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Redaktören har ordet
Under tre veckor i november befann jag mej
på resa i Nepal, ett litet land inklämt mellan
Indien och Kina/Tibet. Avsikten med resan
var att komma så nära världens högsta berg,
Mt Everest 8 848 meter över havet, som
möjligt med rimlig fysisk ansträngning. Jag
lyckades komma upp på höjden 5 200 meter
och kunde uppleva berget på nära håll. I nästa
nummer kommer ett resereportage.
Resan gjorde att jag missade årsmötet.
Som framgår av informationen om detta så är
mötet dock bara delvis genomfört. I styrelsearbetet har det under året varit ett visst
gnissel och detta medförde att valberedningen
inte kunde presentera ett komplett förslag till
den styrelse som skall hålla i verksamheten
under innevarande budgetår. Beslutet blev att
ett extra årsmöte skall inkallas där beslut om
funktionärsval skall ske. Tidpunkten framgår
av annonsen i detta nummer.
Trots den situation som rått inom styrelsen
har en imponerande verksamhet skett inom
klubben under det gångna verksamhetsåret
och det ekonomiska resultatet blev mycket
gott. Läs gärna igenom verksamhetsberättelsen så får du detta bekräftat. Det är resultatet
av allt det arbete som läggs ned i föreningens
olika kommittéer och som i sin tur är beroende av många frivilliga krafter.

adress
Teknikland, Optands Flygfält 107,
831 92 Östersund.
Upplaga
1 160 exemplar, 4 nummer per år.
OMSLAG
Ny mack i Nysved.
FOTO Göte Högbom
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Klubbens operativa arbete sker genom
dess kommittéer och nu finns tankar på
att förstärka deras roll och den förändring som nu skett genom en minskning av
antalet syrelseledamöter från nio till fem
är ett led i detta. Styrelsearbetet skall mer
koncentreras till övergipande frågor.
I skrivande stund har just den första
snön fallit och vi kan se fram emot en tid
av eftertanke, garagepyssel och funderingar
på framtiden och kanske nya projekt att
ägna fritiden till. Allt sånt här är intressant för Backspegelns läsare så hör gärna
av dej med vad du går och funderar på eller
sysslar med i garaget så gör vi tillsammans
ett läsvärt reportage av detta.
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Kåseri

MCdröm

När min

Så här lockande är Tekniklands fasad.
Kom gärna med förslag till förbättringar.

TEXT Ummis Jonsson

gick i uppfyllelse

Ända sedan jag var 16 år gammal och med en hårsmån missade
att få en lätt MC av pappa (den var redan såld innan vi kom till
skott och pappas tillfälliga sinnesförvirring gick över) har jag närt
en dröm om att få åka eller köra MC.

fulla drag in till stan och hamnen. Tommy var mäkta imponerad
över min medfödda känsla för att sitta på bönpallen! Jag var med
i alla svängar och balansen har jag ju tränat med otal mil först
åtskilliga år på skoter och sen på hästryggen!

Man kan ju tycka att jag tidigare i mitt 50-åriga liv skulle haft
chansen att åka MC men icke! Lyckan var ju total när jag redan
efter cirka tre veckors förhållande med JG fick en komplett tvådelad MC-dress i rött och vitt läder. Min man har ju både det ena
och det andra i fordonsväg och naturligtvis även en MC.
”ÄNTLIGEN”, tänkte jag. Inte nog med att jag träffat den man
jag skulle gifta mig med (jodå, det förstod jag på en gång), han
hade MC också! Här skulle det bli åka av!

Framme i Östersund och hamnen mötte ett 20-tal åkare upp,
alla med HD! Troppen gled ut genom stan, mot Brunflo, via
Marieby över Vallsundsbron för att komma tillbaka till hamnen.
Tommy (dvs vi) skulle köra först och leda det hela, därefter körde
man parvis med Danne som siste man. Mäktigt värre och vilken
underbar känsla när alla HD mullrade iväg! Jag och Tommy hann
till och med gå ett par varv på Krogstråkets premiärkväll i full
mundering, lycka!

Åren har gått och än har MC:n inte rullat en meter. Vad göra? Tur
jag har kamrater som har MC, obs läs Harley-Davidson! Min
kompis Tommy, komplett med hästsvans, läderväst och HD, är
president eller leaddog som det heter i den klubb han tillhör,
kom helt enkelt och hämtade mig en ytterst regnig eftermiddag i
senare delen av juli. Här skulle det åkas runt Brunfloviken för att
samla in pengar till Jämtgubben och prostatacancerforskningen.
Sagt och gjort, Tommy och kompisen Danne, tillika teamdog,
dundrade in på gården med varsin HD (det gäller att ha rätt
kamrater och åka med stil redan från början). Upp på hojen och

Som äkta gentleman skjutsade Tommy hem mig efteråt. Vilken
premiärtur det blev med många mil, men MC-stället funkade och
jag blev än mer MC-frälst!
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Nu blir frågan för framtiden; Ska jag satsa på att ta ett eget
MC-kort så att jag kan köra MC när jag vill, hoppas på att JG
tar fram MC:n ur garaget och vi drar iväg eller ringa Tommy när
MC-behovet blir för stort?

Vi var ett trettiotal av Tekniklands-gynnare eller hjältar som Tekniklands ledning kallar oss, som deltog i utvärderingen av 2011 års
säsong. Med begreppet hjältar vill man prisa oss för det ideella arbete
som vi i de tre delägande föreningarna lägger ned av vår fritid. Tekniklands chef, Lowissa Mannerheim, beräknar att det hittills rör sig
om cirka 20 000 timmar. Hon redovisade en hel del statistik, delvis
baserade på ungefär 150 enkätsvar som besökarna lämnat. I år var det
cirka 11 000 och förra året 14 000 besökare, en nedgång som allmänt
även drabbat övriga jämtländska och svenska besöksmål. För att möta
den allt hårdare konkurrensen har man tillsatt en framtidsgrupp som
under Tekniklands styrelseordförande Björn Sandahls ledning ska
skapa bärande visioner och mål för verksamheten.
De besökare som Teknikland i första hand siktar på att locka är
”den breda familjepubliken” och Lowissa visade en imponerande lång
lista av annonser, trycksaker, affischering och medverkan i arrangemang och publikationer som spridit begreppet Teknikland inte bara i
Norrland utan ända ned i Skåne och naturligtvis Norge. Dock har relativt få besökare kommit för att se JVBK:s utställningar, kanske därför att militär och flyg har dominerat marknadsföringen. Vi fick också
se teckningar med barns fantasier kring spännande militärflygplan. En
flicka tyckte man borde visa mera döda människor och blod, vilket vid
den första tanken kan verka vara en alldeles gräslig tanke, men sådan
är försvarets, d v s krigets hemskhet. Det förtjänar att synas.
Generellt sett ger besökarna högt betyg till utställningarna och
Teknikland som helhet.
Aftonen avslutades med att vi fick en läxa som vi alla, genom att
vi är delägare och starkt engagerade i Teknikland, bör fundera över:

Andra sommaren
Vad tycker besökarna är bäst?
Att det är barnvänligt.
Helheten, lagom stort, roliga detaljer
Så otroligt mycket att titta på.
Trevlig och hjälpsam personal, bra
bemötande.
Själva idén – Sverige idag har glömt
att vårt välstånd är byggt på teknik och
naturvetenskap.
Mycket bra saker för olika åldrar.
Att man får prova och röra så.

Vad vill Du göra för att vårda Teknikland och
se till att det växer och utvecklas?
Vi som deltog i träffen kommer att göra en idélista och även Du är
välkommen med dina tankar till styrelsen samt att ställa upp som
funktionär eller husvärd under nästa års arrangemang.
Text och foto Arne Nilsson
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Historik

Motorminnen
med

Bror

Min äldre bror hade skaffat sig en cykel
med så kallade Övahjul, en påhängsmotor.
Det var en vanlig herrcykel som hade en
liten motor fastmonterad på pakethållaren.
Den fick jag provåka. Det var min första
kontakt med ett motordrivet fordon. Det
här var på hösten 1944 och jag hade jobb i
stan som springgrabb på en livsmedelsaffår.
Det var roligt att åka cykel utan att trampa.
Men motorn var felande och vi beslöt att
försöka laga den. Sagt och gjort, vi tog isär
den. och bytte kannringar och packningar
på den samt satte på den ett nytt tändstift. Jag minns att kannan var inte större
än en fingerborg. Det var små grejor och
knepigt att få på plats. Men vi fick motorn
att fungera. Det rök litet om den för oljeblandningen i bensinen var nog för hög,
men gick gjorde den.
Kaffeved efter soppatorsk

Nästa motorkontakt för mig blev när en
skolkamrat skaffat sig en DKW med träkaross, en så kallad fanerkont. Då hade vi
båda tagit körkort och var nitton år gamla.
Min skolkamrat hette Guno och kom sedermera att bli en de skickligaste bilelektrikerna i stan. Han kunde allt om det elektriska på bilar. Han lindade även om både
startmotorer och generatorer. Han visste
allt om areor och spänningar. När han
plockat isär DKW:n och bytt alla kablar
blev jag imponerad av hur han kunde hålla
reda på var kablarna skulle sitta. Vi tog även
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av galonen som bilen var klädd med och vi
bytte ut delar av trästommen och faneren.
Det blev mycket slipande och putsande.
Sen skulle den nya galonen sträckas så den
följde alla rundningar i karossen. Det fick
inte bli några rynkor. Sist satte vi på aluminiumskenor i takkanten. Ja, det var
mycket jobb och det mesta gjorde
Guno själv. Jag kunde ju ingenting
men lärde mig.
När bilen var klar började han
att reparera en likadan DKW åt en
äldre man han kände. Alfred i Pellepers. Ja, han hette Alfred Perssson.
Det gick lika bra med den. Den blev
fin. Jag fick sen ofta följa med Guno
på utflykter. Vi åkte på dans och vi
skjutsade flickor. Men Guno hade
en dag otur. Han hade i Torvalla fått
”soppatorsk”. Det var strax utanför
stadsgränsen söder om plantskolan.
När han traskat in till BP-macken på
Rådhusgatan, som då låg närmast till,
och fyllt en dunk med bensin, gick
han glad i hågen den långa vägen tillbaka till Torvalla där
han lämnat bilen. Men
där fanns ingen bil!
Han hittade resterna
av den ute på en
lägda i ett stenröse.
Någon hade krockat
med den och totalförstört den.

”Va in i helvete!” Var det enda han sagt.
Bilen som han haft så mycket jobb med,
den fanns inte mer. Vem som kört på den
fick han aldrig veta.

En Fiat 501, årsmodell 1923
med självstart och gaspedal
mellan broms och koppling,
åkte vi omkring med i början
av 1950-talet. Ägaren Jörgen
Bäckman, Frösön, står i mitten.

Någon ersättning fick han heller inte. Det
blev bara kaffeved av karossen och metallen
var det bara att ta till skroten. Hur det gått
för den påkörande fick vi aldrig veta.
Fiat med problem

Min kamrat hade en kompis ute på Frösön.
Jörgen Bäckman hette han. Han ägde en
Fiat 1923:a, högerstyrd med sufflett. Den
fick vi ofta låna. Stora hjul och mekaniska
bromsar. Den hade självstart men om man
tryckte på den utan att nyckeln satt i så fastnade knappen. Låg då växeln i så gick bilen
själv på enbart startmotor. Det hände en
gång när vi var till Singsjön på besök hos
min moster. Min svåger Anders och min
syster Karin var med och vi satt i mosters
kök när vi plötsligt såg bilen började rulla.
Min systers pojkar, tre och fem år gamla,
hade satt sig i bilen och tryckt på starten.
När bilen började gå hoppade de ur och
sprang gråtande in till oss i köket. Det blev
full fart på mig och Guno. Vi sprang till bilen och i sista ögonblicket innan den nådde
diket fick vi stopp på den.
En annan gång gång fick vi punktering
efter Rissnavägen en bit öster om Storflon. Däcket exploderade. En gammal slang
och en solutionstub som låg i verktygslådan blev räddningen. Men det blev nog
den största slanglagning som nånsin förekommit i vårt län. Hålet var stort om en
handflata! Hela tuben med solution gick åt
och sen lade vi en bit av den sönderklippta

slangen vi använt till lagningen över insidan av hålet i däcket. Så pumpade vi däcket
med en handpump, som fanns i bilen, men
sparsamt, skulle det hålla? Ja, det höll en
halvmil fram till Brunflo.
Det tredje missödet jag minns som hände med Fiaten var när vi varit upp till fjället
vid Rönnöfors på bärplockning. Vid Kaxås
dansbana blev det stopp. Bromstrumman
som var fastsvetsad vid hjulet hade lossnat
och axeln roterade fritt. Naturligtvis skulle
det hända en lördagskväll och precis då det
var paus på dansbanan. Mycket folk strömmade ut och ville veta vad som hänt. En
smed i närheten hjälpte oss svetsa fast hjulet, men vi tog oss bara till Ås då lossnade
hjulet igen. Därifrån blev det bogsering in
till stan.
Ja, Fiaten var rolig att åka i. En natt raggade vi hela natten i Hackås med den. Flera
flickor fick åka med och jag körde mest hela
natten. Guno och två flickor satt bak under
suffletten och en flicka satt fram bredvid
mig. På morgonen när vi åkte hem mot
Brunflo, utan flickor, och kom i 90 kilometers fart i kurvan vid viadukten i Ångsta
höll vi på att skrämma ihjäl ett äldre par på
väg till slåtten. Undra på att de blev rädda.
Ett rött fartvidunder kom farande så gruset sprutade. De skrek, slängde lie och räfsa
och hoppade över diket! Hoppas de inte
tänkte alltför dåliga tankar om oss efteråt.
Men ingen kom till skada. Jörgen hade visst
flera Fiat-bilar av samma modell. Var de nu

är vet jag inte. Jörgen gick bort förra året
och hans familj känner jag tyvärr inte. Jag
tänker kontakta dom och låna några bilder
på bilarna. Jörgen var en bussig kamrat och
duktig på motorer.
Ett annat roligt minne har jag av Fiaten
och från Hackås. Jag, Guno och min kusin
Axel hade farit ner till min mamma som
var butös i Nybodarna, som ligger söder
om Hackås. En dag där gjorde vi en tur ner
mot Svenstavik. När vi kom ner efter vägen
från Salsån ner mot vägen mot Svenstavik
så fick Guno för sig att vi skulle gena ut på
huvudvägen. Det så plant och fint ut men
det var blötmyr och vi fastnade. Jag och
min kusin klev ur och sköt på. Det spann
och myrjorden sprutade. Men loss kom vi
och vi tog oss upp och ut på vägen. Men
våra kostymer blev prickiga av jorspruten.
Axel hade en ljusbrun kostym som hade ett,
peppar och salt-mönster. Den var prickig
förut så stänket syntes knappt.
Mästare i framsätena

Min första bil var en gammal Ford 36:a,
hög och smal, kallad ståplats för fyra. Den
var glapp i vevstakslagren och varje fredagsnatt låg jag under den och lade bladmässing
i lagren för att minska knackningarna. Det
var kallt och skitigt, oljan rann om oljetråget. Men lagningen höll bara i en vecka åt
gången.
Dörrarna gick framåt och kunde flyga
upp av luftdraget om de inte var ordentligt
Backspegeln 7

En av de inalles 11 Oplar som Bror ägt.
Det här är en Opel Rekord Caravan 1960.
Här är Bror på väg till Härjedalen 1956
med dåvarande svärmor Märta Johansson,
f d frun Valborg samt sonen Kennet. Bilen
är en Lloyd från 1950.
Brors son Kennet prövar körställningen på en REX Villiers.

stängda. En gång fick en man lifta med mig
till Hackås. Han såg genast att styrsnäckan
var glapp, nästan ett kvarts varv. Jag måste
hela tiden ratta åt båda hållen för att hålla
bilen på vägen och bromsarna högg ofta
fast.
Framme i Hackås frågade liftaren mig
vad jag jobbade med? Jag är glasmästare
svarade jag. Jag är också en sorts mästare sa
han, jag är polismästare i Stockholm! Men
han tackade bara för skjutsen och steg ur!
Han kunde ha satt dit mig för att bilen var
så dålig.
Den Forden blev sedan ombyggd till
traktor. Min systerson Börje startade en
jordgubbsodling i Grytan och min gamla
bil kom därför bra till pass som traktor
med sin 34 hästars sidventilmotor.
Skumma affärer

Jag hade sen en Lloyd, den tyckte jag var
rolig. Den hade höga motorvarv, den pep
högt när man körde på låg växel och den
växlades med ett handtag man vred och
drog ut och in på instrumentbrädan. Små
smala hjul hade den och bara en 13 hästars
motor. Men trots det orkade den mycket.
En gång åkte vi upp till en fäbod uppe
på berget Klacken, en höjd i ovan Älvros.
Vi var fyra vuxna och två barn och två av
de vuxna var stadiga personer, tillsammans
vägde vi nog över 400 kg. Dessutom hade
vi en del bagage på biltaket. Men vi tog oss
upp på höjden fast det var brant. Motorn
pep på låg växel. Jag minns också att jag
själv bytte motor på den.
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Den lilla 3-cylindrig tvåtaktsmotorn var
så lätt att jag kunde hålla upp den med vänsterhanden medans jag skruvade fast den!
När jag utannonserade den till försäljning ville en spekulant betala den sedan
han tagit hem den. Jag anade oråd och han
fick inte ta bilen utan att betala den. Det
var tur för mig.
Mannen var en skojare åtalad för stölder
och dumma affärer.
Många olika fordon

En Ford Prefekt jag hade en tid körde
jag ofta efter skogsvägar med. Jag fiskade
mycket och det blev många turer till tjärnar
och små sjöar. En gång körde jag och min
svåger Valle fast på en skogsväg när vi åkte
till Bringåstjärnen. Det var lerigt och blött.
Bilen sjönk ner. Men vi visste på råd. Vi
lade brädbitar under domkraften och hissade upp det hjul som sjunkit ner i leran.
Sen lade vi grenar och det vi hittade under
hjulet. Sen tog vi oss vidare.
En av de två motorcyklar jag hade skaffat var en lättviktare, en 125:a Husqvarna.
Men den hade jag bara en kort tid. Jag kom
sen över en rödbrun Rex Villiers 130 (!) cc,
som jag genast fick problem med. Vevaxeln
var skev vilket innebar att hela cykeln vibrerade. Bengt Jonse som hade verkstad på
Kyrkgatan riktade vevaxeln två gånger, men
den blev inte bra. Fanns bara ett att göra,
att sälja den!
En tid därefter köpte jag en Simca Aronde, en varm bil med tyvärr dålig motor.
Men gick gjorde den.

En Opel Caravan 1950 års hade jag
1958. Den var kall som övriga Oplar jag
hade sen. Värmen i dom var usel. Jag hade
planerat en tur till Stockholm och for iväg
dit sommaren 1958. Innan jag åkte hade
jag egenhändigt sytt fyra draperier som jag
satte upp inne i lastutrymmet. Där bäddade
jag med täcken och kuddar. Jag åkte iväg
på kvällen i åttatiden och i Ånge stannande
jag och kröp in därbak på min bädd. Jag
sov gott och vaknade när morrontrafiken
kom igång vid sjutiden. Jag minns inte att
jag hade något mera bruk för draperierna,
jag tältade mest vid utflykter på den tiden.
Törstig taxikund

Ett annat bilminne har jag från en taxitur
till Åsarna. Jag hade fått en körning dit
med en kund. Det var på nyårskvällen och
på hemväg lossnade ljuddämparen. Ute på
en åker hittade jag en stängseltråd att binda
upp den med. Det gick bra.
En annan körning samma väg men till
Persåsen, också det en nyårsnatt, blev lite
dramatisk. Kunden hade bunkrat upp med
en back öl. som då innehöll 50 flaskor.
Framme i byn Hackås ville han köpa mer
öl men handlaren där vägrade, han hade
stängt butiken för dagen.
Framme i Svenstavik samma sak. Ingen
öl där heller.
I Persåsen kom vi in på en skogsväg som
ledde till en koja. Där lämnade kunden de
ölflaskor han hade kvar. Sedan ville han att
jag skulle lysa honom med ficklampan till
en annan koja där han bodde. Det gjorde

jag, men det var en hel kilometer dit.
Framme där måste jag tända eld i en
spis, han var ju ganska berusad. När jag
fått eld ville han betala skjutsen och jag fick
tjugo kronor extra och inte nog med det
så grävde han upp tio fina rödingar ur en
kagge och gav mig.
Hemfärden blev nervös för mig. Lätt
snöfall underlättade orienteringen efter
skogsvägarna. Jag kunde följa mina egna
bilspår fram till landsvägen. När jag kom
tillbaka till stan och skulle städa ur taxin
fann jag 29 tomma flaskor i bilen. Tala om
en törstig kund!
Taxifärd som spårade ur

En taxiresa med en berusad kund gjorde jag
till byn Östersem i Ås sent en natt. Men
det höll på att sluta illa.
Vid järnvägsövergången i byn dit jag aldrig varit gick vägen över spåret och sen tvärt
åt höger. Obekant som jag var med vägen
och i svarta natten körde jag fast på spåret.

Min kund ville hjälpa till att baxa den över
spåret men han hade svårt att stå på benen.
Jag skickade upp honom till en gård att
hämta hjälp men under tiden kom rälsbussen från Gällivare.
Taxin stod tvärs över spåret med bara
framhjulen bortom rälsen. När jag såg rälsbussens strålkastare blev jag desperat, satte
fötterna mot rälsen och ryggen mot bilen.
Så tog jag i allt vad jag orkade och fick faktiskt bilhjulen över rälsen i sista sekunden
men sen for bilen ner i ett djupt dike.
Rälsbussen passerade och jag kröp ner
i diket och satte mig i taxin. Radion fungerade och jag kunde påkalla hjälp.
Bärgaren lyfte upp hela bilen på vägen.

jag kravlade mig ur den på kant stående bilen. En taxi på väg till en by lovade hämta
mig på återvägen från en by han skulle till.
Men jag hade behövt ambulans. Mina skador var ju stora och jag kunde ej sitta.
Chauffören körde över hundra in till
lasarettet med mig stående på hälarna och
händerna snett över sätet.
Läkningen tog åtta månader men redan
efter fyra månader kunde jag, tack vare idog
daglig träning dansa på Furuparken.

Skumma affärer

Mitt värsta biläventyr var när jag somnade
och körde mot en vägtrumma. Ryggen gick
nästan av och ratten slog in hela bröstkorgen.
Klockan var halv fem på morgonen och
Backspegeln 9
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TEXT & FOTO Gunlis Bergman

Bilsport kom till Sveg !
Sista helgen i augusti fick Wolfman Cruisers i Sveg besök av Bilsportredaktionen. De har under året varit runt i Sverige och kollat närmare på
bilhobbyn, att bilintresset är stort i Härjedalen kunde de konstatera. De
gjorde flera ”hemma hos” reportage, deltog vid torsdagsträffen vid Björnen för att sen även delta vid den extrainsatta Cruisingen på Svegs gator
på fredagkvällen. Många var vi som cruisade runt och njöt i det fina
vädret innan vi åkte till Evertsgården i Byvallen för att äta och umgås.
Så kom då lördagen när vi skulle samlas för gruppfotografering. Ta med
din bil och kom, träffa nya och gamla vänner och möt oss från redaktionen kunde vi läsa på affischen. Vi åkte till Byvallen och parkerade
tillsammans med ett 100-tal andra bilentusiaster. Det fanns tid för både
strosing, umgänge och kaffedrickning innan det var dags för uppställning. En röst från en megafon som berättade hur det skulle gå till. Den
ena bilen efter den andra blev framvinkad och dirigerad till en anvisad
plats. Helt otroligt att se vilket engagemang från alla för att få till en
bra bild. Efter nästan två timmar så kunde äntligen fotografen föreviga
alla dessa välputsade bilar. Sen var det bara att åka hem och vänta på att
Bilsports oktobernummer skulle komma till butikernas tidningshylla.
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Återköpt Hudson
– efter 46 år

TEXT & FOTO Göte Högbom

Vid fikaträffen i Ångsta tog Hans-Eric
Sundin kontakt med redaktören och berättade om ett nyligen inträffat återköp
av en bil han ägde för 46 år sedan.
Bilen, en Hudson 77 Custom från
1937, ägdes först av Algot Persson,
disponent för Luckstaverken i Matfors.
Efter Algots bortgång blev bilen stående
från 1954 men 1966 lyckades HansEric övertala en moster att få överta bilen. Bilen bogserades hem till Ånge där
Hans-Eric då bodde. Den var då inte i
körbart skick och ganska omgående så
sålde Hans-Eric den för 500 kronor.
När Hans-Eric övertog bilen var den
försedd med en 6-cylinders Volvomotor.
Det blev ett antal ägarbyten och så
småningom kom den att ägas av Rolf
Oskarsson i Aspås. I augusti i år fick

Hans-Eric möjlighet att köpa tillbaka
bilen och han skänker en tacksamhetens
tanke till Rolf som gav honom denna
möjlighet.
Under de 46 åren med andra ägare har
i stort sett inget gjorts åt bilen. Den har
stått utomhus i många år men både kaross och inredning har klarat sig bra. Det
som saknas är antenn och originalradio
och Hans-Eric är tacksam för tips om
någon vet nånting om dessa ting.
Hans-Eric har nu planer på att ställa
bilen i körbart skick. Med på köpet följde en rak 8-cylindrig motor. Om det nu
blir den han monterar eller något modernare är ännu inte klart. Det finns nu dock
gott hopp om att vi nu snart kan få se
den här skönheten uppväckt ur 46-årig
Törnrosasömn.

En liten krockskada på höger framskärm är väl den allvarligaste skadan på
karossen.
Den gamla Volvomotorn skall bytas ut
och här är Hans-Eric i djupa tankar om
vad ersättningen skall bli.
Plats för reservhjul finns i båda framskärmarna. Hjulen hålls stadigt fast av en
kraftig bärarm.
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Inredningen har klarat sig fint, inga
råttor tycks ha gillat tyget vilket annars
ofta är fallet.
Originalnummerskylten sitter fortfarande kvar.
Från familjealbumet är den här bilden
hämtad där unge Hans-Eric står bredvid
den Hudson som skulle bli köpt av honom
två gånger.

4

5

6

Backspegeln 11

Mackföreståndaren Heikki Jansson i den ännu inte helt färdiga macken.
TEXT & FOTO Göte Högbom

Ny mack i Nysved med
maxpris 99 öre/liter
Heikki Jansson i Nysved, Orrviken har en
Caltex-mack under uppbyggnad och det senaste året har han jobbat intensivt och snart
är den helt klar. Förebilden är en Nynäsmack som fanns i Mörsil, den lades ned
1957.
Samlande av mackprylar började för
många år sedan då han fick erbjudande av
Per-Håkan Jansson om att köpa en bensinpump. Ett antal mackprylar har han fått ta
över från Ulf Kårwik. Samlandet fortsätter
och huvudinriktningen är Caltexprylar.
Två bensinpumpar är uppsatta på macken men fler finns på lager och är under
renovering. Den äldre pumpen av de två
uppsatta är den första han skaffade och är
av modell Star 56. Den nyare pumpen är
ganska nyligen införskaffad från Digernäs
i Kallbygden och är en Star av modell 76
från 1952. Starpumparna tillverkades av

Specialolja för den tidens
högvarviga motorer. Med höga
menades då 4 000 varv per minut.
Många blåslampor har Heikki i
samlingen.
Samlingen av emaljskyltar.
I det här vackra garagebygget
ryms många rariteter. Under alla
fordonen finns presenningar för
att hindra rostbringande fukt att
stiga upp. Duetten är ett rullande
renoveringsobjekt som är i ett
bra skick förutom plåtskadorna
uppkomna av ett tungt snöras
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strax innan köpet.

Ljungmans verkstäder i Malmö.
Tyvärr torde vi väl inte få möjlighet att
tanka på den här macken något som för övrigt för kunderna skulle ske till priset av
högst 99 öre per liter, det maximala priset
som en av pumparna är avsedd för.
Nu är det inte bara mackprylar som intresserar Heikki. Han har en stor samling
av stationära motorer, ett antal traktorer,
några mopeder, en motorcykel, en Duettbaserad Rod, en tidig Opiohusvagn, ett
antal emaljskyltar, ett antal blåslampor av
Primus fabrikat och mycket annat.
Motorcykeln köpte han 2006 och den
har blivit upphottad med en hel del tillbehör, bland annat hastighetsmätare och
tankmätare. Tillbehören handlar Heikki
ofta på auktionssajten Tradera och det
mesta har enligt honom blivit lite för dyrt.
Ett tillbehör han saknar är originalpumpen

till MC:n och där är han tacksam för tips.
Ej att förglömma är finbilen, en Volvo 444
HS från 1954.
Ett intressant objekt han gärna lämnar
över till någon annan är fragment från hans
pappas Volvo PV 36 Carioca från 1935.
Bilen köpte pappan av Harry Brandelius
men efter en viss händelse så fick Cariocan
respass ut till en myr där den sakta sjönk
ned. Dock har Heikki räddat en del rester
som kan utgöra renoveringsbas för någon
med evigheter av tid, pengar och dessutom
måste vederbörande vara mycket händig.
Heikki har det bra ställt verkstäder såväl
trä och mekanik som elektronik och han
gillar att hitta på nya saker. Han är med
i uppfinnarföreningen och i sitt förra jobb
hade han ett patent som gav en icke oansenlig pekuniär utdelning.
Förutom den mängd fordon med renoveringsbehov han redan har så söker han
nu en Volvo Duett P210 för ett rodbygge.
Samlandet av delar till bygget pågår för
fullt.
Drömprojektet är en cigarr-racer av den
typ som fanns på 30-talet. Att få till en replica av en sådan är väl det som där ligger
närmast till hands.
Vi ser med spänning fram mot Heikkis kommande projekt och förstås även ett
öppningserbjudande från Caltexmacken!
Kolla gärna på Heikkis informativa
hemsida www.heikki-veteran.st

Finbilen, en Maroonröd
Volvo 444 HS från 1954.

3
4

Mopeden är en DKW Hummel
och motorcykeln är en Husqvarna
M28 från 1951.
Här ses delar av den Volvo
Carioca som Heikkis pappa i vredesmod körde ut på en myr.
Reservdelar på hyllan.
Snyggt och välstädat motorutrymme till Roden som vi sett på
många träffar. Byggd på Volvo
Duett 1966 och registrerad som
lätt lastbil.
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Evenemang

Nöjda försäljare på Höstmarknaden
TEXT & FOTO Ummis Jonsson

För andra året i rad arrangerade
JVBK inomhusmarknad på Frösö
park. Marknadsgeneralerna Annika
Danielsson och Anki Granlöf hade
två dagars full huggning med att ta
emot säljare, se till att korv-och hamburgeriförsäljningen fungerade och
att kafeterian var igång. Som vanligt
när klubben anordnar något så är det
ett gäng som alltid ställer upp. Team
SG med Sven-Gunnar Wedin i spetsen, höll tryggt och säkert hamburgeriet i gång och Sven-Gunnar packade
hamburgerbröd för glatta livet medan Monika Grönqvist och Walther
Innervik tog första passet vid grillen. Jag, Ingrid Rosell och Lillemor
Svedberg hamnade i kafeterian. Tur
att vi var tre stycken för kaffebryggaren gick i ett. Ingrid mer eller mindre tillbringade tiden med att brygga
kaffe och komma med nya termosar
medan jag och Lillemor serverade.
Det är trevligt att stå och sälja fika.
Förr eller senare kommer de flesta
bekanta förbi och behöver en kopp
kaffe och då blir det alltid lite prat
om fynd eller om man hört om det är
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någon säljare som har någon viss pryl
som söks. Efter ett antal år i klubben
så är det ganska många både säljare
och besökare man är bekant med så
små pratstunder saknades inte och
det förgyller dagen! Det är roligt att
se när någon gjort ett kap och det
riktigt lyser i ögonen av lycka! Extra
roligt är det när fyndet visas upp och
man gemensamt kan sucka av hänförelse.
Marknaden hade lockat ett fyrtiotal säljare och trots att det var höstmarknad både i Åre och på Stortorget
i Östersund hittade bra många motorintresserade marknadsbesökare ut
till Frösö park. I år var det också en
hel del säljare som inriktat sig på att
sälja kläder, hattar, skor och väskor i
såväl äkta vintage som lite nyare produktioner men som ändå var ”tidsenliga” till modell och färger.
Vid slutet av dagen kollade jag av
med Annika hur säljare upplevt dagen och det var mycket blandade reaktioner. En del var supernöjda med
sin försäljning medan andra tyckte
att det varit mindre bra resultat. Mest

nöjda verkade de som sålde mer fordonsrelaterade saker vara men jag
skulle tro att kommer det lika många
klädsäljare nästa år så kommer de att
göra mer affärer då. Allt behöver tid
att sätta sig. Själv beställde jag en
skjorta med Betty Boop broderat på
ryggen och jag var ytterst sugen på en
fuskpäls och några vackra klänningar
och … det fick bli skjortan, den här
gången.
Det var också flera långväga säljare
och de hade kommit redan kvällen
innan. Det märktes sen fram emot
15-tiden då de långväga säljarna började förbereda sig för hemfärd. Helt
plötsligt började alla packa ihop sina
saker och en halvtimme senare var
marknaden slut. Några säljare hade
dock redan försäkrat sig om en plats
till nästa år och några frågade om det
möjligen inte var någon mer marknad under hösten, så nöjda var de
med sin försäljning!
Vi hoppas att höstmarknaden nu
har satt sig och att det blir ännu fler
säljare och besökare nästa år!

Mina kamrater i serveringen Ingrid
Göransson-Rosell och Lillemor Svedberg.
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Ett tvåhjuligt möte med
”Lukas” Lundqvist

TEXT & FOTO Ingrid Göransson-Rosell

1

3

Ur-SAAB i urskog
i Handog

4

TEXT & FOTO Göte Högbom

Sture Persson i Handog, Lit lyckades omkring 1973 komma över en mycket tidig
SAAB 92. Chassinumret är 70 och det
betyder att det här är en av ur-SAABarna.
Troligen är den tillverkad i slutet på 1949
som årsmodell 1950.
Ett vägbygge i Nordannälden höll på att
bli bilens ändalykt eftersom den stod i vägen för den nya sträckningen. Där hade den
stått i minst 10 år utan hjul och sjunkit ner
allt djupare i marken. Sture tyckte att den
borde räddas till eftervärlden och lyckades
köpa skogsvraket av förre ägaren till det humana priset 50 kronor. Hjul från en något
nyare SAAB monterades och bilen fraktades hem till en urskogsliknande skogsdunge hemma på Stures gård i Handog.
Några planer på att renovera SAAB-en
har inte Sture utan den får stå där i skogen
som ett monument över en epok då bilismen började ta fart på allvar och SAAB
stod i början av sin karriär som biltillverkare.
Stures genuina fordonsintresse började
som för många mycket tidigt. En granne
hade en Husqvarna-motorcykel som han
långt före körkortsåldern brukade ta häftiga skogsturer med. Till den unge Stures
stora sorg så försvann så småningom den
här motorcykeln från granngården. Saknaden av hojen borrade sig djupt in i hjärteroten och fanns där länge – ja ända till
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för fem år sedan då han lyckades hitta en
likadan motorcykel till salu.
Kompensationsinköpet består av en
Husqvarna 229 av årsmodell 1952 försedd
med passagerardyna och fotstöd. Motorn
presterar 4,5 hkr och instruktionsboken
anger en topphastighet på 75–80 km/h.
Förste ägaren var diversearbetaren Elof
Blomgren i Tierp. Den avregistrerades i oktober 1965 men återregistrerades så småningom och är nu i ett mycket gott skick.
Sture har ägnat sig mycket tid åt motorsport och han har en 1973 års SAAB
som han bland annat körde med i det återuppståndna Midnattssolsrallyt 2006 för
historiska bilar. Där körde han den tuffaste
klassen och kom på åttonde plats av 18 deltagare. Björn Waldegård vann klassen.
Vi hoppas kunna återkomma till den här
bilen. Vid besöket hade den fel fälgar och
Sture ville inte visa den så – den skall var
exakt lika 1973 års rallybilar för att vara
presentabel tycker han.
Sture Persson med ur-SAABen från 1950.
Något patinerad lack men SAAB-märket har stått sig gott.
En hel del av det maskinella finns kvar.
Chassinummer 70.
Med den här motorcykeln gjorde diversearbetaren Elof
Blomgren vägarna osäkra i Tierp 1952.
Instruktionsboken till Husqvarna modell 29 och 229 inleds
med en test på hur bra förare den nyblivne ägaren är.
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”Lukas” som egentligen heter Hans-Erik
är en man som i princip lever med MCsporten. Vi träffades en fredag eftermiddag
i september i Lukas garage på Odensalagatan. Nu hade jag varit i detta garage en gång
innan i samband med att det skulle köras
Isracing på Lungre och vi skulle hämta Lukas hoj, passade då på att fota lite i förebyggande syfte så att säga.
Lukas och jag satt på en varsin pall i garaget och han fick berätta fritt om sitt liv.
Det hela började nån gång i slutet i slutet av
1950-talet då han fick prova på att köra på
is, då körde man på Storsjön vid Göviken,
ville man köra var det bara att skotta upp
banan själv. Efter ytterligare några år i stan
mönstrade Lukas på en båt i Sundsvall, det
fanns nämligen inte så många jobb i Östersund och sjömansyrket lockade honom så
väl som många andra i hans ålder.
Under 1962–1975 befann sig Lukas på
sjön dock med ledighet på land emellanåt
så klart. Han fick se mycket av världen, for
mellan USA och Fjärran Östern. Jobbade
som mässgrabb, matros och pumpman.
Mönstrade av 1975, bildade familj och fick
barn och återupptog hojåkningen på is, han
hade så klart kört även under sjömanstiden.
Lukas har tävlat i isracing hela tiden men
har så klart provat på att köra speedway. På
den tiden fanns inte samma förutsättningar
som i dag med sponsorer och så, det blev tävlingar i Sverige, Norge och Finland för Lukas del. På den tiden fanns en bana på Fyrvalla men den försvann på slutet 1970-talet
för att lämna plats åt ATS-bygget

Lukas var aktiv i många år och Östersundslagen var väldigt duktiga, vi hade ju
bland andra Torbjörn Dannö, Arne Lindgren, Bosse Kindgren, Hasse Appelqvist,
Tommy Johansson m. fl. Eftersom laget var
utan bana så kördes en del på sjön, men i
mitten av 1980 påbörjades bygget uppe på
Lungre där Lukas var väldigt
inblandad och därför kallas
det i dag Lukahov.
Lukas slutade köra aktivt
1988 och började sin karriär som ledare och som gästledare i Hedemora i början
1990-talet, landslagsledare
i två omgångar sista gången
2007.
Isracingen lever ju kvar i familjen, sonen Johan kör och
likaså mågen PA, PA som
från och med nästa säsong
kör för Hammarby, sen
får han se hur det blir med
barnbarnen när dom blir
tillräckligt stora.
Lukas har återupptagit sitt
eget körande i Isracing, nu på
veterannivå, han är numera pensionär men lusten och viljan för sporten finns
kvar, sommar som vinter är han uppe på
Lungre motorstadion varje dag, det finns
alltid nåt att göra säger han.
En trevlig pratstund blev det sittandes på
en varsin pall och vi kommer nog att träffas i fortsättningen också, uppe på Lungre,
jag tittandes och Lukas körandes, han har

några kombattanter i vinter, nykomlingen
HB, sen Roffe och LJ som kört tidigare,
säkert finns det några fler som också vill
vara med. Det ska bli skoj tycker jag trots
att jag inte är så väldigt förtjust i vintern.
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TEXT Ingrid Göransson-Rosell & Ummis Jonsson FOTO Göte Högbom

Vilken trevlig kväll !
JVBK:s och SHRA:s gemensamma höst- och funktionärsfest bjöd
på en mycket trevlig afton! Till middagen kom nästan 90 personer som åt jättegod tre-rättersmiddag, bestående av skaldjursröra,
fläskfilé med potatisgratin och till efterrätt en liten god chokladbit, för de som inte äter kött fanns alternativ, en toppenmåltid med
andra ord. Vi middagsgäster blev ivrigt påhejade av Johan Bergman
med att skåla, ha trevligt i största allmänhet och som också talade
om när det var dags för kaffe och efterrätt.
Under middagen var det ett aldrig sinade sorl, många skratt
rungade i lokalen och lagom till dess att Krantz & Krantz började
spela var stämningen på topp! Det hade påannonserats eftersläpp
från kl 21.00 för de som ville vara med och dansa men inte äta
middag och visst kom det folk på eftersläppet! Sammanlagt var
det ca 120 personer som pratade, dansade, utbytte kloka tankar
Krantz & Krantz i full aktion.

och trivdes i största allmänhet. Alexandra som satt vid dörren från
och med eftersläppet till dess att kvällen var slut tillsammans med
kvällens vakt höll koll på vilka som gick in och ut genom dörrarna och blåstämpeln på händerna gick varm. De verkade också
ha riktigt trevligt
En av kvällens mer analytiska kommentarer, på många sätt, kom
från Mats Pålsson, medlem i både JVBK och SHRA. Han kunde
konstatera att en sådan här tillställning inte hade varit möjlig att
genomföra för 10 år sedan, där medlemmar från båda klubbarna
samlats till gemensam fest. Det tycker jag ändå speglar att det samarbete som på senare år utvecklats och stabiliserats mellan klubbarna har burit frukt och att det skett genom ömsesidig respekt
för varandra och en gemensam önskan om att visa upp bredden i
fordonsintresset för allmänheten!

Uthämtning av huvudrätten, fläskfile med
potatisgratin.

Krantz & Krantz spelade en musikblandning som jag tror
passade de flesta. Ville man bara sitta och lyssna var det många
igenkännande leenden, när någon mer favoritlåt spelades eller så
passade man på att dansa när det ryckte för mycket i benen och
någon riktigt bra danslåt kom.
Allt trevligt har ett slut och 00.30 spelades sista dansen upp.
Efter välförtjänta applåder till Krantzarna började gästerna att
bryta upp, gå ut till väntade bilar, taxi, cyklar eller apostlahästarna – allt beroende på avstånd till hemmet.
Vad kan man säga mer? Jo naturligtvis; Hoppas att detta blir
ett årligt gemensamt tack från JVBk och SHRA till alla som på
ett eller annat sätt bidrar till klubbarnas verksamheter!

Den smarriga efterrätten i form av chokladb
it med
välsmakande jordgubbshalva och grädde.

Johan Bergman hjälpte
till att hålla ångan uppe.
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Slutrapport
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TEXT Annika Danielsson & Anki Granlöf FOTO Göte Högbom

1

Det var en stor uppslutning kring årets
träffar och vi har klarat oss från regn förutom när vi var till förstagångarna Backens
bystuga. De hade förberett med grill och
hamburgare, filmvisning och enormt gott
och billigt fika! Vi bokade om dessa entusiaster till nästa år och hoppas innerligt på
vackert väder. Antalet fordon per träff har
varierat mellan 30 och 90 med ett snitt på
70 fordon vilket är jättebra. Det innebär
ett snitt på 150 personer varje gång.
Uppställningsplats Stortorget har ofta
fungerat bra förutom i juli när det dubbelbokades in allsång tre onsdagar på vår tid,
vilket är synd för mer aktiviteter är det inte
på torget än att det skulle kunna checkas så

det inte krockar. Strul för oss på både torget och Badhusparken under Storsjöyran i
närmare tre veckor är väl bara att acceptera. Vi kan flytta oss antingen till gamla
Beijerparkeringen eller om vi kan hitta en
bättre och trevligare plats under den här
tiden. Har någon ett bra förslag så delge
oss gärna! Flera nya bilar och en del nya
ansikten har vi sett under säsongen vilket
alltid är kul!
Köerna kan bli väldigt långa bitvis men
det ser vi inte som något negativt utan det
förstår man ju att när så många som mellan 50 till 300 personer ska fika samtidigt
att det blir kö men då kan man passa på
att språka med kögrannen eller gå runt på

parkeringen och beskåda alla vackra fordon!
Det har blivit några längre resor på
5–7 mil utanför stadskärnan vilket vi ser
som både roligt och viktigt. Vi skall också
komma ihåg att vi inte är en Östersundsbaserad klubb utan faktiskt en länsklubb.
”Det är så långt” säger en del på torget när
vi samlas. Ja, det kan tänkas - men för vem?
Jo - för oss i Östersund men inte för dem
som alltid har långt till både samling och
fikaplats. Det blir bara 3–4 gånger av 18 så
nog kan vi fara en bit! Det är även roligt att
ge sig en bit ut i länet för vi träffar andra
människor och vi får se lite andra bilar.
Ett antal av träffarna samåker vi med

1. Bitte Holmström med sin Heinkel Trojan från 1962. Bitte ärvde
klenoden för 34 år sedan efter sin
farfar i Bispgården som var förste
ägaren. Vid fototillfället hade den
tillryggalagt 4 612 mil. Den 198
cc stora motorn kan skrämma
upp ”ostkupan” i 75 knyck men
då är den något osäker på vägen.
50–60 km/h är en lämpligare
marschfart.
2. Tilläggsskylten stämmer bra på
det här fordonet.
3. Lotteriköpen i Marieby blev
lyckosamma för Siv Nilsson till
vänster som vann ett lass grus
och Annika Danielsson som vann
ett lass matjord.

4. Ett glatt gäng serverade
sommarens i särklassigt mest
prisvärda fika i Backens bystuga
av Tullus/Sjöbygdens byalag. Från
vänster Carina Bladh, Gertrud
Grönlund, Magnus Olsson och
Anna-Carin Lanner.
5. Ett regnigt Stortorg med ett
fåtal deltagare inför avfärden till
Backens bystuga.
6. Annika och Anki förärades med
var sin välförtjänta blombukett
vid avslutningsfikat i Rödöns
bygdegård.
7. Trogna fikagäster samlade på
scenen i Rödöns bygdegård vid
säsongens sista fikaträff.

5

2

6

7

20 Backspegeln

Backspegeln 21

Historik

Isabella von Bremen
TEXT & FOTO Arne Nilsson

8
9

8. Ove Ring med sin Mercury Montclair 1957. Inköpt i april i år. 368
kubiktums motor med tryckknappsautomat, nöjer sig med måttliga1,2
liter per mil. I vinter skall den lackas.
9. Anders Persson och Emma Rasmusson med alldeles nyinköpt Ford
Country Sedan 1956. Skicket är OK tycker paret men huv och en skärm
skall lackas.
10. Y-blocksmotor på 292 kubiktum och automatlåda.

10

ÖMCK och det är kul att sammanföra likasinnade några träffar per år. Anledningen
att vi inte kör alla tillsammans är att vi
kan bli otroligt många beroende på vädret
förstås. Nästa år kommer vi att lägga upp
både ÖMCK:s och våra fikaträffar både på
hemsidan och i Backspegeln så tycker man
att vi ska fara för långt kan man åka med
ÖMCK i stället eller om man tycker de har
ett spännande resmål så kan man åka med
dem och naturligtvis tvärtom för ÖMCK:s
medlemmar och de kommer även att skriva
ner våra träffar på sin hemsida.
Det är roligt att ordna med fikaturerna
och vi är glada att så många kommer varje
gång, för kom ingen skulle det ju inte bli
någon träff.
Vi har snart satt ihop nästa års träffar
och då kommer vi att dra igång den 30 maj
eftersom den första onsdagen i juni är en
röd dag i form av nationaldagen. Sista onsdagsträffen blir den 3 oktober, detta för att
få till 18 träffar även nästa år.
Anledningen till att vi lägger ut onsdagsträffarna så tidigt är att vi håller på med
andra evenemang som kommer att genomföras under året och som kräver mycket
planering och det vi redan vet är när onsdagarna infaller nästa år så då är det bara att
börja planera.
Tack för blommorna vi fick vid avslutningen på Rödön – sånt värmer! Vi hoppas
på ett återseende av er allihop nästa år!
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Säg ”Bremen?” till en bilintresserad – du får knappast någon reaktion.
Säg ”Borgward?” och reaktionen blir kanske – Jaha?? Säg ”Isabella?”,
då tänds intresset hos de flesta.
– Jo en så´n hade … och sen kommer en liten berättelse.
Ändå hör Bremen, Borgward och Isabella samman i allra högsta
grad.
I år är det precis 50 år sedan Carl Borgward tvingades stänga sin
bilfabrik i Bremen. Konkurs. 20 000 personer förlorade arbetet.
Isabella hade därmed dansat färdigt liksom syskonen Goliath och
Lloyd. Carl Borgwards sista stora projekt, P100, bilen som skulle lyfta
Borgward till Mercedes status räckte inte till för att vända det sjunkande skeppet. Det lyckades för all del ta sig i land i Mexico där P100
och Isabella under några år tillverkades i ett mindre antal.
För att hävda sig i konkurrensen hade P 100 såväl automatisk
växellåda som luftfjädring. Den senare var av Borgwards egen konstruktion, men liksom med en del andra av hans idéer var det klent
med tillförlitligheten. Detta parat med att han som produktionschef
ansågs mycket egensinnig och svår att samarbeta med, bidrog till koncernens fall.
Isabella var Borgwards succémodell. Designen, namnet och priset
passade perfekt ihop och egentligen var det en ganska bra bil. Lika bra
som den svenskt syndfulla succéfilmen som gav Isabella dess svenska
eftermäle: ”Hon dansade en sommar”.

På sin tid ansågs Isabella vara
snyggare än de flesta andra bilar.

Att Borgward P100 blev en flopp var
minsann inte utseendets fel.

11

13

15
14

11. Örjan Zetterström med sin VW 1200 1963. Lågmilare med bara drygt 4 000 mil
avverkade. Örjan har ägt den tre år.
1.2 Prydlig instrumentbräda.
13. Förr var det viktigt med korrekt namnplåt anbringad i bilen. Här en prydlig maskinskriven sådan ditsatt av förste ägaren.
14. Folke Löfgren med sin fina T-Ford Touring från 1915. På fotbrädan ses verktygslåda
med originalverktyg och resväska.
15. Folkes T-Ford är försedd med den vackra mässingkylaren.
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Resereportage

10:e Hamburger
Stadtparkrennen
Revival
3–4 september

Resereportage

TEXT Monika Grönkvist & Rose-Marie Rask FOTO Monika Grönkvist

TEXT HB Rosell FOTO Ingrid Göransson-Rosell

Så var det då dags att packa husbilen med
Hondaracern och bege sig mot årets stora
motorevenemang. Nämligen Hamburger
Stadtparkrennen Revival. Redan 31 augusti
bar det av från Östersund, depåchefen =
hustrun hämtades upp i Norrköping där
hon var på möte å tjänstens vägnar.
Första övernattning i Gränna på en camping med utsikt över Vättern och Visingsö.
Nästa dag gick färden vidare över Danmark och övernattning denna gång i Grossenbrode som ligger direkt söder om Fehmansundsbron. En liten idyllisk ort med
underbar sandstrand och gemytliga kurhotell. De återstående 15 milen till Hamburg
avverkades dagen därpå så att vi kunde vara
vid insläppet i god tid och få en bra plats.
Nu visade det sig att många hade blivit
insläppta i depån men vi fick trots detta en
bra plats för husbilen och oss själva. Mitt
emot oss tronade en världsmästare i speedway, Egon Muller. Han hade stora framgångar under 1970- och 1980-talen. Under Stadtparkrennen har han som tradition

att uppvisningsköra sin 1000-metershoj
och sladda genom kurvorna på asfalten.
Fredagen gick till att slå läger, få fram
ström, besiktiga hojen och beundra alla motorcyklar, drygt 200, alla skulle köras också.
Här fanns allt från 98 kubikare från 30-talet till modernare hojar av lite värre sort.
Lördagen inleddes med förarmöte på
morgonen och därefter kunde körningarna
börja. Banan är 1700 meter lång, den går
längs Saarlandstrasse och Sydring. Det är
inte enbart MC som körs här utan även
ca 200 bilar, allt från Trabant och Lloyd
till Formelbilar och Indianapolis racers,
engelska skönheter som Bentley Le Mans
och Jaguarer av C och D typ tampades med
Maserati och Midgetracers.
Totalt indelades det hela i 14 klasser.
Jag fick köra i klass 10 som innebar racer
MC över 350 cc tillverkade fram till 1978.
Standardbilar och standard MC körde regularitet mot en i förväg bestämd hastighet
medan tävlingsbilar och tävlings MC körde
demonstrationslopp utan tidtagning.

Detta är verkligen en folkfest med knallar,
öl- och matförsäljning, finbilsparkering och
över 20 000 betalande åskådare däribland
en del svenskar. Några mindre kollisioner
inträffade i bilklasserna som gjorde att allt
försenades något dock inga större personskador, lite småblessyrer. Lördagkväll var det
dags för Driversnight med grillbuffé, god
dricka och massor av trevliga människor.
Söndag förmiddag fortsatte i samma
anda med heat på morron och heat på eftermiddagen. Då var det tid för avsked av
gamla och nyvunna vänner och styra kosan
hemåt, en enkel resa enligt GPS 1499 km
men vad gör man inte för att få köra 4 x 15
minuter. Liknande arrangemang är Gärdesloppet i Stockholm, Köpenhamn Historic
GP och Schottenring i Tyskland.

FAKTA
Hamburger Stadtparkrennen kördes
första gången 1934 inför 80 000 åskådare på
en 6 km lång sträcka runt stadsparken, då
enbart för MC och MC med sidovagn. Andra
gången det kördes, 1938, hade banan byggts
om något så att sportbilar kunde delta.
Totalt kördes loppet 8 gånger, sista gången
1952, då en allvarlig olycka inträffade och
ett sidovagnsekipage körde av och dödade 3
åskådare.
Sedan 1999 körs nu en ”revival” för äldre
och historiska bilar och MC som demonstrations- och regularitetslopp. 2012 körs
evenemanget 1-2 september.

Motoreldorado i

Lycksele

Motorveckan i Lycksele gör verkligen skäl
för sitt namn – här bjuds man på det mesta
som har med motor och motorkultur att
göra. Eller vad sägs om flyguppvisning,
moppedragrace, mopperally, enduro, vattenskotertävlingar, busrace med skogsfynd
och specialbilar, drifting, carting, specialbilsträff, i år var det Porsche som förlagt
sin träff till Lycksele, racingspecial, veteranbilsrally och naturligtvis Yankee Cars
and Classics – som i år lockade 700 bilar!

Till detta kommer allt runt omkring med
marknad, cruising, musiken, raggarbuffe´n
på Indo Café och även drive-in-gudstjänst
– hur lyckas arrangörerna ro detta iland?
Enligt uppgift från medlemmar ur arrangörsstaben så är det största problemet att få
fram boende till alla besökare. Janne, Monika, Mats, Ingrid, Anders, Annika, Ronny
och Sven-Olof bodde på hotell mitt i stan
och Benny, Rose-Marie, Rickard och Maggan på vandrarhem – ca 1 km från centrum
– allt till full belåtenhet!
Som sig bör när man är ute och åker i bilar av äldre modell ska ju något hända. Med
sju mil kvar till Lycksele råkade Benny och
Rose-Marie ut för cordbrott och naturligtvis var de utrustade för alla eventualiteter
MEN hade glömt att byta ut reservdäcket!
Vad göra? Efter ett och annat mobilsamtal
till Vilhelmina, Offerdal och även Lycksele
så ordnade det sig genom att Janne och
Monika hämtade upp det rätta däcket i garaget i Bredbyn. Allting brukar ordna sig i
kretsen av motorvänner.
På lördagen gällde naturligtvis utställningen på Gammplatsen för samtliga
Offerdalingar utom för Benny och RoseMarie som ställde kosan hemåt för andra
begivenheter.
Vatten kokades och termosarna fylldes
upp, stolarna lades i bilarna och sen bar det
av. Många hade hittat dit förra året men
ännu fler hade hittat dit i år. Monika fick
en fin plats i ena hörnet, upp med bord och
stolar och fram med den fina duken som
inköpts hos Ummis – nu skulle här njutas
av en fin dag. Kaffe, bilar, bilar, bilar, kaffe,
bilar och åter bilar. Vi gick en runda och
den som ville kunde njuta av diverse muséer. Gammplatsen är verkligen en underbar
plats för bilträffar.
Det samlade intrycket av dagarna i Lycksele är mycket motor, härligt väder, alla glada människor, musiken och sist men inte
minst alla positiva Lyckselebor!

Mer info www.motorevival.de.
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Erik ”Karlsson på taket” Carlsson
är en legendarisk rallyprofil även
i England. Han hade mycket att
berätta för Lennart Slottsborg och
Sture Persson.
På Goodwood kan man beställa
en ny klassiker. AC Cobra, Mercedes
300 SL eller en sådan här Suffolk SS
100 Jaguar. Originalet tillverkades
1935-39 och hette Jaguar SS 100.
På finbilsparkeringen utmärkte sig
Volvo med praktiskt biltänkande.

Tidernas fulaste Jaguar XK150
stod utanför Bohams auktionstält. En
skvader med Morris Traveller-akter.
Maserati 6CM, en verklig klassiker
från 1938. Bara 1500 cc och 650 kilo,
men 6 cylindrar och kompressor. Det
ger uppåt 175 hk. I händerna på förare
som Luigi Villoresi var det en vinnare
under Maseratis storhetstid.
I början av 1950-talet var såna här
Ford Prefect vanliga i Sverige. Liksom
systerbilarna Popular och Anglia kal�lades den ofta för korvstånd.
Sällsynt bil på Goodwood-besök. En
franskregistrerad Citroën.

IN PARTS

Racerbil IPE
senast synlig i Hackås 1955

4

5

6

7

TEXT & FOTO Arne Nilsson

Fantastiskt fartkalas på Goodwood
I mitten av september hade jag turen att få
följa med ett 40-tal veteranbilsintresserade
till Goodwood Revival of Speed i södra
England. Där återupplivar man årligen
1950-70-talets fart med dess bilar, motorcyklar och mode. Mode? Ja, engelsmännen
återvänder gärna till gångna tider. Främst
var det damer i alla åldrar som svassade omkring i allt från eleganta kreationer till tonårsmode med vida styva underkjolar. Att
det var relativt kallt och regnigt minskade
inte entusiasmen. Naturligtvis var även deras karlar klädda på motsvarande vis.
Men det som gör en nästan vimmelkantig är allt vimmel av exklusiva vagnar och
även vardagsbilar. Till exempel genom att
engelska Ford firade 100 år och visade 100
engelska Fordar av alla de slag. På en av var-
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dagsbilsparkeringarna rullade plötsligen en
radda på 17 Ferrari in!
På finbilsparkeringen fanns inte bara
Volvo Duett och Amazon Kombi. Kolla
bilderna! Man kan inte tro hur många Jaguar XK och E-type, Jensen, Aston Martin, Sunbeam, Bentley, Riley, Morgan,
Vauxhall, Frazer, Nash, Morris, AC Cobra,
Standard, Mercedes 300 SL, Armstrong
Siddeley o s v som kan samlas vid detta
tillfälle. När såg man senast en Volkswagen 411, en Salmson, en BMW Dixie, en
äkta Gordini (förutom Renault Gordini),
en Bizzarini eller en våldsamt ettrig Isuzu
Bellet? I tävlingsdepån stod 15 Ford GT40
i en rad och runt hörnet ännu fler Ferrari av
motsvarande klass.
Dessutom massor av marknadsstånd,

flyguppvisningar, tivoli och självklart motorcyklar. Enbart startlistan för de fyra motorcykeltävlingarna upptog 118 racerhojar!
I de tretton bilracen deltog över 200 bilar.
Och det var tuff strid om placeringarna.
Plattan i mattan! Den enda Saaben (844
cc!) lyckades dåligt mot Ford Galaxie med
flera men Kenny Bräck i par med Tom Kristensen vann sitt race i en AC Cobra Daytona. Även fem svenskar lyckades bra i klassen för 1950-talets torpedliknande 500
cc-racerbilar, även kallade ”halvpannor”.
Vad det kostar? Behöver inte alls bli så
dyrt som den lite lyxiga 3-dagarsresa som
Teknikens Värld arrangerade (cirka 14 000
kr) till årets Goodwood Revival of Speed.
Du kan få tips av mig eller Sture Persson i
JVBK-styrelsen.

WANTED
En sportbil av märket IPE, tillverkad i Berlin, ritad av Henry Pipe någon gång
under 1910-talet. Bilen kom till Östnår i Hackås 1924 och skrotades av bysmeden
1955. Delarna spreds därefter vida omkring men Tony Stjernberg har lyckats
få tag på ramen, båda framhjulen, mässingkylare och lite annat som ni ser av
bilderna. Registreringsnumret var Z688.
Någon bild av sportbilen finns inte men en släkting på gården där bilen hörde
hemma ritade upp den och den såg ut som på skissen på bilden här intill.
Släktingens omdöme om bilen var något drastiskt ”Det var en stygg jävel”.
Det Tony främst är ute efter är bakaxeln med hjul men allt som kan härröra från
bilen är intressant, även information om dess tid i Hackås.
Tonys ambition är att bygga upp bilen så som den såg ut när den en gång
tillverkades. Det här är en unik bil och idag finns inga kända exemplar kvar.

Vet du något om den här bilen,
kontakta Tony Stjernberg via mail:
djungeltony2@hotmail.com
TEXT Göte Högbom FOTO Tony Stjernberg
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JEMTLANDS VETERANBILKLUBB – Årsmöte 20 november

Årsmöteshandlingar
ÅRSMÖTESPROTOKOLL
§1 Årsmötet öppnades.
§2 Björn Staverfelt valdes till mötesordförande och Anders Sundin
valdes till mötessekreterare.
§3 Årsmötet ansågs behörigen utlyst.
§4 Anders Hemmingsson och Sture Persson valdes till att justera
protokollet.
§5 Föredragningslistan godkändes och fastställdes.
§6 Till röstlängd beslutades att använda JVBKs nuvarande matrikel.

Mötet startade kl 13.00 med att ordförande Björn Staverfelt hälsade alla välkomna,
vi var ett 50-tal som hade slutit upp denna
regniga novembersöndag.
Lovissa Mannerheim, VD på Teknikland, startade det hela med att presentera vad som har hänt under året som gått
på Teknikland och vad resultatet blev av en
besöksenkät. Under årets öppettider har
det varit ca 11.000 besökare och de allra
flesta har varit nöjda med vad som har bjudits men lite förbättringar är att önska, bl.a
lite fler grejor för barnen.
Det som även framkom var att evenemangen har varit viktiga för besöksantalet,
nåt att jobba vidare på kanske för alla inblandade på Teknikland.
Så var det då dags att öppna mötet, allt
flöt på enligt dagordningen och vad som
beslöts kan ju alla läsa i protokollet som

också finns att läsa i denna tidning. Sittande ordförande valdes till mötesordförande
så även sittande sekreterare
En nyhet innan det var dags att välja ordförande var att det beslutades att minska
antalet ledamöter i styrelsen till 5 ordinarie
och 3 suppleanter.
Då kom vi då till valen och det blev inte
riktigt som vanligt. Under året som gått har
det varit en hel del trubbel i styrelsearbetet
på grund av samarbetssvårigheter inom styrelsen och eftersom det inte gått att lösa för
valberedningen med att kunna lägga förslag
på en ny styrelse så lägger dom förslaget
att kalla till ett nytt årsmöte senast under
januari månad 2012 och efter lite förklaringar så beslutade församlingen att rösta
för detta.
Så som det ser ut nu så sitter den gamla
styrelsen kvar tills valberedningen har job-

bat fram ett nytt förslag och för klubbens
bästa och för att vi ska kunna få fler att engagera sig och framför allt få in yngre förmågor så hoppas jag och säkert flera med
mig att allt löser sig till det bästa.
Detta medförde att sex punkter på dagordningen försvann, snabbt avhandlades
motioner och övriga frågor och ordförande
kunde avsluta mötet och de som bevistat
mötet kunde hänge sig åt att frossa i underbart goda smörgåstårtor med tillhörande
dryck.
Nu ser jag fram emot att valberedningen
får jobba i lugn och ro och komma med
förslag till ny styrelse och att nästa årsmöte
väljer denna och klubben får återgå till att
jobba i lugn och ro.
Text & foto Ingrid Göransson-Rosell

§7 Verksamhetsberättelsen lästes av mötesdeltagarna, godkändes
och lades till handlingarna.
§8 Ekonomirapport: JVBKs kassör Daniel Godén redogjorde för
föreningens ekonomi. Se bilaga. Han började med resultaträkningen som slutade på 45 857 kr plus och därefter gick han igenom
balansräkningen. Därefter var det revisorernas tur. Yngve Boson
redogjorde för revideringen och rekommenderade att styrelsen
skulle få ansvarsfrihet.

§19 Motioner: Det finns förslag på stadgeändringar och förtydliganden. Klubbens stadgar behöver ses över och den kommande
styrelsen föreslås göra detta.
§20 Övriga frågor: Tjälasvängen äger rum den 18/2 2012. Redaktionskommittén kommer att vara ute på turné nästa sommar också.
De vill ha gärna ha fler som följer med och gärna även att styrelsen kan följa med. Ordföranden redovisar läget i förhandlingarna
om de kommunägda bussar som vi förvaltar: Den 15/10 2010
skickade klubben en skrivelse till kommun som ej diariefördes förrän i mars 2011. Denna skrivelse innehöll två alternativ. JVBK
begärde att få en årlig ersättning 5.000 kronor per buss för att vi
förvaltar dem eller 100.000 kronor i engångssumma samt att bussarna överfördes i klubbens ägo. Kultur- och fritidsförvaltningen
köpte bussarna från Vestibulum för 430.000 kronor. Nämnden
har vid sitt möte i oktober avslagit vår begäran och återremitterat
till tjänsteman för att återkomma med förslag om försäljning till
nästa nämndsammanträde.
§21 Ordförande tackade för visat intresse och förklarade årsmötet
för avslutat.

§9 Styrelsen fick ansvarsfrihet av årsmötet.
§10 Daniel Godén redogjorde för vår nya budget, se bilaga. Den
fastställdes av mötet.
§11 Fastställande av årsavgift: Mötet beslutade att behålla nuvarande medlemsavgift på 270 kr, 100 kr för familjemedlem och 50
kr i inträdeskostnad för ny medlem.
§12 Fastställande av antal styrelseledamöter: Styrelsen har ett förslag på 5 st ordinarie ledamöter. Kommittéordförandena föreslås
blir suppleanter. Marknad- och evenemangskommitté slås ihop.
Dessutom skall mc- och fordonskommitté slås ihop, rally- redaktions- och museikommitté förblir kvar. Den kommitté som ej berörs är försäkrings, ej heller funktionerna: Arkivarie, webansvarig,
materialförvaltare, medlemsregistrator. Mötet diskuterade och
godkände förslaget.
§13 Valberedningen har inget förslag på nya styrelseledamöter. Det
finns ett förslag att på detta årsmöte ej ta upp de följande paragraferna 13 – 18. Dessa skall tas upp vid ett extra årsmöte då valberedning skall ha fått fram en styrelse. Björn redogör att det finns
oenighet inom styrelsen och därigenom har inte valberedningen
lyckats i sitt uppdrag. Mötet diskuterar och det beslutas att ett
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extra årsmöte skall utlysas. Detta kan enligt stadgarna tidigast ske
inom 3 veckor men troligen senare,

Anders Sundin			
Björn Staverfelt
sekreterare			ordförande

Anders Hemmingsson		
Sture Persson
justerare				justerare

Par-isracing
24 januari

På Lungre motorstadion körs en
kvällstävling i par-isracing.
Tävlingen är en del av SM-veckan så håll
utkik i SM-veckans program, där det
kommer att stå en tid.

Backspegeln 29

JEMTLANDS VETERANBILKLUBB – Årsmöteshandlingar
arknads

RESULTATRÄKNING

BALANSRÄKNING
Marknads

2010-10-01
2011-09-30

2009-10-01
2010-09-30

TILLGÅNGAR
2011-09-30
Omsättningstillgångar
Kassa, bank
215 714
Rörelsens intäkter
507 879
535 694
Kundfordringar
3 472
Övriga intäkter, Not 4
23 320
23 090
Förutbetalda kostnader och
531 519
558 784		
upplupna intäkter
23 840
		
243
026
Rörelsens kostnader
-485 662
-732 937
Resultat före avskrivningar
45 857
-174 153
Anläggningstillgångar Not 1
Bussar
Not 2
21 000
Avskrivningar
Klubbens
lastbil
Not
3
50
000
Inventarier, Not 1 o 2
0
0
71 000
Resultat efter avskrivningar
-174 153
-174 153
			
Aktiekapital Museum
15 000
Finansiella intäkter och kostnader
Summa
tillgångar
329
026
Ränteintäkter
98
1 381
Värdeökning penningmarkn.fond
0
0
98
1 381
SKULDER
Årets resultat
45 955
-172 772
Kortfristiga skulder
4 090
Styrelsen har beslutat att redovisa ekonomin efter kontantprinci- Leverantörsskulder
pen. Värdering av inventarier och transportmedel framgår av not 1. Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter
152 049
Summa
skulder
156
139
Not 1 Avskrivningar
Ingen avskrivning har gjorts under året.
Inventarier
20 %
EGET KAPITAL
Data
33 %
Eget kapital
281 829
Transportmedel
0%
Vinst eller förlust föregående år
-172 772
Lastbilen beräknas ej sjunka i värde
Årets resultat
45 955
Dataskrivare
100 %
Uppskrivningsfond
17 875
Ekonomisk livslängd bedöms vara kortare än tre år
Summa eget kapital
127 887
Bussar, släpvagn
Ingen avskrivning har gjorts under året.
Summa Skulder och Eget kapital
329 026
Not 2 Inventarier
2011-09-30 2010-09-30
Anskaffningsvärde
44 979
44 979
Avskrivningar
-23 979
-23 979
Bokfört värde
21 000
21 000
Not 3 Klubblastbil

50 000

50 000

Not 4 Avser försäkringsersättningar

23 320

23 090
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011
2010-09-30
49 909
2 000
64 355
116 264
21 000
50 000
71 000
15 000
202 264

7 625
67 707
75 332

216 501
65 328
-172 772
17 875
126 932
202 264

Styrelsen
Björn Staverfelt
Ummis Jonsson
Anders Sundin
Daniel Godén
Pererik Linde
Göte Högbom
Annika Danielsson
Hans-Bertil Rosell
Walther Innervik
Sture Persson
Anki Granlöf
Dick Granström

Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant

Revisorer
Ordinarie
Suppleanter

Yngve Boson och Tony Erlandsson
Kent Lidèn och Roland Kämpenberg

Medlemsregistrator
Arkivarie
Materialförvaltare
Försäkringsansvarig

Mona Eriksson
Folke Löfgren
Mikael Eriksson
JG Jonsson

Kommittéernas sammankallande vid verksamhetsårets slut
Evenemangskommittè
Annika Danielsson
Fordonskommitté
Walther Innervik
Museikommitté
Sture Persson
Marknadskommitté
Annika Danielsson
Mc-kommitté
Hans-Bertil Rosell
Rallykommitté
Pererik Linde
Redaktionskommitté
Göte Högbom
Webansvarig
Hans Sundkvist
Under verksamhetsåret 2011 (1 oktober 2010–30 september
2011) har styrelsen för JVBK haft 12 styrelsesammanträden. Årsmötet för föregående verksamhetsår avhölls på Kronan den 14
november 2010.
Medlemsantalet ökar ständigt och vid årets slut hade vi 1 090
medlemmar och 6 hedersmedlemmar. Årsavgiften utgör 270 kronor. Familjemedlemskap är på 100 kronor. Registreringsavgift för
ny medlem eller återinträde kostar 50 kronor.
Vid MHRF:s årsmöte på Täby Park Hotel deltog Björn Staverfelt från JVBK.
Styrelsens medlemmar har hållit klubblokalen på Optand Teknikland öppen mellan klockan 19.00 och 21.30 helgfria måndagar
under året med uppehåll under juni, juli och augusti. Måndagsträffarna är mycket välbesökta och utgör en viktig träffpunkt för
medlemmarna under vinterhalvåret.

Evenemangskommittén
Eftersom verksamhetsåret tar sin början 1 oktober så var vårt första evenemang för året Luciacruisingen den 11 december och ett
50-tal medlemmar kom till klubblokalen på glögg och pepparkakor. Vi cruisade runt staden under kvällen med Radio Krokom
som hade Luciarocksändning för kvällen.
Lördagen den 7 maj var det öppet hus på Bilprovningen i Östersund för veteranfordon och motorcyklar. Mellan klockan 08:00–
14:00 så hann de besikta 110 personbilar, 2 husvagnar och 60
motorcyklar. I år igen fanns Krister Lignell från Svenssons kafé
på plats med goda smörgåsar och andra goda saker att inmundiga,
kaffe och dricka till fanns även att köpa!
Motormässan helgen 28–29/5 var nästa evenemang. Denna
gång hade vi ungdomstema på montern. Vi lånade 6 olika fordon
allt från en kopia av KIT från 1980-tals serien Night Rider till en
Volvo 240 med V8. En hottad Volvo 740 och en mycket vacker
Opel Rekord kupé från 1968 som var iordninggjord 1981 med
motivlack och teddy. Vi fick även låna en Willys JEEP som är reggad som Epatraktor. Sist men inte minst en BMW 2002 Tii-74 i
toppskick. Vi hade ovanligt många unga som stannande och verkligen kollade in våran monter. Vi hoppas på återväxt. Detta var sista
Motormässan med Agne Ottosson som mässgeneral.
Onsdagen den 1 juni drog onsdagsfikakvällarna igång för säsongen. Vi har sammanlagt besökt 18 olika fikaställen under juni
fram till sista träffen den 28 september. I snitt under perioden har
ett 60-tal fordon följt med. Från 27 fordon upp till ett hundratal
har åkt med och det gör i personer mellan 50 till 250 stycken. Vi
har även åkt lite längre från Östersund några gånger och bland annat besökt Mattmar, Stugun och Hoverberg, det har varit mycket
uppskattat av dem som bor en bit från stan.
Den 4 juni var det studiebesök på Åse traktormuseum för
JVBK:s medlemmar. Det var ett antal medlemmar som passade
på att åka till Åse och se och uppleva detta museum. Hans Åsling
guidade och berättade entusiastiskt om de olika traktorerna. Det
fanns fika att tillgå och provsmak av traktorpulling fanns även på
schemat.
Evenemangskommittén har för året bestått av Annika Danielsson och Anki Granlöf.

Marknadskommittén
Den 21 maj var det åter dags för Springmeet. Det var fjortonde
upplagan och fjärde gången vi var på Optand. Vi hade rekord på
parkeringen för fina fordon, hela 650 stycken kom under dagen.
40-talet marknadsknallar och 2300 besökare! Dagens underhållning var Patriks Combo. Speaker var Billy Söderin. Priser som utdelades under dagen var bäst på 2-hjul och bäst på 4-hjul samt
peopleschoice.
På kvällen var det samling på travparkeringen för den sedvanliga
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cruisingen. Den avgick från travet och gick längs Rådhusgatan för
att vända i rondellen vid Stora Kyrkan och tillbaka mot Statoil.
Cruisingradio av Radio Krokom, klockan 18:00–21:00, sändes
från församlingsgården vid Stora kyrkan. Från klockan 21:00 var
det underhållning av Billy Opel på travparkeringen.
Den 1 oktober var det dags för andra inomhusmarknaden i
JVBK:s regi. I år hade marknaden ökat i omfång och i år var det
drygt 40 säljare. Hur många besökare det kom under dagen har vi
ingen koll på och det vi ser som viktigt är att säljarna får sälja och
tycker det är en bra marknad.
Marknadskommittèn har bestått av Annika Danielsson och
Anki Granlöf.

Museikommittén
Under gångna året har museikommittén uppfört en utställning
under namnet Campinglust. Arbetet har genomförts av ett antal
medlemmar som aktivt deltagit i uppbyggnad av utställningen.
Mellan 700 och 800 timmar har nedlagts. Dessutom har ett stort
antal medlemmar varit husvärdar under de tider som Teknikland
varit öppet 11 juni–25 september. Tack vare att många medlemmar välvilligt lånat ut sina utställningsföremål har det varit möjligt
att genomföra årets utställning. Vi har fått mycket beröm av ett
flertal besökare då man tycker att vi lyckats återge hur det kunde se
ut på dåtidens campingar där många kände igen sig.
Sture Persson har varit sammankallande i kommittén.

Rallykommittén
Under det gångna året har rallykommittén genomförts fyra olika
rallyn, varav ett utmärkte sig lite extra då det var första gången i
klubbens historia som ett rally riktat mot tunga och kommersiella
fordon genomfördes.
Verksamhetsåret inleddes traditionsenligt med vinterrallyt Tjälasvängen som genomfördes lördag den 19 februari. Denna gång
lockades ca 50 ekipage, såväl bilar som lastbilar och motorcyklar
att delta och de bjöds på gnistrande soligt vinterrally med rejäl
kyla, med minus 22 grader vid starten i Optand. Detta hindrade
som sagt inte några motorcykelekipage att delta och några av dessa
ekipage representerade dessutom motortidningen Classic Motor.
Målgången efter att fordonen rundat Locknesjön och bland annat
åkt isväg över Storsjön skedde i Månsåsen där deltagarna bjöds
på musikunderhållning av Cherrytones och lunchservering. Rallyt
blev omskrivet i såväl Classic Motor som motortidningen Klassiker.
Sommarrallyt Storsjörallyt skedde i år i formen av ett lite kortare stadsrally i och runt Östersund, lördag kväll den 11 juni. Efter
att deltagarna bjudits på speciellt framtagna rallymackor på Kronans servering i Optand kunde inte mindre än 94 ekipage ge sig av
på kvällskvisten i den ljusa och varma sommarnatten för att lösa
en ordfläta vilket de flesta vid målgången vid Lungre Motorstadion visade sig klarat utmärkt. Antalet efteranmälningar översteg
alla förväntningar vilket ledde till att tävlingsledningen stötte på
problem då alla tävlingsformulär helt enkelt tog slut. Tack vare tål-
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modiga tävlingsdeltagare och hjälpsamma klubbmedlemmar redde
sig situationen och de flesta fick nog en lyckad kväll. Sannolikt
sattes rekord i efteranmälningar för rallyn i klubbens historia inte
minst tack vare det fantastiska vädret där Jämtland visade sig från
sin bästa sida.
Årets nyhet Tunga storsjörallyt, ett rally riktat mot tunga och
kommersiella fordon genomfördes lördag den 27 augusti. Trots
konkurrens från andra arrangemang deltog ett drygt 40-tal ekipage, inte minst tack vare att väl vald annonsering skett inför rallyt.
Särskilt utmärkte sig det stora antalet långväga deltagare från såväl
vårt grannland i Väster som södra delarna av landet och övriga
norrland. Rallyt skedde i samarbete med Reaxcer och upplägget
med gemensam grillning kvällen innan rallyt bidrog till att deltagarna trivdes. Rallysträckningen från Optand runt Storsjöbygden
och stopp vid såväl Reaxcers nyinvigda anläggning som Arvemuseet hade sitt slutmål på Frösö park.
Höstrallyt bjöd i år på ett lite nytt grepp då starten för rallyt,
som kördes lördag den 24 september, var förlagd till en mindre ort
i sydöstra delarna av länet. Brattbytorpet välkomnade oss med gott
förmiddagsfika som rallyekipagens förare bjöds på samtidigt som
vi fick ta del av de samlingar som finns runt det gamla torpet. Från
starten i Brattbytorpet gick resan på slingrande småvägar, delvis
på grus, via Bodsjö kyrka till Gillhovs bygdegård där ekipagens
förare bjöds på smaklig lunch som ingick i deltagaravgiften. 31
deltagare fullföljde rallyt och löste frågeformulärets frågor efter
bästa förmåga.
Rallykommitten har bestått av Pererik Linde, sammankallande
samt Anders Sundin, Walther Innevik samt Lisa Lejdstrand. Owe
Lundblad som initialt stöttade kommittén har tills vidare valt att
frånsäga sig sitt engagemang i kommittén.
JG Jonsson förtjänar ett särskilt omnämnande då han varit den
drivande kraften i Tunga Storsjörallyt. Den förhoppningsvis nya
traditionen med ett tungt rally hade nog aldrig kommit till stånd
utan JGs engagemang och kontaktnät.

Fordonskommittén
Underhåll och reparationer på några av våra fordon har utförts.
Det har varit cirka 10 köruppdrag under året.
Fordonskommittén har bestått av Walther Innervik, sammankallande samt Dick Granström, Micke Eriksson och Fredrik Lexelius.

Mc-kommittén
Mc-kommiten anordnade en träff i Strömsund lördagen den 9
juli. Vi samlades hos Kalle Roos i Tullingsås, ett 25-tal deltagare
med 18 veteranhojar.
Mc-kommittén har bestått av Hans-Bertil Rosell.

Redaktionskommittén
Under året har fyra nummer av Backspegeln getts ut, tre med 36
sidor och ett med 40 sidor. Redaktionskommittén bedömer att vi
lyckats klara bevakningen av den ökande mängden arrangemang.

En viktig faktor för att klara bevakningen är den hjälp vi får av
medlemmar och sympatisörer som hjälper till att skriva.
Ett lyckat inslag i redaktionskommitténs arbete under året blev
den turné vi gjorde med klubbens buss Wiiman för att möta medlemmar och andra fordonsintresserade. De orter vi besökte var
Hammarstrand, Sveg, Åre och Strömsund. Resorna bedömdes ge
så bra resultat att någon form av fortsättning kommer det att bli
under 2012.
Redaktionskommittén har bestått av Göte Högbom, redaktör
och ansvarig utgivare samt Ingrid Göransson-Rosell och Ummis
Jonsson.

Webbansvarig
Syftet med JVBK:s hemsida är att i första hand tillhandahålla aktuell information till klubbens medlemmar, och i andra hand att
informera om klubben och klubbens verksamhet till andra intresserade. Under det gångna året har hemsidan fungerat stabilt med
endast några få störningar. Inga större förändringar har genomförts. De olika bildsidorna är fortfarande de som oftast besöks.
Även forumet med kalendern har höga ”tittarsiffror”. Just nu finns
det 203 registrerade användare i forumet.
Webbansvarig är Hans Sundkvist.
Styrelsen vill tacka alla medlemmar för ett visat engagemang och
deltagande i de aktiviteter som vi under året genomfört och det
förtroende som vi fått.
Vi vill önska den nya styrelsen lycka till med det fortsatta klubbarbetet i samma positiva anda som vi haft.
Östersund 2011-11-14
Björn Staverfelt		
Ordförande 			

Ummis Jonsson
Vice ordförande

Anders Sundin 			
Sekreterare 			

Daniel Godén
Kassör

Göte Högbom 			
Annika Danielsson
Ledamot				Ledamot
Pererik Linde 			
Walther Innervik
Ledamot				Ledamot
Hans-Bertil Rosell		
Sture Persson		
Ledamot				Ledamot

KALLELSE TILL

Extra årsmöte
Jemtlands
Veteranbilklubb

Tisdag 17 januari, kl. 19.00
Café Kronan, Optand Teknikland

Dagordning
1. Öppnande av Extra årsmöte
2. Val av mötesordförande och
mötessekreterare
3. Fråga om mötet är i
behörig ordning utlyst
4. Val av två personer att jämte ordföranden
justera protokollet
5. Fastställande av föredragningslista
6. Justering av röstlängd,
enligt medlemsmatrikeln
7. Val av ordförande
8. Val av styrelseledamöter jämte suppleanter
9. Val av två revisorer jämte suppleanter
10. Val av försäkringskommitté
bestående av minst tre personer
11. Val av en ordinarie och en suppleant
till Teknikland AB
12. Val av valberedning, varav en person
utses till sammankallande
13. Övriga frågor som anmäls till diskussion
men ej är av beslutskaraktär
14. Extra årsmötets avslutande
Klubben bjuder på fika!

Anki Granlöf
Ledamot

Varmt välkommen hälsar
JVBK:s styrelse!
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Ordförande

kassör

ledamot

LEDAMOT

Björn
Staverfelt

Daniel
Godén

Sture
Persson

Anki
Granlöf

Vålbacken 140, 834 98 Brunflo
063-363 71 (b), 070-397 00 15
063-360 26 (a), 063-361 25 (fax)
info@tegelbolaget.se

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

Odenskogsv 80, 831 61 Östersund Häggvägen 9, 832 54 Frösön
063-12 43 27, 070-624 02 46
063-851 25, 070-218 54 79
sp.forvaltning@telia.com
annchristine.granlof@gmail.com

ledamot

ledamot

ledamot

ledamot

Annika
Danielsson

Pererik
Linde

Göte
Högbom

Walther
Innervik

Vallsundsvägen 18, 832 96 Frösön Volontärvägen 26, 834 33 Brunflo
063-442 21, 070-288 11 48
063-876 42, 073-802 21 68
danielssonannika1@gmail.com
pererik.linde@ostersund.se

Önevägen 13, 832 51 Frösön
070-604 53 01
gote.hogbom@comhem.se

Tanne 120, 832 96 Frösön
073-039 06 33
walther.innervik@home.se

ledamot

suppleant
SEKRETERARE

suppleant

suppleant
V ORDF.

Hans-Bertil
Rosell

Anders
Sundin

Dick
Granström

Ummis
Jonsson

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

Lottgatan 3, 831 45 Östersund
063-13 09 24, 070-299 75 96
anders.sundin@jll.se

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

EVENEMANGSKOMMITTÉ

FORDONSKOMMITTÉ

MUSEIKOMMITTÉ

VALBEREDNING

Annika Danielsson, sammankall.
Vallsundsvägen 18, 832 96 Frösön
063-442 21 (b), 070-288 11 48
danielssonannika1@gmail.com

Walther Innervik, sammankall.
Tanne 120, 832 96 Frösön
073-039 06 33

Sture Persson, sammankall.
Odenskogsv 80, 831 61 Östersund
063-12 43 27, 070-624 02 46
sp.forvaltning@telia.com

Sture Kindberg, sammankall.
Bronshängevägen 17
831 61 Östersund
063-51 03 44 (b)

REDAKTIONSKOMMITTÉ

JG Jonsson, försäkringsansvarig
Tulleråsen 146, 830 51 Offerdal
0640-341 88, 070-335 80 80
jg@jvbk.nu

MATERIALFÖRVALTARE

MEDLEMSregistrator

Mikael Eriksson
Stallbacken 11, 836 95 Ås
063-10 41 67 (b), 070-525 72 06
063-13 11 88 (fax)
micke.morris@telia.com

Monica Ericsson
registrator@jvbk.nu
063-13 46 87

Göte Högbom, sammankall.
Önevägen 13, 832 51 Frösön
070-604 53 01
gote.hogbom@comhem.se

RALLYKOMMITTÉ
Pererik Linde, sammankall.
Volontärvägen 26, 834 33 Brunflo
063-876 42, 073-802 21 68
pererik.linde@ostersund.se

MC-KOMMITTÉ

FÖRSÄKRINGSKOMMITTÉ

Gösta Lindström
Box 207, 840 31 Åsarna
0687-300 24 (b), 073-055 27 29
0687-303 54 (a)
urisasarna@hotmail.com
Göran Lindberg
Strandgatan 21, 830 80 Hoting
0671-102 32 (b)

Hans-Bertil Rosell, sammankall.
Gillevägen 10, 831 43 Östersund
MARKNADSKOMMITTÉ
063-10 54 71 (b), 070-520 54 71 Annika Danielsson, sammankall.
hbrosell@telia.com
Vallsundsvägen 18, 832 96 Frösön
063-442 21, 070-288 11 48
danielssonannika1@gmail.com
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Rallykommittén för Jemtlands Veteranbilsklubb har glädjen att inbjuda
alla veteranfordon till vintrigt vinterrally på rejäla snö- och isfyllda vägar.

WEBbANSVARIG

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

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

Hans Sundqvist
Rådhusg. 59 F, 831 37 Östersund
063-10 83 77 (b), 070-601 37 05
hanssundkvist@dof.se
KLUBBUPPGIFTER
Teknikland
ARKIVARIE
Optands Flygfält 107
Folke Löfgren
831 92 Östersund
Viltstråket 23, 832 54 Frösön
Även klubblokal, öppet måndagar
063-435 43 (b)
19.00–21.30, 063-589 95 34
Plusgiro: 88 52 11-3
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18 februari 2012

START för årets vinterrally sker vid Teknikland, Optands
Flygfält. Vi samlas kl 09.00 för registrering. Start av första
fordon sker kl 10.00.
ANMÄLAN till rallyt gör du genom klubbens hemsida
www.jvbk.nu. Där kommer det att finnas ett anmälningsformulär under januari 2012. Det går också att anmäla sig
genom att ringa klubblokalen 063-589 95 34 måndagar kl
19.00–21.00. Som vanligt kan du anmäla dig på plats, då
är anmälningsavgiften 150 kr. Anmäler du dig i förväg är
anmälningsavgiften 100 kr, som du betalar vid start.
MÅLGÅNG några mil norr om Östersund. När vi når målet
efter någon timmes körning kommer det finnas möjlighet
att köpa lunch i samband med prisutdelningen. Lunch för
föraren av ekipaget ingår i anmälningsavgiften!

TÄVLINGSKLASSER (vid minst tre fordon/ klass)
• Allmän klass, fordon årsmodell 1949 och äldre
• Allmän klass, fordon årsmodell 1950 till 1969
• Allmän klass, fordon årsmodell 1970 och nyare
• Damekipage
• Motorcykel
Dessutom kommer priser som vanligt att delas ut för
• Åkt längst
• Djävlats mest
• Stilfullaste ekipage

Skoterutflykt 11 mars
Samling kl. 10 på isen nedanför
järnvägsövergången vid infarten
till Badhusparken. Avfärd kl 10.30.
Ta med lunch och fika. Avgift 20 kr.
Välkommen!
Anmäl i god tid till Micke Morris 070-525 72 06 eller Kent Blomqvist 070-303 44 44

en

m
Välkom
Intresserad av

gengasdrift?

Kunskapen om gengasdrift är på väg att försvinna
– det är ett antal år sedan denna driftform var allmänt
förekommande. Det finns dock några som fortfarande har
kunskaper i ämnet och flera har frågat om möjligheten att
ordna en studiecirkel.
Thore Blomkvist med gengaskonverterad Volvo 242
har lovat bistå med sina kunskaper.
Är du intresserad?
Hör av dej till Göte Högbom, 070-604 53 01.
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POSTTIDNING B
Vid obeställbar adressat returneras
tidningen till:
Jemtlands Veteranbilklubb, Teknikland
Optands Flygfält 107, 831 92 Östersund

Jemtlands
Veteranbilklubb

&
l
u
J
God t Nytt År
Got

FOTO HB Rosell

NÄSTA NUMMER

bildades 1970 och är en sammanslutning av cirka 1 000 medlemmar med
cirka 2 000 fordon. Klubben vill verka
för att historiskt intressanta fordon bevaras, renoveras till originalskick och
behålls inom länet. Vi träffas och har
trevligt tillsammans med våra gamla
fordon.
I klubblokalen på Optands Flygfält är det öppet hus varje måndag kl.
19.00–21.30 året runt. Där kan Du ta
en kopp kaffe medan Du studerar böcker ur klubbens bibliotek eller tar en titt i
klubbtidningarna.
Som medlem får Du teckna den förmånliga specialförsäkring som finns i
Folksam och If.
Jemtlands Veteranbilklubb är ansluten till MHRF, Motorhistoriska
Riksförbundet. JVBK:s medlemmar får
kostnadsfritt annonsera i Backspegeln i
form av radannonser.
Medlemsavgiften är 270 kronor/år.
Familjemedlemsskap för extra medlem
på samma adress 100 kr/år. Registreringsavgift för ny medlem eller återinträde är 50 kronor.

Träff med Morris Minor
En titt i Motala
motormuseum

Rättelser Höstnumret
Sidan 8, bild 17: Det här är definitivt ingen
V4, näe SAAB 96 ska det va!
Sidan 12, texterna till bild 1 och 2 växlade.

www.jvbk.nu

Klubblokalen har öppet måndagkvällar 19.00–21.30.
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