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JEMTIAI{DS VETERANBIL-
KLUBB bildades 1910 och är en
sarrrrnanslutning av drygt 500 med-
lemmar med ca 900 fordon. Klub-
ben vill verka för att historiskt in-
tressanta fordon bevaras, renoveras
till originalskick och behållas inom
länet. Vi träffas och har trevligt till-
sammans med våra gamla fordon.

I klubblokalen på Odensalagatan 40 rir det öppet hus varje
mandag kI 19.00-21"30 DZir kan Du ta en kopp kaffe,
medan Du studerar böcker ur klubbens bibliotek eller tar
en titt i klubbtidningarna. Klubben har också en dam- och
ungdomssektion. I garagelokalen på Bangardsgatan 55, får
Du hyra mekarplats. Du kan också lana klubbens dolly-
vagn, motorlyft, blästerskåp, plåtkantvik mm.
Som medlem får Du bl a Motorhistoriska Riksförbundets
evenemangskalender med årets alla evenemang och stora
annonsblad med annonser från hela Norden. Som medlem
får Du efter minst ett års medlernsskap teckna den för-
manliga specialförsiikring, som finns i Folksam och Skan-
dia. Genom klubbens gruppabbonnemffig, tä Du rabatte-
rat pris på Classic Motor.
Rabatt får Du hos J2lrn & Maskin, Zata Glas, Autotjdnst,
IMA Kernbar, Kilremslagret, Morten Lars Maskin, Laitis,
Reservdelen, Elektrodie.sel, Fresks, Heggenäs Industri-
bläster, Jerö Produkter, Overås Veteranbiläelar och Norr-
lands Custom Örnsköldvik mot uppvisande av medlems-
kort. Auto Tjiinst och HP F2irg ger ut rabattkort.
Jemtlans Veteranbil Klubb är ansluten till MHRF, Motor-
historiska Riksförbundet. I klubbens tidning, som utkom-
mer kontinuerligt, är annonsering kostnadsfri för alla med-
lemmar i klubbar, som är ansluten till MHRF. Medlems-
avgift fn 200 krlår, familjemedlem25 kr/år. Registrerings-
avgift för ny medlem eller återinträde 50 kr. En
tidning/utskick per familj .
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ORD F ORATVDEA{ HAR ORDET.

Sommaren 1994 måste gä till historien
som något av en idealsommar for utövan-
det av vår hobby, sett till våra bredd gra-
der. Personligen har jag aldrig akt så
mycket gammbil som just i sommar. Att
en ljum sommarkväll få åka nercabbat
längs en slingrande småväg och känna
doften av nyslaget hö, det dr på många
sdtt som att vrida tiden sjuttio år tillbaka.
Till den tiden då allt var, låt oss säga me-
ra förutsägbart. Det ger en sån skön dis-
tans att färdas i ett äldre fordon och lite
på avstånd fä betrakta alla moderna på-
fund. Långt ifrån den så kallade markna-
dens nervösa börsdatorer som ger våra
politiker daglig skrämselhicka.

Arets Storsjörally lockade lite färre del-
tagare än vanligt. Det kan kanske bero på
att vi också satsade på Rally Nord. Stor-
sjörallyts första del omfattade Torvalla-
området och uppfattades av flertalet del-
tagare som mycket svårt att hitta rätt i.
Rallyts andra del, efter lunchuppehållet,
gick ddremot som på räls. Rallykornmit-
tdn tar tillvara på synpunkter och utvär-
derar till kommande år.

Rally Nord 1994, organiserat av fyra
norrlandsklubbar med fem startplatser
och gemensamt mål i Sollefteå, blev den
framgång som vi alla hoppats på. Ingen
trodde att Rally Nord skulle bli så stort
sorn det blev. Ett stort antal funktiondrer
såg till att det flöt fint vid alla kontroller,
även om deltagarna ville ta det extra
lugnt i det vackra vädret. Starten i Oster-
sund, på den avstängda Rådhusgatan
framför Rådhuset, blev magnifik. In-
ramad av pampig musik från Sommar-
orkesterns ungdomsblåsare. Pressen, bå-
de tidningar, radio och TV uppmärksam-
made rallyt på olika sätt.

Lördagens utställning lockade drygt
3 000 besökare. En utställning utan mot-

stycke på våra breddgrader. Heder åt An-
ders Eklund och Tommy Olofsson som
på sina fina motorcyklar genomförde ral-
lyt, i jämforelse med sina fyrhjuliga mera
bekvämt åkande kollegor. Så till den
oundvikliga frågan; Kommer Rally Nord
att köras igen? Först ska vi ha en slut-
summering av rallyt klubbarna emellan,
inte minst ekonomiskt. En försiktig giss-
ning skulle vara att rallyt kan genomföras
om tre år igen.
I forra numret av Backspegeln lovade

jag någon form av information beträffan-
de bensin från svart respektive grön slang
till våra fordon. Min kollega Björn-Ake
Danielsson, Norrlands Motorhistoriker,
har i samma drende skrivit till fyra ben-
sinbolag. Svaren redovisas längre fram i
tidningen.

Loggotävlingen dr nu efter moget över-
vägande avgiord, framgfu också på annan
plats i tidningen.

För nytillkomna medlemmar vill redak-
tionskommittdn meddela, att det bifogade
annonsbladet dr ett utmdrkt sätt att nå ut
till andra om man saknar någon detalj el-
ler vill sälja något. Det gär även bra att
som vanligt annonsera i vår egen klubb-
tidning.

Vi ses i höstens evenemang, och om in-
te förr så vid årsmötet den 16 november.

Sture. '

Omslagsbild: Publikens val vid Rally Nord-
utställningen, Chrysler Imperial 1931, ägare
är Per Jonsson , LJmeå.
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15 - 17 juli ,i
Nordens största veteranfordonsrally 1994 !!!

Sommarens stora begivenhet
(förutom vårt eget Storsjörally)
var Rally Nord som gick av sta-
peln den 15 juli. Vi har fått in
flera trevliga bidrag tiil tidning-
en om rallyt.

Av Sture Persson

ally Nord 1994 ett arrangemang som anordnats av Sunds-
valls Motorveteraner, Norrlands Motorhistoriker, Jemt-
lands Veteranbilklubb och Umeå Veteranbilsällskap, ge-

nomfördes mycket välarrangerat under veckoslutet 15 17 juli.
Rallyt kördes i ett strålande högsommarväder med start från
Stadshuset Sundsvall, Rådhuset Östersund, Torget Kramfors,
Motorcentralen Umeå och Torget Lycksele. Efter cirka 20 mils
körning med lunchuppehåll samt ett halvt dussin kontroller med
både kunskapsfrågor och manöve{prov, nåddes det gemensam-
ma målet i Sollefteå "Nipornas Stad" med samlingsplats vid
I2T.

Lördagen inleddes med ett kortare Rally cirka 2 mil runt den
vackra Sollefteåbyggden med manöver- och kunskapsprov in-
lagda, därefter parkerades samtliga fordon på I 2l . Kaserngården
fylldes med över 2A0 fordon, alltifrån motorcyklar, personbilar,
lastbilar och bussar. Allmänheten gavs därmed tillträde till Nor-
dens största Veteranbilsutställning, för att där se på alla fina for-
don samt beskåda de många deltagarna som dagen till dra klätt
sig i tidsenliga kläder. Från ett mycket storslaget och välfyllt
prisbord utdelades priser till bland andra Per Jonsson Um eä, som
med sin Chrysler Imperial 1931, med bred marginal erövrade
första pris i den eleganstävling som röstades fram av publikeil,
dessutom erhöll de 60 bästa deltagarna fina priser.

Bilmärket Jaguar representerades av ätta "kattor" som tillsam-
mans med sina åkande myste och spann i det vackra vädret, vil-
ka de var???? Jo, de var!!

Jaguar SS I 1932 Christer Selander Sundsvall
Jaguar Mk V 1950 Leif Gabrielsson Östersund
Jaguar XK 120 DHC 1954 Karl Erik Gelin Ånge
Jaguar Mk IX 196l Sture Persson Ostersund
Jaguar Mk II 1962 Birger Gradin Frösön
Jaguar Mk II 1966 Gunder Söderholm Sundsvall
Jaguar Mk II 1961 Åt<e Jämtsäter Ostersund
Jaguar 24O Saloon 1968 Håkan Nordin Örnsköldsvik

Ingen dålig representation eller hur??? Det är inte varje dag
man kan se en sådan "kull". Da,gen avslutades med stor middag
och dans på Hotell Hallstaberget.

Söndag. Ja då var allting över, alla åkte åt varsitt håll, smått
vemodigt men... Hemresa med besök på loppmarknad och pick-
nic vid en sjö var inte så tokigt heller. Ja, ett fint slut på en trev-
lig helg med många minnen i behåll.

Av Inger Hamrin

orgonen den 15 juli
packade Leif och jag
in våra väskor i Leifs

Jaguar av 1950 års rnodell.
Det var en vacker högsom-
marrnorgon och vi kände för-
vdntan, nyfikenhet och spän-
ning. Vi skulle iväg på mitt
första och Leifs andra vete-
ranbilsrally. Inne i stan skulle
två Bpda vänner, Maj och
Carl-Ake Nilsson ansluta.

När vi vid 8.30-tiden
svängde ner Artillerigatan för
att ställa upp inför starten av
rallyt, kändes det som om vi
körde in i en overklig värld,
där vi var medaktörer. Tid-
ningarn a, radion och mängder
med fotograferande och til-
mande mdnniskor snurrade
runt alla ekipagen. Det var
verklig feststämning vid star-
ten. Det kändes helt fantas-
tiskt att vara med i detta. So-
len, musik, tal och alla åskå-
dare bidrog till att forhöja
stämningen. Vi började förstå
att rallyt. var ett stort evene-
mang i Ostersund på fredags-
morgonen. Till och med delar
av El4 var avstängd, för att
ge plats för rallybilar.

Som sextonde bil startade
vi så mot Lillsjöhögen, Stu-
gun och övriga kontroller.
Feststämningen höll i sig vid
varje kontroll. I t ex Stugun
var många människor ute på
torget och tittade på när vete-
ranbilsföraren gjorde sina
körprov med lod. Lackrast
tyckte vi att färden genom
Hammarstrand vAr. Där var
det marknad och huvudgatan

»



Deltagarna i

var avstängd för biltrafik. Men när vi kom skulle
vi köra genom folkmassorna. Det vinkades och
tittades. Ar det så här kungen och Silvia känner
sig? Det kändes som om människorna var där för
vår skull.

Ett annat härligt tillfälle under vår färd mot
Sollefteå var lunchuppehållet i Bispgården. Där
fick vi forsta tillfället att se alla bilar (ca 100 st)
från Sundsvallshållet. Tack vare det vackra vä-
dret kunde vi sitta i gräset och mumsapä den väl
tilltagna lunchlådan. En fantastisk speaker hörde
vi också där, när bilarna skulle starta efter
lunchuppehållet. Han verkade kunna det mesta
om bilarna och deras upphovsmän.

Vid l7-tiden körde vi in på I2l i Sollefteå. Vi
parkerade bilen och blev sedan s§utsade i mini-
buss upp till Hallstaberget. Där fick äntligen Maj
och jag sparka av oss 4O-talsskorna och slänga
av oss kläderna och ta oss en efterlängtad dusch.
Nackdelen med vackert väder är tyvärr en bastu-
liknande vdrme i bilen. Vid fredagkvällens mid-
dag fick vi tillfälle att träffa och samtala med öv-
riga medverkande i rallyt.

Lördagen började med en rundåkning utanför
Sollefteå. Överallt var då folk ute och tittade och
fotograferade. Vi började få in den riktiga "Sil-
via-vinken". Själva utställningen mellan 12 och
16 på lördagen var helt fantastisk. Så många
vackra bilar hade ingen av oss forut sett. Den an-
norlunda känslan av att medverka på den andra
sidan förstärktes under utställningen. Vi hade
förut bara varit på utställnin gar som åskådare.
Nu var vi med bilen faktiskt medverkande.
Många trevliga människor fick vi tillfälle att pra-

ekipage 216.

ta med. Massor av människor kom till utställ-
ningen. Tänk vilka entusiaster det finns inom
veteranbilsgruppen ! Jag tänker bland annat
på den äldre mannen som med 20 hk under
huven kört i en öppen bil från Uppsala. Vil-
ken prestation ! Vinnaren bland alla bilar blev
en mycket vacker Chrysler Imperial från
1931. Tack vare speakern Lars Lindströms
suveräna kunskaper fick alla på utställnings-
området fakta om alla bilar.

Ostersunds araförsvarades av Åt<e Jämtsä-
ter, som kom 3:a i tavlingen efter alla kon-
troller. Grattis! Vad vi blev? Jo, iag tror vi
blev lD4:e av 230 deltagande.

Lördagens avslutande middag med dans

var så pricken över i. Ett otroligt arrange-

mang hela helgen, där alla trevliga funktionä-
rer fick oss att känna oss välkomna överallt.

En minnesvärd helg för oss alla fyra i eki-
page 216.

$ Dogens ros /
Vill jag gärna att arrangörerna av 1ätte-

rallyt "Rally Nord" skall få
Ett mycket imponerande arbete ligger

bakom och vi som deltog kände att vi blev
väl omhändertagna under rallyt och i

Sollefteå. Allt var toppen och alla funktio-
närer och arrangörer skall ha stort TACK!

EIse-Britt Tegstedt.



ör mig, som är intresserad
som hade giort sig för och

Tidsenliga hlöder i Rally Nord
Av Else-Britt Tegstedt

av gamla kläder yar det roligt att gå runt och fotografera de,
klätt sig tidsenligt. Här är ett litet axplock.

En mycket parant darn, som klätt sig
i svart/vitt till sin svart/vita DKW
1956. Det var verkligen snyggt.

Sture Persson i sin fars kostym.
Skorna i svart/vinrött matchade den
elegan ta J aguaren i svart/vinrött.

Helt underb ara var dessa gentlemän, som
tryckte ner sig i en liten Austin Seven 1929.
Jag ångrar att jag inte tog en närbild på den
läckra kepsen.

Polismannen I

stilig.
sin Chevrolet 1931 var mycket

PH.#*E

»



Några av de bilar som visades under lördagen:

Vinnaren
Imperial
Umeå.

av publikens pris: Chrysler
1931. Agare Per Jonsson i

Jaguar SS I 1931. Föregångare till
Jaguar. Den förre ägaren köpte och
körde bilen från Indien.

Trevligt ekipage. Gengasbilen Volvo
1956 körde från Köping med flaket
fullt av energigivande ved.

Några deltagare fpån JVBK. Rallyts
tredje pristagare Ake Jämtsäter med
familj samt Sture Persson med pas-
sagerare.



Resultatlista vid Rally Nord 15-17 juli 1994

Ptrac. St. nr.
1 310
2 334
3 223
4 131

5 503
6 199
7 158
B 146
I 338

10 218
11 333
12 301

13 230
14 212
15 1BB

16 243
17 528
18 336
19 108
20 522
21 339
22 403
23 134
24 164
25 321
26 149
27 519
28 520
29 501

30 139
31 206

Förnamn
Hans
Thomas
Ät<e

lng-Mari
Artur
Per
Ch rister
Per-Erik
Ulla & Henry
Sten
Ralf
Lars
Birger
Sture
Kjell
I ngvar
Christer
Rolf
Berith
Helge
Anders
Göran
Torben
Gunnar
Per-Gunnar
Jan
Lennart
Roger
Elving
Sven-Erik
Kenneth

Efternamn
Nyholm
Landgren
Jämtsäter
Grafström
Berg g ren
Edmo
Frisk
Wålinder
Jonsson
Näsmark
Bergman
Klein
Gradin
Persson
Olsson
Eriksson
Bergdahl
Dahlön
Grafström
Gustavsson
Jönsson
Lindström
Hägglund
Hållen
Lockner
Karlsson
Norberg
Edmark
Löfstedt
Lindell
Petersson

Hemort
Skog
Haninge
Ostersund
Sundsvall
Skellefteå
Härnösand
Stockholm
Sundsvall
Ornsköldsvik
Liden
Arnäsvall
Uppsala
Frösön
Ostersund
Uppsala
Uppsala
Boden
Sundsvall
Sundsvall
Bu rträs k
Lunde
Umeå
Söråker
Auv
Bjärtrå
Alby
Piteå
Lycksele
Bureå
Leksand
Östersund

Fordon
Ford
Chrysler
Jagua r
DKW de Luxe
Plymouth
MG
Citroön
Studebaker
Alfa Romeo
Renault
Austin-Healey
Gregoire
Jaguar
Jaguar
Chevrolet
Ford
Volvo Buss
Ford
Ford
Citroön
Fiat
Austin
Ford V8
Volvo
Mercedes Benz
Pac[<ard

Volvo
Opel
Ford
Ford VB

Brockway

Arsm. Poäng
1934 68,4
1961 63,6
1967 62,7
1938 62,2
1935 62,1

1964 61,6
1947 61 ,4
1954 61,3
1 964 60,7
1 967 60,7
1957 59,7
1 908 59,3
1 962 5B,B

1961 58,6
1965 58,5
1929 58,5
1 955 58,3
1 966 58,1
192A 58,1
1953 57 ,4
1965 57 ,3
1929 56,6
1937 56,6
1967 56,2
1964 56,2
1950 55,4
1956 55,4
1 951 55,3
1928 55,2
1937 54,6
1929 54,3

De tre frcimsta pristagarna vid Rally Nord:

Segraren Hans"Nyholm, Skog i.mitten, omgrirdad av tvåanThomas l,andgren, Haninge till hA-
ger och trean Ake Jiimtsäter, Ostersund till vänster.



§ror$l[r$llur lqq+
Av Kerstin Isaksson -

en 13 juni var vi på Storsjörallyt.
Sven Schylberg hade lagt upp en om-
växlande bana med start och mål vid

Brunflo hembygdsgård.
Efter banan fanns kontroller med frågor och

praktiska prov. Sträckan gick först till Torval-
la. För många var det "okänd mark" så det kun-
de vara lite svårt att hitta rätt på en gång. Här
fanns kontroller med klurig a frägor för hela fa-
miljen och en kontroll där man fick testa min-
net genom att titta i en låda med olika föremål
som man sedan skulle forsöka att rdkna upp ef-
teråt.

Sedan fortsatte vi till Brunflo där vi hade
fikapaus vid gamla skolan i närheten av kyr-
kan. Man kunde även gå in i skolan och titta på

gamla planscher, böcker, skolbänkar mm. Efter
fika gick färden ner genom Brunflo samhälle
och vidare mot Tandsbyn. -

Vid Tandsbyns Snickeri fick vi spika i en
bräda på tid. Vid golfbanan fick vi prova på att
spela golf. Varken Gunnar eller iag är några
storspelare så det var tack vare vår 7 -ärrga
dotter Gabriella som vi fick någon poäng där.

Efter golfrundan styrde vi nosen mot Brunflo
igen. Vid sista kontrollen som fanns på poli-
sens trafikplats i Brunflo var det många som
även passade på att väga sina ekip age.

När vi kom i mål väntade gott fika i Brunflo
Hembydsgård.

På kvällen blev det middag med god mat, un-
derhållning och prisutdelning.

Innan starten vid Brunflo Hembygdsgård.

Fika paus! Dom hattprydda flickorna Eva
och Marie åkte tillsammans rned lröne och

Leif Fregelin. Gabriella i mitten.

Gabriella fixar pocing vid goWanan.



l-6 augusti arrangerades
Classic Car Week i Rättvik,
en hel vecka med arrange-
mang ftir veteranbilsentusi-
aster.

Vi var några som for ner for
att se backtävlingen på fredag
och marknaden på lördag och
missade naturligtvis en massa
roligt som hände under veck-
an. Men Classic Car Week ar
nu efter endast några är så eta-
blerad, att den återkommer
varje år under vecka 31.

Som vanligt var det fint vä-
der i Dalom och det var med
stor glädje vi åkte upp till
Toppstugan med liften. Ett 7A-
tal bilar och mc fanns i start-
listan till Rättvik Hill Climb,
som backtävlingen heter på ut-
rikiska.

Det var en salig blandning
med allt från Ford Pheaton

-29, MG SA -36, Ford Coupe
11, Chev -57 till Saab Sport,
Cortina GT, Amazon Sport etc
som vi minns från tävlin gar
för inte så länge sedarl.
Alla körde två race mot

klockan och skulle ha bägge
åken så nära i tid som möjligt.
Alltså ingen direkt tävling
mellan varandra utan två så
jämna åk som mojligt upp till

KORT RAPPORT FRÅru RÄTTVII(
Av J.G. Jonsson

toppen på slalombacken.
Många satsade for fullt och

gruset sprutade om ekipagen i
kurvorna. Fint väder, fina bilar
och motorcyklar fina arrange-
mang !. Vad kan en veteranin-
tresserad mer begara?

På kvällen bodde vi på cam-
pingen och då såg man den
trend som vi JVBK var bland
de forsta att annamma. Vete-
ranhusvagn ! Det vimlade av
gammalbilar med husvagn. Vi
såg säkert ett 50-tal ekipage
från A-Ford till Saab med hus-
vagn, dom flesta SMV men
även andra vagnar såsom Saa-
bo, Opio, Constructäffi, Stil-
Master etc. Hela familjen kan
då följa med och bo billigt i
veteranhusvagn. Vi grillade på
kvällen och gick sedan på "Af-
ter Race" i Rättviksparken.
Dans till 50- och 60-talslåtar.
Mycket uppskattat.

Nästa morgon till travbanan
for att vara med på veteran-
bilsmarknad. Några säljare
från JVBK med Mats Matts-
son och Stig Nor6n i främsta
ledet fanns där för att sälja och
köpa "rat". Bra väder nu också
frånsett en kort regnskur.
Marknaden var betydligt stör-
re i år än förra åiet octr det

ryktas att Mats giorde mycket
affrirer och då förstår man att
han tjänade bra med pengar.
Men det är ju även slitsamt att
sälja om man sov dåligt natten
före, så de är honom väl un-
nat.

Under marknaden brumma-
de det in 150-200 engelska
motorcyklar. Det var deltagare
i Brittaniarallyt som kom på
besök. 300 engelska mc var
med på traffen och dom bodde
på campingen ner mot Siljan
med egen orkester, öltält mm.

Vidare fanns det Concours
de Charme och Demolition
Derby (charmtävling och
skrotbilstävling) på travbanan.

På kvällen var det åter fest i
Parken. Denna gång 5O-talsaf-
ton med dans och uppträdande
av Little Gerhard med flera
gamlingar. Många var utkläd-
da i 5O-tals kläder och det blev
även prisutdelning för dom
bäst klädda S0-talsparen.

Många klubbar forlägger nu
sina träffar till Classic Car
Week och denna veteranbils-
vecka blir nog något av det
största inom hobbyn om några
är. Det förtjänar arrangörerna
verkligen. Vi återkommer gär-
na!

.lt{§1te,rt Bensin fran suart eller grön slang?
Av Sture Kindberg

Min kolleg Björn-Åt e Danielsson i Norrlands Mo-
torhistoriker har liksom jag och säkert flera med oss

haft funderingar hur den nya bensinen påverkar vära ä1-

dre fordons motorer. På foljande fyra sidor redovisas de
frågor som Björn-Åt " ställde till fyra bensinbolag och
de svar dessa lämnade.

Men det finns fortfarande en del frågetecken. Vilka
motorer har "mjuka" ventilsäten? Hur påverkar de nya
tillsatserna kalium och natrium v ära äldre motorer?

Har du frågor kontakta garna något av de stora bensin-
bolagen.

Bg

wc.K
{ack tilffiectorfor alla

garnla latar clu spelacle pa
rad"i,on l,ordagen clen

27 augusti da d.et var
Crusing pa stan.JG
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Aktiebolagret Datum 
14 april, lgg4

Vår rer 
B.Kronström

Direktvalsnr 
og-73 o g4 46

Svenska Shel I Er ref

B-Å Danielsson
Knaften2TS
92792 LYCKSELE

Ditt brev Yilken bensin skall jag välja?'

Blyföreningar har använts i bensin sedan slutet på 30 talet i syfte att höja dess
knackningsbeständighet, d.v.s. oktantal. På köpet fick man en slitages§ddande effekt av
blyet. Att motorer var beroende av blyets slitageskyddande egenskäpei fick man
Udt<raftat i USA under 70 talet då mair ville eliminära blyet f6r att Iårrrna såikra
funktionen hos katalysatorerna.

Betr dina frågor vill jag försöka besvara dem nedan:

Skall man tanka blyfri 95 olctan utan risk för motorskador?

t

I samband med veteranfordon är det giveMs viktig att beakta att hårda ventilsäten är
något relativt. Motorer konstruerade mnan , ir Uivtoid"i"gi e,
ursprungligen konstruerade at från btlnsinen tiots att
ventilsätena med dagens mått

I{an man fortsätta att tanka från "svart slang" i fortsitningm?

hövs endast då ett
antalskravet uppffllas lika

För bilar/motorqHar med 2-taktsmotor, med oljeblandning direld i beruinery svatt eller
grön slang?

Syar:.Q$ri 95 alt 98 beroende på oktantalskrav. Användning av blyersatt bensin (svart
slang) irinebär ej några fördelar^.

yänlig hälsni
NSIi{

ll

Postadress

171 79 SOLNA

Besö ksadress

Armdgatan 38

Tetef on

Direktval se ovan

Telegra mad ress

SHELL

Telex

193 60 SHELL S



Kuwait Petroleum Svenska AB
smö{medeldivisionen ollehamnen, Loudden. Box 5194, loz 44 srocKHoLM
Telefon 08-670 J4 00, Kundcenter 020-88 88 00, Teknisk service 0g-6?0 i4 lo
Fax 08-670 14 30, Fax Fabriken 08-661 i9 lz

B-Å Danielsson
Knaften 21 8
921 92LYCKSELE

a8

t994.04. 13

Vilken bensin skall Ni viilja.

I ett brev.till Q8 har Ni stlltt ett antal frägor angäende bensintyp till veteranbilar. Svaret från
oss är följande;

För att få ftirståelse fcir vad bensin är kan Ni'börja med att liisa medskickad artikel.

Jag utgår ifrän att de flesta av Era veteranbilar har ventiler med mjuka säten. Dessa fordon
Ni vliljer 96 eller - 

roll eftersom
eteran) inte var sä slang har numera ett
men naturligtvis s mjuka ventilsäterna

Till tvätaktsmotorer behövs inte nägra tillsatser eftersom de saknar ventiler och det innebär att
grön slang lir det rätta.

Jag vill me göra lite reklam för vär wåtaktsolja rmula som under
vintern pro askinproving i.den största test av tv ,n i,- giortr i-
detta land. tom på ftirs-ta plats och fiir Er som enodeii<an våil
denna olja

Jag.hopp.as att Du Ni haffitt qyal prl-Era frägor. Om inre är Ni välkomen atr ringa
undertecknad på telefon 08-670 l4 tl.

Med Vänlig Hrilsning
KUWAIT PETROLEUM SVENSKA AB
S m öri m edels di visionen

?* ttr[^h
Per-Martin Roos
Produktchef

l2



Svens ka Statoil AB
I 14 90 Stockholm
Telefon B/783 60 0O el. direktvalB-Ä Danielsson

Knaften 218
921 92 LYCKSELE

Stockholm 1994-04-21

Vilken bensin skalljag välja?

Med referens till Ert brev angående rubr. fråga, fär vi härmed meddela vårt svar.

Alla 4-taktsmotorer skalltanka ftån den pump/slang som man tidigare tankat. Med
andra ord, har man tankat Premium 98 från svart slang, fortsätter man med det.
Blvet har ersatts med kalium i Statoils bensin. men funktionen är densamma.

motorer.

Z-taklare skalltanka BVfi 95 eller Blyfri 98 från grön slang, oavsett om olja blandas i

bensinen eller om motorn har direktsmörjning.

Vi bifogar en broschyr som närmare beskriver våra rekommendationer.

Med vänlig hälsning

SVENSKA STATOIL AB

",rtffryretoch 
säkerhet

Bjarne Lindberg

Bil.

r3

t-okalkontoc
136 32 Askim (Göteborg), htavägen Zt B
8O3 87 CÅvle, furikskans
1l 7 22 GöteÖorg, Ofiaäset
252 27 Hebingbrg, |åftagaan l2
91 3 OO Holmsund (Utrträ), Box il, Oljehamnen
533 Oi )önköping, Her*ulsviigen l5
374 3l Karlshamn, Pl 3026, Oljehamna
trÅ i 24 Kr'stineltamn, \ox 195, Kroksvik

2r l 24 l*almö, Ollevågen l0 Tel. UO-lg 90 70
l3l 06 lVod,a, 9ox 53,8ergn Ofuhamn Tel. Og-lg3 60 OO
6ot 03 Tel. ot t_to oo io
t 27 80 4 Tet- N-7gj & 0O
852 29 Tet. O6Gt i 45 oO
854 60 Sun&vall, Ejom&rgsgatan 4l fi*tvisrd*tio.xrt) rel o6al3 45 oo
451 43 uddsalb, oljehamnsvägen g Tel- os22-ti3 to

Tel. BrA 36 0O
Tel. O2Gl I 55 OO
Tel. 03lA 6 0O
Tel. u2-t 2 63 20
Tel. O9Ol4 99 0O
Tel. 03Gl I 80 90
Tel. Uy-t44 40
Tel. O55Gl55 Oo

Huwdkontp.r:
I 14 90 Stodholm
&esök:a,dra: ltytrtogpran 55
Tebfon N-783 60 0O
Telefax N6l 34 73
Telex 19135, 19627 SfÅfcyt -t



or(
PETROLEUM

Handläggare, telefonnr (direktval)l Hondled by

Norrlands Motorhistoriker
c/o B-A Danielsson
Knaften 278

92I 9Z Lycksele

Ert darum lYour dote

Datum/Our dote

Er beteck ninglY our reference

Beteckni ngl Our reference

Stockholm 94-04-27

Tack för ert trevliga brev!Jag skall försöka besvara era fragor på bästa sän:

1). Man ska alltid tanka det oktantal som motortillverkaren rekommenderar.
2-taktsmotorer kan alltid köras på btyfri bensin, det är valet av oktantal
som ar det viktiga.

2). Svart slang betyder i OK:s fa\l96/98 oktan. Den är blyfri, men har en liten
del natrium tillsatt, avsett för äldre fyrtaktsmotorer. Dessa har ofta mjuka
ventilsäten (av gjutjäm) och behöver skydd för dessa. (Tvåtaktsmotorer
har, som bekant, inga ventiler.) Tidigare var det bly som utgjorde skyddet,
numera är det natrium som ger samma skydd. Modemare motorer
behöver inget ventils§dd, och om bilen inte har katalysator kan 95, 96
eller 98 oktan tankas.

3). Det spelar alltså ingen roll vad det är för färg på slangen. För OK:s del
betyder det:
Grön slang 95 oktan utan natrium för katalysatorbilar
Svat slang 96 eller 98 oktan med natrium fOr övrigabilar.

Yad iag förstär skall ni väl fortsätta att tanka "svart slang" eftersom jag antar
att det inte är speciellt mänga bilar med katalysator som kommer in i en
veteranfordonsklubb.

Lycka till med den fortsatta värden av de gamla pärrorna!

Med vänlig hälsning
OK Petroleum AB
Motoristmarknad

W /nrr/ t4
/ "Y7/r
Kurt Hedlun

ffii,

Posradress/Postol o dd ress

OK PETROLEUM AB
S- 1 I5 90 STOCKHOLM

Besöksadress/Offce oddress

Sandhamnsgatan 5l

Telefonlfelephone No.

Nat 08 450 l0 00

felefax/Focsimr/e No.

Nat 08 660 9A 7l

Bankgiro/ funking Posrgiro/postol
occount No. occouni No.

Telex

r 28e2
sweoil s

.aryu
lnt +46 I 450 ll 00 lnc +46 I 660 90 2l 152-860 I 90 45-6



Goffipel ocle Torvallakonst
ingredienser i årets Storsjörallit. Av Sven Schytberg

Årets Storsjörotly gick av stapeln den 11 juni med start och mål på Bruntlo
hembygdsgård Lilt Grytan. Vridret var vackert och ett 35-talfordon deltog' Ett
stycke kulturella upplevelser bjöds under den 7 mil långa banan, som kördes
med prov på Brunflo oclt Locknebygdens historiul TorvallaJinns ett 25-tal
konstverk och dA glillde ji)r deltagarna, att testa sina kunskaper på några av

konstverkcn. Svårt att hitta rött i Torvalla tyckteflera, trots att utJörlig vögbe'
skrivning och kartafanns med. Vid Bruntlo skolmuseum på Lövberget blev
det picnicuppehåll och praktkk kontroll Vid BrunJlo station pågick ett
programfiir Inalandsbanun och intillfanns en kontroll vid Shellmacken.
Konsten att köra över planka praktiserades vid Vitgården och i Tandsbyn hos
vår klubbmedlem Sune Carlsson gdtlde det att slå i en spik på kortaste tid. På
återvtigen gjordes ett uppehåll på Storsjöbygdens GolJbana i Nordanberg. Diir
lick deltagarna under Daniel Didrikssons ledning kira sig grundenft)r
golfspel, somvar nyttft)r många.
Åter på hembygdsgården serverades det kalfe. Senare på kviillen å* kallrhkt
lasc och andra liickerheter. Gudrun Mickelsson ledde alkång och Folke
Boogh beriittade historier. Dragspelsvirfirosen Lars Roland Siödin svarade Jör
skön musik under såvöl middagen som till dansen efteråt Innan dogen var
till dndoJick rallydeltagarna dven se Brunflotilmen.
Bilveteranen l.A.Sandbergs vandringspris i Storsjörallyt, en gåva av Kdll
Sandberg, Haro 1992 erövrades av Orian Bergqvist,Arvesund
Totalsegare i rallyt blev Karl Olof Kingstad

Segraren ov Kdll Sandbergs vandringspris
1994 blev Orjan Bergqvist, Arvesund, som
htir Jtankerss ov Sture Kindberg,Ostersund
och Jörste intecknoren i det nya lina priset,
Folke Boogh från Aspås.

Hör har Orjan få.tt söllskap framfir sin
T-Ford 1925.

l5
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Btand deltogarna fanns civen en Dodge Jeep

från 1943, som rattades ov Lars Bergvall från
Strömsund htir med hustru i samspråk med

Berndt Olsson från Bruntlo.

Denna Volvo PV 831 från 1954 kördes av
Ulf Edlund från Aspås.

Jan Gunnar JonssonrBrunJlo, prickar av

Jeep av mrirket Dodge årgång 1943-

Två skönheter från olika årtionden,
Orjon Bergqvrsls T-Ford från 1925
och Gunnar Isakssons Studeboker
Champion från 1950.

Arthur Persson, Sundsjöåsen i samspråk
med Folke Boogh, Aspås.

Ett glott gdng, totalsegreraren Korl Olov
Kingstod, som körde Ford B 1932, Claes
Rudbeck med Volvo h, 444 A 1947 oclr
Sven Jernber{, som rattode Volkswogen
19s3.
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Arthur Persson öger en t
synnerlig en ovanlig bil,
Chevrolet Capitol SPort

Coupd 1927.

Picnic i det gröna med

Else-Britt Tegstedt och .

Gudrun Mickelsson. +

Beundrande blickar från Sture infir denna MG TD 1950,

som kördes av Ola & Barbro Ramstedt-

En skön vagn kördes av

Sture Persson' som rattade

Jaguar MK IX av årging
1961, men hiir är det Ake

Jämtsöters MK 2 från 1967,

som vi ser i firgrunden. I

Y

Btnnd deltagarna mörktes iiven Rolf Lindgren som kam'

made hem segern i motorcykelklnssen med sin AJS /8 S'

t1



Rsgultatlisra srorsi0rallgt r g g+

Placering

Totalsegrare:
Carl Olov Kingstad

Käll Sandbergs Vandringspris:
Orjan Beigqvist

Klass I
1. Öaan Bergqvrst

2-3. Folke Boogh,
Sture Kindberg

Klass II - Bilar upp till 1950
1. Karl OIov Kingstad
2. Tommy Pettersson
3. Artur Asp
4. Claes Rudbeck
5. Stig Nor6n

6-1. Gunnar Isaksson
Barbro & Ola Ramstedt

8. Leif Gabrielsson
9. Lars Bergvall

10. Else-Britt Tegstedt
1 l. Eva Ragnarsson
12. Ingvar Evertsson

Klass III - 1950 -1970
1. Arne Edström

2-5. Åt<e Hoflin
Oskar Arhusiander
Sven Jernberg
Ulf Edlund

6. Gösta Lindström
7 . Åt. Jämtsäter
8. Sture Persson

Klass IV - Motorcyklar
Rolf Lindgren

Fordon

Ford B 1932

Ford T 1925

Ford T 1925
Ford A Roadster 1930
Ford T 1922

Ford B 1932
Chevrolet 1941
Chevrolet 1938
Volvo PV 44 A 1941
Chevrolet 1932
Studebaker 1950
MG
Jaguar
Dodge Jeep 1943
Chevrolet 1936
Dodge 1936
Ford AA 1932

Alfa Romeo Spider
Morris
Standard Vanguard
Volkswagen 1953
Volvo PV 831 1954
Saab 92 195 1

Jaguar MK 2 1967
Jaguar MK IX 1961

AJS 18 S

43
42
42

Poäng

53

43

46
43
43
43
43
4t
40
39

2t

53
48
4l
45
44
43
43
4t
40
35
32
20

GIöm inte att boka in den
16 november kI 19.00 för

årsmötet på Gamla Teatern!

l8



Jemtlands Veteranbil Klubb inbjuder till årsmöte
onsdagen den 16 november 1994,
kl 19.oo på Hotell Gamla Teatern,

Thomöegrcind 20 i Ostersunil

AKEIYDEIY
1. Val av mötesordJörande och mötessekreterare.
2. Fråga om mötet dr i behörig ordning utlyst
3. Vol av två personer att jdmte ordföranden justera årsmötesprotokollet
4. Faststtillande av Jöredragningslista-
5. Justering av röstliingd enligt medlemsregistret
6. Ver ks amh ets b er dtte k e.

7. Kassar opport och revisionsbertittelse.
8. Fråga om ansvarsfrihetJör styrelsen
9. Faststlillande av budgetJ?)r kommande verksamhetsår.
1 0. Fasfifillande av årswgifl
1 1. Faststtillande av amoderu
1 2. Faststiillande av antal sty r e k e medlemmar.
I3.Val av ordfi)randefi)r kommande år.
1 4. Yal av sty re lseledamöter j timte supp leanter.
15.Val ov två revisorer jömte suppleanter.
16.Val av två ombud fiA MHRF jtimte suppleanter.
1 7.Val av fi)rstikringskommittö bestående av tre personer.
1 8. Tillsöttande av valber edning.
l9.Motioner.
20.Ovrigafrågor.

Motion(fi)rslag) från medlem skall, ft)r att upptas till behandling på årsmötet,
i skriftlig form komma klubbens styrelse tillhanda senast I vecka Jöre den i
kallelsen angivna dogen !ör årsmötet

Styrelsen.

l9



De Internationella Flygdugorna 4-5 iuni
ute på F4, Frösön

lockade några av klubbens medlemmar att sttilla upp. Vtidret var ei det btista,
men intresset och engagemanget var stort och många intressanto fordon av

olika slag kunde beses. Förutom Mustanger och spitJiresfanns riven krigs-
jeepor av mlirket Dodge och Willys men dven tyngrefordon ov mrirket GMC.
Verkliga veteraner således Jiirulom klubbens mera alldag@a lagaarer, De
Soto, Studebakers och PV-bilar.

Av Sven Schylberg

20



Besiktning ilv VOLVO Jukob
inför Rully lYorcl

Infi)r årets Rally Nordfick Folke Boogh och Sven Schylberg rycka infiir att
typbesiktiga denna vagn, som iigs av Einar MatBson i Ånge Bilen ör en
Volvo modell PV 4 1928 "Jakob" med sidventil motor på 28 hkr. Motorn tir
tillverkad ov Pentaverken med motornummer Penta 15940. Bilen har
ram/chassinummer 725 av årgång 1928 och lir utrustad med öppen kaross
och sufflett" s.k naring. Bilen, som renoverots av Åke och Einor Mattsson i
Ånge var en verklig pörla, kunde vi "besiWningsmön" konstatera vid
genomgång ov vagnen.

Vid årets exomen på Palmcrantzskolan kunde vi bla.
l/olvo av årgåog 1932.

2t

beskåda Bilbolagets
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,/ ile till modern bilindustri
Del 2

Av Sven Schylberg

Gu dinnun At alunta erövrur Studeb aker.
I juli 1926 presenterades 1927 års modeller. Förutom bromsarna bestod dndringarna av
dubbla stötf,ångore, vörmemiilare och kylarmascot mecl gudinnan Atalw,ta hdmtod ur det
anlika Greklands sagoviirld I Big Six seien tillkom m.odellen President, nör Studebaker
Iirade 75 år. Direktören A.RErskine besökte 1924 Europa Besöket resulteradc i att Stude-
baker 1926 presentera.de en m.indre prtsbillig vagn, Erskine, om 40 hkr. Den blev liksom
1931 års modell Rockne Six, 1939 årc Champion och 1959 årc Lafimodeller endast ett
experiment,

Den nya
ERSK!NE SIX

Jedart

Från bysmedja

Folke Hemmingsson i Strömsund har renoverat
denna Studebaker Erskine från 1927.

Rockne 31 10 1933 4-dörrars Sedan iigC
av Gustav Hjörpe i Grycksbo, Dalarna.

22



ERSITINE,
5-sifsig Club Sedan

1927 bytte Studebaker namn på sina modeller. I januari 1927 presenterades EW Comman'

der Big SLr- Efter några månader kom den enbart att kallas Commnnder. Under som-

maren 1927förvandlades Standard Six till Dictator. I Sverige kom den atl kallas Director.

Ytterligare en modell, Chancellor,fanns med i programmet, menfiir»ann efter efr ån

1g28 lanseradesfi)rsta åttan i modellen President Eight om 100 hkr. 1929 försågs
Commander med en ny mindre sexa på 75 hkr. Ddnidvar epoken Big Six slul En ny

Commander S på S0 hkr såg dagens ljus. Året efter jick också Diaator/Director en åtta, en

mindre vercion p,å 70 hkr. Presidentmodellen blev starkare med en motor på 115 hkt Niir
2L-tala var slut hade Studebaker lanserat några av sina klassiska modellnamn som

Dictator, Commander och President År 1928 köpte Studebaker upp Pierce-Anow. 1930

infirde Studebukerfrthjulet på sinu vagnsr, en appfinning, som ansågs som den

v tir d efu I laste s edan sj ribst arten in tr o du cer a d es.

DIRE,CTOR
5-sifs ig Royal Sedan

)

God platt lör taÅ i Preidcnt Cabio-
lett Iådcrhlädda bakÅtc. I dct lillt
lltbua fa&a Jinnr gleu lör 2oll-

klubbor, sätkoi m. tn.

COMMANDE,
4-sitsig Aictoria

PRE,SIDE,NT
7-sitsig Tourer

PRESIDENT ÅTTÄ LLhIOUSINE

23



I slutet av 1920-tala anstriingcle man sig att slå olika rekordfi)r standardbilar. En
enastående prestation blev att köra 25.ooo miles på 25.ooo minuter. Det motsvarade en
medelhastighet av 66.56 krn/tim på en striicka av 40.224 hm I början av 1930-talet deltog
Studebaker ivrigt i tdvlingar på Indianapolisbanan medJina placeringar såviil 1931 som
1932. Det senore året erövrade Studebaker 3e placeingen i loppet

,nu n u'13/.ffi[ : tr:-'!,#^'!i?',Å{fitr; ill"ffii lllJ"?"xil.iflXH,_T.:*"å1.åi**ffi
STUDEEAKER-Å'CARE. Gh Dircctor _ M Studcbskd nu innchfi flcra officicll:

Mcr ä8 rjuso nya ärior ha hctt ha§risr och lustisr uppcnbaar l'#:,i 'fi:å[T;:rH31"ffi"f,fl;r*.i,ur,E:.';';
§i8 På dc EM§r inlcrmtionclla motorutställningarm for att fallir då pt Studcbakq; dct lgdandc Bmrcr inom fabrik,

;Y'.:ä'."'ilt'l':ilHä'I#,i:t'§l trll"HHi xtril#rrrfffl"J#l8m'd 
Grfa!'nhct frän co ?&äri1

Studeb akers s növ esslor erövrar v tirlden.
Under andra vörldskriget tillverkade Studebakerfordon åt amcrikanska armön. 1942
åtenänile Studebakerförfiörile gången i historien till ofi tillverkafordon. Nu blev dct

frdmst lastbilar och motorer tilltlygplan. Det var således Sndebakers lastbilar, som
rullade i de ryska armöerna, nöb de drog viisterut mot Berlin 1945. Åven amfibiestriil*
vagnar, sk vesslor utrustades med Championmolorer. Defrck namnet M-29 Cargo
Canies 75.ooo vesslor anvöndcs n, USA och de allierade sty'korna i Europa undcr andra
viirlhkigel Många av dessa kom sedan till Sveige. Än idag hittar mnn någon Studeboker
vessla uppe i fiiillvörlden Motorerna i dessa vesslor hom sedan dt anvöndas i 1947 års
Stu dcb aker Ch ampionbi I ar.

Hiir ser vi en av de.ftirsta Commandermodellerna.
Den hiir vagnen iigs av Peter Ahlström i Förila,
som inköpte bilen i Californien fir några år sedan.

NATIONALMUSEUM
SOUTH BEND, INDIANA

Studebaker Champion 1950 är idag en synner-
ligen ovanlig och löcker vagn. Gunnar Isaksson
i vår klubb äger den här bilen.
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Srudebaker I953

Studebaker och Packard gdr samman.
1946 kom Studebaker med sjiilujusterande bromsar och pontonkaross rttad av Raymond
Loevty. År 1947 presenterades de tre modellerna Champion om 80 hkr, Commander och
Cruiser om 94'hkn 1954 kom Studebaker med stationsvagnen Conestoga, ett historisht
narnn hnutet till Studebakers prärievagnar, som vi möter i vilda vdstern filmema
1954 gick Studebaker Corporation sammnn med PackarilMotor Car Company till
Studebaker Pacharcl Corporation, Framtiden syntes ljus. Studebaker med klassiskt
karossei och Packard mcd viirldens bösta motorfabrilc Resultatet blev Howkmodellen.
Försöljningen gick dock ner. 1956 upphörde tillverkningen rv Packardbil.ar i Detroit Den
öveSirdes till South Bend i Indiana 1957 kom Studebaker med dcn prisbilliga modellen

lcot:llran 1958 upphörde Packardbilen och Larkmodellen kom. 196I började dieseldrivna
lastbilar och traktorer tillverkas. 1962försvann Packaxl namnet Samma år kom modellen
Avanti Den tillverkas iin iilag men under beteckningen Avanti II och med en Chevrolet
motor. 1963 lanserade studebaker super Lark och §uper Hawk

Idag öir såvöil Packard som Studebuker borta ur bilden. Försiiljningenfortsatte att sjunk*
Studebakqfick kiimpaftr tivetfiir att behålla sin stöllning som den starkaste av IISA:s
oberoende. !163 upphard? biltillverkningen i (15A. Den åerfues nu till Kanadu Efter
64 år som tillverkare avfirstklassigafordon upphiirde Studcbaker med sin verksamhet
1966. Efter ddta år har endast Avanti II tillveriats i South Bend i Indianu
Studebaker'Packard narnnen lever doch kvar i andro produkter, som iigarna satsade sinapengerl - 

|

ffi

Studebaker Commander Coup6 De Luxe I955 tillhör bland de

mest linjesköna Studebakerbilarna. M odellen introducerades
1953. Den htir bilen ägs av Sven Schylberg i Brunfio. Motorn
iir på lt9 KW SAE. överviixeln nedbringar brönslefiirbrukningen.

Studebaker Avanti 1963 med 3|S-motorn. Den gav 325 hkr.
Bilen blev den snabbaste serietillverkade. Med kompre,ssor

fick den 475 hkr, 260 km/tim. 0-100 km/tim på 6 sekunder.
Studebaker Grand Turismo Hawk 1963.

25
Sune Eriksson i Borlönge iiger dessa vagnar.
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'/i 6fir ffer ocftfter ,..
Henry Johansson
Hårdvallsvägen 31
832 00 Frösön

Esten Pettersson
Solvägen 5
840 76 Stugun

Lars Stadin
Litsvägep 22
831 4l Ostersund

Svend Burup
Stövarvägen 10
831 4l Ostersund

Anna Olsson
Kornåkersvä gen 23
830 30 Lit

Michael Karlsson
Bledäng 2
830 zzFäker

Leif Andersson
Färjargr.änd 35
831 5l Ostersund

Sixten Karlsson
Backvagen 32
835 32 Krokom

Karl Ivar Johansson
Torvalla by 2661
831 92 Östersund

Per Hansson
Midgårsgatan 3 D
83 1 45 Ostersund

Hans Ola Törnberg
Söromssjön 601
840 95 Funäsdalen

Nils Karlsson
Moviksgatan 4
830 70 Hammerdal

Krister Persson
Hissmoforsvägen 100 B
835 33 Krokom

Tommy Månsson
Skolgatan 68
83 I 46 Ostersund

Lennart Lindblom
Hallonstigen 9
830 05 Järpen

Andornsmedlem
Tomas Wärdell
Sem 1043
830 43 Ås

Gun Britt Westberg

Gimmy Krantz

Per OIof Nystrand

Fråni

Remontvägen 40
Östersund

Bräcke

Böl e 3293
Ostersund

TiII:

Rannäsen 1066
831 93 Ostersund

840 50 Gällö

Litsvägg.n 33 B
83 1 42 Ostersund
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Annonser skickas
Box 2045, 83 I 02

till: JVBK,
ÖSTERSTJND

rcÖPES

till Morris Oxford -34.
0143-401 28.

Till Chevrolet Impala, Bel air 1972. Grill,
navkapslar mm. Motor chev. småblock.
Magnus, 063 -436 38.

Chrysler 1927 2d. K.y kaross med skärmar,
eventuellt bytes mot delar till Dodge Victory
Six 1928. Julle Olofsson, tfn: 063-13 33 19.

Opel Commodore framvagn 61 -l l.
Volvo 164:a fiamvagn.
Chevrolet -4O knäledsframvagn.
Chevrolet -39 bakaxel med baldfjädrar.
Lars, tfn: 063-10 6l 18.

Volkswagen 1954. Beige, fint skick, besikti-
gad och skattad. Körd endast l0 000 mil.
Pris: 18 000 kr.
Tfn: 063 -87 4 30 eller I I 65 61 .

Motor, sidventils 6.a
Göran Kronholm tfn:

Chevrolet -56 delar bl a stötfångarhorn.
Sven, tfn: 063-10 9l 06.

Dodge Dart -68: Generator + rel ä -J0,
kylare 22", navkapslar 68-69 Dart.
Ingo, tfn: 063-10 61 48.

Delar till Dodge Victory six 1928. Bl a pas-
sagerardörr höger fram. Kylarmantel, huv,
huvsidor, lyktor, lyktst ag, vindruteram.
Körriktningspilar för inbyggnad 12 v eng-
elsk modell med krom.
Julle Olofsson, tfn: 063 -13 33 79.

tqggntavlingen

Under årens lopp har JVBK haft olika
klubbloggon. Vi har åtminstone hittat tre
stycken som vi redovisade vid årsmötet 1993.
En omröstning bland dessa tre vid det tillfäl-
let, gav en klar majoritet till den klubbloggo
som finns på framsidan av Backspegeln.

För ett år sedan gick vi ut med en tävling till
våra medlemmar om förslag till ny loggo. Vi
har därefter tacksamt noterat att vi fått fyra
förslag till ny loggo. Dess a fyra loggon redo-
visade vi i vårnumret -94 sidan l3 i Backspe-
geln.

Efter en lång diskussion i styrelsen där de
enskilda loggona och deras symbolik stude-
rats, beslöt styrelsen att behålla den klubblog-
go som finns på Backspegelns framsida.

Styrelsen vill framföra ett stort tack till de
fyra som lämnat forslag till ny loggo som gav
prov på kreativitet och ferntasi med symbo-
liskt djup.

Stryrelsen.

Even-Olnf 
^fbrin 

10 Gr!

Sven-Olof har nyligen haft födelsedag och
klubben passade på att uppvakta i samband
med styrelsemöte på hembygdsgården i Gry-
tan.

6 e s ök klubblokalcn manclagkp allar !
Vitric rrxirtrlag kvrill kl 19.(X)-21.30 rir klubblokalerr bcnurnnarl. 'l'ittl in
och plralu cn sturrtl cller titta icn ticlning cllcr hok.
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B-Foreningsbrev

EVENEMANG§IIP§!
Måndag 26 september kl 19.00.
Vi träffas vid ATC:s grindar (Genvägen). Visning av A4:s
Militärmuseum och ev. filmvisning. Fika!

Onsdag 19 oktober kl 19.00.
Visar Bilprovningen sina lokaler och
het, Fika!

Qnsdag 16 november kl 19.00.
Årsmötä pa Gamla Teatern. Fikal

i
$

berättar om sin verksam-

Förfragningar kan göras till lröne Fregelin, tfn: 063-10 35 32
l<vällstid.


