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ffi-r"o J EMT LATTDS V ET E RAI{ B I LKLU B B
bildades 1970 och dr en sammanslutning av ca 400 medlemmar med

ca 800 fordon, som vill verka för att historiskt intressanta fordon beva-
ras, restaureras till originalskick och behålles inom länet. En annan vik-
tig sak för klubben dr att alla vi medlemmar ska träffas och ha trevligt
tillsammans med våra gamla fordon.

I klubblokalen dr det öppet hus varje Måndag kl 19.00 - 22.00. Dåir kan Du ta en kopp kaffe
medan Du studerar klubbens bibliotek och arkiv. I garagedelen får medlemmarna hyra
mekarplatser.
Som medlem får Du bl a Motorhistoriska Riksförbundets stora annonsblad, med annonser för
hela Norden, och en evenemangskalender, innehållande alla årets evenemang i Norden. Som

medlem får Du också, efter minst 1 års medlemskap, teckna den specialförsZikring som finns i
Skandia eller Folksam. Genom klubbens gruppabonnemang får Du rabatterat pris på Classic

Motor.
Rabattfås ävenhos: Auto-Tjänst, Heggens Industribläster,ImakembarJerö Produkter, Kil-
remslagret,MortenMaskin,HP-Fiirg,Fresks,Laitis, Reservdelen, Biltillbehör,Elektrodiesel
och hos Blackstone vid rep av kylare och våirmepaket.
Jemtlands Veteranbilklubb dr ansluten till MIIRF, Motorhistoriska Riksförbundet. I klub-
bens tidning, Backspegeln, som utkommer kontinuerligt, zir annonsering kostnadsfri för alla
medlemmar i klubbar som dr ansiutna till MHRF. Klubbens lastbil får hyras av medlemmarna
för 200 lrrldaeoch full tank vid återlämnandet.
Medlemsavgift fn 100 kr/år, familjemedlem 25 kr/år. Regisreringsavgift för ny medlem eller
återinträde 50 t<r. En tidning/utskick per familj.

* * * * * * * * * * {< * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * {< * * * * * * * * *

REDAKTION:
Åt e Jämtsäter
Mona Eriksson
Gun-Britt Jernberg
Kerstin Jämtsäter
Sven Asp
Sören Nilsson
Mikael Eriksson
Folke Löfgren

STYRELSE:
Sven Jernberg
Eolke Boogh
Åt e Jämtsåter
Thyra Nilsson
Irdne Fregelin
Jan Gunnar Jonsson

OVRIGT:
Folke Boogh
Folke Hemmingsson
Gösta Lindström
Anders Eklund
Kerstin Jåimtsäter
Folke Löfgren

{< {< * * {< * * * * * * {< * * * {< * * {< {< * {< * *

Postadress Besöksadress
Box 2045 Bangårdsgatan 55
831 02 Östersund Östeisund

Nyheter, klubbinfo Fagerbacken 6 831 4q Ostersund 063-10 59 78
Insiind, Rallyrep Ltnd2943 83192 Qstersund 063-35184
iätiy-,'utstärr r"p Ösa 1287 glo +: Ås 063-305 17

Mediemsnytt ' Fagerbacken 8 831 46 Östersund 063-11 69 01
MC-sid, Garagerep Nyhamn 3425 833 00 S-trömsund 0670-12673
Garage-,Rallyrep Lund2943 83192 Ostersund 063-35184
Evenemang, Rally O Hantverksg 39B 831 36 Ostersund 063-10 4167
Annonser m m Viltstråket 23 832 00 Frösön 063-435 43

arb 063-12 80 10

Ordf«irande Ösa 1287 SgO +: Ås 063-305 17

Vice Ordförande Aspås 2847 830 40 Krokom 0640-12141
Sel«eterare Fagerbacken 6 831 46 Ostersund 063-10 59 78
Kassör Arvesund 810 830 02 Matunar 0640-44010
Evenemang Mälltorpsgatan 3 B 832 00 Frösön 063-10 35 32
Evenemangsansv Ängevägen 6 834 00 Brunflo 063-216 83

Försäkringar Aspås 2847 830 40 Krokorn 0640-1214l
Försäkringar Storhögen 4434 830 30 Iiit 0642-40042
Försäkrinlar Box 20-07 840 31 Åsatna 0687-30024
Garagefo§de/försälj Taptogränd 13 831 38 Östersund 063-128231
Registrator Fagerbacken 8 83146 Ostersund 063-11 69 01
Arkivarie Viltstråket 23 832 00 Frösön 063-435 43

* * * {< {< {< {< * {< {< {< {< {<**{<*
Telefon Postgiro

88 52 11 -3063 - 10 05 60



D I nyhetsbyrän
hittar du stort
och smått. Så-
dant som är
viktigt att känna
till som rnedlem
och sådant sorn
är kuriöst. I

Hiir kommer ärets stora "Backspegel" i vilken vi vill försöka återge de
aktiviteter som klubben arrangerat eller som klubbmedlemmar deltagit
i under året. I tidningens mittuppslag speglas förutom äventyr i USA
även ett samarbete med Norrlands Motorhistoriker i form av samtryck
av dessa fyra sidor.

åa, ä1, äa, är,

Som svar på vår undran i f<irra numret meddelar Folke Uifgren att han
lyckats hitta USA's enda? sats lamellbelägg till sin SS1 (Jaguar) 1933
på Hersey-Marknaden.

äa" ät" äf, äf,

Inbitne Plymouth-fantasten J G Jonsson tycks inte lita på sin -47 Coup6
eftersom han vid sin USA-resa köpte en tillnästan lika. Dock räckte in-
te pengarna till en med riktigt tak utan det blev en cabriolet årsmodell
1948.

ä1, ä& aa" ä1,

' jänkare" hamnat i klubbgaraget nämligenTill glädje for UsA-bilsälskarna har nu rvå tvättäkta
CadilLac 2 d HT 1953 och Chevrolet Cab L961.

21, bl, ?1, ?1,

En annan intressant bil i garaget iir Opel 1900 GT under återuppbyggnad.

zl, ?1, ä& är,

Sture Kindbergs T-Ford kan också vara viird ett besök i klubbgaraget. Att karossen är i "nyskick"
torde inte vara nägon större överdrift . . .

å1, äa, ä4, äa"

Om någon mot förmodan ännu ej läst Classic Motor nr 12 -88 meddelas härmed att klubbmed-
lemmen Ingemar Isakssons Austin A90 Atlantic Cab uppmiirksammats med ett flersidigt fåirg-
repotage.

äa" äf, ef, il,

Nyss nämnde Isaksson har för att utöka samlingen av annorlunda briniska fordon nyligen inhand-
lat en Bedford Iastbil 1949.

äf, ä4" äf, ä&



gen en Studebaker med husvagn. Detta eki-
förutom att vara bror till Ingemar och ägare

K dessutom tillsammans med hustru Kerstin,
, lägger ner ett stort och viirdefullt arbete med
och med forra numret).

ä1" äa" ä& ä4"

Husvagnssällskapet inom klubben har utökats med bland an&a Folke Sundin och Åke Jlimtsäter.

ä4" ä1, åf, ä&

Arvid Eriksson i Hammarstrand har efter flera års arbete fätt ut sin Jaguar MK 7 1954 på vägen
igen.

?a, ?a, A& ä1,

Janne Wiirdell har äntligen hitta en gamm-bil hög nog, Renault4L från mitten av 60-talet. Ty-
viirr orkade dock inte viixellådan med såirskilt liinge.

äf, ä1, ä4" al,

En annan som tycker om 4 L iir Bosse Henriksson. På denna något senare 60-talare iir växellådan
bättre men för att hitta rätt bil på parkeringen har bilen extrautrustats med en baklucka i awikan-
de fåirg.

är, ä& är, år,

Till årets stora fest som avhölls på Temperance i Östersund infann sig ett 70-tal personer som
bjöds förstklassig förplägnad beitående av mat och dryck samt dans till kiinda Thorells. Enligt
nbrmalt tillförlitliga [altor hade samtliga n?irvarande en mycket trevlig afton?

äf, äa" äf, ä&

I väntans tider på att Lincoln Cab -49 blir körklar köpes en Pick-Ford Cab. Susanne.

ä& ?l'äa" ä4"

Du som ej betalt 1988 års medlemsavgift. Gör det! I annat fall går du miste
om din veteranförsäkring. 100 kr till PG nr 88 52 1L -3.
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M ittnordenmorknod I 9BB

I början av maj ordnade vi en veteranbilsmarknad i samarbete med Motormäs-
san och vi hade vårat område borta vid Ivars Bilmuseum. Redan kl 6 på morgo-
nen anliinde dom första marknadssäljarna. Vi hade ej några fasta marknadsrutor
utan alla säljare betalade 50 kr/plats. En del bilar fanns till salu bI a Skoda Cab,
Fiat 500 HGV, Hundkoja, Messerschmith, Austin Cambridge m fl och allt i de-
lar från T-Ford grejor till emblem till tidig Volvo P 1800. Kommersen var god,
med tanke på att detta var en början och vi fortsätter i år, lördagen den 20 maj
på samma område, alla ni klubbmedlemmar som inte tog med er salugrejor för-
ra gången, möt upp i år!

På bilden syns några klubbmedlemmar under tältresning.Vi bedrev fikaförsälj-
ning i tältet och det var uppskattat av marknadsbesökarna.

Töltresning för fikaförsöljning under vdran Mittnordenmarknad 14 maj l9BB.



Töltresare somfår dito hos Cirkus Scott att blekna: Bo Wallskog, Hasse Appellcvist,
Hans-Bertil Rosell, J G Jonsson, Mats Mattsson och Mikael "Morris" Ericsson.

Köpare (? ) och sciljare i diskussionstAgen.



Ar du månne ute å tjcinstens vrignar Gusten?

'z

Förenade "Fiffel och Bå5", Stig Norön med sekreterare och lierad
Christer Lill lohan Haugskott spanar in en presumtiv kund.

Vtt:->
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ffi@MBM. E\§GE
Öppet 9-1 I Lörd - Söndag

MEI-tAF\ESVERIGES

Allt f rån stora kromglänsande

STORSTA MOTORSHOW
Cadillacs till superfräscha Hot Rods.

i sarn arbete med

BORIANGE TIDNING

W§uKurtrcn

HOt ROd ShOW Tomas Kaakinen Morbyggevägen 14 781 56 gOnLÄNCe



KHYSSET
Ett litet tidsfördriv i viintan på (H)julen. De 10 först öppnade rättå lösningarna kom-
mer att fä trevliga priser.

Siind in lösningentill klubbens adress senast den 15 februari (poststiimpel) och mtirk
kuvertet med "KRYS SET".

1. Kilowatt

2. Bilmodell av Plymouth

3. Kan Man Ha I Däck

4. Säljs Råolja På

5. Fruktad Chrysler Motor

6. Lastbilmiirke
'7 . Växelväljare

8. Amerikanskt Hästkrafrs Mått

9. Fram På Bil
10. Betalas För Importerad Bil
1 1. Finns i batteri

12. 340 six . . .

13. Underdel På Bil
14. Modell I Compaktklassen

15. Använder Vi På Bilen För Att Kunna Se

16. Ang.rps Gammal Bil Av
L7 . Rocksångare lJnder 50, 60 Och 70-Talet

18. Motortidning

19. Vi Hoppas Att Du Kommer På Våra . . .



qltt [e k[öilirttres s er a[e !

Det finns wå anledningar till att jag sl«iver denna artikel i klubbtidingen:

1. Vi, som inte tir så tekniskt intresserade och diirför saknar något gemerisamt att diskutera och
intessera oss för.

2. Gamla kläder saknar de flesta av oss niir vi kör eller åker som passagerare.

På höstfesten var vi några som hade en liten pratstund angående detta oqh sedan jag funderat lite
vill jag göra ett anrop.

Skall vi som iir inresserade gå samman och skaffa oss något lämpligt i klädväg?

Sjätv har jag fyndat en del på Stadsmissionen. Mest kläder i tidigt 50-ta1, i storlekar som jag inte
kan ha men som jag köpt billigt.

Vi kanske kunde sy eller sticka. Byta kläder med varandra om vi vill.

Kanske har någon gamla veckotidingar som kan tipsa oss om modet. Tidningen Vi t ex brukar ha
stickbesl«ivningar från 4O-talet.

Det behöver inte bli dyrt eller krångligt. Huvudsaken iir att vi gör något tillsammans och att det blir
trevligt.

Till sommaren kanske vi får en anledning till att visa upp oss.

Ring mig om ni iir intresserade!

Else-BrittTegstedt
Akerbåirsvägen 11

83162 OSTERSUND
Tel063 - 1250 85

PS.
Om vi gör det i form av studiecirkel kan vi få bidrag till studiematerial t ex litteratut. 

,r.
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Su ndsv a[/s ful @rknad

å då ske da vatta dea at' ölgdragarn' vårt som en liten lejksak utsiin storoxen ...

**

11

Du ljug sd je vål bejnlöLts .......



På gamm-cykelträffen kunde man beundra bl a dessa maskiner

Husqvarna Drömbågen 281.S -58 . Agare; Roland Haglund

Horex Regina -55 . Agare: Tommy Olofsson.

t2



Monark Blue Arrow M 550 -54. Ägare: Sune Emanuelsson.

Matchless G 80 S -52. Ägore: Kalle Roos .

t3



PdAndersön

Vid uftirden till Andersön bildade vi en tjusig bilkö vid fcirjan.

Nu blir ni avundsjuka, ni som inte följde med ut till picnic på Andersön, vi hade en
jöttehrirlig dag!

t4



Redaktionsmedlemmar repotageresa

Sören Nilsson, BMW 502 -59 med Sprite 400 husvagn.

-59 med Nene Vally husvagn.Morris Minor TravellerMikael Erikssotr,

15



Från klubbträffen i Vemdalen

Opel Rekord -60 med Susanne Rudbeck i tidstrogen kiol.

En diger samling bilar i Vemdalen bl a Morris , Doge, Zephyr, Opel, Chevrolet och
Erskine.

t6
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Vex{l Cl em s xxn it[s rl Nxval\nxdm rn m §er

Generalagent för Srzerig;es
GEJNNAR, LANGBOnlc

Kungl. I lovle vcrantör

NYBROGATAN 8 STOCKHOLM
(snett emot K. A. K.)

t7



srrmmEHmlnnE lgBB
Greta og Arvid Erikson, Hammarstrand og undertegnede med kone Brit och datter var også i 1988 på ferietur med
gammelbil som i fjor.

Greta og Arvid kom til Trondheim og sammen kjprte vi til Telemark. Etter endrgy uke skilte vi lag i Moss. Greta og
Arvid kj4fie til Karlskoga og vider hjem. Undertegneqe kj4ro fprst til Oslo, videre hjem til Trondheim. Grunnen til at
jeg vil sende noen ord til Backspelgeln er at vi deltok i Sjgorml6pet i Seljord, Telemark. Lflpet samlet omlag T1kj4re-
toyer.

Eldste bil var en Fiat 501 1925 modell. Det var stor stas med Greta og Arvid's Buick 1935 som var eneste utenlandske
deltaker. L@pet som varpå ca. fem mil, med start i Seljord og innkomst i Morgedal.

Om kvelden var det fest med premieutdelning på Morgedal Hotell. Greta og Arvid ble nummer 10 av 75, noe som må
sies å vaere en god plass när man tenker på at det var nordke spprsmål. Som premie fikk de en fin rosemalt norsk tre-
bolle fra Telemark. Hvis vi hadde sendt påmeldingen innen fristens utl6p, så hadde Greta og Arvid også fått premie
for lengst kjpring fram til 16pet.

Morgedal blir regnet som "skisportens vugge". Her ble verdens fgrste skirenn holdt, som var en hoppekonkurranse.
Turen i år gikk også uten noen stprre problem. Undertegnede hadde en punktering. Den st@rste opplevelsen var Dalen -

Telemark. Vi ble advart pä grunn av de meget lange bakkene, men også de gamle bilene greide dem godt.

Overalt hvor vi kom var det alltid de samme sp6rsmå1ene? "Hvor gammel er bilene" osv. Vi motte ikke en eneste garn-
melbil på turen med unntak av bilene i Telemark som var på vei tiVfra 10pet.

Arvid kom med en morsom bemerkning i Lillehammer:
"Har inte byen sökt q§ i D94? I Ostersund är det massor av
hur det gikk. Nu har Ostersund sendt flaggan og skylterna til
Lillehammer." Vi fär 4nske Lillehammer tillykke med ar-
rangementet i '94 og vi håper at Sverige får holde de olym-
piske lekene senere.

Vi har hatt to flne somre sammen med våre gamle biler, og
turen i 1989 er på planleggingsstadiet. Den blir kanskje lagt
ti1 Sverige, etter to år med suksess i Norge.

flagg og skylt som visar at byen har sökt OS. Nu vet alla

Johan Rams0skar

PS ! Jeg kan trygt anbefale SjOorr''nl6pet i 1989, som holdes
8 juli.

Made in Norway.Dette kj4retly er i nrerheten ov Seljord.

Fra Sognefieller, I 400 m o h.
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Omslaget i Backspegeln:
Visar Carl Ivarsson i oktober l9l3 som privatchaufför åt grosshandlare Lithander framför dennes
gård i Karlslund, Östersund. Carl lvarssön föddes i Höla, Hallens socken den22januari 1896.
Han erhöll "kompetensbevis" den 20 april 1913, 17 år gammal.
Bilen iir
Är tgtl d denna bl a transport av "luft-
gäster" t ochdiplom "somerkänslaförbe-
römviirt uppträdande i trafiken". Carl Ivarsson som blev 92 är avled den 1 oktober 1988, han var
bilför . "are i 70 år - ett fantastiskt rekord som jag hiir vill omtala. Jag hade förmånen att då och
då träffa honom under hans sista decennium niir han bosatt sig i Valla på Frösön.
FolkeLöfgren
fVBK:s Arkivarie.

r9



Sforsiörollyt

Segrarekipaget i klassen upp titl 1%0 Örian Bergqvist ochThyra Nilsson FordT 1925.

Från uppehållet i Höglunda. Bo BergstenmedVolvo PV 652 1931 och
Gunnar Isaksson med Studebaker Champion 1950 och SMW 10 1965.

J
J
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Kö för pilkastning i Höglunda med Mercedes 170 S 1950 tillhörande Gunnar Persson
Asarnafrömst.

Jan Gunnar Jonsson med Plymouth Coupö 1948 och Constructam Condor 1964 efter
uppehållet i Höglunda.

2t



På marknaden i Hersehey kan mon ftnna det mesta
som har med gamla fordon att göra. Mycket ör dyrt
mm civen "fynd kan göras.
En halv skrotad kaross, Corvette -63 betingade ett
pris av 4800 dollar, eller som tydligt angavs pd bilen:
....bestoffer!!!

==. I
tli
ay )

,

Ungarnas förtjusning var förstås att vcilia blnnd tusm-
tsk mrirken/dekaler, I dollnr för 3 märken !
Brandbilen ovon var från 1916 och helt i originakkick.
Kunde blivit din för så dcir 21-tusen svenska kronor !

I
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Den STORA dagen .

Lördagen var som en !iten vilodag från
alla inköp av delar ! Då var det dags för
den stora bilparaden - SHOW CAR - där alla
fina vagnar från hela USA skärskådas av
kritiska jurymän for att få så många plus-
poäng som möjligt. I varje fall är det alla
ägares önskan !

I det vackra vädret gick man omkring bland
alla typer och modeller av bilar, i skick bätt-
re än när de en gång Iämnade fabriken.
Majoriteten var USA-bilar men en och annan
europe var med i SHOWEN, då i första hand
engelska bilar som Jaguar, MG, osv. Ingen
Volvo eller Saab syntes dock till. På kvällen
var det förstås snack i bussarna om allt vi

sett under dagen. En härlig dusch och en
god middag avslutade kvällen. Maten är fö
ganska billig och inte bara hamburgare och
Coca-Cola som man kanske tror. Det finns
många andra matstä!len också.

Bilar, bilar och åter bilar. Lincoln Convertible 1947,
bilden nedan, låS i prkkiget 250.000:- ! ! !
Billigare vor Ford -36:an, >>bAro<< 170.000:- ! ! ! !



Nedan:
Fin Chevrolet 4-dr, 1928. Förblev osåld trots

priset, 4.8U) dollnr.

ovanlig bilmodell, Plymouth coupö 1950' Pris: 4'450 d'

Betydligt fter dollar kostade en Jaguar E-type -22'5(n d'

En mycket fint renoverad bil !

En sIMpLEx motorcykel, I2s cc kunde köpas för
>>simpla<< 950 dollnr ! ! !

il

Ovan:
Chev -56 biöds ut för 14.900 dollar'

De soto, tidig Sr-talare. Bra skick, billig !

De Soto Airstream, 3futu|, trevlig och ovanlig modell

Ingen prislapP !
Buick Roadster tg30 (?) exklusiv modell' biista mtrut-

trolig prisklnss 250-tusen svenska kronor.



Supenbihr. . . .

- Natten mot söndagen var kylig men som tur var fungerade värmen i vår buss, dock inte i en
av de andra. Marknaden i Her,shey var slut för vår del och vi tog farväl av gruppen som skulle åka mot
Sverige via New York efter en veckas vistelse i USA. Vi andra beslöt åka till Carlisle och den stora bil-
autionen där. Efter diverse felkörningar kom vi fram till denna omtalade tillställning som betraktas som
final på årets begivenheter. Vi kände oss som lodare bland smokingklädda auktionsutropare som har en
svada liknande ett Niagarafall !

Noga räknat var det 199 objekt som ropades ut varav många gick tillbaka till sina ägare. Buden var
alltså för dåliga. Men vi tyckte nog att alla bud var för höga. Ett minne och en stor upplevelse var
dock denna tillställning som samlar dollarstinna köpare och säljare från hela Amerika. På parkeringen
utanför trängdes Rolls, Bentley osv. så vi parkerade våra bussar en bra bit därifrån.
Skall man göra prisfynd, då åker man inte till Carlisle. Första utropet var en fin A-FORD Coupe 1930.
Den gick för ,baran 7500 dollar, men sen började priserna stiga betydligt. En PACKARD Speedster i

toppskick gick för 173.000 dollar (över en miljon kronor) ! ! !

a5)

- Chevrolet, Chevrolet, Chevrolet . . . .

- Packard, Studebaker, Buick . . . .

- Cadillac, Ford Mustang, MG . .. .

- För bara 75M dollar blev mon iigare till denna

fina A-FORD Coupö 1930.
Bilden till vönster.



världens största veteranbilmarknad

medTWAtillNewYorkochdetstoraveteranäventyret.
il;tid.*.Virr.[noiavidframko:nstenomdenperfek-

för samma biljettpris, rnenvi ted ju ingen direkt nöd heller'

Väl fr amme i N Y gick det som smort genom p3s.sko1tr9l

uartoi. Som vi had-e avtalat så dökdet uPp 9tl tJeJ Ptd ?l
iir-a t on : obbade åt och diir fick vi ut-vära 2 husbilar vr n
^räiivratJiivAuesotoött-itita"ongeftir2timmar'Nuvarde

direi<ten efter en läng resa.

vivartidigtypp il1iå:ll3i,;l,I.liT:rur#J:;
bilarbara 100m
iIän riiruto-t er natt'

I marknadskatalogen finns hela området uppritat och inrutat så det iir enkelt att hitta exempelvis alla

som sriljer Fordgrejo_r,-vi qigt som besattäiääääil hffi i;ll" fan inte se allt. Det fanns 8 000 siil-

jare ocli flera tusen bilar till salu'

vi handlade en del grejor och 2 bilar, en Plymouth coup6 -49 och chev cab -67'

vi hade svenskt kokkaffe med och det varperfekt att gå till husbilarna och

sen man sått näsra ii-**ä Sondag em avtog T <näden och vi lämnade

il;ä#kunttän i envecka, och åkte en turpä
Hersev där nästa marknad redan hade börj at'-Den

dian Mc-firmu, ,n dv^ä#-Å*i,ttro[t"t Udi iput rna relisiösa sekt som le-

ver på 1800-tatsvir #ä&ilii[rtääi-åi, uitt , outh cäb -48 och mådde

som prinsar!
i Hersevmeden Chev Pickup -38, enDodge Coup6.-48'

diu.tt" t"te:vdelar. Många svenskar fanns päplats Dr.a

sic Motor en Chrysler Coupd -40' Naturligw-is-hann vr rn

sey, men mun lio, g**t"rut hitta reserväil titl ;I;Uif . Vi iag Uääe Mortis, Volvo' Citroen' VW o s v

män amerikanska-bilar/ elar dominerar'

Söndag em stYrde vi åt
men 200 st förhandsan
den biltigaste bilen,
vuxen fickplats i sit
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besvlirad av avgaser, ty inne i auktionslokalen iir det en obesl«ivlig avgasmättad luft. Det iir knappt att
miinniskor kan andas. Alltnog 2bilar till köptes, en -82 Chev Picup och en -72 Cowette.

Nu började detjobbiga. Att köra 9 bilar + 2 husbilar till New York för skeppning. Vi varju som bekant
bara 9 personer. Allting löser sig så småningom, och även detta trots bensinstopp på highway och en
bil som lade av mitt i smeten i rusningstrafik i Bronx. Men sådant iirju stärkande för nerverna. Efter att
ha ordnat för skeppning och stuvat resväskorna mer åin proppfulla så äterstod nu bara hemresa. Vi Iäm-
nadetillbakahusbilarnaochfick skjutstillKennedyairport. Niirjag skriverdettaden 15 novemberhar
vi hiimtat bilarna och tullat in dem och viintar på reg plåtar.

Vad kostar då en sådan hiir resa? Jo, flyg Arlanda - New York t o r 2 650 k + ll4 del i husbileni2
veckor1050kr+liteförvägtullar,evcampingavgiftosvgöretttotalprispå4000kr+matkostnad
och bensinkostnad. Bensinen kostar 1/3 av priset htir så det iir inga oöverkomliga summor. Vi som va-
rit på en sådan hiirresa en gång kan verkligen rekommendera att ni som har möjlighet: ÅK! Det tir en
minne för livet.

Plymouth JG.



*** tLil-Il0nt 50 åt ***

minnen för Ivar.

Efter kaffet gick stora porten åter upp och en bzir-g$ng9[illtån Nisse Anderssons äkeri kom med

veteranblklubbens ö"ä;;irii;;:il riifi ;;r;,ii#i soo a* modeu rurades in och överlämna-

de s till Iv ar till samniffi;J; a$f '' "1n §l'i f*": Ylb:* l f 5;l* .?*"':3*:,T å ff 3::'
;iiräi:'JräJt',:ä:,äil;ffi;ä"4ä{;äuåör *n aen griinste rikti§t rint i restbervsningen

Foto: C Rudbeck
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ll

sent.

B1lnyc(larya ö-verltirnnas. Frdnvönster: Susanne Rudbeck, Sven lernberg, Ivar Erilcsson och
Claes Rudbeck. Foto: GB fernberg

GBJ.

Ett stort TACK till Nisse Anderssons åkeri, som även denna gång ställde upp för
klubben och ombelgtjd. tranporten av denna Hillman från Lugnvik till ttuUUgara-
get och sedan från klubbgaraget till Ivars bilhall i Odenskog pffestkvällen.

Jemtlands Veteranbilklubb.

röNETAG

Bärgnlngsbolaget I Östersund AB
Inspektörsvägen 4, 831 48 öSTERSUND
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MU 
I SIDOBNA

Av Sven AsP

Eftersom ätergivningen brev ganska dålig nrir artiklarna med dessa cykrar rycktes visar vi dem

igen.

B engt-Olov Lybcicks Moto-Reve I 9 I 3
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Henry Jönsson lr{eracar 1921
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LÄNETS ÄIuSTA HARLEY.DAVIDS ON?

LiinetstroligeniildstaH.D,ffån.1917,ägsavKurtBelglundiSkaliinget.Hanfanndensåsentsom
rs87 ,vilket visar att det fortfar*t".ggl'i^'i* ill**iåSt'*11;i 

t*ä' närmare titt på kurts H-D'

iäilttiäi"'iiffbä[öå;;d"t';;a=t5anaf -'-rib*qluppptod'
Historien o- nutffiäffi; åt'ilåä;ttrtiitt'irt"i' Å' tqoo var W

mal,ochhansk
av motorer. Av e dem i vanliga cykelra-

dson, Wa

medmotorc essutoml

äåilunntUa skin' Dess

ffi;ö*ieoa. rvu det sej. att
'verksäen igen för Ytterllgar

gen blev
isade sej
ochbak-

1902t: Ätdre brodern Davidson, walter, slutar sitt ordinarie arbete för att bygga motorcyklar pä

heltid. verkstaden byggdes ut till3,5 x l'0 meter, och fyra exffa arbetare anlitades på

deltid. r*iri;,".yklar byggdes och såldes under sommalen

1906: Fem H-D tillverkades. Ny större verkstad påbörjades på annan plats i Milwaukee'

1906: 49 H_D tinverkades av sex anstäIrda. Arthur Davidson srutade ocksä sitt ordinarie arbe-

te för att ägna sej helt åt fabriken'

L9072 154 H-D tillverkades. Borta-på universitetet konstruerade william H-D:s bottenliinkfjä-

drins. r"ja]lJ"u.åäärä D;iaJ;r;wittiu- A, gick med i det unga företaget'
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1908: 450 H-D tillverkades av ca 24 anstiillda.

19(D: Första provserien av tvåcylindriga H-D tillverkades. Encylindriga modellen fick störe
motor pä ca 570 cm3, och ramen gjordes liingre och kraftigare.

19lt 43l ansttillda.

19122 1076 anstiillda.

1913: fg{jedrift kom som alternativ till remdriften. Kopplingen satt då i baknavet en-
cylindriga modellen fick mekaniskt styrd insugningsventil i samma utförande som den
wåcylindriga varit försedd med frän början.

1i9l4z Over 8 000 H-D tillverkades. Tvåviixlat baknav introducerades. Export till Europa
började.

1915: Treviixlad vanlig växellåda kom. Motorn fick automatisk oljepump.
1916z Kickstart kom på den trevlixlade lädan. Troligen kom också den pya rundare tanken

detta är.

l9l7z Olivgrön fiirg. Förbättrad motor.

årsmodellen på Kurt Be s
21juni l9l7 päEmil Be
vZ l2l.Hurmyckethan

teden ägareoch fictnyttregistreringsnummer:Z 2 i
Klövsjö, söder om Asama. Några av hans barn minns att niir de var små, stod H-D:en under en körbro
och anviindes som leksak. Detta var troligen i b et.

Gamla saker som bara får stå, råkar ofta ut för Så och denna H-D. Den lokala grov-
tippen var en djup vägsliint med ett räcke som k nga". DIir slängdes H-D:en. Män en

så fina saker. Han plockade diirfrir rätt på
h logar på sin gård. Så småningom såtdbs

ingstur till den nuvarande grovtippen för att se
och tittade, komen annan man fram tillhonom

lnd attvara håir?" Kurt som blev minst sagt förvånad över
ttillståndförattgåpågrovtippenfrågade: "VilkettillståndT" "Frånkiiringa
a illmarigt.
letade mc-delar. Den andre mannen berättade då att han hade en Indian.

Kurt svarade atthan inte trodde.på det, eftersom han hade letat överallt i trakterna och inte hö;rå6i
om en sådan cykel. "Ja, men jäg har inte berättat det för någon tiaigarJi, i"a.ade mannen. Kurt
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wivlade fortfarande, men rnannen envisades med att han hade en Indian. "och den är grön", påstod

han.

Davidson.
Ett år senare har han fått tag pä en motor, även om den ?ir ett par år nyare. Efter ett tips från en nybli-

ven kunde han åka

och 1 godbitär' bl a

ffan fotPlattor, cY-

lindrar, hastighetsmätare m m'
b"t här är förmodligen länets

äldsta bevarade Harley-Davidson.
ööf, vad som gör den ännu intres-

santare d,,t att den kom hit som nY'

Förrtu ägaren bodde en mil nolr om

Kurt, rnedan den andre bodde en

-if sEderut. Nu har den hamnat mitt
emellan och duir kommer den för-

ilpp;ingsvis att återfå sin forna

efätir. E; förutsättning för att detta

i"äirf.umnna uppnås är atthitta al-

il.dade delar. Sä har du några

irp;;t" äitar till tidigaH-D:.Iun dn

iliälil i rtt getop att berätta det

för honoÅ pftelefonnummet O68T

- 304 05.

frtotc tsdcttas )ulbotu

Morris Minor klubbens medlemmar med famlrjer hade nöjet att gå till dukat julbord lördagen den

3 december. Ann frir 
".ir-ftfiLael 

hade med dån iiran ordnat a,lt'

Den mestadels hemragade maten smakade mycket bra och räckte även till sup6 fram på småtim-

marna. vi hade raråiät t 
"urigt 

herakvaiiä" årä,avtingar,-lotteri och historiöberättningar' vi säg

videofilmer frän träffän på Fitrson -gz 
"äh 

irt, Närg"r"".n -iis. *""n roades sig med tecknade

filmer.

stort tack til, Ann Lois och Mikael för en trevllg kväl', Ni,hade verkrigen lagt ned mycket tid och

arbeteföross*"ar"***Viserframemotjulgransplundring!?
God Jut och Gott Nytt År önskas alla!

Björkarna.

34



och sonsonen Henrv Ford II.Ilenry F-ord nted Fru Clara

D.et ör mitt i natten, den 4 juni 1896. Ånligen ör den klar:
Henry Fords fiirsta bil.

I ett halvdr har Ford och hans kompanjoner jobbat med
projektet, Nu, nör allt ör klort, upptäcker Ford att de glömt en sak.
Bilen skall ut ur skjulet. Det går inte, dörren ör fiir liten, bilen fiir
stor.

Skjulet raseras, bilen rullas ut.
Så börjar Forderon, som tar slut nör sonsonen Henry Ford II

dör i Paris 29 september i dr.

NI ägra är in pä det nya sekler dr
I \ nykomlingen Ford Moror
Company redan ett framgängsrikt fo-
retag. 1903 tillverkas 25 bt lar per dag

men grundaren År inte nöjd.
Hans programlorklaring datcrar

Robert Lacey i sin monumentala
bestseller "Ford" till 1907:

Jag skall bygga en automobil f-or
de stora massorna. Stor nog lor en
familj, mcn liten nog lor en person
att sköta. Den skall konstrueras av
bästa material, av de bästa arbet arna
och efter de enklaste ritningar sont
rnodern maskinteknik kan åstad-
komma.

Den skall ha ett så lågt pris art
alla med en hygelig lön kan njura av

den med sin familj under många
timmar på Guds öppna vidder.

Året därpå lanseias Henry Fords
mästerverk, hans T-Ford. Den kostar
825 dollar, mycket pengar när års-
lönen for en lärare är 850 dollar.

Yörd vortenda öre
Men ingen bil som kostar under
2 000 dollar ger Ede r nter, heter dct i
reklamen. I,åståendet är helt sant. T-
Forden är världens mest sofistikera-
de bil med fyrcylindrig motor och
en halvautomatisk växel men ock-
så den enklaste. Stark men lätt. Re-
jäI. Var mans bil.

T-Forden blir en enorm succ6, till-
sammans med radion kommer den

att lorändra det amerikanska sam-
hället. Den är början på anrerikanens
kärlekslorhållande till bilen. År l9l 8
skriver en farmarhustru i Georgia till
billoretaget i slorstaden Detroit:

Vet du Henry, din bil har lyft
oss ur skiten. Den gav oss en glädje i
värt liv. Vi har älskat varje litet
skramlande hos henne.

Massproduktion
Bilen säljs i l8 664 exemplar 1909-
10, dubbelt sä mänga året därpå. Or-
derstocken bara växer och på något
sätt mäste Ford göra produktionen
mer effektiv. Lösningen kommer
med världens första löpande band,
som introduceras 1913.
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Detärännuenrevolution.Banden
med arbctsuppgifterna kommer till
arbetarna istället lor tvärtom' De ut-

ör ett par enkla moment, bandet rul-

lar vidare. N u behövs inte längre

kvalificerad arbetskraft. Arbetstiden

lor att sätta ihop en T-Ford halveras.

l'}risct sjunker, i oktober l9l4 till 440

dollar och två år senare till fantastis-

ka 345 dollar.
Det finns ett stort mått av idealism

hos llcnry Ford. lbland är dcn hclt

äkta, men oftast har dcn inslag av bc-

räkning oclt ibland lörvirring'

Reformatorn
Ta The Five Dollar Day,till exempel'

Ford presenterar reformen l9l4 och

loretagare i hela landet fär skrämsel-

hicka. Fem dollar om dagen är nära

dubbelt så mYcket som en vanlig in-

dustriarbetare i USA kan hoppas tjä-

na.
Men det finstilta är det inte många

som orkar sätta sig in i. Drömlönen

är lorkniPPad med en rad Presta-

tionskrav. Reformen har tvingats

fram av den stora omsättningen Pä

personal hos Ford. Jobbarna hatar

det löpande bandet.
Det finstilta till trots blir ""femdol-

lardagen" en milstolpe inom LJSA:s

industrihistoria: arbetare i en in-

dustri med stor volym och stor vinst

skall ha hög lön-

Det blir bokstavligen slagsmål om

jobben hos Fofd. l0 000, ibland
j s ooo män samlas På morgnarna

utanlor fabriken i lorhoppningen om

att bli anställda.

ka rappakaljan upphör plötsligt ef-

ter två år. I ngen vet riktigt varför'

Artiklarna blir en skamfläck som

aldrig riktigt kan tvättas bort från

namnet Ford.

T-Forden töntig
Annars står Henry Ford På toppen

1g23, det år han fyller 60- Av alla bi-
lar som tillvcrkas i USA ät 51 Pro-

cent av märket Ford. Sedan vänder

clct. Två år scnarc är siffran 45 pro-

cent. Bilkungen vägrar att ens prata

on) att ättclra sin älskadc 
-[-Ftlrd'

Konkurrenterna har skärPt sig och

gör också bra bilar. T-Forden börjar
framstå som bullrig, omodern, ja,

som töntig. Det börjar bli pinsanrt

att vara Ford-fiorsäljare-
Först efter många avskedanden

och bråk kapitulerar Ford. Efter I 5
miljoner exemPlar av T-Forden går

den i graven 1927 - Efterträdaren,
Model A, blir ett nödvändigt lyft f-or

ett löretag Pä väg in i kris-

Ny Ford tar över
Förnyelsen kompliceras av gencra-

tionsväxling iFordtoPPen.Redan
l9l8 har bilkungen utsett sin efter-

trädare, ende sonen Edscl' Dcnne

blir VD samma år, en Post han be-

hållcr till sin död-
Edsel Ford är begåvad, bildad och

har sinne lor design. Han blir snabbt

populär, men det hjälper inte' Henry

vägrar släppa rodret och Edsel är lor
svag ör att ta det ifrån honom-

Edsel kan vara tuff, men varje

gång det blir konfrontation med fa-

ä.rn backar han. Bekanta berättar

hur Fordkoncernens V D går hem

och gräter efter ett särskilt lorödmju-
kande nederlag.

Depressionen slår hårt i Detroit
och hos Ford. I 9 30 går Chevrolet

örbi som mest sålda bil. Arbetsstyr-
kan ltos Ford har halvcrats pä några

år, nlcn 1932 spclar ltan ut ctt ttytt

tluttrlkolt: V 8-ttttltot't't, solll 8or cll

bil med sting till var mans egendom'

Men decenniet komnler att präglas

av Fords bittra krig med fackfio-

reningarna och loretagets samarbete

med rena gangsters.

överfull
Edsel Ford lorstår tidigt vartåt det

lutar när arbetarna organiserar sig i

ncn på pressfotograferna' Slagskäm-

parna kom mer från f-oretagets "sä-

kerhetsavdeln ing" vars chef H arry

Bennett giort kometkarriär och blivit
[{enrys t tigtu hand. Tuff, effektiv
och fixar det mesta-

Med sina mänga skumma kontak-

ter gör Bennett loretaget beroende ar' )

'!Rejä1"
Ford är vid det här laget en av lan-

dets mest berömda och rikaste män'

Bilkungens floräldrar kom från Irland

på tgjO-talet och Henry växte UPP

pa tundsbygden i Michigan' Uppväx-

i.n prägtäi ttutkt Fords livssyn och

så kallade image.
Han framstär som en enkel och he-

derlig miljonär, nykterist,' anspråklös

och iejäl. Precis som sin bil' Det är

ingenting "märkvärdigt" med. Henry'

rÅ själv hyser lantisens misstänk-

samhet *oi storbankirer och folk

med universitetsutbildning'
I hemorten Dearborn köPer han ert

tidning och i den uppenbarar-sig ct
mörkare sida hos den anspråkslöse

bilkungen: Judehatet.
Under två års tid Publicerar tid-

ningen en serie artiklar med utfall

*oI judarna och deras "osYnliga

sammansvärjning". Den antisemitis-
IIenry Ford ret,olutionerade inte bara bilarna. utan introducerade ocksa det

Foa f'

I
löpande bandet.
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Ford.hbriken i Detoit blev J?)regångare både vad gtiller produktionssött
och lönesiittning. 

Foro: tBL

> tvivelaktiga leverantörer och rena bli chef liir någonting. Till slut över-
gangsters. Bennett avskedar godtyck- talades han ait t, 5r., ett tiiretagligt alla han tror har samröre med prägrat av kaos och korruption.
facket. Henry II fär snabbt nykte om sig
. .l april l94l bryter en strejk ut att vara blygsam och effektiv. Han fi-bland I 500 stålarberare, som Ben- rar sin lorsta triunrf med 1949 årsnett tiirsöker ersätta med egna hej- snabba, snygga oclr storsäljandc
dukar. Aktionen misslyckas då nå- Ford.
gon 

. smugglar in sprit i fabriken. Bara några år senare tycks han
Strejkbrytarna dricker sig fulla, löper fullvuxen ,in nyu roll. När folk talar
amok och slår sönder mängder av om bilkungen Ford menar man nu
dyra mask iner. Henry Ford II. Succen med Fords

För en gångs skull står Edsel på sig ltirsra sporrbil rhunderbird I954
inliir fadern. Henry ger sig och i juni ftiljs av ännu en stor triumf. 1955 in-
undertecknas ett avtal med bil- troduccras Ford Company på bör_
arbetarnas lorbund. sen. Högkvarteret översvämmas av

Edsels hälsa börjar vackla. Läkar- ftirfrågni_-ngar från en ull.ärh.t ,on,
na upptäcker långt framskriden can- vill bli delägare i den amerikanska
cer och Edsel Ford dör i maj 1943. drömmen,
Henry Ford överlever sonen med Det är den definitiva hyllningen
fVrl år. Vid bilkungens begravning rill den gamle bilkungen, uttryckt
hyllas han som en folkhjälte, 100 000 som sig b6r i dollar.
människor defilerar ftirbi kistan.

Vid sin död har han - Iiirurom Modell "Edsel',
sina tillgångar i fiiretaget - ett per- Men innan 50_taler är slut skall Ford
sonligt bankkonto med drygr 30 mil- också uppleu" 

"tii.jatimisslyckandejoner dollar sonr tiagikomiskr nog döps rill Ed_
Någon tömmer hans fickor. De in- sel. Det äi namnet lediingen fastnarnehåller en kam. en fickkniv ocrr ell ftir rrär dcn prescnlcrar en rrcrr nymunspcl. moclcll i en 

'dyrare 
piisklass. Mcn

Henry rr å:l,Ht;äi.'fiiiJil"j;l;.Tl[Tå_
Många hävdar att det var hans hust- selmoderien dras med envisa fabriks-ru clara som låg bakom hans sista fcr. Efter två år dras den in och i dagöverraskning. Han rämnade inre är Edser en der av det amerikanskamakten till Bennetr utan till son- språket. O.r U.ryå"Jurto.
sonen Henry II. Der oroliga åO_rrt.i- betyder ftirDer var en motviilig eflerträdare. Detroirs biiinakare i forsta handHan rekryterades 26 år gammar, milt främmande hot - {iirst europeiskauppl i sin utbildning i flottan. Han småbilar, sedan jrpän.U bilar.var inte speciellt intresserad av att Fords nye vD - senare örsvarsmi_

nister - Robert McNamara börjar
l960liirsvara ,iiretager genom att in-
troduccra den ftirståndiga Ford Fal-
con.

Men bakom flera av Fords mest
uppmärksamrnade franrgångar på
60-talet liggcr Lce Iacocca, cn oer-
hört ambitiös ftirc derra Fordliir-
säljare.

Han är mästare på det sorlt scnare
konrmer att kallas "packaging". Han
lar stommen från cn gamnral Ford-
modcll. ändrar ulsccndct en aning,
lägger till några fincsser. Sinrsalabim:
Ny nrodcll, ny kundkrcts. nya vins-
ter.

Hans genonrbrott kommer med
nrodcllcn Mustang 1964. Fords örs-
ta bil lor dcn urrga publikcrr. Lcc Ia-
cocca har tagil ftirsta slcgcl. sex år
senare ulnäntns han av styrelseord-
loranden Henry II till VD. Iacocca
börjar invänta Henrys penslon.

Pinto
Två saker stör Iacoccas ritningar.
Pinton börjar brinna och Iacocca
drabbas av storhetsl,ansinnc. I\,lodcl-
len lanseras 1970 och är lacoccas
"baby". Kanske har produklioncn
gått litc väl forr.

En Linda Gray, henrnrafru i Kali-
fornien, krockar med sin pinto. Den
exploderar och Gray omkonrnter.
Det visar sig att bilens bensintank är
alltftir utsatt vid kollisioner. \,ttcrli-
gare 60 personer nrister livet i pinto-
olyckor och kritiken växer.

Iacocca undkommer stormen rela-
tivl oskadd. Han lever nu som en
kung på ltiretagets bekostnad, vilket
väcker ont blod hos den nrer diskrete
multimiljonären Henry Ford II.

Till slut Iiirsöker lacocca ntanöv-
rera bort självaste Ford från ledning-
en. Det blir ftir myckel och lacocca
får sparken.

- It's jtrst one o.[those things, sägcr
Henry Ford när han ger lacocca be-
skcdct.

Ett år senare, 1979, drar sig Henry
tillbaka ft'årr Fordlcclnirrgcn. I lau
övclgcr också Dctroit. nu en ltirfal-
lcn storstad nrcd ctt ruggigt cityont-
råde.

Hans son Edsel Ford Il jobbar i
Fordkoncernen, liksonr William Clay
Ford Jr, son till Henrys bror. Men
ingen i Detroit tror att någon av denr
komnrer att leda Ford.

Familjen Fords.tid är ftirbi - och
Lee lacocca är chef lor Chrysler.

--
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Här syns femton numrerade fordon. På slutet finns tjugo alternativ. Det gäl-
ler nu att hitta rätt namn till rätt bitd. Fem alternativ är alltså felaktiga.
Skriv ner ditt svar och skicka till:
Kalle Roos, Tullingsås 6L37 A, 833 00 Strömsund.

Senaste inlämningsdag 3L januari (poststämpel).
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BSA
Studebaker
Sarolea
Plymouth
DKTry
Ariel
Kaiser
Facel Vega
Peugeot
Skoda
Harley-Davidson
Renault
TWN
Frazer
HusqYarna
Fiat
FI.{
Indian
Volvo
Nash
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vÄLKoMMENTTLL ossl
\rI BLIR
ALLTFLERO'O

Andersson, Alf
Åtsta 47 1

830 zz r'ÅrER
063 601 88
Volvo P 1800 ',66

Magnusson, Olle
Björnön 3245
840 50 GÄLLÖ
0693 320 10
Volvo PV 56 -39

Molund, Olle
Samsta 1358
840 50 GÄLLÖ
0693 303 60

Månsson, Per
Köpmangatan 428
83130 OSTERSUND
063 11 6677
BMW 2OOO CS

Oscarsson, Inga-Maj
Krondikesvägen 66 B
831 4 ÖSTERSUND
063 10 18 94
BMW R 60 -67

Pettersson, Bengt
Pl 1183
820 90 YTTERHOGDAL
0680 82r 19

Repfenning, Christer
PL2L6
820 90 YTTERHOGDAL
0680 600 7r
Ford Taunus 17 M -58
Ford Anglia 106 E -62
mfl

Sjöblom, Ulf
Lillfja[y3gen7
831 7I OSTERSUND
063 855 83

Jaguar MK23r4'63

Skutberg, Rolf
Smultronvagen2l
831 62 ÖSTERSUND
063 10 10 89
Messerschmitt -55

Visste du att du och andra bilägare betalar in ca25 miljarder till staten i är i olika bil- och

bensinskatter.
Det lir mer än dubbelt så mycket än vad man investerar för att underhålla och bygga vägar.

Resten konsumerar staten för andra ändamål.
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W HAR FLffiATI
FRANI T[LLr

Skogsvägen 14

Brunflo

Optand 2873
Östersund

Elgendahl, Christer

Engström, Paul

Johansson, Björn

Carlsson, Christer

Karlsson, Liss-Marie

Lindgren, Arne

Näsmän, Roger

Raneryd, Rolf

Rönngren, Jan

Kläppe 2351
830 01 HALLEN

Ingången 5
831 6T ÖSTERSUND
063 1290 63

Västeråsen 1650
840 73 BISPGÅRDEN

Thunbergsg atan L4
LzL 45 JOHANNESHOV

Färgargrän dzl
lOttosson/
831 51 ÖSTERSUND

Bredgårdsgatan 8 A
833 OO STRÖVTSUND
067A 131 18

Polhemsgatan 20
703 63 OREBRO

Onevägen 15, IV
83200 FRÖSON
063 11 9572

Runöbacken 18

184 OO ÅTPRSBERGA

TibaststigenT
833 OO STRÖMSUND

Hovslagargränd 1

Östersund

S Torlandsgatanz} C
Ostersund

Kopparslagargränd 10
Östersund

Ängs gatanl3
Strömsund

Brunflovägen 26
Östersund

Pionjärvägen 73
Brunflo

Välje 2905
Hallen

Höganäsvägen 5

Strömsund



+++ FYNDISKOGEN + + +
Det går fortfarande göra fina fynd btand yngre veteranfordo_n i den Jlimtliindska storskogen.
Denhar kvartetten bilar hittade ett repotageteam från LT i Oviken.

Saaben kanske ett tidigt 50-tal, Folkvagnen och DKW:n från 50-ta1et, @h bussen från mitten av
60-ta1et. Allt iir till salu för en billig penning.

Kontaktman Jan Andersson - LT, telefon 063 - 15 55 00 eller 15 55 34.

ELSTATKOPIORI
ooFMFffiG!

lvår tärgkopiator blir
vanligt 80 gr papper,

kopiorna i mycket
snabbt och enkelt

hog kvalitet på
medan du väntar.

Kopiorna går att täfrån vanliga bilder, dia och negativ.

27 ÖSTERSUNDKöpiTangatan 40, Box 620, 831

Telefon 063 12 50 00
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Mimnden

NOS slitedeler fra gammelt lager i Trodheim. Ca.20 tonn!
Vi har bl. a.: styreledd, gearboksdeler, dynamoanker, pakningssett, stempel -(kolv-) ringer,
bremsesylinre,lysparer, plugger, clutcher, hjullager, st6tdempere, bremseband, fordelerlokk,
stifter, rotorer, termostater, viftereimer, startl«anser, tennkabelsett:
(eks.: 1 sett til Opel Olympia-Rekord 1939- koster l<r. 25.-)
Disse delene gjelder spesielt 1925-1970 tallere.
Skriv og fortelle hva du mangler og vi gir deg et tilbud. (NB: gi så noyaktige data som mulig
om både bilen og delene. Vi er hjemme i mellom-jula. Send oss opplysninger om bilen(e) så
vi kan finne fram de delene vi har og, avtale henting/forsendelse.)
Adressen er: Ramsoskar, Postboks 3803 Romolslia, N-7002 TRONDHEIM.
Tlf.: Norge 07 - 98 55 84 etter 17.00.

Renault Gordini -65
Renoverad till originalskick
1 300 cc Arne Berg preparerad motor. Topp-
skick.

Harley Davidson 1 340 cc -81
Lowrider. 1 400 mil. Nyskick.

YW 1303 S -73
Något ombyggd. Helsva^rt.

O{an Forslund tfn 063 - 11 90 70 eller 224 53

4 st Broadway H 78 x 15 diagonaldäck
med 9 cm bred vit sida, nästan nya!
J G Jonsson tfn 063 - 2L6 83

Ett parti BMC delar
säljes av Micke Morris
Tfn 063 - L0 4L 67

Austin A40 Futura
Edvin Backman
Tfn 063 - 11 51 80

Mercedes 2L9 sedan -59
I original- och utställningsskick
Per-Holger Persson
Tfn 063 - L2 30 60

KOPES

Originalratt (komplett med nav)
till SAAB 96 De Lux -62.
Köpes även andra delar av intresse som ljud-
dämpare med mera.
Tfn 0680 - 280 33, Lars Norell

Till Volvo P1800 -65
Sökes skiirmlist fram vänster sida.

Till Scania-Vabis lastbil -27
Söker kylare, motorhuv, ratt med snäcka div
instrument, motordelar m m.

Alf Nordlander
Erikslundsvägen 5
831 43 ÖSTERUND
Tfn 063 - LZ 22 55

Till Chevrolet -47
Hytt, flak, skdrmar,
Hasse Hansson
Smålandsgatan 14
829 OO SVEG
Tfn 0680 - 123 45

ll2 ton
bakljus.

Tiil MB 220 S 60 - 65
Köpes komplett motor + kofångare fram och
bak.
Hasse Möller
Tfn 063 - 216 7 6

SÅLJES
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VITVTE,RRALLY?
Har du synpunkter på detta, och om kommande
evenemang som:

§l"TtäXi,ftrHlt'"H*H;1,?iti3#ä',"å:
Veteranutställnin g, auglsep tid ej bestämd.

Hör av dig till klubblokalen tfn 063 - 10 05 60
måndagar 19.00-22.00 eller skriv och skicka
detta tillsammans med svaret på frågetävlingen.

Försciljes i parti och ninut at)

4..8, AMERIKANSKA MOTOR IMPORTEN
STOCKHOLM

AB Lånstidningens Civihryckeri, Östersund 1988


