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2a'21,2a, Zl,
Benny har rivit ned Cadillacen i atomer (fast stora sådana).

ha'äf, äf, 2J

Sven Jernberg har lyckats

tl

I nyhetsbyrän

hittar du stort
och smått. Sådant som är
viktigt att känna

till som medlern
och sådant sorn
är

med konststycket att få pengar för en något rostig, bucklig
och allmänt slut Karman
Ghia. Dinis Silva svetsar rost
utan att gråta. Bra gjort!

Kaffe automat nr 2 är lika opå-

Karman Ghia nr 2 t garagetfår
också nya plåtbitar isvetsade
av ägaren Hasse Nordqvist.

2l'21, äa, ?a'

En vadhållning lir på gång.
Första Ghian ut ur garaget?
zl, 21, tl,2l,

Micke)

{,

a}

är,

Götes Jaguar står likadant nu
sorn 89 ..... - 88 ..... - 87 .....

år, åf, 2a'2a,
Klubblastbilen genomgår stor
renovering genom Claes Rudbäck och Helge Isakssons försorg. Har den muckat eller är
det bara permisson?

På förra numret av Backspegeln, alltså våren -89 stod det
våren - 87. Vi gjorde detta för
att se om någon reagerade,
men ni läser tidningen dåligt.
SkZirpning!

aJ 2J aa,2a,
Såind

in bidragtill nästa Back-

spegel så fort som möjligt.
Annonser, bildet, artiklar etc.
Vi tackar på förhand.

En gammal Vauxhall, dock är
den nylackad, står övergiven
l2ingst in. Äg*en efterlyses.

aJ 20 aa'

2a, Za,2a, ?a,

Bengarr har alltid något på
gang på sin plats!
za, 2a,2a'2a,
På

Mc-fronten intet nytt.

|.'21,21,21'

21,21, 21,21'

Mats Engström har börjat
rostlagningen på sin gamla

Claes ''lRudbäck har lyckats
hnaav en gatnmal dam en PV

VW-buss.

För övrigt meddelas att JG's
Bustour Travelling blev en
dundersucc6 redan första säsongen ! Troligen beroende På
hög servicenivå. På sista långresan medföljde bussvärdinna vilket uppskattades av globetrotters såsom Mattsson,
Haugskott, Kingstad, Norön,
Rosell, Nilsson m fl. Resorna
fortsätter till sommaren.

2a, Za'21, AJ

litlig som m 1. (Tips till
ar,

{,2a,

2l'21, Za, Zl,

kuriöst. f

REPORTAGE FRÅN
KLUBBGARAGET

21, eJ

61,162 i mycket bra original-

skick.

Omslagsbild:

(

Per Axel Btrrholm, Enköping,
bördig från Hammerdal äger
denna Velie 1 920.Förste äga-

re var bankdirektör Edvall,
Östersund. Foto Jan Andersson.

J E MT I-A,NDS V ET E RAN B I LKLU B B

bildades 1970 och är en sammanslutning av ca 400 medlemmar med
ca 800 fordon, som vill verka för att historiskt intressanta fordon bevaras, restaureras till originalskick och behålles inom liinet. En annan
viktig sak för klubben iir att alla vi medlemmar ska tråiffas och ha
trevligt tillsammans med våra gamla fordon.
I klubbtokalen är det öppet hus varje Måndag kl 19.00 - 22,00.Dåir kan Du ta en kopp kaffe
medan Du studerar klubbens bibliotek och arkiv. I garagedelen får medlemmarna hyra
mekarplatser och låna do§vagn, motor§ft, blästerskåp, plåtkantvik T T.
Som medlem får Du bl a Mötortristoriska Riksförbundets stora annonsblad, med ai'rnonser för
helaNorden, ochenevenemangskalender,innehållande allafuets evenemangiNorden- Som
medlem får Du också, efter minit L års medlemskap, teclora den specialförsiikring som finns i
Skandia eller Folksam. Genom klubbens gruppabonnemang får Du rabatterat pris på Classic
Motor.
Rabattfås ävenhos: SandgrensJåim&Maskin,ZätaGlas,Auto-Tjänst,Imakembar,Kilremslagret, Morten Lars Nilsson, Laitis, Reservdelen, Elektrodiesel, Fresks, Heggans_Industribläster, Jerö Produkter, Norlands Custom Örnsköldsvik, mot uppvisande av medlemskort.
Auto-Tjiinst och HP Fiirg kommer att ge ut rabattkort.
Jemtlands VeteranbiU<tuUU är ansluten till MHRF, Motorhistoriska Riksförbundet. I Hubbens tidning, Backspegeln, som utkommer kontinuerligt, åir annonsering kosfiradsfri för alla
medlemmar i klubbar som är ansluura till MIIRF.
Medlemsavgift fn l2skdär ,familjemedlem zsl<rlär.Registreringsavgift för ny medlem ellgr
återinträde 501«. En tidning/utskick per familj.
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R,EDAKTION:
Hans tsemil

{s

*t **

Rosell Sammankallande

{€

* * {€ * * {€ * * * t * t * * * {€ * * *

Bergsgatan 19 A

STYRE,LSE:
Folke
Hans Bertil Rosell Vice

Ordförande Aspås 2841
Ordförande Bergsgatan 19 A
S.ven Schylberg Sekreterare Grytan 2450
Arvesund 810
Orjan Beigqvi§t Kassör
Jan Gunnar Jonsson Evenemangsansvarig Angevägen 5
Irene Fregelin Rallyansvarig Mällto{psgatan 3 B
Sture Kindberg Marknadsansvarig Bronshiingev L7
Boogh

832 00
834 00
831 46
831 62
834 00
831 46
831 4l
832 00

Frösön 063- l0 54 7I
Brunflo 063-207 01

Ostersund 063-11 69 01
Ostersund 063-12 50 85

Brunflo

A63-216 83

Frösön

063-435 43

Ösrcrsund 063-10 59 78
Östersund 063-1135 03

830 40 Krokorn
832 00
834 00
830 02 Mattrnar
834 00

l2l 4l
l0
54 7I
063-

0640-

Frösön
Brunflo 063-207 01
0640-M0 10
Brunflo 063-216 83
832 00 Frösön 063-rc 35 32

831 61

Östersund 063-11

03 44

övnIGT:

830 40 Krokom 0640- l?L 4l
Försäkringar Aspås 2847
0642-400 42
Försäkringar Storhogen M34 830 30 Lir
0687-30024
Åsama
31
840
Gösta Lindström Försäkringal Box 2007
83 t 38 Östersund 063- L2 82 3l
Garagefogde/försälj Taptogränd 13
Anders Eklund
831 46 Östersund 063-11 69 01
Fagerbacken 8
Kerstin Jåirntsäter Regrstrator
832 00 Frösön 063-435 43
23
Viltsträket
Arkivarie
Folke Löfgren
* * * * * * at * {< * I * nt * * * t * ***************
********

Folke Boogh
Folke Hemmingsson

Postadress
Box 2A45
831 OZ Östersund

Besöksadress
Pangårdsgatan 55
Ostersund

Telefon
063 - 10 05 60
Måndaga,r 19.00-22.00

Postgiro
88 52 lt -3
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På bilden syns proffssäljare som Benrt Emils-

son, Calle Kirrgstad, Måts Mattsson m fl. Dagen började med blåst och ndrapåminusgrader,
men solen värmde under dagen så att de ca 60

säljarna tinade upp. Mycket folk i omlopp och
många aff?irer giordes.

VI VALKOMI{AR TILL NY MARKNAD
lördagen den 19 maj 1994.
Insläpp kl 06.00.
Ej förhandsanmälan.
50 kr/ säljare.
Vid Berners Hofvallen.

Inbetalningskort på årets medlernsavgift söndes tillsammans med denna tidning. Snölla, snölla du
betala omgåen;debm du kan. Vi har dåligt rned pengar just nu och kommande evenemang kostar en
del.
Sista betalningsdatum 15 mars 1990. Efter detta datum utgår en pbninnelse som postfiirskon. Om
betalning uteblir stryks du som medlem. OBSt Vi meddelar dåfiirsiikringsbolagen och veteranbils-

försökingen upphör!!
Årsavgift 125 kr. Familjemedlern
Tack påförhand.

över 26 år 25 kr.

+''..':1.'

':::i: ':"::: ::r: 'rr:r:::r::r':

Under stunflaggan: Folke Löfgren medfamilj Frösön,T-Ford 1915. Rallyts slutsegrare.

DELTAGARFORTECKN G

1.

Lars Klein, Uppsala

2. Mats Ragnarsson, Hackås
3. Folke Löfgren, Frösön
4. Per-Axel Burholm, Enköping
5. Folke Hemmingsson, Lit
6. Leif Fregelin, Frösön
7. Orjan Bergqvist, Arvesund
8. Manne Evertsson, Bräcke
9. Sören Nilsson, Östersund
10. Rune Möl1er, Kolbäck
11. Tommy Pettersson, Brunflo
12. Sven-Erik Persson, Bräcke
13. Brit och Johan Ramsöskar, Hemdal Norge
14. U och B-M Husmann-Wassdatrl, Vedum
15. Stefan Ankarstav, Enskede
16. Stig Nordn, Ostersund
17. Rolf Adamsson, Bräcke
18. Kalle Kingstad, Östersund
19. Vincent Eriksson, Östesun
20. Aruid Eriksson, Österstmd

Gregoire
T-Ford
T-Ford
Velie
T-Ford
T-Ford
T-Ford
Chevrolet
Rugby
Lea Francis
A-Ford
Indian
A-Ford
A-Ford
A-Frod
Chevrolet

HD

LaOO

B-Ford
Volvo lastbil
Buick

1908

19tt
1915
1920

t923
1924

t925
1926

r926
1927

r928
1928

r929
t929

r93r
t93L
1932
1932
1934
r935

Forts sid 6

Forts från sid 5

2!. Eva Ragnarsson, Hag.kås
2L Else-Britt Tegstedt, Ostersund
23. Margareta Bogg, Brttnflo
24. Gösta Nilsson, Västervik
25. Artur Asp, Hallen
26. Johalrnes Gillebo, Trondheim Norge
27. Anders Kristoffersson, Lit

28 Claes Rudbeck, Östersund

29. Gunnar Persson, Frösön
30. J-G Jonssor, Brunflo
3L. Oskar Arhusiander, Lit
32. Rune Eriksson, Kvissleby
33. Åt<e Hoflin, Hackås
34. Sune Carlsson, frt.dsbYn
35. Hans Erik Flodin, Alandsbro
36. Bengt-Olcf Ltibeck, Lit
37. Rolf Hedlund, Sundsvall
3

8. Krister Eriksson, Hammarstrand

39. Gunnar Persson, Asarna
40. Algot Karlsson, TandsbYn
47,. Arne Wall, Östersund

42. Kenneth Pettersson, Brttnflo
43"
44.
45.
46.

Sven Jernberg, As

Lennafi S andberg,.tit
Bengt Nordqvis.!, Ostersund
Ander Eklund, Ostersund
41. Valter Granluqfl, Hammarstrand
48. Göran Grape, Ostersund
49. Per-Holger Persson, Frösön
50. Jan-Erik Lindgren, .!it
51. Tommy Olofsson, Ostersund
52. Åke Wikströffi?.Ramsele
53. Kåre Torfjell, Ostersund
54. Holger Magnusson, Are
55. Tage Eriksson, Svenstavik
56. Gunnir Lindh, Strömsund
5'7 . Jan lanzon, Sollefteå
58. Dan Björk, Hallen
59. Mikaei Eriksson, Östersund
60. Folke Sundin, Brunflo
61. Bength Akerström, Östersund
62. Gusten Björk, Brunflo
63. Ingrid Johansson, IIösön
64. Hasse Appelqvist, Ostersund

1936
1936

Dodge
Chevrolet
Chevrolet
Oldsmobile
Chevorlet

1,937

Buik
Husqvarna
Volvo PV
Indian
Plymouth
Standard Vanguard
Hotchkiss
-Morris Oxford
Mercedes

1938
1938
1939
1946
1947
1,947

1948
1948
1949
1949
1950
1950
Willys Jeep
x950
Daimler
Standard Vanguard 1950
1950
Austin A 40
1950
Mercedes
195 1
Vo1vo PV
t952
Rover
1953
IFA 125
1953
Volkswagen
1953
Volvo B 727

Norton Dominator
Royal Enfield
Jaguar

Morris Minor
Fiat 500 Cab
Ford Zephyr
Horex Regina
Mercedes 220

t953

1954
1954
1954
1954
1954
1955
CouP 1957

Morris Minor

t957

Opel Rekord

1958
1958
1958
1959

Morris Minor
Morris Minor
DKW
Morris Minor
Morris Minor
Saab 93

Opel Rekord
Saab 96
OpeI Kapitiin

MG

t959
19s9
1959
1960
1962

t962
1969

tsilder från

lan*tirattyt

Sven Erik Persson Brcicl(c, Indian med sidovagn I 928 . Medåleande Elmo Almqvist Gällö.

Lars Klein Uppsala, Gregoire 1908.

Gösta Nflsson Vtisterttik, Oldsmobile cab
1938 och Sören Nilsson Grytan Rugby 1926.

Några av rallyts deltagande lainnor klcidda i
gamla trevliga plagg. Thyra Nilsson, ElseBrin Tegstedt, Gudrun Mickelsson, Irene
Fregelin och Filip Tegstedt, Chevrolet cab
1936"

22-23 juti L989

tsfi

Rune Möller Kolbcick, LeA Francis 1927.

fan Gunnar

13r:_

.Ionsson B runflo, P lymouthl

hasvagru Constructam

t"\

Lars Klein medfruuppsala, Gregoire 1908,
med vacker polcal för cildsta bil.

Leif oc*a {rene Fregelin Frösön,
1924.

T-Ford

Vincent Eriksson med fru,östersund, Vol
lastbil 1934, klubbens veteranlastbil. I

lomttirattyt L989
. RAPPORT

FRANYAGKANTEN

i..:i nr'ligen har vi kommit
l- ; * i _qemenskap, som samma
_-::3 s se skapar, i detta faIl ve;:r:lbilar. Entusiaster i klub:,=: har blåst under den pyran-; ;iderl. I somras blev chan: -: att få delta i rally något av
-;: -ilora äventyret, det var ba: rrx hake: vi hade ingen bil
! - lt qick attköra. Vfuan trak-: en BM 35 hade ålderninne
r.3n sorn rallybil var den inte
::rsLrlt låimplig och lastbilen
;: F 8 3 var för ung. Hur det nu
r sa foll blickama på lastbi:r. som klubben har i sin ägo.
=.- stillsam förfrågan till ord- ::rnde om mcijligheten att få
:-.ra den, svaret var positivt.
l,et är. som ni alla vet en Vol, ,--, lastbil 1934 års modeltr och
:lnitairgrön.
S å \'ar det kläderna, Vin: ents far var militär under kriget han hade uniforrn men den
','.1r för ung. Genom bekantas
':
ekanta korn vi kontakt med
-:::ndenfuren på 15. Dom va_r
..
.l.l1q nog att lfura oss kläder.
Da_qen var inne med strålanr- s,l1 och högsommarvärme.
F i t-l a}'et satt yngste sonen i
uitricrrn och hjälm, flickvåinner'r r strikt lottauniform. Vin-

cent i kaptensuniform

satt
bakom raffen med mig, som
fcirplägnadslotta och pas s agerire, så styrdes kosan tilI Ivars
bilmuseum dåir starten skulle
ske.
Dåir var massor av bilar den
ena vackrare iin den andra,
och ungefärhåilften av förarna
och passagerarna i tidsenliga

kläder. Dåir var 70 ekipage,
som startade i tre klasser: bilar
äldre åin 1940,bi1ar efter 1940
samt motorcykla^r. Vi fick en
karta en vägbeskrivning och
frågeformuldr. Starten
skedde efter årsmodell. Varje
ekipage presenterades och

ett

flaggades iväg, så även vi.
Men nu hade det gätt "trolldom" i motorrr, den hostade
och hackade och till slut tvdrstopp. Hur lfugt hade vi kört,
tja... ca 200 meter ... Nu var
goda råd dyra.
Vincent hoppar ur bilen, upp
med motorhuven och av med
luftrena.re, och så ropar han:

"Sätt dig bakom ratten och
kör!" Inte kan jag det. "Gör
som jag säger!" Ja, så makar
jag mig in bakom ratten, startar och lägger i ettatrl, allt medan Vincent sitterpå framskåir-

men med motorhuven öppen
och låter handen agera luftrenare. Det går sakta och lite

osäkefr, men så fort han sätter

tillbaka luftrenaren och kör
sjiilv så lägger motorn av.
"Jatra, vi kör så hiir", säger den
hurtfriske maken "och lägg på

lite gas så det inte går så sakta". Ska han säga, det är ju jag
som sitter bakom ratten och åtr
rädd ... Vi korn genom Lugnvik, men när vi skulle in på

Åsvägen vid Semsåsågen då
ville den inte längre.
Dåir utbröt det stora mekarslaget. Våra räddande änglar
blev Sven Jernberg med barn
och hustru, som kom och
hjälpte oss. Vi farniljemod-

lemmar hade picknick vid
vägkanten medan herrarna
svettades.

Hur det nu blev så åkte vi
runt rallyslingan, soln sista
par kom vi till Kyrkås fcir att
vila, prata och dta upp resterna.

Vilken vacker plats för jäktad nutidsmdnniska.
Resten av rallyslingan gav
oss inga problem, utom visst
huvudbry ndr det gällde att
besvara frågorna och att hitta
en viss "ladugård på Frcisön.
Och i måI kom både vi och
lastbien ... (bogserad).

Alla bilar 50 år och äldre
skulle vara med nästa dag i en
tävling på Jamtli kallad Con-

Forts sid 10

Forts från sid 9

cours de Charms, där det gä11de för förare och passagerare
att va^ra så tidsenligt klädda,
som möjligt med fordoRet.
Medarrangör till tävlingen v ar

Jämtlands läns museuffi, som
stätrIde upp med expertis när
det glillde bedömningen av
ekipagen. Lastbilen ställdes

upp och villiga och kunniga
medlefirmar justerade motom
så att den fungerade bra. På
kvällen var det supd med
dans, er härlig avkoppling efter en äventyrlig och trevlig
dag.
Nästa dag startade med sam-

ma fina sommarväder. Alla
bilarna uppståillda, putsade
och gltinsande och alla män-

i

sina vackra kläder.
Det var som att vara med i ett
folklustspel eller på en rnarknadsplats. Nu kom också besökarna och tittade, frågade,
fotograferade och juryn gick
omkring och bedömde de
olika ekipagen.

niskor

adet var en glad och lite annorlunda dag. Från scenen taJ

lades om bilisrnens intåg i
Jämtland. S å skulle alla ekiPagen presenteras frfu scenen

och samtidigt skulle bilen
startas och köras och visa att

den gick att brukas. Vi höll
tummarna. Allt gick bra ...
Såvarvi nu framme vid slutsummeringen av tävlingen.
För attgöra det extra spiinnan-

de så började dom b
I{åir dom kom

till

8:e Plats

vi fortfarande inte nämnts
jag till Vincent att lastbi
ficknog inte vara rned

till

rnans med personbilar den
hörde nog någon annan

Domharnog glömtoss?
om vår förvåning och oe
da glädje då vi får höra att
fått ett delat 4:epris. Ja, vad
väntat oss så inte var det
Vi gladde oss väldigtåtde
prisema, som vi tyckte
oss till del lite oförskyllt.

Denna helg blev ett av
ffevligaste minnena från

maren 1989 och inspi
verkligen till fortsatt
tagande men dåfårvihop
egen bil.
Ingegerd Erikson Maka
Vincent.

Kqn någon skönkq till klubb'

gqrclget exempe
luftverktyg, utsu
eller vqd som helst som du kqn
undvclrcL
Vi tclckclr

förhclnd!
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VERKSAMHETSBERATTELSE FOR JEMTLANDS VETERANBILKLUBB

aR

1989.

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING

I 989.

Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör

Thyra Nilsson
Jan Gunnar Jonsson
mittd

Mikael Eriksson
kene Fregelin
Hans Appelqvist
Hans Bertil Rosell

lt
n

Under verksamhetsåret 1989 har styrelsemöten skett vid 4 tiltftillen:
15 dec 1988

På Krokoms Våirdshus

8 feb 1989
1 juni 1989
4 sep 1989

I Klubblokalen
il
_

Vent-Teknik Odenskog

Klubbtidningen Backspegeln har under verksamhetsåret hittills utkommit med
2 nummer.
Klubblokalen har varit öppen varje måndag 19.00-22.00.
Evenemang och aktiviteter under året:
Å,rsfesten avhölls den 14 november på Temperance.

Filmafton i klubbgaraget 13 mars.
Deltagande med utståillningsmonter samt mittnordenmarknad i samband med motormässan på ATS i maj månad.

Veteranbilsrally med start och mål på Jamt1i helgen 22-23 jtrli.

Utflykt till Mus-Olles museum lördagen den 5 augusti.
Surströmming i Rätan 26 augusti.
Medlemsförmåner

åir

möjlighet till försåikring f<ir äildre fordon, rabatterade inköp hos

vissa företag samt lägre prenumerationspris på Classic Motor.

Förutom klubbtidningen har under året ny medlemsmatrikel distribuerats samtidigt
med utskick av medlemskort 1989. Dessutom har disribuerats inbjudningar till rally,
surströmmingsfest och årsmöte.
Information om renoveringsguide samt försiikringsfolder medföljde kallelse till årsmöte.
Qstersund 1989-10-31
Ake Jiimtsäter/sekreterare.

11
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Årets upplaga av Gammcykeltraffen ägde rum den \9

från sin och broders tidigaste
tävlingskarriärer.
Att ett ovanligt stort mckururande fanns påplats, visades av atttvå styckenhade alla
rätt på den annars så svåra
frågetävlingen. Efter utslags-

augusti hos Hasse Appelqvist.
Trots det gråmulna vädret,

blev det en trevlig tillställning. Det både grillades korv
och dracks kaffe. Som avslutning visade Hasse smalfilmer

Gam m cyk

et

träffens frågetä

vl

2.

I vilken stad tillverkades

Monark?

..

2. l92L

X. Orebro

2. Yadstena

X. Nymans Verkstäder

2. Nilssons Verkstäder

Vad betyder förkortningen NV?
1. Nordströms Verksräder

4.

Erlan, Tempus, Cenffum, Maraton, Speed, Stanley m fl åir olika försåiljningsnamn på
samma motbrcykel.
- Vad hette den egentligen?
2. Monark
X. nei
1. Husqvarna

5.

Rex 98 cc:are försågs oftast med motor av fabrikat:

BSA

X. DKW

2.

Villiers

6.

Ornen, hette en mc som tillverkades (monterades) av en firma vid namn:
2. Husqvarna Vapenfabrik
1. John Hedbergs Maskinafftir X. Maskinfabriken Rex

7.

Belgiska FN såldes i seklets början under ett annat namn. Vilket?
1.

8.

"

X.

Nordstjernan

2. Crescent

Va1 tillverkades motorcykeln Suecia?
1.

9.

Pälstjeman

Orkelljunga

X. Malmö'

2. Östersund

Drömbågen var smeknamnet på en motorcykelmodell. Vilket var fabrikatet?
^ X. Moiark
2. NV
1. Husqfama

10. Vad hette motorcyklarna som tillverkades av M Berlin & Co?
1.

Svalan

X. Blixt

T2

..t

Orjan Lundberg.
För alla som missade träffen,
fårni htir en chans att själv testa kunskapeflra. Rätt svilr
finns på sidan L4.

3.

1.

:::.::...'.'........

ing.

Vilket år började Husqvarna-motorcyklar att tillverkas?
X. 1903
1. 1910

Varberg

: . :":.:.\

frågor kunde en vinnare utses:

1.

1.

. :.:.. . ::..:...:.:..

::.

2. Apollo

Ja,vad gör maltndrman bor

i

England och far iir bilfanatiker? Jo, man mutar mor med
enpublunch och de tre barnen
med safariparken påfölj ande
sönd &g,och åker till ett bilmuseum!

Midland Motor Museum
med över 100 intressanta bilar
och motorcyklar åir rnålet.
Unikt i Europä, specialiserar
de sig på sport- och tävlings-

bilar som t ex Aston-Martin,
Bugatti, Ferrari, Jaguar) MG,
Morgan etc tillsammans med

faguar XKI20.

motorcyklar såsom

AJS,
Ariel, Honda,Norton och Triumph. Utställningsexempla-

ren spänner från 1920 till
1980, där många fortfarande
anvdnds regelbundet vid tävlingar.

Här tinns en fin

Jaguar
XKlz0fran l95L somdet året
deltog "Alpine Rally" och
tog 5:e plats, L952 i "London
Rally" och 1953 i "RAC Rally" och bilen deltar fortfarande i olika tävlingar.
En annan intressant Jaguar
iir en SS100 från L937. "SS
grundades av
Cars
Sir William Lyons 1932 som
ett resultatav populariteten av
SS 1 producerad vid Swallow
Works L93l . L935 ndr SS90
blev en succö ansåg Lyons att
bilen behövde ett mer distingerat narnn och bestämde sig
för Jaguar-djuret som var synonymt med styrka och ele-

i

Ltd"

gans. Av SS100 Jaguar tillverkandes I90 2 Llzliters och
1 18 3 ll2 liters bilar. Denna

Joguar SS/ 00.

bil

deltar fortfarande vid

manga möten under sorlmarmånadeflla.
En något yngre bil dr en L965

Ford GT 40 Mkl "Ford Advanced Vehicles" (FAV) bildades L963 för att utveckla
GT 40 med vägledning och
expertis av Roy Lunn, Ford
och Eric Broadley, Lola samt
John Wyer, tidigare Aston-

Martirl. Denna bil behölls av
FAV för vidare tester. Den var
den första GT 40 med en "Le
Mans Nose" som senare blev
standa^rd. 1966-1969 var lyckosamma år för GT 40 vid "Le
Mans". Under en testkörning
av Sir John Whitmore vid
"Monza" krockade den och
var återuppbyggd 1966 med

lättmetallpaneler

från

Forts sid 14

r3

Fonsfrån sid 13

AM GT 2, en speciell lättvik-

tig GT 40 fttrdigståilld av
"Alan Mann racing".
En bil som fortfarande har
sina originaldäckpå åir en Triumph TR4A frän 1967 ! TRserien startade 1953 med TR2.
TR4:an kom 1961 med kaross
formgiven av Michelotti.
1965 anlåinde TR4A med nytt
chassi och delad bakaxel. Just

denna bil har endast gjort
3 600 mil sen ny och har bara
varit ute i regnet 2 ganger!!
Ja, det iir bara några av alla
inffessanta och vackra bilar
man kan få se hiir. Många bilar
iir utlånade till mus6et så utståillningen varierar stlindigt.
Har du vägarna till England i
vinter så missa inte "Midland

Ford

CrT 40.

Motor Museum".

Förutom
bilmus6et finns håir också en
stor fin park med lekplats för
bamen. Du kan även campa
hiir med husvagn eller husbil.
Det finns också många utflyktsmål i nzirheten, såsom
flygmuseum, järnmuseum,
ångloksjiirnväg och flera historiska städer såsom Bridgnorth, Shrewsbury, Ludlow
och Bewdley ( dit far tar sin 3
åinglar till safariparken).
Vad bamen gjorde niir vi tittade på utställningen? Ja, den
3-åriga cheruben mekade på

Triumph TR4 1967, Frazer Naslt.

en utställningsmotor vilket
definitivt inte var dess åindamål, S-åringen somnorrnalt

åir

en resonabel och förnuftig
person vråIade efter glass och
8- årigen, allmiint frågvis, ville
veta varje detalj på varenda
bil! Och mor, ja hon viirntar i
skrivande stund fomfarande
på sin publunch!!

Ulla Taylor.

Rätt svar på Garnmcykelträffens frågefiivlingJ

x,1, X, 2, 2,

1,

X, 7,, r, 2.

BILAKANDET EN
HASLBRYTANDE SPANNING
oo

En vädjan om bidrag titt tidningen har nått Erikslund. Då
jag i en tidigare artikel (årg 88 nr 2) återgav en resa från min
fars bildagbok, och då jag även lovade flera sådana, ska jag
nu åter plocka fram ett stycke historik, denna gång från 20talet.
Det är ju helt klart att bitåkandet i dessa tider var många

gånger halsbrytande spänning. Eftersom min far körde
mycket både privat och beställning, hade säkert behovet att
dokumentera vissa resor, varit ganska naturligt för honom,
och värdefullt och bra för efterkommande.
Dagens berättelse kommer från T-Fordtiden, far hade då
Forden som han köpt av slaktare Gradin i Hammarstrand,
och resan skildrar äventyret mellan Fullsjön-Östersund, då
främst i det beryktade Fyråsberget, som ligger mellan
Skyttmon och Borgvattnet. Numera är ny väg dragen därförbi sedan 60 år tillbaka. Nåväl här kommer fars berättelse
direkt ur boken och i ocensurerat skick.

Det var på hösten L926 i
sämsta blankisföre, jag skulle
köra en resa till stan med i för-

sta hand Hans Persson från
Fullsjön. Hans skulle till stan
för att sälja ullsäckar och diverse skinn. Färden gick ganska bra (inom parantes sagt)
ända tills på hemvägen. Ndr vi
kom till Skyttmon diir skulle
Hans ha smågrisar med sig
hem till Fullsjön. På grund av
den svåra halkan hade också
Ramselebussen som kommit
till Skyttmor, men valde att

till nästa dag.
Nåväl en passagerare från

stanna där

bussen A J Vedin skulle också

till Borgvattnet vilket innebar
att vi blev en extrapassagerare
i den överbelastade T-Forden.

Med Fyråsberget framför oss

fortsatte vi attköra in i mörker
och regn, mot det fasansfulla
Fyråsberget där det var livsfarligt att köra med bil ansågs

det. Dom forsökte hålla oss
kvar i Skyttmon tills det blev
ljust nästa morgor, men vi var
envisa att köra hem. Mitt i

backen började baktrjulen
spinna, Vedin hoppade ur bilen och jag trodde han skulle
skjutapä, men han försvann i
mörkret. Hans P hoppade då ut
trots sitt tillstfud (inköp var
också gjorda på stadens utskåinkningsställen) kom han i
alla fall ut bakofr bilen och
lyckades till slut få bilen att
börja gä uppför den branta
backen. Motsatsen hade varit
en katastrof enär höga slänter
var utmed vägen hela tiden.
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Tillsammans med rnotorns
malande hördes grisarnas i11vrål från lådan hak på pakethållarer, och det var ingen

munter stämning att
chaufför. Men

va.ra

till

slut var iag
uppe på högsta höjden på berget, nu vitrjag ensammed min
Ford och gris arrra, det blev att
börj agätillbakai diket och söka efter mina passagerare. I
halva backen hördes ett svärande från Hans P som kom
krypande i diket uppåt, Vedin
syntes fortfarande inte till. Vi
kom till slut upp till bilen dåir
satt Vedin som gått skogledes
till bilen. Vedin som i vanliga
fall var mycket pratglad, var
tyst som en mus resten av resan.Vi kom i alla fall hem mitt
i nattenhelaoch det ärhelt fantastiskt att Forden inte en enda
gång på hela resan knorrade.
Res anzzmil fram och tillbaka
tog 20 timmar denna gång.
Fullsjön oktober 1926.
Ja, som synes var det nog or-

dentligt spänning i T-Fordens
tidevarv.
Alf Nordlander

Angående min fars berättelse, där han nämnde Ramselebussen, vill jag här ge en

Iiten historik om trafiken
Ramsele - Östersund.
Det foto som bifogas drpå de
första bilar som trafikerade
sträckan från 1925. Kortet är
taget vid hållplats Fullsjön.
Buick, Nash och Studebaker
var popul2ira linjebilar. Liien
startades 1925 av en herr Gustav Selander från Ramsele,
(står vid bilens förardörr) vintertid fick bilen vända i Skyttmon, många gånger på grund
av snöhinder, och så var det ju
Fyråsberget. Selander sålde

bilen med linje

till

Axel

Jonsson Skyttmon, vilken i sin
tur sålde till SJ. Deras bussar
på vissa linjer trafikeras nu av

Postverket.

Legendariska
chaufförer på den tiden var
Tycko Jonsson från Greningen och Konrad Johansson från

Ramsele. Tycko var kiind som
den starke, och Konrad som
bråttom. Dessa chaufförer betjänade många år folket efter
denna linje, även under gengastiden.

Ett minne jag har kvar sen
4}-talet var ndr jag skulle till
tandläkaren i HammerdäI, vi
var flera från våran by Fullsjön, och alla var vi gruvsamma för vad som skulle ske i

tandläkarstolen. Kommen
rnellan Skyttmon och Hammerdal ville ej bussen mera,
chauffören och konduktören
monterade ner insugningsröret som var helt tätt med klibbigt sot. Efter några timmar
var bussen körklar igen, rnen
ndr vi anlöpte Hammerdal var
vi för sen för tandläkarens
borr, och jag en erfarenhet rikare. Mina blickar hade följt
mekandet hela tiden. Bussen
var en Volvo med lång motor-
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huv och sidventilseX&, vilk
idag visar sig gå någorlun
på gengas.
Då jag även har en morbror

Borgvattnet som på 20-tal
ställde upp och körde passag

rarna mellan Skyttmon
Ramsele, iir det ganska natur.
ligt att mitt intresse för de
linje har varit stort.
Att j ag ej niimnt linjen Lun
sjöbacken Hammerdal
väl berott på att vissa do
mentationer saknäs, men että
säkert, attlinjen startade L9
Lungsjön Hammerdal
Nils Mattsson från Borgva
net, vilken såldes 1940ti11
derssons i Björkvattnet. En
nare ägare kallades "Gris
Hans" som sedan sålde ti
Ake Sel6n från Sel i Ramse1

vilken drev linjen

till 197

varvid linjen lades ner.

Alf Nordlander.

.I
o'

MO

!.1

I SIDONNI
Av Sven Asp

Ursprunget titl Husqvarna mod 24 finns att spåra hos 30talets 98-kubikare. De första åren köpte man motorn från
tyska Ilo, men till 1938 års modell titlverkade man motorn
själv.
Under kriget kom en ny 98:a.
Motorn fick nu kickstart, och
var placerad i en riktig mcrarn. Den fanns dels som lätwiktmotorcykel, hastighetsbegrtinsad till 40 km/tim, dels
som lätt motorcykel med fri

hastighet.

Nästa modell va.r mod 24
som kom 1946. Nu var den på
1 18 cc och växellådan hade
tått en tredje växel. Den här
motorcykeln blev mycket populiir, och den svafia f?irgen

t7

gav upphov till

narnnet

"Svartqvarna". Mod 24 tiltverkades t o m 1949, men de
flesta bevarade cyklarna dr av
1946 år modell.
Anders Kristofferssons exemplil åir också från detta år.
Den åir till största delen uppbyggd av delar frfu olikahåll.
Ramen kommer till exempel
från en soptipp, och saknade

lätta attfå tag på, tack vare att
det tillverkades så pass rnånga
exemplar av den hiir rnodellen. Sadeln av gummi kan vara
en svag punkt, men för Anders
var det ingaproblem eftersom
han hade en på jobbet. Mfuiga

mc-intresser4de

har

siikert

spåirrat upp ögonen ndr de sett
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annan identitet än ramnumret. Anders skrev emellertid ner detta, och gick till
länsstyrelsen diir han fick tillstand att leta igenom arkiven.
Men sitt eget rarrnummer
fann han inte hur han än letade. Driremot ett som bara hade

en siffra fel.

Nåir han sen skrapade lite
mer på ramen, upptäckte han
atthan sett fel tidigare och att
ramen faktiskt hade det nummer som han hittat i arkivet.
Så nu gick det bra att få fram
papper.
De flesta delarna var ganska

:hr

['y
)nl

18

attdet finns stolarmed mc-sadel hos tandläkaren. Visserligen var det Anders egen sittplats som fick offras, menhan
tyckte att det var värt att stå
och arbeta ett tug,ndr han fick
en sadel i nyskick i stäIlet.
Den håir renoveringgn iir ett
exempel på att det inte är lokalerna som är avgörande fcir resultatet. Det mesta av renoveringsjobbet utfcirdes i ett vanligt källar förråd. Mån gadelar
tir penselmålade, medan de
större delarna sprutmålades
utomhus.
Resultatet är en trevlig liten
motorcykel som har en lämplig marschfart runt 60 km/tim
och en brrinsleförbrukning på
ca0,25 Vmil.
Tyviirr råkade Anders ut för
att mc'n tog eld under Jamtlirallyt. Cykeln blev mycket illa
åtgången men skall återigen
renoveras av Anders någon
gång i framtiden.

Uppnärhsammad, prestation

av en r2o cc HUSQVARNA:

§TO

CKHOLM-CASABLANCA
Färden har företagits av rnanufakrur.
handlare Giite Videlund, Stockholm,

Haaburg

som

mcd undrntag ev 10 träningsoil

före -startea
aldrig tidigere suttit pl
crl rnotorrykel.
Över snöige vintervägnr i Sverige och
Danmerk och med cn packning

pl

75 kg,

gick routen över koatiocntens tutostrador via Schweiz' rlpvägrrr och §prniens
serpeatiner där den rfuurka. lilla
Husqverns.motorn timme ettq timåe
fick vise prov pÅ ria scgdragningsförmåga fram rill rlutmllet Crsablanca
i det ökeohctr Nordefrika.
Den 80O mil llnga sträckea awerlcrdes

N§?

ulaa motorstop| ocb atas *insta Lrångcl
med ?ar€

tig aotor cllr

cyåel,

När Göte Wldelund köpte en Husqverna

valde han den ptlitligrsrc bland

kamrater det b<ir även Ni

!c§.

ggm.

Hels rvcnrko folket åkcr
Hurqvsrno
Man behöver iate vrrs mekarriker eller

"motor-rninded" för ett il<e Husqvarna.
Sjuksköterskor, laikare, företagere, lcontors- och sffärsanstä[dr, ooilitärer, okogrfolk
allr har upptäckt fördelarne och
tjusningen
med dette lätrkötte, bi[igs
och snabba fortsksffniagsmedcl, tyggt för
sveoske förhtllrndeo ev eo weask Jtorindutri med nira 50 lrs erfareoh« lv

Dct lims tächning fö, uuryclct;
"'ÅKER SOM EN HUSQVARNA"

motorcykelti Uverkning.

röBciko FR/T/o€u

Nu med swing'gof fel, swing.sodel elc.

Il*g

oö'R fl€fit€'7€Rtv r/cc
€rY APPäET€(S€ !
Köp //u,sgrarr/aKör t?uc7rart"a,/

Suing'galfeln, enligt expcrrerna fuets mest sensatio.
nella nyhet på den inhemska mororcykelmarknadeo,
garaoterar säker körning, pcrfekr kurvtrgning i vilket
väglag sorn helst. Den efter förrrenr vikt inställbara
sutingsde h och det autonatitLa gatregl,tgct ir ytter.

ligare ert par av de måora
som

koosrruktionsf ioess€r,

Ni finner på nya Husgvarns,.

Husqvorno-service pö 300 plotser över helo londet.
I)etta innebär snabb, sekltunnig liundtjänst och är

för alla Husqvrrna.förare. Då

e-o

ovärderlig tillglog

Husgvarne är en suewå,by$d motorcykel,

är det el ltid lätt att erhtlla reservdelar både till -.eykeln och motoro.
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(för wA perrcoer kf. l.39Or-)

En mycket trevlig och innehåltsrik bussresa tillsammans
med Norrlands Motorhistoriker hade jag nöjet få följa med
på. vi kom bl a att besöka fem bitmusdäiunalr de sjridagar
resan varade.

Den 2l april startade alla med
första flyget från olika flygplarser med destination Arg.lholm.
NZir vi vid niotiden landade diir
möttes vi av deirvarande chefen
för LIN, Lars Lindström som rullade ut en röd matta som mottagande! Det hör till bilden, att
han är en stor veteranbilsentusiast och i egenskap av rallyspeaker åir han hedersmedlem i

NMH.

Arrangör av resan var D S Resor och reseledare Doris östberg
som tillsammans med Lars Lindström såg till att vi fick all önskveird information om de trakter
och platser vi passerade. Resan
gick snabbt genom Danmark och
Aed färjan från Rödeby över rill
Puttgarden och vidare till Hamburg. Där blommade körsbdrsträden for fullt och vi k2inde en
försmak av sommaren.
I Hamburg besökte vi Hillers
Motorrnuseum som gav oss en liten aning av det som senare skulle komma. Lördagens besök i
den muromgärdade medeltidsstaden Rothenburg med bl a ett
sevärt museum fran Gustav II
Adolf och det 3O-åriga krigers

tid, samt gamla välbevaräde
korsvirkeshus i pittoreska utföranden, med gamla vackert snidade skyltar ovanfor butiksdörr aroä, gjorde att våra kameror var i
flitig auktion trots frånvarande
av veteranbilar!
Fran Rothenburg åket vi efter
den vackra turistvägen "Romanticshe Strasse" till vårt hotell
utanför Stuttgart.
Mercedes musdet som vi startade med nästa dag, motsvarade
allas vår forveintan och eir mycket
sevdrt som specialmuseum.
Vårt tredje bilmuseum i raden

blev en överviildigande upplevelse som jag verkligen kan rekommendera, nämligen AUTO
TECHNIK MUSEUM i Sinsheim.
Tfuk er ett museum omfattande 25 000 m2!! In ymmade bl a
över 300 veteranbilar, mer än 50

tävlings- och sportbilar,

150

traktorer och lokomobiler, över
l0 flygmaskiner, dessutom furgdrivna jZirnvägslok, ubåtar, ffioQrcyklar, modellj2irnvägar m m.
Tänk er en mekanisk orkestermaskin lika stor som en husgavel!! Och den dundrade igång
om du stoppade in ett par mark.
Musdet etablerades av en liten
grupp veteranbilsägare och öppnades våren 198 1. Nu har ä-et
växt till en sammanslutning med
1 500 medlemmar fran hela västeuropa men även från USA,
Australien och New ZeaLand!
Sedan öppningen har 1 500 000
entusiastiska besökare vandrat
runt och häpnat över samlin garna.

Den håirid6n, med en sammanslutning av samlare som visar sina samlingar i ett gemensamt
museum kan vi kanske ta efter
och göra "MITTNORDENS

AUTO TEKNIK MUSEUM'' i
Östersund.
Efter den överväldigande upplevelsen i Sinsheim kopplade vi
följande dag av med att flanera i
Stuttgarts centrala delar. Vid ett
övergargsställe vid torget hade
jagnöjet att få passera medan en
vackert röd Testa Rossa mullrande väntade på sin tur, tyvärr hann
jag ej fä fram kameran.
På eftermiddagen samma dag
besökte vi Porsche-fabriken, där
vi beskådade deras museum med
sport- och tävlingsbilar.

20

Dåirefter anträdde vi bussresan
genom det natursköna Schw arz-

wald. Vår skicklige chaufför
Torbjörn Svensson körde säkert
på slingrande vägar deir vi åter
fick se snö i slalombackarna. Så
bar det utförigen mot ännu en vfu

och sommar med

brusande

vattendrag vid sidan av vägen
och genom vackra turistorter.
Följande dag åkte vi in i Frankrike till det ktuda bilmusdet Mulhouse som bröderna Schluph under mang a är samlat bilar till och
då främst av mzirket Bu gattt,inte
mindre är 123 st olika!! Imponerande minst sagt. De främsta ar
givetvis två fantastiska Bugatti
Royal. Men som tur var innehål-

prydligt uppståillda i "kvarter",
du får en karta med uppgift om
vilka meirken de olika kvarteren
innehåller. "Gatorna" runt bilkvarteren belyses av 900 vackra
gatubelysningar,
kopior efter gatubelysnin garfrån
Alexander III:s tid. Då kanske
det går som för mig, jag glömde
tid och rum, einda tills en musdeman i enkopia av en sekelskiftesautomobil kom körande och upplyste om
?ttmusdetvar stdngt och
var
den
siste som var kvar!
lag
Som tur var så hade jag hunnit
fotografera de intressantaste
bilarya, så nu kanjag i lugn och ro
ttttapå dem igen, och igen!
Sen var vi med om en hel del
annat också, med jag tror att det
ar av mindre intrepse för Backspegelns läsare.
Vi kom alla välbehållna hem
igen med miingder av minnen
och massor av filmrullar, det senare främst tack vare den gode
Björn Åtce från Knafter, (iag tror
han är frlmgrossist).
Text och bilder
Folke Ixtfgrerl.
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firsta Benz- och Daimlerbilarwt från
2t

1886, Stuttgart.

Resans mölAigaste upplevelse: Bugatti Royale i Schlumpftnusäet i Mulhous.

Bugatti 57 SC Coupe 1937

Peugeot Fiacre T 16 1898

i originalskick, Schlumpf

SS

/ 1934, Schlumpf"

--l

P

orschernusöet i Stutt gart.
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Från Hillers Bilmuseum i Hamburg, Adler Trumpf sportbit 1935.
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VÄRLDSAAÖre FÖR CITR@ENKLUBBAR
också ett forflutet sorn tävlingbil

åt den legendariske Raymond

1,2,3 september 1989

FLEVOHOF
flevoland, holland
Det 8:e internationella mötet
för världens alla Citroenklubbar och Citroenister hölls den
1-3 september i Flevohof, Holland. Många Citroenister hade rekommenderat "världsmötet" som ett absolut måste
för en inbiten citroenfreak.
Alltså packades SM:en för familjesemester, och dom dubbla
chevronvinklarna riktades mot
Holland. Första etapp blev Göteborg och Stena terminalen.
Diir fanns redan manga lyckluga
Citroenägare med samma mål
som vi. FärJeresan blev gemytlig och kulminerade fram på
småtimmarna med att alla inblandade var rörande överens
över Citroeners fördelar och genialitet.
På morgonen kl 7.00 var vi
framme i Kiel. Vi slog följe med
ett gäng som åkte B- t 1 roadster 39, DS cab -68 samt en DS -70.
K-J Jonsson i B- 1 1:an fick tatdten för att bestämma hastigheten, han hade inga som helst problem att köra 110- 120 km/tim.
Men så har ju just den håir bilen

Sjökvist, som firade stora framgångar med Citroen på både bana och ralley.
Vår lilla karavan mötte stor beundran vid alla rastställen dåir vi
stannade låings Autobahn. Vädret blev bättre och dom som hade en cab att ftilla ned, åkte öppet
fran Hamburg.
Sent på eftermiddagen kom vi
så eintligen fram till Flevoland
och vi inkvarterades i en bungalow och överallt syntes Citroener av olika modeller. Ryktet talade redan om över 3 000 Citroener och att detta skulle bli det
största mötet av den hZir sorten
någonsin.
Lördagen började med att vi
orienterade oss runt området på
jakt efter frukostbröd. Flevohof
dr en enorrn 150 ha stor fritids-,
lek- och djurpark, som ligger på
en stor ö "Flevoland" mellan
Amsterdam och Zwolle.
Nu var det dags för vår entre på
själva träffområdet, d2ir bilarna
ställdes upp efter modelltillhörighet. HZir fanns alla modeller
representerade fran första Amodellen till året bil Citroen
XM. Mest representerad var nog
Traction Avant modellerna 7,11,- och 15 cv, men även ID/DS
var starkt representerade. Vår
egen "silverpil" fick sällskap
fran ytterligare cirka 50-60
stycken SM:a.r. Ett speciellt Citroenmuseum hade byggts upp i

en utställningshall, med bilar

från Citroerunuseet i Paris, där
fanns t ex förkrigsprototypen till
2 cv och speciella rallyversoner
av SM och DS. Vid invigningsserrnonin som hölls på eftermiddagen presenterades en bil av
varje modell som tillverkats och
ndr man plötsligt visade en 22 cv
24

bröt en mindre kalabalik ut. Folk
rusade fram till bilen med fotooch videoutnrstningar i högsta
hugg, själv gnuggade jag ögonen och skakade på huvudet, det
håir eir veil ändå inte möjli gt? En
22 cv i slitet "flmdskick". Den
håir bilen tillverkades i ett ytterst
tåtal exemplar år 1934.Den ättacylindriga 22 cv:n kom Uvåirr aldrig till serieproduktion och av
ungeflår dussinet tillverkade prototyper återstar idag endast en
lyktsarg sorn återfanns år 1966.
Modellen har dZirigenom blivit
föremål för en otrolig mytbildning, och var Tractionists dröm
är att återfinna det enda återstäende exemplaret. Även den hZir
gangen var det inte en äkta22:a
utan en speciellt ftir tillftillet mo-

difierad 1 1:a och visst fick
skämtet önskad effel'L
Reservdelsmarknaden pågick
i dagarna tre, utbudet var av kolossalformat speciellt till B-11
fanns mycket delar och till bra
priser. Här fanns allt från minsta

skruv

till komplett nytillverkad

originaltrogen roadsterkaross.
Roligt var det att se hur stort intresset redan är för D-modellen.
På lördagskvällen hölls stor
middag och fest bland alla tusen-

tals deltagare var överraskade
manga svenska citroenentusiaster. Stämmningen va.r hö9, samtalsämnet varju givet och dethela inramades musikalislt av tre
Hollåindska jazzband av högsta
klass.
På söndagen fort§atte marknaden, men vi ägnade dagen åt Flevolandparken. Nästa vrirldsmöte
blir i Danmark 1992 och då ska
vi vara dZir förhoppningsvis i

B-1 1.
Hans-Bertil

Tidigt 20-tal, modcll 82, modell A, 5 cy mfl..

Kegresse från Asienexpeditiorun 193I

22 cv 1934 (11 cv).
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J E MT LAN D S V ET ERAN B I LKLU B B

ÅnsuörEspRoroKoll

DEN 27 NovEMBER 1989

§1
Vice ordförande Folke Boogh förklarade årsmötet öppnat och håilsade ett femtiotal nåirvarande
v?ilkomna.

Till ordförande för

årsmötet valdes Petrus Sandberg och som sel«eterare

Åke Jåimtsäter.

§2
Frågan om årsmötets behöriga uflysande bersvarades med ja.

§3
Till justeringsmåin valdes Sture Persson och Assar Byström.

§4
Å.rsmötets dagordning godkändes.

§s
Verksamhetsberättelsen upplästes av sekreteraren.

§6
Revisionsberättelse föredrogs av revisor Yngve Boson med trjiilp av overhead-bilder.

§7
Ansvarsfrihet beviljades för styrelsen.

§8
Folke Boogh visade förslag till budget för kommande verksamhetsår.

§e
Arvode för styrelsemedlemmar faststiilldes till 500lff/fu i likhet med tidigare.

§10
Styrelse for 1990: ORDFÖnaXDE
VICE ORDFÖNEXDE
SEKRETERARE
KASSOR

LEDAMOT

Evenemangs - och rallykommi

FOLKE BOOGH
nyval
HANS BERTIL ROSELL nyval
SVEN SCHYLBERG
fyllnadsval
ÖnreN BERGQvIST
nyval
IRENE FREGELIN
JAN GUNNAR JONSSON
STURE KINDBERG

2är
2är
1år
2är

tt€,:

EVENEMANGSANSV JAN GUNNARJONSSON omval
ELSE BRITT

TEGSTEDT

uÅrAN CARLEx

EVA RAGNARSSON
ERNST HJALMAR WALLIN
PER HOLGER PERSSON

l'"^Mor
26

nyval
nyuul
nyval
nyval
nyval

1år
1år

lår
1tu
1år
1år

§11
stylelse§uppleanEr

lgg0:

AppEla\Äsr orrval

drr uon r.l. t-IAssE

;)*"1
ÄxBrÄlrrsÄrm ;h"r

@

I år

ie
i å,

KERsrrNrÄursÄrrn

Re,i§qcrlee& SffiPi?il"*oo
ffil'$ lH
§12

RoLFNIIssoN
KENTLpETI

@1990:

omvat t&

orrval

r

E

§13

Eegp m val av klubbmästare
§14
Titl divub

hänskö6

till evenemangskommittEn"

ftr 1990 omvaldes Folke Iäfgren

§15

Vd

av rodalcimskommitE delegerades sfrelsen.

§16

Sm mhd dtr ITTIIRF:s årsmöte
Folh l^öercn som suppleant

valdes Folke Boogh och örjan Bergqvist med

§17

Iltt v$eEaningen omnaldes

Else Britt

Tegsbdt llåkan Carldn och Anders Krisofftrsson

§lr

fm

@

omvaldes Folke Boogh, Folke ffenuningsson och Gösa Lindsfiöm.

S"nu-

gue.

beslutades höjas

§20
FoIh Bmgh

avlade

report

till 1251r för 1990. Avgft för famitjemedlem

25

tr/år

som

tidi-

fråE IVIHRF:§ årsrnöte. Protokoll från mötet fum§ i klubblokalen"

§21

tifr*ffi"HHy:ffiHO*

berättade om hur klubben

blivit ägarc och vilka personcr som detragit i an-

Tlbbmedt€mmar

Ärmet

ftrrorrdade att beslut om användningsområde tas

som arbetar med re-

yid niista årsmöt€.

§n

Ratly 1990 bör gå av stapeln efter semestern.
§.23

Ovrigafrigor:

ffits"

päpekar fel

i

stadgar

beräftnde tidpunkt för årsmöE och tillägg i

Änari4g av stadgarenligt ovan delegeras

rtl*t.ro.
n

§ 9 our rä-

Folke Löfgren stiiller frågor om tack till sponsorer för Jamflirallyt och om rallyt kan bli fiadition.
Evenemangskommitt6n uteder eventuell fortsättning av Jamtlirallyt och Folke Boogh meddelar att julkort med tack skall tillsåindas sponsorer med flera.

Yngve Boson framför sin åsikt att evenemang bör kunna gå med vinst. Att nästa nurlmer av
"Backspegeln" utges nåir ekonomin så tillåter samt att portokostnaden bör nedbringas genom
samordnade utskick.
Vincent Eriksson kommenterade turerna betriiffande bilmuseet och Folke Boogh replikerade
om kontakten mellan IVBK och kommunalrådet Nils Eriksson i åirendet. Sven Schylberg och
Folke kifgren framhöllJVBK:s målsättning att verka för bildande av bilmuseum.
Frågan om rabatter för klubbmedlemmar vid inköp från olika firmor delegerades styrelsen.
Sven Schylberg påpekar vissa felaktigheter vid anvåindandet av vandringspriset som skiinlrts
av Kåill Sandberg. Styrelsen utreder i samråd med donator hur priset skatl anvåindas i framtiden.
Claes Rudbeck tar upp den återkommande frågan om bristf?illig stiidning i klubbgaraget. Årsmötet beslutade delegera till garagefogden Anders Eklund att föreslå och genomföra förbättringar avseende städning, inaktiva hyrestagare szlmt eventuell annan placering av automater.

Årsmötet höllen tyst minut till minnet av några klubbmedlerrmar som under senaste tiden av-

lidit:

Olof Östlund
Håkan Persson
Bary Eriksson
Roger Nilsson
Evert Hansson

Brunflo
Loke
Lugnvik
Bleckåsen
Brunflo

§24

Arsmötets ordförande Petrus Sandberg avslutade fusmötet och tackade alla nåirvarande.

Folke Boogh avslutade med att framföra ett tack till Petrus och till de avgående i styrelsen.
Östersund den 3 december 1989

Åke Jåimtsäter
sekreterare 1989
Justeras:

Sture Persson, Assar Byström
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OMIttEy

f':9

EoErzErrloog lggo

»r Kubbafton måndag26

rr Miftnordenmarknad

februari

1g.OO.

lördag 19 maj.

Dt Veteranutställning fredag 18 maj - söndag,2O maj.

»r

Storsjörally fredag 16 juni - lördag 17 juni.

D+ Måndagen den 26 februari kl 19.00 Studiebesök på
F4. Folke visar F4:as Räddningsstation, därefter visar Sven Schylberg film från Jamtlirallyt. Katfe i Restaurang Murklan.
Samling vid vakten F4 (grinden) mellan 18.45-19.00. Hail tlOen annars kommer ni inte in!
Ring Folke_ Boogh telefon 0649 - 121 41före den 24lebruari och tala om hur många ni
kommer, för förbeställning av kaffe. pris 15 kr.

FRIVILLIG ARBETSKRAFT ÖruSXAS ilLL:
MITTNORDENMARKNAD: 3 - 5 personer till biljetter, parkering o s v.
VETERANUTSTÄLLNJ|G: 6 - I personer att bemannä Kubblikater, försätjning av trojor,
tidningar, dekaler etc. Värva nya medlemmar.
OBS! Var och en jobbar endast någon timme!

Det blev få svar på tiivlingarna, men hiir iir dom i a1a
fall.

vinnare av frågetiivlingen i Backspegeln vfuen 1999.
Krysset:
1" Jan Burman, I.{åisvägen 10, 833 00 strömsund

2. Rikard Jonsson, Kavallerivägen
191 78 Sollentuna

Alternativsvar:
Rikard Jonssotr, Kavallerivägen 8,
l9l 78 Sollentuna. 13 rätt.
2. Jan Brum&r, Näsvägen 10, 833 00 Strömsund. 9 rätt
3. Ingvar Isakssotr, Pl 7150, 833 00 Strömsund. 7 ratt
4. Anders Erikssotr, Kåilen tr980, 830 40 Krokom. 5 rätt
1.

8,

Rätt svar

Rätt svar var WALTER PERCY CIIRYSLER
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var:

1. Renault
2. FN
3. TWN
4. Kaiser
5. Nash
6. DKW
7. Ariel

8. BSA
9. Plymouth
10. Facel Vega
I 1. Harley Davidson
12. Indian
13. Volvo
14. Fiat
15. Sarolea

M HAR FL\T:ITATU

{{
Berryall Äke

FRAru:

T[LL:

Sjövägen 46

Giirdsta 2180
830 03 I{ALLEN

Brunflo

0&3 - 200 56
Hamberg Ivar

Villavägen 34
Hagfors

Stennåis 3
910 11 BJURHOLI\{

0943 - 310 30

Hoflin Hans Olov

Ragunda 5n4
840 70 HAMTYIARSTRAI.ID

Stidervägen 67

Kälarne
Jakobsson Claes

Johansson Malte

Odenskogsvägen

Llz

Faryarggnd42

Ostersurd

831 51 oSTERST.TND

Krondikesvägen 22

Sikås 4090

83070M

Östersund

0644 -

Johansson Mikael

Kyrkgatan 29.

III

Midgår{.sgatan 3 E, fV
831 45 OSTERSI]ND

Ostersrmd
Johansson Sven-Olov

Johansson

Bertil

$egementsgatan 28
Ostersund

20288

A

I

Taptogriind 5,
831 38 OSTERSI]ND

All6gatan 1
831 36 OSTERSI]ND

Knytta 3366
Ostersrurd

063 - 1223

Ameli

4

Odensalagatan 55 B
Ostersund

Fageöagken 6
831 46 OSTERSUND

Karlsson Michel

Qpe 2607
Ostersund

Bledän8150
830 22 FAKER

Nilsson Magnus

Köpmansgriind 6 D
Falun

Kvarnbergsvägen 1 F

Nilsson Olof

Skolvägen 13
Ockerö

Brururefj åillsvägen I 8
MO 33 IIARESTAD

Nyman I-ars Christer

Homsgatan 9 B
Frösön

Tomvägen.1
832 00 FROSON

Jönsson

Näsman Roger

Önevägen 15,

IV

Frösön
Persson Bemth

Iagqr:ansvägen 85

.Erunflo
Pettersson Peter

Rudbeck Claes

Stener

Irif

79T 54 FALUN
023 - 231 65

Fröjavägen.10.p
832 00 FROSON
Optand ?955
831 92 OSTERSI.]ND
063 - 355 87

Ocke 1M3
Mörsil

Ocke 1318

Eåirgargr'andV+
Ostersund

Box 6072
831 06 ÖSrrnSr.rND
063 - 11 2L 36

Brogänd 16

830 04 MORSIL

A

Ostersund

Stenhuggargriind 2
831 51 OSTERSUND
063 - 11 L7 70

Bensjö 260
Bräcke

Bensjö 292§

Wickberg Håkan

Fredagsvägen 7
Sjåilevad

Båunansgatan 12
892 00 DOMSJO

Wäirdell Janne

Iöjtnantsvägen 176
Bnmflo

Nävervägen 31
831 72 OSTERSI.'ND
063 - 864 86

Sund Jan-Evert

30

840 60 BRACKE

VALKOMMEN TILL OSSI

vIBLIR
ALLTFLEROOO
KRISTOFFERSSON,
CENTRUMGATAN 3

B4O 92

SVE[.tr

VEMDALEN

LJUSLIN,

OLDE

KITTELBERGET 4566

830 5I OFFERDAL
0640-700 BB
HUSQVARNA

2gI

C/o

-65
6

83I 45 öSTERSIJND
P

VÄ

PL 514

N

B3I 6?

RÅDHIJSGATAN 121 AöSTERSUND
063-10 46 77

B3I 45

NILS

N00RDANruP,LDEN ?.230

930 40 KP,0K0I\4
0640-140 28

v0lv0 Pv 544 -64

B3] 93

C)

STERSUND

B CABR I OLET -59
ERIKSSON, VINCENT
7

063-11 23 0t
FIGARO,

B4O

TO.HAMMARSTRAND

FORD

AIIGLIA -50

0696-l I1 77
y0lv0 Pv 444 -53

INDIAN ACE 1265 CC -28

OLOFSSON, JOHAN
BYEVÄGEN I3 B
B3O O4 MöRSIL
0647 -605 33

TOlv1MY

0DöSUNDET I7B5
B3O 40 KROKOM
c53 -342 l3
11

ALFA ROi'IEO FIONTREAL -73
'! S TARGA -70
PORSCHE 9I

v0lv0

500 cc -3I
UE§TERI.IJND, SVEN
FRöJAVÄGEN. I9 B
832 ()O FRöSöN
v0LV0 PV 444 A -47
REX

t,ilESTTRLIJND,.TORD

SANDVII(IN 3328

B3I 93 öSTERSUNt)

PV ES 444 -53

OLSSON, YNGVE
BOX 7
B3O 47 TRÅNGSVIKTN

0540-401 3l

PERSSON, ALLAN

GLöSA 1231
B3O 44 NÄLDEN

0640-240

SVENSSON, PER-OLOF
REGEMENTSGATAN 44
831 35 öSTERSUND

063-13 3B 0l

B3O 3O LIT
0642-105 I6

D,IG

KARLSLUNDSVÄGEN
B3] 42 öSTERSUND

TORE

OLSSON, ARVID
KORNÅKERSVÄGEN 23

ERICSSON, ARNE
K'NYITA 3389

2

SJöLIN, SVEN-ERIK
ESPNÄS 36BB
833 OO STRöI,ISUND

GULLBACKEN 4OBO

BERGLIN, KJELL-ÅKE

A

B3O 3O LIT

STUGUN

NILSSON,

B3I 7? öSTERSUND

,

ERIKSBERG

B

BO

NYBYVÄGEN

BM}' 7OO COUPE -60

BACKLUi'ID, RUNE
ANARISVÄGEN 9

BERTfNI

76

B4O

TUNON

NORRA GRöNGATAN
B3] 41 öSTESUND
063-11 42 42
v0LV0 PV 544 -65

RIGNER,

NILSSON, STIG

17
iJSTERSUND

GE

-55

PETTERSSON, ROLAND

MALMROT, CATARINA

I

45

RENTZSCH, RALPH

DODGE DART GT HT

KN

0640-208

B0x 794
790 6O VIKARBYN

LUNDGREN, KENT
PL 562
830 O4 MöRSIL
0647 -60? l3

AGGELIE BILLY

PETIERSON, BENGT
TROLLSÅSEN 2920
B3O 44 NÄLDEN
OPEL ADI4IRAL

-53

FURUTORPSGATAN

-fRIK

47

CHEVROLET CHEVELLE

PERSSON, TORD
DROMMENVÄGEN
34

B3I 71 öSTERS UND

31

l^l.IBERG, CLAS
BIBLI(]TEKSGATAN

83I 42 öSTERSUND

063-11 49

46

v0lv0 AMAZ0N -59
öBERG, THORE
ROTVÄGEN 4

B3I 73 öSTTRSUND

063-806 50

-65 DKI{ 8OO JUNIOR -62
DKT{ F ]I
-64

29

B

VALKOMMEN TILL OSS!

vIBLIR
ALLTFLE,ROOO
JENSSEN, ARNE
JAKTSTIGEN 2?

B3I 43

F=J

PETTERSSON, ANITA
HÄGGENÅS 3035

A

B3O 3O LIT
064?.-201 21
F = O ARHUSIANDER

öSTERSUND

JENSSEII

PETTERSON, AGNETA
TROLLSÄSEN 2920

B3O 44

SUNDEGÅRD, BO
BYVÄGEN 59
832 OO FRöS(jN
F = G SUNDEGÄRD

NÄLDEN

0640-208 45
F = B PETTERSON

MEDLEMT,L{RS BILAR

volvo PV 544, 1964 cigare Nj/s Berren, Krol<om.
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clrevrolet chatelle,

lgdf

rigare Attan persson, Nrilden.

DI<w 8a0 Junior, 19dz rigare Thore öberg, ösrcrsund.

Mimnden

Chevrolet 1950 Styletine de Luxe
i hyfsat renoveringsbart skick stiljes på grund av
sviktande arbetspre stationer.
Alf, tfn 063 - 12 22 55

DKW 3-6 1957 Renoveringsobjekt.
DKW AU 1000 I96L Renoveringsobjekt.
Bedford skåp tidigt 50-tal uselt skick, men bra att
Rallykläder
Även om du inte har en så gilmmal bil som 50 år
kan det väl vara trevligt att köra i tidsenliga kläder.
Till salu har jag:
Ätta silkesstrumpor, fabriksnya.
Två par herrbyxor stl 46 148
Damkläder frfui 40-50-talen samt några
handväskor och skor.
Else-Britt Tegstedt
Åkerbåirsvägen 11
831 62 ÖSTERSUND
Tfn 063 - 12 50 85

Monark JB 128 cc nästan komPlett.
JO Andersson

Tfn bost 060 - 56 54 25
Tfn arb 060 - 13 M 58

Buick 37za
Div motordelar
Bengt Åte Söderholm
0647 - 460 30

Monark 150 cc 1952
Originalskick

Tfn 0623 - 401

DKW Sport

14

1937

t hk. Isåirplockad,

nykromad. Origlnal, sist körd
Mätarst 120 mil. Pris 15 000:Kjetl Eliasson
Tfn 063 - 859 55 kvällstid.
1951 .

Mercedes 219 Sedan 1959.
I original- och utställningsskick.
Per Holger Persson
Tfn 063 rZ 30 60

plocka delar från.
Lars-Göran Falck
Strandg*tm 18 A
831 33 OSTERSUND
Tfn bost 063 - 10 51 29, arb 10 55 7L-

DAF 55, 1970 med taklucka.
Resenrdelqbil följer med som

åir

skrotad, plus

mycket reservdelar.
Sven-Bertil Sahlin
Tfn 063 - 11 03 89

Säljes eller bytes mot HD delar.
Jeepdunk med skruvlock '43
Element (Ha Dees special car heater) har suttit i
bil med torped av trä.
Till Dogd e -46 frontplåten mellan skiirmarna med
cromelist och Dodgemåirke. Lister (ramar) till insidan av rutorna. En yttre och en innersarg till blinkersen, signalhorn ca 50 cm långt.
Titl Renault -39 generator typ D 48.
Till Chevrolet -39 framurel, bakaxel, hjul.
Titl Dodge ca '36 baklucka
Tilt Chevrolet -27 r 28r 29 hinl, framaxel.
Till Anglia ca -52154 motorhuv, kylarmaskering.
Till Pontiac -48? kylare.
Tilt Ford last ca -39 raln, framv&grl, hjul, ihoprostad V8.
Till Vedette motordelar + wå block.
MC skidor typ kronans, samt ett par små
Till Monark ito 98 cc framgaffel.
Till M Berlin 50-tal ram, framgaffel, bakskdrmal,
pakethållare, kjedj e skYdd.
Till Zrdindap -53 raln, framgaffel, bakhjul, framhjul, lykthus.
Tilt Monark M 300 -50 ram, framgaffel, skärmar,
tank.
JB motor L25 cc utan cylinder och topp.
Till Sachs 98 cc motordelar, hjul, framgaffel, dålig
raln.
Nya mopeddäck 23 x2,24 (19 x Il4) 90:-/st, for
två 150:-,
Till höghjuling nav.
Sutt Berglund
Asarna
Tfn 0687 - 3M 05, gåirna för 21.00'
Bytes helst mot HD-delat, eller säIjes.

Ford 20 M, 1965.
Bra motor (kompl bil).
Jan Bagge

0647 - 503 71,, kvåillstid.

Mercedes 190, 1950.
Motor växellåda, skiirmar, dörrar m m.
Olle Olofsson
063 - 11 27 66
0640 - 421 2r

Delar till äl$re Yw-buss
Mats Engström
Tfn 063 - 11 26 28

Till Scania-Vabis L927
Kylare, ratt med stång och snäcka. Instrument med
bräda m m. Ev hel "Epa" med dessa prylar.

Reservdelsbilar.
Ev repobjekt.
Ford Popular 2 dr.
Ford Taunus 17 M 1958.
Opel Rekord L957
Austin A 40.
Pobeda
Ram med framvagn CHEV 51
Hudson -34 ? kaross
Delar tilt CHEV last tg}B-tg}g
Div nya och beg delar rill olika bilar 20-60-ral.
Christer
0680 - 600 7t

Femväxlad
En

-

Atf

Tfn 063 - t2 22 55

Frikoppling Elektrisk belysning

Ner-c-Gar har nyllgen lullbordal en tärd on
öknar med en medelfart av 3l km. I

-

26

x J2 tums ringa r"

5,400 km.-från ilew York till Log Angetoa övor borg och gendm
timmen under hela färden.

Un av firmanr rcprctcnlanlcr lommcr inom Lort att bcröka Sverige Iör att tråfla avtal ang. agcnturcn, lnlrcrrcradc
återförräljarc ombcdcr omcdclbart rLriftligen

-

på cngchka

.-

rätta rig

i

förbindclrc med

H. H. POWELL, Palece Charnbers, Westrninster, LONE)ON, S. W.
De:

^{H,RACAR

åkande::::.1l:iffiit'äi
35
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l.

e er'murs

ETT VARMT TACK TILL VARA
SPONSORER
Svenska BP, Jämtlands Folkbank, Åhl6ns,

Xffi "*ii$id''.l+,11',ffiihililJfl,=,53.11;
Fresks, NNP, Lugnviks Bildemontering,
Akademibokhandeln,
Berndtssons Förlag och Tryckeri,Larssons Guld,
Frösö Hendtryck, Elekrodiesel, lvars Bil.
Ostersunds kommun och
Försäkringsbolagen Skandia, Folksam och Yorkshire.
Er medverkan gjorde att vi kunde genomföra ett lyckat arrangemang av
Jamtli Rallyt och Motorhistoriska dagen 1989.
Jemtlands Veteranbi
Styrelsen

Från starten av Jamtlirallyt vid lvars Bilmusettm.
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