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J E MT IÅ,N D S V ETERAN B I LKLU BB
Box 2045,831 oz ösrERsuND



JEMTIÅ,NDS VETERANRII--
KLURR bildadcs l97A och är cn
samman^slutning av nilstan 500
medlcmrnar mcd ca 900 forlon.
Klubbcn vill vcrka för att historiskt
intressanta fordon bcvaras, rcnove-
ftrs till originalskick och bchällas
inom låinet. Vi träffas och har trev-

Iigt tillsammans med vära gamla fordon.
I klubblokalen på odensalagatan 40 är der öppet hus varje
måndag kI l9.m-21.30 Dåir kan Du ta en kopp kaffe,
medan Du studerar b,cicker ur klubbens bibliotek eller tar
en titt i klubbtidningarna. Klubben har ocksä en dam- och
ungdomssektion. I garagelokalen pä Bangårdsgatan 55, får
Du hyra mekarplats. Du kan också låna klubbens dollie-
vagn, motorlyft, bliisterskåp, plåtkantvik mm.
Som medlem får Du bl a Motorhistoriska Riksförbundets
evenemangskalender med ärets alla evenemang och stora

annonsblad mcd annonser frän hela Nordcn. Som medlem
får Du cftcr minst ett ärs medlemsskap tcckna dcn för-
månliga spccialförsäkring, som finns i Folksam och Skan-
dia. Gcnom klubhns gruppabbonncmang, fär Du rabattc-
rat pris på Classic Motor.
Rabatt [är Du hos Järn & Ma.skin, Zäta Clas, Autorjinst,
IMA Kembar, Kilremslagrct, Momcn Lars Maskin, Laitis,
Reservdclen, Elektrodiescl, Fresks, Hcggcnäs Industri-
bläster, Jerci Produkter, Overås Vetcranbildelar och Norr-
lands Custom Örnsköldvik mot uppvisande av medlems-
korr Auto Tjänst och HP Färg ger ut rabankort.
Jemtlans Veteranbil Klubb är ansluten till MHRF, Motor-
historiska Riksfciöundet. I klubbens tidning, som utkom-
mer kontinuerligt, är annonsering kosnradsfri för alla med-
lemmar i klubbar, som är ansluten tiU MHRF. Medlems-
avgift fu 140 krlär. Registreringsavgift för ny medlem
e1ler återinträde 50 kr. En tidningfutskick per familj.

STYRELSE
Sture Kindberg ordf,
Bronshzingevägenl7,831 6l ösrcrund, 063 - ll 03 44
Else-Britt Tegstedt v ordf,
Åkerbzirsvägen 11,83 162ösrcrsund 063 - lz50 85
S ven §chylberg sekretemre
Grytan 2450,834 00 Brunflo 063 - 207 Ot
Sven-Olof Norin kassör
Sågvägen 13 A, 830 40 Krokom 0640 - l l | 74
Irdne Fregelin styrelseledamot
Mälltorpgatan 3 B ,832 00 Frösön 063 - l0 3s 32
Jan - G unnar Jonsson styrelseledam ot
Ängevägen 6, 834 00 Brunflo 0 63 - 216 83
Vincent Eriksson styrelseledamot,
Karlslundsvägen7,83l 42 östersund 063 - lz 08 13

REDAKTIONSKOMMITTE
Else -Britt Tegstedt sammankallande
Åkerbzirsvägen l l, 83 I 62östersund 063 - lz50 85

Jan-Gunnar Jonsson
Ängevägen 6, 834 00 Brunflo 063 - Zt6 83
Gunnar Isaksson
Hökbäck 1435, 830 30 Lit A&Z - t0 | 46
Ernst Hjalmar Wallin
Norra Gröngatan 6,83141 östersund 063 - 11 35 03
Magnus Roos
Vilsträket 1 A, 832 00 Frösön 063 - 436 38
Sven Asp
Nyhamn %25, 833 00 Sromsund 0670 - ZA0 79

RALLYKOMMITTE
Ir€ne Fregelin sammankaltande
Måilltorpgatån 3 B, 832 00 Frösön 063 - l0 35 32
Jean Jensen
Jaktstigen 22 A,831 43 ostersund 063 - 11 69 tz
Jan-Gunnar Jonsson
Ängevägen 6, 834 00 Brunflo 063 - Zt6 83
Sture Kindberg
Bronshängevägen 17, 831 6l östersund 063 - il 03 M

ARKTVARIE
Folke Löfgren
Vilstråker 23,832 00 Frösön 063 - 435 34

REGISTRATOR
Märta Backlund
Ringvägen 29,830 40 Krokom 0&0 - tLZ 53

FÖRSÅr<nTxGSKoMMITTE
Folke Boogh
Aspås 2U7,830 40 Krokom 0640 - t2t 4t
Folke Hemmingsson
Storhögen 4434,830 30 Lir 0&Z - 400 42
Gösta Lindström
Box 2007,840 31 Åsarna 0 687 - 300 24

EVENEMANGSKOMMITTE
Vincen t Eriksson sam mankallande
Karlslundsvägen7,831 42 östersund 063 - lz08 13
Birgitta Grauers
Stenstigen 10, 83 | 43 Östersund 063 - lZ & 24
Märta Backlund
Ringvägen 29, 830 40 Krokom 0&0 - ll} 53

GARAGEFOGDE
Anders Eklund
Taptogränd 13,831 38 ösersund 063 - tZBZ3t
Bitr Jan-Gunnar Jonsson
Ängevägen 6,834 00 Brunflo 063 - Zt6 83

DAMSEKTIONEN
Else-Britt Tegstedt
Åkerbåirsvägen I l, 83 I 62 östersund 063 - tz50 85
Eva Ragnarsson
Billsta 1155, 840 Hackås 063 - 7OZ 55
Gerd Löfgren
viltstråket 23,832 00 Frösön 063 - 435 43
Kerstin Isaksson
Hökbäck 1435,830 30 Lir 0&Z- 10r 46
Irdne F-regelin
Miilltorpgatan 3 B, 832 00 Frösön 063 - l0 3s 32

MARKNADSANSVARIG
Jan-Gunnar Jonsson
Ängevägen 6,834 00 Brunflo 063 - 216 83
Magnus Roos
viltstrfiker I ,832 00 Frösön 063 - 43639

Postadress
Box 2045
831 02 ÖSTERSUND

llesiiksaclre-ss
Odcnsalagaran 40
Bangårdsgatan 55

Telefon
063-115034
063 - t0 05 60

P«lstg iro

88521r-3



ilYllErS-

tl I nyhetsbyrån
hittar du stort
och smått. Så-
dant som är
viktigt att känna
tilt som medlern
och sådant sorn
är kuriöst. f

I Sven Asps artikel i vinternumret I99L
om Gösta Lindstroms Indian Big Chief
-47 föll tyvän' artikeltorfattarens namn
bort. Red beklagar misstaget.

säe

Veterantjejerna är inte bara intresserad
av gamla bilar. Modeintresset medfor
aktivt deltagande i damfrisörskornas 85-
års jubileum i höst.

eäs

En nyligen lackerad Vw-buss finns nu
i klubbgaraget.

Nykomling i klubbgaraget, en SO-tals
bullmercedes.

eTs

Snart blir det fler nyheter där, ännu en
plats blir ledig.

sgs
Klubbens lastbil rycker in. (Rep må-

nad?)

s?e

Janne Wärdell har flyttat närmare sin
kärestl, men flyttade bara halvvägs!

sTs

Hans Bertil Rosell har köpt en Citroen
padda. Skall användas som bruksbil.

uYv

SHRA har fått tillstånd till dragrace-
tävling på Opef?iltet. Se vidare annons i
OP-LT.

eTs

Ni som inte har skickat in uppgifter till
matrikeln måste göra det nu!

e?e

Vi behöver bidrag till tidningetr, arti-
klar, tips, annonser m rl. Glöm inte att
uppge ditt namn på bidragen som du
skickAr in.

ry?s

Omslagsbild: Sture Kindberg provsitter
sin T-Ford Touring 1922.



ORDtr ORAIYDEN HAR ORDET.

Hej alla medlemmar!

Så var den hdr, pang, pIötsligt. Våren! Alla
goda foresatser man hade i höstas att under
den långa mörka årstiden i lugn och ro hinna
fixa dom dtir små detaljerna på fordonet,
men inte. Känner ni igen er? Någon i alla
faIl. Tack, det känns skönt.

F'örsäljningen av nya bilar i Sverige min-
skade med 18 procent under L99L. I Finland
minskade försäljningen med 33 procent och i
Norge med 14. Danmark hade en liten ök-
ning, om än från en 1åg nivå. Den nordiska
marknaden minskade totalt med 18 procent.

Ibland undrar jag om dagens bilar tir körda
genom samma vindtunnel, eftersom resulta-
tet tycks va-ra helt i avsaknad av iögonfallan-
de originalitet och variation. Det h2ir under-
stryker bra det framtida värdet av vår kultur-
g2irning i vfu hobby.

Den stora nyheten är, att vi nu eir mycket
ndra ett nytt fordonsmuseum i Östersund.
Styrelsen har tagit beslut att, inledningsvis,
hyra Bilbolagets verkstadslokal under en
tvåmånadersperiod i sommar. Jag vädjar där-
fcir till er alla att efter bästa förmäga stötta
denna satsning, främst i form av fordon och
arbetstid så att vi kan jobba för en mer per-
manent lösning. Definitivt besked om till-
gång till lokalen ffu vi i början av juni må-
nad.

Styrelsen har till alla medlemmar skickat
ut ett litet frågeformulZir med sex frågor. Vi
har gjort detta för att förhoppningsvis kunna
fånga upp positiva synpunkter och förbätt-
ringsförslag till gagn för klubbverksamheten.
Om alla som har synpunkter skickar in for-
rnuldret snabbt skall vi försöka redovisa re-
sultatet i nästa nummer av tidningetr, som

kommer ut i slutet av augusti.

Vår norgeresa nyliger, med evenemangs-
kommitt6n som värd, gäv oss förutom en fin
utställning, även tillfälle till diskussion med
ledningen för Trönderlags Veteranvagn
klubb. Vi var överens om att försöka inleda
ett nd.rmare samarbete och utbyte klubbarna
emellan.

Vi, medborgare i Republiken Jemtland, var
om sanningen skall fram föregångare till den
demokratiseringsprocess, som nu fcir tillfril-
let tycks breda ut sig, i och med att vi avhän-
dade oss Norge for länge sedan. Måhända
norrmännen har en något avvikande mening.

Styrelsen har tagit beslut om att bilda ett
arbetsutskott (AU) bestående av ordförande,
sekreterare och kassör. Dess främsta uppgift
blir att bereda större ärenden for att tä, en
smidigare handläggning i styrelsen.

På forekommen anledning skall vi inom
styrelsen, och då kanske främst gällande
evenemangskommittdn, tidigt på säsongen
påannonsera de aktiviteter som planeras så

att dessa kan läggas in i våra almanackor.

Vår kära lastbil åir som många vet under
renovering i vår klubblokal. Det dr ett långt,
tålmodigt och tidsl«ävande arbete som be-
drivits helt ideellt av våra klubbmedlemmar
Helge och Claes. Vid vårt studiebesök på
Miloverkstaden kom lastbilen på tal, Milo-
verkstaden kan ställa upp och hjälpa oss att
slutföra renoveringen. Jag vill tacka P-O
Svensson vid Miloverkstaden som gett oss

denna mojlighet.

Nu närmast väntar oss Storsjörallyt. Ni har
väI anmält er? Kör hfut, men ta det lugnt!

Trevlig sommar med många sköna mil.

Sture.



RAGUNDADALENS
SOMMARMARKNAD
1g JULI L992, 10.00-17.00.
GRATIS INTRÅDE.

MARKI{AT)
MATS ERVERING med jämtländska specialitder

MENY
Rökt älgkött med potatis och grönt

Rökt älgkött i stut
Rökt fisk med potatis och gront

Kams
Grillspett

Hästridning från Ammers ridskola

Underhå11ning

Auktion

Hunduppvisning frän Sollefteå hundskola

Karneval stå g Centrum-Trätoj ordsbacken

Tema: Sagans viirld

Skattj akt med resepriser

Dagen avslutas med ett biltåg med veteran-
bilar från Anders-Olof skolan till Trätojords-
backen.

en 18 juli anordnas ett
veteranbittåg i Ham-

marstrand, från Anders-
OIof skolan till Trätojords-
back€tr, en sträcka på
ungefär 1 mil. På Träto-
jordsbacken lämnas sedan
bilarna utställda i 20 min.
Alla deltagande bjuds på
middag och minnessak
från Vildhussens land.

I samband med detta ar-
rangemang kan det även
ordnas campi.rg på en natur-
skön plats Vid Indalsälven
med badmojligheter, utan
avgift.

Inhängnat område med
eventuell hundbevakning
finns att tillgå for förvaring
av veteranbilar, vid speciella
önskemål även ett fätal gara-
geplatser.

Anmälningarna skall vara
Z-Nöjen och Fritid AB till-
handa senast 1 juni.
Adress: Hans Thomson,
Fack 31 , 840 70 Hammar-
strand. Telefon 0696 105
59, LL4 99.

10.00- 12.00

ca L2.30

ca 14.00

ca 16.00

ROCKFESTIVAL
19.00

20.30

21.20

22.30

23.45

01.00

20-02.00

Harry Brandelius och Sölve Strand

Rock-Ragge show

Jan Rohde show Norges rock-kung

HP Burman

Burken och Rockfolket

Joan Jett & The Black Hearts
(en viirldsartist)

Dans till Stewes

Under hela kvällen: Matserverirrg, hamburgare
och kory. Lotterier och pilkastning



G am me I b i lsreparat io ner
Sven Jernberg, Ås

Mot en viss avgift fick vi dock tilltrade till parkeringen.
Vi fick lova att detta ej skulte upprepas.

Det första en besökare ser
hos Sven, tir denna slqtlt!

WW

r*
*

På vdg ruot garaget.
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Vart tog Magnus vögen? lo, honom hittade vi på granngården dör en
Opel -65:a hade fåu motortubbel

Från vönsrcr Arsa spark, Bedford Lastbil -34,T-Ford -26, Go Cart.



På dessa bilder finns en Morris 1000 -57, Cabriolet. Mo-
tor: 4 cyl toppvent, 948 cnr3 ,37 hk.

_a.r*ri@

Snackå omföntåntng når vi tittad,e in i garaget. Dör fanns en lcatt btand lrcrmeliner-
na. Svens lcommentarvar att dven dcnbdsta kan drabbas av engelska sjukan!!

Sven har bilar lite hiir och var i liinet Hans största samling består av Folkvagnar i olika
utföranden, men det finns också Austin, Opel och Ford Lincoln V 12.

Vi tackar Sven ftir mycket intressant besök.

Text och foto: Magnus Roos och Sven-Olof Norin.

Sven och Kalle Kingstad provsitter htir objektet, som skall varafördtgt och besiktat
sommaren -92.



Av Irdne FregelinlDamsektionen

Tag har varit på Nordiska Mus6-
Q) et i Stockholm, där är en fin ut-
ställning Paris - Stockholm med
kläder från l700-tal till och med
dagens datum. Mest damkläd€r,
men även herr samt hattar och ac-
cessoarer. IJtställningen är perma-
nent och finns kvar i ca 2 år. Re-
kommenderas!

N'g -, Pl.5

%"åotion./

{*rltuM

est beodå dc uoirct rougo,
rinsi que l'åch.!P".

l. L'rut*,''po. rafio noir
crt oroå dc nrben'cn co-
cerdel. "' **lt , ,, .'t;

5. Un ,t"äi.if-i'oo lai:c

dcvrat.



Orl*öM N'z.- Pt.4

F
OddaJ-

M,,

Trois trår iolics robcs aimples, cn gro3 ottooan fagonnå dc rayures. Lca iupes å panneaux
å plis crcux ou plisråer r'hernonisent aur loogs corss.ges plats.

UT LES IO€ES NOU\EI I FS DE LA MODE ET DES ARTS. I925
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Min, T-Ford,
Av Sture Kindberg

n gammal kompis, Sven Jernberg i Osa, lurade mig att
gå med i veteranbilklubben, jag tror det var 1984. Jag

säger lurade, för har man en gång fått den här hobbyn i blo-
det då är man såld för tid och evighet. Men skall jag vara
riktigt ärlig så höll min T-Ford renovering på att vaccinera
mig mot allt vad bilrenoveringar heter.

Egentligen började det hela
197 4 då jag lyckades tä tag i
en Volkswagen 1950 med
mekaniska bromsar. Jag lack-
ade om den i dess ursprungli-
ga bruna ftirg men sedan stod
den uppstallad i Hoverberg
ho.s mina föräldrar i tio år. Så
en dag hittade vfua barn bilen
och undrade om den bara
skulle stå diir och skräpa.

Det var i den vevan jag gick
med i klubben och bokade in
mig på en plats i klubbgara-
get. Nägot fu sena-re var jag i
full tärd med att sätta ihop de
isiirplockade delarna, niir jag
fick chansen att förviirva ett
delvis uppstafiat T-Fordpro-
jekt av Lasse Lundberg i Ha-
ra.

Nu gällde det att hitta någon
ömsint person som kunde ta
den halvfiirdiga bubblan till
sitt hjiir.1a. Valet föll på \fVV-
Sven i Osa, som mig veterligt
alltid ömmat särskilt för den-
na fordonsras fortbestånd och
överlevnad.

Nu var det inte en komplett
T-Ford jag fick tag i och iden-
titeten visade sig svår att fast-
stäIla. Då, som en skänk frän
ovan, fick jag tips om en T-
Ford i Mörsil, visserligen om-
byggd till hövagn men identi-
teten och ursprunget var fast-
ställt. Jag använde de tidigare
delarna som bytesvara för att
komma över delar som sakna-
des.

På två fu borde väl den här
renoveringen vara avklarad.
Jag överdriver inte när jag sä-

ger att alla mina prognoser
kom på skam. Det tog alldeles
för lång tid, blev alldeles för
dyrt men var värt va-renda mi-
nut och varje krona när det
äntligen var klart.

Efter en körlektion med Leif
F'regelin som instruktör var
jag redo att företa premiiirtu-
ren upp till Stig Nordn för en
expertkommentar. NZir Stig
efter genomförd provtur
undslapp sig: "Sa starshk han
känns, han sacke inte e dugg",

då va.r projektet i hamn.

Mats M, Bosse och Christer
har också stöttat i förtvivlans
stunder.

Jag kornmer aldrig att gIöm-
ma en julhelg nere hos Ivan
Westermark i Borlänge, ndr
vi skulle provköra chassiet.
Vi satt på en piirlåda då det
bar iväg på den isiga bygatan.
Niir Ivan släppte upp pedalen
till helfart vitnade mina kno-
gar om brandskottet och tan-
kar på en för d4:g hädanfärd
trängde sig på. Aventyret av-
Iöpte naturligwis lyckligt och
Ivans insatser har haft ett av-
görande inflytande på slutre-
sultatet, liksom Sture Lundins
yrkeskunnande när det gäller
att ur flinka hantverkshänder
väcka liv i rynkiga plåtdetal-
jer-

Sammanfattningen av ovan
sagda måste för en klok be-
traktare ändå bli: Köp en fär-
digrenoverad bil! Men ändå...

En del av mina delar som till slut, efter 5 års jobb, skulle bli en
T-Ford Touring 1922.
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IVIHRF -konferensens re sultat :
Viktigt träffas "över gränserna

Av Monica Elmquist-Broman

Det här var väldigt givande. Jag har !ärt mig oerhört
mycket under de här två dagarna, fått nya k«lntakter med
andra klubbar och jag ser gärna att sådana rär k«lnferenser
anordnas oftare.

Den summeringen gav Jan Borgfelt från M.G. Car Club of
Sweden, en av de 99 klubbarna i MHRF-kretsen, under än-
dra dlgen av den stora försäkringskonferensen ombord på
en av Siljas Helsingfors-färjor för en tid sedan.

150 försiikringsansvariga
från ndra nog alla klubbar fick
genom Folksams och MHRF:s
forsorg en rejäl information
om MHRF'- och Hobbybilsför-
sdkringarna. Bl a talade man
om hur de tecknas, hur besikt-
ning gfu till, hur skaderegle-
ringen sköts, vilka bilar och
modeller som iir problem ur
skadesynpunkt allt detta och
mycket därtill under två ar-
betsintensiva dagar diir varje
föredragshållare fick hälla sina
anföranden fem gånger!

Det var inte första gången en
sådan storkonferens arrangera-
des, men det var litet extra
festligt eftersom det var jämnt
30 år sedan forsiikringen kom
ti11.

160 PÅrrGA SAMVETEN
Konferensens höjdpunkt blev

för många Bo Kallhagens an-
forande om brandskydd. En
mera suverän föreläsning kan
man knappast tänka sig. Vi
gissar att han Iämnade efter sig
minst 160 dåliga samveten (in-
klusive konferensledningens!)
då han på etr mäsrerligt särt re-
dogiorde för vad man bör tän-
ka på niir man ska skydda både
fordon och garage.

Och Bo var verkligen den
perfekte föreläsaren, dels iir
han anställd av Räddningsver-
ket i Karlstad, bl a som sak-
kunnig i säkerhetsfrägor vid
kärnkraftverk, dels har han sat-
sat på att hitta err verkligt
brandsdkert garage. Sorgligt
nog har han fått erfara att alla
hans strävanden var forgäves

hans två ögonstenar brann upp
förra våren! -tur i oturen var
att bilarna var MHRF-forsäk-
rade så att han bara efter några
veckor fått ut en ersättning
som han var nojd med.

UTMÄNI(r
KOMPENDIUM

Inför konferensen hade Bo
tillsammans med Folksam och
MHRF gfort ett 16-sidigt kom-
pendium som delades ut. Det
kommer under våren att tryck-
as i större upplaga och distri-
bueras till alla de 50 000 med-
lemmarna i MHRF-klubbarna.

Men redan i avslutningen 1o-
vade Bo, som i sitt arbete reser
en hel del i landet, att i största
mojliga mån ställa upp vid
klubbträffar hos MHRF-klub-
barna. Tar din klubb utmaning-
en att chockera och liira
medlemma-rna sä kan du för-
vänta dig en klrorik kväll.

STORA LUCKOR
Men konferensen handlade

inte bara om bränder och
brandskydd. De övriga förelä-
sarna gick inte heller av för
hackor. Hans Tornebäck och
Hilding Söderstrom berätrade
om hur man reglerar skador
och om verkligt kniviga skade-
fall. Deras diabilder väckte
långa och djupgående diskus-
sioner, så långa att man nära
nog spräckte tidsschemat. Niir
det gäller skadehanteringen
och vdrdesättningen av
MHRF'-försäkrade fordon
finns det tydligen nästan hur
mycket som helst att prata om.

Hilding tar nu över ansvaret
efter Hans som går i pension,
men som kommer att finnas
kvar som konsult. Hilding be-
rättade bland annat att han i
ännu högre grad kommer att
fora en dialog med den klubb
som tecknat försäkringen. Vid
skadefall är detta mycket ange-
läget, ansåg han. Niir det gäller
stölder, en sak som kan medfö-
ra stora konsekvenser för för-
sdkringspremierna, åir det vdr-
defullt att larm så snabbt som
mojligt gär ut, dven internatio-
nellt.

VISADE
UTVECKLINGEN

Björn-Eric Lindh visade med
hjälp av utförlig sraristik och
tabeller ufvecklingen sedan
L97 4 då MHRF' tog över för-
säkringen från AHK, MCHK
och T-Fordklubben. Han peka-
de på en rad både trevliga och
mindre trevliga tendenser niir
det gällde skador, både antal
och typer. Det finns stora skill-
nader ndr det gäller skadefre-
kvensen mellan vissa märken
modeller, och likaså stora
skillnader ndr det gäller kosr-
nader för att reparera fordonen.

Vissa restriktioner har införts
nrir det gäller nyteckning av
försiikringar för försäkringsra-
gare som saknar vardagsbil
och en genomgäng av de redan
tecknade försäkringama kom-
mer att göras löpande i framti-
den.

SÅ BESIKTIGAR MAN
FORDON

Alf Lavör (som nu sade far-
väl till försäkringsa_rberer) och
Helen Elmgren gav under sin
timme en lång rad praktiska
råd for att underlätta försiik-
ringshandläggningen. De tog
bland annat upp besiktnings-
frågorna, hur man korrekt fyl-
ler i ett besiktningsprotokoll,
kontrollerar fotografiernas
kvalitet och vilken väg en för-

t2



säkring ska gä för att kunna
behandlas på snabbast mojliga
sätt. Nog så viktiga frågor
även om de ibland kan tyckas
vara självklara.

ME,R INFORMATTON
TILL MEDLEMMARNA,

TACK!
E,n minst lika viktig del i

Alfs och Helens föreläsnings-
timme var informationen ut
till klubbmedlemmilrna/for-
sälaingstagarna. Alltför myck-
et av den information klubb-
styrelser och försäkringshand-
läggare får från MHRF stan-
nar hos dessa.

Informationen ska ut på
snabbaste sätt för att medlern-
marna skall få veta nyheter om
försäkringsforrnerna. Många
telefonsamtal till MHRF-kans-
liet gäller så enkla frågor arr
samtalet hade varit onödigt
om klubbens information
fungerat bättre. Kräv därför
bättre information orn du inte
får sädan redan.

NY MC.F\ÖRSÄKRING
Anders Olofsson, den per-

son som sedan ett antal år titl-
baka haft hand om Hobbybils-
forsiikringen ocl lq även gått
in som medhjälpare för
MHRF-försiikringen, berätta-
de om den forsiikringstyp for
motorcyklar upp till 1981 år
modell. En billig och bra för-
säkring, som dock bara kan
tecknas om man tidigare har
en äldre rnotorcykel forsäkrad.

Många nyare motorcyklar
har blivit intressanta för klub-
barnas medlemmar, bl a tidiga
japanska motorcyklar. Därtör
har vi skapat en försäkrings-
form även för sådana, sade
han.

VÅnA MYI{DIGHETER
Under större delen av konfe-

rensen hade deltagarna varit
uppdelade i fem mindre grup-
per, men två gemensafitma
samlingar (förutom välkoms-
thälsningen som sköttes av
Elisabeth Lindström från

Folksam och MHRF:s sekrete-
rare Jan Broman) hölls också.

Vid den första informerade
MHRF:s ordförande Gunnar
Elmgren, FIVA:s generalse-
kreterAre Car[ Henrik Störmer
samt Jan Broman om hur olika
myndigheter inom och utom
Sverige är uppbyggda och hur
förbundets samarbete med
dem är uppbyggt. B1and annat
betonades vikten av att noga
se på vad som händer inom
EG.

Fordonshobby, i Europa
satsar genom FIVA nu avse-
vrirda belopp för att kunna på-
verka EG i samlarfordonsfrå-
gor. Vid MHRF:s årsstämma
bestämdes bl a att en extra av-
gift på en krona per MHRF-
medlem oavkortat skall använ-
das för detta arbete, som helt
klart iir det viktigaste som för
ndrvarande görs inom samlar-
fordonshobbyn. Det är, för att
tala klarspråk, i Bryssel fram-
tiden för vfu hobby avgörs.

VÅnA MYNDIGHETER
Under den andra gemensam-

ma samlingen diskuterades
vad som ska ske i framtiden
ndr det gäller forsäkringspre-
mier, villkor och nya regler.
Björn-Eric och Anders kunde
med stor tillftedssräIlelse be-
rätta att det inte blir några pre-
miehöjningar under L992.

Konferensen sammanfatta-
des av Folksarns biltörsä-
kringschef Lars Jerström. Han
betonade det goda samarbete
som sedan 30 är finns mellan
Folksam och MHRF, något
som han sade sig vara överty-
gad om skulle bli lika gorr
även i fortsättningen.

TVÅ AVTACKADES
Vid samlingen skedde också

wå avtackningar av trodänare
som under en mängd år aktivt
medverkat till försäkringens
tor att inte säga hela hobbyns -
stora framgångar.

Gunnar Elmgren tackade
Hans Tornebäck från Folk-
sam. Hans har genom sina sto-

ra kunskaper om äldre fordon,
octr sina kontakter både inom
och utom landet, varit den
klippa som gio.t am vi kunnat
bygga upp ett så förnämligt
nät av skickliga verkstäder
och personer som kan hjälpa
till vid kniviga fall.

Lars Jerström avtackade
MHRF:s kanslisekreterare Alf
Lav€r som var med redan
1962 då det första försäkrings-
avtalet mellan Folksam och tre
klubbar tecknades. Han har se-
dan 1980 aktivt deltagit i arbe-
tet med forsiikringetr, men slu-
tar nu med den verksamheten
för att en dag i veckan se till
MHRF-kansliet i Stockholm.

Båda fick som tack var sin
flygtur över Stockholm med
omnejd i en gammal dubbel-
däckare någon solig vfusön-
dag.

OVER ''GRÅNSERNA''
Låt oss sluta med "vetera-

nen" Rune Möllers, Svenska
Rileyregistret, orndöme :

Jag har varit med länge
och en sådan håir konferens
över gränserna mellan de olika
klubbilna dr oerhört vdrdefull.
För oss, som har ett stort in-
tresse för bilar före andra
vrirldskriget iir det mycker nyr-
tigt att få se den entusiasm
som finns för sena.re årsmo-
deller. Att det fanns så mänga
Hobbybilsforsäkringar var en
nyhet för mig det ar verkli-
gen bra att även de som syss-
lar med modernare bilar har
tillgång till en bra försäkring.

13



SKADOR MHRF-FORSAKRINGEN 1983-91

Detta är en lista över skador som har täckts av
MHRF-försäkringen under tiden 1983-91 för
bilar vars ägare är medlem av Jemtlands Vete-
ranbilklubb. Av hänsyn till de skadedrabbade

har inte bilmärken eller andra uppgifter tagits
med som ev kan peka ut en särskild medlem.
Skadebeloppet zir de belopp den försäkrade har
fått ut efter självrisk.

Skadeår

83

B4

B5

B5

B5

B6

B6

BB

B9

90

90

90

90

Årsmodell

1952

1 929

1 958

1 958

1 950

1 950

1 961

1 958

1 946

1 954

1972

1 964

1 961

Nettobelopp

4 514

535

0

710

2 923

0

6 500

2 135

39 000

1 543

0

Skadeberättelse

Lackskada som fordonet erhöll under
vintedörvaring under specialsytt täcke.
Kravet överfört till leverantör av kapel-
let (produktansvar).

Brandskada i motorrum samt instru-
mentpanel, lack delvis skadad. Kort-
slutning i kablar,

Stenskott.

Räddning, men ei ersättningsbart.

Stenskott vid möte, bilen fraktades på
trailer.

Bärgning pga fel på kraftöverföringen.

Vid infart till garagelänga höll arbetare
på med as{altering. Ft körde över
grop varvid framskärmarna skadades.
lnget krav har kommit - tydligen beta-
lades kostanden av rnotparten.

Bilen uppställd i privat garage. På
natten har någon/några tagit sig in i
garaget. När man misslyckades med
låset har man med verktyg brutit sön-
der väggen för att komma in. Där-
efter har man roat sig med att kasta
sten eller dyligt på bilen. Lackskador
på bägge f ramskärmarflä, huven, efl
dörr samt vindrutan. 1990: ägaren går
inte att hitta. Avslutad eftersom han
heller inte hört av sig.

Brand när Ft skulle starta mo-
torn och fick en baktändning. lnlösen
men FT f ick behålla resterna.

Baklucka i uppfällt läge i garaget. När
Ft skall stänga vikporten träffades
bakluckan med plåt- och lackskador
som följd.

Kollision med älg.

Stenskott vid möte.

Råttor och möss hade börjad smaka
på skinnklädsel i sätena. Efter över-
läggningar har ersättning avböjts.

Påkörd bakifrån. Stötfångare och plåt
under baklucka skadade.

91 1 948
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OSTErcUND
Ta,som ni läste i förra

a) Backspegeln har vi
inom styrelsen samt en
stor del av medlemmar-
nA gått och ruvat på hur
vi skulle kunna få till
stånd ett muserrm. Detta
för att visa och vårda
Jemtlands fordonshisto-
ria. Då kan vi i viss mån
uppfylla stadgarna för
vår klubb, där det ut-
tryckligen står att det är
en aY våra uppgifter som
medlemmAr i JVBK.
Dessutom kan vi fylla
det tomrum som finns
efter det att Ivars Bilmu-
seum skingrats. Vi
minns ju alla hur korl-
munen sedan lurade oss
på lokalerna till förmån
för skyttarna.

Jag kastade första gång-
en fram forslaget om Bil-
bolaget tidigt i höstas men
då lät det för avanserat
och ouppnåeligt. I vintras
provade vi iddn om att
kunna hyra stället ihop
med andra bil- och MC-
klubbar men dom visade
foga intresse. Nu har id6n
tagit en annan form, och
följande hoppas vi kunna
realisera:
fVBK hyr Bilbolagets

personbilsverkstad på
Bangårdsgatan. (Gatupla-

net i äldsta delen av fas-
tigheten). Den totala ytan
dr ca 900 m2 och med en
stor port på ca 3,50x3,30.
Bra med ljusinsläpp och
med "gammal karaktär".
Vi får hyra denna lokal i
två månader alltså från
lördagen den 27 juni t o m

to.dagen den 23 augusti.
Atta veckor i absoluta tu-
ristsäsongen!

Tanken är den att vi
skall ha öppet dagligen
kanske mellan 12.00-
18.00 eller 20.00. Det bör
vara två stycken klubb-
medlerrrmar där varje dag
for att sköta ruljangsen.
Om vi parar ihop en mera
aktiv person med en som
av olika anledningar ej har
varit med så mycket,

kommer alla som vill att
kunna hjälpa till. Då flyter
det perfekt. En eller annan
dag Av semestern kan väl
anslås till detta! !

I dagsläget vet vi ej hur
mycket som ryms, men
gissningsvis etr 40-ta1 bi-
lar samt ett antal MC, ku-
riosa samt naturligtvis
gamla foton, skyltar etc.
Damsektionen är jätte-
tänd! - Lrga snuskiga tan-
kar nu dom är alltså
mycket intresserade av att
deltaga med gamla kläder
och dyl enligt deras tidi-
gare suveräna montrar på
våra utställnin gar.

Om vi tzinker oss ett re-
presentativt urval från 10-
talet till 60-taler så kan vi
pussla ihop det hela så att
vi endast behöver avvara
fordonet kanske en veck-
an eller så. Fordonen skall
alltså bytas ut kontinuer-
ligt. Kan man då ställa ut
under tiden man kanske
far på semester så har man
ingen nackdel av det hela.
Dessutom kan man kan-

Bilbolagets gamla lokaler. Foto: Jan Andersson



ske ta ut bilen en fin kväll
och åka och sedan ställa
in den igen.

Klubbens hyra for två
månader blir 30 000 kro-
nor, plus en del kostnader
for marknadsfo.irg, men
vi borde kunna få in en re-
jäl slant till klubbkassan.
Vi tar liten risk med detta
förfarande , att prova i två
månader. I stället för att
hyra en lokal på kanske
ett år första gången. Na-
turligfvis är förhoppning-
en att vi skall kunna be-
hålla lokalerna och kanske
kunna hyra ut till vinter-
forvaring och mekargara-
ge tiden ca 1 september
till 3L maj. Då kan vi åter
öppna museet nästa som-
mar och kanske penna-
nenta ett fordonshistoriskt

museum i Ostersund. Då
flyttar vi naturligtvis klub-
blokalen dit och får allt
under ett tak. Det vore väl
nä't?
Vi har redan ett avtal

klart med Perssonkoncer-
nen men det finns ett aber.
Om dom hittar en annan
hyresgäst som vill hyra låt
oss säga hela fastigheten,
då faller hela iddn. Det får
vi acceptetä, men vi får ett
defenitivt besked rvå
veckor fore öppningen,
alltså ca 13 juni. Den da-
gen åker vi ju Storsjörallyt
som bekant.

Om det går i lås, kan vi
idag inte utlova någon er-
sättnirrg till utställare eller
dom som jobbzr, men
pengarna går ju till klubb-
kassan och sen får vi be-

sluta på styrelse/årsmöte
om saken. Detta är tankar-
na nu den 5 maj och efter
Trondheimsresan den l-Z
maj är vi än större opti-
mister, då vi sett deras ve-
teranutställning och hörde
deras intäkter.
Alla fick ett gult papper

(intresseanmälan) i förra
utskicket. Du som inte har
refurnerat deffa ta fram en
almanacka och gör ditt
bästa för att kunna trjälpa
till att förverkliga bilmu-
seel Fyll i och sänd in
svaret omgående.
Ring gärna vid frågor,

kommentarer idedr etc
måndagkvällar 19.00-
20.00 relefon 063 11 50
34 eller någon i styrelsen.

J.G.

DGT*SgrIrAn D
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STUDIEBESOK PA
MILO\IERKSTADEN I OSTERSUND

Text och foto: Magnus Roos

Per-Olof berättade att
verkstaden är int2iktsfi-
nansierad samt att IUVo
av kunderna var från det
civila. Polisen, brandvä-
sendet och kommunen
m fl anlitar miloverksta-
den. Förutom vapenverk-
stad och fordonsverkstad
finns här också en fin
s adelmake ri av delning,
snickeri och lackverk-

stad.
Timpriserna ligger på ca

291 kronor for trd,, sadel-
makeri, lack- och plåt-
jobb. Det går således bra
även för civilister att läm-
na in saker här.
Efter visningen bjöds

det på fika och Per-Olof
Svensson skänkte klub-
ben ett antal böcker till
klubbiblioteket.

pemton klubbmed-
-a'lemmar blev guida-
de av Per-Olof Svensson
genom den 7 000 m2 sto-
ra anläggningen.

Verkstaden som invig-
des 1980 sysselsätter 60
anställda som är specia-
lister på de allra flesta
teknikområden, allt ifrån
gevär modell 98 till fiber-
optiska datanät.

Vi taclmr Per-Olof Svenssonför visningen av den imponerande anlägg-
ningen samt för böckerna.
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oPE[, TtiÄ1. I'' r Lot-]oNAS L0/1 L'2/1

Program:

Fredag L0/1 kl I900

kI 2000

Samling

Korvgr illning

Reservdelsmar knad

HemIig utflYkt

M iddag

Bilbedomning

Pr isutdelning och

avslutning

Bengt Tjäder 021L/LL677

Magnus Roos 063/43638

Vägbeskr ivning:

Väg 296 halvvägs mellan

Voxna och Los

Möjlighet tiII camPing

på platsen finnes.

Information och anmäIan senast L/7 till:

Lördag LL/1 kr lI00

kr 1400

kI 1900

Söndag L2/7 kI II00

kl 1300

RÄrrv\
O RSA

EDS 0f^/
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KLEMzEHURTIGREISE' TILvÅnn VETERAN TAB 1ER,

öndagen den 3 maj 1992. Jag har just avslutat
två goda mackor med färska räkor inköpta i

Trondheims hamn på en fiskebåt. Därtill en god
Mack-Ol köpt vid Grenserasten och jag känner mig
nu på gott reseskildrarhumör.

Vi var ett tjugotal tappra
i Veteranbitklubben (a11t-

så ungefär 4Vo av med-
lemmarna!) som äntrade
bussen kl 8.00 på morgo-
nen den 1 maj. Glädjande
nog var det några klubb-
medlernmar som aldrig ti-
digare varit med på något
arrangemang som nu
ställde upp och det var
speciellt roligt. Det var
ingen trafik alls och snart
var vi forbi tullen och
stannade vid Grenserasten
for att fika" På vägen mot
Trondheim svängde vi av
i Hell mot Hegra for att
åka förbi en bilskrot men
den var stängd denna ar-
betsfria dag.

Vi var framme vid Le-
angens ishall efter fyra
timmars körnirrg och fick
faktiskt vdnta en stund
tills utställningen öppna-
de kl 13.00. Väl inne fick
vi se mycket intressant.
Ett 25-ta1 mopeder, mo-
torcyklar, scoters samt ett
50-tal bilar samt några
lastbilar fanns att beskå-
da. Även lite kuriosa
fanns att titta på.

Bilarnas årsmodell
sträckte sig från 1903 års
Wartburg vilken var
Trondheims forsta egent-
liga bil. Den kom att an-

vändas första gången
1909. Nyaste bilen var en
WV cabriolet L973 och
tyngdpunkten utgiordes
av 20- och 3O-talare. Van-
liga bruksbilar som vi
kommer ihåg fanns också,
Citroen 811, Volvo PV
VW 1200, Renault na,rl
phine samsades om ut-
rymmet med dyrgripar
som Bugatti 1925, Durant
Phaeton 1929, Packard
Tourirrg 193L, Rolls Roy-
ce L934 etc. Alla i perfekt
renoverat skick. Dom
vanli ga bruksbilarna från
20-30 talet var också väl
representerade med For-
darmodellTochA,och
naturligtvis V8, både se-
daner, coup öer och ca-
briolets och naturligtvis
Chevor, Buickar, Chrys-
lers etc. Några bilar med
speciellt Tröndelags his-
toria var inlånade från
museer, annars tillhörde
bilarna några av dom 250
stycken i Tröndelags Ve-
teranvognklubb.

Det försvann snabbt nå-
gra timmar innan vi hade
sett det mesta och Sven
Schylberg videofilmade
flitigt så ni kommer att
kunna se filmen vid till-
fälle.

Vi tog nu plats i bussen

för att åka ned på stan och
äta middag före incheck-
ningen i våra campinghyt-
ter. Senare på kvällen
bjöd Trönderveteranerna
på fika i utställnings-
hallen och berättade om
sin verksamhet. Vi tacka-
de genom att Sven S visa-
de ljusbilder om våran
bilhistoria och det utmyn-
nade i en gemensam vilja
till något samarrange-
mang i framtiden. (Kan-
ske vi kan ha surström-
mingsskiva i lag!)
Nu var det dags tor

Trondheirn by night, och
en av våra ungkarlar med
flicktycke blev uppraggad
av en kone med några ö1

innanfor blusen och blev
nästan bortgift till Trom-
sö. När han fick klart för
sig att Tromsö inte 1åg på
sanlma avstånd från stan
sorn Frösön gör hemma,
korn han slokörad med
taxi, tillbaka till hytten
fram på småtimmarrra.

Alltnog, trästa morgon
var det regnväder och vi
beslöt att besöka ett stort
shoppingcentrum, City
Syd, för att våra fruntim-
mer skulle få handla upp
lite peng ar. Vi gick sedan
på shoppingtur i centrala
Trondheim nägon timme
innan det blev avflärd till
Malvik. Där var det utlyst
en auktion på veteranbilar
tillhörande en bilskrot
som fått åläggande att stä-
da. Nu kom resans enda
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besvikelse. Nlågra SO-tals
Opel, en Wartburg och
några andra totalt sönder-
slagna vrak. Jag klev inte
ens ur bussen! Sven S vi-
deofilmade så ni som
tycker detta var en klago-
visa kan ju själv få se!
OBS! Tröndelags Vete-
ranvognklubb hade inget
med detta att göra, utan

det var helt privat.
Nu återvände vi i regn-

vädret mot Sverig" och
stannade åter vid Grense-
rasten för inköp och sena-
re åt vi middag på I-e, Ski
i Storlien. Efter dessa up-
pehåll körde Sune vår
chaufför "*eget hurtig og
p.ent" och vi var hemma i
Ostersund 20.00 lördag-

kväll. Resan var lyckad
och uppskattad frånsett
den sk veteranbilsauktio-
nen, och vi som var med
förväntar oss nya resmål
av evenemangskommit-
tdn, men snälla ni ställ
upp och följ med annars
självdör snart klubben på
grund av inaktivitet.

J.G.

I\IARKNAD I S\IENSTAVIK
Hugade försäljare ay veterandelar har chansen pä Veteranmarknaden

börjar kt 7.00

Allmänna marknaden
börjar 10.00

G alh&mmarudde n i Svenstavik.

Torsdagen den 28 maj.

Kontakta S O Schenberg telefon 0687 - 111 55.

( Kri s ti Himmelflärdsdag)
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Tröndelag Veteran-
vogn Klubb markera-
de sin Z}-äriga tillva-
ro med en intressant
jubileumsutsuillning i

Leangens Isahall. Där
fanns bilar från sc-
klets bödan, bl a byn
Trondheims första
bil, en Warthburg
1903, som vi håir ser.

VD 15551 åir ne 1929
års Durant Touring,
en Zikta och förr
mycket vanlig trön-
dersk bil från Durants
bilimperium i Detroit.

Det fina med utstiillningen
vffi, att den gav prov på
många 20- och 3O-talsbilar,
som vi ej ser idag. Håir ser vi
en Pontiac L927 med Sport
Coupe kaross, {



Klubben hade bys$ tupp en flott entr6 med I

en kopia av bybro-
portalen.

Håir ser vi en Ctement
Bayard frän 1911, en
liten fransk bil med
4-cylindring*"tor.*



ffi

ii

1938 års BMW 326, en glim-
rande bil med goda köregen-
skaper.

Klubben kan ståta
mcd många praktbi-
lar. Hilr ser vi Ingvald
Ronnings Horch 830
BL Cabriolet från
1938 med 3.8 liters
V8 motor. Den till-
hörde det tyska över-
kommandot i Trönd-
lagen under anfua
v2irldskriget.

REO Zir idag en okänr
bilmiirke. Den håir

1934 års vagnen REO
Flyng Cloud var en
av de första med au-
tomatvåixellåda.



Opcl Supcr Six Ca-

briolct 1938 är idag
en sällsynt bil. Den
hZir vagncn har en
toppventilmotor på

2.5 liter om 55 hkr.

Den håir Austin Seven från
1928 var ett intressant ut-
ståillningsobjekt liksom Stu-
debakern från 1930, som
gick under benämningen Stu-
debaker Såg 1930. Det var en
ombyggd bil till Epa, som se-

dan kom att anvzinclas för
kapning av ved.



Chevrolet Spccial De Luxe
Coup ar idag synnerligen
sällsynt. Dcn här vagncn var
trån 1941. De flesta vagnar

av den h2ir ärgången har
kommit till såväl Norge som

Sverige genom import de se-
naste fuen.

Morgan 414 Sports 1938 är
idag s2illsynt liksom Kawa
Minor Sedan 1939, en deck-
isk bil, som inte såldes i så

många exemplar.
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Ford De Luxe Scdan

1946 kom ävcn till
sund och Jämtland.
dessa vagnar mycke
ga. Ole Barstad ägde
vagnen.

Coupd
ösrcr-

Iclag är
ovanli-
dcn här

Norskt Tekniskt Museum ut-
st2illde denna Buick Road-
master 1938. Tyvärr var den
inte i allra bästa skick.

Vad sägs om att äga en kom-
pressormatad Studebaker
Golden Hawk 400 årgång
1957. Den håir bilen har en
V8på275hkr. 

-
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En utstlillning N ingcn ut-
stiillning utan en Bugau.i.
Den här Bugattin var av typ
30 från L925 och ägdes av
Norskt Tekniskt Muscum.

UtstZillningens anfua dag var
det auktion på gamla bilar
några mil utanför Trondheim
på en skrot. Trots stor publik
uteblev buden. Det var kan-
ske inte så konstigt. Det var
bara skrot, som såldes.

.$.\rs§ii:.:.:

i.hN,
§\i- rN

Brandbilar fanns också med
på utstZillningen



Evenemangs-
kommitt6n

söker frivilliga
till vår rnonter
på bilmässan

29-31 maj L992.

För övrigt
studera för-

eningsmed från
evenemAngs-

kommittdn orn
andra

aktiviteter

Märta och Vincent

För informa-
tion om

surströmminE,
se förenings-
meddelande i
LT och OP

Y 34.

DELTAG I RALLYT AVEN
OM DU SAKNAR FORDON!

Jämtlandsbuss kommer att medverka i
rallyt med tre stycken bussar Brookwäy,
Skvader och Hammarnäsbussen. f)om
i"Pjuder passagerare att åka med gratis

Ostersund - Persåsen tur öch retur.

Medtag matsäck och möt upp vid
travparkeringen vid

9-tiden lördagen den 13 juni!

Väl mött tiil ett trevligt vetetanrally där
även MG och Morris-klubben är

inbjudna.
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är komrner några
axplock från vår

Trondheimsresa.

Resan startade på Park-
skolan fredagen den I
maj kl 08.00. Stämnirrg-
en var i topp bland de 18
resenärerna som var
med.

Vi stannade ett flertal
gånger, men längsta
stoppet hade vi på Gräns-
rasten, där vissa vätskor
tömdes och andra in-
handlades av vissa.

Sven berättade saker
om olika ställen, som vi
passerade under vägen.

Väl fr mme vid utställ-
ningen i Leangen var det

TRONDHE,IMSRESAI{
Av Märta

åter skönt med en riktig
bensträckare.

Den ena bilen var vack-
rare än den andra. De
flesta behoven blev täck-
ta. Utöver auktioner och
utställningar blev det
också tid över for annat.

Flanering pä Trond-
heimsgator slutade olika
for alla. En del hamnade
visst på ölpub. Vem som
hamnade där var bland
annat vår klubbs egen
Donald Duck. Där kom
han i kontakt med vissa
personer, och vi har kun-
nat förlora honom till
Tromsö for tid och evig-
het.

"Det gör ingenting" sa

han "för jag är skyddad
Av Anticimex."

Men ödet ville annor-
lunda. På morgonen
fanns han åter på Sand-
mons Camping. Men vad
mina öron har hört, så är
inte den här historien slut
än. Vi får återkornma till
den vid senare tillfrille.

Resan hem blev betyd-
ligt stillsarrrmare än di-
tresan. Många sov efter
en tröttsam shoppingrun-
da med tungt bärande på-
sar, med både flytande
och fasta varor. Strö-
socker var visst billigare.

Jag vill tacka for en
minnesvärd resa på
många sätt.

Det fanns mycket intressant att titta på i Trondheim,
bl a en Vincent av oktind årgång.
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llilder från utställningen i Trondheim.
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I--DVVT-DE
I-rhrG

Anordnar följande bussresor i sommar: Ring och boka

28 maj Marknad i Svenstavik plats nu! Aven

30 maj Marknacl i sundsvau ;}ffffiiä":ä.
L-2 aug Marknad i Södertälje J-G Jonsson

5 sep Marknacl i Fatun tel 063 '216 83

*************

OBS! VIKTIGT!
1. Ni som ej betalt medlemsavgiften. Gör det!

2. Fyll i och sänd in uppgifter till ny matrikel.

3. Sicka in annonser, kåserier, bilder etc till tidnings-
kommitt6n.

4. Ang bilmuseet. Rannsaka dig själv och du har såikert tid
att hjälpa till och/eller stäIla ut för att det skall kunna för-
verkligas. Returnera svarstalong omgående.

ANGAENDE SKROTBILINSAMLING

Jag har kontaktat några kommuner, men dom har inte
kommit igång än. Dom har bara hunnit inventera och
dom kontaktar oss senare.

J.G.

*

*

*

*

*

#
*

*
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Lennart Jensdn

Micae1 Sandberg

Janne Wärdell

Rolf Nilsson

FRÅN

Videvägen 38
Frösön

Bådhusgatan 108 D
Ostersund

Nävervägen 31
Ostersund

Aspås2663
830 40 Krokom

TILL

1634 Kännäsen

Lugnv(§vägen 152
831 52 Ostersund

Tors väg 6
830 43 As

Åsenvägen2l
840 30 Rätan

Nils-Erik Kingstad
Pumparvägen L9
830 44 Nälden
Tfn 0640 204 Lz

Lars-Göran Wallgren
Gullvivevägen4
8320A Frösön

Irnnart Lindow
Fntzhemsgatan 9
832 00 Frösön
Tfn 063 104 60

Mikael Söderholm
Norderåsen3493
830 30 Lit

Bugrrar Björling
Angevägen 16
834 00 Brunflo

'läfkgffierl tiff oss!

'/i 6[irffer ocflffer ooo

N4IITTN@RDEN Annonser skickas till: JVBK,
Box 2045, g3L 02 ÖSTERSUND

N/IARKNADtrN

TILL FIAT 1100 50-TAL Grill med dim-
ljus i mitten, stötfångare frarn och baklysen
mm.
Magnus Roos Tfn: 063 - 436 38Magnus Roos Tfn: 063 - 436 38
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I\TT ME D LE M SITIATRIKE L

FOR EN TID SEDAN FICK NI ETT FOR.
MUIÄn I BREVIÅonru rÖn ATT FYLLA I
ERA FoRDoN Tu-l vÅR MEDLEMSMA-
TRTKEL. DET Än nnÅNGA soM INTE HAR
sKrcKAT IN DESSA ÄN. FvLL I FoRMU-
LAREN OCH SKICKA IN DOM GENAST
sÅ arr vt rÅn en sÅ ronaFl-ETT MA-
TRIKEL SOM II,TöULIGT.

80{Trory4r

REDAKTIONSKOMMITTEN


