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{f:q I E MT LAITDS V ETE RAT{ B I LKLU B B
bildades L970 och är en sarnmansluuring av ca 500 medlemmar
med ca 8 00 fordon, s om vill verka för att fiistoriskt intres s anta fo r-
don bevaras, restaureras till originalskick och behåtles inom liinet.
En annan viktig sak förklubben är attalla vi medlemmar ska träf-

fas och ha trevligt tillsammans med våra gamla fordon.
I klubblokalen på Odensalagatan 40 är det öppet hus varje Måndag kt 19.00 -
2L.30. Där kan Du ta en kopp kaffe medan Du studerarklubbens bibliotek och arkiv. I
garaget på Bangårdsgatan 55 får medlemmama hyra mekarplatser och Iåna dollyvagn,
motorlyft, blästerskåp, plåtkantvik mm.
Som medlem får Du bl a Motorhistoriska Riksförbundets stora annonsblad, med an-
nonser för hela Norden, och bn evenemangskalender, innehållande alla årets evene-
mang i Norden. Som medlem får Du också, efter minst 1 års medlemskap, teckna den
specialförsäkring som finns i Skandia eller Folksam. Genom klubbens gruppabonne-
mang får Du rabatterat pris på Classic Motor.
Rabattfås ävenhos: Sandgrens Järn&Maskin, ZätaGlal Auto-Tjänst, Heggans Indus-
tribläster, Ima kembar, Jerö Produkter, Kilremslagret, Morten Maskin, HP-Färg,
Fresks, Laitis, Reservdelen, Elektrodiesel.
Jemtlands Veteranbilklubb är ansluten till MHRF, Motorhistoriska Riksforbundet. I
klup§n1 tidning, B_ackspegeln, som utkommer kontinuerligt, är annonsering kost-
nadsfri för alla medlemmar i klubbar som är anslubra tiII MHRF.
Medle-mslugift fn 

-t+Q\r/år, familjemedlem 25 lrclär. Registreringsavgift för ny med-
lem eller återintrade 50 kr. En tidning per familj.

* * * * * * * * * {< * {< * * * * * * * * * * * * * * * * * * {< {< * * * * * * * {< x
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Jubileumsåret 1991
åir tillända. Det har varit händelserikt med både marknad, bilmässa och två dagars rally.

Planeringen infcir 
^r 

1992 q i.f^rll gång. Poswerkets portohöjning drabbar oss, men i öwigt ser vi fram
emot ett nytt intressant gambilfu.

Yi l,q fåttinbjudan till bilmässa i slutet av maj och tidpunkt för Storsjörallyt iir bestämd till mitten avjuni. Sen fär vi hoppas på vädergudatna, att det blir toppenväder nästä sommar. Sen ni!!!

Vi har i stort antal fo1{»n, som vi hoppas skall komma ut på vägarna. De iir jubefriade vnings testerl -Po, g9- ej ännu har någon bil färdig, tag"g på nagra eitra tot
och kör era! Lyckan blir fullständig, ntir bilen*är ftirdig.

§j ber. styrelsen för fVBK att få tacka för detgångna året i synnerhet Folke, ö4an, Hans Bertil och
Kjerstin och önska alla ETT GOTT NYTT Änt-

Sven Schylberg
Sekreterare.

$r" urhb

Intresset för veteranbilshobbyn bara ökar!

Jemtlands Veteranbil Klubb [öll på måndagskvällen den 2l/ll 1991 , ett välbesökt årsmöte ute i TIA-
Kinnalps lokaler i Torvalla. Arsmötet, som leddes av oldtimern,veteranen Petrus Sandberg, hade lockat
många nostalgiker. Intresset för veteranbilshobbyn bara ökar for 20 års jubilerande JVBK, som nu har
drygt475 betalande medlemmar, 26 familjemedlemmar och ett 50-tal i ungdomssektionen samt en aktiv
damsektion. Under det gångna året har klubben genomfört både en lyckad utställning av gamla fordon i
Curlinghallen, en välbesökt Mitt Norden marknad och ett uppskattat Storsjö Rally, som samlade 61
deltagare. Under året har klubben flyttat in i en ny klubblokal och genomfört några trevliga klubbträffar.
En ny klubbdekal har tillkommit och ett sponsorbevis har skapats för veteranbilshobbyn. Ärsmötet beslöt
höja medlemsavgiften till 140 kronor. Renoveringen av klubbens lastbil fortsätter under Helge Isakssons
ledning och för den verksamheten beslöt årsmötet anslå 2.000 kronor.

JVBK upplever Östersunds kommuns intresse för gamla bilar som mycket ljumt, vilket ?ir både tråkigt
och en smula märkligt med hänsyn till den PR veteranbilshobbyn ger. En perrnanent b.ilutstältning kunde
locka turister till staden, vilket man ej inser. Niir andra städer stöttar med lokaler, gör Ostersund
motsatsen.

Årsmötet beslöt rekommendera sina medlemmar att vid körningar av brudpar ta ut en taxa ä 1.000
kronor.

Inför 1992 satsar klubben på ett nytt Storsjörally 13-14 juni och kanske blir det en ny bilutställning 28-31
maj med Mitt Norden marknad. Efter årsmötes förhandlingarna intogs välsmakande landgång och ö1,
varefter kvällen avslutades med att Sven Schylberg gav en kavalkad med ljusbilder av klubbens 20-åriga
verksamhet.

Till ny styrelse för 1992 valdes Sture Kindberg, ordf., Else-Britt Tegstedt, v.ordf., Sven Schylberg, sekr.
och SvqnOlov Norin, kassör. Ovriga i styrelsän iir Iren6 Fregelin, Jän Gunnar Jonsson och Vincdnt
Eriksson. Till revisorer utsågs Yngve Boson och Rolf Nilsson. Till ny registrator utsågs M?irta Backlund
och till arkivarie Folke Löfgren. Valberedning Anders Kristoffersson, Hans Bertil Rosell, Irend Fregelin
och Folke Boogh, tillika sammankallande.
Avgående styrelsemedlemmarna Folke Boogh, Hans Bertil Rosell och Örjan Bergqvist avtackades för
välfördänta arbetsinsatser med varsin bukett blommor jämte Petrus Sandberg, som skickligt ledde
förhandlingarna.
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AMI.IETSBERA LSE FOR

S TYRELSENS S AMMANS ÄTTt.rtI.IG

Ordforande: Folke Boogh

v.ordf.: Hans Benil Rosell

Sekreterare: Sven Schylberg

Kassör: Orjan Bergqvist

Owiga: Irdne Fregelin

Jan Gunnar Jonsson

Sture Kindberg

REVISORER: Ynrye Boson

Rolf Nilsson

M edlemsregistrator: Kers tin Jämts äter

Arkivarie: Folke Löfgren

Evenemangs- och rallykommittd :

Else-Britt Tegstedt

Ernst Hjalmar Wallin

S VETERANB BB1

STYRELSESUPPLEANTER

Åt e Hoflin

Jean Jenssen

Vincent Eriksson

1990-9 1

1990-91

r99t-92
1990-9 1

L99l-92

r99L-9?

t99t-92

Claes Rudbeck

Rolf Lindgrdn

SUPPLEANTER: Kent Liddn

Sture Persson

Eva Ragnarsson

Redaktionskommitt6: Hans Bertil Rosell, ordf. och s.k. Kerstin Jämtsäter, Åke Jämtsäter, Ernsr Hjaimar
Waliin, Jan Gunnar Jonsson, Jan Andersson, Sven Asp.

Försiikringskommitt6:Folke Boogh - Folke Hemmingsson Gösta Lindström
Materialförvaltare/Garagefogde:Anders Eklund.

Under verksamhetsåret.19-91 har sryrelsesammanträden hållits, zlt, rz/3,2214,615, Lol6,zg/g och ]llll
förutom årsmötet, som hölls den?l/li 1990. Antalemedlemmar._Ungdomsr 

uu_
giften utgör 140 kronor.
går, Ett Iotteri har stana

har

rå n bibehåller kiubbgaraget.
2 ån styrelsen har deltagi-i i

grammet "ostersund dansar och rer,, samt vid *t*'i 
med aniedning av Jamtlipro-

Kontalterna med llinsmusdet har fortsatt liksom med Ostersunds kommun om övertagande av Bil Ivars
besvararej ens klubbens brev. Tre brev har tiliställts

LI
t



i nlirgränsande län och vid marknader, som genomförts i Sverige. Uppskatnde klubbträffar har ägt rum
på F4 och pä Lillsjöskolan. Vid det senare tillfiillet svarade kiubbens damsekrion för arrangemange och

id klubbträffarna i den nya klubblokalen har diabilder från det gängna årets
ra videofilmer. En uppskattad miniutstiillning om klubbens 2O-åriga verksam-
r Mässan i Curlinghallen. Medlemsförmåner har varit möjlighet till försåik-

ringar för iildre fordon, rabatterade inköp hos vissa
på Classic Motor samt inbjudningar från andra klub
kiubbiokaien. Slutligen kan vi notera, att riksdagens
1950 fönydligats och att vi fått en ny regering såväl
ning iir att den blir mer positivt instiilld till vår hobb
förtroende och intresse.

Ostersund L991-1 l-25.

Sven Schylberg
Sekreterare.

Irend Fregelin
Jan Gunnar Jonsson

Folke Boogh
Ordforande

Hans Bertil Rosell
S ture Kindberg.

O.jan Bergqvist
Kassör

Vi började med e1 timmes information om bl.a blyfritt bränsle och dess inverkan på äldre motorer. M:s
tekniska chef Börje Hemmingsson inledde med orden "bensin itr en jävla blandning", av olika saker.

|{en s^å. mycket förstod vi att börjar, mer köra gammal motor som alltid körts på blyad bensin, med bly-
fritt så kommer det kanske att hända något efter en 1500-3000 mil. Ventitsäteina slits ner m.m. men clet
kan inte sägas siikert vad som händer.

En man från tekniska avdelningen Svensk bilprovning, informerade om vad som menas med sam-
Iarbil. Det åir en bil gll"t Y9, som körs på veteranrallyn, till och från klubbträffar och vid vissa speciella
tillfällen. En samlarbil besiktas efter de krav som fanns vid detta fordonets årsmodell.

Själva årsmötet började kl. 13.00 och bjöd inte på några större överraskningar. Hur EG kommer att
påverka vår hobby vet ingen bestämt, men det finns både för och nackdelar, enlig andra länder som reclan
iir med.

NågP motioner behandlades. En handlade om att MHRF verkar för att en ändring av nuvarande re-
gelverk, så att veteranfordon som har tillde
till att byta ut sitt nuvarande reg-nr. till sitt
motion handlar om befrielse från accis gäll
fordon. Något som kanske blir betungande nästa år
klubbar. MHRF:försiikringen har haft ett bra år, ing

LITE OM FÖRSÅKRINGAR

redlemmar anslutna till MHRF. Genom gemen-
ttefrihet på alla bilar före 1950, likaså när det gtil-
niirmaste åren) behöver den inte besiktas något
don så atr vi i framtiden får behälla dessa villkor.

Men det är många som åker snålskjuts på dessa villkor, alla som bygger om sina fordon mot alla re-
gler.

En annan sak, kom i håg att Ni har en billig försiikring, tack vare atr Ni iir medlem i en veteranbil-
klubb. 9T ni g§ q. klubben eller inte betaiar medlemsavgiften, annuleras försäkringen näsra förfallodag
och en helt vanlig halvförsäkring gäller.

. 4ltfqr många 50-70 tals bilar används som andra bil. Visst kan man åka till arbetet någon vacker
dag och "glänsa", men det iir ingen bruksbil.

Det står så hlir om användningssättet. Fordonet skall ägas och brukas i hobbysyfte och fär inte an-
vl.indas som bruksfordon. Detta innebiir bl.a. att fordonet inte får användas för körning till och från arbets-
plats eller liknande brukskörningar, samt att fordonet inte får användas som ersättnin[sfordon för ett nor-
nralt bruksfordon.

En annan sak, alla Ni som har en Folksam försäkring på Er samlarbil, har Ni monterat huvudström-
brytaren el gf bil? (krav från den I juli 1991), skulle Uiten-etanarjas och den inre är monrerad kan Ni lig-
ga ris_ig_t till- De flesta bränderna inträffar när fordon t står parkeräd i garage.

I Jemtlands Veteranbilklubb finns idag närmare 400 fördon försälrad-e i Folksam eller Skandia.
. . Ti]l.srqt, d91gåj.atj få halvljus dispanrpå alla bilar fore i950 - det vill sriga Ni kan få köra med par-
keringsliis i stället för halvljus
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STORSJORALLYT 1991 blev en verklig succ6!

E,n verklig pärla var den hzi.r vagnen, Dodge Convertible Coup6 L935, som rattades av Eva Ragnarsson
från Hackås. Foto:Ragnar Björling

Segraren i 1991 års Storsjö rally blev Bengt Olof Lybäck från Lit med sin 1950 ärs Daimler med 52.5
poäng. F'oto:R.B.

Hiir iir det Hans Bertil Roseil i Citroen Berliner 11 Sport från 1951, som presenteras i startögonblicker av
speakern Sven Schylberg. Foto:Ragnar Björling

-
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Storsjö Rallyt - forts

En långväga gäst vid årets Storsjörally var denna ESSEX Super Six Coupd årgång 1931, som rattades av
Ingvar Eriksson från Uppsala. Foto:Sven Schylberg

i-{rir rir det en verklig skönhet, som 1ämnar starten.
.ikta Brockw,al, S.W.Buss för 27 passagerare från
Ke nnerh Peterson. som kom på 10:e plast i klass 1

Foto:R.agnar Björling

Vad sägs om en
1929. Förare var
pä 43.5 poäng.

Storsiö Rallyts nrtst äIclsta bil var dema Lexington Minute Man Six
från 1919. Anda från Mor Stinas väg 8 i Karlstadkom denna bil.
Den kördes av Jan Rune, som hade förlagt sin semester tiil Jämtland.
Tack Jan for denna bekarttskap och för att vi flck se en mycket
ovanlig biMroto : Ragneu' Bj örling



Storsjö Rallyt - forrt

Tänk att få äga en sän här skönhet - Chevrolet Special
Ostersund gör det och kom på 5:e plats på 48 poäng.

Sedan 1931. Stig Nordn på stallvägen 7 i
Foto:Ragnar Björ1ing.

En annan långväga förare var Ivan Westermark från Baggebo i
Borlänge, soä ra'ltade deuna T-Ford 1924. Foto:Ragnar Björling

Fyra i klass Zblev Folke Sundin
Foto:Ragnar Björling

Det åir inte varje dag man får se en
clet Bo Bergsten från Frösön, soln
första etapp. Foto:Ragnal' Björlin g

Volvo PV 652 från 1931. Hiir är

gel sig iväg ut på Storsjörallirts

från Brunflo med denna Opel Kapitän 1951 pä a7 poäng.



Storsjö Rallyt - forts

Intresset var stort inte bara för de gamla bilarna utan även för de många motorcyklarna! som fanns med i
3l1yt. HiirJir det garagefogden Anders Eklunds fina Royal Enfield J2-från 1954, som får beundrande
blickar. Foto:R,Bj. 

-

S.könheter pä rad. Niirmast.Austin A90 Atlantic 1950.
Ägs av Ingemar Isaksson östersund
Foto: Folke l-ofgren

Foto: FolkE löfgren Foto: Folke Iifgren

\0



92
NYHET!

Semestervecka för fordonsi ntresserade
för hela familien i Rättvik

Vecka 31 , dvs 27 juli r 2 aug 1g92

Med bland annat: * Dagliga utflykter till intressanta mål
( måndag - torsdag )* Underhållning varje kväll* Veteranbilsmarknad på Rättviks
Travbana ( lördag 1 aug )* Musik- och danskväll ( lördag )* Concourse med bilbedömning på
Travbanan ( söndag 2 aug )

OBS!
De 200 först anmälda får gratis camping på Rättviksparkens

mässområde hela veckan!

Alternativa logimojligheter till vettiga priser.

Rättvik och Siljansbygden erbjuder rika möjligheter till

sysselsättning för hela familjen!

För prospekt och/eller vidare upplysningar ring eller skriv.

Arrangörer: Rättviks Fordonssällskap

Te|0248120003

Adre§s Box 1003,790 60 VIKARBYN

\\



Fint lrämmande fick sekleteraren i höst, då Peter Ahlström från Färila, kom körande i denna Studebaker
Conrmander Cabriolet frl,.t'r 1947. Bilen, som är mycket unik genom att det fu en cabriolet, köpte Peter i
Californienhäromfuet. Foto:SvenSchylberg

En fin donation fick Jämtlands 1äns Museum i oktober genom Margareta Wiklander, som överlämnade
denna T-Ford från 19 14, som vi alla gått och beundrat imånga år ilönsrret i det Wiklanderska
bilimperiet pä Samuel Permansgatan. Bilen Z 61 hyrdes ut av Knut Wiklander till herr Viktor Sillström i
Offerdal den 13 juli 1914. Knu,Wiklander sålde vid denna tid ej endast bilar utan satsade hårt på
engelska fiskredskap, räknemaskiner, kontorsmöbler, motorcyklrar och automobilar. Foto:Sven S.

'' APPROPÅ TID NII{GEN''

En tidnings viirde för läsaren beror på många saker. Det allra främsta lir nog läsarens eget intress€. En.bra
ridning, ger ingen glädje eller behållning om vi niirmar oss den med likgiltighet. Nej!, det iir vi själva i
JVBI(som skall göra den givande med ett ailsidigt innehåll. Det vore trevligt om medlemmarna och lä-
sarna sjåilva vore villiga att medverka i sin egen tidning. Kom med bidrag och friska synpunkter samt go-
da rips till redaktionen, Men då säger några, "inte har jag något särskilt att komma med och inte iir jag
någon skribent heller". Sä dåir läter det i regel. Med hömr Du, sjung ut, kort o gott, Tidningen iir inget
s,jiilviindamål, den iir till för alla, Sänd in ett bidrag till nästa tidning.

Redaktionen

Folke Boogh



He a1la k1ädintresserade !

I detIa nummer av ]lackspegeln vi11
damsek f ionen berä t ta 1i te om hat t-
mode t under 1900- rale [. Hoppas de t
insplrerar någon ri11 atI skaffa en
hatt i rätt "årsmodel-1". Behöver d'u

hjä1p att sY kanske vi kan fixa det'

j

Vi har en
att fynda

k bunt vecko
fntressanEa

tidni
är a1

ngar
1a

." Aven kläder ka
får tre kIänni
tolv!! Inte clå

der.

n fl)an
nSar
11gt

ändr
a t t s

i bes

a: hur man
e ut som
paringsti-

oth.r -Ä

\3



1o-ta1et
hatt:en en

r romaqtisk
röm mect
ommor och
and.

O V€J

I slut av Z0-

mitten av
30-Ea1et blir

talet
i klock-korn Greta Garbo

hatt uppfäst över ena ena öga t

Sedan får vi inte g1ömma baskern,
modern under hela 20 40ta1et.
Använd av både män och kvinnor

tq

ögat



40-ta1s
kan man
h:rr jag
sorn den

:kapade

säga fu1 lrolig. I rnin ggo
en hatt och den ser utt,'
b11vit överkörd. Kanske

kriget ett behov av skratt?

och, några år in p,å,"
50 talet bar vi :smä

hattar

Sedan kom Farah Diba med tuperat håroch då ;11ck de t inte a t r bära ha c tcch efEer det 1ångbyxor och jeans.
Irast nLl är trenden
för ha t t en . ..De; är
är det något exIra
f lor I

att det våras
roligt, för visst
med blommor och

\5



I a1la dessa tidningar som vi har står
ingenting om herrhatt,ar e11er herrmode
Numera är ju veckot,idningarna fu11a av
ki11k1äder. Det enda jag hittade var
dgtta: Jog protesteror mot:

.lrtE ItfOll:iltr,fnf tnrlt grrlr,n
ntt lr'r.rrilfnn I rltrtr.rkl'lnrt
xkrtll lyftrr l),1 ltuvr'rrllruort-
rlrn fiir or(x rlrl nrr.r rtil r rle
lritlxrr. \'l lrirxtrttr r,r:lt trriirl-
rrrr ril,ttir xtiirft. vltrrlr: lril I

Irottrriir-lri{lxtrltrl:(:tr ll rr I'r'l
r(rrrtrlt(rr rr('lr fiirkl'lrlrt nlrtlt-
llgrr frrttrllJeulrt(llr:rnnlrrr'. §il
ft'rrttt liir ofolk-lrii lxrrr. .lng

Tur a t t

r'llkr'lt lriir Xi ttrlltsl:l r.:n. ör'ef sklrk:ttrlr'tr [,rr:Clx
s(,t!' lll rlrrilt.:lruiltfrilt'nrt. ,

.ll ttt'i ltttrt'1.

,Cen tiden är förbi.

I övrig t ar vä1 damsektionen
verksam. Det beror på att vi
o ch vi har ju en garderob . Om
någon sorn är intresserad tar
in f lera .

Finge vi önska något kanske e
perIaj vore roligt? Att a1la
sig något garnmalt och att vi
dansar som rnan gjorde på t ex

IJälsningar

inIe så
.. O t- oär sa Ia

r I ..oei ar
vi gärna

rr k1äd-
har på
äter och
50-ta1et

\ieterantjejerna

Else-Brit t Tegstedt, frene Fregelin
Kers Iin fsaksson, Gerd Löfgren, Eva
Ragnarsson 

/ )ruM
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Ni som önskar hyra mekplats i garaget på bangårdsgatan kan anmäla

detta på telefon titl klubbtokalen 063 - 115034 måndagkvällar.

När ni läser detta är några stycken uppsagda från garaget p.g.a

de har använt garaget som uppställningsplats och ej för mekande.

Detta strider mot stadgarna och det tolereras ej!

Hyr för att meka!!!

Anders Eklun d I J.G. Jonsson

som ni märker så har det dröjt länge sedan föra tidningen.
Varfcir? frågar sig då många,

Därtör! svarar dom få som skall göra tidningen.

Därfcir att det är ni medlemmar som skall

skicka in bidrag, annonser, bilder, beröm, skäIl, historier och allt möjligt.

Vi få i tidningskommitt6n skal1 al1tså sammanstäIla era bidrag så att det blir en tidning.

Alltså, skicka in till oss allt som vi kan ta med i tidningen.

JVBK, Box 2045,831 02 östersund.

P.S. Ni får narurligrvis tillbaka originalbilder och dyl.

Tidni.,gskommitt6n

t.|



GOSTA LINDSTRÖMS INDIAN BIG CHIEF -47

Första gången Gösta såg en Big Chief, var på 60-talet då han gick på högstadiet. Agaren lämnade in sin
c.""kel på verkstadslinjen för byte av frambromswire. Och det var Gösta som fick till uppgift att göra job-
bet. Han blev så imponerad av denna Indian, att han bestämde sig för att en vacker dag skaffa en likadan.
Det dröjde emellertid fram till 1972 innan han fick tag pä någon. Av en ren slump köpte Gösta en Da-
gens Nyheter. I just det numret var en Indian Big Chief utannonserad. Priset var 3700:-. Gösta bodde då i
Frövi, och.motorcykeln fanns alldeles i niirheten. Han åkte för att titta på den, och fann att den var lätt
choppad. Atminstone sadeln och framskiirmen var utbytta. Men som tur var, hade ägaren sparat original-
bitarna. Gösta iyckades pruta ner priset till2700:-, och sen slog han till. För att få råd att k6pa cykeln,
fick han sälja sin Triumph, och dessutom låna en del. Gösta körde ett tag med Indianen i dei choppade
utförande den hade nlir han köpte den. Men sen var det dags för en rejiil genomgång. Motor skickädes till
Sven Hagman i Gävle, dåtidens främste Indian-expert. Dåir renoverades motorn fullständigt, vilket kosta-
de ungefiir lika mycket som inköpspriset. Sen fick Big Chiefen tjänstgöra som bruksfordon fram till
1977 . Det enda egentliga missödet var niir batteriet lossnade och gick sönder. Annars har det varit ca
a000 problemfria mil i Göstas ägo. Nu fick den vila sig några år, men 1981 hade den fått en översyn med
bl.a. ny lack. Det åir ocksä detta år som bilderna iir tagna. Att liira sig köra en Indian kräver speciell trä-
ning- Av_gammal tradition har man gasreglaget på vänster sida, medan tändningen regleras med höger-
handen. Forkopplingen på vänstersida och växelspaken till höger om tanken iir mera konventionellt. Men
r'äxellådan har en speciell konstruktion, där kugghjulen flytta§ i sidled för ingrepp, d.v.s. inte med klo-
kopplin_gar som annars iir vanligast. Detta gör att Indians växellådor iir känsliga for rätt varvtal vid väx-
lingar. Speciellt när man växlar ner från 2:an till 1:an iir det enligt Gösta latt att det skrapar i kuggarna
9m Pan inte ger exakt rätt mellangas m.m. Gösta iir mycket nöjd med komforten på sinindian. -Han 

har
förvånat många ägare av nyarg cyklar, genom att marsöha 110-120 km/t på långkörningar. Enda proble-
met som han funnit, åir an fotplattorna börja vibrera vid 115-120, så att f6tterna kan bofia halka av, Just
nu står Big Chiefen och samlar damm. Men niir Gösta blivit klar med sin Husqvarna, räknar han med att
kunna ägna sig åt Indianen så pass mycket att han ska hinna ut och lufta den igen.

Falumarknaden 619 l99l

En välbesökt marknad med massor av säljare av både bil, Mc-prylar, samt annan kuriosa. Många anser
an det blivit för många försäljare av sånt som inte rör vår hob6y, men jag tycker att det iir roligi med lire
udda prylar också. Vi, det vill säja undertecknad, mina två sönär samt tre bisittare hade åkt nei till Rätt-
vik redan kviillen före, där vi bodde hos Ada fra Lofoten, har ni problem med bostad ring henne (As-

på (bror till Leif och Rolff,l; !3-""fJ:3lTåil fi?"
sä' i ett litet tält, så enligt

rykten fick hans kamrater tina _upp honom på morgonsidan så han skulle kunna röra sig. Iren6 Fregel-in
gjorde P.P Yalligt strålande afflirer "hon kän honn. A tt det iir kiirva tider, miirks även 

-pä 
såna häräark-

nader, folk skall pruta oavsett vad det kostar, alla häller härt i plånboken. Men fynd giök att göra, vad
sägsom att Piir Bgog] \ggt. fyra saobbringar till en Camaro for 50 kronor uran prui likaså iyra nav-
kapslar samma pris. Rolf Fregelin köpte edfint magdeburgerspel under dagen oöh har nu ert ipel till i sin
s.gnlin_g_ av dragspel, och spela kan hän, det vet vi som lyssnat. Undertecknäd hittade den felande länken
till en V 8, nämligen vattenpumparna. Det iir bara ett fei med Falun, det ligger så 'Jädra" avsides.

Folke Boogh

\a
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PROTOKOLL fört i årsmöte med
Jemt Iands Veteranbi I K lubb
hå I I et i TI A-Ki nnarps I oka l er
Splintvägen 1 i Torvalla,
måndagen den 25 november 1991-
kl 19.oo 21.3o.

Ordföranden Folke Boogh förklarade årsmötet öppnat
och hälsade ett 40-ta1 medlemmar välkomna.

Ti I 1 ordförande för årsmötet utsågs Petrus Sandberg
och ti11 sekreterare Sven Schylbers.

Förklarades årsmötet behörist utlyst.

Ti11 justeringsmän jämte ordföranden valdes Håkan
Carl6n och Rolf Lindgren

Arsmötets dagordning godkändes.

Verksamhetsberättelsen upplästes av sekreteraren och
sodkändes. Bilaga L.

Föredrogs kasst'rens resu ltat-och ba l ansräkni ngr, som
sodli.ändes. BiIasa 2.

B Föredrogrs revisionsberätte1sen, som grodkändes. Bi i.3

9 Ansvarsfrihet beviljades den avgående styrelsen.

10 Folke Boogh föredrog förg1as t11i budset för
kommande verksamhetsår, som godkändes. Bilaga 4.

11 Arsmötet beslöt att liksom tidlsare år beviija
ordför-ande, kassör och sekreterare samt rally-och
evenemangsansvarig en kostnadsersättning om 750
kronor samt ti i I registrator en ersättning om
1O : -/ registrerad med 1em.

12 Besiöt årsmötet vätja till ny ordförande för en tid
av två år,1992-1993, Sture Kindbers och ti11 kassör
Sven Olov Norin, samt ti11 vice ordförande Else
Bri tt Tegrstedt .

§ t3 Fyl Inadsval avseende ett år 1992 för Sture Kindberg
företogs och ti11 ersättare utsågs Vincent Eriksson.

S

S

S

STYRELSE f ör 1992
Ordf örande Sture K i ndbers
V . Ordf örande E lse Bri tt Teqstedt
Sekreterare Sven Schy lberg
Kassör Sven OIov Norin
tr ren6 Frege I i n
J arr Gunnar ,Jcsnsson
Vincent Eriksson

L992
L99 2
1_9et-
L992
1991
1991
1992

1993
1993
1992
1993
199 2
1992
1993 Iq
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BesIöt årsmötet uppdra tiil styrelsen att utse
evenemangrs*och raI lyansvariga.

Ti11 styrelsesuppleanter för ett år utsågs AkeHoflin, Jean Jenssen. Birgitta Grauers c,ch Magnus
Roos -

§ 16 Ti11 revisorer utsågs yngve Boson och RoIf Nilsson
saml tiil revisorssuppleanter Kent Lid.6n och sture
Persson.

§ L7 Arsmötet beslöt omväIja Folke Löf srren ti l I arkivarie
och titl ny registrator utsågs Märta Backlund..

§ LB Arsmötet beslöt uppdra till styrelsen att utse
redaktionskommitt6 och redaktör.

§ 1.9 Ti11 ombud. vid MIIRF:s årsmöt'e besiöt ärsmötet utse
ordföranden och att styrelsen utser representantfrån f örsiikrinsskommitt6n samt suppleant

20 Ti11 valberednins utsågs Anders Kristoffersson, HansBertill Rosell, Iren6 Fregelin och Fo1ke Boolrh; d.en
som sammankal lande.

27 Omvaldes Folke Boogrh, Folke Hemmingsson och GöstaLindström ti I I försäkringskommittd.

22 BeslöL årsmötet, på styrelsens försIag en höjningr avavgiften för LggZ tilI 140 kronor. Avsiften för
f ami ljemedlem biir of öränd.rat 25 kronor riksom re-gistreringsavgiften.

23 Rapporterade Folke Boogh f rän I4IIRF:s årsmöte.
Rapport kommer i nästa tidning, men noteras kan, attbörjar man köra en gammal biI på blyfritt, så händerdet en massa saker efter ca r-500 mi1, ventilsätenaslits ner m.m. Begreppet samlar bil diskuterades ochen motion om befrielse från försäijningsskatt,accis,
sätlande fordon före 1940 kommer att behandlas. KAKviIl ha bort accisen helt på äIdre bilar. En motion
om att veteranfordon skall få rätten att byta tiIIsitt ursprungliga registrerrngsnummer är inlämnad.

24 Helge Isaksson rapporterad.e från arbetet på klubbenslastbil och hemstäIide om ett beiopp om 2ooo kronorvi lket ärsrnötet bes löt bevi l j a f ör renoveringen.
25 Meddelade sekreterören att Storsjörattyt sommarent992 kommer att äga rum 13 14 juni samt attklubben f ått. en inbjudan att delta i t_992 års

motormässa 2B-3I maj.

§ 26 Beslöt årsmöt-et på rekommendation från styrelsen

ea



att föijande taxa tiltämpas vid transporter av 310
brudpar vid bröIlop och examens körninsar.
Veteranbilist uttar en taxa om 1.ooo kronor, när
veteranbilen måste nyttjas minst 3-4 timmar.
Lämpligen bör beloppet ges som gråva f ör väl
genomfört arbete.

§ 27 Efterlyste Folke Löfgren sex böcker av Vem äger
Z-bilen, årgåns, 27. 30, 31., 37, 38 och 49.
Böckerna f örsvann i den samla klubblokalen på
Bangårdsgratan och har ej återkommit-. Ef terf rågades
hur det var med kiubbens bildarkiv. Christer
Elsendahl överlämnade ti 1I detta ett samrnalt kort.

§ 28 Påpekades ånyo att ailtför många bilar står
parkerade i kiubbsaraget och endast upptar utrymmet.
Om ej nägon aktivitet förekommer inom 3 månader,
bör klubbens garagefogde uppsäsa kontraktet, då
många rnedlemmar står i kö f ör att f å hyra en
grdrageplats för renovering.

S 29 Avtackade sekreteraren avgående ordföranden Foike
Boogh, kassören örjan Bergqvist och v.ordföranden
Hans Bertili Rosell med blommor och kramar av lren6
FregeIin. Blommor över1ämnades även till Petrus
Sandberg för vä1 genomförda årsmötesförhandlingrar.

§ 30 Förklarade avgående ordföranden Folke Boogh mötet
avslutat och överlämnade klubban tili nye
ordföranden Sture Kindberg.

Arsmöteskvä1Ien avslutades med Iandgrångr och öI och
Sven SchylberEr grav med ljusbi lder en kavalkad om
klubbens 2O-åriga verksamhet. Ett varmt tack till de
närvarande, som mötte upp och som bidrasit till
klubbens många aktiviteter under det gångrna
verksamhetsåret .

Sven Schy lbers
Sekret erare Fo lke Boosh

Avående ordf örande

,Justerat r Håkan Car I6n
RoIf Lindsren

)"1



Undertecknade revisorer har
bj lklubbs räkenskaper under

Rev i s i onsberätte I se f ör
Jemt I ands Veteranb i I k I ubb

Aret 901001 910930

granskat Jemtl
räkenskapsåret

ands Veteran-
901001-910930

Två saker har vi funnit varit anmärkningsvärda.

Under året har tre uttag gjorts på

utan att verifikat f inns för dessa
ti I I sven Schylberg. Efter *kontakt

redovisats på hela summan.

Sven har även utlägg på ca 3000

sammanlagt 7000 kronor
. Pengarna har sk'i ckats
med Sven har kvitton

kronor som redovisas på
nästkommande är.
Inga utbetalningar får göras utan verifikationer.
Fortsättningsvis föreslår v'i att sekreteraren t.i I ldelas en
kassa som han fortlöpande redovisar till kassören.

Klubben har under åren 90-91 sålt lotter. Försäljningen
har skett genom Claes Rudbecks försorg.
vid föregående års revision förelåg oklarheter om redovis-
ningen av försäljningen. En utrednins sjordes av o-sunds kom-
muns fritidskontor. I ett brev till claes Rudbeck 91olzl
med kännedomskopia tilr krubbens ordf. och kassör fastslår
utredaren att en brist på 311,2 kronor uppkomm.i t. Denna brist
har ej reglerats.

Då claes Rudbeck ej ingår i styrelsen föreslår v-i att
styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gågna året.

0stersund den ZZ/Ll 1991

,/ rl (-,

/'Lf*.-d- i,?,-J-1
')nvft Boson

)"»
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Rolf Sjölander
Lambretta Milano -61

Böie Estmo
Opel Rekord Coup ö, -66

Karin Löfström
Fc-rrc1 faunus 17M -61

0/
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BACKLUND, MÄRTA

R I NGVÄGEN 29
B3O 40 KROKOM

0640 112 53

BERG, ÅKE

NAMN 3402
83 I 93 öSTERSUND
063 - 370 58

BERGHULT , RAGNAR

IIÄGRA I 1 l0
830 40 KRoKoM

FORD CUSTOHLINE -54

BERGWALL, LARS-ÅKE
RÅNGÅNGEN ?4
83 I 43 öSTERSUND

063 12 37 0l

BY, PATRIK
BERGSGATAN I 5 A

832 OO FRöSöN
063 l0 02 27

BÄCKI^IALL, KARL-ERIK
ÅsvitGEN ?o
83 I 52 öSTERSU ND

063 ll 9l ll
DKT{ I OOO S COUPE -6I

EK, PER-ERIK
BATTERIGRÄND IO

83I 38 öSTERSUND
063 - 11 93 57

VÄLKOMMENTILL OSS!

vI BLIR
ALLT FLER. O '
ELIASSON, JAN

HÄRADSVÄGEN 24 A

B3O 70 HAMMERDAL
0644 - 105 50

v0lv0 Pv 544 -60

ERIKSSON, IVAN
SLÄNBÄRSVÄGEN 12
83I 62 öSTERSUND

063 - ll 40 77

PIAGGIO VESPA GT CAB -71

FORSLUND, öRJAN
PIONJÄRVÄGEN 19

834 OO BRUNFLO

GRöNBLAD, OLE-ANDERS

GRöNVÄGEN 23 .

B3O 05 JÄRPEN
0647 lls 99
HARLEY DAVIDSON -67

GUSTAVSSON, TORD

H I SSMOFORSVÄGEN 58
B3O 40 KRCIKOM

HENRIKSDOTTER,INGRID
BOX 59
830 1O IJNDERSÅKER

0647 - 304 23

HOLMQVIST, HAI{S
STORGATAN 34

833 OO SIRöMSUND

0670 ll7 44
I-IETROPOLITAN CAB -58

HöGBERG, STI G

HÄGGVAGEN 7

832 OO FRöSöN

I SAKSSON, LARS
NYHEM 1226
B4O 60 BRÄCKE

0693 - .l21 
27

v0Lv0 Py 444 K -57
OPEL REKORD -57
BORGI{ARD I SABELLA -57

J0NSS0N, GUNNAR
LUNGRE PL I 23 I
83I 91 öSTERSUND

063 - 330 06
VOLKST.IAGEN KARMANN GH IA -62
FERGUSON TRAKTOR -49

JONSSON, RUNE

RÅDHUSGATAN I 1 O

831 45 öSTERSUND

JoNSS0N, lIILLY
UGGLEVÄGEN 29
83 1 62 öSTERSUND
063 13 38 67

KARLSSON, FILIP
VIGGE 3362
B4O 40 SVENSTAV IK

KRANTZ., G I l4t'4Y

VILLAVAGEN 7

834 OO BRUNFLO
063 219 76

v0Lv0 Lv 76 - 34

KRANTZ, JERRY
V I KEN PL 546
B3O 22 FÄKER

063 730 67

LARSSON, EVA
KULLSTA PL 2BOO

840 70 HAMMARSTRAND

OPEL SPORT GT COUPE -69

LARSSON, SVEN-ER IK
DROMMENVÄGEN 21

831 71 öSTERSUND
063 856 79
TRABANT 60I S DE LUXE -BB

LINDE, BO

FRITTHEMSGATAN I5
832 OO FRöSöN
063 l0 76 5l
NORI.IAN 2OO CC -54
NORHAN -52

LINDMAN, MATS

KöPMANGATAN 53
83 I 33 öSTERSUND

2+



VÄLKOMMEI\TILL OSS!

VI BLIR
ALLT FLE,R. O O

NYSTRöM,KICKI
Box I 64
B3O 21 TANDSBYN

INDIAN FOUR .4I

OLEDAL, MARCUS
HJELMTORPSVÄGEN 3

832 OO FRöSöN

063 Il 29 55
v0lv0 Pv 444 K -56
MERCEDES BENZ I 90 C

OLSSON, t\I ILS-C)VE
ö FÅGELVÄGEN 7 .
842 OO, SVEG

PERSSON, OVE

AXEL.IOHANSSONS VÄG

B3O 44 NÄLDTru

ROOS, MAGNUS

VILTSTRÄKET I A
832 OO FRöSöN

RYIMIN, MELKER
SIORHöGEN 4403
B3O 30 LIT

SANDBERG, STEN
nÅnHUSGATAN 59 C

83I 37 öSTERSUND

SANDSTRöM, ÅKE

ÅKERBi{RSVÄGEN 9

83I 62 öSTERSUI{D
053 ll 45 28
v0Lv0 Pv 444 HS -54

SCHENBERG, S O

RöRöSJöN 2B7B
B4O 40 SVENSTAVIK

S I DEN., I,IAGNUS
T I NGSGATAN 3

83 I 37 öSTERSUND
063 12 40 30
HARLEY DAVIDSON -55

SJÄLANDER, ROLF

ö JÄRNVÄGSGATAN 23
83 I 45 öSTERSUND
TA}4BRETTA HI LANO - 59
UAT,IBRETTA MILANO 6I

SUNDGREN, JOAKIM
BRUNFLOVÄGEN I 6
83I 37 öSTERSUND

ZTCKEN, KIM
LAGMANSGATAN 73

834 OO BRUNFLO

ÅGREN, KJELL-ÅKE
FRöJAVÄGEN ] 9

-65 832 00 FRöSöt\t

063 12 69 00
BI{C 850 -53
v0lv0 L 3314 -62

ÄSTRöM, HELGE

HöKsÄCr 1 083
13 83030 LrT

0642 I 0B 26
F0RD 17 !'l .-70

öSTLIN, ROLF
KRÅNGEDE 4655
B4O 70 HAMMARSTRAND
e696 202 43
MORRIS HINOR -57
FORD 922 A TUDOR -39

LYREN, BENGT

TOTTVÄGEN 129
830 I 3 ÄRE

0647 - 325 37
v0Lv0 Pv 444 -57
BSA 650 LIGHTNING
NORTON COI'II{A}IDO F

LÅNGBO, RUBEN

RAFTÄLVEN I 456
B3O 60 FöLL I NGE

LöFSTRöM, KAR I N

ö VATTUGATAN 25

83 I 45 öSTERSUND
063 - 13 32 63
FORD TAUilUS 17 1{

-70
-70

MATTSSON, BROR
RöJAN 2168
B4O 30 RÄTAN

0682 200 27
OPEL REKORD -50

-6I

NILSSON,NILS OCH ANN-MARI
Box 9?
B3O 47 TRÅNGSVIKEN

0640 403 ..l 8
DODGE COUPE -48

NOR I N, SVEN-OLOF
SÄGVÄGEN I 3 A

B3O 40 KROKOM

XB



vÄLKoMMEN TILL oss!
vIBLIR
ALLTFLERO'O

7 20929
780310

730.l06
83I I I O

7610 I5
810909

24

Nya famiUemedlemmar:

LINDGREN, ANITA'
HÄST;ÄGARVÄGEN 3 '

834 OO BRUNFLO
F = ROLF LINDGREN

LYRiru, MARTIT{
ToTrvÄGEN 129
830 13 ÄRE
0647 b 500 l5
TRIUHPH T IIO 54

F = BENGT lVnfn

PERSSON I SUSANNE
BOX I6
840 3l ÅSnRNA

F = GUNNAR PERSSON

FAMILJEHTbT-EHt'tAR UNDER zG ÄR

JONSSON, TOBIAS
JONSSON, JOHNY
LUNGRE PL I23I
B3I 9I öSTERSUND

F = GUI'lf''!AR i0NSS0N

NORDOVIST, ANTON
GENVÄGEN I5 A

B3I 43 öSTERSUND

F = göNIT NORDQVIST

730523
7 60126

910 219

BACKLUND , CHR I STER
BACKLUND, PETER
RINGVÄGEN 29
B3O 4O KROKOM

F = MÄRTA BACKLUND

HELL]'IAN, T{ARLE NE
I{ELLHAN, JESS I CA
ÅKENgÄRSVÄEEru 9
B3I 6? öSTERSI.' ND

F = ÅKE SANDSTRöM

HOLHBOFI , PATRIK
HOLHBOI.I , MAGNUS
TREFALDIGHETSVAGEN
B3z oo rnösöru

F = ÅKE HOLMBOM

-

-

lq



BLOMQVIST, THORE

CARLSSON, CHRISTER

EKBERG, TOMMY

ELGENDAHL, CHRISTER

V[ HAR FLffiAT I

FRAN:

THOMEEGRAND
öSTERSI.I ND

FÄRGARGRAND
öSTERSUND

?2

FRITZHEMSGPTAN I9
FROSON

INGÄrueEru 5

öSTERSIJND

ö HA.NT\/ERKSGATAN 39
LisrERS[JND*

FORSLLI ND, PEDIR

JoNSSoN, ciinnr't

LARSSON, ANETTE

LINDBLAD, PER

LINDQVIST, LARS

NORDQVIST, BENGI

NonDOVIST, BöRJE

NYBERG, LEIF

NYSTRAND, PTR-OLOF

NASSEN, JONAS

SNORRES VAG
FRIJSON

NÄ L D E N VÄ G E N

NALDE|,\I

SKOLGAIAN 34
ösrERSt, ND

FR IMANS VAG
rnösöt't

T0[-[-:

ODLAND 3507
B3I 93 öSTERSUND

TIMMERVÄGEN 49 C

/ANDERSSON/
B3I 7? öSTERSUND

ANGEGATAN 12
B3I 37 öSTERSL' ND

ODENSKOGSVÄGEN 82,
B3I 6I öSTERSUND

STUGLI VAGEN 3B A

B3I 36 öSTERSUND

DAMMÅGnÄrun 21
B3I 71 öSTERSUND

GARVARVÄGEN 6
B3O 44 NÄLDEN

TIMMERVÄGEN 21 A

B3I 72 öSTERSUND
063 862 87

FRIMANS VAG 279
832 OO FRöSöN

HJORIRONVÄGEN 25
B3I 62 öSTERSUND

HARA 2184
B4O 43 HACKÄS
063 412 20

GENVÄGEN I5 A

B3I 43 CJ STERSUND
063 t0 49 47

GENVALLA 3I71
B3I 93 öSTERSLJ ND
063 370 65

FUGELSTA 2196
834 OO BRUNFLO
063 363 0t

S K O G S B R LI K S VÄ G E N 9 9

B3I 73 öSTERSUND

21

ERIKSS()N, MIKAEL

l0

ls

139

röpTI ANGATAN 65
öSTERSUND

DAMMÅGRÄND ?
öSTERSUND

SMEDKIJLLSGATAN
ltnlmö

Pt,t1PMIKARenÄrun
öSTERSIJND

FI'GELSTA 2194
BRIJNFLO

5I9 BERGE
FROSON

t4

3o



\_..

PERSSON, KJELL-ÅKE O

PETTERSSON, LARS

R(]SELL, HANS-BERTIL

SEFASTSSON, KENT

SVENSSON, PER-OLOF

TIMAN, t'lIKAEL

l^lIBERG, CLAES

ÅSTRöM, LARS

FRAN:

f

t

EFTERLYSNING

Vid ett av mina besök på 70-ta1et hos framlidne Arne BIix i Stavre var Arne och jag och tittade i en av
hans lador. Diir fanns bland allt hö fyra hjul med däck och axlar till en tidig Cadillac. Troligen hade
däcken dimensionen 36 x 4 tum. Jag söker delar till min Cadillac l9l4 - den sista modeilen med 4-cy-
lindrig motor och den enda modellen med bakaxel med dubbel uwäxling. Upplysningar om var dessa
Cadillac-hjul kan finnas (och även andra delar) vore av stort intresse att få.

Ulf Nyberg
Slipvägen 16
951 56 Luleå
0920-17840

V[ HAR FTLWAT U

INGELA FACK 94
FREDRIKA

FIIRUTORPSGATAN
öSTERSUND

BERGSGATAN I9 A

FR ö S ö N

PL 2307 STAVRE
GA L L iJ

REGEMENTSGATAN
öSTER,SUND

JÄGARSTIGEN B

FRöSöN

BIBLIOTEKSGATAN
öSTERSUND

BOX 4BO
öSTERSUND

T'0t-[-:

FALTRASK 1466
921 9I LYCKSELE

RÅDHUSGP.TAN 6I, II
B3I 37 öSTERSUND

GILLEVÄETru IO
B3I 43 öSTERSUND

LÅNGNASUDDEN 2O]B
B4O 5O GALL(j

44 FR6SöVÄGEN 7O
832 OO FRöSöN

BERGSGATAN 39
832 OO FRöSöN

298 GALOPPSTIGEN 4 A

B3I 43 öSTERSUND

KLliPPE I146
B3I 9? öSTERSUND

3\



KÖPES
q1lrgfångffi delar samt srrålkasrare med sarg
till karmann Ghia IgG6,
Personbilsläpvagn lågbyggd.

SÅL.IES
Generator 6 volt till VW'.
Sidorutor & bakruta VW - 68
Dörrar Hö + Vä VW pickup -59

sörps
IJpp stiillningsplats för veteranbil under
vintersäsongen (ej så långr från Brunflo).

Hasse Nordqvist
Brunflo
063-21543

Motorhuv SAAB z-takt"kortnos" z0o:-
Delar titl Fiat 1100 .

Från 50-talet bl.a.: grill med lampa i mittetr,
stötfångare, fram oät t ar.rviån, blinkers fram
mm.

rÖpns
Nya slildelar till Ltoyd 400 53-55,
samt till OpeI rekord 58-60.

Magnus Roos
Viltstråket 1A
832 00 Frösön
063 -43638

Till salu
lst Renault motor ca 50fus, renoverad och tänkt
som båtmotor samt backslag.
Motorn komplett med arla tlubehör.

lst B-Ford motor i mycket bra skick.

lst Ford V 8 60 hk

Folke Boogh
0640- L2r4r

\\

SAL.IES
Ford Anglia -57.90m mil. Besiktad för 2 är
sedan. Bra originalskick. Högstbjudande.

Mats Karlsson
Frosön
063-432 58

Till opel rekord motor 1962. vev & ram-
lug"l 0.25 mm överdimensior, kamlager,
kamdrevssats, ventillyftare endast ouäg. delar
av intresse.

KurtWiirme
Forsvägen94
840 73 Bispgärden
0696-30467-

Blomvas till Volvo pV M4A lg47

Claes Rudbeck
063- 112136

xöprs
d modell, T mm tunna,
lampan i spetsen.

n storl,. 52-54

SÄL.IES
Continental motor 4 cyl. från början av ZA-mleL

Folke Löfgren
063-43543


