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IEtlT',Lrlfvrr§ rETEllÅNIttLltA,ElEln som bt ltlotles le70

är eR 0amm6nslutnltrg ov niiro 4t)0 medlemmer med elrko

0ott Iorilnnr Eom vlll verks ftir eil, lrlstorlekt l,tres-

aerrt,o fordsrr beversgr fBetaurErEs ttll orglnslsklck

nrrt lnnonrct frln hrlr NorrJan på nrllar som Just Du korrsks behiiver'

En avctrarlngrkrlcndlr får 0u oekrå r 111nshål lends el lo åroLa overrn-

rrng I hrlr l{otdrn. §or radlan får Du ookal, sftcr'mllrat I åra merl-

lrrrktpr drt nytta ry tlqrr apeclalläcc§r.rlrg rou flDna I SkanrJlo eller

lolkrrnr kontektot Folkr Booglr, Folka llenrmlrrgs6ort ellar Göate Llrrrlströn'

I klubbtlrlntngcn Blt0xSFICtLN, gom utk.ommor kotrtlnuerllgt t är ar!trotr-

Itlng kottnrrtefrl för rll rarJlcmmor t k!ubber onslutna tlll Hllnr '

l(lubbrnr lrtthll ftr hyraa ev nBdlemmBrtto f6r 2l'0 kr' por tlng och

lull terrk vId ltrrlärnr,rur151, kot r gorogatogtlot lltrtleta t-1111tlrl'

son ;rdlrn llc ou rrbr[t hqor HSlt llEGGEtlEs l]luuslnlul^Srlll t

IHAKEI4BAR,JERö pR0DUt(IERr i{trLRE HgnIEN MAgt{lN, llP-FÄnG' TnESKS'

LAITIS, RESERVDELEN ooh EL!: KIRODIESET, aamt rabattenat pris på cLASSIC

t{0T0R gcnom klubbsns grupp,rhonnemeng.
Hrdlrnrrvgtft fn. ttlti!*/är, femllJernetttem- 27t'/frr. lleg'ovglrt liir rry

ncdlem c I ler åte-r lrrt-rilde ': [,lr ttrlrrtrrU/utnktq':t{ tt t t fnml l.!ett'

l{ot ulrpvleonds Ev UttL me,.iientsksrL flån Uu t<ii3rn {nmlt.}eörskurI lro*
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O I nyhetsbyrån
hittar du stort
och smått. Så-
dant som är
viktigt att känna
till som medlem
och sådant som
är kuriöst. I

Hetaste nyheten den här gången är att
Jemtlands Veteranbilklubb äntIigen,
begåvats med telefon i klubb1oka1en.
063 10 05 60 är numret. Lätt att
lära! Som vanligE gäller att vi har
öppet hus vatje måndag kväll då det
ju naturligtvip också går att ringa
dit. Et,t a1Ide1es speciellE tack Ei11

klubbmedlemmen Srure Kindberg med vars
hjä1p telefonen fanns lnstallerad inom

en vecka efter bestä1lning!

******

Klubben har också inhandlat en motor-
lyft som finns I klubbgaraget.

******

Sedan många år äger vi också en dollyvagn som medlemmarna

f.är låna. Finns också normalt i lokalen.

******

I vår planering ingår dessutom att, inhandla ett, bläster-
skåp med så pass stora dimensioner att, fälgar, topPlock
eller rent, av en framaxel till T-Ford går in.

******

Beträffande klubbens lastbil ska11 örjan Bergqvist ti1L-
verka en ny bensintank som ersätt,ning till det rostiga
originalet som tendefar att succesivt i form av flagor
avsät,ta siB i bensinpump och förgasare med diverse
driftstörningar som fo1jd.

******

Nya objekt i garaget är Renault R8 och Jaguar MKt.
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i REsEBREV rRÅN EN NoRcETUR t*
I********************************

För fJärde året t föI jd vart det en semestertur i Norge . r år

dessutom en rlktrg rångtur tlrrsammans med fam. Ramsöskar från

Helmdal. Brlt, Johan och dottern Elin, dom med en chrysler -31,

vl , Greta och Jag, med Buick -35 ' Det bLev ZO7 problemfria mil

på delvlg mycket svåra vägar. vi for söderut från Heirndal över

.ppdal-Dovrefiä11-Dombås ner i Gudbrandsdalen ' Där letade vi

rätt på en väg som genade över ett fJäll' En smal grusväg med

en vägavgift, på 2Oz'. Det för.Ea provet för våra bilar at't ta

31g upp- och utför branter. vl tyckte no8 då att det var en

upplevelse, men det skulle bll mera och värre 'Eedan'

Det Best, fantastlska denna första dag var alla dessa sllver-

e1öJor nerför fjällbranterna, men man vänier s1g. Färden över

Jotunhelmen och sognef jä11 var en ,hisnande upplevelse. På

sognefJäIl var gnökanterna vid vägen ca z meter höga' I övrigE

megt snö men varmE och fint. pinnarna vtd vägkanten som vinter-

tld vrsar var vägen bör vara, var h meter höga och blåmålade

tängrt upp. Det fanns vägbom vtd både upP- och nerfart' vägen

på många stäIlen så sma1, att eR btl tog allt utrymme' Vi var

uppe på t45O mtr, vägen ner var mycket brant' men ettans växel

bromsade bra . väl nere t sogndar möt t,e vi också sognaf jorden

som ger et t flnt kltmat för fruktodlLng, mest Päron ' Där vl

tldigare sett de små Jordbruken på branEerna med kor r 8€Lter

och får, var det nu fruktträd'
så kom första färjturen. vt åkte efter heLa Fjaerlandsfiorden,

2 mil, t111 Jostedalsbreenr eolll är en jökeL' in under den i en

tunnel som var 615 km lång. vi åkte massor av tunnlar men den

här var den rängsta. så småningom kom vi tiLl örsta där vi träf-

fade veteranbilsfolk. Lokalavlsens reporter kom och var ganska

lrnponerad av våra fordon och den tur vl dtttills gjort ' Han

skulle gkrlva en artlkel 0ch sända ett €x. Få se om det kommer

något.
Färden uppöver kust,en biöd på många f är ieturer, ganska dyrt '

tnnan vi var t Åresund och Mor.de. Färden hem gick över sunndars-

öra, som hade 2OOO mtr höga fiäl} lnpå gatan ' och 0rkanger'

En fUrd med hänförande naEurupplevelser, gott kamratskap, regn

och sol, tflvsamma kväIlar med resonemsng om dagens upplevelser

\
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på genomgående goda och Lrivsamma campingplatser. Noteras kan

att .vi mötte ej en enda veteranbil på alla dessa miI. Uppmaning

Ei11 a1la gammalbilsägare:
Ta pärlan på semestern och njut dubbelt med hälften så hög

hastighet.
Tack ti11 fam. Ramsöskar för goEt, ressä11skap

Semesterhälsningar
Arvid

* * * ?k * 7k * ?k * * * * 7k * * * * * * rr * * * * * * * * * * * Jr * * * *****
T UTFLYKT LORDAGEN L6 MAJ L9B7 {**
* * :, * 1c * l< J< t< Jc J< * * rt * * rr Jr * * * * * * * * * rt * * * * rr * * *

I samband med invigningen av Ivars Bilmuseum samlades vi, ett
drygt 30-t,a1 fordon kl 11 på parkeringen vid Folket,s Hus. Vi

hade som uppgift at-t sprida oss på stadens gator för atL bli
lite draghjälp ocii öka inEresset, för bilmuseet. Vi fäste en

dekal på varje bii ( Anders på Husqvarna MC saLte sin på

skinnst.ä11ets rygEEavla ) med reklam för museet. f ngen organi-
serad kortegekörrring- företogs utan några for och handlade, andra

tog en tur-på sta'-.' för att fika någonst,ans, andra körde bara

" gata upp och gata ner" , allt för att folk på stan inte skulle
missa Ivars invigning. Så småningonr samlades aIla vid museet

där vi parkerade i anslutning till ent,r6n. En impone.rande sam-

ling ure och battre skulle det bli inne. Vi bjöds aEE Statis gå

in och bekanta oss med alla fordon. Det bestående inCrycket är

a E t, Ivar här har en enas E,ående saml ing och vi i klubben är glada

över satsningen. i Östersund, vilket kommer att, öka intresset för
vår hobby. När a1la hade set,t, allt som museet har aEt b juda, vilket
rog några r,immar, så fortsatte etE 10-t,al bilar EilI SEocketitE på

Frösön , där Thyra b jöd på f ika. Tack Thyra ! Och vi avslut,ade

dagen med att.sitta ute i vårvädret, och praEa bilar och dricka
kaf fe innan vi skildes åt,.

Plyma-JG
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BERGSTADLöPET RöROS 26-28 JUNI

Fredagen den 26 juni kr 1,2 sam!.ades o gamla btrar med besätt-

ntngar 1 Brunf I'o ' öP var där och f otogrt:"::::r:t:r:::::'i:::"'
nlngaE r DL."':"::. 

.-- -^- Dr{r^, I Hackås väntade Rag-
DärefLer kunde färden mot Röros starta '

narg8otrs i stn tJuslga Dodge -3g, L Äsarna Gunnar Per§son med

barn och brorama r Mercedes och t Hede ttllslöt Monica och Jan

Karlsson i stn bIå Ford vg. IIär träf f ade vr också llarry Nilsson '

krubbmedrem från Långå, och ef t,ersom chrlster Ergendahls A-Ford

nu behövde en rlten svetsning så åkte alla hene ttlI Harry' Där

ragades f örst ,vetgen och eedan br.r€D. Hedan chrlster mekade

kunde övr rga tå f tka-påus , rasta hundar , b€skåda llgrrys f ina

veteranbll och tltta på en sain1l'ng gamla motorcyklar '

vtd 19.30-rlden ksm v1 f ram tilr llunrmelf jellets turisthotell

och då var Tommy petBersson redan där med sln chevrolet -37 '

Dom son inte hade husvagn eller tärt hyrtle I'n sig I hyt tor

erler gmå hoterrrum. Han§-Bertil Rosell hade fått rum z,-l ' vi

gtck korrldoren fram , 2o1, 208 , 2og' elo o.h så en lgennurad

dörr. oJ, oJ, oJ ! llen gom tur var Paggade nyclce!.n t111 ruill

203 l'gtäI1et ' r-r ,^ ,r,.ta r f leksoppa ' lax mdd

lflddagen eerveradea kI 20 och bestod av :

ski,rat grnör och gräddf i1 och så chokladpudding ti11 ef,terrätt '

Något förvirrade blev vi när servlErlserna bara pratade engel-

ska med ose och något annat obegrtpltgt språk med vatrandra'

Vt hade Ju förberett oEs på att förstå norskån'

under mj.ddagen anrände famirjen yngve BoEon och fick hotellets

svlt, vtl"ken bestod 8v rum ZLZ och f 'd' rum 2tt'

Lördag norgon börJade med tsrdningställande av lunchpacksr'

Hans-Berttl 0ch sven rned frtrar oeh barn for på snabbtur Eill

Röros. 
'rdförandens 

fru kupte en skjortjacka 1 Rörostweed til't'

grn mBn oeh Hans-B,erU11 köpt,e grt,t dyraste bIö jpaket någonsln '

1ro N*r, ,Bi.rtvett hann dom ock,så med. så tilrbaka EiIl starten

kI tl vld hotellet ' Nu hade l{arry Nilsson också anlänt med sin

A-.Ford-zgoehet.E30-ta].eklpagekundestartamedenlgllårs
clement Bayard I täten. Först gälrde det att' köra på en pranka

oeh gedan på rtkgver 30 mot Böros. dä,r vr körde tsergrnann':sgata

opp och Kierkgata ned. Förut'om dom tlpsfrågor vi hade fått rned

i bllen gä'],de det at,t klara av,,opPSaver vid po§Eer'' längs



vägen . De E var. bilder på bilar , som man skuLle bestämma mär-

ken och årsmodellen på och sen skulle man gissa ant,alet ärtor
i en påse ( g 0OO st var rätta svaret ) . Vid kontroll 3 var det

häst,skokasgning, €lektriskt st,adigheEsprov och Iunch. Ti11

ef terrät t blev vi b judna på St,raLos choklad och sen bar det,

iväg EiIl posr, 4 där man på t,id skulle hitta Eelefonnumret, Eill
en person i Trondheim.

Efter målgången hann vi med aLt titta på gamla Röros. Där har

man verkl igen satsat, på at, t, både bevara och använda de gamla ,

fina husen. Förra gången titEade JG mest, på TV-antenner, men

det har han nu vuxit ifrån f.iksom tältning. Nu har han skaffat
husvagn passande ti11 sin Plymouth coup6 istä1let.
Middaten denna kvä1 I inleddes med champin jonsoppa som t . o . rl .

Mats Ragnarsson tyckte var god. Annars tycker han som andra

jämEar att, "soppen et je inE". vid prisutdelningen som sedan

f öl jde kunde vi kons tat,era at t inga svenskar var med bland de

5 bäs ta , antagl igen beroende på at t, norskarna int,e ve t när

deras kung Olav är född eller så ville de inte säga räEE §var

till svenskarna. En som VW-Sven frågade Påstod L9O7 och en

annan 1905. Dom som JG frågade påstod bestämt at,t det var 1905.

Rätt svar är 1903.

Efter prisuEdelningen blev det dans ti11 Papa Willys enmans-

orkester med dragspel och kompmaskineri. Somliga hade samkväm

i husvagnar och hytEor och en och annan tillbringade morgon-

t,immarna i bilen eftersom hotelldörren var låst kl 5 på mor-

gonen.
På söndagen var det bara att "Ta deE med ro". Några avreste

ef ter f rukost, medan andra stannade ti11 lunch. A-Ford-Christ,er,
81t-Hans-Berril och VW-Sven med besättningar beslöE Ea vägen

över Trondheim. Det, är visserligen mycket längre men fantas-
tiskt, vackert,. Vid f ikapausen i Gauldalen dök en gammelbil'

upp från motsaEt hå11. DeE var Ramsöskar. Efter bilPraEstunden
med honom fort,sat,t,e färden. Vi stannade ti11 vid RistafalLet,
ftir at,t. titta på de kraftfulla vattenmassornas framfarL nerför
branterna. I Järpen köpte vi en lördags-Ör, läste intervjun
och såg oss sjä1va på bilden från Brunflo.

VW-Gun Bri t t



element-Bayard L?LL, fransk bi1 lggg-t gZZ

Ägare : 01av Mogs täd , Vin d,gla

Mercedes 230 L939. Ägare: Sigrud Lund, Trondheim
tr{o1. seley 6 180 L952. Ägare : Eivind Lund , Trondhei.



BERGSTADL OPET 1987

STARTTISTE BERGSEADTOPET 19 87

I.
l.
3.
4.
5.
6.
7,
8.
o
J'

10.
II.
L2,
r3.
14.
15.
r5.
17.
18.
I9.
20.
2L.
22.
23.
24.
25.
26,
27.
29.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35,

Progran3 Fredag
Ldrdag

S0ndag 3

Olav Mogstad, 5655 Vtnddla
ilohs. Glllebo, 7061 Tanem
BJ arne Grytdal r 7 07 8 SauPetad
l,tignar Langvtk, 7070 Bosberg
wfl,fy HornEeth, 25I,0 TYIIdalen
AIf Grytdal, 70E4 Me1hus
Slgrun Lund, 7000 Trondhel.m
Elvtnd Lund, 7080 Helmdal
Sven ilernbergr 83043 Asrsverlge
Stelnar Frost, 7002 Trondhetm
EgtI Andresenr 7028 Trondhelm
Olav Andresenr 702A Trondhelm
Kåre SlvertEvoll, 708I §kjetnhaugen
Per POlIlng, 7000 Trondhetm
Per Haugnes I 2550 Os
Jan Gunäar Jonsgon, 83400 BrunflorS
Fo1ke Sundln, 83400 BrunfIo, §verlge
Hans Rosellr 83200 PrOeOnrSverlge
Oyvlnd Ofstad, 7080 Heimdal
.röhn Hlndklev, 2600 Ltllehammer
fvar Ran6yen, 7487 Haltdalen
Sören Nlleeon, 83L92 östersund, S.
KJeII Böhmer, 1350 Lommedal
Glnnar Persson, 8403I AsarnarS.
Tommy PetterEson, 83106 Östersundr S.
Johan Rams0skar, 7080 Helmdal
OIaf WelEethr 7580 Selbu
Lelf Lamblner 7058 Jakobsll
Oyvlnd E1vedal, 7000 Trondhelm
Eilk Ftske , 6653 Qvre Surnadal
Chrlster Elgendahl, 83192 Ostergund, S.
Vegard Woldsethr 7000 Trondhelm

Clement BaYard 19II
Mercedes 220 L952
Chevrolet 1932
Dodge 8 1930
sutök 1950
Pontlac 8 1933
Mercedee 230 1939
!{olseley 6/80 1952
Volkswagen I95?
Mercedeå 300c 1956
Chevrolet 1934
Cadtllac 1953
Mercedes I70VA 195I
Ford A 1928
Ford 1932
Plymouth eouP6 L947
saåb 93b 1959
Cltroen lIBt 1951
Packard L9??
Oldsmoblle 1937
Ford A 1928
BMW 502 1958
W-KUbelwagen L9 42
MercedeE 1705 1950
,.Chevrolet t9 37
Chrysler 1931
Dodie L928
Reo- 1934
Mercury L947
Mereedäs I70VAkab. 1938
Ford A 1931
Bulck Rlvtera 1949

Mtddag k!. 20. OO, eIler ved ankomst. Fest m,/dans.

Frokost kI. 8.00-10. 00. Lunchpakke taee med ttI lppet.
Bergstadl6pet starter fra hotellet kI. I1.90. LflyPe
meå-porter- går gjennqn_ ROroE eentrun.Lunch undervels.
innkämet på 

-ff 
umiäf f j eII Turlsthotell . Mlddag kI. 19.. 00 ,

med etter'ffllgende fåst med dans tll levende mustkk.
Premleutdellng.
Frokost kI . 8. 00- I0 . 00 .
Lunch kI. 12,00-I3.00. AvretBe.



SToRSJöRALI"YT t-2 AUGUSTT

Årets storsjöra'Iy s.artade i ken den först'a augusti vtd
frrr { väq

l:::: ;;;;"1";;'i'o,rersund. Näsran 50 sammelbilar ror lväg

mot RIssna. Vägen 'dlt var valfrl och utan kontroller' Några

åkt,e 875: an medan andra valde stuguvägen och sedan f orEsatte

genomdegamlaflnabyarnaBrynjeoehLundkäIen'vldlunch.
uppehållet I Rissna hann man både med att ät'a ' 

'träf fas och

prata med varandra, ha det skönt I solen och avklara en kon-

rrolluppgifr (atr på 30 sek räkna upp 5 btlmärken som böriade

på H). Därefter bar det av mot Gärlö och camp vlktng där öv-

rlga provuppgifter klarades av under eftermlddagen och kvä11en

med avbrorr för mtddag på Gärlö Folkets Hus' Även t Gällö

blev det gorr om .ld för rallydeltagaina arr umgås, vllket' ju

är den största anlednlngen Et11 0rdnand'et av denna aktlvlEet'

söndagens hemfärd kördes också efter valfrl väg och på grund

av rhål,ande regn valde många ait åka på agfalt'' Men oj gå

äkta och vackert smutslga de g,ammelbtlar blev, tom hade f örts

fram på Srusvägen genom bl ' 8 ' Haga '

!,tåIkörnlngen gkedde på eamma stärle som starten och eftersom

det fortfarande regnade flck prlsutdelnlngen ske tnne 1 b'1-

muse6t, till virka samrllga rallydelt,agare dagen ti11 ära

hade fritt inträde '



RE suL T AIL t s I A s T oRsJönnl L

I. LEIF FREGELIN T-FORD Lg2>

2 HANS-tsERIIL ROSELi CITROEN 195I

3 BERIIL NtLSS0N pACKARD 19)g (Hudiksvalt )

4 LEIF NILSSON AUBU,.RN REPLICA T9l'
4 BO L11F FORD VEDEITE L9'4
6 0IVIND 0PSIAD pACKARD L949 (lrondheim)
7 EllJA RAGNARSSON DODGT L93>

8 FOLKE IÖTCREN T-FORD I91,
9 BO BERGS]EN VOLVO PV 6'2 Ig'I
1O BENGI-OLOF r-OgECK DAIt\4LER DB ]8 19>O

II MAIS RAGNARSSON I-FORD IgII RUNABOUI

II ARNE WALL ROVERTS I9'2
I) GUNNAR PIRSSON MERCEDE-5 L7O S

I4 MANNE EVERISSON I-FORD 1926

]4 ANDERS KRISITJFFTRSSON HUSQVARNA I18

14 HOLGER MAGNUSSON OPEL REKORD I9>B

14 GOSIA L INDS]RÖM SAAB 92 19,I
t8 GUNNAR ISACSS0i\j STUDEBAKER LgiO

19 GORAN BRUMAN CiIRYSLTR Ig)I
20 YNGvE B0s0N FR;ir.1 KrNG FuLDAM,0tJiL

20 ANDTRS EKBERG VOLVO PV 444 E 19')
zo ön:nru BtRGQvtst r_FoHD rgz,
?3 ELOV JAMTSATER VOLVO PV 444 Ig'7
2' IOMMY PEIIERSSI]\ CI-IEVRI]LTT 1937

23 ELSE.BRlTT TEGSTEDT CHEVROLI_T 1936

26 JAN-GUNNAR J0NSS0N pLyt"i0UIH Iet+-;

21 SIIG NORTN CHtVRt]LET 195I

29 JAN KARLSSON FORD V-B 19)B

29 LINNART SANDBERG AUSIIN A-40 19'4
29 BO WALLSKOG BUICK SUPIR 19>>

Y I 1987

I2> Pt]ANG

T2I POANG

I13 POANG

II2 POANG

IT2 POANG

IO8 PI]ANG

IO6 POANG

1O} PI]ANG

IO4 POANG

IO2 PUANG

IOO POANG

IOO POANG

96 PI]ANG

9> PL]ANG

9> f,OANG

9' POANG

c)> P0A\ti

c)4 P0ANti

9,2 POANi;

9A P0At\ rt

9O PUANG

9{J PUA\G

B> PUANG

8' POANG

8' PI]ANG

82 POANG

BI PUANG

80 P0Af,,JG

BO POANG

BO POANG



forts. Resultatlista

}8 ARTUR A5P CHEVROLET L9'7

'g 
ANNETI TÖI'TSSON SIANDARD VANGUARD L9'4

40 ELSIE LUNDQVIST sAAB 96 1965

4O ROGER NASLUND AUSTIN 890 L967

42 5I1G EVERTSSON PLYMOUTH L9'.7

4I CLAES RODBECK VOLVO PV 444 L947

42 g:ÖNN ERIKSSON CADlLLAC COUPE L9>,

66 POANG

65 poÄuc

64 poÄHc

64 poÄuc

6I POÄNG

,, POÄNG

5I POÄNG

MICAEL HALEN

Thomevägen 30

830 04 MÖRSIL

0647-605 50

CHEVROLET -39

T-FORD M Touring -24

VÄTKOMME,N TILLOSS!

vIBLIR
ALLT FLER. O '

VILHELM FRANZON

Asgärd 1800

831 s1 ÖsrEnsuND
0693-601 20

TRIUMPH Bonneville -66

PER ANDERS ZAI{DERHÄLL

Längä 1115

B2O 93 HEDE

KJELL BÄCKSTRÖM
Box 84

834 OO BRUNFLO

MAARIT JÄMTSÄTER BRIGITTA ENGLSPERGER BIRGIT OIÅNDER

Fagerbackcn 6 Ångevagen 12 Ede 1174

831 46 ÖSTERSUND ES4 OO BRUNFLO 830 51 OFFERDAL

063-10 59 78 063-216 14 0640-305 17

F - Ake Jåmtsäter F = Gunnar Näsrund F E Arne Lund



RONN/ t RSSOi,l

Norrgård 4030
830 30 LIT
0642-101 89
A-FORD Tudor -28

HAT.IS HOFLIN

Södervägen 67
840 64 KÄLARNE

TOIvIMYEXBET
FriEhemsgatan 19
832 OO FRÖSÖN

TOI"IMYOLOFSSOi.I
Norra Torlandsg. 5

831 47 ÖSrenSUND
063-10 44 1 1

HOREX Regina MC -55

ANN SOFI EÄCXUAN
Storgatan 57 C
831 33 ÖSrenSUND

VÄIKOMMEN TILL OSSI

vI BLIR
ALLTFLEROOO

KURT WIKSTRÖM

Övre HanWerksg.26
831 36 ÖSrenSUND
063-13 30 16
BSA MC -51

TTI()RD HEMMINGSSOi.I

ÖnevägEn 11

832 OO FRÖSÖN
063-1 1 29 82
BMC MG 1 100 -65

FORD CONSUL -62

AT.IDERS EKBERG

Haga 1206

834 OO BRUNFLO
063-580 97
voLvo Pv -53

IåRS PETTERSSON
Furutorpsgatan 8

831 45 ÖSrensuND
063-1 I 99 50

AERO Minor -49

Porsche 914 -72

FOLKE SUNDIN
Torpvägen 2
834 OO BRUNFLO
SAAB

Axe ERIKSSON

Helgum 9147
gg2 oo LÅttosELE
0620-400 78
0671-320 10
HUSOVARNA MC -35
BSA MC -42

MONARK MC M42
HD WLC MC.42

JOHN ERIK PERSSON

Box 139
880 51 ROSSÖN
0624-205 38
CHEVROLET.Sl
MONARK EB E MC.29
KOLIBRI MC.21

LARS"OLOF OLOFSSON

Sikås 4220
830 70 HAMMERDAL
0644-201 31

MATS WEDLUND

Grundläggargränd 8

831 36 ÖSrensuND
063-1 2 20 27

BEIIGAN WESTERLUND
(BENGANS MOTOR)

Mlnnesjärdsgränd 3

831 45 ÖSrensuND
063-1 1 85 74
FORD Thames -52

FORD Fordson -49

RGER PERSSCII
Box 139 B
880 51 ROSSÖN
0624-205 16
AERO Mlnor -51

DAN BJÖRK
Skogsvägen 14

834 OO BRUNFLO
063-22232
MORRIS Mlnor Saloon -60

MORRIS Mlnor Travel.-ss



TAGE ERIKSSO'I

§kucku 1251

840 40 SVENSTAVIK

0ö87"108 53

MCIRRIS Mirrotr'57

MORRIS Minor'58
MCIRRIS Minor'59
VOLVO PV.47
VOLVO PV.57
ADLER 368 A.38
voLvo Lv 110/D '42

MARTEN UANTENSSOI{

Kall 2258
830 05 JÄRPEN

T-FORO'24

PER.ARNE ARNEBÄCK

Täxan 7364
83g OO STRÖMSUND

0670-600 33

PLYMONTH PC.33
bHivnoLET Elcamino -59

PLYMONTH P24

GRANBROOK.53,
FORD Anglia -{9

IARS ]..IORELL

Herrö 5065
829 o0 svEG
0680-280 33

SAAB 96 -62

SVEN'ERIK EDENSTRÖM Bastugatan 3

Böle 2033 820 93 HEDE

ffiö nlrnr'r ooB4'loe 53

OAA2-2OO 44 ROYAL EnllEld MG'52

VOLVO åunazon '61/62 NORTON ES2 MC'51

VÄIKOMMEN TILL OSS!

vIBLIR
ALLT FLER...

I.IANS HOLMOVIST

Storgatan 34

833 bO srnÖusut'to
0670-1 17 44

AUSTIN MetroPol.'58

VAUXHALL Velox'50
EMW 340-2 -51

FCRD Prefect'55
MONAHK Blueflg,ht.'54

NIL§ GARLSSON

PL 1 502
830 70 HAMMERDAL
0644-300 27

FIAT 600'60

SVEN.ERIK ASTNÖU

PETER LINDSTRÖiJ|

Box 1 19

ä+o zs BISPGARDEN

0696-300 22

CADILLAC De Ville -58

CHRISTER LUNDBÄCK

Norderön 5192

831 e4 ÖsrEnsuND

MICHAEL DEMSAR

Kyrkgatan 38

aäa gt ÖsrensuND
063-13 30 06

MB 230 SL.66

sTlG tfloouumo
Oppstuvägen I
840 76 STUGUN

0695-1 12 0u102 60

CHEVROLET lmPala'64

JAN ANDERSSON
Box 59

840 58 PILGRIMSTAD

OSSIA}.I SAI.IDBERG

Amallagatan 30 B

833 OO STRÖMSUND
0670-112 00

VOLVO Duott'62

FREDRK HÖGBOIT

Blbllotel«sgatan 7

8s1 3o ÖsrensuND
063-10 66 30

MB 220 B -64

MB 250 cE'70

NILS FIOLGER MELLBERG

Rlngvägen 20 I

831 37 ÖsrensuND
063-1 1 02 8U1 1 21 97

MB 180 B '61

ERNST NILSSON

Ängesvägen 66
g+ö rc SVENSTAVIK

RGER t{Äsunru
Plonlärvägen 73

834 OO BRUNFLO
063-223 43

BMC 850 Austin'67



{t
KJELL-Axe PERSSoN
INGEI.A PERSSON

BO INGEMAR FRISK

ALF OLOFSSOT{

IGRLOVE BERGMAN

PETERIfl-trrBEre

TCti,l]I,IY PETTERSSCT{
MARGARETI-IA BOGG

V[ HAR FLV]TTAT U

FRAN:

Storgatan 1

BYSKE

lndustrivägen 3
MsAxen

Lillhällomsväge n 1l
SUNDSVALL

Prästgatan 56 A
ösrengno

Snones väg 20
FmSör

Ope 2663
äsrengno

T00-[-:

Umevägen 10; Fack 94
910 50 FREDRIKA
0943-103 74

Moforsen 4300
880 30 ruÄSÅXen
0622-400 94

Bäckebovägen 20 D
852 54 SUNDSVALL
060-10 0g 6g

Lasarettsvägen 1

611 39 NYKÖPING

Stackris 4601
831 94 ÖSTEnSUND
063-403 76

Grytan 2394
834 OO BRUNFLO
063-226 05

NV NNEELEN4

LARS NORELL
Herrö
Sveg



NVA NNEDLENNMAR

. SVEN-ERIK ASTNÖM'A MC ROVAL ENFIELN BULLERT'52

vILHELM FRANZoN och hang Mc THIUMPH BONNEVILLE'66



NVA NMEDLEMMAR

NILS HOLGER MELLBERG med sln MERCEDES-BENZIBOB -01

PETER LIDSTRÖM'S CADILLAC COUPE DE VILLE 2d HT.58



SUNDSVALLSRALLYT 22 AUGUSTI

Sen*arerrs sista raf ly blev för n*gra av osst SundsvalIsrallyt.
6 st fordon med t1Ilhörande förare och passagerare från JVBK

delLog i det,ra ra11y. Totalt start,ade 47 fordon. Äldsta bi1
var en T-Ford L920 och yngst,a en Trlumph TR6 L970,
Starten gick vid OBs-varuhuset I Sundsvall där också varje
btl presenterades för den publlk som samlat,s. Speakern drog
även den slutsatsen att alla som kommer från Åsarna ser ut
som Thomas Wagsberg och har skägg.
Så var vi då på väg för att försöka klara de kontroller som

fanns efEer vägen. Förarna hade 10 st uppgifter, passagerarna
5 st och barnen 4 st. Med andra ord var detta et,t, riktigt
familJerally där alla i bilen kunde vara med och "kontrollera".
Uppgifterna var av varlerande svårlghetsgrad. Vi svettades
vid månöverproven, vi slet vårt hgr för att kunna komma på

vilket år Torslandaverken I Göteborg invlgdes och när vl
skulle påra ihop 14 bilar med rätt karosstyp, ia, då kliade
vi oss i huvudet så at t vl flck stlckor t ftngrarna. Så små-

nlngom gick vl I alla faLl I mål vid Timrå Värdshus.
På kvällen var det mtddag I Hantverkshuset inne i centrala
staden . Vi som bodde på camplng ut,anf ör stan var Eröt ta ef ter
a1la anst,rängande kont,rol1er, orkade inte köra och f ick så-
ledes åka t,axi in EiIl middagen. Mannen som körde taxin var
rund och glad och mycket intresserad av veteranbilar. Vi
f örsökt,e sä1ja våra f ordon ti11 honom, men det glck inte .

När vl kom in til1 stan hördes pIötsligt flopp-fIopp-flopp.
Jus t, de t , puDktering ! De t klarades dock snabbt av. Tommy och

Sören byt te dack på bilen medan chauffören Ei Etade på .

När vi så ätit vår middag var deE dags för prisuEdelning.
Hur det gick tänker jag inte tala offi, men för att sEiLla er
nyf ikenhe t 1i te grann kan jag berä t t,a a E t barn t,ävl ingen
vanfls av en JVBK:are. Denne man deltog även i passagetartäv-
1 ingen . Ti 1 1 saken hör a t, t han hade varken barn e1 ler
passageraie med sig. Vad sägs om det?

BMW-Mona
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Bilqr &
Reservdelqr

*+e* BILRUT0R TILL 50 50-TALsF0RD0NTILLFALLE

'gfi
HANTVERKSHUSET OSTERSUNO

Tjalmargatan o östersund, Tel. 063-13 41 oo



Mästarnas val

"Chansa inte- mörka vägar
är förrädiska vägar"

Exlraljusen med helsvart sarg och hus.

EXTRA PRISEH t.o.m 31/1 247

fiGffi" 
xarrco'*Er

Lyssna Bå två erfarna bilförare:
Hella extraljus hjälper dig att reagera

snabbare oavsett om det är
tävlingssammanhang eller,

i privat körning.



BOSCH
BILRESERVDELAR

TILLBEHÖR
SERVICE

XOUPLE77 PROGRAM FOR
SNA88 EFF EI<T IV FE'VGÖF'ilG

SI'ETSI'ASK'AJEB
OCHTILIEEHöR

KEt'IPPI

oaLAUPUNKT
EiLSTFREO

OSRAM
EILLAITIPOR

BOSCH
VERKTYG

'NOUSTRI 
OCH

SYEISGÅSER

TUDOR.
STARTBATTERIER
TORREATTERIER

SlipNoxoslil
SLIPif,ATERIEL

BÄHco{
)

IIAND. OCH
KRAFTVERKTYG

FOROONSVARHARE
GASOT

VERKSTADS.
UTRUSTNINGAR

Detta och mycket annat hittar du
i vårt breda sortiment

av välkända kvalitetsprodukter.
Ring 063-11 73 65

eller besök oss på Hagvägen l l.

Vdlkommen!

'Helfirslilrlsel@



Ny leverantor för

[{0r0nn[]f 0t|[nlilGlR
(Vi har köpt nya maskiner)

BIL & ENTNEPRENAD
Hgfi;i"i;iliiäS;!,åi3:Xåf' M 0 T0 n E nstarten =B 1

GYLINDERBORRNINGAR
TOPPLOCKSR E N OVE R I N GAR
PLANSLIPNINGAR
SVARVARBETEN
ALUMIHIUNflSVETSNING

ö
O

o
o
o
o INSATSGÄNGOR aven turn

M-l\/. M,M.

Ostersund Minnesgärdsgränd g
(h/itt ernot Gartiin & Perssön, sämma hus sorn AGA Gas)

el. 063/1 1 g5 7A



uo
Efter 1 åra fsrhere«teleer k*ncle Noröiak uorrls rfinorkrubbea J'§utrand.sgruDpen ordna eounarträffen pr Frösäcenping. Det kou 5+ lirer, i ea utand.ning av orgirar ocklätt ncctifieraÅe Uinor ftd sverfg€, Nolsge , DeamarklFl'randr seHa-ad och Englaad. rangsta färrtsträoke baitetvakca fr*a Eao,burg *, fört iro "ir ;rk;i-;;ea uad stnorgiaal liaor.
Eredqgea ialedrteo raö välkonst tal lI geD nyeket Droffaiga
fi":l"i?*lf** gkrekaöe iii a"r[["."oi"-
Bäng' f,vä].Ien pllk stniag ocb täIana-

1s"och grillniag, * Iå:1,"tåii*niit"r.Ifirdas i!'en etore. dagan. arla *er vi Iltc nenösa, det varill at nyoket nrete Ererri.-ioiet-vcr aet rotogreferi.ngav al,le birer I gn1rg. v,r uaa" grtt-rå". ,i-ir.ouit frånvilken bilden **[!-t"", iotograf 'ar f;rrad, i sietaat'ad' alrt fuDgerad'c liir e,."E! g"u;riä["] n"aen upp-stärLita birar s'ick snabrt ait;å i;iiiiä'tirl kortgs6ngerou atan ned. polieeekort.



torset ooh not. röda lJus t "li"*l*:"#:l:'rfil,* 
§tor-

rlg-ttu att vi harle iri DeBBage uverarit. Det var enhårrtg lånsrr ett vara nrit r äa roii"s;-;"ä aå uaas;'f,orrlr rl.aor. Det var aåkert cu underbä, "i" för errabllrlakare utefter' vägeu. lIllet roi-ä""-rl'"".o 
"r, rvarslllnuacuo. Där ftck nÄa guld,ing av rvai niilcrr, det varupprkrttat ncn- litc gvlrt att f,ora äo[-r,eig. nedt efter-eoa vl var gå.nlage. Eltcr rvers flck uan [io. frttt t1].1Jentrt ncn eftcr 

-vågeg brev bllarne invinteic tirr.p-Spol:ar lnrkctlnt fsr beokprov, rlet gåck ut på attbaoka rl nrra en ptaae aou uöjltg[ "i"r'"tt tu* pr dea.Bl blcv dct Jmtrt cur errr bilei p.ri.r.i; pl-;r[iJilio..f,u vrr dst röetnl'g pl bil.eraa. reit-g'ina-ruetade fra.nollka-.krasseg?are nea gvea d,eu stora p*brtkea hede chaaeatt.röatarrpeopre choiee' uud.er det ati d,eltagarna sjärvaguldailcc :ruut inon Janil.i oroaa"i-"ru-tiiäs Bå flka.Når vl ver tirltatq nå Frägö canprn! u;ä;-;o reeervdelg-flrne för uorrls.illnäre soutb xortg[rre rria Eaglanrt,Dlookat frao srtt etorå reiJivåår;i;;;;.-ii-""" .et iatelftt ett vara fr.ar oah fästnur för hera natkontot förflrra uÅasöcr rör rla !g.,-(i"rr" boa ticke äter drouLotta- arvkepatar_ nrd ot I o rr å-iGJ"-äie)- --=
agac karre.c t[r.r-aSrfrs r tfltct dti'Darca .aaelastttutbedc ra qycket bcJubl,arl ipprr."rrg r" rättkr'ddå vackrafllckor ooh stiLlsa poJkat. n lirlor not Eltt EIutuen ännu återetår-en-"ittie t r-piäg-ilnnet ,,MiddagrIÅngborden dukader orrr-r"tEn 

. 
eE rp! på tarrrikar;rostblff ooh pot. sa,lad, vaokert ocu-ieiäsrlnt nen rnlaata leget. Efterrätt'sras;-ooh h,Jortron.sylt ned kaffe.,t fun rade igen? undär ,iaorg"n"""r-ä"i"prlsutd.erningeL.ll: t3sen äotr från-ieiirosrrn",outrac borrlen av ooh det bläv dane tiff Levaniteorkeaterl wauql Brues ganå, eom spelade bruee ooh rookoch son uppskatrades av aåi'fl"ät"I-leiir"iäLsrr.ep"n

B Du a ay llte cftet ga apäaaenrle d,ag, Franpåiaaar illadc vr hri6 rgea-åch-äf-riiniasolade v an burka, Joa-ir"Eior-i"a-ärfäl uetionatitetsunrteg' llu rvker ae srste-.råntr"oa föi Å;;;'ld,ag är d,etnarknad ooh d,et gäIter ett-iii
ä"_ il-å"äi-";; "uäii-ir trir-ii3tl';åil'3ff"1i13 {il,t:_
:itlågi'i"i"lullleoer-aet-"e[å,t aät haa, ilgta rr. s"i
a,la vlnaarblr.ar gtåIre- upp för fotogreferlng ned 

'vlkE-fj:l*:.i bakgnrnrren o.u-iärii"ro, uplradade pt uotor-



§värr har ellting ett elut och dertagaraa,'började begesig henåt. Det var med. Bakneat vl tog farväI ev-rnånga "-ryf*nna.vännpr och llkasinaad.el, nen vi sea igen näeta
sonDar i 0s1o rtär l{Ml[K fi.rar k].ubbens 10 år äah uorrigilinor fyl).er {0 år.
fed häleuingat
Jä,rat-Xinor (en hanctfull lyckliga llouie iigare)

En Plynouth och en
Ven ttrurer?
Pl,trmouthen förstås,
Sug i dig J.C.!

Morrie ska köra ikäpp på birskroten.

d.en tävlar, ju på he,n4aplqn.

-l



IIIC I SIDOBNA
Av Sven A sp

lI renoverlng!särong igen r 3å
de t tema rom 

- j ae på Eö; j;oå
tpr om u.l men [an hltia-Jeler.rlg! Eom kan he an del nyttta;ag gkrlva I { tc om vad araÄ kan

Bn I form.v in utlendscheck
går ävrn rtt gklcre p;;ei,nlng. ocr flnnr arkJr[ -äå[sa

rovtt.
hoppnlngrvlg lnta tIItförportrn r rt t man lår löaeruker vaRa momlin på ,aruvärdet.t utrn nlgo t momaki"r, -r"rfU,

Hlr kommrr då.n förttcknlng öv.r någrr flrmor lom brukar.nnon!.r! rltttgt I ingrlrki EråÄrÄe;;:
Arnour frrotor!) ?94 L,rrbornr Rd, Bousn.nouth BHg 2Hs.

ii:l !l : "lllilr.'tFilt;; ;å l*liliiff ;1,:iäuli ;.:'å 
:r 

d;, 
d r e .Brucr lrrlh-smlth Rctelr Lgd? ?g gor ?ot Lrrtherhcad, surr€f o8öckcr r Ettl krnlka mctt intrrieln[-år dct atora utbudet evfotostetkoplor .v gamrr in.truitlon. och r3p. hrndböcker.Alphr BcrIlng.r._Ktlg:r?y strretr Ncthrrtg!r Nr. Dudrey r lrlest,!tdlendr. " urvrråxiiåe.;;-Loirir; ;;nrtrer och rndra gtir-dtlen för motorrånov.rsllo r

,ynlc srr!!, 1 Brlr ulcu cottlelgr genbul)r Road, Ledbrokc,Lremlnoton sPer LJarrtgia. -öfr3a'oöA; 
F6rnraiitngslatger!om fufigorai- oial mBn- xiEvsi mycket arbete.



tt!atl Spats!r Thc Flrsr 0thoryr Somrrgtt.0en här flrmen har
ln Iltcn katalog mcd gmåpsylar l. 0är flnns t.Bx. knägummin
för åtsktlltgr ångrlakr cykler 1930-60 r bakvändr handtag
tlll 20-ttlatt mrtno

Cuttom Fagtrnors Ltd, ( OEpt CCB ) Untt 3, Broad Ground Road I
Lexcglcle I ndugtr lal Egtate r Rcddltch, Llorc!.898 8YP.
Rostfrla gkruver och muttrar rv eIIa gängtypes. Ktomat I
förnlcklat och ktdmlorat flnnr ockgå.

0.frltdc,Iotorrr Unlt 5 E, Peel tl1IIa, CommeRclal Streetr florley,
Leeds 132? 8AG. Har ockgå rostfrla gkruvar och muttrar på
sitt psogrem. Rogtfrltt är dyrt, min !om !sgtrdat rogtar lnte.

Drve Hodgr, 1 04 Northcroft Road r London L, 1 3 0 SU. SälJer
rortf ria gtötdämpsrhyltor, ävln I'Jäocrhyl!or tlII en oeI
frrmgaffler samt gtötgtångerör.

0oug Rlchardaon, 9 Blcegtcr Rd, Rtchmond, Surrey Tldg 4QL.
Ungrfäs !amme tom ovrngtårnde.

Prter Hrpr.lorth Componentr Ltd, Pool Roadr Pool 1n lJharfeclale,
0tIey, U/est Yorkanlre LS21 1EG. Annon!erer gå gtorglaget
att hrn her allt t kolver f rån At'lC tlII ZUndapp.

Ulntagr Ty rr Supplles, 12 0algton Gardena, Honrypot Lane t
Strnmorc, ltltc,dlclex. Uulgtdäck.

Rrg MtIIs Lllrr Llhaclg r Llårehlm Road, Lytchatt |tletravEr!,
PooIc BH16 605. UuIstfäIger.

Tho Crntsal t/heeI Co, Llchf leId Rord, lJate r 0rton r Elrmlng-
ham 846 1 NU. Rogtfrle ckrar.

Goorgs Ycomsn! Ilotorcycle Spari!, Drryton trllll, Drayton,
Nr Belbroughtonr lJorctgtcrshlrc 0Y9 0BT. Ett gtälIc som
m.n bare lnte bör misat om mln åker tlll England. Här f lnns
t atort rctt bere bcgagnadr drlrr r 6eh on oalagbar atmogfär.
0u her gode chanrir ttll.n prltgtund med Geosgi Yaomln!
r jälv över .n kopp kaf f r, om dat lntc är alltf ör mycl(3t
folk där. Har åtmlngtonc hlttlllr bara varlt öppet tort-
deger oeh lördagiD.

!llchecl Frr€men tlotoB!, Thr Crmp, Stroud r GIo! r GL6 ?HN.
0ckså ett ttäIle värt att braökr I om man lyckag hl tta cllt
rIItrå. 0trollgt myckrt dcIer, ncrt tlII 50-teleto och
brg.gnst r mon .n evdolnlng med nye delar flnna ockaå. Te
mccl rltnlnger och lkJutmått för rtt ha.n chanr att hltta
de t du röker på gådane häs rtäl lln .

En rsk
lör aiik
Ir tntr

hrr Jrg glömt: !pråkct. AIIr ktn lntc .ngclake I mon
ett få någon I bekantrkeprkrctrcn ttt övcrgätta. 0at
tltrr nödvändlgt mcd p3rfckt grammatlk.

GAIITICYKELTRäFFEN

Arcta Gemmcyk.tträff på 0pt-lältrt ctrabbedca rv pr!glml!-
tlgke vldcrlekrr.ppottor r urr?ör eIIa trodde på t3gn. 0c
orädcta nännlgkor lom trote dettr åkte dlt, brlönadcr eu ett
undrr dtg.nt lopp eIIt fln.D3 vädor. BraökaBn. ndrabbadcgrl
ockrå .v .n fråg.tävIlng lom vltadt alg gangkr lvår. Oen högsta
poäng.n nåodea åv BJörn 0lol t{llrlon och Kellr Roor, båda 13
rätt. På trrclJe pletr kom Brngt LyrSn mrct 12 rätt. På närta
alde flnng !amm! frågitävllng, .å ett rlla lom lntc vat mrd
på Opc-Pältct lår in chent att ttatr rltt kunnind.. Rätt
tu.r återflnn! på .nnen plrta I tldnlngilt r
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JULIT EHIK PEI{5SON5 INOIAN SCOUT 1928
l/l rom håller på ,?g gemmelcyklar här i ränet, är genskadåIige på att åka rallyi. enoeia är det inte ruioigrenoverat,riler så är vi för latå, eller så r1Äng det nagÄt annat pör-hinder ' Flen det f in eIt lyaande undentag I nämrigen sveo-ErikPersgon Från 8räcke. Han ocn hang Indlan scout har blivit envtnlig !yn fbr ellmänheten.
Flen Iåt o!! lnörgt te En ttllbakebllck på hur Indian kom attbli En av de mEgt känoa motorcykl.rnå-pa gIn tid.0et helabörjaoa vid gekelskiftet. En ulvendrÄrE från Startg., Uacarslg för det nye påFundet medtrodde Eig degautsm kEpabel atttre än de redan exlsteREnde.

nstone blev cykeltillverkaren
nerad för att bE Hedstrom ettev så Iyckad att !emarbetet veEkulle kaIIag I ndian.

. . princip av en cykelram, därrorct meIIan sadel o9! vevperti ersatIg EV Bn Bncytlndrigmotor. 0en böriade tillvsrkes 1 901 , då bara I trå exemplar 
emen sen ökade produktionEn staoigt. Så graning;; kom också Bntvåcylinorig motor, växellåda octi kraPtlgerB ram på I ndien-magklntrna.

. 0et är dtnska fascinerande att Indian t mitten av 1 0-taIetby99de en motorgykertyp som ver aå före sin tld, ett huvud-Prlnciperna användes på de flesta gtora cyklar 1ångt in på50- och 60-talet. 'När det annBrs vEr venligt med rBmdrift,ofte utan någon frikoppling, då tirtr.rx"o, Indian sina
TPtorcyklar Ted keoiedrift-mEIlan motorn och en treväxIadIåda. Givetv ig hadE T?l kopp I ing o.irå. F rån växeIIå;;;-9ickgon kraften vidare tilr b"!!jrrät med hjä1p 

"r-än kedJa.Fra"!iulsfiädring hade de ffåsta motoreyffär på den här tidenmen Inolan hade ,dessutom bakhjrl:rj?dning ev avängarmstyp,nå9ot som intE blev vanligt fErrän-1-;ttt.n av S0-taIet.Hedgtrom begtämde sig gmkrlng 1915 för att han tjänat ti11-rickligt för att kunna-gå i pE;Eion,trots ett han bara veDnå9r1 år över fyrtio. Mån Inbien ifäråå. gi9 inIe utan
9yf9lg. konstruktörar1 och även denna gåna-6reU-En svenBk-ättllng utvald för upådraget. cherlei Erttafson var nåmnet.

SUEI\ ERIK PEFSSONS INOIAN



Tillsammans med C. B. Franklin konstruerade han an ny motor
med sidventiler. 0enna motor skulle grunda Indians tradition
att tillverka motorer av sidventilstyp.

Efter första världskriget var det dags för en del föränd-
ringar. Ilan ansåg tiden mogen att ta f ram en mindre och billi-gare Inoian. Resultatet blev Scout, som presenterades pÄ
hösten 1 91 9. Den hade en V-motor på 600 kubik, sammanbyggd medväxeIIådan. BakhjulsFjädringen var borta, förmodligen 6åäe
av kostnads- och viktskäI. lYlen satsningen på Scoutän blev
Iyckad. E Fter ett år hade rnan redan såIt ca 19000 exemplar Ioch modellen fortsatte att säIja i stora upplagor under resten
av zl-taIet. I nför 1927 års säsong började man också tillverka
Bn 750-kubiks Scout paralIellt med 600:an.

0ch nu böriar vi närma oss just den cykeln som det här
skulIe handla offir näqligen Sven-Eriks Indian Scout 1gZB.
Den har faktiskt haft också sin förste ägare i Bräcke, och
sen har den vandrat ett varv runt Revsunåssjön hos otit<aä9are. När Sven-Erik köpte den 196?, blev hån sjätte ägarBn.CykeIn \rar då tämligen kompJ,ett, men avgasrör oär, I juoJampare
saknades. lYlotorn skuIIe vara i god kondition enligt-tidigare
ägarBn, men i övriqt yar cykeln i behov av rBnovaiing.

Sven-Erik siktadä på att vara klar för besiktning igag,menupptäckte då att motorn inte var så frisk 6om man [rott. Uidisärtagning av vevtagret, visade det sig att IagBrruIIarna
rostat reiäIt samt att även vevtappen behövde bytas. 0ethär innebar att besiktningen fick skjutas på framtiden.

Vevtappen Fann Sven-Erik hos dåvarande Indian-Bntusiasten
nummer ett r Sven Hagman. Där hittade han också en sidvagn, som
YissBrligen var från 50-ta1et, mBn den fick duga tiIIs Äågot
Iämpligare dök upp. 0et här innebar mera jobb, mBn 1gT1
besiktades Scouten.

Ären sBn dess har inte varit hert probremfria. 81.a.
drabbades Sven-[,riks cykel av ett typiskt Indian-problem,
nämligen att koivbulten Iossnade och rBpade cylinderloppet.
Detta medförde att cylindrarna fick borras upp och förses med
foder. Sen fann Sven-Erik att kolvarna från CatBrpiIIars start-
motor på D lt passade perf ekt. Problemet borde då ha varit Iöst,
men Bn av cylindrarna envisades med att vilja nypa längst ner.
0etta berodde förnnodli"gen på att cylindBrn borrats någöt snetti f örhåll,ande ti11 anliggningsplanet mot vevhuset. Ef Ier
iustering av detta har motorÅ skött sig bra bortsett Från
Bn 1ättare nypning i en mycket brant backe.

Under senare deLen av ?O-talet dök så möjligheten upp attbyta tiII sig en sidovagn av typisk tidig amBiit<ansk modell.
0enna sidovagns öde är också en originell historia. Bakdelen
av korgBn återfanns inomhus. OmkIädd och försedd med ben,tjän?tgiorde den som bekväm fåtöfj. Framdelen Iåg och rostadepå 9årdens stenrös, medan ramen återfanns i en 1öge. HjuIet
hade dock försvunnit, varför ett nytt fick tillverkas med
tidstypiskt utsaBnde.

Sven-Erix är i stort sett nöjd med sin Scout, men han skuIIe
gärna vitja ha en 750-motor för att få lite mer kraft när
han kör med passagsrare i vagnen. Så om du känner tiII en
sådan motor är sven-Erik t,acksam För tips om detta. En
1200-kubiks 8ig chief motor finns som bytBsobjekt.



B,et oerurtmg p&g&,r
Sänder några kort från min renovering av ffin 500 A -39 för att visa hur 1ångtjag komnlt. Det är väL inte så mycket om man tänker på atE jag började den
5 augusti. 1983!

TllL dessa 4.400:- konner kostnaden för blästringen och prinrer (2-komp) av
karos§, skäffEr m m. Detta blev faktiskt bilIigt, endast-550:-, kanskä beroer*
på atE blästringsfirman ville ha etr objekr arI visa bläsrring på vid vår
veteranbj.lutställning här i östersund i våras, Fiaten har allfså redan varit
med om sin första utslällnjng!
Karossen är_ilycket då1i9. Här framgår kanske tydligast vilket. bedrövligt exem-
plar_ jag haft att sätta j. gång med, helt golvlös, ironlen har spruckit loss,
t,rösklar och fotsteg obefintliga, framskärmar tunna och genomskinliga som
sornargardiner! Plus atLa clom vanliga hucklorna och arLnan smårost.
Nfr qag tog lsär motorn såg det uE som det brukar se ut. Topplocket har jag
pranfräst. Grenröret är även det blästrat och må1at med någon sorts kanrinfärg
som visst skulle vara bra.
Just nu jagar jap en 500 C-motor för att få bättre vevaxel. och stakar, men varhittar jag nya lager?, Ksmaxeln är up$n€itt och verkar bra. l,ikaså är venEil-
fjädrar, Eryckplatta och lamell bra. Lyftarna skail plansJ.j.pas och ventilerna
bytas. Sedan hoppas jag aLt bllen får en fjn mr:rror.

chassiet brir nog körklart nu i höst om inte växellådan krång1ar ri1l det för
mlg, Ja, så bljr det väI syetsjobb Under vintern hr:ppas jag.

Ctrri s t.er: El gendahl



** **********************************r -'-----'--*
T VETERANBILMARKNAD I FALUN ************************************I

Ärets stora begivenhet på veteranbllfronten r v€teranbil:
marknaden 1 Falun.
Så var det då dags igen, Eesan t111 Falun, släpvagnen lastad
med en massa skrot enllgt hustrun, yngsEe sonen på passagerar-
plats och en av hans komplsar I bakeätet.
Vi har taglt som vana att alltld åka dagen före och hugtrun
hade flera månader I förväg begtällt rum på Lugnets Camplng,
llarknaden f örstg är lnne I Lugnets skldgtadlon och rumme E vt
flck 1åg I samband med gtart och målområdet I sJälva hästekon
som det heter, alltgå nära och bra.
I god fart med gnudd på att körkortet ryker kommer vl 1 18-
tiden ttll Rättvlk, där vl enltgt gammal tradltlon svänger upp
till Rune Fregelln (bror t111 Rolf och Letf) och där är man

alltld välkommen. f hans garage flnng mycket att tltta på och
han start,ar som vanllgt upp sln gamla lastbll med V 8: an och
som 8år bara på 7 cylLndrar, bllen är lastad med delar som skall
sä1. jas 1 Falun dagen därpå.
En stund senare kommer flera Jämtar, Runes bror RoIf och Kent
Gustavsson som gJort ett studtebeeök på RätEvlks sopstation och
där hittat en massa nya elkablar som glängts av någon elflrma.
Vi andra åker vidare till Falun, där Mats, Christer, Kalle och
Stig redan är installerade. De här pojkarna är vld det här 1aget
garvade marknadsrävar med ett enormt utbud av nya och gamla
veEeranbildelar.
Under f redagskvällen och nat E,en kör bilar i en jämn s tröm in i
skidstadion och parker,ar på besEämda upprl tade rutor. Många
sitter j. blLen och sover under natten, andra sover ingentlng,
som t ex en heiare på munspel och gitarr, han spei.ade hela naLten,
Redan kl 6 på morgonen är affärerna i gång och det är då som
man kan göra fynd oeh ev hitEa den felande Iänken. KL 10 är både
hästskon och intilliggande ut,rymnien fylIda av säIjare, det är
mulet i luften, men varmt,. DeE sä1js, köps och byts samt prutas
så det står härliga till. DeE råder en gemytllg atmosfär över
hela området. (veteranbilfolket är ett trevligt s1äkte ) , unga
och gamla , både damer och herrar , s trosar run t, och t i t t,ar i
Iådor, andra springer med glasartad blick och letar febrilt efter
den felande länken till just sln bil.. Ja, här f inns ett enormt
utbud av varor, även sånt som kan intressera damerna.



De senast åren har många flnnar sökt stg över pölen för att
komplettera slna fordon, och de är bra köpare. Många köper utan
at t prut,a, s jälv gålde Jag en massa PV-delar, de bestämde sJälva
prlset som var Iångt över vad Jag sJälv tänkte begära.
I år fanns de t över 600 säI Jare på Falumarknaden , och at t, tl t ta
på hela deras sortlment t,ar hela dagen och då har man ttllrygga-
lagt mlnst en mll tt11 fotg.
Omkrlng kl t5 har vl bllvlt nöJda och åker som första bll ut från
gktdetadlon. Nu styr vl mot Rättvlks sopstatlon, vägbeskrlvning
har vl fåct av de andra studlebesökarna där och vlsst, fanns där
ny elkabel som slängts därför at,t plasttrummorna som kabeln
varlt uppltndad på gått gönder. Vl plockade med oss några mll
och körde 8111 Orga på en välförtjänE middag.'
Sent på lördagkvällen, vä1 hemma med sIäpvEgn ltka välfylLd Eom

när vt åkte, men nu med andra delar, summerar jag ihop mlna in-
tryck av resan. Vad hade jag sålt; vad hade Jag köpt. Vad sägs

om servostyrnlng t111 mln L64 Volvo för 450 kr, nytt kostar
hela paketet drygt 10 000, så Jag var hel t nöJd.
f 11.1 Er alla som lnte besökt någon större veteranbllmarknad,
gör ett besök i Fa1un nästa år. Boka första lördagen I september
1988, men ta god tld på Er, åk gärna dagen före och hem på sön-
dag, låt famil.Jen följa med, tB det som semesEer, Du ångrar Dtg

lnte.

Folke Boogh

EFTERLYSNING EFTERLYSNING EFTERLYSNING

nummer av Backspegeln,Snart börjar vl planera eEt extra tJuslgE
näml lgen JULNUMRET.

SnäI la medlemmar ,

Vi behöver många

serE ALLA brlder

Leta i lådor och

HJÄLP oss med F0T0N ttll detta nummer.

btlder, ro11ga b1lder, fula blIder, Ja, I Btort
och foton nl kan uppbrlnga.

skåp och låna ut, era fot,on tiII oss 1 redaktlonen.



#'lU lfofit ... upps Iu rn i n s
vl att ha en de1 aktiviteter såsom

mm och vad vi hittiLls har Bl"anerat

Folke Boogh visar fiLm och blLder och

berä[tar hist,orier ti11 i klubbgaraget.

Evenemang L987

-t
I

Under hös len kommer

filmaftnar, samkväm

är fö1 jande :

Måndag 19/10

Måndag L6 I lL Filmafton i klubbgaraget med 1ånade

motorfi.lmer f rån Castrol.

Det bästa tar vi dock först:

Lördagen den t0/10 kl 19 .00 har vi samkväm I Aspås Förenings-
hus. Här bjuds surströmming, siLJ. och varmkorv. Efter maEen

t,ar vi. en svängom Eill levande muslk. AlIt GRATIS (dock e j
sL,arkvarorna) , bara att komma ! Anmäl.an vilL vl. ha senast
5lL1 och det går bra att anmäIa slg skrj.f tllgen tILl vår
postbox eller muntllgen ti11 Lennart Sandherg 06421L07 7l
oeh Mikael Erikseon 063/10 4i 67,
Vi viLl alLtså veta hur många som kommer och om ni v111 ät,a

surströmming e1.i.er föredrar korv eller si11, Lennart har
dessutom 1ovat, atL köra buss ti11 Aspås. Ca 40 personer får
plats i bussen som ut,går från kIr-rbblokalen k1 18.00, Här
gäller något är,r f örst til1 kvaril. . . . . . Så vill du åka buss
måste du vara snabb med din anmälan !

Bussen? ? Hammarnäsbussen !

DAGS ATT
BOKA RESAN!
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NärYatande:

STYRELSEMUTE I ARVESUND 7/9 1987

Sven Jernberg
Folke Boogh
Atc Jämtsäter
I'likael Erlkaeon
Lennart Sandberg
Hasee Appelqviet
Urjan Bergqvist

§t

Brrlöta att tglafon lnstallorBB i klubblokalen enligt aItB§-
natlYct msd lågbar spärr föt utgående BemtaI. Spärrän medgeD
dock ävcn i lågt Iäga utgående åamtaI titl en längd om 1'p!tlod.

F-9fkc Boogh gättar ypp myntrör t anBlutning till telefonen
för tglefonavglft. Ate Jämteäter beatälteD telafon ey Sture
Ktndberg.

§z

UrJan tar fnam koetnad för blästerekåp att installeDas i
klubbgaBegrt.

§r

Bstr. lnköp ey motorly f t beslöt,E ett J G Jonsson tar in' prispl lyf t mad 1000 kg kapacitet och tnhandlar Iämplig dylii<.

§tr

Då AndarE EkIund eJ ver närvarande konstaterades att t-shirts
och dckelcr tycktes flnnas inköpta. D'eseutom Ekulle college-
tröJor kunna erbjudaa till försäljning för ca 150: -/al , Atie
Jämteätsr kontaktar AnderE E fön utredning.

§r

Folkg Boogh undsrBöker om möJlighet finnee ett inhyBe klubbens
lagtbtl t någon ay F4:s hangarer eller garage. Ny 6ensintank
tfllvetkas ev Traktor & SvetE.

§e
I

Baglötg akänka gåva ttll Ivars BiImuBeum i form sv akvarell
aY Lgl f F regel ln.

BOX 2045 831 02 ÖsrensuND PG 88 52 11-3
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§z

Klubbens inköpta 4 st l'lesserschmidt skall försäljas tillrklubbens medlemmar via anb-udsgirning med fri pröiningsrättför styrelsen. Dock skall enligt avfal med tiäigare åg"reett av fordonen reserveres visi tid.

§e

ItP:talanpa och aindre i,ampor över ssffor i kLubblskalinköpa oy Atce Jämtsäter. '

§s

FölJenda klubäaktiviteter f öreslås för höst,orl:

Lördag 10/ 10: Samk väm ned dans i Förenings,huset i Aapås .surgtrö'nmiag, sill, vermkoiv. Anuälan senastt/t€. Ingen tostsred fö,tr deltageod". ttiLeal foch Lennart S srrangerar.
llåndag 19/1o: filnaft,an ned fita i &i,ubbgaraget, Fotr,te

Soogå.

tlåndag 16/11t f ilmafton nod f i*a i klubbgerag.et. Lånadefiloar från Castrol ilo.

§to
l{ästg e'tyrel,samöte föreslås bli i åspås måndag dea Zr/11.

§l t

l(vällen sYslutas med st,udie,besök i TS-l{ekafla ls;katsr ochpraktieka prov 8v bläetcrskåp.

Sekr. Åte Jämteätor

*'* * t* * * * ** * * * tt * * t * ** r* *** t ** *t t+ * t **.tr t* * * +t *t+* r**t t* * * +.* + *

OMSLAGET
I backspegeln ett okänt elegant ekipage på västjämts{<a sommar-
vägar f ör c s a 7O år sedan. Som bilden visar, s,å behövdes det
ordentliga R'egnkläder även på somrarna förr. Känner Ni igen
någon på bilden hör av Er tiII Folke Löfgren, 061/t+154t.



I

:ij

rollnäe 87 a5 15

HeJ oe h tacl< fi5r E.enast rdvs.den fina veteranutstälLlnin,:en rred

rirarl,"nad 2/5 som JaC besökte med stor behå11nJ.ng.

.r4,1 köpt! §åtntLdiBt ett par ex.av trKafburatornrr varav tlet ena va! jubilorrms
nr.I C2 åöm Jån vlgåala::o,nplaar på v&r klubbträfr 1 tlsdårig.En av tlen r8l:attc
få eyn på en annö!! on iclulbtrö1oi och tlel<alcr.Han blev förvijnad övar clo

1å6a prtscrna t.ox.T-ehlrt 1 valfrl fiir6 för ZO--2) t<r/el. och d?t:n:lc* J !:r.
v1Bq.r116en var tidrrtngen fonr ir r,rcn det var billigt änili. virra har blivit
nyckrt dyralc.
Dct gkullc därför vara lntreaeant att vete hur nl bär er irt för att frl
1å6a nrlscrrter nl henallår oav. Vår &.Iirbb har nu exteterat t j år vl ha!
cE.r50 mcill.nen ekononln är lnto prccls lyEarilo,clärför måste vL föraöka
vlrr prlln.dvctäa öch är nycltct tackaanma för tlpc.
vän1t6r 

".torrnhä1åntn6ar 
fråa Hälalngranila Foralou. Hletoriker H p H.

OuIrner Olofcaon
$oalhu$c8åtan Iä B. 8AI OO Bo11näa

K L U B B T.ö LJNINGEN

Anders Eklund, t,el 063 -12 82 31 , meddelar ar r i lager
finns T-shlrrs i färgerna ljuegul och 1jusb1å i sE,or-
Lekarna 2-q är, 6-8 år, 10-12 år, 1,4-L6 år, S, M, L,
öch Xt. S rorlekarna 2-L6 år kos rar 30 : - / s t och S-XL
35: - / sE, TröJan har etE diskret klubbemblem på brösEeE
och är . av L00f bomull.
S jä1vhäf tande dekal f ör b11, ffic, buss, t,rakEor, båt,
eykel , snöskoEer , ackja mm skänker Anders bort för 5 ;-/s t .

ColLeget,rö jor 1 färgerna vltE, röt,t och marlnblått med

klubbemblem 1lka ovan kommer at t, flnnas för beställnlng
hos Anders under hösten. 0m v,år leverantör håller vad han

lovat, kommer vl aBt, kunna eälJa tröjorna för 80: -/sr.
Materlalet är 50f bomuLllSOT äcryl. Det går naturllgtvis
ockeå at t beställa skrtftllgen och at t få bestälIda grejor
sklckade per post.
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MESSERSCHMITT

Jemtlans veteranbilklubb har från ett dödsbo i länet
inköpt 4 sr Mc-bi1 av fabrikat Messerschmitt, för
f orsäl jning ti11 klubbens medlemmar f ör renoveri.ng.
Skriftliga anbud skickas till vår postadress och ska1l
märkas med Fordon nr 1, Nr z, Nr 3 eller Nr 4 för respek-
t ive en1 igt nedan :

Fordon nr t:

Fordon nr 2:

Fordon nr 3:

Fordon nr 4: Itesserschmitt KR z0o de Luxe, 1963. Reg nr
BLJ203. Färg röd. Renoveringsobjekt, .

Alla 4 fordonen finns till påseende i klubbgaraget och om
någon som inte har möilighet att besöka oss måndagskvällar
vil1 bese bilarna vid någon annan tidpunkt kan denne konta,kta
Anders Eklund eller någon av styrelsemedlemmarna.

Klubben förbehåller sig fri prövningsrät t

Sista anbudsdag 1987-10-31.

inför försä1 jningen .

Messerschmitr KR 200, 1955. Reg nr Bxwo95.
Färg klargul. Renoveringsobjekt.

Messerschmitt KR zoo, 1956. Reg nr cJo66l.
Färg blå metallic. Renoveringsobjekt.

Messerschmitt KR 200 de tuxe, 1959. Reg nr
ExE040. f'ärg l jusgul . Renoveringsob jekt .

BOX 2045 831 02 OSTERSUND PG 88 52 11.3
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MESSERSCHMITT

Jemtlans veteranbilklubb har från ett dödsbo i 1änet
inköpt 4 st MC-biI av fabrikat Messerschmitt, för
f örsäl jning ti11 klubbens rnedlemmar f ör renovering.
Skriftliga anbud skickas ti11 vår postadress och skal1
märkas med Fordon nr 1 , Nr z, Nr 3 e1ler Nr 4 för respek-
t ive en1 igt nedan :

Fordon nr t :

Fordon nr 2:

Fordon nr 3:

Fordon nr 4:

Messerschmitt KR 200, r.95i. Reg nr Bxwo95.
Färg klargul. Renoveringsobjekt,

Messerschmitt KR z0o, L956. Reg nr cJo66l.
Färg blå metallic. Renoveringsobjekt.

Mess€rschmitt KR 200 de Luxe, 195g. Reg nr
ExEo4O. Färg 1 jusgul . Renoveringsobjekt .

Messerschmitt KR 200 de Luxe, 1963. Reg nr
BLJ203. Färg röd. Renoveringsobjekt .

Alla 4 fordonen finns till påseende i klubbgaraget och om
någon som inte har möjlighet att besöka oss måndagskvällar
vill bese bilarna vid någon annan tidpunkt kan denne kontakta
Anders Eklund eller någon av styrelsemedlemmarna.

Klubben förbehå11er sig fri prövningsrätt,

SisEa anbudsdag l9B7-10-31.

inför försä1 jningen .

BOX 2045 831 02 OSTERSUND PG 88 52 11.3



TiIl PEUGE0TT RESERvDELSLAGER,

ny tt och begagnat.
TIII CITR0EN ID/DS 4 st fälgar l6rr

med centrummutter och t st heltäc-
kande n,avkepsel. Åt<e 06r/LOr978 eI

Erb. II79l0.

0PEL KAPITÄN -56.Rostigt len"obi.
Mycket extra delar från skrotad d:d

0la Bergh 06, /1t424.

T-FORD 192I I leo. obj.i komplett byggsats.

BENSINPUi'lP gammal hög mod.,ej helt korpl.400:-

Chnlster E lgendahl O6r/t7r42.

I tII V0LKSI{AGEN 40-tiII 70-taI
meeEot med nya och begegnade delar
eom lnredningaD, instrument r kofån-
garc, hendtag, lamPor, koIvEatEeD t

cylindersatEerr gBneDatoDel', för-
geBaIer vevexel, samt massor med

or iglnal I i t teratur I inE L ruk t ions
böcker r vErkstadEhsndböcker r försäIj-
ningBbroschyrer - aIIt företrädes-
vls fnån 50-talet. Påt Hosk

Speltbacken 6, I6I 40 Bromma

Tel.boel:. 08/251600. Arb. 08/79624rt

STOPPTID TöN ANNONSER TILL NÄSTN

BACKSPEGEL : f0 november .

Sänd ditt manus tlll:
FoIke Löfgren' Vittstråket25

8'2 OO FROSON

I -F0RD LgZr l r€h.obJ.eJ helt kompl.byggsats ren.obj. H.B.RoselI o63/LO5a7L

T-F0RD-tam L926, bIägtrad och lackad.
CYKEL-HöGHJUL ING ca ! 100 år, rep.obi.2000:-

Sälies
SIM'CA M0NTHLERY' I958.fint ren.

obj. lflelt rostfrir rlEssor av reserv
delari. TeL. 0640/LzL4L.

OPErL REK0RD, L956. 9ått 6500 miI
+ Dleservbil.Roland Forsgren

TeI.06r/L254II.

4Ol -58, mörkbIå, finns i Ånge

Ingegärd 0Isson O69O/L0470.

V0LK5l{AGEN -rg,bilIigt vid
snat affär.Bror Tiärnhage
O6t/ Lt8974, helst kväI Ist id
"KOM, SE 0CH BJUD'JMäIIbYv.52

SK0DA FELICIA -62 CAB.+HT.KomPI.

v0Lv0 Pv ,44-5.
Årsmode I I L961, nlrenoverad,

nye rläck - cnotlt locl<. ilätar

stäIIning cia 9000 miI.

Claes Rudbeck O6\/LOZI08.

0PEL SUPER SIX -r9, bIå9rå
originalleck, körkIar, fint
originalskicl<. En tidigare
ägare. Pris 12000 kr.
Sven Trägårdh 0valundsvä9. I8B

18, ,8 Täby. TeI ,O8/7r82rOO

VETERANBILEK IPAGE

CHEVR0LET -r7 och 5MV

husv agn -6r. 80 ' 000 : -
eI Ier högstbjudande '

Tomory 06,-226 Or/"' L'



Mimden

Köpes
AMAZON C0MBI(PZ}O)eIIerAMAZON p ItO
B L8/2O årsmod. 1968 -7O, om ,möjligt,

I max ? ägare, Iågmilare ej restaurerad.
Skriftligt svar på engelska om möjl.omg.
p.g.a. resa till Norden i sept. Jag är
villig betala 5000 kr för din hjäIp som

premium. Wolfgang Weber. Denkmalsweg z

D-1001 Ronnenberg 5. TeI. D OSLOg/r946.

Stigförgasare TILL0TSON , 35 rrun.

Sören Nilsson o6j/ ,5L94.

EXI,fiASfl SMMVAGNSKAPE

ALPA-ROI,TEO 2600 SPRfifi BERIONE

TilI PV 444, vattenpump.
TiIt 84 B,röda' gummimattor.

Per-Åke Persson 0670/LO5Z4,

Delsr till FpRD C0nTlNA Lg63-7O,
ru<e O6r/LO5g7g. arb. II79I0.

tastbil elfer, bues,l95O el,äIdre
Lennart A64Z/LO77L,

TiIf 0PEL REKORD 195S-60,bakre
kofångare. Ola Bergh 06r/11424,

L.a denta,

ALfu s@t är titl eazu ör aa rces å*s tadell. Den k't beteck-

neeewAelslafutog i kopia.
Speetfikation: i-cglinåriq ygton kapai|a. 766 hk. 3 PIIH.

5-t äslaå, helsgnl<toni attbilen är äoq ät aceetanationen 0-100 ton ,rr*o9 6sfusaafu4. ?ryfatt drggt ZfuAwtin.

Bi
ui .p.g,a andna pno,iekt. Bilen
du kten (tel o6za/zoo06). et,

090/121994- Mats Ahnlund,



BRA AFFAR
IDAG!

GÖR EN

eusslc MoToR/SIGNALHoR-
NET utkommer varfe månad
späckad med annonssr om for-
don och delar tlll salu.

Eskl I stuna septenrber 1987

Trhloar

0rt.e{4 00

Mobll 010'?7! 170

rI

CLASSIC MOTOR/STGNALHOR-
NET lnformerar om allt lnom den
motorhlstorlska hobbyn. Rallyn,
träffar, malknader och utställ.
nlngar.

ctÅsslc MoToR/SIGNALHoR-
NET g& exkluslva lårgreportage
hemma hos ågare av älile
fordon, fordonshlstorlk, ren-
overlngstlps m.m.

t
Lgs,l

lnfUr 1988 lrs rbonnemrng gäller fölJande fUr våra klubbabonnenter:

Prlr 195:- . 12 mln (ord; prls 230:-) LUsnunne? 22:-(dubbelnurrner'25ti)

För rtt sllppa :ftersllntare och extrr arbete för klubbkassören,lnför
vl nu klubbabonnentcrna I det vanllgr datasystemet.De bllr kodade med

sln klubbs kodroch erhlller lnbot.kort dlrekt frln Classlc ilotor pt

195:- I slutet rv 1987. Det enda klubben behUver göra är att kolli av

den I I sta vl slnder ut sl rtt' al I a Ir mdl ermar fortfarande och att
rätt adress flnns reglstrerad.Dessuton sUnda oss en llsta pt nya med-

Ienmar som Unskar tldnlngen under 1988.

Klubben behöver rlltsl lntc lägga ut pengar octr telefonsamtal för oss,

mn det Ur t
trsl de

lnte undrar över dettr.
Under nästa mlnad kormer nl att ft en aktuell llsta över era medle$uar

som haft Classlc I'lotor under l987rslnd tlllbaka denna snarast för Justerlng.
Klubbmedlem 3om lnte betalrr fUre lrssklftetrkormer rtt ft sltt abonnemang

I ndraget. ,

llr l'2 som bl I r ctt dubbel numner utkormer redan tl I I Jul .och det är därför
bra om vl I god tld fttt ln alla upplfterrst lngen ay era medlegrRar mlssar
detta dubbelnurmr.Däremot konmr det lngen tldnlng I Januarl I stäl let,

Admrr
Llneelrdrn TtlB
8.!!! ra EsXltsruNA

Trhhrr
0rt"2{2 3t

Org,rrr

0{.3tc{t0.Hte
Brnlrglror Potlglro:

390-663i 00 20 33-7



Du hittaros§ på

Fabriksgatan 3

Ostersundi

ATT RUSTA FgR VINTERNS

RENovERINGsKvÄutAR,

Hos oss kan Du hitta
nästan a1lt som Du

behöver s

* A v f e t t n i n g s m e d e I . * B ä t t r I n g s f ä r g a r .

*SIippapPer r spackel. *Vax o Polermedel '
AIlt i tillbehör, stor sortering avgasdetaljer;
broms, koppling, stötdämpare etc. . DeEsutom

verktyg, maskiner, ex. vis högtryckstvättar och

svetsaggregat + massor av skruv och bult.

AI.ITTII.T IÅAA PRISER.

DHU§GATAN

Sandström Texaco I i
& Liunggv, Presebyrån I I 

'.*nfpMEJERI

o63t13 20 55
LULL,Å prreÅ sxeuucpreA
0920-,12 ri, 0911-185 70 0910.882 50

UTTAEA SUND§VALL

og0=13 g1 30 060=1292 5e

ösrenguuo
0ffi=13 20 55

BODEN

0921.510 35
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