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KLABB bildades l97O och åir en
sammanslutning av nästan 500
medlemmar med ca 900 fordon.
Klubben vill verka för att historiskt

intressanta fordon bevaras, renoveras titl originalskick och behållas
inom länet. Vi tråiffas och har trevligt tillsammans med vära gamla fordon.
I klubblokalen pä Odensalagatan 40 är det öppet hus varje

&,#,

måndag kl 19.00-21.30 Där kan Du ta en kopp kaffe,
medan Du studerar brkker ur klubbens bibliotek eller tar
en titt i klubbtidningama. Klubben har också en dam- och
ungdomssektion. I garagelokalen på Bangårdsgatan 55, får
Du hyra mekarplats. Du kan ocksä Iäna klubbens dolliev agn, motorlyft , bliisterskåp, plätkantvik mm.
Som rnedlem får Du bl a Motorhistoriska Riksförbundets
evenemangskalender med årets alla evenemang och stora

annonsblad med annonser från hela Norden. Som medlem
får Du efter minst ett ärs medlemsskap teckna den förmånliga specialförstikring, sorn finns i Folksam och Skandia. Genom klubbens gruppabbonnemang, fär Du rabatterat pris på Classic Motor.
Rabau får Du hos Jåim & Maskin, Zäta Glas, Autotjänst,

IMA Kembar, Kilremslagret, Morten Lars Maskin, Laitis,
Reservdelen, Elektrodiesel, Fresks, Heggenäs Industribltister, Jerö Produkter, Overås Veteranbildelar och Norrlands Custom Omsköldvik rnot uppvisande av medlemskort. Auto TJtinst och IIP Färg ger ut rabattkorl
Jemtlans Veteranbil Klubb är ansluten till MHRF, Motorhistoriska Riksförbundet. I klubbens tidning, som utkommer kontinuerligt, är annonsering kostnadsfri för alla medlemmar i klubbar, som åir ansluten till MHRF. Medlemsavgift

fu 140 krlär. Registreringsavgift för ny medlem

eller återinträde 50 kr. En tidning/utskick per familj.
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Hej!

Nu är det dags att styra stegen mot
logdörrar och skjul för att släp(p)a ut
våra fordon. Förhoppningsvis blir det en
yster dans pä våra vägar i sommar när vi
hjälper fordonen mjuka upp sina stela
leder, offi nu dgarna är på det humöret
fcirstås. Ofta ska det funderas rejält irf,nan klenoderna rullas fram och dammas
av. Själv glömde jag i hastiglreten att
palla upp Forden i höstas, så om ni ser
mej skumpa omkring på ovala däck och
knirrande träekrar kan det bero på mitt
slary.
Jag hoppas att sommarens program av
olika aktiviteter, i så stor utsträckning
som möjligt, ska locka till aktivt deltagande eller närvaro. Det behöver inte
vara så högtidligt och genomorganiserat
alla gånger. Våra kvällsutflykter t ex, är
exempel på det. Jagönskar många gånger att våra geografiska avstånd var mindre så att vi kunde ha ett större utbyte.
I år har vi enbart marknad i ansluuring
till motormässan den 15 maj. Där kan
hugade säljare och köpare bedriva kommers på garnmaltk2int maner. Glöm inte
kvällens crusing på sta'n med Hectors
närradio 96.I MJJZ.
L993 års Storsjörally den LZ juni har
fått en senarelagd starttid. Det har vi
giort fcir att minska "glappet" mellan
målgång och rallymiddag och morgonjul".t för långväga deltagare.
Arets största satsning blir utan tvekan

Veteranutställningen den 3-11 juli i
samarbete med EXPO-NORR på ATSområdet (A4). Vi vill med det här samarbetet försöka nå en bredare publik.
EXPON's besökssiffror brukar ligga
runt 50 000. En särskild utstilllningskommitt€ har bildats för att hålla ihop

alla trådar med JG Jonsson i spetsen.
Det här är eff bra tilHiille för oss att få

balans i vår ekonomi. Men det fordrar
att klubbens medlefirmar ställer sina fordon till förfogande så att det går att göra
ett urval och komponera en variationsrik
utställning under ExPO-veckan. Vi har
en mälsättning att kunna kompensera
varje utställare på lämpligt sätt men vi
kan i dagsläget inte ge några löften, innan vi vet utfallet.
I förra numret av tidningen fanns det
en del om försäkringar. I detta nummer
bifogas ett mera komplett informationsblad.
Vår arkivarie Folke löfgrens engagerade arbete med vårt bibliotek har giort
det möjligt att i denna tidning presentera
vilka böcker vi har i vårt bibliotek och
tidningsutbyte med andra klubbdt, tack
Folke.
Ni har sZlkert märkt att denna sommartidning hamnat i Er brevläda tidigare än
planerat. Det beror på att vi ville gå ut
och informera er medlemmar så tidigt
som möjligt vilka viktiga datum ni ska
kryssa för.
När jag nu är på mitt bästa humör vill
jag avsluta med att ge en vårblomma till
Kerstin och Gunnar Isaksson på Kopieringshuset som tålmodigt uthärdar vårt
spring där, och bland amat giort denna
tidning möjlig.
Som sagt, "styr stegen mot logdörrar
och skjul ..."
Rulla på!
Sture

år vill vi presentera oss. Hoppas det leder till att
du hejar i§enkännande när vi §es någonstans!
I förra numret av Backspegeln vir det vär kassör Sven-Olof Norin, som berättade om sig och
sin kiirlek till gammelbilen. I denna tidning har
turen kommit till styrelseledamot Else-Britt Tegstedt.

STYRELSEN
PRESENTERAR SIG
Jemtlands Veteranbilklubb har ca 500 medlemväldigt många iir okända för varandra. Pä
har det tillkommit en hel del nya medår
senare
lemmar och eftersorn vi också har en ny styrelse i

ma.r och

HUR JAG BLEV VETERANBILSENTUSIAST
hobbyn sett ur en tjejs synvinkel.
Höqten 197 4 blev jae kär i
Per-Åke Tegstedt. Han var
medlem i veteranbilklubben
och stolt ägare till tre renoverade fordon. Det första han visade mig var en urläcker röd

MG med instrumentpanel i
trä. Jag hade inte tiinkt att det
fanns gammelbilar ens men
det var mycket fantasieggan-

kläder pä vinden rycker vi ut.
Loppis eller auktion tir toppen
och sedan iir det bara att sälja,
byta eller spara. Precis som
med killarnas bildelar.
I fiol
var det första somma-som
ren
Per-Åkes tre fordon

rullade samtidigt på vägen.
Det kilnns bra att få fortsätta

hans livsverk. Att jag kan det
beror mycket på att jag upplevt att inom klubben finns
vänskap och kamratanda

de.

Sommaren efter bildade vi
familj och nu Iålrde jag mig att
en entusiasts liv 2ir fyllt av
fynd, hemtransportering och
ihtirdigt arbete. Mera detaljer
behövs inte i den hiir tidningen.
Jag tyckte det var

roligt med
hobbyn. En stor del av vårt
'rmgänge fanns ju också bland
klubbmedleilrmarna och vi
var flep småbarnsfamilj er.
Per-Åte omkom i en-flygolycka 1980. Då var våra två
barn små och bilarna blev stående. Jag glömmer aldrig.vårdagen 1984 då vår viin Orjan
Bergqvist sa "det iir dags att ta
fram Cheven". Då kom jag
över tröskeln och efter det har
jag inte missat en sommar eller ett Storsjö-ra1ly!
Att uwidga intresset till att
giilla gamla kläder var inte så
långsökt. Jag kåinde att vi tjejer också måste ha en teknisk
bit. Kläder i stil med bilen
lcrZtver kunskap och ger skaparglädje, kunskapen kommer
från fackböcker eller gamla
tidningar.
De nästan roligaste projekten iir att dekorera en monter
när vi har utsttillning. Då deltil vi med det vi har hemma
for att skapa en autentisk miljö.
Ringer någon och har gamla

Aktur med dubbeldtickare på min S0-drsdag.

Damsektionens monter på utställningen 1991.

4
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Numera deltar jag aktivt i
klubbens arbete, som styrelseledamot, i tidningskommittdn
och i damsektionen. Så kan
det gå niir man blir entusiast!

o..

VAR OCH SOMMARI{ANSLOR!
Av Goran Lalander, Kall.

I f
Y

ad vore en vår utan att få

gä till gilaget och wida
om startnyckeln, efter en läng

vinter med lite pulande i
mörkret vid lediga stunder, dä
kålnns en viss stämning niir
man hör mullret av V8:an
strömma ut ur avgasören.
Mitt intresse för bilar har
viil hållit i sig 2inda sen man
fick körkort. Det började med
en Bubbla -62:a som fixades
till efter tycke och smak sedan har det rullat på med Volvo, Saab och ytterligare en

Bubbla -55 som var

i

fint

skick. Den såldes men tyviirr
blev den krockad och sen har

den kanske blivit

srående,

vem vet.

Sen blev det intresse för
'Jänk". Irtade liinge efter en
tidig Camaro men hittade ej
den som föIl mig i smaken,
större antalet av dessa bilar iir
ofta "sönderskruvade" av allt

for

mänga olika experter.
Kom i ståillet över en -74:a
Cauraro som det blev en
snabb afftir på helt orörd och

i

ett strälande skick. Den har

jag bara goda minnen äv, den
gick alltid som en klocka, den
åtr såld och hoppas den har det
bra.
En gäng "jänk" alltid "jänk"
det ordspråket tror jag håller
rätt lii.nge. Ar nu ägare tillsarnmans med syrran Inger
om en ptirla till bil nämligen

en Cheva -57, 2-dönar f{T.
Denna bil ägdes av Roger

Nilsson, Bleckäsen, en mycket god vtin som tyviirr omkom
mycket tragiskt hösten -89.
Många av IVBK tidnings läsare har garanterat varit i kontakt med honom och utbytr
många idder och tips om bilar. Har nu i alla fatl grejat på

med bilen under vintern,

så

den skall nog få ut på lite olika evenemang under sommaren. Chevan har återfått origi-

nalftilgffi, navkapslarna iir
faktiskt bilens egna sen den
var try, även en origrnalratt
har fätt inta sin rätta plars. Ha
en trevlig sommar och crusa
vidare.

i har fått ett exemplar av Svensk Förfatfiringssamling 1993:95,
Förordning om tindring i bilregisterkunngörelsen.
I stort berör nyhetema inte oss nämnvärt utom under en punkt: Registrering av fordon 10 §.
Hittills har vi kunnat förregistrera eU fordon hos låinsstyrelsen och
fått ut skyltar samt ett registerringsbevis dåir "tekniska data saknas".
Från och med den 1 april finns inte den möjligheten liingre! Nu ska
i ståillet en riksprovplats, lds bilprovningen, pröva frågor om registrering av fordon sedan fordonet godktints vid en registreringsbesiktning.
Detta gåiller dock inte ett fordon som importeras. Då anmtiler tullmyndigheten

till

liins styrelsen.

Det håir innebär i klartext att man åker med ett fordon utan skyltar
till bilprovningen. Man ffu göra så om man har med sig en hanAiing,
som visar att man har tid där. Färden ska ske "kortast mdjlig väg".
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Torsdag 8 juli
Ankomst vid middagstid.
Information om triiffen nägon gäng pä kvällskvisten (ntir alla samlas).
Vi korrrner att samlas på campingens grillplats diir vi kan grilla osv. Korv och
grillskivor kommer att finnas till förstiljning.
Fredag 9 juli
Ca kl 11.00 "Rally" ca 3,5 mil upp tilt V Orrrsjö, ungefär fem stationer efter vägen med olika manöve{prov.
Mälet blfu i V Ormsjö på ett sttille som vi i folkmun kallar "Bäcka".
till en raststuga s-om ligger mel_
till försiiljning. Äterreian ungeeras middag i SMF:s lokaler.

Eft
lan
fiir

Lördag

10

juli

Ca H-11.00 saryting och kortegekörning genom Dorctea. vidare till sMF:s garaoch_idrous_platsen Björnvallen för uppställning av bilar. Garage och idrottsplats
_ge

ligger bredvid varann.
Diir kommer det under dagen att vila div tiivlingar och överraskningar!!
Vi kommer att servera norrliindsk lunch och fikaftirstiljning hela dagen i garager
Ett speciellt Doroteapris kommer att delas ut. Vi har tänkt ätt alla som beiokei oss
under dagen ska rösta f:am finaste bilen.
Kvåillen kommer att tillbringas i SMF:s lokaler d?ir det blir hamburgergrillning
och dans till levande musik. Mat och dryck fiinns till örsitljning tros s[,r.
Söndag 1l juli
Swapmeet på campingen.
Gemensam middag på hotellet.
Betalas på plats.

oBS! Anmiilan måste vara inne Jiire 15 juni, eller såfort som möfligt eftercom
campingen kan bli överbokad
Alla ägare av Moparbilar.åir välkomna till Dorotea oavsett om nran lir medlem i
WPC ellerej.
Övernattningsmöjligheter finns på Björnens camping i Dorotea.

3-bäddsstugor

180:-/stuga

4-bäddsstuga, sjiilvhushåll 385:-/stuga

Vandrarhem,dubbelrum 160:-/rum
Medtag egna lakan.

Tiilt eller husvagn

71-lnatt

El

3O:-/dygn

Middag fredag kostar

lZoi.

Lunch lördag kostar 60:-.

All

annan mat fika, dricka betalas på plats.

Anmiilan till Elisabeth, telefon: W42 -200 Lt eller dagtid L0414.

Gammelbilsreportage

i

STRONASUNDSTR.AKT]SN
Av Magnus Roos

Näsviken i Strömsund renoverar Lars
T
I- Bergwall

en Dodge Weapon Carrier

1942. Den 4-hjulsdrivna bilen drivs av en
sexcylindrig sidventilsmotor på 90 tlk.
Dessa fordon användes av de allierade

Alldeles intill står några andra objekt
b la Opel Rekord coupd -62, Opel Caravan -57, Austin A35 m m. Enligt uppgift
är bilarna

till salu.

styrkorna under andra världskriget. Efter
kriget köpte även svenska försvaret Dodgar från överskottsförsäljnin gff i Europa.

En annan strömsundsbo är Jan Bruman
som har många bilar och objekt. Hans

Strax utanför Stromsund bor Sten Persson och hos honorn står denna De Soto

Opel Caravan -62 är till salu åt någon hu-.

1935.

gad spekulant.

CIASSIC NIOTOR
Alla klubbmedlemmar som önskar rabatt på prenumerationen på tidningen måste anmäla detta till klubben:
Sven Schylberg telefon 063 - 207 01. Annars får ni betala fullt pris.

Ånnrs

VETERAN.
TJTSTÄLLNING

STORSJÖRALLY

Av JG Jonsson

Av JG Jonsson
mellan
endags-

är åker vi ett
rally lördagen den LZ
juni. Vi samlas kl 11.00

fr förra utskicket såg ni fr
att årets Veteranutställning blir den 3-11 juli, alltså under Expo Norr

veckan och

i

samarbete

med Expo Norr. Vad detta kan innebara för oss
med tanke på besöksantal
kan vi fundera på. Det
brukar kornma ungefär
50 000 besökare till Expo Norr så det bör bli en
bra PR-grej för oss. I år
flyttar Expon tillbaka till
gamla området, det som
nu är ATS området. Vidare fyller A4 100 år i är,
och som skall ha en jubileumsutstiillring under
sarnma tid.
Expo Norr-området inkluderar även A4-områ,det med deras matsal,
museum Inrlt. Vi kommer att disponera en fordonshall på A4 med en

golvyta på ca 750 m2.
Med denna tidning följer
det med en anmälnings-

blankett. Snrdera den och
anmäI dig med den bil,
lastbil, buss, MC, moped,

cykel etc sorn du vill
skall vara med. Damsektionen ställer upp med

klädutställning etc. Vid
frågor ring till någon i utställningskommitt6n. JG

Jonsson

063 -216 83,

Sven Schylberg

063207 01, Sven Olof Norin
0640-111 74,
Folke
0640-l2L 4L.
Välkofirmen som utställare eller medhjälpare.

Boogh

och starten går kl L2.00.
Startplatsen står på an-

mälningtalongen, som
skickas med denna tidning, sedan åker vi västerut och totala sträckan
är ca 8 mil. Vi har naturligtvis valt ut en fint belägen plats för att kunna
äta av medhavd matsäck
och för att tä tid att prata
och umgås.

Vi lägger in ett antal kontroller under färden. Målgången är beräknad till

kl

L7-1

8. Middag

äter vi på Gamla Teatern

kl 19.00. Vid starten får
alla en karta samt

tulv-

lingsformulär. Så det är
bara att vässa pennan och

väl mött till årets Storsjörally. Evenutellt boende i
stah lördagnatt ordnas av
deltagarna själva.

Vi vädjar att så många
som möjligt stannar kvar
på rallymiddagen, den sociala biten av rallyt är
också viktig och damklubben önskar få dansa
med oss veterankillar nån
gång!

Etöm irtte sonlnlorens

"tftgkter!

26 maj Onsdagstur.
Vi återupprepar förra sommurens trevliga pic-nic i H?irke.
Fyll bilen och korgen och kom till parkeringen vid Hofvallen kl 19.30, så äker vi tillsarnmans.
Motorcyklister garanteras den bästa gnllglorcen!
29

juni Invigningstur för Rödösundsbron.

Vi känner på nyhetens behag med gamla grejor. AIla vereranfordon iir välkomna samlas på parkeringen vid Beijers
kl 19.00, äker sedan över Frösön och korsar Rödösundet
med motorn igång. Väl över triiffas vi och grillar lite.
4 augusti Sommarkväll
19.00 träiffas vi vid Travets parkering for att gemensamt
åka till ett hemtigt mål. Diir tänder vi gnllen och njuter av
det vackra vädret.

L4 augusti Minirally och Surströmming
Ett mindre rally med mälgäng i Hara kombinerar vi med
en surströmmingsfest. Anmiilningsblankett
mer i senare utskick.

till detta kom-

VAR HOBBY I ORD OCH BILD
Presenterat av JVBKs arkivarie Folke Löfgren
Som medlem iJVBK är du välkommen varie helgfri måndag mellan kl 19.OO-21.30, då kan
du hitta uppgifter i vårt bibliotek om det fordon du renoverar och ävenså göra en fotokopia
om du behöver. Biblioteket har byggts upp med tanken att så många som möjligt ska hitta
något intressant och "matnyttigt" där och utgöra en alltid tillgänglig kunskapsbank för vår
hobby.
Under de 1O år som jag skött bok- och tidningsarkivet har vi fått mottaga många gävor till
klubben och det är alltid mycket välkommet och uppskattat. Tänk på det om du hör eller
ser nägot som kanske annars kastas bort. Vi har under de senaste ären lyckats utöka vårt
tidningsbyte med andra klubbar, främst då inom Sverige men även i Norge, de är nu
sammlagt 21 st. Då har jag inte räknat med de 3 ev 4 utbyten som blev resultatet av
besöket den 17-18 april iHamars Olympiahall "Vikingskipet" där 25 OOO besökare fick se
det bästa av vad Norge har av veteranfordon.
Som du förstår finns det alltid något nytt att läsa så gott som varje vecka och du kan följa
med vad som sker i andra klubbar. I tidningsstället hittar du tidningar från följande klubbar:

Agder Motorhistoriske Klubb
Kristianstad, Norge

Svenska Citroen Klubben
Uppsala

Automobilhistoriska Klubben
Stockholm

Svenska Ford Klubben
Stockholm

Classic Motor/Signalhornet
Eskilstuna

Svenska Jaguarklubben
Hägersten

Ford V8 Klubb Sverige
Jönköping

Svenska Veteranbilklubben

Motorcykelhistoriska

Stockholm

Deje

Klubben

Motorhisoriska Klubben i

Bunkeflostrand

Skåne

The Brittish Automobile Club of Sweden
Växjö
Triumph Club of Sweden
Karlshamn

Motorhistoriskasällskapetisverige TröndelagVeteranvognklubb

Stockholm

Trondheim

Motormännens Riksförbund
Stockholm

Veteran A/S

Norrlands Motorhistoriker
Skellefteå

Smålands Sport & Veteranfordonsklubb
Nässjö

Scania WORLD Bulletin
Södertälje

Volksvagenhistoriska Klubben
Täby

Oslo

Skaraborgs Motorveteraner
Skövde

Till biblioteket inköptes under bokrean följande tre böcker: Lastbilarna i går och i dag
(Volvo) av Christer Olsson, Sportvagnen av G N Georgano samt Classic Cars, The
Encyclopedia of the Worlds av G Robson. Det senaste boktillskottet hade jag med hem frän
Hamar, det är "Historien om forsok pä bilprodukslon i Norge" Made in Norway? av Oisten
Bertheau och Christian Stokke.

Vad mer du kan hitta i biblioteket ser du i förteckningen som här kommer:

Stora Billexikonet
The lllustrated Encyclopedia of The Worlds AUTOMOBTLES
Klassiska Amerikanska Bilar
Forums: Bilen 1 885-1 93O
Forums: Bilen 1 930-1950
Forums: Bilen 1 950-1 970

Äventyret Bilen BBB 1977
The lllustrated Encyclopedia of Motorcycles
Forums: Motorcykelboken

lllustrated History of FORD

Henry's Lady
Ford 1903-1984 (Beekman House New Yorkl
Standard Catalog of AMERICAN CARS t SOS-1942
Grand Prix Racing 19O6-1914
VOLVO Personvagnarna från 20-tal till 8o-tal (B E Lindhl
Från Larmklocka till Blå Lius (Gert Engströml

SAAB Bilarna de första 40 åren
The Automotive Art of BERTONE
MERCEDES, George Bishop
SFRO BYGGHANDBOK
BIL (Drömmar och drömbilarl

Gör det sjålv handbok'för sadelmakeriarbetare, Bengt Blad

Collectible AUTOMOBILE August 1987
Glenning Christer: Laga själv
Glenning Christer: Reparera siälv
Glenning Christer: Montera siälv
Gammel-bilar (Semic)

5o-talare (Semicl
60-talare (Semicl
MC från alla tider (Semicl
SamlarFordon (Bukowskisl

Monstrous AMERICAN CAR Spotler's Guide 1g2O-199O
BILAR (En Guinnes rekordbok (När? Var? Hus?l

The Cars that Henry Ford built by Beverly Rae Kimes
CHEVROLET a history from 191

I

Veteranbilar M
10

?

Östersund Jubileumsäret 1 986
Svenska Tävlingsbilder av Peter Haventon
BLIKK-LISE ( Peter Spier)

Svenskarna och deras Automobiler
Bilpionjärer

GM the first 75 years of transportations products
Opel wheels to the world

Biler 1885 til nu (Det Danske Forlag)
Antique Auto Body, Brass Work for the Restorer
Model T Ford Service

Veteranbilar, Antony Bird (Tre Tryckare)
Veteranmotorcyklar från hela världen (Nybloms)
Karossmakarns berättelse (Nils Nordberg)

Armdns Första bil (Bo Kjellander)
Stora Bilboken 1966
Svenska Bilbyggare (Gert Engström)

Tio millioner Dodge under 5O äre (Zohlbergs)
Berners 1925-1975
Skandinavisk lndustrikatalog

1

8gO

Maskinelement (Sv Bokförlaget Norstedts)

Volvo 1927-1983
Se Sverige, Järntland
Deutsche Autos

1

920-194b

När posten och båten, tåget och bilen kom till Brunflobygden

1O ex av uppslagsverket Cars
Humor Chavals bilbok för alla

Efter körkortsprovet
Motorinstruktören
Motors Bilspecif ikationer
DKW Ersatzteil-Liste 63, 1g39-40
Ersatzteile

Vem äger bilen? Bilbok 1923,-27, -3O, -31 , -37, -38, -49, -56, -Sg
lnstruktionsbok för Ford Junior
Ford lnstruktionsbok VB Lastvagn
Ford Reference Book 1940 (truck)

Volvo Handbok PV 53-57
DKW lnstruktionsbok Auto Union I OOO
11

Encyclopedia of American Cars 193O-lg8O

The Complete History of the German Car 1886 to

the present

lnternational Car Collectors' Yearbook I
Brittish Family Cars of the Fifties (Michael Allenl
Citroen Personwagen (Hans Otto Meyer- Spelbrinkl
Fiat Personenwagen (Fred Steiningerl
Karossbyggaren i Katrineholm (Anders Karlssonl
Bilarna vi körde (Peter Haventonl

Collectible Automobile Dec 1988, Feb 1989
Volkswagen 4O år i Sverige
The Three Wheelers Shire

The Scooters Shire

A to Z of Cars of the 193Os' Classic & Sportscar
A to Z of Cars 1945-1970
The Encyclopedia of the Worlds Classic Cars (Graham Robsonl
Trondelag Veteranvognklubb Ärbok 1 989

Autohistorica nr 1 årg 1 mai 1957 (nytryckl
Teknos Chassi reparataoner

i-

'

supplement

Teknos Dieselmotorer reparationer
f,supplement

. Teknos Förgasar
r
i-

motor€r för bilar
supplement

Scania Vabis instr bok för dieselmotorer D 42O-D61O, D 620- 81O
Teknos förgasarmotorer för bilar supplement 1978
Teknos Chassi supplement 1975
Personen Kraftwagen Wartburg 1957
Verkstadstrandboken 2 1958-60, lösblad i

svart pärm

Delco Remy Service Manual
T-Fordens elsystsm, renovering

rr tn, lösblad i blå ASG-pärm

Detroit Diesel Engines Series 53, servicemanual
Verkstadshandbok Taunus 12 M P 4

Verkstadshandbok 1966
Verkstadshandbok 1967
Pärm med äldre verkstadshandböcker Volvo
Pårm med äldre verkstadshandböcker Volvo

Volvo servicehandbok (2 röda pärmarl
Volvo servicemeddelanden
Carbureter Motortrimning och förgasarservice
12

p l SOO

Opel Servicehandbok 1 g5B-59

Vauxhall och Opel servicehandbok 1giz

Volvo Lastvagnar servicehandbok 197l mm
Volvo Terrängbil
tr-

1

1 och 13 1979. 3
4.

Volkswagen reparationshandbok

vw 1 soo, o band

VW 1600 TLE bränsleinsprutning
VW reparationshandbok 1968 kaross, S band
Bilens Historia (Curt Borgenstam)
Scania Kavalkad 1 89 1 -1 99 1
MS vägvisare 1959
Den stora automobilboken 1947, del

l, 1948, del ll

Elektriska ackumulatorer (Tore Porsander)

OSTERSTJNT)

LORDAGENDEN 15 MAJ
med Hector

I samband med Bil & MC-showen sänder närradion 50-60-talsmusik på
96.L MHz, med början

kl 18.00 tilt 24.00.
Ta_g ditt fordon.och hsillg,-.1. Se även,radioprogrammet i öp och LT
tf

Närradiontt.

,

PS. Du som saknar bilradio i ditt fordon tag med transistorradion så
slipper du missa något när du crusar.

Håkan ttHector" Carl6n.

Y4a,
fr.9rusing? frågar.den oinv[gde. fo, man dker i
T-Ford till modern raggarbil-samt
natorcyklar
tittar på andra, allt under ordnadefonner.

13

osv

sitt lnbbyfordon allsd alltfrån
rwfi stan ocivisar upp sig, samt

Miffindcll
)o

L}KDAE

15 1t/tzLl lsei

i Ostersund i anslutning tiil Motormässan
vid Hofvallen, västra infarten EL4 (E 75)
Söljplats 50 kronor, ej förhandsanmälan

köp, byt, sälj allt inom veteranhobbyn
fordon, delar kläder, kuriosa mm

Vi öppnar kl 06.00.
't/tU,KOMfr,tE 0
\.ETE,RAN

RKNAD

FORDO

L

Galhammarsudden S\IE NSTAVI K,
6 mil söder om Öst.rsund.
20 mai 07.00-15.00 Kristi HimmelsPårdsdag.
Nu ftir tredje årer.
Endast bil L20:- Bil med slap 150:Vill du veta mer - Ring 0687-111 50, 111 55.

L4

]tstrSÖK PÅ

CPE trLYGFÄLTS

NflUSEUN{I

Av Magnus Roos

en

mars anordnade Svensk Flyghistorisk
förening en visning av sitt nybyggda flygmuseum. Hans Björkqvist presenterade föreningens
15:e

verksamhet.

Efter rundvandring och
inspektion

av

lokalerna

blev det filmvisning. Hans
Björkqvist visade bilder
frän resor där man letat efter delar till äldre flygplan
bl a besöktes gamla haveriplatser. Besök i USA hade också giorts hos andra
amme lfl y gp lan s ren ove ra re.
Efteråt bjöds de ca 40 beg

sökarna pä fika vilket blev
denna
tackar
trevliga träff.
Svensk Flyghistorisk före-

en avslutning på

Vi

ning for denna fina vis-

ning och Bengt Nordqvists
sanrbo Eva för hennes goda

Han visade oss det flygplan som man för närvarande
håller pä att restaurera. Det ilr en Norseman tillverkat i
Kanada L944. Planet håimtades från norra Sverige dåir det
stått övergivet i många är. Denna flygplanstyp var vanlig
i Sverige bl a som ambulansflygplan samt för transport
av turister i fjällvärlden. Gunnar "Spökis" Andersson hade ett likadant på 60-talet.
I den nybyggda hangaren stod ytterligare ett Norseman
flygplan av L944 års tillverkning. Detta åir det enda flygbara exemplaret i nora Europa. I hangaren stod även ett
helt nyrenoverat Tri-Pacer av 1959 års modell, ett fyrsitsigt enmotorigt sportplan.

fikabrödll

OPELTRAFF
I LOBONAS
2.3.4

JULI

Svenska Opelklubben anord-

nar en träff i
Lobonäs ca
27

mil söder om

Östersund. För
ytterligare infor-

mation och 8rmälan kontakta:
Magnus Roos

Tfn: 063 r 436 38
Bengt Tjäder
Tfn: 027L r 116 77

. MATRIKEL. MATRIKEL . MATRIKEL. MATRIKEL. MATRIKEL. MATRII(EL.

NI SOM INTE HAR S.KICKAT IN UFPGIFTER TILL
MATRIKELN, CÖN DET OMGÅENDE TILL
svEN SCHYLBERG, GRYTAN 2450,834 00 BRUNFLO.
. MATRIKEL. MATRIKEL . MATRIKEL. MATRIKEL. MATRIKEL. MATRIKEL.

3{D
Inviterer til

STURUP RACEWAY
25-26-27
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Junr

NAR AR ETT FORDON EN VETERAN?
Av Sture Kindberg
frågan, rullande 20-ärsgriins vilket betyder att en 73:a
lite då och dä, och kanske aldrig fått något en- frän och med i år, 1993, har en klasstillhörigtydigt och heltäckande war. Begrepp som An- het.
tik, Veteran, Vintage, Post Vintage etc har föOBS! För att inte fll problem med våra
rekommit. Någon enhetlig standard har inte vandringspriser kör vi 1993-års Storsjörally
funnits. För att råda bot på denna förvirring tog enligt de tidigare klasserna.
vi kontakt med vår riksorganisation, MHRF.
De visade sig då att FIVA (se nedan) nyligen De nya klasserna !ir:
beslutat om en standardisering av olika ålders- 31 dec 1904 (fd Antik)
klasser för fordon. MHRF har iinnu inte hunnit Klass A
översätta detta och gä ut med det till klubbarKhss B l jan 1905 - 31 dec 191g (fdveteran)
na, men det kommer.
I dagligt tal kommer såikert begreppen Vete- Klass C l jan 1919 - 31 dec 1930
ranbil och Veteranmotorcykel att anviindas lir,,^__
Klass r\
D l jan 1931 - 31 dec 1945

Vi iir

såikert mänga som st?lllt oss den

ka omfattande som tidigarå. vren nm
olika evenemang typ rallyn kommer

oJä;

nedanstå-

"§åoäffiåiff:"ff.sffåTtx'ä:tåx*#*
har fått en organiserad hemvist som gör

Klass

många av våra yngre medlemmars "veteranbilar" får en naturlig inplacering. Klass F har en

F

jan 1e61- t o m 20 år gamra fordon
Enligt FIVA:s evenemangskod.
(FIVA=FEDERATION INTERNATIONALE
VEHICULES ANCIENS)
Krass

",
att

E I jan L946- 3l dec 1960
1

KLUBBLOKALBN
Hiir iir en ritning på var

Odensalagatan

klubblokalen ilr belägen. Som
ni kanske sett har vi annonserat i lokaltidningarna och söker ny klubblokal men vi har
ej hittat någon än. Kom och
hiilsa på och fika, prata bort
en stund eller titta i biblioteket på mändagkviillar l9-2L
på Skolgatan. Adressen
Odensalagatan 40 iir nägot
missvisande. Om ni åker
gammat bil har vi tillstfuid att
parkera inne på gården i "rondellen".
Det iir sommaruppehåll så
sista öppetkviillen ?ir mändag
den 7 juni och vi öppnar igen
den 23 aa,gusti.

tr
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Skolgatan
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fr{

Brunflovägen
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liinder, den har även ett förflu-

Bilar, Bilar,

tet som Bandvagn IN//48 i

GRÖNABiIATIII

Svenska Arme'n.

om nyblivna

medlelrU mar såg jag och min fru
en uppmaning att skicka in
egna artiklar till Backspegeln. f)enna uppmaning
tänkte vi föIja med att berätta om hur vi " halkade"
in på området milifåra for4-1

don.

Det borjade

sommaren

1985, tvä veckor fore vårt
bröllop, då vi just hade köpt

en

Studebakervessla. Eftersom dessa var en produkt frän
Andra Världskrigets dagar
blev vi nyfikna på hur dom
kom till och hur dom hamnade i Sverige.
Sommaren 1986 åkte vi till
Malmköping for att hiilsa på
Lars åldrige morfar. Där besöktet vi bl a spårvägsmuseet
och äkte en liten svåing. Helt
plötsligt upptäckte vi en ganska stor byggnad dåir det med

stora bokstilver stod MILITÄRFORDONSMUSEUM.
Det där var vi wungna att undersöka lite niinnare. Vi grck
in och mottes av en original
Willys, med kulhål och lack
precis som om den var tagen
drekt ur kriget. Vi qpankulerade runt, kollade in alla konstiga fordon som fanns där.
Frun gick en egen liten
sväng, tittade runt bland fordonen och hittade där, lite
längre in i en annan lokal, en
allde1es underbar, stor, maffig
lastbil av miirket White. Vi

fick mksä reda pä att

det

finns en speciell förening för

militiira fordon, MFHF, så
gick vi med i föreningen och
t2iffade många trevliga medlemma.r. DUir gavs även svar

på de frågor
lan.

vi hade om vess-

Den tillverkades mellan
L942 och 1945 ursprungligen
som ett lätt attackfordon för
översnöoperationer. Den totala tillverkningssiffran var något över 15 000 stycken och
kom till Sverige frtimst genom privat import. Faktum iir
att Sverige har varit ett av efterkrigstidens vesseltätaste

Nu har den gröna febern tagit oss ordentligt. Vi sneglade
på något hjuldrivet, Willys,
Dodge, GMC, White o s v.

Det vart en

sexhjulsdriven

GMC som tyvärr måste säljas
niir det blev tillökning i familjen. Så istället kom en Dodge
WC 52 till våran gård. Den iir
mera praktisk ndr man skall ha
barnen med sig pä utfldrder.
Dodgen iir nu slutskedet av

i

renovering och skall forhoppningsvis passera bilprovningens argusöga under försommaren så att vi kan ut och åka på
diverse evenemang.
Nu blir tyviirr en del miinniskor lite underliga i ansiktet niir

man berättar om vårt speciella
intresse och dom tror att man
vill "glorifiera" krig. Även om
vär garnmelbil iir grön med vit
stjiirna på huven så åir det BILEN i sig som rir intresset.
Som avslutning vill vi efter-

lysa dej som har kommit i
kontakt med "gröna fordon"
pä något vis, militiirt eller civilt. Du får giirna slå oss en
signal eller titta in på en kopp
kaffe. Kan någon tipsa om en
White eller Brockway 6x6 så
vore vi tacksamma, för drömmen om en dylik har fastnat
för gott inorn oss. Vår adress
och telefonnummer iir: Lars
och Elisabet Bergwall, Höganäsvägen 5, 833 00 Strömsund, 0670 - 1I2 20.1

IMPORT AV BILAR
1993 års bes3ämmelser för att importera en bil från titl €xempelvis USA. Men det är inte problemfritt, tag kontakt
med myndigheter och försäkringsbolag först.
Tullen
For att tulla in sin i utlandet inköpta bil
måste man besälla tid i förväg. Man

varje bilmärke, varje modell och varje

köerna kan vara långa. Kontakta däfför
din tullkammare redan före köpet.

"lumreoel":
lv

skall inte vänta till sista minutea, då

Först beråiknas ttrllavgiften, vi lken utg ör
6,2yo av fordonets tullvärde, för lastbilar

7,7yo. Tullvärde = inköpspris + fraktkostnaden till wenska gränsen.

Vaming: Tulltjanstemän vet myc4et väl
vad aker och ting kostar i andn länder
och går sallan eller aldig på friserude
inköpsfakturor.
Nåista avgift att betala åir accisen, vilken
å16:40 perkilotjåinstevikt + 2 000 kronor

for fordon som väger m€x 3 500 kilo.
!änstwikt = bilens vikt med full tank +
en förare på 70 kilo.

Sedan tillkommer skrotningsavgift på
850 kronor.
Därefter beräknas Momsen som är 25Yo

på summan för tullvärde + tullavgift +
accis + skrotningsavgift.
Slutligen får man betala 150 kronor för
en interimslicens.

lntenimslicensen gäller en månad. Med
den får man köra från tullen till bostaden
eller garaget till och från den eller de
ved<städer man eventuellt behöver uppsöka, för att få bilen godkänd vid Oesiltningen, och till en bilprovningsanstatt.
lngen annan köming är tillåten!

Svensk Bilprovning
Man bör alftid kolla med Svensk Bilprovning innan man tar in en bil, då reglerna

t"åmst vad beträffar avgasrening - är
många och - för den oinvigde - synnerligen krångliga.

-

En fullstiindig redovisning skulle ta allt
för stort utrymme i anspråk, då man i så
fall måste redovisa vad som gäller för

årgång.
Nedanstående skall enbart ses som en
Bitar tillverkade för'e 1973 kan tas in utan

hinder.
Bilar tillverkade -73, -74 wh -75 måste
b'romsprovas, vilket normaft inte stäler
till med några problem. Det äckerockså
med ett bromsin§g från generalagenten.
Men dessa omfattas inte ar de stränga
svenska kraven på avgasrening, som
infordes 1989 och gäller alla bilar av 7&
års modell och yngre.
Bilar tillvert<ade mellan 1976 och 1988
k?n
i princip glömmä. Även om de
harrenare motorer än Naturvårdsverket i
Sverige kräver! Men det finns några undantag bilmodeller, vilka importörcn
låtit genomgå så kallad "frivillig avgascertifieriog", innan sådan blev obligatorisk -89.

r*

-

Det betyder

- paradoxatt

nog - att man

drg, utan svårigheter kan importer

i

en

73:a, som spyr ut hur mycket gift som
helst, men inte en 83:a, som med råge

svarar upp till våra bestämmelser för
avgasrening!

Bilar tillverkade efter 1988, vilka utgör
den klaft övervägande delen av de bilar
som privatimpoderas till Sverige, kan
Iriäo ta in utan problem - om just den
modellen ärtestad i Sverige. I så fall nöjer
sig bilprovningen med ett broms-, bulleravgas- och stöldin§g utfärdat av den

svenska generalagenten. Denna "särskilda kontroll' kostar i dag 2 000 kronor.
Det

Försäkring
l€n också vara klokt att i god tid ta

kontakt med försäl«ingsbolaget oclT ldara
ut om och på vilka villkor som nyförvärvet

kan försäkras.

H rilsningar F olke B oogh.
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Jordbrukets behov av dogare
Ford uAr forst

Att fcirsöka ersätta

hästen med en mekanisk dragare kan ha haft flcra
skäI, bl.a. omsorg om hästen- E,n maskin som inte bchövde vila och
som hade stor dr:agkraft det var vad man önskade.
De första traktorerna som såg dagens ljus var runga och klumpiga
och föga lämpade för sitt ändamål. Den som först lyckades tillvirka
en användbar trakror var Henry Ford, mannen som sarre världen på

hjul.
Under första världskriget 1914-1918 behövde de krigförande länderna allt vad hästar man kom över. Importen av hästar från de neurrala staterna var stor och medf<irde för oss har i Sverige etrskriande
behov av dragare för jordbruk och folkförsörjning.
Fords traktor var, ti[ skillnad från andra, lätt och smidig, föraren
var placerad bakom drivaxel han kunde antingen sitta eller stå när
han körde traktorn. Fords traktor kom arr tillverkas i en miljon
gxemqlar mellan t9L7-29. Henry Ford skänkte en komplett fabrik
för tillverkning av traktorer till England som rack f<;r landem deltagande i första världskriget- Fabriken lokaliserades rill Irland och finns
idag i Basildon i sydöstra England.
Problemet för jordbruket var att fabrikstillverkade rraktorer var
dyo i inköp. Därför foddes iden atr bygga om begagnade bilar rill
traktorei och en rik flora av konstrukrioner såg dr[e"s ljus. För art
bilen skulle gå att anvdnda som traktor måsre .hrsir kapas. Karosslastflak demonteras och bilen förses med en nedväxling. b.r,, löstes
i dom flesm fall på så sätt att man monrerade en exrra växellåda eller
nedvdxling med kuggväxel eller kedja. Den fardiga konstrukrionen
kallades i folkmun för epatraktor.

Tillaerkning aa EPA-traktorer på "spinneriet"
Min far, byggmästare J.A. Sandberg kom arr sarsa på tillvcrkning av
epatraktorer i större skala. Första exemplarcr rillvcrkadcs i källi."n
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mcd en [y
uggväxlar i

vinkeljärn
i maj 1937
Far hade 1937 tillsammans med landsanrikvarien Erik
Fesrin och mu-

nbilar inköpres och smeden per

rar första året

l.5OO kronor.

1939 urlyste $arens maskinpro
*Provningen

skulle ske i samband

byggd på en tg23 års Buick i visdovisas i Srarens Maskinprovnin-

När kriget bröt ut

höste

n

1939 blev bänslerilldelningen så liren arr

i oliebad, remskiva [ör srarionär

traktorn gick på gengas under kri

torn

användes
1949.

rill

alla förekonrm
20

Fotot aisar J-A. Sandbergs epatraktor med gengdsaggregat tillverkat av Br Erihsson,
Tandsbyn. Trlhtorn utrustad med barplog. Förare Ruben Sandberg grundare ao Sandbcrg
G Jonssons Åkeri i ösrcrsund.

Epilog
Hackås Träförädling sålde far L947 , efter rio års intensiv verksamher
med tillverkning av snickerier, epatrakrorer och gengasved. Fabriken
brann ner till grunden l942..Ganska snarr uppfördes en ny fabrik for
tillverkning av gengasved. Å'oen en ny koftitrtion byggdes och ert
sågverk med ramsåg, fabrik for tillverkning av täkaggar uppfördes
också. Maskiner för denna tillverkning konstrueradei tch iill.rerkades av min far. Verksamheten flyttade s 1947 rill Hara där ett uthus
inreddes till verkstad. Här konstruerade far bland annat en buren
traktorplog för traktorer.
I den här verkstaden startade Olle Borin och jag Sandberg 6c Borin
och här tillverkades den första lastaren 1951 .25 ir senare hade verksamheten ökat från wå man till 170 ansrällda. Hara AB Osrersund
tillverkade lastmaskiner, traktorhyrrer, hydrautik och bandvagnar.
När familjen Käll Sandberg 1976 sålde Hara AB rill invensrmentbolaget
.Vestatoq var det Jämtlands störsra privatägda verkstadsföretag med 12.000 m2 verkstadsyta och 40 mk i omiättning.

Kåll Sandberg
Se Jämtland och Härjedalens historia, sid. 133, 357, 4)o och 59+.
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Elof Lindberg
Målsta31 15
831 93 Östersund

Ove Nilsson
Frösövägen 51
832 00 Fröson

Anders Stenmark
Skolgat+! 768
831 46 Ostersund

Annie Berglund
Dammågrä.d42
831 71 Ostersund

§ell

Vermelin
Liikarvägen 20
880 50 Backe

Ingemar Eriksson
Reveljgränd 7
831 88 Ostersund

Olle lrnnholm
Rådhusgatan LIz
83 1 45 Ostersund

Tomas Ericsson
Sodergård 247 L
834 00 Brunflo

Kjell Olsson

Rolf Lindholm

Ungdomsmedlern:
Urban Nilsson
Grönängevägen7
830 40 Krokom

Lillgatan 18
830 80 Hoting

Ham 2257
840 43 Hackås

Återinträde:

Johan Eliasson

Runo Eriksson
Häggenås 3L22
830 30 Lit

Bengt Ekman
Axägränd 14
83 1 71 Ostersund
Lars Bergwall
Höganäsvägen 5
833 00 Strtimsund
Johan Andersson
Breväg 1863

830 30

Östersundsvägen 8
830 30 Lit

oss!

Lit

Bo Ringbert
Näsviken 6108
833 00 Strtimsund

rt
tta
FRAN

TILL

Kent Linddn

Binguägen 18 A
Ostersund

Odensviksvägen 12 A
831 46 Öster§und

Kje1l och Susanna Bäckström

Box 84
Brunflo

Brobacken
683 O4Lakene

Johan SchtrCin

Önevägen 156
Frösön

Västra Solgatan 7 B
951 61 LuIeå

Anneli Jönsson

Fagerbpcked 6
Ostersund

Optand 2959
831 92 Ostersund

S

ven-Erik Kri stoffers son

Kjell Rune Kardin
Olof Nilsson

Fjällvägen 31
840 9}Yemdalen

Brunflo

Kornettvägen 11
834 00 Brunflo

Brunnefjiitlsvägen 18
Harestad

Lille Kiirr Stidra 186
425 3I Hisings Kiirra

Odenvägen 3

Åt e Bergwall

Giirdsta2180
830 01 Hallen

Eva Sundin
Åte Engström

Nyponvägen 13
831 62 Ostersund
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Annonser skickas till: IVBK,
BOX 2045,831 02 ÖSTERSUND

Chevrolet 1938. Ram med reghandlingar
köpes. Även lösa delar, renoväringsobj-ekt
eller skogswak är av intresse. Tips emottages tacksamt.
Chevrolet 1955- 57 . Renoveringsobjekt,
skogsvrak och lösa delar kopes, Tacksam för
tips. Aven Pickup 1947 -57 dr av intresse.
Peter Hoflin tfn: 063 - 12 87 79.

Ford Taunus 17m super }dröd 63-årsmodell, fint skick.
Per Gremmel tfn: 063 - 436 14.

Opel Blitz -73
Biltranpoft, lastar 2190 kg. Pris 6 000:Lars Bergwall tfn: 0670 - ll2 20.

EtrTBR.LYSN$TD$G8
Kåinner du fötjande personer?

Catrine Larsson
Skogvaktarvägen
831 73 Ostersund

Åte Eriksson
Helgum 3147
882 00 Långsele

Kim Zicken

Bertil Nordenberg

Lagmansvä gen73
834 00 Brunflo

Köpmarlgatan 36
831 30 Ostersund

Deras tidningar kommer i renr på posten.
Var bor dessa nu? Meddela Sven Schylberg
telefon 063 - 207 01 om du vet något!

Hans Nilsson
Aqpäs 2654
830 40 Krokom

NATTONALDAGEN

Omslagsbild:

en 6 juni kommer kungen och drottningen hit. Det är en stor rira for Östersund att få arrangera nationaldagsfirande tillsarnmans med både kungen och droturingen.
Dä får vi chansen att verkligen visa upp oss
och demonstrera vilken fantastisk uppslut-

ning

vi

l2B

Ford 1938-39.
John Jonasson, farfar till Eva Jonsson (Bengt Nordqvist).
Bilden är tagen i Califonien 1948-49

har inom föreningslivet både för

kungaparet och for den allmänhet som kommer till rädhuset för att delta i firandet och inte minst för den tv-publik som kan ta del av
reportage från evenernanget.
Deltagarna i truppen skall vara klädda i kläder som iir typiska for den egna organisationen eller verksamheten.
För att det skall bli riktigt bra ska vi häIla
dels en genomgång med deltagande organisationer tisdagen den I juni kl 17.00 på rädhusplatsen och generalrepetition pä morgonen
den 6 juni. Dä blir det samling redan kl 07.30
inför flagghissningen som skalt ske kl 08.00
och samtidigt urgöra generalrepetition för den
stora uppvisningen som skall ske kl 1 1.00
med "uppställning" kl 10.45.

Dö{tfott
'l/år kfu66meilem
Rruno Fi[,
9 åfg år d 9{omnrars tr orl
fior eafidit.
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KOMIHAG!
15

maj

maj
20 maj
26 maj
L?juni
zgjuni
3-11 juli
z-4juli
8-Lljuli
15

Mittnordenmarknad, Hofvallen Ostersund
Se sidan 14.

Crusingkväll
Se sidan 13.

Veteran- och fordonsmarknad, Svenstavik
Se sidan 14.

Onsdagstur, pic-nic tiII Härke
Se sidan 8.

Storsjörallyt
Se sidan 8.

Invigning

a Rödösundsbron

Se sidan 8.

Veteranutställning
Se sidan 8.

Opelträff i Lobonäs
Se sidan 15.

gqTysterträff i Dorotea
Se sidan 6.

4 augusti Sommarkväll
Se sidan 8.

L4

augusti Minirally r Surströmming
Se sidan 8.

%eafrysoffior!
Nästa nummer av Backspegeln planeras att utkomma den 30 augusti.
Skriv och berätta vad ni har varit med om under sommaren. Skicka
bidragen till Else-Britt Tegstedt, Åkerbärsvägenl1, 831 62 Östersund.

