åke
hade sin Citroën B11 1953.
TEXT & FOTO Barbro och Arne Wall

Föregångare till de modernare
trehjulingarna kanske?

Bilmodellen som är modell
för begreppet Dollargrin.

Efter lite stök och bök så blir det några rader skrivna om
denna marknad.
Gubben, jag och ena barnbarnet drog dit för glutta
lite och se vad som fanns. Några gamla bilar fanns på
plats när vi kom och några fler rullade in men dock inte
så många som jag hoppats på. Några hojar och några
gamla skotrar fanns också. Vädret var hyfsat, men väldigt
få försäljare, lite synd men just denna dag var det kanske
andra evenemang som drog.

Skotrar av äldre modell.

Vi travade runt och kikade lite, hittade dock inget som
lockade, träffade lite känt folk. En del grejor fanns som
kunde roa barnen, en hoppborg, tombola, chokladhjul.
Efter att ha inmundigat varsin hamburgare så drog vi
hemåt. Jag gissar att på kvällen så drog underhållningen i
gång, för att det var riggat för sånt.
Text & foto Ingrid Göransson-Rosell

Carl Axel Hööglund Rönninge i
en La Salle Touring 2d 1937.

Kul och bus för barnen.

Knalleland.

”Vi hade i alla fall otur med vädret!”
Lördag den 22 augusti, Ljungaverk och Karlso Flyers marknad/
finbilsbedömning/pub och artistuppträdande.
Karlsro Flyers, en klubb med drygt 250 medlemmar, anordnade för första gången ett väl genomfört arrangemang. Flyers har
en egen klubbstuga med stort grönområde där man anordnade
en bra dag. Synd att regnet öste ner hela dagen! Klubbens medlemmar gjorde ett fantastiskt jobb. Det var hög servicenivå både
kring toaletter, mat och fika och det fanns till och med lunchbuffé från Fränsta Bykrog där man kunde välja på fisk, kyckling
och tacos. Tack för alternativ till hamburgaren! Klubben lyckades
också med att kontinuerligt köra ut flis på området så de flesta
kunde i alla fall gå torrskodda på området, trots ihållande regn.
Det var knappt ett 10-tal säljare och kommersen var väl inte den
bästa men vid 14.00-tiden var det drygt 80 entusiastbilar på
parkeringen.
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Lördagens programpunkter innehöll allt från hoppborg och
godisregn för stora och små barn till pub och artistuppträdande
på kvällen. Kvällens höjdpunkt var Hep Stars med Svenne och
Lotta. De skulle inta scenen vid 22.30-tiden.
Lite kul för oss Östersundare som var på plats; People´s choice vanns förstås av Aree Johansson!
Grymt jobbat Karlsro Flyers, hoppas att nästa års upplaga av
träffen får bättre tur med vädret!!
Avslutningsvis en liten fundering till oss i JVBK; om en klubb
på 250 medlemmar kan genomföra ett väl genomtänkt och genomfört arrangemang där minst ett 40-tal medlemmar var på
plats hela dagen, borde väl vi med 1100 medlemmar kunna ha
fler än åtta medlemmar som målar i den nya klubblokalen?!
Ummis Jonsson

30

MHS Lopp
-Svängen

46/59
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Vi tog en lillsemester och åkte ner redan
på fredag – rallyt var på söndag. Vi bodde
i Hamra – där bodde också de flesta deltagarna. På fredag passade vi på att besöka
det trevliga Fjällmuséet och Fornminnesparken.
Vår Rover köpte jag som ett objekt i Funäsdalen för ca 25 år sen. Vi passade på att
visa den för den förre ägaren Sören Ström.
Han tycke det var jätteroligt att återse bilen.
På lördag samlades bilarna för ett extraarrangemang ’Bruksdagarna i Ljusnedal’,
dit vi körde i kortege. Där visades brukets
historia från kopparbruk och järnbruk till
jordbruk. En gammal vattendriven ramsåg, ett grovbladigt sågblad, visades i full
drift. Även smedjan var i gång, där smiddes
gångjärn, hammarna var vattendrivna. Man
kunde också köpa nybränd tjära från deras
tjärdal. Det bästa var väl ändå visningen av

18 Backspegeln

alla fina gammelbilar som samlats!
Hans-Ola ”Luppen” Törnberg visade en
unik Schacht 1904. Härjedalningarnas mål
är att med den delta i London-Brighton
rallyt nästa år.
Vårt rally startade klockan 9.00 på sön-

dagen sedan MHS bjudit på en ordentlig
frukost på Pinnens Fjällgård i Hamra. Det
var 7 startande i lopp 30 och 24 i 46/59
Svängen. De flesta deltagarna kom från
Mälardalen, en från Karlskoga och någon
från Göteborgsområdet. Äldsta bilen var
Lennart Lindbergs Chrysler 6 Conv Coupe
– en väldigt fin bil. Bara två engelska bilar
var med, vår Rover samt en magnifik Armstrong Siddeley 346 som Per Olof Ljung
från Karlskoga hade. Sex Mercedesbilar var
med plus en nyare utom tävlan. Johan Brusewitz från Strängnäs åkte i sin bruksbil en

Fiat 500C från 1950. Johan är känd från bl
a ett JVBK vinterrally där han åkte Renault
CV4. I fjol åkte han 5000 mil med Fiaten!
Han har bytt motor till en Kubota diesel.
Det finns inte så många smådieslar som Bilprovningen kan godkänna i en så liten bil.
Han har naturligtvis typat om den. Bilen
har också dragkrok!
Rallyt hade normalt upplägg med frågor
och manöverprov. Som extra tävling fick vi
en lång lista på konstiga uttryck man på
något vis skulle omvandla till personnamn
respektive stadsnamn. Det här var Barbro i
B11’an duktig på – hon fick pris för sina
många rätt. Första kontrollen höll vi på
att missa för vi hade koncentrationen på
alla frågor, vi såg kontrollanten vinka så vi
körde in ’bakvägen’. Frågorna var mest om
bilar. Vi tyckte att många av dem omöjliga
att svara rätt på. Alla kontroller var beman-

nade och svaren skulle lämnas på en gång.
Poängen skrevs in direkt på vårt ’scorecard’. En annan bra sak var att det angavs
vilken tid kontrollen var öppen, bra även
för arrangören.
Rallyt gick runt sjön Aursunden på små

fina vägar. Tyvärr kan man även i Norge
se övergivna åkrar. Bara för några år sen
kunde man faktiskt se nyodlingar, även hos
småbönder på andra sidan gränsen. Samma
utveckling där som här.
Lunch intogs i Röros på Doktorstjønna.
Efter en promenad i Röros var det samling

och återstart på planen vid Rörosmuséet/
Malmplatsen mitt i Röros.
Målgång var i Hamra. Vinnare i Lopp
30 blev Lennart Lindberg Chrysler 1931.
Lennart fick en andra inteckning i den
stora vinnarpokalen.I 46/59 Svängen vann
Sven Karlsson Packard 1946, dom fick
ihop ofattbara 59 resp. 64 poäng! Prisutdelning var i samband med rallymiddagen.
MHS delade ut ett pris till den som jäklats
mest, det gick till Bo Wahlberg i en Chevrolet Sport Coupe 1939. Membranet till
bensinpumpen gick sönder. Den enda reservdel som ägaren hade med var lyckligtvis

1. Samling Doktorstjønna för lunch.
2. Vinnarbilen Lennart Lindbergs 1931 års Chrysler
6 Conv. Coupe.
3. Armstrong Siddely 346 1953, Per Olof Ljung
Karlskoga.
4. Luppen visade en Schacht 1904 – som förhoppningsvis ska delta i London-Brighton rallyt nästa år.
5. Johan Brusewitz Fiat 500c 1950 med dieselmotor.
6. Jäklats mest – bränslepumpen har havererat för
Wahlbergs Chevrolet 1939.
7. Lancia Aurelia 1955, Cyrus Tyresö.

en reparationssats till pumpen!
Det var ett trevligt rally med massor av
fina bilar och underbara vyer och trevliga
människor och ett lyckat arrangemang! Ni
skulle ha varit med!
Hemresan gjordes på måndag i sällskap
med Åke och Barbro via Flatruet och sedan
Fäbodvägen till Persåsen. Det vägvalet var
dock inte det bästa, det var blött och massor med potthål, men en Rover med stora
diagonaldäck går ju mjukt ändå. Hela resan
gick för övrigt jättebra, inte så mycket som
en misständning.
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Mitt fordon

Blåröksfantasten
Evert Larsson

2

TEXT & FOTO Göte Högbom

1. Rallyinstrument från tiden det
begav sig.
2. Evert med en av sina antika
telefoner. Fungerar med Dialogteknik
innanför skalet.
3. Här satt fordom en V4-motor som
nu ersatts av en snetrea. Reservstift
och rejäl tändstiftsnyckel på plats för
snabba byten.
4. Snitsigt med snetrelogga på
hjulnavet.
5. Egentillverkad logga.

1

Vem är han som åker omkring med en SAAB V4 från 1974 som
ryker blått och låter som en tvåtaktare? Det måste förstås närmare
utredas och ett avtal om hembesök hos Evert Larsson i Odensala
gjordes. Vi återkommer till blåröken och tecknar först en bakgrundsbild.
Everts far hade bilverkstad och bilintresset låg nära till hands.
Efter en inledande arbetsperiod som billackerare läste han till maskiningenjör och var en period ute i industrin med inriktning produktionsteknik och inköp. Under fyra år hade han tillsammans
med svågern bilfirman Bilab som sålde begagnade bilar. De sista
åren innan pensioneringen förra året jobbade Evert återigen som
billackerare och då på Lugnviks bilskadecenter.
Första bilen var en Chevrolet av 1929 års modell som kördes på
åkern hemma i Erikslund, då var Evert bara 12 år. På frågan om
han någonsin ångrat en bilaffär så är det möjligen att han gjorde
sig av med den här Chevan. Mopedåldern rann förbi obemärkt –
det blev först i mogen ålder som en sådan inhandlades. Det var
en norsk framhjulsdriven moped som han hade under en period.
Motorcyklar för motorcross fanns med ett tag men ingen landsvägshoj.
Tillbaka till bilarna. Everts första bil som nybliven körkortsinnehavare blev en Peugeot 403 som han satte in en GT-stol i och
började så smått köra rally med, därefter blev det SAAB tvåtakt.
Rallykörningen pågick några år men när familjebildningen krävde
Everts insatser på annat håll så lades rallyåkningen åt sidan. Ett
rallyåterfall blev det 1979 då med en SAAB av 1962 års modell.
Den här gången blev det lite mer allvar och hastigheterna hade
ökat. Evert skaffade sponsorer för att kunna hålla sig med konkurrenskraftigt material, bl a så behövdes ett 20-tal fulldubbade vinterdäck för att kunna hänga med. 62-an såldes till Värmland och
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därefter blev det SAAB V4. Saknaden av tvåtaktsljudet blev för
övermäktigt och Evert köpte tillbaka rallySAAB-en från -62. Så
småningom avyttrades den igen och den hamnade då i Göteborgstrakten. Efter att den andra rallykarriären avslutades så byggde
Evert en replica av en SAAB GT 750 för att i viss mån hålla liv i
den här delen av bilintresset. Ett verkligen proffsigt arbete resulterade i att den drog till sig många intresserade åskådare på JVBK:s
samlingar. Bilen hamnade så småningom i Holland.
Tillbaka till den blårykande 74-an. Rallyintresset har Evert helt
uppenbart fortfarande kvar och just nu manifesteras detta med den
här bilen. V4-motorn har ersatts med en trecylindrig tvåtaktaktare
från 1966 med trippelförgasare. Den passade rakt av mot växellådan men motorfästen mm måste förstås anpassas, USA-fronten
fick han köpa av Daniel Godén. Som den perfektionist han är så
måste allt vara konsekvent och som exempel så har Evert bytt ut
V4-emblemet till /3 för att visa att det här är en bil med rak 3-cylindrig motor. Rallyinstrument finns förstås monterat och fälgarna
är original SAAB från jubileumsmodellen 1980. Evert brukar inte
behålla bilarna så länge så håll utkik käre läsare, rätt vad det är så
kommer denna raritet ut på marknaden.
Det är inte bara gamla bilar som Evert är intresserad av. Telefoner av äldre årgång eller lite speciella är också något som fångar
hans samlarvurm.
Tack Evert för ett intressant besök och förstås även för blåbärspajen som serverades till det avslutande kaffet.
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Mitt fordon

Garagereportage hos
Julle Olofsson i Ås

5. Det lär ta ett tag innan det
blir någon ny åktur i Mustangen.
6. Långbänken Dodge-rod.
7. Dodge-donatorn.

1. Kontaktskapande bil.
2. Bra att ha till allt-jeepen.
3. Fin-traktorn.
4. SAAB-kyrkogården.

TEXT & FOTO Ummis Jonsson
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Uppslag till reportage kan ha många olika
vägar. En söndagsmorgon läste jag i tidningen Klassiker om Julle och hans start
som medskribent i nämnda tidning. Senare
samma förmiddag, på väg in till stan, var
jag och JG in till Julle. Där var det arbetshelg med SAAB-husbilen. Där, på plats,
föddes idén om ett reportage. Julle har
som gästskribent skrivit utförligt i både
Backspegeln, på JVBK:s hemsida och i tidningen Klassiker om renoveringsprojektet
med SAAB-husbilen. Att hitta något annat
att skriva om blev utmaningen inför detta
reportage.
Julle berättar att han och Berit bor på
den gård där Julle växte upp. De bor i ett
mindre hus på gården samtidigt som de
renoverar det stora huset. På gården finns
också Julles verkstad, en ombyggd ladugård
och det är kring den historien börjar.
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Julles bilintresse sträcker sig tillbaka till
tidigt 1970-tal när Julle var så där 11–12
år gammal. Hans fyra år äldre syster hade
en pojkvän som så småningom gav Julle sin
gamla Opel Rekord -58. I den Opeln körde
Julle och hans kompisar omkring i skogarna runt Tängtorpet. Allt eftersom började
intresset att även omfatta buggy-byggande
av gamla VW-plattor, EPA-traktorer för att
sen övergå till mer kustom med europeiska
bilar. Ett litet kuriosa är att hemma under
Julles uppväxt ansågs bilen endast vara ett
transportmedel från punkt A till B och tillbaka, så intresset för bilar utvecklade Julle
helt på egen hamn. Ingen ärvd bil-kultur
alltså!
Hur som helst, Julles bilintresse höll i
sig och drömmen om en egen verkstad blev
allt starkare. Till slut bestämde sig Julle och
hans pappa för att tillsammans bygga om

ladugården till verkstad. Det är nu drygt 20
år sedan och sedan har bilintresset bara rullat på. Det är väl nästan ofrånkomligt att
inte nämna SAAB när det gäller Julle eftersom det är ett favoritmärke. På gården finns
också en egen liten SAAB-kyrkogård – men
den ska bort, vilken dag som helst.
När vi pratar om drömbilar, roligaste bi-

len, projekt etc så berättar Julle flera intressanta och igenkännande historier. Om vi
börjar med Drömbilen så menar Julle att en
drömbil är just en dröm, dvs ouppnåelig.
Därför är hans drömbil en Düsenberg från
1930-talet. En stor, maffig bil som bland
annat filmstjärnan Gary Cooper hade och
som Jay Leno har två stycken av. Leno är
ju å andra sidan mångmiljonär – i dollar!
Skulle Julle välja en modernare drömbil så
får det bli en supersportbil av värsta sorten;
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Vecta. Tonåringen Julles våta dröm var en
Lamborghini Cartachi. En sån ville Julle ha
så gärna ”att det gjorde ont”.
En annan bil som betyder lite mer för
Julle är Jeepen. Den har funnits med sen
uppväxten och somrarna i Ånge hos morbror. Där fungerade Jeepen som en ”allroundtraktor – bra att ha till det mesta”
i sommarstugan. När Julle sen skulle köpa
Jeepen och hämta den hos sin kusin, så
blev det naturligtvis en dag med -27 grader
kallt och en halvmeter snö, men hem skulle
den!
SAAB -92:an är bra bil om man vill skapa
kontakt. Alla som ser den vill komma fram
och prata. Här hemma så är det ju en välkänd bil vid det här laget och under vinterrallyt gjorde den succé.
Projekt, då? Det finns det alldeles för
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många av men det finns en nästan färdig
Dodge-rod från 1928 som blivit Julles
långbänk. Den har stått ett antal år nu, tiden vill inte riktigt räcka till och så finns det
ju så mycket annat; SAAB -92:an, SAABhusbilen, en gammal Indian MC som också
behöver tid, en traktor, ett hus, en fru, etc,
etc. Vi känner alla igen problemet med ekvationen R= i+t (Resultat = intressen +
tid). Den går inte riktigt ihop.
En annan sak som jag tycker är trevligt
med Julle är att där han är, är också Berit. Flatcoated Retrievern Yngwie (efter
Yngwie Malmsteen) är också oftast med.
Kul i alla fall att både Julle och Berit är
aktiva. Sen när Julle berättar om hur han
skulle imponera på Berit vid deras första
dejt kommer också den bil fram som både
Julle och Berit har ett nostalgiskt förhållande till; Ford Mustang -69. Här inflikar

Berit; ”Skriv att jag saknar åkturerna med
Mustangen!” Det är också den bil som Julle
tycker är den roligaste, även om de flesta
bilar har sin speciella charm.
Här är jag tvungen att avsluta garagereportaget för annars hade jag i alla fall
kommit in på SAAB-husbilen och där har
jag lovat Julle att inte avslöja något om vad
som kommer att hända framöver, så håll
utkik efter Julles egna fortsatta öden och
äventyr med husbilen.
Jag vill också passa på att tacka både Julle
och Berit för en trevlig förmiddag och för
allt ni berättade.
Lycka till framöver!
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Hoting/Tåsjörundan

Exakt en vecka efter Storsjörallyt var det dags att deltaga i nästa rallybegivenhet.
Den här gången var det en gammal tradition som återuppstått i samband med nyinvigningen av Ivars Bilmuseum i Hoting. Museet hade fått helt nybyggda lokaler
i anslutning till bilförsäljningen och dagen efter den
officiella invigningen skulle rallyt gå av stapeln.

Återupptagen tradition
i ny tappning
TEXT & FOTO Cecilia Falk Holmberg
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1. Om det hade delats ut ett Long
Distance-pris vid rallyt hade det gått till
denne gentleman, Mr Don Pyle från USA.
2. Ingen veteranbil i ordets rätta bemärkelse, men den hade onekligen en läcker
färg denna Citroën 2CV från 1987.
3. Det vinnande ekipaget var denna
Chevrolet av årsmodell 1956 som kördes
av Jens Backlund.
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Jag hade anmält mig med Chryslern och min
kompis Kjell var tillfrågad att hänga med som
resesällskap. Han tackade ja utan tvekan och
tidigt på morgonen den 13:e juni bar det
iväg. Hela veckan hade varit regnig och lördagen var inget undantag. När vi lämnade Lit
vid halvsjutiden var himlen helgrå och regnet
trummade mot vindrutan i jämn takt. Kjell
somnade ganska snart och sov större delen av
resan och själv kunde jag glatt konstatera att
regnet slutade falla strax innan Strömsund.
Enligt uppgift måste vi vara i Hoting senast
klockan halv nio och det skulle inte vara något
problem, det var lite trafik och resan avlöpte
utan missöden.
Väl framme i Hoting kunde vi konstatera
att vi var ute i väldigt god tid, endast en handfull ekipage stod parkerade utanför bilhallen.
Vi gick runt och tittade på de andra bilarna
och snart hördes ett hurtigt Good morning!
– en av rallydeltagarna visade sig vara en amerikan med vilken Ivar Ericsson och även sönerna Niclas och Jörgen hade gjort ett stort
antal bilaffärer.
Mannens namn var Don Pyle och han hade
med sig sin sonson Aaron som resesällskap för
att besöka bröderna Ericsson i Hoting, övervara invigningen av det nya museet samt deltaga i Hoting/Tåsjörundan. Don skulle köra en
Ford F100 från 1965 och han undrade artigt
vilken bil jag skulle köra. Han såg något förvånad ut vid åsynen av min engelska Chrysler,

som dessutom inte längre var nytvättad efter
att ha körts i regnet under morgonen.
Så småningom ankom allt fler rallyekipage
och vi promenerade upp till museet för att anmäla oss. Vi passade på att gå runt och titta
på alla fina bilar och motorcyklar och kunde
konstatera att det var en fräsch och fin lokal
som museiverksamheten fått. Enligt startlistan
var 29 bilar föranmälda men det kom in flera
efteranmälningar så det blev nog runt 35 ekipage som deltog. I startlistan återfanns bland
annat en Austin A40 från 1949, en Chevrolet
Bel Air från 1957 och en Pontiac Silver Streak
från 1950.
Vid 10:30 skulle så alla ekipage åka i en gemensam kortege in till Hoting med första start
från järnvägsstationen klockan 11:00. Totalt
omfattade rallyt tio kontroller och rallyvägen
gick från centrala Hoting till Brattbäcken via
Kyrktåsjö. Första kontrollen innebär skjutning med paintball-gevär. Ingen höjdare för
mig som inte är någon skytt förutom att jag
är född i skyttens stjärntecken. Lyckades dock
skrapa ihop 35 poäng, betydligt bättre än noll
i alla fall.
Efter andra kontrollen, som innebar att
bland annat gissa på ett bilmärke genom att få
se en stötfångare ville Kjell provköra Chryslern. Han är dock van vid automatlåda, så han
lämnade snabbt tillbaka ratten till mig.
Vid logen i Brattbäcken blev det lunchuppehåll, men innan vi gick in för att äta skulle
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vi besvara några tipsfrågor. På vägen tillbaka
till Hoting fanns ett antal stationer med varierande innehåll och det visade sig senare att
nästan samtliga ekipage hade missat en station,
jag tror att det bara var en bil som lyckades
hitta till den stationen.
Själv är jag inte så förtjust i stationer av typen skjuta straffar på fotbollsmål, skjuta med
paintball-gevär och så vidare. Jag kan därför
erkänna att humöret inte var på topp när vi
närmade oss målet på parkeringen nedanför
bilmuseet. Även om Kjell och jag alltid har
kul när vi är ute tillsammans - det brukar bli
många glada skratt och träffsäkra kommentarer - så tyckte jag att de många nollorna i
vårt protokoll kändes lite nesliga. Icke desto
mindre fick jag en liten revansch vid sista kontrollen. Det gällde att placera ut plattor framför bilen och pricka in placeringen av bilens
samtliga däck, utan att stega eller på annat sätt
fuska fram ett resultat.
Jag lyckades perfekt med uppdraget och det
kändes härligt - slutet gott, allting gott.

Precis när prisutdelningen skulle börja visade sig vädergudarna från sin sämsta sida och
lät regnet vräka ner över oss tappra rallydeltagare. Förstapristagare blev Jens Backlund, tvåa
kom Staffan Nordström och trea Lennart Johannesson. Vårt slutresultat räckte dock inte
till något av de tio priserna men samtliga deltagare från och med plats nummer elva fick
pris i form av en broschnål med den anrika
Hotingskidan. En skida som enligt uppgift
åldersbestämdes till 4 200–5 000 år gammal
när den hittades år 1921.
Det blev en lång dag för oss, men vi hade
trevligt och om Hoting/Tåsjörundan kommer
att gå av stapeln igen är det nog inte omöjligt att jag kan tänka mig att åka den ännu
en gång. Kjell är nog inte heller omöjlig att
övertala om att följa med som ”sällskapsapa”
igen. Chryslern skötte sig prickfritt och får
gärna följa med på ny äventyr framöver, om
det blir till Hoting med omnejd eller inte får
framtiden utvisa.
Backspegeln 25
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Ramsele Classic &
Veteranfordonsdagen

1. En av de äldsta deltagande fordonen var
denna Hudson från 1923 ägd av Sven Sörlin.
2. De båda Ramseletillverkade husbilarna.
3. Stort antal SAAB-ar deltog.
4. Peoples choice vanns av Aree Johanssons
Fiat 500, andrapriset tillföll Jan Nilssons
Cadillac.

5. Den här intressanta ”felvända” och
nedvevbara bakrutan kunde beskådas på Åke
Ingelssons Ford Mercury 390 från 1963.
6. Två fina Kadetter.
7. Publiken valde den ärrade HD:n från 1929
bland motorcyklarna, här tillsammans med
andra- och tredjepristagarna.

8. Magnus Roos försöker kränga prylar.
9. Två representanter för det italienska
temat.
10. Prisvinnande italienare blev Gunnar
Moraths Alfa Romeo.

TEXT & FOTO Göte Högbom

Ramsele Motorhistoriker kan i år notera
nya rekord dels för antalet deltagande fordon som uppgick till 360 och dels för antalet besökare som beräknades till 2 400. Vad
som gör att detta arrangemang är så uppskattat är egentligen en gåta. Det är med
små metoder och medel som trivsamheten
skapas, det viktigaste är förstås att deltagarna själva trivs med att träffas så här. Förutom de utställda fordonen kunde publiken
ägna sig år shopping av veteranfordonsdetaljer samt den loppis som mer permanent
finns på området med allt från kristallkronor till porslin. Bland knallarna fanns som
vanligt Calle Kingstad med ett stort utbud
som fraktats dit på hans välkända PVlastbil karosserad i Brunflo. Magnus Roos
fanns också med bland säljarna.
Liksom tidigare år är det stor spridning
i ålder bland de deltagande fordonen. Det
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amerikanska inslaget dominerade. En enda
Volkswagen typ 1 kunde noteras trots 21
529 464 tillverkade exemplar. Betydligt
fler SAAB-ar av ursprungsmodellen fanns
representerade trots det relativt låga tillverkningstalet.
Temat i år var italienska fordon men
av dessa syntes enbart ett fåtal. Fiat var
så klart representerat, det är åtminstone
internationellt sett en storsäljare. Några
Alfa Romeo fanns med och på MC-sidan
Ducati. Det italienska bilpriset kammades
hem av Gunnar Morath med en Alfa Romeo och MC-priset gick till Håkan Lång
med Ducati 900 ss.
Publiken fick i vederbörlig ordning rösta
fram sina favoriter och bilpriset gick välförtjänt till Aree Johanssons Fiat 500 med minihusvagn på släp. Undrar just hur många
priser det här ekipaget vunnit? En ärrad

veteran vann MC-priset – Rolf Jeppssons
HD med sidventilsmotor från 1929.
Storebror husbil byggd på SAAB 92
komponenter förevisades liksom lillebror
husbil. Storebrors förvandling från skogsvrak och framåt mot dagens renoverade
skick har ni kunnat följa i Backspegeln. Enligt uppgifter från vanligtvis välunderrättat
håll, det vill säga Tidningen Ångermanland,
så fortsatte arrangemanget med aktiviteter
på kvällen med bland annat cruising och
även här noterades större skaror deltagare
än tidigare år.
Ett populärt inslag är modevisning med
tidstypiska kläder. Presentation av några av
de deltagande fordonen är ett återkommande och likaså uppskattat inslag. I år sköttes
pratet av Håkan ”Hector” Carlén, JVBK:s
egen stormästare i värdefullt vetande om
gamla fordon.

Storsjön runt på MC
Samlingen började kl. 9.00 på travparkeringen och motorcyklar kom i långa banor.
Startskottet gick 10.00 och deltagarantalet
slutade på 200 st, på vissa cyklar färdades
två personer. Årets upplaga skedde i strålande solsken.
Värt att notera är att antalet kvinnliga
förare ökar. Några enstaka hojar av äldre
modell kunde jag se men till största del var
det nyare fordon. Jag gick runt och kikade
lite bland alla hojar och upptäckte några
som jag vill beskriva lite närmare.
Gunnar Nilsson från Lockne kom i en
Ural med sidovagn, årsmodell 2006, tänk
vad man kan missta sig, den såg faktiskt
äldre ut. Träffade även Mats Åhström som

körde ny hoj som han byggt helt själv, det
har tagit honom 1 ½ år att bygga.
Under rundan så fanns det 5 olika stationer: Monicas Hembageri i Marieby, Hackås Ångbåtsbrygga, Svensta Gocartbana,
Hallens ångbåtsbrygga, Mjälaviken. Slutstation och målgång var Yrancampingen,
där det även blev prisutdelning m. m.
Syftet med MC-rundan är att främja
motorcykelintresset och samvaron med
likasinnade. Startavgiftens ena hälft överlämnades som gåva till ett välgörande ändamål i Jämtlands län. Detta skedde vid
målgång.
Text & foto Ingrid Göransson-Rosell

Klart för start

1:a årsmodellen av Gold Wing 1975
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TEXT Rose-Marie Rask FOTO Rose-Marie Rask, Annelie Mårtensson

Piston Cup och mjölksyra
Årets upplaga av Great Lake Run

Vår vana trogen hade vi vidtalat
en hel mängd människor om de
ville följa med oss. Från att från
början ha varit ett tjugotal personer blev vi till slut nio som
lämnade Bredbyn i ett stycke
Mercury och ett stycke Cadillac. Cadillacen hade anlänt på
morgonen från Vilhelmina och
här fanns en alldeles ny ”GreatLakare” som var mycket förväntansfull efter allt hon hört.
Efter att ha mellanlandat i
Krokom för påfyllning av pengar och bensin nådde vi Bernersparkeringen. Vi är några som
brukar samlas innan start för att
försöka hålla ihop under dagen
– dessutom hade vi lovat möta
upp ett gäng från Offerdal som
skulle åka för första gången.
En salig blandning fordon
samlades – den finaste var nog
Rikards Buick Special 1956, i
ett skick så man blir avundsjuk!
Här fanns även en Cadillac -96,
Buick -92, Mercury -78 och en
V8-trike. I övrigt ett stort spektrum av fordon som brukar åka
– årsmodeller från 1940-talet
och framåt, diverse skick, olika
nationaliteter, bilar, motorcyklar och alla har lika roligt.
Strax efter klockan 15.00 rullade då första bilen iväg – första
stopp blev vid gamla AMU på
Frösön och slicks-kastning.
Färden gick vidare mot Rödön och ”Piston Cup” eller
”Kast med kolv”. I Ytterån var
det ”skottkärrerace” i slalombana – en förare med förbundna
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ögon och en passagerare i kärran
som skulle dirigera i höger och
vänster – en härlig publikgren
som innebar att många ekipage
var totalt ”Out of Control”.
Här passade också solen på att
titta fram för att bjuda på en
riktigt skön eftermiddag.
”Zorb-slalom” nästa – en
stor, rund ihopsvetsad konstruktion med en rallystol. I
stolen skulle en deltagare sitta
fastspänd medan en kamrat
skulle rulla denna konstruktion
i uppförsbacke så långt man orkade – här flödade mjölksyran.
I Hallen kom sen ett quiz,
och här passade vi på att stanna
till en stund och duka upp till
spontant knytkalas med diverse gott för magen – man blir
hungrig av att ”sporta”.
Mätta i magen och med nya
krafter ställde vi kosan mot
Marby för att bli ”Fin på treben”. Två personer valdes ut

och man knöt ihop det ena högra benet med det andra vänstra sen gällde det att springa
på ”tre ben” fram till ett bord
där naglar skulle målas – alla i
olika färger – poäng efter antal
färdigmålade naglar. Även det
här var en publikfriande tävling – själv fick jag tankarna till
Hälsingehambon och det var
ett färgglatt gäng som kalasade
i Myrviken under kvällen.
Efter två färjeturer landade
vi på Norderön där det handlade om råttfällor. Undertecknad
som fick visa sitt mod och stoppa ner händerna i en balja och
försöka plocka upp så många
tvålar som möjligt på tid – utan
att fastna i de råttfällor som låg
laddade på botten.
”Pungboll” i Hara – att
lyckas pricka en golfboll och
göra en hole-in-one när klubban är omgjord, fastspänd i en
rem runt magen, hängande mel-

lan benen och utan att använda
händerna – det kräver en helt
annan teknik! Stilarna var lika
många som antalet tävlande.
Sista uppgiften var placerad
utanför grindarna på Fröjdholmen. Här handlade det om
”Ställningstagande” som skulle
genomföras parvis – en smula
ekivokt av de flesta, varför jag
överlåter till läsaren att tolka
innebörden av uppgiften …
Efter att ha lämnat ifrån oss
protokollet styrde vi stegen mot
restaurangen för att se vilka kulinariska läckerheter man hade
på menyn. Därefter blev det en
massa bra musik på logen till
långt in på natten.
SHRA lyckades i år igen!
Jag förstår inte hur man år efter år lyckas genomföra detta
arrangemang utan att upprepa
tävlingsmomenten – ni måste
vara ett gäng med mycket fantasi! Just i år får SHRA elogen
för att de lyckats lösa det så bra
med musiken trots att man fått
återbud från det ena bandet –
det blev jättebra!! ( … och visst
var den ena basisten misstänkt
lik basisten i Larz-Kristers …)
När vi summerade lördagsdygnet var vi överens om att det
blev ett mycket gemytligt dygn
i goda, glada vänners sällskap
och våra övernattande vänner
från Vilhelmina var helt övertygade om att ”nästa år kommer
vi i karavan ner”.
Ladda upp för det 35:e Great
Lake Run 2010 – Väl mött.

Veteranauktion i Hedeviken
Vi anlände till Hedeviken precis när visningen startade kl 10.00
och jag kan då säga att inte var vi ensamma på plats, det bara
vällde in folk, antalet slutade vid ca 1500 personer.
Kl 12.00 startade auktionen i rasande fart med 2 auktionister.
Massor av saker fanns att bjuda på, bildelar, LP-skivor, mattor,
gamla cyklar mm mm. Denna del av auktionen tog ca 4 timmar,
trots att det tog så lång tid och regnet föll satt alla troget kvar i
väntan på godbitarna.
Efter en liten paus förflyttades vi till garaget där alla bilar, MC,

husvagnar mm stod. Dyraste objektet blev en Chrysler 1934 som
gick för 116.000 kronor.
När det blev dags för det sista garaget med diverse saker som
man behöver för att meka med fordon kände vi att nu var det
nog, vi hade ju varit där i 7 timmar och påbörjade färden hemåt,
värt att notera utan ett enda objekt från auktionen.
Text & foto Ingrid Göransson-Rosell

1. Folkhav trots regn.
2. Auktionisterna.
3. Folkhav.
4. Herrar på ljugarbänken.
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Rasande rolig registreringsskylt
på fenomenalt fin Ford.
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Sverigeklassikern
Samling från klockan 9 stod det i inbjudan men när jag anlände vid 8-snåret hade
redan tre verkliga veteraner infunnit sig.
Var och en med minst 75 års tjänstgöring
på med eller mindre fina vägar. Platsen var
Sjöhistoriska Museets parkering på Gärdet i Stockholm och om två timmar skulle
mer än hundra anmälda ekipage rulla ut på
2009 års Sverigeklassiker. Den här gången
med tillnamnet Kulturresan.
– Kulturresan är namnet på vårt årliga
sommarrally, förklarade Urban Duhrin,
en av arrangörerna. Vi är tre Stockholmsklubbar som samarbetar kring det, AHK,
MCHK och MHS, och i år har vi fått förtroendet att samtidigt genomföra Sverigeklassikern.
– Det är det som är det fina med Sverigeklassikern, berättade Jan Tägt, generalsekreterare i MHRF. Med begreppet Sverigeklassikern och en liten pott pengar stöttar
vi årligen ett rally någonstans i landet. Då
sätter just den klubben sin prägel på ar-
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rangemanget så som Kulturresan nu gör. Vi
ger Sverigeklassikern en speciell marknadsföring för att locka folk från skilda delar
av landet till samma evenemang. Det ökar
gemenskapen inom hobbyn samtidigt som
tillresta deltagare får uppleva nya bygder,
får nya intryck.
– Från MHRFs sida vill vi dessutom att
den arrangerande klubben i samband med
Sverigeklassikern lokalt gör extra insatser för
att sprida kunskap om vår hobby bland beslutsfattare inom skilda delar av samhället.
– Under hösten ska vi i MHRF ta beslut
om vilka som ska få 2010 års Sverigeklassiker, och vi har noterat att ni i JVBK är intresserade, fortsätter Jan. Det vore naturligtvis lämpligt när ni både ska inviga ert nya
museum och fira klubbens 40-årsjubileum.
För att studera hur en Sverigeklassiker
kan gå till var jag på plats och fick snart
sällskap av Annika Danielsson och Anki
Granlöf som rest ned tillsammans med
sina män Kenneth respektive Anders.

TEXT & FOTO Arne Nilsson

I mångt och mycket hade de tre Stockholmsklubbarna samma upplägg som vi i
JVBK brukar ha, men medan vi ofta bara
är fyra personer i rallykommittén är dom
nio personer. Dessutom ännu fler som ställer upp på rallydagen för att allt ska flyta så
bra som möjligt.
– I det här rallyt har vi inga frågor eller
prov längs rallysträckan, berättade Urban
Duhrin vidare. Visserligen är det många
som uppskattar tävlingsmomenten, men
vissa grips onödigt mycket av tävlingsivern.
Vi har funnit att det viktigaste är gemenskapen kring veteranbilsintresset. Att träffa
likasinnade. Göra nya bekantskaper och
återuppliva gamla kontakter i en avspänd
miljö. Dessutom är det många som gillar
att klä sig i samma mode som gällde när
deras bil var ny. Vi har en jury som kikar
på det och så har vi en prisutdelning i samband med rallyts avslutning.
De olika klädstilarna gav naturligtvis rallyt litet extra av kultur över sig och

1. Vi som åkte ned till
Stockholm för att studera
årets Sverigeklassiker
blev mycket väl bemötta,
inte minst av Urban
Duhrin som tog denna
bild av oss. Från vänster
Arne Nilsson, Anki och
Anders Granlöf, Annika
och Kenneth Danielsson.
2. Som vanligt var det kö till anmälan när det
närmade sig startdags. Totalt deltog närmare
150 ekipage.
3. Sötast var nog denna Peugeot 202 från 1946
med fransosisk chaufför.
4. En British Salmson ser man inte var dag, och
inte heller en DKW kombi.
5. Pensionärer sägs vara morgonpigga och de
här veteranerna var tidigt på plats.
6. På den här DKW:n kan man tala om pianolack! Nästan bländande svart.
7. Två modelejoninnor poserade glatt (?) vid sin
ståtliga Packard.
8. Naturligtvis deltog även motorcyklar. Finast
var kanske denna Nimbus.
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det gjorde även Kulturresans vägbok eller
roadbook som det stod på första sidan.
Samtidigt som den visade vägen för rallysträckan upplyste den i ord och bild om hus
och annat som deltagarna passerade. Bland
det första var Berwaldhallen, sen förbi Sveriges Radio, Stadion och genom delar av
Djurgården till Frescati och vidare norrut
på Roslagsvägen. Vid Danderyd bar det av
västerut mot Sollentuna, där vi i Edsberg
svängde upp genom Sveriges runstenstätaste bygder, mot Upplands-Väsby.
Sen vidare norrut vid sidan av E4, förbi

Rosersberg till Märsta där vi svängde av ut
till Steninge slott dit lunchuppehållet var
förlagt. Där finns visserligen en restaurang
men de flesta verkade nöja sig med att sätta
sig i gröngräset och ta fram sin egen lunchkorg. Sen spenderade dom några hundralappar i slottets presentbutik istället!
Efter lunchen gick sträckan vidare genom
det vackra mälarlandskapet till Sigtuna och
upp till slutmålet Skokloster.
Skokloster förknippar många av oss med
veteranbilsmuseum. Det finns tyvärr inte
kvar men väl restaurang och hotell. Där

skulle det så småningom bli middag med
prisutdelning. Många deltagare hade bokat in sig för övernattning. Men vi passade
på att vara lite kulturella och gå en sväng i
slottet istället. Det visade sig att detta imponerande 1600-talsslott, som fick omfattande renovering på 1800-talet, ännu inte
var riktigt färdigbyggt! Det är som med
veteranbilsrallyn – dom blir aldrig riktigt
färdigutvecklade. Det går alltid att göra
dom bättre och Sverigeklassikern/Kulturresan har gett inspiration till det!
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Knektplatsen

Backtävling

– Är allt klart inför marknaden? RP kollar läget.

TEXT & FOTO Ummis Jonsson

Hitta rätt i Rätt-vik
Årets Classic Car Week-vecka
var av årgång #18. Det innebär att 2011 är det 20-årsjubileum!!! Skriv in det redan nu,
vecka 31, 2011. Men om vi
håller oss till årets upplaga och
inför nästa års CCW så ska jag
guida er lite kring CCW och
Rättvik.
Rättvik är en ganska liten
kommun med cirka 11 000
innevånare. Under CCW-veckan omsätter besökarna, i år
drygt 30 000 campare, närmare
100 miljoner svenska kronor!
Bara på cruising-kvällen var det
cirka 60 000 personer som på
ett eller annat sätt rörde sig i
Rättviks centrum och ungefär
3 000 bilar. Hur mycket mer
orkar Rättvik med? En del av er
har säkert sett Roland Pettersson uttala sig i medier under
veckan och det finns säkert en
del att fundera på inför kom-
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mande år men med tanke på att
det under veckan rör sig ungefär 100 000 personer i en kommun med en tiondel så stor befolkning så fungerar det mesta
smärtfritt.
I Rättvik och i byarna runt
omkring finns ett antal campingplatser, vandrarhem, stugor, rum och hotell till förfogande. En del väljer trots det
att ”vild-campa”. Under cirka
10 års tid har flera jämtar valt
att från år till år boka samma
campingplatser på IK Jarls camping. Det ligger ett par kilometer från centrum, ganska nära
Knektplatsen och med gångavstånd till parken och travbanan.
Ändå är det en lugn camping,
rent och snyggt med bra service
när det gäller toaletter, duschar
och möjlighet att köpa frukost
varje dag.

Nostalgimuseet.

Om vi tittar lite närmare på
de viktigaste knutpunkterna i
Rättvik:
Centrum här är mataffärerna.
ICA, Konsum och Hemköp
ligger bekvämt inom räckhåll.
Bra utbud och fulladdade inför
CCW. De brukar ha speciella
erbjudanden under veckan också. I centrum finns också bank,
restauranger och Fricks konditori, där man kan fika gott, äta
lättlunch och sitta och spana ut
över alla finbilar som passerar.
Ett måste! På torsdagen när vi
var där och fikade kom även
Scotts dansorkesters sångare
Henrik och tog en fika. Jag och
Alexandra dånade nästan!
Knektplatsen här finns CCW:s
souvenirbutik och service under veckan. Många aktiviteter
startar här. Mopedrally, Classic
lady med mera och bussar utgår härifrån till aktiviteter som

På Knektplatsen finns CCW:s
shop och info under veckan.

sker en bit bort från Rättvik.
Här kan man också köpa lagad
mat hela dagen, även frukost.
På Knektplatsen finns också
ett Nostalgimuseum och en del
finbilar brukar stå uppställda
här för allmän beskådning.
Rättviksparken är den givna
kvällsaktiviteten. CCW-gänget
bokar artister och orkestrar så
det finns att göra varje kväll
om man vill. Torsdagen var det
Lasse Stefanz som var det stora
dragplåstret och trots hällregn
så var det fullt med folk som
dansade hela kvällen. Lagom
till sista dansen bjöd Olle Jönsson och de andra i Lasse Stefanz upp publiken på scenen, så
det var fullt ös. Precis som det
ska vara på parken så finns det
bollkastning, chokladhjul och
lotterier. Mats Mattsson och
Evert Godén är verkligen träffsäkra! Larz-Kristerz skulle ha

Jarlsstugan där det serveras frukost
för campare på Jarls camping.

spelat på lördagen men av olika
anledningar så blev det inte så.
Jag har fortfarande odansat till
Larz-Kristerz men förr eller senare så blir det av.
Travbanan där är det både driveinbio och marknad. I år var det
”Sommaren med Göran” som
visades på onsdagskvällen och
fredag-lördag var det marknad.
Mr CCW , berättade att Svensk
filmdistribution tycker att
CCW är utmärkt att lägga premiärer på. Det ger genomslagskraft och de kan meddela att
det kommer cirka 2 500 besökare på premiären. I år fick inte
alla som köade plats!
För marknadssäljare får man

börja köa redan på torsdagen
för att släppas in på området
med start 14.00 på fredagen. I
år var det full fart från start med
många besökare och många säljare. Under lördagen var antalet
säljare ännu fler och det var fullt
med folk från tidig morgon till
sent på eftermiddagen. Det
fyndas en hel del på marknaden

och varje år anordnas ett lotteri
där man kan vinna veteranmopeder och bilar. Marknaden
avslutas traditionellt med ett
”Demolition derby”. Sista bil
som rullar vinner!
Ett tips är att första dagen

man kommer till Rättvik skaffa
Programtidningen som finns
att hitta överallt i Rättvik.
Programmet finns ju också på
www.classiccarweek.se Men tidningen är ganska trevlig att ha
liggande. Där finns dag för dag
och timme för timme vilka aktiviteter som anordnas just den
dagen, vilken artist som uppträder på parken, vilka aktiviteter
som anordnas både för vuxna
och barn. Själv upptäckte jag
en ny programpunkt som jag
missat både i år och i fjol för
att jag inte läste programmet
tillräckligt noga. Under tors-

Hungrig på Markanden?
Det finns lösningar på det också!

dagen anordnades ett ”musikrally”. Det var en tipspromenad
runt Rättviks centrum och med
avslut vid hamnen. Deltagarna
köpte alltså en tipsbricka på
Knektplatsen, fick i valfri takt
under fyra timmar ta sig runt
Rättvik och svara på frågor med
anknytning till musik. Inlämning av tipsbrickan skedde nere
vid hamnen där det samtidigt
pågick aktiviteter med gamla
ångbåtar. Trevligt sätt att både
”hitta runt” i Rättvik, testa sina
musikkunskaper och få se ångbåtarna. Jag kommer i alla fall
att gå den rundan nästa år!
Vad kan man mer hitta på?
Jag tror att det finns lika många
idéer som besökare men det
är nära till Leksands sommarland – bra för barnfamiljer om
solen lyser och badkläderna är
med, gemensamma grillkvällar
är aldrig fel, gå runt i Rättvik

och förundras över att det finns
så stort intresse för den här
kulturen, titta på alla fina bilar,
husvagnsekipage, folk som lägger ner tid på att varje dag klä
sig i tidsenliga kläder, knyta nya
kontakter, fynda på marknaden.
Listan kan göras lång. Det enda
man kan vara säker på är att
det är en häftig upplevelse att
vara på CCW och jag ser fram
emot årgång #19 och framförallt #20. Undrar hur man
toppar en årlig succé med ett
jubileum?
Om du inte varit iväg ta
chansen nästa år. CCW är alltid vecka 31 och det är aktiviteter från fredag veckan innan.
Det finns många som lägger två
av semesterveckorna i Rättvik.
Personligen siktar jag på att
vara där hela veckan 2011, annars är onsdag–söndag ganska
lagom.
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Marknaden på travet, lördag.
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Avfärd från Östersund med fullpackad
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Torsdag
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Uppstigning, frukost och avfärd
mot
Sviesta kl 7.30, där vi köade tills
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traditionen bjöd grillning nere hos
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Söndag

Ännu en dag med racing dock bar
a på
förmiddagen, under tiden HB kör
de försökte jag packa ihop lasset och
när han
var klar med sitt, stoppa in allt
i bussen
och dra norrut med målet Leksan
d och
ett stopp hos syster.

Lördag
Efter den sedvanligt förstärkta frukosten så förflöt allt enligt schema,
inga märkbara förseningar, inga allvarliga tillbud och uppe på speedwaybanan
så rullade det på för både Roffe och
Örjan. När allt var klart för dagen så
promenerade vi upp till dom och på storbildsTV inne i klubblokalen kunde vi följa
GP Speedway från Litauen, tror jag,
detta tillsammans med en hel del andra
entusiaster.

TEXT & FOTO Ingrid Göransson-Rosell

4

1. Vy över raceområdet med
bana och camping.
2. Rolf Granlund, Palle Johansson och Börje Ivarsson i väntan
på start.
3. Hans-Bertil Rosell på banan.
4. Vy över speedwayområdet
med camping och bana.

Måndag
Efter frukost avfärd från Leksand för
vidare färd mot hemmet i Östersund,
och hem kom vi välbehållna.
Så kan en vecka se ut när vi är på väg, på
plats och hem från Sviesta i Linköping.
I slutet av augusti väntar ännu en resa
i roadracingens tecken, då är det dags
för Gelleråsen, Karlskoga. Mer om detta
vid ett senare tillfälle.

Drive-in-bion i Offerdal
Fjolårets succé med drive-in bio
upprepades i år igen! Augusti har
den fördelen att det är mörka
kvällar så utomhusbio är perfekt.
Ju senare på kvällen, desto bättre
bild. Tyvärr kan augustikvällarna
däremot bli lite kylslagna men då
är ju drive-in bio en bra kombination. I år visades Mamma Mia
och det blev succé!
I år var det dubbelt så många
besökare som satt ute och dubbelt så många bilar som kom.
Visste ni förresten att bion är
gratis? Hembygdsföreningen tar
inget inträde men däremot så

finns det både fika och korv till
försäljning.
Maggan Nyström som är en
av de ansvariga för utomhusbion
hälsar att om inte något oförutsett inträffar så blir det driveinbio nästa år i augusti också!
Håll utkik i Backspegeln och
på hemsidan och kom ihåg, din
närmaste drive-inbio finns i Offerdal!
Text Ummis Jonsson
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JVBK MARKNAD

Falu marknad
– en blöt tillställning
Årets upplaga av DAK:s marknad började
med avresa från Travparkeringen kl 08.00
fredag morgon den 4 september. För min
del började dagen redan 05.30. Regnet
öste ner, det blåste och det var kallt, +1!
Hästen Aija, som numera ingår i familjen,
behövde få täcke på sig innan vi kunde
styra kosan till Brunflo för att stiga på
bussen.
I år var vi ett 15-tal medlemmar som
åkte med bussen, tryggt rattade av Harry.
I Åsarna anslöt även Gösta Lindström.
Resan ner till Falun tar ju några timmar,
så strategierna för att fördiva tiden ser lite
olika ut. Några sov, andra löste korsord
eller suduko och några pratade om gamla
western-serier; Bröderna Cartwright,
High Chaparall och Macahans. Jag säger
bara; Zeb Macahan äger!! För er som inte
har tonåringar så betyder ”äger” numera
något som är riktigt, riktigt bra.
Till dagens rutiner hör ett fikastopp i
Lassekrog. Milko brukar vänligen sponsra
oss med fika, så även i år. Tyvärr kunde
Jompen inte själv åka med i år, men fika
fixade han ändå! Toppen, Jompen!

Efter fikapausen började planer smidas
inför kvällens gemensamma grillmiddag.
I Edsbyn är alla målmedvetna inne på
ICA och vet exakt vad de ska köpa. Väl
framme i Falun så är det incheckning och
paxande av sängar. Eftersom vi var något
färre som åkte med i år, fick alla plats i
stugorna men några valde att bo på hotell,
i tält eller bo i bussen. Vi andra sov mer
eller mindre natten mot lördag. I den stuga jag sov fanns det aspiranter till ”årets
snarkare” och jag hade pratat i sömnen!
I vanlig ordning kunde ingen sova förrän
jag hade berättat årets godnattsaga. Det
blev Prinsessan på ärten. Passande med
tanke på vädret.
Men vad hände annars mellan ICA i
Edsbyn och Prinsessan på ärten? Jo, grillen drogs igång vid 17-tiden och vi kunde
sätta oss till bords. Trots att det regnade
i stort sett hela resan ner och nästan hela
kvällen och natten, var det uppehåll precis
när vi skulle äta! Efter middagen skingrades alla för regnet och fyndandet bland
försäljarnas utbud tog vid.
Regnet strilade ned hela kvällen och

SÄLJes

KÖPes

SAAB och Amazon

Bogserad väghyvel m.m.

Delar från två skrotade SAAB V4. 4 dörrar till Amazon Kombi samt baklucka, blå.
2 Amazondörrar höger sida fram och bak.
Billigt! Sune Bengtsson 0640-440 02.

TEXT & FOTO Ummis Jonsson

UTHYRES

natten men inte avskräcktes härdade
marknadsbesökare av det! Kvällsaffärerna
brukar självdö vid 21–22-tiden. Det blir
alldeles för mörkt, kallt och blött. Riktiga
nördar har med sig ficklampa och fortsätter så länge några försäljare är igång.
Redan i gryningen drar de första försäljarna och köparna igång igen. Alla vi
som delat stuga hjälptes åt att städa stugorna och packa in i bussen. Lördagen
bjöd också på regn. Det var mycket besökare men kommersen var stillsam. Jag avvek vid 13-tiden för att åka vidare medan
bussgänget skulle fara mot Östersund något senare.
Lättsamt? Jajamensan!
Trevligt? Absolut!
Något att tänka på tills nästa år? Boka
in dig, packa med stövlar, regnjacka/paraply, ficklampa och en god portion humor!

Biltrailer

Last 1 460 kg, totalvikt 2 000 kg, boggie,
ramper, vinsch. 300 kr/4 h, 500 kr/heldag.
JG Jonsson, Brunflo, 070-335 80 80.

Bogserad väghyvel.
Volvo bussfälg B-57 och B-58, för slanglösa däck, med lilla centrumhålet. 2 nedre
skärmar fram till Volvo F88 - F89.
Lastbilsdäck 11.00 - 20, drivhjul till
”Höljeexpressen”.
Håkan Stölan 070-297 85 38.

Automatisk växellåda

Annonsera på
JVBK marknad

Annonser skickas till
Göte Högbom, Önevägen 13,
832 51 Frösön eller maila till
gote.hogbom@miun.se.

Automatisk växellåda till Volvo B-30
motor, komplett. Ring Håkan Sjöberg
070-219 93 21, Kramfors.

ÅRSMÖTE Luciacruising
Söndag 15 november
kl 13.00

1. Tidsfördriv.
2. Calle fixar grillen.
3. Vår chaffis Harry Nilsson.

Välkommen till årsmötet
som hålls i G 1351
Campus Östersund
Sedvanliga årsmötesförhandlingar
Fika

12 december

Samling kl 18.00 vid nya klubblokalen i Optand. I samband med
starten bjuder styrelsen på
glögg och pepparkakor.
Anmäl dig till
Annika 070-288 11 48 eller
Anki 070-218 54 79
Och du, cruisingradion är igång
18.00–21.00.
Passa på och njut av julmusik,
hitta julstämningen och skicka
hälsningar ut i etern 90,2 MHz,
101,0 MHz eller via webben.

90,2 MHz
101,0 MHz

1
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JEMTLANDS VETERANBILKLUBB – styrelse och kommittéer
Ordförande

V Ordförande

kassör

sekreterare

Björn
Staverfelt

Arne
Nilsson

Daniel
Godén

Anki
Granlöf

Elsasvägen 1, 832 45 Frösön
Vålbacken 140, 834 98 Brunflo
063-18 11 30 (a, b)
063-363 71 (b), 070-397 00 15
063-360 26 (a), 063-361 25 (fax) 063181130@telia.com
info@tegelbolaget.se

Färgargränd 22,
831 51 Östersund
070-326 95 55
danielgoden@hotmail.com

Häggvägen 9, 832 54 Frösön
063-851 25
anders.granlof@fordhallen.com

ledamot

ledamot

ledamot

ledamot

Annika
Danielsson

Rolf
Fridh

Göte
Högbom

Sune
Sandberg

Vallsundsvägen 18, 832 96 Frösön Linvägen 12, 831 75 Östersund
Önevägen 13, 832 51 Frösön
Tolvmansv. 44, 834 32 Brunflo
063-442 21, 070-288 11 48
063-57 93 60 (b), 070-203 04 17 063-10 33 28 (b), 070-531 53 01 063-220 77, 070-626 06 70
opel_rekord61@hotmail.com
rolf.fridh@telia.com
gote.hogbom@miun.se
s.sune@telia.com

ledamot

suppleant

suppleant

suppleant

Hans-Bertil
Rosell

Lisa
Lejdstrand

Dick
Granström

Ummis
Jonsson

Gillevägen 10, 831 43 Östersund
063-10 54 71, 070-520 54 71
hbrosell@telia.com

Torråsen 115, 831 91 Östersund
063-13 78 56, 070-551 81 28
lisa@dryridgedesign.se

Villavägen 10, 830 43 Ås
063-302 29, 070-564 02 29

Tulleråsen 146, 830 51 Offerdal
0640-341 88 (b), 0733-16 53 02
063-16 53 08 (a)

EVENEMANGSKOMMITTÉ

FORDONSKOMMITTÉ

MATERIALFÖRVALTARE

MEDLEMSFRÅGOR

Annika Danielsson, sammankall.
Vallsundsvägen 18, 832 96 Frösön
063-442 21 (b)
opel_rekord61@hotmail.com

Sune Sandberg, sammankall.
Tolvmannav. 44, 834 32 Brunflo
063-220 70, 070-626 06 70

Mikael Eriksson
Stuguv. 38 A, 831 36 Östersund
063-10 41 67 (b), 070-525 72 06
063-13 11 88 (fax)
micke.morris@telia.com

Frågor om medlemsskap e-postas
till registrator@jvbk.nu
Frågor per telefon:
Anki Granlöf, 063-851 25,
070-218 54 79

WEBbANSVARIG

ÄNDRINGAR

Rolf Fridh
Linvägen 12, 831 75 Östersund
063-57 93 60 (b), 070-203 04 17
rolf.fridh@telia.com

till exempel telefon, e-postadress,
fordonsinnehav gör du enklast på
www.jvbk.nu/om klubben/
medlem/medlemsregistret

ARKIVARIE

KLUBBUPPGIFTER

Folke Löfgren
Viltstråket 23, 832 54 Frösön
063-435 43 (b)

Optands Flygfält 105,
831 92 Östersund
Även klubblokal, öppet måndagar
19.00–21.30, 063-10 05 61,
Plusgiro: 88 52 11-3

REDAKTIONSKOMMITTÉ

FÖRSÄKRINGSKOMMITTÉ

JG Jonsson, försäkringsansvarig
Göte Högbom, sammankall.
Tulleråsen 146, 830 51 Offerdal
Önevägen 13, 832 51 Frösön
0640-341 88, 070-335 80 80
063-10 33 28 (b), 070-531 53 01 jg@jvbk.nu
gote.hogbom@miun.se
Gösta Lindström
Box 207, 840 31 Åsarna
RALLYKOMMITTÉ
0687-300 24 (b), 073-055 27 29
Arne Nilsson, sammankall.
0687-303 54 (a)
Elsasvägen 1, 832 45 Frösön
urisasarna@hotmail.com
063-18 11 30 (a, b)
Göran Lindberg
063181130@telia.com
Strandgatan 21, 830 80 Hoting
0671-102 32 (b)
MC-KOMMITTÉ
Hans-Bertil Rosell, sammankall.
Gillevägen 10, 831 43 Östersund
MARKNADSKOMMITTÉ
063-10 54 71 (b), 070-520 54 71 Annika Danielsson, sammankall.
hbrosell@telia.com
Vallsundsvägen 18, 832 96 Frösön
063-442 21
opel_rekord61@hotmail.com
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VALBEREDNING
Sture Kindberg, sammankall.
Bronshängevägen 17
831 61 Östersund
063-51 03 44 (b)

Tema
VISION

Evenemangskommittén

Det är tredje året vi håller i arbetet i Evenemangskommittén. Vår idé med detta är
att våra medlemmar ska kunna komma
med förslag om exempelvis aktiviter och
fikaställen.
Vi anser det oerhört viktigt att vi är flexibla och anpassar aktiviteterna till vad våra
medlemmar har för önskemål för det är ju
liksom meningen att ni ska komma!
När vi planerar onsdagsträffarna så är
det alltid baserat på medlemsförslag och
fikaställen som hör av sig. Dessa fikaställen
har förtur, sedan fyller vi på om det behövs!
Vi har sedan i fjol åkt tillsammans med
Östersunds motorcykelklubb, ÖMCK, på
någon onsdag. Det är både trevligt men
också viktigt att vi lär känna varandra, vi
har ju även en MC-kommitté numera.

För året har vi ett svårslaget rekord i antal deltagande fordon: 133 bilar, 6 motorcyklar, 1 lastbil och 1 traktor på träffen i
Nyby!
På de besökta fikaställena anses vi som
en stor, glad och trevlig grupp. Det är aldrig något gnäll fast köerna kan ringla långsamt ibland. Fast vad gör det! Då har vi ju
tid att kolla in fordon och prata med varandra. Vår vision med vårt jobb i kommittén
är att vi ska trivas, utvecklas och att många
vill vara med! Det är jättekul för oss att få
direktkontakt med er medlemmar.
Vi tycker att det är oerhört viktigt att
klubben medverkar på Motormässan. Där
får vi gratis reklam om klubben och dess
arbete, vi når drygt 8 000 personer på en
och samma helg.
Vi försöker att ha någon/några studie-

besök på vinterhalvåret. Där får du som
har något att visa eller du som skulle vilja
besöka något speciellt gärna höra av dig till
oss. För samma med de här besöken, det är
du som medlem som ska vilja deltaga!
Det var lite om hur vi tänker och visioner om framtiden. Vi står med i Backspegeln på styrelsesidan och på hemsidan om
ni vill komma i kontakt med oss och ge förslag eller om ni undrar över något.
Väl mött!
Annika Danielsson & Anki Granlöf
Evenemangskommittén

NYA MEDLEMMAR
Greger Bringsaas

Lars Svärd

Torsten Hedin

Lennart Dahlin

Anders Sundin

Lokesväg 20
836 94 Ås

Kännåsen 713
836 95 Ås

Karlsviksvägen 4E
834 31 Brunflo

Forsåsen 304
830 60 Föllinge

Lottgatan 3
831 45 Östersund

Rolf Åslund

Gunnar Alvarsson

Mats Persson

Per-Erik Backlund

Box 139
840 31 Åsarna

Brånan 560
840 31 Åsarna

Havsnäs 430
833 95 Strömsund

Böle 172
832 93 Frösön

Mia Söderberg
Karlsson

Mats Lundin

Lars Edfalk

Sofia Sannemo

Marita Wall

Killinge
193 91 Sigtuna

Järpbyn 323
830 05 Järpen

Storgatan 61C
831 33 Östersund

Böle 172
832 93 Frösön

Eine Moen

Tord Olausson

Sirpa Söderman

Hjördis Nilsson

Rörosvägen 77
840 95 Funäsdalen

Tunadalsvägen 37
83541 Dvärsätt

Bergsgatan 122
832 96 Frösön

Södra Gröngatan 41A
831 35 Östersund

Curt-Åke Tallberg

Daniel Molin

Ola Norberg

Lennart Eliasson

Strandgatan 9
830 80 Hoting

Bangatan 6
840 60 Bräcke

Ängsvägen 1H
836 94 Ås

Ovanmo 136
88040 Ramsele

Agneta Möller &
Agne Ottosson

Benny Åslund

Tove Bertilsson

Robin Öhnstedt

Carl-Eric Roos

Norra Gröngatan 1
831 41 Östersund

Ulriksfors 835
833 93 Strömsund

Kingsta 1955
830 44 Nälden

Nordannälden 132
835 92 Krokom

Brånan 556
840 31 Åsarna

Ellinor Barvall

Bengt-Olof Wärdell

Carina Elofsson

Ingrid Strömberg

Månsåsen 175
830 24 Oviken

Värmon 424
830 44 Nälden

Laxsjö 806
830 60 Föllinge

Byvägen 32A
832 45 Frösön

Lillgårdsvägen 2
840 50 Gällö
Anders Berggren

Krondikesvägen 80A
831 46 Östersund
Marie Elfvén

Fagerbacken 38
831 48 Östersund
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Jemtlands
Veteranbilklubb

Nästa nummer
På besök hos
Ivars Bilmuseum
FOTO Cecilia Falk Holmberg

• Årets

100-åring • Årets 50-åring
• Reportage från Oslo veteranmarknad
• Annikas roadbook från Power Big Meet
• Åre Classic Car & MC & 4x4 utställning
• Årsmötet med protokoll
Finito Tingsgatan
Den 26 september 2006 hölls JVBK:s sista
styrelsemöte på Skolgatan och den 22 september 2009 hölls det sista på Tingsgatan.
Under tre år huserade vi alltså i de lokaler
vi nu lämnat och flyttat till Optand Teknikland.
FOTO Arne Nilsson

Studiecirkel BE-körkort
JVBK kommer att ordna en studiecirkel
för BE-körkort. Mer information kommer
på hemsidan.
Du kan redan nu lämna intresseanmälan
till Rolf Fridh, helst på mail. Rolfs kontaktuppgifter hittar du på sidan 38.

Sista måndagsmötet på Tingsgatan hölls den
21 september. Med på mötet var fr. v. Lars-Ola
Larsson, JG Jonsson, Claes Rudbeck, Calle
Kingstad, Ummis Jonsson, Björn Staverfelt, Dick
Granström, Ove Isacson, Sven Olof Norin, Åke
Jonsson (kompis till fotografen Arne Nilsson),
och Evert Larsson.

bildades 1970 och är en sammanslutning av cirka 1 000 medlemmar med
cirka 2 000 fordon. Klubben vill verka
för att historiskt intressanta fordon bevaras, renoveras till originalskick och
behålls inom länet. Vi träffas och har
trevligt tillsammans med våra gamla
fordon.
I klubblokalen på Optands Flygfält
105 är det öppet hus varje måndag kl.
19.00–21.30 under september till och
med maj månad. Där kan Du ta en
kopp kaffe medan Du studerar böcker
ur klubbens bibliotek eller tar en titt i
klubbtidningarna.
Som medlem får Du teckna den förmånliga specialförsäkring som finns i
Folksam och If.
Jemtlands Veteranbilklubb är ansluten till MHRF, Motorhistoriska
Riksförbundet. JVBK:s medlemmar får
kostnadsfritt annonsera i Backspegeln i
form av radannonser.
Medlemsavgiften är 300 kronor/år.
Familjemedlemsskap för extra medlem
på samma adress 150 kr/år. Registreringsavgift för ny medlem eller återinträde är 50 kronor.

www.jvbk.nu

Klubblokalen har öppet måndagkvällar 19.00–21.30 september till och med maj.
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