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JEMTLANDS VETERANBIL-

W

intressanta fordon bevaras, renoveras till originalskick och behållas
inom länet. Vi träffas och har trev-

KLUBB bildades I97O och är en
sammanslutning av nästan 500
medlemmar med ca 900 fordon.
Klubben vill verka fcir att historiskt

ligt tillsammans rned våra garnla fordon.
I klubblokalen på Odensalagatan 40 är det öppet hus varje
måndag kl 19.00-21.30 Där kan Du ta en kopp kaffe,
medan Du studerar böcker ur klubbens bibliotek eller tar
en titt i klubbtidningama. Ktubben har också en dam- och
ungdomssektion. I garagelokalen på Bangärdsgatan 55, får
Du hyra mekarplats. Du kan ocksä låna klubbens dolliea gn, moto rl yft, blästerskåp, plåtkantvik mm.
Som medlem får Du bl a Motorhistoriska Riksförbundets
evenernangskalender med årets alla evenemang och stora

v

annonsblad med annonser från hela Norden. Som medlem

får Du efter minst ett ärs medlemsskap teckna den förmånliga specialförsåikring, som finns i Folksam och Skandia. Genom klubbens gruppabhnnemang, får Du rabafierat pris på Classic Motor.
Rabatt får Du hos Järn & Maskin, Zäta Glas, Autotjänst,
IMA Kembar, Kilremslagret, Morten Lars Maskin, Laitis,
Reservdelen, Elektrodiesel, Fresks, Heggenäs Industribläster, Jerci Produkter, Overås Veteranbildelar och Norrlands Custom Örnsköldvik mot uppvisande av medlernskort. Auto Tjåinst och HP Färg ger ut rabattkort.
Jemtlans Veteranbil Klubb är ansluten till MHRF, Motorhistoriska Riksftrrbundet. I klubbens tidning, som utkommer kontinuerligt, är annonsering kostnadsfri för alla medlernmar i klubbar, som är ansluten till MHRF'. Medlems-

avgift

fu

L40 kr/er. Registreringsavgift för ny medlem

eller återinträde 50 kr. En tidnindurskick per familj.

STYRELSE

REDAKTIONSKOMMITTE

Sture Kindberg ordf,

Else-Britt Tegstedt sammankallande

Bronshängevägenl7, 831 61 Österund, 063 - 11 03 44
Else-Britt Tegstedt v ordf,
ÅkerbZirsvägen 11, 83 I 62Östersund 063 - 1250 85

Jan-Gunnar Jonsson

Sven Schylberg sekreterare
Grytan 2450,834 00 Brunflo

Ängevägen 6, 834 00

Brunflo

063 - 207

0I

Hökbäck 1435, 830 30

Lit

0640 - 1LL 74

Norra Grongatan 6, 83 | 4L

063 - 10 35 32

Magnus Roos
Viltstråket 1 A, 832 00

Ängevägen 6, 834 00

063 - 216 83

Brunflo

13

ARKIVARIE
Folke Löfgren

Fröson

063

- 435 43

MEDLEMSREGISTRATOR
Märta Backlund

S

Krokom

Aspås 2847,830 40

Krokonr

Folke Hemmingsson
Storhögen 4434,830 30

Box

0640

- ll2

53

2007

,840 31

0&2 - 10 | 46

Östersund

Frösön

063 - 1 1 35 03
063 - 436 38

ffi Stromsund
RALLYKOMMITTE

Nyhamn3425, 833

0670 - 2W 79

Irdne Fregelin sammankallande
Mlilltorpgatån 3 B ,832 00 Frösön

063 - 10 35 32
Jean Jensen
Jaktstigen 22 A,831 43 Östersund 063 - 11 69 Lz
Jan-Gunnar Jonsson
Ängevägen 6, 834 00 Brunflo
063 - 216 83

Lit

Åsarna

0640

- lzl 4I

0&2 - 400 42
0687

- 3OO 24

Vincent Eriksson sammankallande
Karlslundsväg en 7 ,831 42 Öswrsund 063 - L2 08 13
Birgitta Grauers
Stenstigen 10, 83 | 43 Ostersund 063 - tZ & 24
Märta Backlund
Ringvägen 29,830 40 Krokom
ffi40 - II2 53

Else-Britt Tegstedt

Östersund 063 - t28231

Taptogriind 13, 831 38
B itr Jan-Gunnar Jonsson
Ängevägen 6,834 00

- 1 1 03 44

DAMSEKTIONEN

GARAGEFOGDE
Anders Eklund

Bronshåingevägen 17, 831 61 Östersund 063

EVENEMANGSKOMMITTE

ÅTnTNG S K o MIvTITT E

Folke Boogh

Gösta Lindström

063 - 216 83

Sture Kindberg

Ringvägen 29,830 40
FÖR

L250 85

Sven Asp

Yincent Eriksson styrelseledamot
Karlstundsvägei7,831 42 Östersund 063 - 1208

Viltsuåket23,83200

-

Ernst Hjalmar Wallin

Ir€ne Fregelin styrelseledamot
Mäiltorpgatan 3 B ,832 O0 f'nison
Ja n- G unnar Jonsson styrelseledamot

Sågvägen 13 Aj 830 40

063

Gunnar fsaksson

Syen-Olof Norin kasscir

Krokom

62Östersund

Åkerbiirsvägen 11, 83 L

Brunflo

I 62Ösrcrsund

063 - t2 50 85

Eva Ragnarsson
0

63 - 216 83

MARKNADSANSVARTG
Jan-Gunnar Jonsson
Ängevägen 6,834 ffi Brunflo
Magnus Roos
Viltsträket I ,832 00 Fröson

Åkerbåirsvägen 11, 83

063

- 216 83

063 - 436 38

Billsta 1155, 840 Hackås
Gerd Löfgren
Viltsträketz3,&3z 00 Frösön

Kerstin Isaksson
Hcikbäck 1435, 830 30

Lit

Ir6ne Fregelin
Mälltorpgatan 3 B ,832 00

Frösön

063 - 7AZ 55
063 - 435 43

O&Z - 101 46
063 - t0 35 32

Postadress

Besöksadress

Telefon

Box 2045

Postgiro

Odensal agatan 40
Bangårdsgatan 55

063 - 11 5034
063 - 10 05 60

885211-3

831 02
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I och med årsmötet den 18 november satte vi punkt för verksamhetsåret 1992. Något som åir mycket glädjande är att vi under
det gångna året har fått ett fyrtiotal nya
medlenrmar i klubben. Vi kommer till den
18 januari att rikta en speciell inbjudan till
dessa medlemmar fcir en informations- och
filmafton. Sjåilvklart ar övriga medlerlmar
också välkornna.
Vär riksorganisation MHRF har antagit 6
st nya klubbar och bestär nu totalt av 104 st
medlemsklubbar med drygt 50.000 medlemmar. Det är ett icke oväsentligt antal
när det gäller att sätta kraft bakom krav för
att påverka myndigheter och politiker i fcir
hobbyn viktiga frågor.

Det är också glädjande att två av våra motortidningar Classic Motor och Bilsport under året har giort reportage om skickliga
och intressanta renoveringar frän liinet. Jag
tänker nännast på Mats Ragnarssons Dodge Convertible -36, Alf Nordlanders Scania
Vabis 3251 och Jtimtlandsbuss Brockway
Omnibus och Scania - Vabis Bulldogbuss.

Den budget som låg for det gångna äret
pekade på att vi skulle tära på vårt kapital,
vilket vi också giorde, med ungefiir 38 tusen kronor. Utfallet blev trots det nästan
sextusen kronor bättre åin budgeterat. I den
budget som nu är fastställd för 1993, rdknar
vi med att våra likvida tillgångar ska växa
med cirka fyra tusen kronor under förutsättnirg att vi genomfor en aktivitet, typ utställning, i likhet med tidigare år. Vi kommer också under 1993 att ha regelbundna
avstämningar med våra revisorer som ett
led i att kunna göra delårsuppfoljningar
mot budget.

Vid årsmötet antogs styrelsens förslag till
nya stadgar. De nya stadg arna avspeglar
bättre klubbens nuvarande verksamhet och
är fcirhoppningsvis mera överskådli ga och

lättillgängliga. Jag tror ändå att vi får vara
beredda på att stadgarna, från tid till annan,
måste kompletteras eller justeras
ett tidsenligt verktyg.

for attvara

För övrigt är vi just nu i ftird med att dra
upp riktlinjer för 1993. Jag tror att de stora
hörnstenarna blir, en marknad och utställning i mitten av maj samt ett åinnu inte datumbestämt Storsjörally. Vi deltar även i
diskussioner om förutsätfiringar och planering för en gemensam samlingspunkt där
olika fordonsklubbar kan träffas en bestiimd
veckokväIl under sommaren.

Vi jobbar även med att fcirsöka hitta en ny
klubblokal som passar oss bättre iin den nuvarande på Odensalagatan, En lokal, mera
familjeviintig med gröna ytor sommartid
gtc.

Har ni hört att vetenskapen snart har hunnit ifatt oss bilister. Man har kommit på att
efizymet monoaminoxidas, MAO, i blodet
päverkar oss som biHörare. Människor med
låg halt av enzymet har betydligt större benägenhet att ta risker i livet än de med hög
halt av samma ämne. En viss andel av befolkningen föds tydligen med låga MAO-nivåer. Och som om inte det skulle vara nog
så har man inom ytterligare ett biomedicinskt forskningsområde upptäckt signalsubstansen serotonin. Serotonin-nivån ar i
rnotsats till MAo-halten inte konstant utan
päverkas av vår livsföring, hur vi sover och
inte minst på vad vi äter. Vid låga halter av
serotonin i kroppen blir vi mer aggressiva
och impulsiva, Jag tror jag vågar dra en inte
alltför djärv slutsats om vårt trafikbeteende,
p..g.ansat till dessa två faktorer, och det ar;
At och sov ordentligt sä blir du en bättre bilförare! Visst var allting mycket enklare forr
i världen. Lev väl!
Sture

fades första gången den

tre rnedlemmar som del-

27 mars 1992, där ett femtontal personer beslöt att

tog på

Citro0nvärldsträffen i Danmark den 2L23 augusti. En träff med

ning. Den 10 maj hade vi
ett mycket uppskattat hydraulikmöte med möjlighet att fylla våra kvävgastörstande fjädringar och

Citro6ner, ett sextiotal säljare av reserv-

bilda våran lokalavdel-

Av Hans-Bertil Rosell

l\T
I\

för att
återfå den rätta komforten
ackuniulatorer,

u har även Jämt- i bilarna. Därefter har vi
Iand/Härjedalen be-

rikats med en lokalav-

delning Av

Svenska

Citro6nklubben. Klubben är öppen för alla
som är intresserade aY
Citro6nfordon, oavsett
typ och årsmodell.
Svenska Citro0nklubben
bildades redan L959 av
entusiaster av z-CY modellen. Klubben har idag
ca 1400 medlemmar och
har en huvudstyrelse som
ansvarar for de rikstäckande frågorra. Aktivitetsmässigt består klubben av
tolv lokalavdelningar från
Skåne tiIl Norrbotten.
Dessutom finns tre modellsektioner, D-, SMoch A-modellsektionen,
vars uppgifter ar att tillgodose intresset for dom olika modellerna, samt att
bidra till att trygga reservdelstillgången. Dom flesta

lokalavdelningarna har
aktiviteter en gång per
månad, t ex månadsmöten
eller teknikträffar. Som
medlem får man också
tidningen Autogenial tio
nummer per år. Där kan
man också annonsera gratis.

Vår lokalavdelning träf-

haft

månadsmöten med
innehåll.
olika
Vi var även

1 500

delar och tillbehör från

hela världen och 4 000 entusiaster.

Är du intresserad av
Citro0n och vår verksamhet kan du kontakta Janne
Wärde1l och Hans-Bertil
Rosell.

STYRELSEN
PRESENTERAR SIG
Jemtlands Veteranbilklubb har ca 500 medlemmar och väldigt många tir okända för varandra. På
senare fu har det tillkommit en hel del nya medlemmar och eftersom vi också har en ny styrelse i

De'börje me'en Anglia.
Ni som känner mig som
JG kanske inte vet att jag

ar döpt till

Jan-Gunnar,

därav forkortningen.

Vi i

styrelsen ombads att
presentera oss i tidningen
och nu är furen kommen
till mig.
Mitt bilintresse började
troligen redan på babystadiet eftersom min mor jobbade på en bilfirma och
min far drev en däckfirma
och körde taxi. Redan som
4-5 åring kunde jae skilja
på de flesta bilmärken som
då fanns i Hammerdal. (Då
såg ju inte alla bilar ut som
Toyota eller Audi, utan en
Kaiser Manhattan skilde
sig markant från en Vauxhall Cresta!)
Min första egna bil var en
Anglia -55 som jag fick av
en moster. Då hade svensk
bilprovning just börjat och
golvet på Anglian hade tyvärr fcirsvunnit efter ett antal år i dåligt garage med
jordgolv. För övrigt såg bilen ut som ny. För att kunna köra, ffiåste jag först
tjyvköra moppe i 3 km för
att sedan som 13-åring
kunna köra min egen bil
på en liten avsides byslinga. Iag tror det var
mera oskyldigt, är det som
vissa 13-åringar idag for-

fu vill vi presentera oss. Hoppas det leder till att
du hejar i§enkännande när vi§es någonstans!
I förra numret av Backspegeln var det vår sekreterare Sven Schylberg, som berättade om sig
och sin kärlek till larnmelbilen. I denna tidnin[
har turen kommit till styrelseledamot, Jan-GunnAr
Jonsson.

driver fritiden med.
Veteranbilsintresset började med en F'ord V8 1938
som jag köpte troligen
L974, och i samma veva
blev jag medlem i JVBK.
Min svaghet ligger nog åt

40, sO-tals amerikanare

och jag har vid det här laget provat ett antal märken
både som bruksbilar och
som hobbyfordon.
Jag har faktiskt bara totalrenoverat en bil och det är
den Plyrnouth Coupd -47
som jag köpte för 16 år sedan och faktiskt parkerade
i ett kallgaruge i dag den
25 oktober för vinterföryaring. Den blir nog "brydd"
för det är första gången bilen inte står i varrngarage

på alla år. Trots att bilen
var i fantastiskt skick vid
inköpet var jag optimist
och rev den i molekyler.
Huvar, dörrar, skärmär, inredning inkl instrumentbräda, rutor, ruthissar, motor,
låda, ja allt utom bakaxel
har jag åtgardat. Allt blästrades lackades, try klädsel,
rutor, däck, helrenovering
av motor etc. Det kostade
både svett och stålar för att
allt skulle bti så bra som

möjligt. Efter ett sådant
jobb får man ju "hjärtsnörchpen" vid ett evenfuellt stenskott. Numera har

jag fått lite ändrad syn på
bilinnehavet och kommer
inte att göra om ett sådant
renoveringsjobb en gång
till. Det gör inget om inte

våra fordon är i utställningsskick. Använd bilen

och det duger bra om dom
är i slitet bruksskick. Det
är i alla fall mycket, mycket roligare att köra
garnm'bil än en ny totalt
själlös dataritad plåttåda.
Jag använde min Plymouth cab -48 så sent som
för tre veckor sedan , faktiskt några dagar i jobbet,
drog släpvagn och lastade
verktyg i skuffen, den fick
bli lite skitig, men vad gör
det, jag trivdes.
Om jag känner att jag har
lite tid i vinter har jag ett
nytt objekt i garaget, nämligen en Renault Floride
Cab -62. Jag har inte samrna energi som Stig Nor6n,
så jag lovar inte att den ar
klar till våren.
På senare år har jag till-

sarnmans med några i
klubben åkt runt på marknader och köpt och sålt
"rat". Det ser jag alltid
fram emot, och det är en
annan utövnirrg av hobbyn
som kan rekommenderas.
Vi hörs J.G.

TUNGA RALLYT''ÅI(ARSVÄNGEI\]''
L2 september 1992
Av Tony Erlandsson

ed

Jämtlandsbuss
två veteraner Scania
-52 (Hammarnäsarn) och
Volvo -53 (Skvader) åkte
vi fem stycken till Uppsa-

Ia för att delta i raltyt

som arrangeras ay Mo-

torhistoriska

sällskapet
med Scania som huvudsponsor.

Vi åkte redan på fredagen
fcir vi skulle h2imta Brockwayn vid SF filmateljder i

Pgf finaste brandbilen var Uppsala brandkårs Tidaholmfrån
1929.

_ Stockholm på eftermidda-

gen. Bussen deltar

i inspel-

ningen av Kådisbellan en
film som komrner på biograferna hösten 1993.
Resan gick utan problem
hela vägen, noterb art är att
vi kom till Uppsala fcire
Jämtlandsbuss veckoslutsbuss. Vilka affiirsmojligheter, nostalgiresa till huvudstaden, hörselskyCd ingår i

biljettpriset.
Morgonen den LZ samlades vi på Scania i Upps aLa

for avfärd på det L6 mil
långa rallyt , som gick

Uppsala

Enköping
Strängnäs med mål på Scania i Södertälje.
Vägama som rallyt gick
efter var inte dom nya breda motortrafiklederna utan
vägar mera i stil med fordonen.

Drn-lju!-liga-stg var Polisens vattenlcanonbil, en Margius Deutz
med luftlqld dieselrnotor. Den har för övrigt aldrig anvtints av
polisen vid kravaller.

Efter några kontroller
som bestod av manöver-

prov och kunskapsfrågor
så kom vi till Enköping för
lunchuppehållet. Där samlades mest alla fordon en
längre tid så vi fick en fin
överblick av deltagarna.

På skvaderns

informationsskylt så står det att
skvadern är en av två bevarade i Sverige och natur-

ligwis så dök den andra
upp. Det var en privatperson som jobbade på Philipssons i Stockholm som

F

ord TT last

från

1919 med autentisk last fastsurrad pd ftaket.
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räddade den från att bli
husbil. Den är en Mercedesbuss som har gått i trafik uppe i Åsele Dororea
iinda tills i fjol.
Efter lunch fortsatte vi
mot Södertiilje där mål-

r.,,

'q).

gången skedde vid Scania,
varje fordon blev presenterat för publiken innan den
fick parkeras.

Som avslutning av rallyt
En ökta amerikanare Kenworth truck
gen direkt från nå'n highway i (JSA.

från

1950, verkade vara ta-

fick vi besöka Scanias mu-

seum där

prisutdelning

skedde. Kenneth Pettersson som rattade Brockwayn var så skicklig på att
manövrera bussen och svara på teorifrågorna att han
kom på åttonde plats. Sedan fick Brockwayn ett hedersomnämnande för att
den är så specie[, vad gä1ler antal och fin renovering. Om det någonsin blir

originalmotor i den så
kommer den att bli helt
Volvo 52:a med gengasdrrft, dom fick avbryta lunch och kontrotiler tidigare rin os.§ andraför att trinda upp i pannan innan affird.

unik.
Söndagen ägnade

vi åt att
>+

frakta oss hem till Ostersund och det gick lika bra
som nedresan, det är fantastiskt vad en 40 år och
100 000 mil gammal buss
kan kännas "ty".
Ett stort tack till Berners i
Östersund som sponsrade
oss med bränsle till resan
och till Jämtlandsbuss som
lånade oss fordonen.
Busschaufförer: Kenneth
Pettersson, l,enn art Sandberg, Stefan Hemmingsson, Tony Erlandsson och

FordVB Pickup från 1935 den var nristan iför fint skickför att
vara en lastbil.

Björn Jönsson.

,j:.§

HOSTPICKIIICK
Text & bild Magnus Roos

Mffiliåi?.åä,fff;11i#lemmarna på en picknick till
okänt måI.
Den tr.evliga utflykten började
med att åtta stycken ekipage
kom till samlingen vid traqar-

keringell. Fiirden gick
längs Krondikesvägen

sedan

till

Stu-

guvägen och vidare till utflyktsmålet som visade sig vara
Spikbodarna. Matsäckskorgar
med innehåll plockades fram
och trots regntunga skyar kunde korv grillas.
På parkeringen såg det ut som
på tidiga 60-talet med bilar från
5O-talet och början av 60-talet.
En skön syn för oss bakåtsträvare!

MO

II

SIDONNI

Av Sven Asp

GAIVTM CYKE
ammcykelträffen

l-r
\rhöilsiåriStrömsundstrakten.

Det

yar

faktiskt lite spännande
att se hur många som
skulle komffiä, eftersom
det blir lite långt attåka
för en del.
Vädret såg

till

LTRAFFE N L992

äldre motorcyklar vågade

sej på den tripper, som
faktiskt gick bra för alla.
ammanfatfiringsvis kan
man konstatera att ca 20
personer deltog i träffen.
S

en början

inte särskilt uppmuntran-

de ut. Ett par

besökare
från Åre-tratten hade rejält ösregn från starten.
Men efter ett par små
regnskurar Strömsund,
visade sej vädret sen från
sin bättre sida.
Större delen av evene-

i

manget hölls hos Kalle
Roos i Tullingsås. Där visade han sina samlingar,
och kunde dessutom demonstrera sin Husqvarna
1000 cc från sent 20-tal.
Det är en fantastiskt välbevarad maskin som Kalle fick köpa for ett par år
sedan. Den hade då stätt i
en loge i över femtio år.
Så småningom var det

dags att äka ca fyra mil
norrut for att titta på mina
samlingar. Ca tio stycken
9

Att döma av alla forfrågningar innan träffen, skulle åtskilliga fler ha kommit om inte vädret sett så
dystert ut.

Vad sag,s om att få din kära
v e te ranbil " a, porträtterad,, ?
Red träffade reklamtecknaren och konstnären Gunnar Säfsund från stockholm
på veteranbilmarknaden i Falun.

Tyvärr vAr vädret inte lämpligt för arr
sitta och teckna av fordonei på platsen.
Vi vill emellertid visa eff smakprov i
svart/vitt.

Kontakta: Gunnar Säfsund
Hedvigs.lundsvägen 11
138 00 Alta
Telefon 08 -773 18
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NY MEDLEM PRESENTERAR SIG

ATT BLIMED MG
Av Ola Ramstedt

VY

ad i herrans nAmn är det

som gör att man skaffar sig
en 42 år gammal bil utan tak

och dessutom iir tillverkad i

England? Och till råga på allt
betalar lika mycket för den som
för en skapligt fabriksny japan?? Och inte har plats i garaget, vi har ju redan två bilar???
Jag gör inte anspråk på am ha
några sanna svar på dessa frågor och det finns forvisso ett
stort antal ytterligare frågor,
som så kallat rationella betrakta-re kan tänkas ställa sig och
för all del även stiillt mig infor.
Min mor har berättat för mig
att jag som mycket liten ägde
en hygglig förmåga au redan
första dagen demontera mina
mekaniska hjulklappar. Förmågan att remontera (renovera)
dem liir dock ha varit avsevärt
mindre utvecklad. Men herregud, ni minns väl de diir fdrtåirliga små metall tungorna, som
höll ihop dätidens rnodellbilar.
Ni vet, de där som ofelbart
bröts äv, nlir man försökte bända dem tillbaka på plats igen,

om inte vid forsta försöket så
absolut senast vid det andra.
Dessa modellbilar, som efter
"renovering" bokstavligen föll
ihop, bara man tittade på dem,
grundlade förmodligen min kiirlek till de engelska bilkonstruktionerna.
Sportbilsintresset iir väl inget
unikt hos vare sig unga gossffi,
ynglingar eller yngre medelåIders män. Dock har min mor
haft en direkt påverkan på
sportbilsinnehavet. Vid 20 års
ålder skulle jag köpa min andra
bil (den första tog slur efrer rre
månader). Den skulle vara ny
och jag hade tiinkt mig en MG
Midget MkII. Drömmen tog
dock snabbt slut. Efter att utan
resultat hotat med att göra mig
arvlös, (iag kontrade med att
ifrågasätta om inte sannolikheten att hon skulle iirva mig först
i så fall var större), krossade
modern drommen med argu-

VAD SKALL GRANNARNA SÄGA? Det var ju bara att kapitulera. Men en engelsk bil skulle det vara. Och inMENTEU

te för vanlig. En sprillans ny
hundkoja, Austin 850 fick duga
som substitut för Midgeten.
Trots allt såg den ju ut som den
som Paddy Hopkirk vann Monte Carlorallyt med. lnte för att
det var en Cooper S, men nog
var den engelsk alltid. Efter 9
månader flagade lacken av i
stora sjok Lring de utanpåliggande gångjiirnen på dörrar och
baklucka. Det var niir jag skulle
byta den, som jag upptiickte; att
en gång engelsk bil, alltid engelsk bil. Ingen bilhandlare vill
byta in den med mindre än art
de fick den till skänks, utom
BMC-handlarna. Således fortsatte mitt uddabilsägande under
tolv år med ytterligare 3 engelsmän, varav en förklädd sportbil,
nämligen en MG 1300 Mktr (0100 på 13,5 sek). Det diir fiirstod nog aldrig modern. Alla
bilarna var begåvade med samma egenskap, de led av någon
sorts inby ggd sj åilvdestruktion.
Hur som helst har jag aldrig
varit intresserad av "vanligai'
bilar. Det niirmaste jag kommit
att äga en vanlig bil iir en Volvc
343 med gummisnoddsdrivning, och den var nog ändå inte
speciellt vanlig. Hissnande köregenskaper på halt underlag.
Nåväl, efter en 23-äng frigö-

relseprocess vågade jag ta
språnget och fråga min förstående fru om vi inte behövde en
turboladdad laddluftkyld fyrhj.ulsdriven japansk sportkuird.
Till min förväning höll trbn
med mig om att det var precis
vad vi behövde! Inte hellei modem hotade liingre med vare sig
arv eller grannar. Faktum var
att det var jag som funderade
mest pä vad grannarna skulle
säga. Det visade sig sedemera
att våra grannar var mycket mer
vidsynta än jag hade trott. Sagt
och gjort, bilen köptes in. Men
det var ju ändå int-e riktigt vad
jag hade tänkt. Den var ju röd

och inte Brittish racing green,
som första MG:n var.

Förströt bläddrade jag i
Alingsåstidningen förra- sommaren. Till salu: MG TC -48.
Vi åkte och tittade pä den. Jag
Foto: Jan Andersson
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förstod forst senare vad jag

fic[

se, en

till

banracing ombyggd

TC med feta däck, "moto§kelskiirmar", störtbåge, nummer
på dörrarna och rallystolar!

Detta

till det facila priset av

000:-. Köpet fick ansrå,
men suget efter en MG var
340

väckt på nytt. Jag lånade etr antal nummer av Classic Motor av
Leif Fregelin och diir: Till salu
hos en bilhandlare i Falkenberg,
en MG TD 1950 års modell.
Och va'billigt! Mindre än hälften iin TC:n!! Hiir gällde det bara att övertyga frun om det
oundgängliga behov vi led av
en TD! Aterigen fick jag klan
för mig, att Barbro snarast alltid
funderat över, varför vi inte sedan länge ägt en MG TD. Hon
stoppade till och med ner en

blank, underskriven check i
byxfickan på mig, varpå jag
och sonen satte oss i Toyotan
och körde till Falkenberg. Da'n
därpå stod vi hos ftirsiiljaren
och tittade på en gkinande blank
skick som ny". Att "renoveringen" bestod enbart av
ny lack och delvis nytt krom,
begrep tiIl och med jag. Kulö-

'TD " i

ren, som kallades ftir Brittish

racing green, visade sig senare,
när bättringsfåirg skulle inhandlas, snarare var Volvogrön nr
146! Men nu var det inte läge
att hålla på med futtigheter som
att pruta. Köpet gjordes upp, sedan försäljaren sjiilvmant prutat
bort 10 000:-. Bilen levererades
en vecka senare i Östersund på
ASG-terminalen i Lugnvik. Det
var nu november och tiimligen

kallt. Bilen stod liingst bak i
släpet på en långtradare. Batre-

riet var heh dött och att starta
qrotorn gick följdaktligen inte.
Aterstod att rulla av den "för
hand". Det var ju lite nesligt,
men oundvikligt, ftir publikskaran var stor trots att klockan
var sex på morgonen. På med
startkablar, men motorn var och

forblev död. Bensinbrist? Iväg
efter en dunk med bensin. Inte
hjälpte det! Och nu skulle jag
vara på jobbet om tio minuter.
Bara att lämna bilen bland långtradarna och fara på jobbet.

Tillbaka på lunchen. Nu niir
det ljusnat, kunde jag konstatera att chokewieren var krokig

och hängde upp sig halwägs.
Sedan detta fixats startade faktiskt motorn. Efter att ha fipplat

fem minuter med att

lossa

handbromsen, kommer jag i
väg med ett skutt, kopplingen
var allt annat än vibrationsfri,
men dock...

Varför är allt bakvänt på denna bil? Att ratten sitter till vänster pä en engelsk bil må vara
hänt. Men varför iir låsfunktionen bakvänd på handbromsen?
Man trycker in knappen för att
låsa bromsen i stället for att
trycka in den ndr bromsen skall
lossas. Varför iir elsystemet
plussjordat os v... Fartvinden
och minusgraderna slet hfut i

öronen och innan jag kommit
hem på Frösön hade kopplingen
slutat att fungera. Viixla gick
inte liingre. Det visade sig att
justeringsskruven skruvat upp
sig så att wiren blev f<ir lång. In
med MG:n i garaget under vintern, sedan nytt batteri inhandlats. Corollan parkerades på garageuppfarten och Celican fick
flytta ut på gatan till postbitens
och snöplogarnas odelade ftirtjusning. Bara att planera ftir en
förlåingning av garaget med 3,6
meter. Priset på utbyggnaden?
Försumbart.
En sen kväll

i

januari ringer

jag MG Car Clubs distrilcsre-

presentant i Jiimttand, för att
anmäla mig till denna illustra
sammanslutning. Det visar sig
vara en granne, LT-fotografen
Jan Andersson och tio minuter
senare står han i garaget och inspekterar bilen. Tala om genuint intresse. Dah efter kommer
han med fyra kameror på magen och en reporter, för att göra
ett reportage om bilen i LT.
Skriver nu april månad L992.
Solen skiner och någon snö har
ju knappast funnits. Det iir nog
dags att lufta bilen igen. Sagt
och gjort. Efter fem kilometer
finns endast handbromsen kvar
i funktion av bromssystemet.
Däremot är insidorna på framhjulen tämligen välsmorda. Av
bromsvätska. Bara att investera

i fyra nya hjulcylindrar

ritl
framhjulen. 500: sryck. Passar
på att låta avlägsna en halv liter
skit i förgasarna. Nu skall väl
t2

allt vara OK. Tills kondensatorn lägger av. Orsak: Vevhusventilationen släpper inte bara
ut en ansenlig mängd avgaser
och olja. Sedvanlig brittisk
ingenjörskonst har låtit denna
mynna ut intill fördelardosan,
som snart blir halvfull med olja.
Detta uppskattar varken brytarspetsar eller kondesator, som
snabbt slutar att fungera. Grannen, som dr motorkunnig, tycker for övrigt att avgasröken åir
väl blå.
N{åväI, efter sex veckors toppväder är det dags för Storsjöral-

lyt.

Regnet står som spön i

backen på morgonen. Pyttsan,

man har väl sufflett. (Har du
förresten köpt någon rill
MGB:n Janne?) Den iir dock
konstruerad for regn som faller
vertikalt. Sidorutorna iir av sådan brittisk konstuktion, ätt det
är enklast att avstå från att forsöka montera dem. Tack och
lov upphör regnet efter en timme. Evenemanget var en verklig upplevelse. Tack för det och
priset, fyra liter motorolja! Den
kom viil till pass. Vi kom hern
Nu iir garaget tillbyggt, kylfliikten sitter lös, vattenpumpen
gnisslar, motorn har eff "mystiskt" missljud, synkroniseringen på växlarna ar obefintlig,

,

kopp-

Suftpu-

Ju vara

kris i Sverige. Siljeströms Mo-

torrenovering, Odensala Bygg
och Brittish Sport Car Center
skall ju också leva. Man drar
sitt strå till stacken.
Varför då en MG TD 1950?
Men herregud, det iir ju störtkul

och minst sagt

omväxlande
med en sådan bil och sä såg ju
bilarna ut ndr jag var liten. Jag
kunde aldrig begnpa varför inte
min far kopte en sådan, när han
köpte familjens första bil 1952,
utan en Jowett Javelin. Bilen iir
perfekt för att köra till sta'n och
köpa kebab med.
Förresten, vet någon om det
finns en Jowett Javelin i "skick
som ny" till salu? Helst med ursprungsnummer O 14683. Jag
är i så fall spekulant.

FLYGNE

SURSTROMMING

Av Micke Morris

lygande

surströmså kan man
väl sammanfatta Morrisklubbens aktivitet den 15
augusti.
Dagen började med att tio

ming, ja

Morrisar åkte ut på Ope
flygfält där vi deltog i flygets dag med att våra bilar
blev uppställda till allmän

utfördes från deras militdrplan AntonoYZ. Och dagens
höjdpunkt for många var

det engelska attackplanet

Bae Harrier Gr7.

Så avslutades dagen för
Morrisklubben med att vi ät
surströmmirrg, sill och korv
i Östersunds motorcykel-

klubbs klubbhus i Grytan.
Vi var 24 stycken som åt
och njöt hela kvällen. Det
var en rolig kväll med
många historier och långa
skratt. Något som är extra
kul är att vi fått så många
nya ansikten med oss på våra träffar, denna gång var

11 av 24 stycken nya för
JATTE,KUL
"gamlingar"
tycker vi
säsongen.

beskådan (ca 8 000 besökte
flygets dag).
Det fanns mycket att beskåda denna dag allt i från
Östersunds flygklubb som
var forst med sina skolplan,
sen kom det sevärdheter hela dagen. Bland annat Lin-

jeflygs Boeing 737, Viggetr, DC-3a från 1943, ett
gammalt jaktplan som heter
Vampire. Ryssarna visade
E tak 55. Dom visade också
fallskärmshoppning på en
så 1åg höjd som 100 m, det

SISTA KLUBBKVALLEN 14 DECEMBER

januari kl 19.00 startar vi med klubbafton
för nya och gamla medlemmar.
TIA Kinnarps lokaler, Splintvägen 1 i Torvalla
18

Film och fika!
Vi önskur alla Hjiirtligt välkomnu!
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\IETERANBILSMARKNAD I FALUN 4.5 SEPTEMBER
Av Irend Fregelin och Else-Britt Tegstedt

H't
r'

redag fdrmiddag började vårt

reseäventyr! Tänk att vi, två "tanter" fick följa med JG:s Worldwide
Travelling på turn6. Resten av gänget
bestod aY: Chaufför JG, Mats, Kalle,

Bengt, Börje och Leif. Vilken fin
buss, ffiycket komfortabel med kök,
toa och sängär, vad kan man mer begära?

Vi

hann knappt blinka forrän vi var i
Sveg och där blev det paus med diverse
inköp.

Nästa stopp blev på Vildmarksbaren
där vi klikadp god mat. Apropå stopp
det var faktiskt rätt många kisspauser
efter vägen - stackars JG.
I Rätwik upptäckte Leif att han glömr

Klartför affird till Falun.

munspelet hemma. JG letade rätt på
musikaffären och se'n blev det musik
och allsång.
Massor av mat inhandlades på ICA Fiolen till kvällens grillparty. Ni skulle se
JG:s grill, säkert Europas största!
Väl i Falun så påbörjades förhandlingar om var vi skulle eller var vi ville parkera. Mats och JG skötte forhandlin garna med bravur.
Och sedan började GRILLPARTYT!
Från alla håll dök trevliga människor
upp ur mörkret. Vissa hade en köttbit i
hander, andra hade dragspel eller gitarr.
Vi tror (men vi är inte helt säkra) att några bar på flaskor! Stämningen blev i
varje fall högre och högre! Vips så blev
det dans i bussen tiink att det finns utryrnme för vals i en buss! !!
En av kvällens underhållare var

Diskussionerna var ofta höga i bussen - allt från
bilskrot rill politik.

L4

På grund av regnet kunde vi tjejer tyvärr
ej packa upp alla våra prylar som kläder,
hattar, skor m m. Men lite skrot kursade

Gunnar Säfsund från Stockholm.

Klockan 02.00 körde vi resolut ut alla
obehöriga ur bussen och sedan sov vi
ända fram till 05.00. Pigga och utvilade
mötte vi en ny dag med REGN, REGN
och sen lite SKYFALL!

vi allt!
Sammanfattningsvis hade vi jätteroligt
på resan och vi har redan bokat in oss for
nästa års veteranbilsmarknad i JG:s
Worldwide Travelling Bus!

§N!E§;

En av larillens underhållare var Gunnar Stifsund
från Stockholm.

Tappraförstiljare Kalle, JG och Stig och Sören
som luilsade på.

Else-Britt i regnet på marknaden uti Falun.

Irenö i affrirstagen.
15

l(gsters
Motorboghandel
Ostergade 9
Postbox 209
8900 Randers
Denmark
Ttf. 86 42 66 13

lands Veteranbi lklubb
Box 2o45
Bangårdsgt. 55
831 o2 Östersund

Jemt

Postgiro 6 00 84 96

Sverige

11. B.92

Kare venner af veterankoretojer
A11e veteranfolk kender problemet med at fj-nde
ti1 sin bi1 e11er motorcykel.
litteratur:
Men ikke a1le ved, at lssningen på problemet er
at henvende siB ti1 K0STERS I'10T0RBOGHANDEL, der
motorer Skandlnaviens storste og mest effektive
boghandel.
som vi for
Ved siden af de almindelige udgivelser,
rådighed
over Skanvi
det meste har på 1ager, har
motorlitteratur.Den
dinaviens storste samlin P, af
indeholder 35.ooo forlangst forsvundne og udsolSte
ti1 nasten
reparationsboger og instruktionsboger
bi1er, motorcykler og traka1le tankelige koretojer,
torer.
i 25 år, så
Vi har arbejdet rned motorlitteratur
vi kender a1le muligheder og har et stort net af 1everandorer over hele verden, hvor vi finder de mest
utroli ge specialiteter
Hjalp Jeres medlemmer ved at gare dem opmärksom på
de muligheder, vi har for at hjalpe dem.
VenliS

Aldeling al
Kssters Boghandel ApS
RAdhusstrmde 2

h

Åöningstider:
Mandag til fredag
9.00 - 17.30
Lordag 9.OO - 12.00

89OO Randers

Trf. 86 42 66 13

Jens Olesen og Claus Olsen

IJIIa-Brittr 66, älskar sin eldiga cabriolet

FRÖSON (LT)

Hon, årsmodell 1926, och han, årsmodell

ldig, exklusiv MG/A

klamen på sin tid

tillhör henne!

sportbil'. Och han

- Jag älskar min bil, säger hon och låter sina
tindrande ögon varsamt emeka den ljusblå veteranbilens elegant strömlinjeformade kaross.
Denna kära klenod som ger henne så mycken
glädjeoch självkänsla och till och med en känsla av bestående samhörighet med framlidne maken Cltista Jälmbrant ftir rrilken "den lilla ljusblå" också var älsklingsbilen.
Det varju maken som köpte denna "BKF040"
som det står på registreringsskyltarna. Vid se-

nare oftirsynta ftirfrågningar från hugade spekulanter om bilen varit till salu så har UllaBritt och dottern Charlotta båda slutit bilen
ännu närmare till sina hdiirtan och allt mera ftirnärmat awisat alla sådana fiirsök.
- Aldrig, skrek Charlotta sårad rakt in i tele.
fonluren ftirsta gången någon dristade sig att
ställa denna fråga. Här skulle minsann inte säljas någon bil! I varje fall inte den här bilen...
O MINNESVARD RESA
Familjen har haft flera bilar och däribland en
annan MG/A som maken Gösta inköpte som ny
redan f 957 men som dess värre demolerades vid
en traf,rkolycka år 1960.
Vem han sedan köpte "BKF 040' av är hon
inte alldeles säker på, men hon tror att det var
av en frösöbo.
Den mest minnesvärda resan från tiirjan blev
makarna JälmbranLs bröllopsresa i Långsele.
Efter vigseln i F-rösö kyrka flög (!) de nämligen
till hennes hcmtrakter i Långsele.
Och vem firnns väl dar om inte bilen; ditkörd
i hemlighet av en av hennes vänninnor! Så det
var bara ftir de nygifui att iklädda bröllopskla-

derna ta plats och köra ett ärevanr i Iångsele
med omnejd under oitsbornas ftirundrade och
beundrande blickar.
O IÅIYG SEMESTERTRIPP
Bland andra glada minnen erinrar sig UIlaBritt en tre veckor lång, solvarm semestertripp

till Jugoslavien.

Jugoslaverna spanade storögt

fiirvånade efter huwagnen som Gösta Jälmbrant egenhänögt hade monterat ihop efter en

byggsats. De såS ju bara husvagnen som rullade fram på vägarna - inte den lilla låga sportbilen framftir-..
Andra tillftillen när MG:n kommit till heders
är vid goda vänners bröllop i Alsen och när
Charlotta tog studenten.

D IIiNNER SAIVIHÖNICHPT

't-Illa-Britt Jälmbrant är livrädd fiir att hon

ska uppfattas som "mallig" därfiir att hon råkar
ha en sådan bil- Det är jag inte! Men jag känneren viss samhörighet med min avlidne make genom bilen.
Därfiir är det med en viss tvekan hon till sist
ftirsynt berättar, att hon inte bara vågade köra
sin MG/A i sommarens upplaga av veteranbilsrallyt 'Storsjön runt' utan också erörrade ett
tredjepris i den frågetävling som ingick i arrangemanget-

Det var en skön känsla, en seger över hennes
egen osäkerhet, att våga ställa upp och kunna

klara av att köra detta ralty.
Detta veteranbilarnas "Storsjön runt'inte är
en tävling utan mera en behaglig defrlering.
Den gången deltog 5O-talet veteranbilar i olika
klasser som körde från Ostersundstravet till
Persåsen

i

Bergs kommun-

Jag kan inte tala orn vad det betydde ftir
mig, säger den timida darnen eftertanksamt.
- Ar det där din bil?! Det brukar ungdomar
utbrista när hon vanligtvis iklädd sin röda överall rrch vita hjälm ätervänder till sin bil efter uppehall i de utflykter hon gör ibland.
- De väntar sig väl en ärtig tjej och inte en
gammal 'tant-, säger Ulla-Britt glatt leende.

-
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Folo: Jon
Andersson

ROCKFESTIVAL
Av Micke Morris

ördagen den 18 juli
for vi med våra rnorrisar till rockfestivalen i

ett regnigt

Hammar-

strand. Avresan

skedde
Ostersund kl

från Statoil i
8,30, det var inte mindre
än nio stycken som körde
i kortege tilt Stugun där
jag (Micke) hoppade på
efter att lämnat sonen hos
svärföräldrarna.
I Stugun dök även Göran
Brännström med familj upp

och i Krångede hakade

Gunnar Lind och Rolf Östlin med fruar på. Väl framme i Hammarstrand for vi
till Trätojordsbacken där
det var auktion marknad

Olympia en lastbil och en
brandbil. Efter kortegen vAr
det middag på Trätojordsbacken. Efter middagen for
vi till Kullsta gamla skola
där vi skulle övern atta i tält
och på golven i skolan.
Kvällen kom och vi gick
till fesfplatsen och diggade
rock music till artister som

Rock-Ragge, Jan Rohde,
HP Burman, Burken, Hepstars, Lena Ljung och dans
till Stewes. Kvällen var
dryg för många, vi kom i
koj vid 2-3 tiden.
Söndag morgon var det

dax att se tilt att få med sig
sina blöta och skitiga kläder
med sig hem. På vägen hem
var vi till en bilskrot och kikade (inget intressant).

Samtidigt tog vi farväl av
Kent Lindberg, Hans Wese-

lius och färden fortsatte

mot Stugun där vi tog en fikapaus innan resan gick
hem till Ostersund. Vi som
var i väg var Dan, Guster,

Haldo, Kåre, Göran G,
Åt e, Rolf, Hans, Sten,
Tage, Göran B, Kent,

Gunnzt, Micke med en del
respektive.

'mm.
I väntan på att klockan
skulle slå 17.00 grillade vi
korv vid skolan där vi sedan skulle övernatta. Vid
L7 tiden var det dax för veteranbilskortege med 17

stycken bilar varav 13
stycken var Morris Minors

och en Morris Oxford, Opel

Dödsfalt

Giltigt Medlemskort

Vår medlem
Arne Persson, Bye
Brunflo har avlidit.

till att endast godkänna

Vi lyser frid över hans
minne.

Många klubbar går över

postens kvitto.

Det

är

svårt att ta med " A4pärmen" eller saldobeskedet när du behöver visa
upp giltigt medlemskap
för att få rabatt.
Styrelsen har därför beslutat att JVBK inför att
endast postens kvitto skall
gä11a.
18

Nya
Medlemsmatrikeln
Om du vill vara med i matrikeln ber vi dig att snabba på med uppgifterna!
Som bilaga till tidningen
medföljer blankett. Den
skall vara JVBK tillhanda
senast 15 december.
Styrelsen.

oo

OPELTRSF
I
SINGLNT)
oo

Lzjuli anord-

nade svenska Opelklubben en träff i Lobonäs i Hälsingland mellan
Voxna och Los. Ktubben
hyrde Lobonäs gamla
skola som numera kan
hyras frir marknader,
kurser och dylikt.

FRAN
SEMESTERN
Av Folke Boogh

ar i somras ute på en

Text & bild Magnus Roos

en 10 r

T

serydelsmarknad och fortsatte med tipspromenad i
den natursköna omgivningen. Vi hann också göra en tur på småvägar i
landskapet med Oplarna.
Kvällen kom och det blev
middag och gemytlig samvaro.

veckas bilåkande
med min kära hustru.
Jag förundrades över
vad alla semesterfirare

har bråttom. Många kör
med öppna spjäll och
bränner allt vad bilen
håller, för att hinna åka
så långt som möjligt under semestern.

I sommar har jag lärt mig
att stress av i trafiken och
inte bli forbannad, för konstiga omkörningar och liknande. Det lönar sig inte att
bli arg, utan man får behål-

la lugnet, och tycka

synd
om dom i stiillet, det tar lite
tid men det går.

Visst är det konstigt att

Träffen började på fredag
kväll med samling och

korvgrillning. Senare på
kvällen blev det dans till
levande musik när rock-

bandet "Crazy

Rebels"
spelade gamla goda 50och 60-tals låtar i skolans
aula. Den höga stämningen
lockade till sig traktens 1okala skönheter och efter ett
tag ekade musik, glada
röster och ljudet från opelmotorer över nejden.
Lördagen började med re-

På söndagen stod bilbedömning och prisutdelning
på prograrnmet. På träffen
deltog 2A sgcken ekipage,
den äldsta Opelbilen var en
Kadett från 1938. Från
Jämtland kom två bilar, familjen Bergwall från
Strömsund i Admiral L966
och undertecknad från Frösön i Kapitän 1960.

precis sarnma månad varje
är, så ger sig dom flesta
bilägare ut på vägarla. De
sitter några meter frän trafiken och dricker sitt kaffe i
avgaser och bensindoft, för
att sedan övernatta i någon

campingstuga inpyrd av
norskmargffin. Jag själv
härdade ut i fem dagar.
Bland annat åkte vi över

Charlottenberg in i Norge
och gforde en titt in till Eda
bilskrot. Skrot Kalle har nu
köpt tillbaka bilskroten
igen då forra ägaren bara
efter några år gick i kon-

kurs. Nu heter

skroten

Skrot Kalle AB. Där finns

det bilar bakorn höga
plankstaket, men då det var
semester gick allt på spar-

läga, men vad

L9

rnånga
>+

förklara varför en skada har inträffat, låt oss
säga kl 06.00 och frugan eller sonen körde.
Visst kan man köra till jobbet vid vackert väder någon dag och visst kan mAn åka på semester med fordonet, men det dr inget bruksfordon. Sedan får vi varje år skicka ut påminnelse till en massa medlemmar som inte har
betalt medlemsavgiften, men har en veteranbilfcirsd,kring. En billig forsäkring har man,
därför att man är med i en veteranbilklubb.
Sedan uir det alltid ett tiotal medlemmar
som sänder in avgiften utan att skriva sitt

4}-sO-talsbilar som finns där, på en yta av 810 hektar.
En dag senare var vi i Lillehammer, OS-staden och difu var vi på ett litet bilmuseum som
hette Norsk KjOret[y, Flistorisk Museum. Det
var Lillehammers Veteranvognklubb som var
bakgrundsorganisation for en stiftelse som

driver musedt. Något att ta efter av oss i
JVBK. Det var medlemmarna själva som sålde biljetter vid enff6n.
1896 kom fcirsta bilen till Lillehammer från
Tyskland och kallades motorvagn. Bilen kördes bara detta är, (det var dåliga vägar) och

namn på talongen.
Nu har jag opererat bort mina njurstenar
och ser ganska ljust på tillvarotr, ha en skön
höst och må så gott.

ställdes undan, för att hittas igen fcir några år
sedan och står nu på Norsk Teknisk Museum.
Musedt hade sju norsktillverkade bilar, men
någon bilproduktion blev det aldrig. Sista
fcirsöket var 1956 då tillverkades sex personbilar av mzirket Tro11.
För er som åker till Lillehammer på OS -94
så ligger musedt mitt i stan vid Mesna Center.
Nu till något annat. LJnder augusti mänad
sålde JVBK lotter i kiosken utanför K2irnätr,
utav en dam vid namn Rut Nilsson. Det blev
många sköna tusenlappar i netto. Dessa pengar går till upprustningbn av lastbilen. Vi pEnerar att fortsätta lotteriet även nästa är.
För några veckor sedan var jag till Häggenås och hdlsade på Folke Hemmingssor, och
såg hans nya hembygda flygmaskin. Vilken
maskin, en läcker skapelse ja, en skönhet!
Strongt giort av Folke att i dom övre tonåren
bygga ett flygplan och ta flygcert.
Bakom villan har han stafrbanan, och från
verandan kan hans fru vara trafikledare, och
prata honom både upp och ner via radio och
telefon. Folke Hemmingsson får giirna lämna
lite fakta om sin maskin samt foto till redaktionen så småningom.

Troll 1956 (Norge)
Det siste forsoket på å få 'rgang
bilproduksjon i Norge skiedde ved
Troll Phstik- og Bilindustri, Lunde i
Telernark.
Produksirnen skulle egenflig g.ielde
hekkmotortiler av Trippels konstruk-

sjon fra Tyskland- Men det ble i
stedet til at man kjopte et antall
ferdige chassiser fra den konkursrammede Gutbrod-fabrikken, med to.
syliMret to-taktsmotor og forhjulsdriftSentratrarsrarnmen ble forlenget med
127 mm, ellers ble den §ske
mekanikken brukt uforandrd.
Karosseriet av glassfi berarmert plast
ble laget i Norge, men ifonner som
skrev seg fra en planlagt lisenspro
du§on av en Trippel hekkmotormodell, litt modifisert.
Produksirnen var lagt opp til en serie
på 15 triler. Bare seks ble bygrd. Fem
av dem på labrikken, og den siste ble
satt sammen av deler kjopt etter at
labrikken gikk konkurs.
Bakruten pä den utstifte *Troll. er
ikke original; bilen ble bygd om av
tidl§ere eier for å få den godkient for
4 passasierer.

FÖRSÅKRINGAR
Så lite om försäkringar igen. Det kom ut ett
rykte att så fort som man blivit medlem i en
veteranbilklubb så fick man ta en billig veteranbilförs2ilcring. Dema rykte iir fel, det gäller
fortfarande att man skall vara medlem i ett år
ftirst innan man får försäkring. Det finns alltfcir många lycksökare som dr ute fcir att ha en
billig fcirsäkring.
En annan sak tir att alltför många kör med
sina 60-10 tals bilar som andra bil åt frugan
eller som bruksbil, det kan bli svårt ibland att
Vrighyvel i Laxviken
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Gatwnelbilsrepa,rationer
Av Sven Olof Norin och Magnus Roos

Denna gång giorde vi ett besök hos Helge Isaksson i Hissmofors. Helge har många fordon och objekt.

På infarten till huset står en
Rover 75 1954 samt Helges
bruksbil, en Amazon och en
Atlas Copco kompressor.

Helge förbereder provstafi

av

motorn i Rovern.

Den sexcylindriga motorn pä 2.I
liter och 75 hp startar direkt, luften fylls av avgasmuller. Bilen
har stått övergiven i 26 år efter
en krock på 60-talet men i som-

ras tog Helge hand om den.

Bakom Rovem finns denna VolZir ett unikt
objekt i Sverige, det finns endast
en handfull likadana i renoverat
skick.

vo PY652 1930 som

HZir ser vi Hissmofors borgarbrandkfu, till vänster Volvo PV
833 195 1, 3,67 liters motor 90
hp. Samt Chewolet 6400 1957,
261 kubiktums sexa på 148 hp.
Helge visade dven sin Brandspruta Penta A4B från 1918 som
vi också provade.

6

i*.

Uuryckning!

Sven Olov
Cheva.

Hiir iir entrdn till Helges garage.
Vad finns där? Det får ni se i ett
kommande reportage
ren!

till sofirma-
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i Volvo, He1ge i

RAPPOR,T FRANDEN

GANTGNASOMEN
Av Magnus Roos

92 inleddes
med Bil- och Mc-show i
lshallen under helgen 29-30
och 31 maj. Under lördagskvällen tog den årligen
återkommande crusingen
vid från ca kl 19.00 då närradion på 96,L}{HZ började sända i SHRA's regi. 50och 60-tals musik blandat
med lite snack om bilar, ffic
och gångna tider levererades uti etern aY Hector
Carlen och Affe Fastesson.
I den fina vårkvällen fylldes staden med fordon av allehanda slag. Originalbilar
från 30-40-50-60- och 70-ta1
samsades med hotrods, Epatraktorer, motorcyklar och
custombyggen.
Det var medlerunar från
många olika klubbar SHRA,
JVBK, Vultureneck's, "Börje
Birgers Bil och MC" med
flera. Deltagare från Sundsvall, Örns[öldsvik, Sollefteå och till och med Trondheim syntes också på sta'n.
Bland medlernmarna i vår
egen klubb mzirktes bl a Ragnarssons från Hackås i Dodge -36 cab, Tommy Pettersson i -59 Cheva cab, Claes
Rudbeck i -60 års Opel Rekord, "Ersa" Eriksson med
Dodge Dalt -65, JG Jonsson
i Plymouth cab, Hasse Nordkvist med Carmann Ghia
samt fIB Rosell i Cittra B 1 1.
Undertecknad äkte tillsammans med Kurre Björkvist
och videofilmade i Tomas
Sannefurs Opel Kapitän -60.
Senare på kvällen kom
ommaren

även

marknadsbesökarna

från Sundsvall hem och körde några varv på stan i Kalle
Kingstads 32:a B-F'ord.
Bröderna Isaksson åkte Studebaker -50 och Austin At-

lantic -50, blandat med Opel
Caravan -60 med sökarlykta
pä taket.

Det var många fotgängare
och åskådare som stannade
upp på trottoarerna och beundrade raderna av glänsande bilar som gled förbi, ffiusik och röster från vårys tra
bilåkare hördes.

Vid korv- och hamburgerställen i sta'n parkerades bilar och åts "kulturkorv" (kokt
korv med bröd, senap och
ketchup).
Hela tiden hördes musiken
och Hectors kommentarer till
låtarna och bilarna som pas-

DRAGRACING I OPE
Helgen efter Bil-och MCshowen anordnade SHRA
dragracing på Ope flygfält
för första gången. [Jnder ett
uppehåll i dragracingloppen
kördes en kortege med entusiastbilar på flygfältet.
Dragracingen och kortegen
blev en succ6 för både åskådare, tävlande och kortegedeltagare. Vi får väl hoppas
att detta kan upprepas igen.
I ett samarbete mellan

JVBK och SHRA ordnades

crusing kvällar med radioutsändning varje onsdagkvälI i

juni. Trots fint väder i de
flesta fall var det få entusiastfordon ute och körde, kanske var Caf6, Norrköping intressantare, tyvärr!?
Den 8 augusti arrangerade

Nash 1934.

serade förbi. Själva fick vi
lova att montera en lysande
blombukett i balffutan till

SHRA sitt år1iga rally, Great
Lake Run med hemligt mål.
Ett stort antal fordon av skil-

nästa gång,

da slag, veteranbilar, custombyggetr, Hoffods mm körde
rallysträckan med ett 10-tal
kontroller. Kontrollerna be-

Radioutsändningen slutade
01.00 med "Sleep Walk"
framfcird av Santo and Johnny från 1959. I månskenet
rullade samtidigt en svart
Kapitän mot Brunflo, två söta flickor med hästsvansfrisyrer skulle få skjuts hem...

stod bl a av prickkastning
rned vevstake och kolv i
bildäck, äggkastning samt
identifiering av delar från

gammelbilar. Ciffo0n-entusiasterna hade garanterat känt
\r.
-a
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igen kylarmaskeringen som
var nog fler
än oss som gissade på Ford
eller Plymouth 341
1åg där, men det

Bland de som var

med

mzirktes bl a vår egen Indianåkande Fordfantast "Raggar" Gunnar Persson som
rattade en Nash 34. Bröderna
Boogh körde Camaro 68.
Hector med spätta gled
fram på en Harley Davidsson
Elec tra Police och Ersa Eriksson stod med sin Triumph
500 på en kontroll.

MåIet var grusgropen på
Rödön där grillat kött med
potatissallad serverades. Senare på kvällen bjöds det på
levande musik i form av
rockbandet "Black Velvet

skön känsla!
21.00 rände
^På klockslaget
-Highwaypatrol

Åbergs

Chevrolet sina blinkljus och
ledde karavanen av bilar utifrån travparkeringen.
Bilarnas
besättningar
sprang till sina fordon nästan
som i en Le Mans start och
det bar iväg längs Rådhusgatan, Gränsgatan och ner på
Kyrkgatan. Bilarna väckte
stort uppseende, en av dessa

var Lennart Nilssons

46:a

Cheva som med sin höj- och
sänkbara fjädring gungade i

takt med musiken ndr "Lets
Turkey Trot" med little Eva
sändes. Det va-r premidrturen
för denna svarta taksänkta
och flamlackerade tuffa bil.
Sista låten var "Early Autumn" med Woody Hermans
orkester kl 01.00, vittet kunde markera höstens intåg.

Nu stundar vintern och garagehalvåret men till vfuen
blir det nya cruisingkvällar,
veteranbilsrally och utsällning, så då skall hjulen rulla
igen!

Bluesband".

CRUSINGKYÄLL
Den 29 augusti arrangerade
den nyblivna motorklubben
Road Hunters nästa crusingkväll. Denna gång sponsra-

des radioutsändningen av
medlernmar i de många motorklubbarna.

Sändningen

bödade kl 19.00 med signaturmelodin till Sveriges Bilradio med CG Hammarlund.

Vid 20.30 tiden samlades
ca 100 fordon på travparkeringen varifrån en ca-ravan
skulle köra in till centnrm kl
2l .00.
Återigen fick man se hur
mycket fina bilar det finns
hZir i Jämtland, samtidigt som

Ford -54 och Camaro.

de flesta slag av fordon fanns
representerade, till och med

en trehjulig Heinkel Mc-bil

som kördes av Håkan Stölan.
Även Veteranbilklubbens
sekreterare var ute med sin
fru i deras De Soto 53:a, ett
ekipage som såg ut att vara
taget direkt från 5O-talet.

Att se alla

dessa bilar

samlade samtidigt och folket

sida vid sida med samma
musik strömmande ur bilradioapparater var en väldigt

Cadillac 1959.
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ENKÄTUNDERSöKNINGEN, SLUTRAPPoRT
Som ni säkert kommer ihäg skickade vi, först i våras och sedan i samband med
hösttidningen, ut ett litet blätt frågeformulär med sex frågor. Vi i styrelsen ville på
detta sätt försöka 'känna av" hur klubbens medlemmar tycker och känner om
klubbens verksamhet, d v s fånga upp positiva synpunkter och förbättringsförslag
till gagn för klubbverksamheten och planeringen framåt. 40 st av cirka 5OO
medlemmar har nu besvarat enkäten, d v s ungefär 8 oh.
Här nedan redovisas resultatet:
Fråqa

1

Hur tycker du att informationen om och från klubben fungerar?

1st

34 st tycker att informationen fungerar bra, 1 st tycker mindre bra, 4 st vet
ej svar. 7 st har dessutom framfört synpunkter till styrelsen.

Kommentarer f rän styrelsen:
Positivt att så många tycker att information ut till medlemmarna fungerar bra. Vi
har fått tips om att förbättra framförhållningen vad gäller aktiviteter och evenemang. Det ska vi försöka leva upp till.
Fräqa

2

Är du intresserad av otika studiebesök?

23 st är intresserade av studiebesök, 1 1 st är inte intresserade, 6 st ej svar.
har angett olika förslag till studiebesök.

1

1 st

Kommentarer från stvrelsen:
Evenemangskommitt6n fär jobba vidare med förslagen, och tar tacksamt emot fler
förslag för att kunna fä så bra geografisk spridning som möjligt
Fräga

3

Är du intresserad av fordonsutflykter?

27 st är intresserade av fordonsutflykter, 1 1 st är inte intresserade, 2 st ej svar.
Kommentarer från stvrelsen:
Här gäller samma sak att evenemangskommitten får ta del av förslagen och i god
tid planera in och annonsera om kommande utflykter.
Fräga

4

Vill du att klubben ska starta olika kurser?

26 st är intresserade av kurser, 1O st är inte intresserade, 4 st ej svar. Av de 26 är
många intresserade av flera kurser bl a, 1 1 st svetskurs, 17 st bilelektrisk kurs, 13
st motormekanisk kurs. 11 st har även gett förslag till kurser inom närbesläktade
ämnesområden typ plåtarbeten, förtenning, lackering, sadelmakeri men även
trafikbeteende, mörkerkörning o s v.
Kommentarer f rån stvrelsen.

Vi ska ta tag i detta och försöka få fram lärare och lokal för att efter en ny anmälningsomgång vara beredda att kunna starta upp främst någon av de tre angivna
kurserna.
Fråga

5

Har du synpunkter pä våra rattyn?

7 st har synpunkter på våra rallyn.
Kommentarer från styrelsen:
a kommit på att försöka samordna med grannklubbar för att få
att även köra en-dags rally, att köra i juli, rallyn med mera
r, vid prisutdelningen lotta ordningen på klasserna d v s alla ,,ettor
"tvåor" o s v.
Fråga

16

st

6

Har du andra positiva förslag?

har lämnat förslag till andra positiva förändringar.

Kommentar från stvrelsen:
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ETGI{T

har några bilf Norge
r'
entusiaster bildat en

MCffiS

klubb för amerikanska

bilmärken som

inte

Iängre tillverkas.

Den

CLUB

heter E,ight Amcars club
och bilmärkena som det
gäller är Packard, Kaiser, Studebak€r, De Soto, Henry J, Willys,
Hudson och Nash.
för några år sedan besökte vi deras träff som
dom hade i Kirkenär några mil norr om Oslo. Vi
kom fram sent en fredagkväll och blev väl mottagen av ett glatt säIlskap.
Nästa dag for alla till en
bilträff som en annan bilklubb anordnade. Där tog

Av Kerstin och Gunnar Isaksson

Studebaker Lark 1960.

två av Eight Amcars

Club's medlemmar pris
för finaste bil i respektive
årsgrupp.

Efter ett tag fick vi åka i
en Willys Aero Falcon
-53 till ett garage utanför

Kirkenär for att titta på
mer bilar. På tillbakavägen fick bilen slut på bensin! Vi fick stå ett bra tag
på vägkanten innan en
bussig tjej stannade och vi
fick bensin till bilen.
På kvällen dukades det
långbord på campingen
där vi bodde och några
grillar togs fram. Efter en
trevlig kväll sov vi i våra
fina stugor. På söndagen
åkte vi hem till Sverige
och Lit igen.

Packard 300, 1952.

Studebaker Champion Regal de Luxe 1948, Studebaker
Champion 1950 och Packard Hawk.
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Studebaker

C

hampion 1952

.

Packard ambulans.

Inte ens enWillys Aero Falconfrån 1953 kan så på tuft!
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torsjörallyts andra dag gavs, för in-

S tresserade,
xr
möjlighet att

kom från Fågelsjö

besöka

Hoverbergsgrottan och Toppstugan.
Men också Bergs Hembygdsgård med
bland annat Bingstasmedjan som attraktion. Ordftirande och eldsjälen i
Bergs Hembygdsförening Evert Olofsson lovade oss då att skriva några rader om Bingstasmedjan i vår tidning.
Vi tackar Evert för nedanstående artikel och önskar honom lycka till med
kommande arrangemang under L993.
Bergs hembygdsförenirrg äger forngården Bergheim som ligger vid foten av
Hoverberget med en storslagen utsikt
över den omkringliggande storsjöbygden.
Bland Bergheims hussamlingar finns
också den riksbekanta vapensmedjan från
Bingsta, vilkeir räknas till den äldsta mest
kompletta vapensmedjan i Sverige. I
smedjan finns bevarat originalutrustningen för vapensmide.
Den förste bössmeden Per Mårtensson

till

Bingsta L8L7 där
han köpte hemmanet Bingsta 1. I Fågelsjö hade han lärt faderns båda yrken som
jordbrukare och bössmed. Sedan han
uppfört sin bössmedja och tillverkar nödig utrustning, skötte han med stor skicklighet och framgång sina båda yrken.
Efter Per Mårtensson övertog sönema
Erik och Salomon Persson yrket som
bössmed. Erik fortsatte i sin faders smedja, emedan Salomon lät bygga sig en ny.
Salomon Perssons son Esbjörn Salomonsson och Erik Perssons son Per Eriksson förvaltade skickligt sina arv som
Sveriges kanske sista bössmeder av den
gamla skolan. När dessa kusiner gick ur
tiden, Esbjörn Salomonsson 1915 och Per
Eriksson L925, upphörde Bergs sockens
berömda bössmide.
Smedjär, där den nu står på hembygds-

gården, är väl värd ett besök. Den är ett
studieobjekt med speciell dragningskrafr
på vapensamlare och andra intresserade
av garnmalt vapenhanfverk.

Sista smedhalvan Göran Esbiörnsson Brage, vid
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borranordningenför bösspipor.

CLASSIC CAR WEEK I NNTTVIK
rn
t

änkte berätta om ett
lite oyanligare evenesom vi var med om
i1nang
somras. Nämligen CIassic Car Week i Rättvik.
Vi är alltså Gunnar
Persson, Kurt Berglund
och jag med respektive
familjer.
Gunnar hade sett över
bensinpumpen med nya
ventiler, och även monterat
en oljekylare. Året innan
hade han besvär med årglås på bränsleinförseln och
den här resan var ett mycket bra tillfälle att få det hela
utprovat.
Kurt ville göra Gunnar
sällskap i husvagnsfart, så
jag med familj for en timme senare, hade räknat
med att vara ikapp ganska
snart.

Vid Rätan tre mil

hemifrån kiindes bilen slö, jag
fick en olustkänsla över
mig. Ska det börja krångla
nu? Jag hade haft besvär
med starten hela sofltmaren
och inte förrän ett nyff batteri kom på plats blev den
som den ska. Fortsatte mot
målet men nog var det något fel. Drog ut choken och
vips klindes B11 som den
brukar göra och de 20 milen till Orsa fick den gå på
choke, ibland hel och
ibland halv.
Strax före Orsa hann jag
ifatt de andra, de hade stannat för en stunds rast.
Vi fortsatte till goda vänner i Orsa och mojligheten
att där undersöka vad som
felades bilen var också
ganska stor. Fick hjälp att

Av Gösta Lindstrom

demontera förgasaren och
efter en välbehövlig rengöring gick bilen som i fornstora dar.

Fulltankade och även i
magen mätta och belåtna
åkte vi nu i ett huj fram till

Med VlP-kortet i handen
äntrades forsta morgonen
ett dignande frukostborci,
det skulle foresten visa sig
att detta kort berättigade till
fria luncher och inträden
hela veckan.

Familjen Berglund, blir jag bra så htir mammn?
Foto: Jennie Jonsson

övriga på Campingen. Där
hade samlats bilar av allehanda slag. De 200 först
anmälda fordonen hade fri

camping hela veckan. Vi

fciredrog att bo hos bekanta
en mil utanför Rättvik. Det
kunde ju bli regn och att

campa med småungar i

regn, det kan ju gå för någon dag men inte i vårt
tycke en hel vecka.
Berglunds hade hustältet
redan upps att och det gick
inte ta miste på att de bestämt sig fcir att trivas.
Chaufförerna hade styrkt
sig med medhavda vätskor
så det föll på min lott att
vända om och åka tillbaka
till incheckningsplatsen for
att anmäla Asarnagängets
ankomst.
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Ungarno verkade trivas. Htir
Jennie Jonsson i hög posö.
Foto: Ingegerd Rubensson

fingeravtryck så kanske...
Där utanfor träffade jag

en bosatt på orten,

vars

morfar hade ägt min Indian

1200 och om tiden hade
tillåtit det kulle vi ha giort
ett besök hos honom och
tittat på gamla foton av
Snabbast uppför backen blev en jrimte Hans Dolgren från
Krokom med sin -55 Cheva. Foto Jennie Jonsson.

Anita hackade tänder, det
hade varit kallt att bo i tält.
Hon tyckte att det skulle bli
skönt att efter frukosten
komma in i bilen och få lite
värme.
Ett 30-ta1 bilar stod redan
klara när vi kom till startplatsen for dagens utflykt.
Falun stod för dagens mål
och besöket i gruvan imponerade verkligen.
längsta' dagsetapp
stod tisdagen for, den ge-

Vår

mensamma utflykten gick
då till Porfyn rri eöt i Ätvdalen och Gunnar Persson
som gio.t tre månader av
sin värnplikt vid Trängslets
vattenmagasin ville absolut
återse dessa trakter.
Trängslet var en fors i Ös-

terdalälven mellan Särna

och Siljarr. En damm är där
nu byggd 125 meter hög
och en krönlängd på 900

meter. Sveriges åttonde i
storlek rymmande 880 mil-

joner m3 vatten. Där hittade
vi älvdalsporfyr som ungarna samlade på sig i tron
att de var ytterst värdefulla.
På hemväg därifrån stannade vi vid ett naturskönt
område med ordnad rastplats för en sfunds fikarast.
Under tiden satt vi och spånade om vad som skulle

vary, sedan parkerade vi
och anslöt oss till publiken,
ja hela Rattvik var igen-

proppat och dussinet poliser med Roland Pettersson
i spetsen hade fullt sjå att
dirrig era bilarna dit de
skulle. Det var en folkfest
som varade långt in på nat-

ten.
Dagen efter kollade

motorcykeln från förr.
Veckan började dra ihop
sig mot sitt slut, men ännu
återstår en hel de1 godbitar,
fredagens backtävling rill
exempel. En fartfest med
mycket grussprut vill jag
lova.
Det hela gick ut på att wå
åk skulle ha så liten tids-

skillnad som mojligt och
då var det inte någon nack-

del att dra på så mycket
som dgt bara gick.

vi tis-

dagens körda vägsträcka
och där fattades bara några
kilometer från 30 mil.
Så förflöt Classic Car
Week med olika besök och
trevliga arrangemang.
I Borlänge var det invigning av ett lanthandelsmu-

seum och vid besöket i
Mora dagen efter var det
Zornmusedt som granska-

Därefter gemensam utfl.ykt till Nusnäs och visning av dalahästtillverkning. En av ungarna hade
,des.

röd f?irg på fingrartta, så
köper du en dalahäst med

Jan-Åke Kui från Bjursås
verkade vara ett backprofs,
med sin Ford Crown Victoria av L956 års modell och
400 hästkrafter under huven tog han backen i van
stil. Det skilde 16 hundradelar mellan hans båda åk.
Mycket publik och ett 40tal fordon, varav några motorcyklar bl a Kjell Palms
BSA 500 1955 med sidovagn. Arne Lind SRM
195 1 gjorde bäst ifrån sig
där, i övrigt saknade jag
motorcyklarna i veckans
övriga arrangemang. Men
det är ju ganska vanligt i

vzinta oss den stundande
glidarkvällen.
VäI framme körde jag ett

Berglund
{ur,
Foto:

med sin opel Kapitän i grussprutartogen.
Jennie Jonsson.
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öv.igt också, det brukar gå
tre motorcyklar på kanske
25 bilar.

Lördagens marknad med
finbilsparkering var i storleksordningen snäppet större än Östeisunds marknad.
Där giordes åtskilligt med
handel och vandel, då vi
skulle städa oss ur vår

bostad kom inre

vi

till

marknadsplatsen forrän vid
elvatiden, en för mig något
ovanlig ankomstid till en
markand. Emellertid lyckades jag ändå komma över
en ny Bosch 6 volt undersitsvärrnare, har sökt en sådan en längre tid men alla

jag hittat har varit för IZ

voltsdrift.
Väl hemma kunde vi konstatera att den körglada 220
mil långa semesterveckan
varit tilI belåtenher för oss

alla.

gar. Jag frågade Roland
Petterssor, hur har det va-

rit? Har du haft det stressigt? Jag trivs när det rör

KLÄDUTSTÄLLNII{G I AS
Torsdagen den 5 novemb€r, var vi några ur
Durrlsektionen på gtflykt
till As. Där hade AsbornA samlat ihop kläder,
skor, hattar och väskor
bl a till en sevärd utställ-

ning i

försAmlingsgår-

den.

Det ar fantastiskt vad

mycket som är sparat av
dessa gamla kläder från

slutet

av 1800-ta1et och

fram till 1950-raler som
utställningen omfattade.
Det visades aIlt från
barnkläder, festkläder,
vardagskläder, brudklän-nlngar en hundskinnspäls
bland mycket annat. Det
mesta var också i ett förvånansvärt gott skick. För
oss som håller på med
gamla kläder är det värdefullt att få sfudera dessa

Plagg, rned sina många
gänger otroliga detaljer.
En del är riktiga mäster-

verk.
Det är ju väldigt roligr att

vet, det kanske finns någon
småsak som vi ska änära
på till nästa är, men jag är
helt nöjd,
Vänder mig mot Ola igen
han ser uppriktigt nojd ur,
tror att det är början på något stort.
Classic Car Week i Rärrvik kommer för framtiden,
det bara känns så konstatehan, och jag är storligen
-rar
benägen att tro honom.

3L

ändå så mycket har beva-

rats fram tills våra durr.
Folk har nog också fått
upp ögonen för gamla kltider, så att alltmer kanske
blir sparat för framtiden,
förhoppningsvis.
Arrangörerna hade också
glo.t en liten fqtoursrälllmg om folket i Åsbygden

från förr. Det var en sevärd utställning som jag

tror uppskattades av alla
som var och såg den.

Klubbmedlemmen GunBritt Jernberg var en av arrangörerna. Efter visningen bjöd hon hem oss på fika med gott bröd och på1ägg, kaffe och te. Det
blev mycket uppskattat av
oss som var med. Tack för
det, Gun-Britt. En fin avglutgirr_g_ på en rrevlig
kväll. Vi som var och såg

utställningen var ElseBritt, Annkristin, Kerstin,
Märta och Eva, som också
har plitat ned dessa rader.

olhts @ullgrs0srtipg
JAG TÄNKER HITTA
GULDET!

l*,io,."Boogh

rtikeln om att Sve- Men vägen fram till Föllingetrakten!"
rI r riges rikaste guld- guldet är kantad av kusli- Jag blir snart pensionär,
fyndighet ligger efter ga händelser. Det var då sätter jag igång med
Hotagssjön blev upp- sommaren 1832 som Jon en inmutning på 100
märksammad. Enligt Front en dag gjorde guld- hektar och flytrar till
legenden blir den som fyndet. Fronten upptäck- Laxviken. Kanske byg-

hittar gruvan enormt

rik, men det är en rikedom som hitintills är
kantad med ond bråd
död, så det gäller att
tänka sig för noga innan man sätter igång

att letaFör tillfiillet har en man
vid namn Erling Hyltze
från Bollebygd mutat in
ca 400 hektar vildmark
där han tror guldet ligger.

te då den värdefulla mal- den blir ett nytt Klonäymen. Enligt vad som be- ke, ingen ptats kan vaia
rättas skulle han hugga mer perfekt. Här finns
av en liten gran, och då allt som vi kan förbinda
den lossnadofrån marken med guldgrävarland, faneller berget, glänste det tastiska vyer och storslaav guld i hålet. Jon Front gen natur. En stor förmösom var ensam ute den genhet ligger och väntar,
dagen har berättat att han Ni i JVBK skall få chantog en glänsande sten i sen att vara med och dela
handen, hoppade upp och på kakan. Jag hör av mig.
ner och skrek, "Nu är jag
rik, den rikaste i hela

SKOTNN

E
Nu är d,et dogsl

ungdomssektionen erbjuder en studiecirkel som leder
fram till förarbevis för snöskoter. Cirkeln som anordnas i
Jemtlands veternabilklubbs legi omfattar ca 15 timmar
och hålls i klubbens lokaler i Östersund.

Är du från 14 är och uppåt så ring Forke Boogh tetefon
0640 - 12141 eller Magnus Roos telefon 063 - 436 3g.
Ni som är vuxna och äldre är givetvis också välkomna att
deltaga i cirkeln.
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FöR JEtt{TLANDS VETERANBILKLUBB ].gg2,

Llppsifter för att ätstadkomma en ny rnedlemsnatrikel har
inbegärts, Intresset har vari t stort för matrikeln, men
alia har ej svarat.

STYRELSENS SAMMANSÄTTNiNG

Kindberg l99Z-93
ordf. : Ei se-Bri tt Tegstedt 1992-93
s ekre t erare : sven schy lberg lg9l-92 s t yre I sesupp I eanter
Kassör:Sven 0lov Norin
1992-93 Birgitta Grauers
irdne Fregelin
1991-92 Ake Hoflin
Jan 0unnar Jonsson
lggt-gz Jean Jenssen
Vincent Eriksson/Fyl lnadsval -gZ Magnus Roos
v.

Boson

Representanter frän styreisen har deltagit i sammanträden
och vid MHRF:s försäkringsnröte, som ägde rum på
26 januari 1992..

med MHRF

östersjön 24

Det gängna äret har präglats av utfiykter av ski lda s lag.
En bussresa gjordes 1-3 maj till rrondheim för besök vid
en trevl ig bi lutstäl lning Tröndelag Veteranvotn Klubb

Kent Lid6n
Sture persson

SUPPLEANTER:

Rolf Ni lsson

i Nidaroshallen. Studiebesök har genomförts pä
loverkstaden. Två picnicutflykter har genomförts.
Kiubben deltog vid Cruisinkväll .i augusti, dä klubben
fick en fin presentation i östersunds lokalradio av
Hector. En trevlig kvä11 med veteranbuss till Brunf lo
hembytdsgård, inbjöds klubben till av dess vice
ordförande Else Britt Tegstedt, när hon fyllde 50 år.
Representanter har del tagi t vid -loppmarknader på ski lda
genomförde

emsreg i strator :Märta Backlund
Ark i var i e : Fo I ke Löf gren

Med I

il{i

Eriksson, s,k., Birgitta
Grauers och Märta Backlund.

EvenemanEskommitt6:Vincent

Rallykommitt6:Iröne Fregelin.s.k.,Jean Jenssen och sture
Kindberg samt Jan-Gunnar Jonsson.

platser I iksom vid ral 1yn i andra län.

Marknadsansvarig:Jan Gunnar Jonsson.s.k. och Magnus Roos,
Redakt ionskomrni

Ett uppskattat ST0RSJö Rally genomfördes 13-14 juni med
mä1, middag och övernattning på Leif vikner Konsthantverk
i Persåsen, Inför rallyt skänkte Käl I Sandberg ett nytt

tt6:Else-Bri tt Tegstedt, s.k., Jan Gunnar
Jonsson, Gunnar Isaksson, Ernst Hjalmar

l{allin,

Försäkringskommi

vandringspri

Magnus Roos och Sven Asp.

tt6:Folke Boogh, Folke
Gösta Lindström.

Hemmingsson och

kommer

åtta styreisesammanträden
hållits,4/12, 22/1, ll/3, 29/4, 20/5, 3/6, 26/8 och ?/t0
förutom årsmötet, som hö1 ls den 25/ll 1991. Dessutom har

Damsektionen har bidragit meC intressanta plagg vid
ski lda ti I 1fäl len och i klubbtidningen.
Omkodning

utsått.

annonsering och 1ägre prenumerationspris på Classic Motor

samt inbjudningar från andra klubbar och til lfäl te att ta
del av deras klubbtidningar i klubblokalen,

lastbil fortgär. Renoveringen har
överlåtits till Miloverkstaden i östersund. För lastbilens renovering har lotterier startats, som kommer att

Styrelsen framför till alla ett varmt tack för visat
förtroende och intresse.
östersund den 7 oktober 1992a

Även vinster försälda vid
ändamälet,

lyt har gätt ti I I

tidning Backspegeln har utkommit
styreisen har dessr.rtom skett

ö,q,, l/rlfr{.ru1 -&'-(luÅ^/rt*
Sven Schyllrt /
Sture Kihdbers )Sven 0lov Norin

med fyra
medlernsutskick

jämsides med Bulletiner från vär sekreterare onr bilmuseum
och höstens aktiviteter. Renoveringsguide, försäkringsfolder och MHRF: s Annonsblad och evenemangskalender har

Sekr

etera/e
/

Klubben har under året gjort stora ansatser för att öppna
ett bi Imuseum på Bangärdsgatan 2 i f.d. Bi Ibolagets
lokaler. Tyvärr var medlemmarnas intresse al ltför dä1 igt
dels för ställa upp med bilar,dels att stäila upp med

Jan Gunnar

arbetsinsatser under en tvä mänaders period. Skrivelse
har tillställts kommunen, dels om nya lokaler.dels om
utstäl lningslokalen. Ny klubblokal har diskuterats. En
enkät har utsänts för att fä rnedlenrmarnas s_vnpunkter på
klubbens

aktiviteter. Intresset för att

/

Ordförande

besvara denna ar
-)

JJ^l

Kassör

.r-i
',,i.,p,

dt

distribuerats.

dålist.

av klubbens telefon pä Bangårdsgatan har skett.

Ett välkomstpaket har utarbetats för nya medlemmar.
Medlemsförmåner har varit möjlishet till försäkringar för
äldre fordon, rabatterade inköp hos vissa företag, fri

Renovering av klubbens

nummer. Frän

ungdomsverk-

samheten.

oförändrad med 50 medlemmar. Ansvarig för denna är Magnus
Roos. Ärsavgiften utsör 140 kronor. Avgiften för familjemedlem är 25 kronor. Registreringsavgift för ny medlem
elier återinträde 50 kronor. En tidning per famil j har

Klubbens

före1äggas årsmötet.

Fortsatt lotteriförsäIjning har ägt rum för

styrelsens ordförande, sekreterare och ordförande utgjort
arbetsutskott r som sammanträtt fyra gånger och förberett
ärenden inför styrelsesammanträdena. Antalet medlenmar
utgör 501 inklusive 25 familjemedlemmar. Trettioåtta nya
medlemmar har tillkommit och 95% har inbetait medlemsavgiften. Ungdomssektionen har under äret varit tämligen

Ral

att

Beträffande adressregistret, så har hanteringen med
Datacentral en lagts i malpåse. En förenki ing av rut inerna
har skett genom iokal datoranvändning, som mycket förbilligat kostnaderna för medlemsregistret.

Under verksamhetsåret 1992 har

finansiera renoveringen.

s.

översyn av klubbens register och stadgar har skett.
Beträffande stadgarna har dessa omarbetats. Nya stadgar

Garagefogde:Anders Eklund och Jan Gunnar Jonsson.

Storsjö

I]

02 0Sl [llSUND

0rdförande:Sture

REVIS0RER: Ynsve

B

,r/ti .i./
",
Ir6ne Fregelin

Vincent Eriksson
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JEMTLANDS VETERANBIL KLUBB
BOx 2045

3s0

831 02

ÖSTERSUNI)
JVBKRSM2 . DOC

PR0T0K0l.L fört vid årsmöte
med Jentlands Veteranbil
Klubb hål let i TIA-Kinnarps

lokal

er.

Spl i ntvägen

I

Torva I I a, onsdagen den
november 1992, kl l9.oo

i
I

B

2l.oo.

ur

Närvarande:35 medlemmar

l

Jemtlands Veteranbi

Klubb.

§ t Arsmötet öppnades av ordföranden Sture Kindberg,
som hälsade ett 35-tal medlemmar närvarande, som

0m medlem, som

§ 2

försäkring. För vissa fordon kan det innebära en
ökning av premien frän exempelvis 8oo kronor ti I

har veteranbi I försäkring, tär

ler ej längre försäkring.
Försäkringspremien ändras då till vanlig

klubben, gäl

ocksä informerades om kommande aktiviteter.

Ti I I ordförande för ärsmötet utsägs Petrus Sandberg
och Sven Schylberg valdes till sekreterare,

B.

§ 3 Förklarades ärsmötet behörigt ut lyst.
§ 4 Ti I I justerare utsågs Gusten Björk och örjan
Bergqvi st j ämte ordföranden.

I

ooo kronor.

Folksam

-

ur

ti I låter endast transport på trai Ier vid

förflyttning av fordon.
Klubbmedlem, som ej erlagt medlemsavgift äger ej

rätt till veteranförsäkring.
! At t s tadgarnas nya bes tämme I se om
medlemsskap innebär, att medlemsavtiften
skall vara erlagd före april månads utgäng.
Försäkringsmässigt finns tre åldersgränser.
Gränsen för samlarfordon går vid årsmodell 1972,
men kan vara en bil av årgång 90. Ingen
0BS

§ 5 Förklarades de nya stadgarnas
och att gälla under ärsmötet.
§ 6 Förklarades
§ 7

närvarol

istan

dagordning godkänd

godkänd som röstlängd.

mi

Föredrogs de nya stadgarna, som enhälligt godkändes
och att gälla även under pägäende årsmöte. Bilaga I
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§

§ 8

Verksamhetsberättelsen

§

§ 9

Föredrogs kassörens

godkännande
Bi

laga

till

föredrogs och lades
handlingarna. Bilaga 2

rapport,

23

lbegränsning gäl Ier.

Else-Britt Tegstedt

i Torvalla den l8 januari

med

som godkändes.

24

titl de närvarande, som bidragit till
aktiviteter under det gängna äret.

§ t0 Revisionsberättelsen föredrogs. Beviljades den
avgäende styrelsen ansvarsfrihet för det gångna

blommor

§26

kommande

som godkändes.

för väl

§ l3 Arvodet för ordförande, sekreterare och kassör

Förklarades årsmötet avslutat.

tt6ns Märta Backlund och Ir6ne
Fregelin inviterade till ölr kaffe och välsmakande
landgångar, som intogs med glupande aptit.
Kvällen avslutades med videofilm över sommareRs

cruisinkvällar,

och Magnus Roos.

som

presenterades av fiåkan carl6n

samt

ral ly-och evenemangsansvarig faststä1 ldes t i I I
l.ooo kronor. Registrator erhåller l0 kronor för
varje ny medlem,som registreras i klubben.

§ l4 Faststäl ldes antalet styrelsemedlemmar

enl

Petrus Sandberg
Arsmötesordförande

igt

Justerat:Gusten Björk

7.

örjan Bergqvist

§ l5 Föredrots val av ordförande.

Omvaldes Sture

Kindberg.

§ tO Beslöt ärsmötet omvä1ja sekreteraren

Sven Schylberg
samt styrelseledamöterna Iröne Fregelin och Jan
Gunnar Jonsson. Till ny styrelsemedlem valdes Bengt

Nordqvist.
STYRELSE FÖR I993.
Ordförande : Sture Kindberg
v. ordförande : El se-Bri t t Tegs tedt
Sekreterare : Sven Schylberg

Kassör:Sven 01ov Norin
Irdne Fregel in
Jan Gunnar Jonsson
Bengt Nordqvist

§

17

- 93
t992 93
1993 94
t992 - 93

1992

1993
1993
1993

94
94
94

Birsitta Grauers, Jean Jenssen och Magnus
ti11 styrelsesuppleanter för en tid av ett är"

Omvaldes

Roos

§ l8 Arsmötet beslöt omvälja till revisorer Yngve Boson
och Rolf Nilsson samt titl revisorssuppleanter Kent
Lid6n och Sture Persson.

§

le

§20

Ti 1l

JVBK:

s

ombud

vid il{HRF:s

ärsstämma 1993 utsågs

ordföranden Sture (.indberg och sekreteraren Sven
Schylberg samt tilt suppleant Jan Gunnar Jonsson.

Till försäkringskommittC valdes Folke Boogh och
Gösta Lindström. Arsmötet beslöt Be styrelsen
futLmakt att utse en tredje ledamot i
f örsäkr i ngskommi t t 6n .
Försäkringskommitt6ns ledamöter erhåller 35 kronor
för varje tecknad försäkring och l0 kronor/mil i
resersättning vid besiktning av fordon.

§

21

§

22

med

genomförda och ledda förhandlingar.

Evenemangskommi

§ l2 Fastställdes ärsavgiften oförändrat till 140 kronor
och familjeavgift till 25 kronor.
Registreringsavgift för ny medlem e[1er äterinträde
faststäl ldes ti I I 50 kronor.

stadgarnas §

klubbens

Årsrnötesordföranden Petrus sandberg avtackades

äret.

verksamhetsår,

1993"

Sekreteraren informerade om en resa tiU Vasa,
österbotten, Finland, vären 1993 med besök på Vasa
Bilmuseum och kontakt med finska veteranbilvänner.

§2s Ordföranden sture Kindberg framförde ett varmt tack

3

§ t i Ordföranden presenterade budget för

för nya
film i TIA-Kinnarps lokaler

päminde om klubbaftonen

och gamla medlemmar med

TilI valberedning utsägs Folke Boogh, s.k.,
Berti I Ros6l I och Anders Kristoffersson.

Hans

Folke Boogh rapporterade frän MHRF:s årsmöte om
försäkringar och skador.
Noteras kan,
att Motorcyklar är bi I I iga att renovera, n)en
försäkringsmässigt har många skador.
Lagerförsäkring ej omfattar högst 5-5 fordon utan
skal I tecknas för varje fordon.

3s

EMTLANDS VETERANB I LKLIJBB
ODENSALAGATAN 4O
BOX 2045, B3I 02 öSTERSUND

3s3

J

fört i sammanträde med styrelsen för
Jemt lands Veteranbi lklubb
hå11it i TIA-Kinnarps 1oka l er, Torva l l a, onsdagen
den 1B november kl 21.30
PROTOKOLL

22. oo.

NÄRVARANDE:

Jan Gunnar Jonsson, Sture Kindberg,
Else-Britt Tegstedt. Bengt Nordqvist, Ir6ne
Fregelin, Sven Olov Norin och Sven Schylberg
samt suppleanterna Jean Jenssen, Magnus Roos
och Birgitta Grauers samt registrator Märta
Backlund.

27

Förklarade ordföranden Sture Kindberg sammanträdet
öppnat och häIsade vär nye ledamot Bengt Nordqvist
välkommen med i styrelsen.

2B

BesIöt styrelsen, att nästa sammanträde äger rum
onsdagen den 9 december 1992 kl 19.oo. Lokal och
plats meddelas i kalle1se av sekreteraren.

29

Föredrogs PM från revisorerna med anledning av
revisorernas berättelse. Revisorernas PM
innehå11er instruktioner vid inköp och snabb
avrapportering ti11 kassören vid gjorda inköp av

porton

m.m.

Förklarades sammanträdet avslutat.

Sture Kindberg
Ordförande
Justerat:

36

Yäfkgnlnlerl tiff oss!
'l/i 6[ir ffer ocfiffer ,oo
Hans Beijer
Blomsterväge{! 9
832 00 FROSON

Lars Pålsson
Löjtnantsvägen 118
834 OO BRUNFLO

Rut-Marie Albano
Overbyn2106
834 OO BRTJNFLO

Ola Olsson
Postlåda 202
880 sl Rossöx

Bengt Gidlöf
EM- Pia Johansson
Änge gatan 49
831 36 OSTERSUND
A-Ford Tudor 1930

Niir nya medlemma-r anmäler sig tala gdrna om
vilket/vilka fordon ni ha-r.

,trt
Ny adress

har inte flytral
nde, men Rolf

lrnnart och Monika Dahlin
Skogsstigen ?7
833 OO STROMSUND

SS.

Omslagsbild: Ulla-Britt Jälmbrandt. Foto Jan Andersson

Nfi[TTN@RDtrN
Nf,ARKNADEN
Till Peugeot 404 Familjesedan

Annonser skickas

till: fVBK,

Box 2045,831 02 OSTERSUND

(7 sits)

önskas inredning m(rr.

Gösta Lindsrröm, Box 207, 840 31 Åsarna.
Telefon 0687 - 800 24, arb 303 54

Gasbelysning AGA, sidvagnslaffipa, till
mc. Tank till Indian Scout 2L, ev kan mnk
till Indian -13/15 lämnas i byre. el belysning
till Indian -2L.
Kurt Berglund, Skalänget 662,
840 31 Asarna, telefon 0687 - 304 05
-.',-. : :-a.--

SA EJES

..._.:..-:.:.....:.

Kompl Volvo Duett -57
Nyrenoverad motor
Jan Mixter, Enarsvedj&tr, Offerdal.
Telefon 0640 - 7 L0 31,207 35

Verkstadshandbok rill DKW 3- 6.
Instruktionsbok tilI NV 20,NV 35, Fuchs
Typ FM 4A, DKW 2501350, NV med
JB/Rex 125 1950.
Reservdelskatalog rill NV ZZIZT
150/17 5cc, Sachs, I{V 30/35 Z00tL50cc
DKW.
Skidor till MC stora och små.
Till Opel 6L/63: gnl
Till Anglia 50-ta1: fronr motorhuv.
Till chevorlet -38: bakaxel framaxel med
bromstrumm or, 2 st hjul.
Kurt Berglund, Skalänger 662,
840 31 Asarna, telefon 0687 - 304 05
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993. Skicka

Tegstedt,

