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Innehåll

Redaktör´n
Jag fick ett infall, eller om det var ett
anfall? Men vad gör man inte för en
bild?
En eftermiddag sista veckan i januari: sol, vindstilla, några meter nysnö
och minus 15 grader. Det är magert
med foton på Olympia 51:an i vinterlandskap förutom när jag hämtade den
från lacken hos Sune i Sjövik februari
1978. Då åkte den på kärra lånad av
Bärgarbarry, skärmlös och mager. Snömängden var det inget fel på och vägarna var osaltade. Nu fuskade jag lite, gav
den en rejäl dos startgas och den gick
igång med överraskande liten motsträvighet trots att den varit orörd och
oladdad sedan augusti förutom några
bromspedaltramp med oregelbundna
mellanrum. De drygt 40 år gamla men
helt perfekta 5.90-15 finmönstrade
Firestone-diagonalarna är väl inte de
optimala däcken på vinterföre men
jag mötte varken Valsjöbybussen eller
plogbilen och utflykten var inte längre
än att jag kunde ta, visserligen rejält
försenat, två-kaffet lyckligt och tryggt
hemmavid. Det optimala vore förstås
varm choklad i termos och tekaka med
ost, sittandes på snöplogkanten men
sånt kräver ju planering och förberedelser som för en åldrande man i så fall
skulle upptagit hela dagen och förmodligen gått i gruven och inte blivit av alls.
Nu är det gjort och fina bilder blev det
att se tillbaka på när man blir gammal
på riktigt. Om den digitala tekniken
fortfarande fungerar då, vill säga.
Att tänka sig att man skär upp ögonen för att byta linser och städa lite
för att sen lägga tillbaka ytskiktet låter
overkligt och ganska obehagligt i tan-

ken. Det var vad jag utsattes för veckorna före jul. Två starroperationer som
tog en halvtimma per sida och knappt
märktes och inte alls kändes. Efter två
dagar var himmelen vackert blå och
tv-bilden knivskarp. Det är nog 50 år
sedan jag senast kunde läsa tidningen
och klippa tånaglarna utan glasögon på
näsan. Ett rutiningrepp för de som kan
det, men imponerande och fantastiskt
för förstagångenupplevaren. Den totala oförmågan att komma ihåg namn
och att känna igen ett ansikte, kvarstår
dock. För att åtgärda sådant krävs förmodligen ett mirakel och där hamnar
man nog långt ner i kön bakom mycket
allvarligare önskemål.
Ibland har jag lyckan att besöka
Riktiga Landet och få leka med maskinerna tillsammans med min hängivna
men något otåliga följeslagerska. Det är
bra för själen. Och armmusklerna.
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AJS 31 CSR Hurricane 1963

Det gamla
knuttejärnet
Text & foto BENGT LYRÉN

HAR UNDER SISTA ÅRET OMBETTS
AV VÅR ORDFÖRANDE
STURE HERNERUD ATT SKRIVA OM
MITT GAMLA KNUTTEJÄRN,
EN AJS FRÅN 1963 SOM EFTER SEX
ÅR I MIN ÄGO NU KOMMIT UT PÅ
VÄGEN IGEN.

Om vi vrider tillbaka tiden till
mitten på 1980-talet så var det
min första kontakt med cykeln då jag fick möjlighet att
titta på den, efter det försökte
jag köpa den men den var inte
till salu. En möjlig anledning
till intresset kan vara att jag
som liten grabb på trampcykel hängde vid Jönssons
hörna, korvkiosken på torget
i Åre, en sommarkväll då en
stor och bullrig blå AJS twin
stannade för en korvpaus.
Storögt beundrades hojen och
givetvis var det inte tänkbart
att cykla därifrån förrän den
till härliga toner drog iväg.
Det redan stora MC-intresset
späddes på ytterligare, kanske
och inte alls helt otroligt var
det just denna hoj. Åren gick
och så småningom inleddes
MC-karriären och därefter
har man oavbrutet kört hoj
med tonvikt på twinnar och
framförallt av fabrikatet Norton från ö-riket!
Det som gjort detta projekt
extra roligt är att så mycket av
hojens historia gått att kartlägga samt att det dykt upp så
många gamla foton från förr.
Inleder med lite historik och
om någon kan fylla på med
mer så vore det skoj!

1 JANUARI 1963

Registreras cykeln för första gången, saknar historik
för denna ägare men det kan
möjligen vara någon MChandlare.
13 APRIL 1964

Ingenjören Tage Ulmfors i
Södertälje står som ägare till
AJS:en med registreringsnummer B18060.
16 AUGUSTI 1965

Hojen registreras på studerande Sven Gunnar Hällgren
i Södertälje som berättade att
cykeln köptes i syfte att åka
jorden runt med, men annat
kom emellan så dessa planer
blev inte av. Han mindes att
han hade problem med toppackningar. Sven Gunnar
blev sedemera en frontfigur
inom Hoppets Stjärna.
7 JUNI 1968

Den då 17-årige Tommy Nilsson köpte cykeln av Sven
Gunnar Hällgren som jobbade inom det militära i Härnösand. Tommy fick först
syn på hojen hos en mc- och
mopedreparatör i Härnösand
och tilltalades av att hitta en
fin 650 på nära håll, köpesumman var 3 000 kronor.

Tommy minns inte om den
var utannonserad eller om
han tog kontakt med ägaren.
Cykeln blev tilldelad registreringsnumret Y990. Tommy
monterade dyna, ljuddämpare, John Tickle lyktfästen med
kromad Lucaslykta och dubbelförgasare inköpta från Lelles eller Roffes. Det var svårt
för en yngling att fixa med
hojen då det var klent med
mc-firmor och litteratur. När
det behövdes skruvar och annat fick Tommy lov att vända
sig till generalagenten Combimotor. Efter att dubbelförgasarkitet monterats uppstod
problem med svartrök, den
gick fett och även laddningen var något som krånglade.
Tommy mindes att cykeln
läckte bra med olja i vevhushalvorna. På sensommaren

1968 drog Tommy av en bult
i vevhuset under cylindrarna
vilket gjorde att motorn demonterades för reparation senare på hösten. Cykeln byttes
sommaren 1969 in hos Bernt
Norgren Motor i Bollnäs i
inbyte på en Honda 350 som
kostade 5 300 kronor, Tommy
fick 2 000 kronor i inbyte för
AJS:en.
1 JULI 1969

Sven-Erik Larsson från Östersund köpte cykeln för 2 200
kronor hos Bernt Norgrens
motor i Bollnäs efter att ha
lyckats låna pengar av föräldrarna till ett bilköp … blev
inte riktigt så! Samma sommar råkade tyvärr Sven-Erik
ut för en bilist i en Opel som
körde ut framför honom i en
korsning vid Tages på Frösön, cykeln blev då kvaddad i
framänden och såldes sedan i
kvaddat skick till Bo-Lennart
Hoff.
6 MAJ 1970

Bo-Lennart Hoff, numera
Florida USA, står som ägare
till cykeln.
Någon gång under 1970–
71 gjorde snöskoter- och mcentusiasten Thomas Östman
sin pryotid på högstadiet
hos Bengt Jonse med firman
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MC-tjänst på Frösön. Thomas
förundrades då över den fina
AJS:en som stod i verkstan utan
framgaffel.
6 JULI 1971

Kranföraren Folke Mattson
från Kallrör står som ny ägare
till cykeln. Han var kusin med
Thomas så troligen fick Folke
nys på hojen av Thomas. Folke
förolyckades tyvärr i en tragisk
mc-olycka tillsammans med sin
kusin då båda omkommer sen
dom med en Triumph T110 kolliderat med en älg.
21 MARS 1972

Står Folke Mattsons lillebror
Håkan Mattson från Kallrör står
som ny ägare till cykeln som i
slutet av 1972 får registreringsnummer CPN860. Sista besiktning är troligen från 1974 då
cykeln ställdes av och har sedan
dess varit avställd. Håkan råkade
ut för en obehaglig händelse då
framhjulet skar, men lyckades
undvika en krasch. Dock havererade gaffeln som sedan Håkan
och kusinen Thomas Östman,
som pryade på Mc-tjänst, bytte
ut till en gammal Norton Dominatorgaffel med framhjul. Därefter blev cykeln ståendes i en
lada på Digernäset.
24 MAJ 2011

Min
arbetskollega
Mikael Sundberg i
Kallrör köper cykeln. Den hade väl
så smått fallit ur
minnet men när jag
fick veta det, så blev
man
entusiastisk
och Micke planerade
att försöka starta hojen som den var med
lite service. Micke
fick utstå ett konstant
frågande om han startat
hojen från min sida, men
som nybliven småbarnsförälder och hans uppsjö av skotrar
och bilar, blev nog mitt tjat om
start påfrestande. Istället lämnades stafettpinnen till underteck-
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nad, givetvis var detta erbjudande tilltalande så affär gjordes på
hojen.

Det har varit en utmaning
att få tag i rätt grejor …

Detta var 2014 och i ett tidigt
skede lade jag ut en fråga om någon kände till något om en AJS
med Z190 på Facebook i gruppen Z-reggat. Det tog inte lång
tid förrän Hans Bertil Rosell
hörde av sig om hojen med foto
från 1960-talet på hojen.
Det var då som tanken att
skapa en grupp på Facebook för
att kartlägga historien om hojen
och detta gick otroligt bra och
gav ett jättebra gensvar. K-märkt
knuttejärn heter den gruppen
och vill man följa renoveringen
av hojen så går det fint att gå
med.
Med denna historia kartlagd
så stärktes definitivt mina tankar om att behålla det patinerade skicket och försöka återställa
den i det lätt ”caferacerstukade”
skicket som Tommy Nilsson i
Härnösand satt på cykeln 1968
och även försöka få ihop en
CSR-gaffel på hojen igen vilket
den inte haft sen krocken på
Frösön 1969.
Det har varit en utmaning att

få tag i rätt grejor och även att renovera motorn som krävde en hel
del avancerade maskinjobb men
nu går den igen och har fått rulla
en hel del under den gångna sommaren.
Det var tur att inte Micke gav
vika för mitt tjat om att starta hojen då motorn var oerhört nedgången och en start hade med all
säkerhet ödelagt den ännu mer då
oljekanalerna i vevaxeln var helt
igensatta.
Vill rikta ett stort tack till Sven
Asp, Stigs motormekaniska i Axvall samt Steven Surrbey på AMC
classic spares i England som löst
en del kinkiga problem.
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Volvo 544 B Sport 1961

Den mest
svenska av bilar
Text STURE HERNERUD, ROLF NILSSON
Foto ROLF NILSSON

DET HÄR ÄR EN BIL SOM HÅLLIT SIG
I LÄNET OCH I SAMMA KOMMUN
NÄSTAN HELA TIDEN SEDAN 1961.

Volvon såldes ny av Bilbolaget i Östersund med
regnummer Z21099, men förste ägaren hade
bilen endast en kort period innan en sågverksarbetare på Hissmofors som lycklig vinnare
med tolv rätt på stryktipset blev andre ägare.
Bilen övertogs sedan av sonen som körde den
under flera år på sjuttiotalet. PV:n hamnade
därefter i södra delen av länet för att efter en tid
återkomma till Östersund och så småningom
till Vaplan och Alsen. Sture är sjunde ägaren
på bilen och den är fortfarande i mycket gott
skick.
Eftersom den är såld så sent som november
1961 har den 62:ans uppdateringar och är första årsmodellen med B 18 motorn med dubbla
SU-förgasare vilket ger 90 SAE hästkrafter.
Därtill kommer 12 volts elsystem och fyrväxlad låda. Hastighetsmätaren var graderad till

8

Backspegeln #1 2021

Backspegeln #1 2021

180 km/h till alla småpojkars förtjusning, som
på tårna sträckte sig för att se över rutkanten.
Den absolut sista PV:n rullade av bandet i Volvos fabrik 20 oktober 1965. Då hade
440 000 PV 444/544 tillverkats varav 280 000
registrerats i Sverige och 160 000 exporterats.
Merparten till USA.
I grävandet i bilens historia visar det sig att
PV:n som ny varit vit för att sedan på tidigt
1970-tal fått en spännande grön-gul nyans och
ett tiotal år senare blivit lackerad i Volvos originalröda färg.
Även om en vit PV Sport inte är fy skam,
måste man väl erkänna att en röd PV 544 nog
är det mest svenska man kan uppleva och var
den dessutom såld av Bilbolaget i Östersund,
passar den extra fint in i vårt vinterlandskap.
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Pärlor i Sveriges
STÖRSTA bilmuseum
Text & foto GUS GRANLI

Sommarens tristess med inställda bilträffar
gjorde att vi bestämde oss för att göra ett besök
på Härnösands bilmuseum. Muséet startades
2015 av Calle Lundqvist, och är Sveriges största,
kanske till och med Skandinaviens största bilmuseum. Här finns fordon utställda från slutet
av 1800-talet fram till 1990. Allt är smakfullt inrett med skyltdockor som poserar i tidstypiska
kläder framför fordonen. Ur högtalarna spelas
musik från tiden.
Mest imponerande är nog samlingen med
bilar från 1920–40-talet. Dåtidens designer
sparade inte på krutet då det gällde chrome
och inredning … och för att inte nämna huvkråkorna. I utställningshallen hänger pampiga
kristallkronor i taket. Man blir nästan bländad
av all skönhet.
Här finns allt för olika smakriktningar.
Bruksbilar blandas med riktiga lyxåk. Ett plus
är informationstavlorna som står vid bilarna. På
dessa kan man läsa historik och vem som äger/
har ägt bilen.
När detta kommit i tryck så har muséet
stängt för säsongen. Men, det kommer snart en
sommar igen, då blir det ett nytt besök eftersom
muséet växer och växer.
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Skoglunds

Text ROLF NILSSON Klipp & bilder SKOGLUNDS ARKIV

Många fina segrar
för rutinerade bröder
MAN SA BRÖDERNA SKOGLUND, ELLER OFTA RÄCKTE DET MED ENBART SKOGLUNDS FÖR
ATT ALLA MED NÅGOT UNS AV MOTORINTRESSE FÖRSTOD VILKA SOM MENADES.
TVILLINGARNA BJÖRN OCH LARS SKOGLUND FRÅN ÖSTERSUND SOM UNDER 1960 OCH EN
BIT IN PÅ 1970-TALET VAR MYCKET FRAMGÅNGSRIKA INOM RALLYSPORTEN.
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Nu är det inte så lätt att nästan 60 år senare exakt hålla reda på datum och årtal,
och tidningsurklippen är lite väl hårt beskurna ibland. Björn vill minnas att allt
började 1963 med en Volkswagen 1500
S och framgångarna lät inte vänta på sig.
Första året blev förstås en se- och läratid. Ibland, speciellt när det gäller motorsport: den hårda vägen, även om rena
bilskrotningar lyckligtvis uteblev men
det var visst något träd som inte ville flytta på sig en gång. Vilket år som OT-tävlingen ”Kärlekstigen” kördes för tionde
gången får ni försöka att minnas själva,
men Skoglundarna hade blivit varma i
kläderna och vann tävlingen före erfarna
rävar som till exempel Edvin Larsson och
Kjell Hellgren. Bröderna hade nämligen
tjuvtränat i att plocka hem segrar genom
att helgen innan, vunnit ”Härnönatta” i
Härnösand och tidigare samma vinter
även tagit totalsegern i Strömsunds prestigefyllda ”Tjuvfiskarslingan”.
Rallysporten var vid den här tiden en
mycket populär fritidssysselsättning och
Jämtlandsklubbarna arrangerade en hel
rad tävlingar varje år där Jämtnatta och
Nuttevalsen väl får räknas till de mer
ihåg komna, men även i Stugun, Ragunda och Sveg kördes många tävlingar
i olika former både sommar och vinter.
Efter bilbyte 1966 till Renault Gordini
tog Skoglundarnas karriär extra fart med
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flera segrar både lokalt och i grannlänen.
Svenska Renault var generösa med rabatter på tävlingsbilar under den här tiden
och bröderna kunde byta till ny bil både
vår och höst och därmed sälja den gamla
tävlingsbilen utan förlust. Det är alltså
förklaringen till att det är så många olika
registreringsnummer på bilarna.
Äventyr och anekdoter hör förstås
sporten till, och Björn berättar om en
gång när man körde ”Härjedalsbrickan”
i trakterna runt Sveg. Det bar sig inte
bättre än att ekipaget dundrade av vägen
och satt ordentligt fast i snödjupet. Ingen
hjälp att få, men långt borta i vinternatten skymtade en svag lampa och efter en
stunds snöpulsande kom man fram till en
gård. Bröderna knackade på och frågade
om det fanns möjlighet att få skjuts in till
Sveg. Jooådå, det skulle nog gå bra. Efter
tv-programmets slut, vill säga. Skoglundarna fick kliva in och snällt sitta i soffan
och vänta tills, om det nu var bröderna
Cartwright eller Hylands hörna, var slut.
1968 får väl räknas till toppåret resultatmässigt sett. Förutom en rad hemmasegrar deltog de även i SM-serien, bland
andra Smålandsrallyt, och blev till sist
total SM-tvåa i klass 1. Ett resultat som

16

Backspegeln #1 2021

grundlades i KAK-rallyt och därefter i
Bore-rallyt, där bröderna i båda tävlingarna tog en klass-seger och i KAK-rallyt
även blev 15: de totalt. I Jämtrallyt som
också ingick i SM-serien tog Gordiniparet en 5:e plats i den totala prislistan
samma år. Framgångarna uppmärksammades av legendariske Opelrallybasen
Ragge Ekelund som till 1969 års säsong
hjälpte bröderna att få fram en grupp 1
Rallyekadett från Tyskland. Det höll på
att bli skrällseger redan vid premiären
med nya bilen när Lasse och Björn länge
ledde ”Januaripokalen” i Ljusdal, innan
Tom Trana i tävlingens slutskede eldade
på lite extra med sin grupp 2-trimmade
Saab och övertog ledningen. Tvåa totalt
och seger i grupp 1-klassen blev det i alla
fall.
Ett aktivt tävlande för de nu rutinerade bröderna Lasse och Björn Skoglund fortsatte under ytterligare några år
med många fina segrar både lokalt och
i grannlänen. Efter ungefär tio mycket
aktiva år lades hjälmarna på hatthyllan,
omkring 1972, när driften av parets två
bensinstationer i centrala Östersund tog
alltmer tid i anspråk.
Backspegeln #1 2021
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FÖR MÅNGA ÅR SEDAN, KANSKE 70 ÅR SEDAN,
VAR DE LEKSAKSBILAR. NU ÄR DE SAMLAROBJEKT.
Text & modellbilar ROLF NILSSON Foto MIKAEL KARLSSON

Ingen lek att
samla på modellbilar
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Teknos modeller var
ett strå vassare i
fråga om finish ...

Allt är inte Dinky Toys som glimmar
även om den engelska småbilsfabriken lite slarvigt i vardagsspråket fått
ge sitt namn till alla modellbilar i 1/43
skalan. Danska Tekno startade liksom
Dinky sin leksaksverksamhet i början
av 1930-talet, men det skulle dröja till
slutet av 40-talet innan bilarna från de
båda tillverkarna var mer exakta små
kopior av verkliga bilmodeller.
Dinky Toys visade en fin provkarta av
det engelska bilbeståndet under tidigt
50-tal i form av till exempel modellerna Austin A40 Devon, Riley, Triumph
Mayflower, Rover 90 och Ford Zephyr
men utgav även en del Amerikanska
bilmodeller, bland annat en Cadillac
-53 och en tidig Hudson. Modellutbudet hos Dinky blev med tiden mycket
stort och 60-talet inleddes med nyheten rutor i genomskinlig plast vilket

20

konkurrenterna Tekno och Corgi Toys
redan haft några år. Däremot var man
ensam med nyheten fjädring och, om
man vickade bilen åt vänster eller höger,
styrande framhjul. En mörkröd Jaguar
4.3 var först ut med den innovationen
men följdes snabbt av flera modeller
däribland en Opel Rekord och något år
senare en Mercedes 220S som dessutom
fått lyktor, grill och stötfångare i äkta
kromad plast.
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Dinky Toys var också stora på arbetsfordonsavdelningen med allt från jordbrukstraktorer, ångvältar och dumprar
till bussar, lastbilar och små skåpbilar.
Bland många olika engelska lastbilsmodeller som Dinky producerade var
kanske Bedford från tidigt 50-tal något sånär bekant i Sverige och utgångspunkt för många olika utförande såsom
biltransport, sopbil eller trailerdragare.
Teknos modeller var ett strå vassare
i fråga om finish redan tidigt på 50-talet och kan nog sägas vara först med
plastrutor i bilarna. Dessutom hade
Teknobilarna en tyngre gjuten bottenplatta jämfört med Dinky Toysbilarnas
svarta plåtgolv. Två goda representanter för Teknos produktion under första
halvan av 50-talet får bli VW 1200 med
liten bakruta och Porsches 356.
Volkswagenbussar var populära reklambärare med Danska, Tyska och
även Svenska firmanamn på sidorna.
Senare kom också Ford FK 1000 både
som glasad buss och med täckta sidor
där Kalaspuffe-bussen blev en klar fa-
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vorit. Bland flera mycket lyckade Teknomodeller kan nämnas Ford Taunus
P2 och P3, VW1500 och Saabarna både
med lilla och stora bakrutan, men den
praktfulla Mercedes 300 SL tar nog hem
top of the line-priset. Öppningsbar motorhuv och baklucka där ett reservhjul
även låg. Nämnas i detta sammanhang
måste också Teknos röda Fergusontraktor med jordbrukstillbehör som
blev en favorit och fanns länge med i
sortimentet.
Engelska Corgi Toys visade 1956
upp en modellflora av det inhemska
bilbeståndet där denna Vauxhall Velox
är ett bra exempel på Corgis lite mer
robusta men samtidigt välgjorda bilar. 50-talarna känns igen på de blanka
Moonfälgarna, men gick senare över
till lite enklare hjul och satsade på öpp-
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ningsbar huv och baklucka gärna med
tillbehör som Jaguaren med resväskor
i bagaget. Morris Mini Coopern blev
en liten pärla i modellprogrammet där
de små glaskristallerna i framlyktorna,
som nästan alla småbilsfabrikanterna
nu börjat med, glittrade lite extra.
Modelljärnvägsfabrikanten Märklin
ägnade sig också några år åt biltillverkning. Välgjorda modeller med bra proportioner. Utbudet var en provkarta på
vad de riktiga tyska biltillverkarna hade
att erbjuda under 50-talets senare del
och representeras här av en Borgward
Isabella, och en Porsche 356 vars linjer
man lyckats bättre med än Teknos samtida Porsche.
För sådär en 60–70 år sedan, alltså.
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Mercedes 300 SL tar nog
hem top of the line-priset.
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Text & foto ROLF NILSSON

Drömmen om Kadetten
Jag slutade grundskolans nionde år våren 1966 och
insåg till min förtvivlan att det skulle ta cirka 50 år
innan jag skulle få långledigt nästa gång. Bestämde
mig därför att ha ett sista riktigt sommarlov innan
jag sökte något arbete. Även om jag ibland försökte
att ha rejält tråkigt, för att tiden inte skulle gå så
fort, blev det plötsligt september och jag förstod
att det nog var på tiden att se vad arbetsmarknaden hade att erbjuda. Anmälde mitt intresse och
lämnade namn och telefonnummer hos chefen på
bilfirman jag sedan barnsben kände mig hemtam
hos. En vecka efter mitt besök ringde nämnda chef,
tillika firmans ägare, och sa att om jag kunde köra
moped, var jag välkommen att börja som kontorsbiträde nästa måndag. Jag ägde ingen egen moped
men hade tjuvtränat på en skolkompis Zündapp
och även på en gammal Monark på Riktiga Landet.
Kunde alltså hjälpligt hantera både fot och handväxling. Jobbet blev därmed mitt med eget skrivbord i
ett hörn bland damerna på andra våningen. Tjänstemopeden var en nästan ny Puch Alabama. Aningen
opraktiskt fordon skulle det visa sig när posten som
hämtades ur fack 161 på stora poststationen, inte
bara innehöll brev som kunde läggas i portföljen av
bandypubliksformat, utan också bestod av paket i
varierande storlek.
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Förutom alldagliga kontorsgöromål, som att
sortera räkningar och indrivningskrav i alfabetsordning eller sätta in brev i rätta pärmar, hade jag
dessutom ansvar över både frankeringsmaskinen
och stencileringsapparaten. Samt egen firmastämpel. Den användes flitigt när buntar med nya bilbroschyrer anlände. Varje exemplar skulle stämplas
med firmans namn och sen läggas in på en hylla i
arkivet. Exotiska amerikanska broschyrer på sportiga ouppnåeliga Chevroletmodeller kom också till
firman och trots det låga antal av dessa trycksaker
tog jag mig friheten att lägga undan ett ex av varje
broschyr på min egna lilla svårupptäckta hylla. Även
en fin presentation på tyska i ett enda exemplar av
nya Kadett Coupén försvann snabbt och diskret in i
mitt hemliga arkiv. Ett rum jag med en uppsyn som
”väldigt upptagen”, ”väldigt viktigt uppdrag”, ofta
gick till och stängde in mig i för att ostörd kunna
fördjupa mig i litteraturen.
Jag avancerade så småningom till reservdelslagret
och bakom disken i butiken kunde jag varje dag lystet och trånande drömma om att den röda Kadett
Coupén som i mitt tycke så retsamt under en period
ställts ut i skylten innanför entrén, skulle bli min. Ett
år senare kom den som inbyte på firman. En systerbil till drömmen som stått i skylten. 67:a, röd, tvåtu-
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sen mil. Alla mina besparingar och lite till gick åt,
men nu hade jag en egen röd Coupé och allt jag läst
om i broschyrerna under besöken i hemliga arkivet
återuppstod nu i form av lyxiga detaljer och finesser som jag noggrant kontrollerade att de fanns och
fungerade. Belysningen i ask-koppen och handskfacket, den korta växelspaken, öppningsbara bakre
sidorutor, belysning i det till synes helt oanvända
bagagerummet, kromlister nertill och runt hjulhusen. Monterade en Blaupunkt Frankfurt-radio där
frontplåten stämde överens med instrumentbrädans utseende. Satte två stora Hella i fronten. 182
hette dom på den tiden. 55 watt halogen.
Man körde på stadens gator och torg mest varje
kväll, lyssnade på radio Luxemburg samtidigt som
man blinkade med helljuset på mötande bekanta i
andra bilar. Satte på rallykadettens fälgar och målade ribborna i grillen svarta som på rally:n. Skruvade på ett Marschall kurvljus på stötfångaren bak,
kopplad till de två ordinarie backlamporna men
med extra vippbrytare dold under instrumentbrädan, så det blev tre backljus som gick att tända under färd "vid behov".
Hade hyrt garageplats i ett nybyggt hyreshus ett
kvarter bort och första vintern var jag ensam i ett
trebilsgarage. Var jag inte ut och körde,
gick jag ner i bland på kvällen och bara
satt, tittade på knapparna och spelade
radion. Luxemburg hördes dåligt inne i
garaget, men det räckte att radions skalbelysning var tänd. Februari 1970 bytte
jag in den mot en helt fabriksny ljusblå Kadett. Fyra Bosch lillknickar åkte snabbt på,
vilket visade sig vara en besvikelse jämfört
med de tidigare Hella-lamporna. En solig
lördag i början av mars parkerade vi på isvägen och hon fick sitta på huven på den endast
tre veckor gamla bilen. Jag hade nog redan då
börjat sakna den röda, och det skulle dröja lite
mer än ett halvt århundrade innan det ordnade
upp sig. Frånsett färgen.
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musik

Ska det gå åt h-e
ska det gå med

Text STURE HERNERUD
Illustration JÖRGEN FLYKT

Kusinen Kent från Mörsil startade i början av 1970-talet dansbandet Zätaz med
några kompisar från byarna runt omkring. Detta var ju under dansbandstidens riktiga guldålder och det var många
duktiga musiker som prövade lyckan
med drömmen om att bli proffs.
Jag umgicks ganska flitigt med Kent
och några av hans kompisar och försökte
väl hjälpa till när jag kunde. Redan några
år innan hade jag insett mina begränsningar som musiker även om det gjordes
några tappra försök. Kommer ihåg att jag
alltid skulle sjunga Oh Carol eftersom jag
hade lika pipig röst som Neil Sedaka …
Nåväl, Kent ville ha hjälp med att frakta ett piano till stan eftersom han hade
kommit över en äkta hammondorgel på
Burgmans musikaffär, som låg snett mitt
emot Wedemarks om jag inte minns fel.
Orkesterbussen var en gammal sliten folkabuss som skulle användas som transportfordon. Pianot, som skulle vara en del
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i bytesaffären, var väl inte det allra största
men vägde nog sina modiga kilon så vi
stönade och svettades en stund innan vi
lyckades få in det i bilen. Vi konstaterade
att det var så tungt och med så låg tyngdpunkt så vi behövde ju inte surra lasten
utan vi ställde det med framsidan mot
Backspegeln #1 2021

ryggstöden i bilen. Allt funkade klockrent
när vi skumpade iväg på E75:an, som då
gick över Alsen mot Nälden, ända tills vi
körde utför Bleckåsbacken. I nedre delen
av den långa backen var det några tjälskador och Kent bromsade in lite lätt. Då
formligen exploderade folkabussen. En
smäll utan dess like och ett rökmoln inne
i kupén så vi knappt såg varann.
”Va fan hände, small det ett däck eller
exploderade motorn, eller var det någon
vettvilling som sköt på oss med granatkastare?”
Kent tvärbromsade och vi kastade oss
ur bilen för att inte bli innebrända men
när röken lagt sig såg vi vad som hänt.
Pianohelvetet hade ramlat omkull och
lagt sig på ”plasken”, alltså baksidan. Röken visade sig vara allt damm i den ostädade folkabussen och nu uppstod nästa
huvudbry – hur skadat var pianot?
Vi reste upp det och konstaterade att
tangenterna såg ut som på någon som var
riktigt ”skäckeltänt” – jämtska för väldigt
ojämna tänder – som man ibland kunde
se långt före tandställningarnas tid.

Kent hörde aldrig några
klagomål från musikaffären.
Vi tryckte tillbaka tangenterna och lagade låset med ett par tändstickor sedan
vi lyckats hitta skruvarna till locklåset i
allt damm. Sedan knöt vi fast pianot och
åkte till stan. Där baxade vi in det men
tackade artigt nej till hjälp eftersom vi
inte var riktigt klara över skicket. Det
visade sig sedan att det klarat sig förvånansvärt bra tack vare den stållåda som
innesluter strängarna.
När försäljaren slog några ackord konstaterade han att det lät lite ostämt och
Kent muttrade något att det var länge sedan någon hade stämt det …
Vi lastade snabbt in den fina hammondorgeln, knöt fast den ordentligt och
tog oss därifrån så fort som möjligt. Några
år senare kom vi att prata om händelsen
men Kent hörde aldrig några klagomål
från musikaffären så pianot hade överlevt
det vi trodde var rena massakern.
Vi vågade däremot aldrig berätta historien förrän flera årtionden senare men vi
själva kom aldrig att glömma denna vådliga road-trip till stan.
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FAKTA Rovin

Rovin D1
En prototyp som presenterades på Paris
Motor Show i slutet av 1946. Den drevs av
en encylindrig 260 cc luftkyld fyrtaktsmotor
på 6,5 hk.
Rovin D2
Produktionen startade 1947. Motorn var på
423 cc, fyrtaktare och vattenkyld. Påstådd
effekt var 10 hk och toppfarten mellan 70
och 80 km/h. Cirka 700 tillverkades.

Sånt vill
man se innan …

I amerikanska månadsmagasinet Mechanix Illustrated:s septembernummer1956 låter man i en artikel fantasin flöda fritt. Här talas det om
telefoner som ryms i handen och visar en bild på den man talar med!
En annan artikel berättar om framtidens bilar som har TV på instrumentbrädan för att kunna ha koll på vad som händer bakom fordonet.
Sånt vill man se innan man tror på.

Rovin D3
En helt ny pontonformad kaross med mindre förändringar under skalet. Bilen blev lite
tyngre med dörrar och fönster och vägde
380 kr. Cirka 800 tillverkades.
Rovin D4
Den tvåcylindriga motorn på 462 cc utvecklade 13 hk och den hade fått en fyrväxlad
låda. Maxhastigheten var nu 85 km/h. 1200
bilar byggdes mellan 1950 och 1953.

Herr Olsson i unikt
franskt transportmedel
Lång och ståtlig men ändå har han
lyckats vika ner sig i något så litet och
i Sverige så ovanligt som en Rovin-bil.
Enligt tidskriften Autohistorica nr 3
2020, såldes i Sverige 36 Rovin-bilar
åren 1949 till 1952. Anledningen till
att Arne Olsson, bördig från Hälsingland men boendes och yrkesverksam
på Frösön under hela sitt vuxna liv, glatt
leende sitter i detta unika franska lilla
transportmedel vet ingen i dag. Med
tanke på att herr Olsson alltid varit ett
tyskt bilfabrikat trogen i alla tider, kan
man tro att det hela inte är så allvarligt
menat. Medvetet eller bara oturligt nog
har fotografen så retsamt med millimeterprecision lyckats kapa bort länsbokstaven i registreringsnumret, vilket gör
efterforskningar i ämnet i det närmaste
omöjligt, åtminstone utanför den innersta mikrobils-sfären.
Väl hemma på sin egen gata får familjens 61–62:a Rekord en liten översyn,
och eftersom det är mitt på dagen är
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det mest troligt även mitt på en lördag
eller söndag, annars vore Arne Olsson
inte hemma och ledig, kan man tycka.
Det ser ut att vara lite väl tidigt för byte
till sommarhjul, men operationen kan
ändå inte vara av allvarligare slag eftersom han med bilen blockerar två av
hyreshusets tre garageportar. Snart sänker han förhoppningsvis ned bilen på
backen igen och smackar tillbaka navkapseln, men har dessförinnan dragit
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hjulmuttrarna ännu en gång. Därefter
borstar han av sig det värsta dammet
för att sedan snedda över gatan ut ur
bildens högra kant och stegar hemtamt
in på Konditori Maxim där han köper
några mazariner till familjens eftermiddagsfika. Det är ju som sagt helg.
Text Rolf Nilsson

Brattbytorpet
laddar för sommaren
Det ska mer till än mörker, kyla och några meter snö för att
gänget på Brattbytorpet ska tappa sugen, som tur är. Där har
under vintern snickrats och skruvats och så långt möjligt planerats inför sommaren. Övervåningen på nya museet är klar
med stort mötesrum, pentry och kontor. Nya montrar och
föremål har tillkommit i utställningshallen som dessutom fått
besökstoaletter i anslutning till entrén. Postbuss-skvaderns
växellåda som sade upp sig i höstas är urmonterad och befinner sig för närvarande hos en växellådsdoktor på annan ort,
men förväntas återkomma innan maskrosorna börjar tävla om
den gula färgen.
Avsikten och förhoppningen är förstås att man ska kunna
ha öppet för besök även i sommar, men hur det i detalj ska arrangeras och utföras är ännu för tidigt att uttala sig om. Som så
många andra föreningar hänvisas till Facebook och hemsidan:
brattbytorpet.se för aktuell info inför sommaren.
Man kan även bli medlem i denna eminenta förening som
egentligen heter Revsundsbygdens Omnibus genom att sätta
in 200 kronor på bankgiro 5657-8636. Skriver ni också ert eget
namn och adress på insättningen, blir kassören glad och ni får
ett nyhetsutskick fyra gånger per år samt känslan av ha gjort
en god gärning.
Text & foto Rolf Nilsson
Backspegeln #1 2021
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Veteranskotercruising med Sällsjö skoterklubb

En påtaglig
nostalgi i dimman
Text & foto STURE HERNERUD
En blå Snotric -71 och en gul Snotric -75. Mellan dem står en Yamaha 340 från mitten av sjuttiotalet.

På självaste skottdagen, 29 februari,
2020, åkte hustrun och jag till Håckrenlägret, ett par mil väster om Mörsil.
Gamla anrika Sällsjö skoterklubb hade
bjudit in till cruising för och med gamla
skotrar. Lördagen bjöd på kanonväder
och luften började tidigt att fyllas av ljudet från ettriga tvåtaktare och snart låg
det en blå dimma över området. Nostalgin började kännas påtaglig och det var
väl egentligen bara den gamla speciella
doften av tvåtaktarbränsle och brända
variatorremmar som saknandes. Sammansättningen i oljan har förändrats och
kanske också mitt luktsinne …
Klubben torde vara en av landets
äldsta och den har varit oavbrutet aktiv
sedan starten 7 april 1976. De hade då
24 medlemmar och med tanke på att
antalet skotrar inte var särskilt stort så
var det en bra start för klubben. Jag var
själv medlem under några år på sjuttiotalet och den facila medlemsavgiften var
då 15 kronor för vuxen med skoter och
10 kronor för övriga familjemedlemmar.
Idag har klubben cirka 475 medlemmar
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och ansvaret för 16 mil leder. Man försöker ordna fyra klubbaktiviteter varje
år och som vanligt i såna här sammanhang brukar det vara stort intresse. En av
dessa aktiviteter är då att rikta intresset
på gamla maskiner och ordna en enkel
och trevlig familjetur.
I inbjudan framgick att skotrarna
måste vara minst 25 år gamla och försäkrade och upplägget med evenemanget
påminde på många sätt om veteranbilklubbens egna aktiviteter. För övrigt
hälsade jag på flera deltagare som också
är medlemmar hos oss och brukar delta
på bilträffarna i västra Jämtland. När
det började närma sig start för resan var
det nästan 40 skotrar anmälda och hela
startfältet flaggades iväg av ordföranden
Bosse Karlstrand från Ytterocke. Hela
gänget drog iväg i ett blått rökmoln förutom några som det naturligtvis jäklades
för redan vid start – men det känner ju vi
också igen …
Färden gick via dammen i Håckren
upp till Mårdsundsbodarna och via Sällsjö tillbaka till startplatsen. Diverse frå-

Backspegeln #1 2021

Skidoo Elan, 70-tal.
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gor och andra aktiviteter fanns på olika
stationer utmed banan och till och med
ett litet backrace i Mårdsundsbodarna
ingick. De flesta tog sig tillbaka för egen
maskin och då bjöds det på kolbullar och
prisutdelning vid målgången.
Jag kunde den här fina vinterdagen
inte ens i min vildaste fantasi tro att
detta var det enda motorevenemanget
med veteranfordon, efter vårt eget Tjälasvängen, som jag skulle få vara med om
detta ödesdigra år. Men det blev många
trevliga minnen och många gamla bekanta som vi fick umgås med den här
dagen och nästa gång kanske man baxar
fram en gammal Puma eller Snotric och
hänger med.

Artic cat
Panther 5000 -78.

Terhi -76. En unik maskin som gjordes i få exemplar.

Skidoo Olympique -69.

Aktiv Alaska -89, Lynx 5900 -86.
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Ordförar´n

Fina vintervägar
men ingen Tjälasväng

Tyvärr blev det en andra våg av coronan
och i skrivande stund ser det också ut
att bli en tredje. Därmed kan vi konstatera att det inte blir några gemensamma
klubbaktiviteter under åtminstone första
halvåret. Däremot planerar vi att ordna
så ni själva eller i mindre grupper kan
besöka olika landmärken i vårt län under sommaren med ett litet inslag av tävlingsmoment. Håll koll på vår hemsida
och Facebook så kommer det mer information under våren.
Vintern har ju varit kall och snörik och
vi har haft nöjet av att kunna färdas på
fina vintervägar utan salt under en lång
period så därför är det extra trist att vi
inte kan genomföra Tjälasvängen för första gången sedan start. Nu är det ju inte
bara positivt med mycket snö för det har
åter rasat ett antal tak som orsakat skador
på både gamla och nya fordon. Det finns
all anledning att skotta taken och kolla
hur försäkringarna gäller.
Det som kan glädja oss är att många nu
har tid att renovera gamla trotjänare och
ögonstenar i garagen runt om i länet så
vi kommer säkert att få se en hel del nytillkomna fordon när vi vågar oss ut igen.
Flera av firmorna som säljer reservdelar
och tillbehör till veteranfordon har haft
svårt att få fram beställda varor och det
tyder på stor efterfrågan.
Något större jubileumsfirande blir det
nog inte i år heller men styrelsen har inte
gett upp så vi planerar för att kunna genomföra något kul bara coronaskiten gett
sig. Årsmötet är som bekant framflyttat
och det ska genomföras i någon form 23
maj. Information kommer att finnas på
hemsidan och Facebook.
Och, vän av ordning som läst reportaget om veteranskotrarna, kanske reagerar
att jag skrev att skottdagen infaller 29
februari. Så är det faktiskt sedan år 2000
och vi som gick i skolan för väldigt länge
sedan lärde oss att skottdagen var 24 februari. Anledningen till att man ändrade
datum var att det blev krångligt att flytta
namnsdagarna vart fjärde år. Nu är det
bara att hoppas på att man också återinför normaltid igen så man slipper jäklas
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ORDFÖRANDE

VICE ORDF.

KASSÖR

Sture
Hernerud

Anki
Granlöf

Arne
Nilsson

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

Ordförar´n

Sture

Ditec lämnar 10 % på ordinarie pris
på varor/medel och
rekondtjänster.
10 %
rabatt
Ej Ditec-behandlingar.
Medlemskort medtages.
Chaufförvägen 2
063-12 68 10
info@ditecbilvard.com
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REDAKTIONSKOMMITTÉ

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

SEKRETERARE FÖRSÄKRINGSANSVARIGA

Rolf
Nilsson

Eric
Flemström

Annika
Danielsson

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

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

LEDAMOT

LEDAMOT

LEDAMOT

Peter
Jansson

Monika
Grönkvist

Gunnar
Arvidsson

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

LEDAMOT

LEDAMOT

Olle
Norin

Lena
Modigh

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

Varför inte göra en kirunacab och hoppas på
en solig sommar.

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

LEDAMOT

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

med att ställa om klockorna i lite nyare
bilar. De här raderna kan man väl kanske
hänföra till Hectors inlägg på Facebook
som han kallar onödigt vetande, eller
hur?
Vi ses ute på vägarna eller någon annanstans och till dess – håll avstånd, tvätta händerna och håll er friska.

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

LEDAMOT

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

Två jeepar, en opel och en lapphund. Det är
nog bara hunden som verkar trivas i snön.

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

EVENEMANGS- OCH
RALLYKOMMITTÉ

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

10 %
rabatt

till medlemmar på

BILPROVNING

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

till medlemmar
Medlemskort
medtages.
Gäller butik och
reservdelar.
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Göran Lindberg
Strandgatan 21, 830 80 Hoting
073-823 04 11

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

WEBBANSVARIG

MEDLEMSREGISTRATOR

10 % rabatt

Gösta Lindström
Box 207, 840 31 Åsarna
073-055 27 29
urisasarna@hotmail.com

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

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

Mekonomen
lämnar

Kenneth Danielsson, förs.ansv.
Vallsundsvägen 18, 832 96 Frösön
070-607 70 47

ARKIVARIE

Göte Högbom, 070-604 53 01
gote.hogbom@gmail.com

VALBEREDNING

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

10 % rabatt
till medlemmar på

bilprovning
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POSTTIDNING B

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

Det var mycket snö
vårvintern 1953, också. Så de så!

Tid: Söndag 23 maj, kl. 13.00
Plats: Kronan, Teknikland, Optand
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Årsmöte 2021
Ärenden enligt stadgarna.
Motioner skall ha inkommit till
styrelsen senast 30 april.
Motioner skickas till:
Jemtlands Veteranbilklubb
Trädgårdsv 5, 832 43 Frösön
eller via mail till
sture.hernerud@gmail.com

Årsmötet genomförs
antingen fysiskt eller digitalt
beroende på Corona-läget.
Se hemsida och Facebook
för mer information.
Varmt välkommen önskar
JVBK:s styrelse!

Jemtlands
Veteranbilklubb

bildades 1970 och har cirka 1 300
medlemmar. Klubben ska:
• främja intresset för tekniskt och
historiskt intressanta fordon
• vara ett forum för utbyte av information mellan medlemmarna
• tillvarata och bevara kunskap inom
veteranfordonshobbyn
• skapa förståelse och goodwill för
klubbens verksamhet.
I klubblokalen på Trädgårdsvägen är det öppet hus varje måndag
kl. 19.00–21.00, oktober till och
med april. Där kan Du ta en kopp
kaffe medan Du studerar böcker ur
klubbens bibliotek eller tar en titt i
klubbtidningarna.
Som medlem kan du teckna
förmånliga försäkringar via MHRF/
Folksam, If och Länsförsäkringar
Jämtland.
Jemtlands Veteranbilklubb är
ansluten till MHRF, Motorhistoriska
Riksförbundet. JVBK:s medlemmar
får kostnadsfritt annonsera i Backspegeln i form av radannonser.

Måndagsöppet
i klubblokalen

Från 5 oktober till 21 december
håller klubblokalen på Trädgårdsvägen på Frösön öppen måndagar
klockan 19.00–21.00.

COVID-19

Välkommen till
gemenskap och fika!
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Jemtlands Veteranbilklubb
Backspegeln
2021 49 99
Trädgårdsvägen 5, 832
43 Frösön #1
• 070-660
Plusgiro: 88 52 11-3 • Hemsida: www.jvbk.se

