re
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ARKIVARIE
Folke Löfgren
ViltstråketZ3.,83z

Frösön

O0

063

- 435 43

DAMSEKTIONEN
EIse-Britt Tegstedt
Åkerbarsvägen I l, 831 62 Ostersund 063 - l2 50 85
Eva Ragnarsson
Billsta I 155, 840 43 Hackås
063 - 102 55

Gerd Löfgren
Viltstråket 23, 832 00

medan Du studerar böcker ur klubbens bibliotek eller tar
en titt i klubbtidningarna. Klubben har också en dam- och
ungdomssektion. I garagelokalen på Bangårdsgatan 55, får

Mälltorpgatan 3 B,,832 00

ÅkerbZirsvägen 11, 83 | 62

Östersund 063 - t2 50 85
- 216 83

viltstråket I A, 832 00

Frösön

063 - 436 38

Sven Asp
Nyhamn 3425, 833 00

Strömsund

0670 - 200 79

- l0I 46

Taptogränd 13, 831 38 Östersund
Bitr Jan-Gunnar Jonsson

063 - 12 8231

Ängevägen 6,834 00

063

Brunflo

- 216 83

KURS. OCH MARKNADSKOMMITTE
Magnus Roos sammankallande
Viltstråket 1 ,832 00 Frösön
063 - 436 38
Vincent Eriksson
Karlslundsväg en 7 ,831 42 östersund 063 - tZ OB L3

03 44

12 50 85

MATBRIALFORVALTARE
Åt . Jansson
Öv Katrinelundsv L4, 831 45 Östersund 063 -

1

1

62 54

RALLYKOMMITTE

- 11I74

Jan-Gunnar Jonsson sammankallande
063

- 10 35 32

Ängevägen 6,,834 00

Brunflo

063 - 216 83

Sture Kindberg
063

- 216 83

Bronshängevägen

ll

, 831 61 Ostersund 063 -

1

1 03 44

Carl-Olof Kingstad
063

-

Eriksbergsvägen 5, 831 42

436 38

Bengt Nordqvist
Hara 2184,840 43

Östersund

Hackås

Gösta Lindström

Ir6ne Fregelin samrnankallande

Box 2007, 840 31 Åsarna
Göran Lindberg

-

Mälltorpgatan 3 B, 83200

0640
0687

3OO

24

063

- I0 2l 4l

063 - 412 20

EVENEMANGSKOMMITTE

Frösön

063 - 10 35 32

Märta Backlund

Hoting

06lI -

0640 - 1 12 53

Ostersund

063

- LZ 64 24

063

- 10 59 78

Birgitta Grauers

MEDLEMSREGISTRATOR

Krokom

Krokom

Ringvägen 29, 830 40

102 32

Stenstigen 10, 83 I 43

Märta Backlund
Ringvägen 29, 830 40

063

0642

- 1,21 4I

Strandgatan 21, 830 80

10 35 32

GARAGEFOGDE

Folke Boogh

Krokom

-

Anders Eklund

nÖnsÄrrTNGSKoMMITTE
Aspås 2847 .830 40

063

Lit

Hökbäck 1435, 830 30

063 -207 0L
0640

101 46

Magnus Roos

Else-Briff Tegstedt v ordf,

-

Frösön

Jan-Gunnar Jonsson
Ängevägen 6,834 00 Brunflo
Gunnar Isaksson

Reservdelen, Elektrodie.sel, Fresks, Heggenäs Industri-

063

-

REDAKTIONSKOMMITTE

bIäster, Jerci Produkter, Overås Veteranbildelar och Norrlands Custom Örnskötdvik mot uppvisande av medlemskort. Auto Tjänst och HP Färg ger ut rabattkort.
Jemtlans Veteranbil Klubb är ansluten till MHRF, Motorhistoriska Riksförbundet. I klubbens tidning, som utkommer kontinuerligt, at annonsering kostnadsfri för alla medlemmar i klubbar, som är ansluten till MHRF. Medlemsavgift fn 200 V,rlär, familjemedlemZl kr/fu. Registreringsavgift för ny medlem eller återinträde 50 kr. En
tidning/utskick per familj .

Åkerbarsvägen 1 1, 8 31 62 Östersund
Sven Schylberg sekreterare
Grytan 2450,834 00 Brunflo
Sven-Olof Norin kassör
Sågvägen 13 A, 830 40 Krokom
Ir6ne Fregelin styrelseledamot
Mälltorpgatan 3 B,832 00 Frösön
Jan-Gunnar Jonsson styrelseledamot
Än..eevägen 6, 834 00 Brunflo
Magnus Roos styrelseledamot
Viltstråket 1 A, 8 32 00 F'rösön

0642

Else-Britt Tegstedt sarnmankallande

IMA Kembar, Kilremslagret, Morten Lars Maskin, Laitis,

1

- 435 43

Ir6ne Fregelin

annonsblad med annonser från hela Norden. Som medlem
tår Du efter minst ett års medlemsskap teckna den förmånliga specialförs?ikring, som finns i Folksam och Skandia. Genom klubbens gruppabbonnemffig, får Du rabatterat pris på Classic Motor.
Rabatt får Du hos Jåirn & Maskin, Zata Glas, Autodänst,

1

063

Lit

Hökbäck 1435,830 30

Du hyra mekarplats. Du kan också låna klubbens dollyvagn, motorlyft, blästerskåp, plåtkantvik mm.
Som rnedlem får Du bl a Motorhistoriska Riksförbundets
evenemangskalender med årets alla evenemang och stora

STYRELSE
Sture Kindberg ordf,
Bronshängevägen 17 , 831 61 Österund, 063 -

Frösön

Kerstin Isaksson

0640

Åt Jämtsäter
"

- 1 I 2 53

Fagerbacken 6, 83 I 46

Ostersund

Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

Box 20.15
83 1 02 OSTERSUND

Odensalagatan 40
Bangårdsgatan 55

063-115034
063-100560

0640

2

-Il|

Postgiro
74

885211-3

ORD T ORAT{DEIV

När j ag nu den 6 mars sitter och skriver dessa
rader har kylan precist släppt sitt järngrepp. Om
det så bara ar för någon dag, så har i alla fall
Kung Bore knäat och släppt fram en antydan
om ljusare tider. Nu tar vi sats mot en ny veteransäsong fylld av upplevelser och prövningar.
Bland årets planerade evenemang måste nog
Rally Nord framstå som det som borde engagera oss mest. Här har vi ett utmärkt tillfälle att
kunna delta i ett rally långt utöver det vanliga.
Om vi redan nu lite till mans i tankarna börjar
måla upp vilka fina upplevelser och nya kontakter Rally Nord kan ge, då har vi tagit det första viktiga steget till ett deltagande i någon
form som deltag are eller funktiondr.
Visst är rallyt längre dn vanligt och visst kostar det och fordonet kan gå sönder. Men handen
på hj drtat, vad är det for händelser som fastnar i
minnet? Jo, det kan vara när ens fordon stannat
och någon vänlig kollega hjälpt till att laga en
punktering eller fixat flottören när nålen fastnat.
När allting är så tillrättalagt att inget extra kan
hända, ja då glömmer vi det också lika fort. Går
ett fordon sönder efter sträckan finns bärgningsbilar som rycker in.

Förr i världen gällde inom idrotten det fina
mottot; "Det viktig dr inte att vinna, utan att

kämpa vä1". Det finska Jyväskylärallyt som går
under smällkalla vintern körs i den andan. Alla
ska i mål om så än via bogsering. Fråga Gösta
Lindström han har lyckats genomföra det finska
rallyt, strongt Eort!
Jag tycker att vi försöker planera in ett eget
vinterrally 1995 inklusive vildmarksövernattning. Vad sägs om det?
Redan i mitten av februari hade 36 deltag are
anmält sig till Rally Nord men bara ett fåtal hade anmält start i Östersund. Skärpning, anmäl
er och bidra till att visa att vi inom JVBK kan
ställa upp när det gäIler.
Den 1 1 juni kör vi Storsjörallyt. Lät Storsjö-

HAR O RDET.

rallyt bli en liten uppmjukning intör Rally
Nord. För inte kan det väl vara så att det ena
rallyt utesluter det andra?
Det har säkert inte undgått er att observera
vad som skett inorn drivmedelsbranschen under
senare tid. Först det här med "Gröndieselns"
upplevda päverkan på individer och värme aggregat. Men även de motorstörningar som inträffat som en följd av att bränsletillsatser reagerat med kondensvatten till en klibbig uttällning som resultat. Det handlar om den "nya"
blyfri a 96- och 9S-oktaniga bensinen.
När man därefter också upptäcker att den
"nya" 96- och 98-oktaniga bensinen inte gdrna
blandar sig med olja förstår man skoter och
andra tvåtaktsägares förtvivlan när motorerna
skär.

Självklart ska vi vdrna om miljör, men visst
borde de nu framkomna egenheterna hos den
"nya bensinen" ha kunnat "vaskas fram" från
tester utförda i skilda driftmiljöer.
Hur kan vi då som privat- och veteranfordonsd,gare få en ökad insikt i den här djungeln? Ett
sätt är att kontakta någon branschorganisation
och få en presentation över ämnesområdet drivmedel. D v s både en teknisk och ekonomisk
analys av dagsläget. Ett annat sätt är att få kontakt med någon mera neutral part som kan ställa
upp och ge en mera detaljrik och nyanserad bild
av ämnesområdet. Vi försöker att åstadkomma
någon information i klubbens regi under sena
våren eller tidiga hösten. Ta kontakt med någon
i styrelsen om ni känner till lämplig föredragshåtrlare.

Vi hörs och ses

!

Sture.

Omslagsbild:
Ola Ramstedt forsar fram i sin TD. Läs mer
om det på sidorna 6- 1 1.

OPE FLYGFRLT
Av Magnus Roos.

ur

en 17 januari giorde
ett 25-tal medlemmar

Jemtlands Veteranbilklubb ett besök på Opefäl-

tets flygmuseum.
Flymuseet drivs av Svensk
Flyghistorisk Förenings lokalavdelning. Här finns en stor
fin samlingslokal samt en nybyggd hangar.
Sedan vi för ett år sedan var
här senast har flygplanssamlingen utökats med 3 stycken

flygplan som tidigare tjänstgjort på Fa. En Saab J35 Draken och en Saab 129 Tunnan
samt en SK 16 från 1943.
Övriga flygplan är en Norseman av samma typ som
Gunnar "Spökis" Andersson
använde på 50-60-talen och
en Piper Tri-Pacer av 1959 års
modell, en fyrsitsig enmotorig
sportmaskin.
Hans Björkqvist från Svensk
Flyghistorisk Förening pre-

I den fina samlingslokalen hcinger flygplansmodeller av olika slag.

KLUBBGMGET
AIIa som hyr mekarplats i vårat klubbgaratill garaget måndagkväll
den 21 mars kl 19.00 för gemensam städning!
Kan du inte komma måste du skicka någon i
ditt ställe.
Både hyresvärden och Brandmyndigheterna
har ett fleital gånger påpekat för osi att itadning
och allmän ordning är under all kritik. Inget har
hänt på frivillig vag, därav detta beslut! Kommer du inte och hjälper till, riskerar du att nå gta
av dina saker hamnar på lasset till soptippen. Vi
tänker göra en rejäl storstädning och då får var
ge beordras härmed

senterade

den

verksamhet

som pågår på museet.

Veteranbilklubbens ordförande Sture Kindberg informerade om vår klubbs organisation och verksamhet.
Efter att ha fått kaffe och
smörgåsar kunde vi gå ut i

hangaren och undersöka de
imponerande fly gmaskinerna.
Vi tackar för en trevlig
kväll !

Saab J29 Tunnan. I början av S}-talet var detta
ett toppmodernt j aktplan.

och en se efter sina grejor.
Dessutom står vi i styrelsen i begrepp att säga
upp några av er som hyr, på grund av att ni använder platsen som ren uppställning och ej som
avtalat ät, nämligen för att renovera ett fordon.
Det går ej att hissa upp bilen och ta av ett par
hjul för att det skall se ut som man mekar. Används platsen som uppställning är den förbrukad.
Vi har för närvarande några på kölistan men
tar gärna emot anmälningar då vi förstår att det
blir några som flyttar ut ganska omgående.
Vid synpunker och anmälan ring Anders
Eklund tfn: 063 -12 82 31 eller JG Jonsson tfn:
063

-2t6 83.

Mimnden

L)KDAT 74et/tLr De4
i Ostersund i anslutning till Motormässan
vid Hofvallen, västra infarten E'lA (E 75)
Siiljplats 50 kronor, ej förhandsanmölan
köp, byt, sälj allt inom veteranhobbyn
fordon, delzt, kläder, kuriosa mm

Vi öppnar kl 07.00.
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Text: ola Ramstedt Foto: Barbro Ramstedt

et är söndag 1817 lgg3 bonden
har
och vi har nu packat gödslat ägorna,
TD:n med allsköns pinaler, eller
bilen

L,
f

00 kilo verktyg

och

reservdelar, plastpåsar med
s|<or, paraplyer och gud vet
allt samt en av Barbro
överfylld resväska på det
nyinköpta bagageräcket. Tilt
och med mobiltelefonen är

installerad (vilket senare
skulle visa sig vara en

välbetänkt
åtgärd).
Installationen innebai för
öyiSt att en säkring i

telefonen fick bytas tili- en
kostnad av 300 kronor, en

av den
Stia
konstruktionen

listiga
mäa
plusjordat elsystem. Och
ändå försökte jag ta hänsyn
till detta faktum under
monteringsarbetet.
^ Vi kör nercabbat västerut mot
_

Åre. Oljetrycket i

framfor

utrustad

ar

med

sådana moderna
som

påfund

katalysator.

Vidare

dr

det

en hörselupplevelse av stora

mått att åka
öppet genom

norska tunnlar.
Decibeltalet
närmar sig utan
vidare

smärtgränsen.
En
annan
intressant

företeelse, eller

kanske
brist

snarare
pa

TD:n packas.

den

nyrenoverade motorn ligger på
45 Lbs/Square inch - oötr
ternperaturmätaren på 82
grader. Varvräknaren visar
stadigt 3 500 {pm
-80 och
hastighetsmätaren på
km/h.
Att köra M.G. innebär t ex att

man konstant letar efter

obefintliga

de

säkerhetsbältena,

för att inte tala om

likaledes obefintliga

den

femte
växeln. Vi gör en avstickare till

Storulvån

för att låta M.G:n

känna på kaltjället.

Vi anländer

till Trondheim senr på
eftermiddagen och tar in pa

hotell med garage. Att somna
efter en nercabbad etapp på
32,7 mil är inte några som helst
problem.

Nästa morgon fortsätter vi
söderut mot Dombås.

Vi håller

samma marchhastighet som
den norska turisttrafiken utan
några större problem.

Att köra nercabbat ar en

tämligen
annorlunda
upplevelse ur många aspekter.
Alla sinnesintryck forstärks på
ett mycket påtagligr sätr. Så r

ex ar det inte bara doften

av

nyslaget hö man känner doften
av. Man känner även när

Utsikt mot Snasahö garna.
foreteelse, visar sig när man
svänger runt en kurva i norska
fjällen och finner, att ett antal

får tar sig en tupplur på
vägbanan. I det läget provar

skapligt brant fj ä11 och
vägen

nerför
bensinpumpen ticka

på

börj ar

allt

mer

man att bromsa som man dr
van vid med Toyotan. Man
kommer då underfund med, att

frenetiskt. Det gör även min
egen puls. Av någon anledning
ösregnar det just när detta
problem blir akut. Med viss
möda och efter ett antal stopp

mer än de tar. Fast ä andra
sidan är de ju låsningsfria.
Dock dr styrningen, tack och

Fagernes. Vi slår våra kloka
huvuden ihop med ett antal mer
eller mindre motorkunniga
norrmän och konstaterar att det

M.G:ns
blygsamt
dimensionerade broms ar låter

lov, mycket snabb och precis.
Vi fortsätter söderut över ett

lyckas vi ta oss fram till

antingen är

fel

på

bensinpumpen eller forgasarna.

tar en tupplur på 3 timmar. Det
är förenat med vissa
svårigheter att hitta en bekväm
sovställning i en fullpackad
M.G. TD när man är 189 cm
lång, men det dr bara att
försöka så gott det går.
Eftersom sömnen är mindre

god, kan jag iaktta hur

en

yngling gå varv efter varv runt
bilen den sista timmen. När vi
så småningom totalt ledbrutna
kravlar oss ur bilen, rusar han
fram till oss. Han berättar att
han äi från Australien och att
hans far har tre stycken TC i
garaget hemma, "en roadcar

3 kloka skallar slås ihop över en trasig bensinpump.

och två

racingcars". En

halvtimme ägnas ät

att
diskutera M.G. i allmänhet och
T-serien i synnerhet.
Vi kör sedermera vidare mot

dit vi kommer vid
tolvtiden. Vi har nu kört 80 mil
i ett sträck, sedan vi lämnade
Trondheim.
Vi inhandlar ett kilo f?irska
Bergen,

räkor, som avnjuts på
kajkanten i våintan på fiirjans
avgang. På kajen pratar vi med
en tokig taxichaufför, som
påstår att TD:n skall ha

Vid grcinsen mot Skottland.

Vid

ndrmare eftertanke

ar

bensinpumpen den enda del
under motorhuven som inte
blev genomgången vid vinterns
motorrenovering. Humöret har
nu antagit en tämligen dyster
nivå. Vi beslutar att det nog dr
lämpligast att tillkalla expertis.
Var man nu hittar en TDexpert i norska fjällen klockan
20.30 under industrisemestern.
Mobiltelefonen letas fram och
en bärgningsbil tillkallas. Der

känns inte alls fel

med

biltelefon i en TD. Efter någon
timme anländer bärgaren och

ställer samma

diagnos:
Bensinpumpen. Om inte annat
stärks sj älvförtroendet av
denna samstämmighet, men
var fär man tag på en ny. Jo då,
'

j.g har nok en som kan passa

hjemme i garaget". Efter några
timmars bortovaro återvänder

han med en ny bensinpump

som monteras och därefter gär

TD:n utan problem resten av
semestern.

Klockan 24.00 startar

vi

på

nytt mot Bergen. Färjan skall
gå om 16 timmar och vi har
ungefär 50 mil på norska
krokv dgar kvar. Vi kör nonstop
tills vi har 10 mil kvar. Bilen
går som en klocka och det
ilskna

tickandet

från

bensinpumpen är numera
borta. Det enda tickande som
nu hörs härstammar från
ventilerna. Det är märkligt vad
man blir observant på varje
litet missljud, som knappt kan

uppfattas efter en sådan
incident. Allt noteras och

analyseras med skräckblandade
känslor. För att inte tala om det
skulle uppfattas någon liten
ryckning i bilen vid jämn
hastighet eller ännu värre vid
acceleration. Eller om det
skulle kännas som om
dragförmågan på motorn
minskat något. Inget forbigår
sinnena, som är på helspänn.
På natten kör vi uppcabbat.
Det ar ungefdr lika dragit som
att köra nercabbat. Vi stannar
vid I -tiden strax efter Voss och

ekerhjul och att de dessutom
skall vara större. Det är helt
omöjligt att övertyga honom
att det är originalfälgarna som
sitter på. Hur TC:ns hjul skulle
få plats under TD:ns skärmar
har han ingen åsikt om! Vi
rullar sedan på fiirjan till
Newcastle. På farjan ringer vi
Ulf Edström i Göteborg och
aviserar vårt deltagande i West
Coast Summer Tour.

Vi

anländer vi

till

Newcastle
eftermiddag.
Vänstertrafiken gör att man får

nästa dags

koncentrera sig extra och vi
lyckas med konststycket att
köra fel tre gånger på två
kilometer. Till slut visar en
vänlig polis vägen och vi
kommer ut på Al:an norr ut
mot Edinburgh. Nu infinner sig
äntligen känslan av, att ratten
sitter pä rätt sida i bilen. Efter
några mil stannar vi och ringer

MGOC:s representanter i
Chesterfield, Mick och

för att
Marcham Road

Veronica Callaghan,
anmäla oss

till

Run, som skall gå av stapeln
på söndagen. En lätt fcirtvivlad

motorcyklar och en 1973 års

Start i The Marcham Road Run i Chesteffield.

Veronica meddelar att det dr

fulltecknat

(

sedan flera
anser jag att "s
ekipage kan
anmälda, utan nog kan

vi väl få
hänga med på ett hörn". Mick
tillkallas och det hela löser sig
så till vida, att vi är med "utom

tävlan". Vi bestämmer att vi
skall ringa igen på lördag, fcir
att göra upp om detaljerna, när
närmar oss Chesterfield.
Därefter far vi vidare norrut
mot Edinburgh, där vi efter
viss möda får tag på ett rum for
natten.
Nästa dug beser vi Edinburgh
castle och fortsätter sedan norr
ut mot Balmoral castle. Tyv drr
ar inte drottningen där, varfor

vi

vi får avstå från vårt 5-o'clock
tea. De skotska vägarna är
tidvis brantare än de norska.

Värsta uppförsbacken, som dr
cirka I kilometer lång, har en
lutning på 20Vo. Den- forceras
med viss möda på tvåans växel.

Vid 7-tiden stannar vi for
natten cirka 5 mil från

Inverness. Värdshusvärden har
något i det öppna garaget som
vid en flyktig betraktelse liknar

en TF. Han visar sig vara
bilfantast. Huset är fuUt av
montrar med bilmodeller och
den TF-liknande bilen L garaget

visar sig vara en JBA Falcbn

med en 2-liters Fordmotor,
någon sorts cit-car. Vidare

finns i
Bugattirepl

garaget

tca, några

en

gamla

Volkswagen.
Nästa dag är det fortfarande
caLr-väder. Innan vi far vidare
mot Inverness och Loch Ness,
hinner en av gästerna berätta
att han och hans kompis ägt en
M.G. J3 från 1933. Vi får
aldrig syn på Nessie, utan vi får
nöja oss med att besöka Loch
Ness-museet. Bilen måste även
visas upp för innehavaren av
presentshopen, tillika ägarinna
av en gul MGB rubberbumper.
Vi vänder nu söderut mot
England igen. Der börjar
småregna från de mörknande
regnmolnen. Ett sätt att slippa
cabba upp är att öka farten på
ekipaget. Principen tu enkäl:
Regnar det horisontellt hinner

aldrig regnet ramla ner i
sittbrunnen. Vi ökar alltså
farten. Efter någon timme ger
vi upp och fziller upp suffletien
för första gången i Skottland.
Barbro tätar springan mellan
sufflett och vindruta

med

dasspapper. Plötsligt ramlar

hastighetsmätaren i
sina
beståndsdelar, men det åir inte
värre än att vi kan skruva ihop

den igen. Vi övernattar vid
gränsen till England. Nu har vi
avverkat 210 mil.
Nästa dag styr vi söderut mot
Chesterfield och The Marcham
Road Run Vädret är mulet och
vi kör uppcabbat eftersom en
och annan regnskur passerar

över oss. Man kan göra

en

intressant reflektion angående
vindrutetorkarnas konstruktion
på en TD: Ett ytterst diminutivr
torkblad försöker förgäves,
lugnt_ och värdigt, +tt frisa

regndropparna UPPAT

på

vindrutan. Resultatet Utir
mindre lyckat. Att Lucas har

sitt namn på torkarmotorn har
kanske ingen betydelse i detta
sammanhang, (mer än att den
startar villigt i torr väderlek,
men allt som oftast strejkar när
det regnar). Det förefaller

snarare vara så,

att

konstruktören var frånvarande
från skolundervisningen, den
som man gick- igenom
4ug
lsaac Newtons gravitationslag.

Och ändå uai ju
MG Midget M-type, 1929 års ruodell.

Newro"n

engelsman!

Vi

ringer Mick Callaghan

och får bekräftat att hotell och

garage är ordnat och
bestämmer tid for möte i
Chesterfield. Han meddelar
även att vi, tack vare ett
återbud, kornrler med i rallyt

på riktigt. Med viss möda letar
vi oss fram till hotellet, dit vi
kommer vid sextideil, en timme
före avtalad tid. Vi hinner
precis install era oss och tvätta
bilen innan Mick och Veronica
möter upp i sin MGB GT V8
och lotsar oss till puben The
Peacock, där en Pre-event
barbaque gär av stapeln. Att
med en TD hänga med tempot
på en MGB GT V8 är inte så
helt enkelt. Men detta är bara
en försmak av vad som komma
skall...
Vid puben har ett femtiotal

M.G.-ekipage samlats och
stämningen är snart på topp.

ral lystarten

tittar solen fram. Vi

blir lotsade till torget i
Chesterfield av
paret
Callaghan.

Kyrktornet i Chesterfield är
ett kupitel för sig. Det var

tydligen bråttorn och byggdes
därför av otorkat virke. Med
åren har det sedan under
torkningen slagit sig, så att det
idag dr både vridet och krökt.
Det ger ett rent bisarrt intryck
och används följaktligen som
logo i många sammanhätrg, bl a
av MGOC i Chesterfield.
På torget har ett hundratal
M.G. samlats allt från M-typ
till Rubberbumper och inte
minst; nya RV8. Vidare kan vi
se enstaka Healey, Sunbeäffi,
Daimler,Minor,osv.Engelsmdnnens attityd tillveteranbilsrallyn skiljer sig markant från
svenskarnas. I Sverige skrider

Ti s hin g t onflo den p as

Den grillade

get you lost", vilket han mycket

riktigt lyckas med. Själv tycker
han nog att han tar det lugnt,
men det tycker inte vi. I
uppförsbackarna har våra 54,4
bhp inte en chans mot hans 95
bhp. I utförsbackarna vägar vi
helt enkelt inte på grund av

TD:ns diminutiva

bromsar.

Alltså är det på plan mark vi
försöker ta igen det vi forlorar i
backarna. Vi dundrar förbi Moch alla T-typer och även ett
antal Midgets och MGB. TD:n

.

en fordonskaravan sakta och

får slita hårdare, än vad jag

med

värdigt fram mot nästa kontroll,

någonsin kunnat drömma offi,

mängd

Diskussionens vågor gär höga

långt

ras

föråkare ti ll oss kan vara
lämpligt. Vi presenteras för
klubbens sekreterarpar, Tony
och Denise Pawson, som med
sin gula MGB roadster skall
köra före oss. Han lovar: "I'll

kycklingen

avnjuts och sköljs ner

passande

se

gåbingofrågor lyser totalt med
sin frånvaro. Eftersom vi inte
haft tillfälle att träningsköra
efter noterna, anser man att en

in på kvällen angående

eventuella "possible shortcuts",
som kan komma rfräga under
morgondagens rally.
Dagen för The Marcham

Road Run har infunnit

sig.

Tidigt på morgonen öser regnet
ner, men strax innan vi far till

som t ex kan

inneb dra

pilkastning
eller
"gåbingofrågor". I England är
veteranbilsrallyt ett, just det,
rally. Man navigerar inte efter
en karta utan efter 16 A4-sidor
rallynoter, som delas ut i god
tid innan rallyt. Man kör som
om det gäller specialsträckor i

RAc-rallyt. Piltavlor

och

att utsätta den för. Inte

ens

broar behövs, utan en mindre

å

passeras via ett vadställe.
MGB:n försvinner emellertid

snart mellan häckar och
stengärdesgårdar i fjärran och

vi fortsätter på egen hand med
hjälp av rallynoterna och en
kilometergraderad vägrnätare:
" 1,,2

miles, grey stonebarn, left,

0,3 rniles, crossing, right.,0,8

rniles" osv och inser så
småningorn, att vi inte har en
aning om var vr är. Antalet

medtävlande M.G.-bilar tunnas

ut och en viss förstämning

i

TD:n kan nu skönjas. Då möter

vi vår gula

foråkare

och
återställd. Vi tar

ordningen är
oss så småningom

i

mål vid

Hardwick Hall med

vår
föråkare efter oss. Prisutdelning
vidtar och vi kan konstatera att
endast ett pris existerar. Det för
mest långv aga ekipage. Gissa
vilket? Våra 2lO mil dittills var
oslagb ara i konkurrensen. Efter
att under folkets jubel hämtat
priset, er ölsejdel, fortsätter vi
söderut mot motormuseet vid
Donington, där vi övernattar.
Nästa dag inleder vi med ett

besök på bilmuseet vid
Donington racew ay. För en

M.G.-fan erbjuder museet inte
alltför många överrasknin EZt,
utan vi far vidare mot Gaydon
och British Motor Industri
Heritage Trust Centre. Det
regnar nu och man upptäcker
då nackdelen med att köra på
motorväg, samtidigt som man
blir omkörd av långtr adare; en
ganska våt upplevelse, även
primitiva
med
TD:ns

sidostycken på plats. Vi
parkerar på VlP-parkeringen,
där en ung darn lovar titta till
bilen. Två Triumph, TR2 och
TR3 får minsann stå på den
allmänna parkeringen! Museet,
som är helt nybyggt, inrymmer

en mängd brittiska
bilar av skiftande
märken
modeller.

och
Den

största bristen
väl

,

är

att de bland

M.G.-bilarna

saknar en representant för TD-

modellen.

Däremot står den
första RVS:an där.
Jag påpekar TD-

bristen for

en

officiell

representant för

rnuseet

och

föreslår ett byte
mot RV8:an, som

av

någon

outgrundlig

anledning avslås.
Ett ställe i museet,
som kan bli dyrt

att besöka, dr

bokhandeln. Den

ait, eller

kanske

var,

mycket

välförsedd

med

BiS Ben fotograferas i farten liggande på
rygg i TD:n.
investerade 1400
kan väl tå titta på vår bil". Det
kronor där. Vi blir kvar till 4tiden innan vi far vidare mot visar sig att vi står utanför hans
villa. I garaget visar han upp en
Oxford och Abingdon.
I Bramburgh norr om Oxford röd orenoverad TD från L952,
som han ägt sedan 1963. På
hinner vi ifatt en vit MGB GT
garageuppfarten står en M.G.
från sent 60-tal. Vi fdljer efter i
cirka fyra kilometer. Plötsligt Metro. Vi blir inbjudna på te
och kakor och tittar igenom ett
saktar han in, viftar frenetiskt
med armen och pekar till antal fotoalbum med bland
vänster. Vi stannar bakom annat tårtor i form av M.G. och
honom med tanken; "OK du rabatter med Mc-logon, för att
inte tala om en M.G. byggd av
snö. En sann entusiast.
Vi fortsätter lätt försenade
mot Abingdon, där vi skall visa
TD:n dess rötter. Först tittar vi
på Cecil Kimbers hus och
sedan på det som är kvar av
fabriken, nämligen administrationsbyggnaden. I kvällningen
fortsätter vi söderut mot
Stonehengetrakten. På väg in
mot Abingdon gick XPAG:n
bara bättre och bättre, medan

M.G.-litteratur. Vi

den på väg

ut från staden

hackar betänkligt. Eller är det
bara inbillning?
Nästa dags morgon regnar

det, eller som

engelsmännen

uttrycker det: "It's clearing up
TD:n söker sina rötter. Ätn, titl tillverkningsorten.
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a

bit I think". Efter att ha
beskådat såväI Stonehenge som

Woodhenge, cabbar vi ner och
far in mot London. Vid det här
laget är det dags för första

litern olja efter 320 mil. Att

köra genom London en
sommarvardag ijuli, ar precis
så gräsligt som man kan
foreställa sig innan. Vi börjar
rned att köra fel vid
Buckingham Pallace och
hamnar i en tunnel i stället som
leder mot Trafalgar Square, där
vi fastnar i rusningstrafiken.

Det hade gått fortare att gä.
Värmen dr obeskrivlig och
TD:n blir så arg , att hon nästan
kokar. Temperaturmdtaren står
for det mesta mellan 100 och
I 10 grader. Ingenstans går det
att stanna och parkera. Inte
heller ges chansen att få fart på
bilen och därmed kylluften.
Det

är bara att hänga med.
Visserligen
visar
droskchaufförerna
ofta
tummen upp, men på det stora
hela taget är det en tämligen
frustrerande upplevelse. Inte
minst när en brandbil med
påslagna sirener under
utryckning hamnar direkt
bakom oss. Då känner vi oss
rätt små och obetydliga. Men
vi får se en del sevärdheter i
farten som, Picadilly Circus,
House
of
Parliament,
Westminster Abbey, Big Ben,
som fotograferas liggande
baklänges i bilen under
passagen, Embankment, Tower
Bridge och Tower of London.
Vi bestdmmer oss för att lämna

infernot så fort som möjligt
och övernattar väster om
Ipswich
Idag skall vi med färjan från
Harwich. Vädret är nercabbat
och vi far in till Ipswich, där vi
gör ett nästan ruinerande besök

hos NTG. Det ena ger det
andra. Notan slutar på 4500
kronor och då fanns varken

eller tonneau i
lager. Med bilen överlastad
med reservdelar och rner eller
mindre nödvändiga tillbehör,
far vi vidare till Harwich, där
vi bordar färjan till Göteborg
senare på kvällen. B ilen
hamnar nästan längst fram i
avgassystem

båten och av

någon

outgrundlig anledning helt på
tvären med motorhuven intill
styrbords båtsida. Övriga bilar

står, som sig bör, i båtens
längsriktning. Nåväl, någon
skall ju av färJan sist också.
När vi väl anländer till
Göteborg nästa kväll, gör vi

bilar, de flesta i originalskick.
B land annat finns där en TA
och en motorlös SA, eller var
det en WA. Vi kör tillbaka till
Alingsås via S ven ljunga och
Borås.

Nästa dag veinder vi
bilfronten mot Ostersund.
Vädret ar lätt grårnulet men
nercabbat. Strax utanför Skara
tittar vi på ett bilmuseum med
mestadels amerikanska bilar.
Vi övernattar i Insjön i
Da[arna.
Dagen därpå besöker vi Clas
Olsson, där vi inhandlar en del

bilen.

oundgängliga varor, som till
exempel en del nya verktyg.
Sedan går färden vidare norrut,
fortfarande nercabbat. I Rättvik
pågår Classic Car Week. Vi

framför TD:ns motorhuv. Fort

parkerade på tältplatsen. På
väg rnot Mora möter vi en 4sitsig öppen M.G. Typen hann
v.i tyvärr inte fastställa. Till
Ostersund kommer vi utan

oss föga brådska ner

till

Så som vi står, lär vi ju få
vänta, tills den näst sista bilen
fått lämna båten. Döm om vår
förvåning när vi får se, att en
stor lucka i båtsidan öppnats

in i bilen och ståndsmässigt

tittar på bilarna sorn

om vädret kan bli både skurar
och sol. Vi satsar på nercabbat

missöden på eftermiddagen
efter en resapä totalt 493,5 mil
under 15 dagar. Den helt
övervägande delen av resan har
vi kört nercabbat. Vem sa att
sommaren 1993 var dålig för
öppna bilar? Inte vi i alla fall.
Att göra en utlandsresa i en
veteranbil kan säkert för
många te sig en aning

och fortsätter rned det resten av
dagen. Vi kör mot Göteborg
vid 8-tiden. Vid Frölundatorg
möter 8 M.G. upp varav Z TD,

verkligen rekommendera det
för alla som har möjlighet att
prova på det. Man träffar och

Falkenberg ansluter ytterligare
bilar och när vi väl anländer till
Svedinos bilmuseum i Ugglarp
dr vi 22 M.G.-bilar, allt från
PA till MGB och Midget.
Svedinos museum visar sig

möjliga
människor, som aldrig skulle
röra en min i normalfallet.
Skillnaden mot en semester på
autobahn med en turboCelica
är enorm ur alla aspekter.
Gamla bilar skall rulla på
vägarna och inte stå inomhus

lämnar

vi

färjan som forsta

fordon. Vi far till Alingsås där
vi inkvarterar oss hos modern
ett par dagar.
Två dagar senare är det

rallydags igen. West Coast
Summer Tour. Det ser ut som

I TF, 2 MGA och 3 MGB. I
Kungsbacka, Varberg och

innehålla en

del

intressanta

våghalsigt,

men vi

pratar med alla

och samla damm!

AT]KTIONSKALENDER
Försvarets auktioner i Norge 1994.
19 mars

30 april
7 maj
27 augusti
17 sep'tember

Arsenalet
Arsenalet
Arsenalet
Arsenalet
Arsenalet

dr

Tröndelag, Trondheim
Tröndela[, Setnesmoen/Åndalsnes
Tröndelag, Trondheim
Tröndelag, Steinkj ersannan
Tröndelag, Trondheim
l1

Tfn:
Tfn:
Tfn:
Tfn.
Tfn:

73
73
73
73
73

99
99
99
99
99

58
58
58
58
58

83
83
83

83
83
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LOGGOTAVLINGEN
Vi har glädjande

nog
fått in ytterligare ett par
tävlingsbidrag. Kanske

JEMTLANDS
VETERANBIL

kan det bidra till att fler
medlemmar känner sig
manade att sända in ett

förslag.

Tävlingstiden

forlängs härmed

till

1

maj-

Här visar vi samtliga inkomna bidrag och ber att
få tacka så hjdrtligt.

E

Brev

från

en medlem.

gång kanske vi ses.

Tack för vinternumret! Jag har flera dylika
tidskrifter men tycker atr Ni fått till Backspegeln ovdntat bra utifrån Era ideella föruts attningar. Det är en viss friskhet i stilen Ni håller.
Bra. Fortsätt på samma vägnr.
I balansräkningen sid 30 ser jag att en sekreterare är värd 3 000 kronor och 10 öre.Jag har
tänkt köpa en då jag efter pensioneringen-blev
utan. Jag har undrat lite över priset. var kommer lO-öringen ifrån? Allvarligt talat vad menas med sekreterare 3 000 kronor o s v?
orsaken till att jag skriver till Dig är sid 25.
"1952 kom mopeden...". Ia, det fanns väl mopeder då också. Men det skrivna gör intryck att
forst då koT mopeden. Redan på 1930-ralet
fanns mopeder i min barndoms Ädalen. själv
köpte jag en moped 1939 av en gubbe. flan
ju utan bensin då och eftersom Pappa var
-bl"u
åkare han bödade 1920 med en T-Foid han
köpte hos Knut wiklanders i Östersund hade
vi diverse bensinfat ä 190 liter lagrade. Vilket
nu kan erkännas. Tekniska Museet bör mopedupplysas.
På tal om nyssnämnda T-Ford kan jag lämna
en intressant uppgift till Backspegeln. Det var
en personbil. Den kostade J 000 kronor. Skulle
man ha med självstart kostade den 7 500 krono.r. Puppu köpte med självstart. Allt gick bra
och åkeriet växte med flera droskbilar -1axi var
inte importerat i Sverige då lastbilar, bussar,
traktorer etc.
Tyvärr .kun j ag _svårligen besöka Er. Innan
pensioneringen 1989 bodde jag i Värmland och
var transportchef vid Addeholms AB. Nu bor
jag i Västerbotten ca 50 mil från Er, men någon

j$ till Er rapporterat utök.Jag vet inte om_
ningen av veteranbilsbeståndet sedan i somras
äger jag också en lastbil Chevrolet 1934 med
trevägstipp, GLT 703. Helt original och helt
iordningställd, toppskick.
Du kan ju vänta med att sända hit en sekreterare. Nu vet jag kapitalkostnaden. Jag måste ju
också få uppgift på driftskosrnaden för att därefter göra en lönsamhetskalkyl.
Jag tycker att Ni som så att säga håller i skaftet på olika sätt och i olika uppdrag inom
JVBK är duktiga. I verkligheten kostar det Er
presonligen. en hel del i telefon hemffiä, bilkörning mm. Aven om Ni får ut någon krona för
det täcker det inte Era kostnader. Iag vet hur
det är.
Lät mig, Else-Britt, som enskild medlem,
gärna via Backspegeln framföra ett tack till
Styrelsen och de andra som jobbar för foreningen och därmed för oss andra som inte gör
någon nytta för vår förening. Ni ar beundransvärda och Ni lyckas med Era insatser.
Näst sist: När det gäller loggon föresl är 1ag
omval ! Den nuvarande är bra.
Sist: Må bra alla Ni, trevliga helger och ett
utmärkt 19941
Menar och anser forsynt Ivar Hamberg, Stennäs 3, 916 92 Bjurholm, tfn 0943-3 10 30.
Tack för Din trevliga insrindare lvar. Det cir
roligt med "beltndrarpost". Flera inscindare är

vrilkomna - både ris och ros cir viktigt.
'Betrciffande sekreterare 3 000 kronor hälsar
Sven att det iir sekreterarens postkassa.
Red anm.
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Hej

a"lllr,MK läsare!
Av Alf Nordlander

har tidigare ber åttat ur min fars bildagbok om bilåkan^f"g
?t
det förr. Far har noga nedtecknat berättelser, kostnader
och fakta från den tiden. Man kan bland annat läsa om att år
L927 slutade bilkostnaderna pä 47 5 kronor för 522 körda mil.
"En tankning idag". Dagboken sträcker sig från 1919-1939,
då bilen pallades upp och däcken gick till kronan. Vad man
undrar något över är att kostnaderna under dessa år inte
ökat med många kronor.
Den berättelse jag denna gång återger är en semesterresa
till Norge !919, hel3 famili_en var med._Jug_var då endast 1,5
år gammal. Berättelsen är helt i originalskick ur boken.

ff! ill Norge var jae och faI miljen tre gånger, denna
resa var den tredje, efter-

som oroligheter råder ute i
världen, kanske det blir den
sista resan till Norge på ett tag.
Vi startade från Fullsjön
med packning,..såsom tält, kläder, mat mm. Aven verktyg en
dunk olja till Forden som även
skall ha sitt, mot Ramsele och
Strömsund. Tältade gjorde vi i
Alanäset, på en idyllisk plats,
mellan sjön och landsvägen.
Där var så gott om mygg och
knott att det var ruskigt att äta
ute i det frra, för man tick dom
jämt i munnen. Svårt var det
också att hålla tältet myggfritt.
Vi hade knappt somnat,
"barnen sov" då ett sälIskap

kom och slog läger intill oss.
Det första dom gjorde var att
sätta igång med fest och starta-

de en grammofon samt förde
ett herrans oväsen. Då Alf 1,5
å. just somnat var vi rädd att
han skulle vakna, varför mamma Anna satte ut huvuvdet genom tältöppningen och bad
dom vara tysta, så blev det
lugnare.

Nästa morgon startade vi
mot Gäddede. Strax innan vi
var framme fick vi en svårartad punktering på en bakring.
Vi monterade reserven och
iväg igen. Mitt i Gäddede exploderade reservefl, som visade sig vara sprucken och dålig
trots sin fina slitbana. Punkteringen lagades så vi kunde leta
rätt på en som kunde hjälpa
oss med ny ring. Det tog 2 dagar och reskassan krympte
med 48 riksdaler. Vi kom så
småningom in i Norge, i bör-

jan åkte vi över kalfjäll, där

det fanns snö kvar i skrevorna
alldeles vid vägen.
På vägen ner från fjället var
det mycket brant, på ett ställe
mötte vi en bil, det gick inte
mötas chauffören från Norge
satt och tittade en stund, jag
backade då till ett ställe där vi

kunde mötas. Vi passerade
Grong, där var det mycket Alf Nordlander
vackert. Höga berg på sidorna
och samhället nere i dalen.
Vi fortsatte neröver åt Namsos till, åkte över en stor och
pampig betongbro som gick

över en fiordvik. Efter några

mil tältade vi vid en fiordvik
där det var mycket idealiskt,
det fanns t ex inte en mygga,
det enda flygfä vi såg var måsar.

Dagen därpå gick resan mot
Steinkjer och sedan mot Verdal och överallt samma fantastiska natur. En landsvägstunnel passerade vi också.
Trafiken på dom norska vägarna var mycket gles, mest

bilar från börj an av 30-talet,
och bilar med sufflett. Vägarna var smala och

i bergväg.gar *"d- 9jupu
raviner, med långa
sträckor där det inte gär att mötas.
Resan gick nu
över Skalstugan
och med kylaren
mot Östeisund.
Uppehåll gjorde vi
i Duved och Are.
Efter ytterligare
två nätter i tält anlände vi till Öster-

på pappas

A

-Ford

sund, där vi bodde hos min
svåger Olle som arbetar på
Wiklanders Fordverkstad. Vi
talar en del om min A-Ford,
som nu är 8 är, och gått 4 060
mil. Inga reparationer så när
som på tändstift och brytare.
Dom sista 12 milen till Fullsjön påbörjades, resan var slut,
när vi kan resa nästa gång är
osäkert.

J.A Nordlander.
Ja det var ett stycke bilhistoria från 1938.
De bilder jag bifogat är ur
pappas album och just från
denna resa.

Hälsningar Alf Nordlander

inhuggna

l4

Vid Staa- bron vid Duved.

»

Vid Ringstad, Norge

Mellan l-angstein och Äsen, Norge

Vid Trinnforsen, Anna Nordlander

Från lrigret i Alanäs.

Intill v rigkorsnirug

Lrigret i Gdddede

Betongbron vid Nantsos, Norge.

en Rams ele - B acke

-S

tröms und

Någonstans nordost om Grong, Norge.
15

SCANIA-YABIS BILAR
"Sällsynta"
scv 33520/1
194 I. Förkam-

mardiesel I cyl,
120 hkr, 10,34 liters motor. Ryds
trailer. Tillverkade endast 4
stycken.

<- SCY LS 85 l95l -52 rnodifierad L
65 direktinsprutad I cyl I 1,3 liters motor 180 hkr. Tillverkade
endast 5 sQcken.

Bilder från mitt arbete som tankbilschaufför
på 50-60-talen. Bilden nedan ör en ScaniaVabis L7l 1954. Tankbilen Sig.k varje dag
mellan Ö ste rs und- S undsv atl - O s te riund. P a
kortet står jag och Birger Schönberg med sönerna Hasse och Håkan. Fotot från Stde.{

Ny bil 1960 Scania-Vabis L,S -75
"Super". Bildenfrån oljehamn i
Sundsvall.

Av Alf Nordlander.
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Nya reglerna for hobbyfordon:
I slutet av februari läggs två propositioner.
Jag har fått regeringen med på praktiskt
taget alla förslagetr, som finns i Lenn art
Renbjers utredning "Regler för hobbyfordon", det har varit ett tufft arbete men nu
känns det riktigt skönt.
Kommunikationsminister Mats Odelt lät
mycket nöjd då vi fick prata med honom efter det att årets budgetproposition presenterats. I den hade vi fått starka antydningar om
att ett konkret förslag var att vänta men det
kommer att ta ytterligare tid innan det kom-

statsrådet Odell så är man ense på
ken alla punkter.

i prakti-

GLÄDJANDE TÖnSLA
En av hobbyns supporters, som har ivrat
mycket för att tå den här frågan löst rir riksdagsmannen Jan Sandberg (m). Han har i
flera års tid motionerat och ställt frågor i
riksdagen om det inte gått att ge lättnader
enligt samma modell som Lennart Renbjer
föreslår.

Det dr verkligt glädjande att man

nu

kommer med ett förslag och det är bara att
hoppas att alla punkterna i utredningen kommer med, ansåg han direkt efter presentationen av budgetpropositionen.
MHRFs ordforande under tio är, Gunnar
Elmgren, Iämnade som bekant sin post i
samband med årsstärrman i november. Då
kunde han berätta att vi tått tecken som tydde på att något var i görningen i samband
med budgetpropositionen. Idag är han
mycket glad över beskedet.

mer.
Så stod det i kommunikationsdepartementets forlag under rubriken "Motorhobby":
"Regeringen anser att det finns skäl att än-

dra förutsättningarna för hobbyfordonsverksamheten, främst vad gäller beskattninger,
och kommer under våren att lämna forslag
om regeländringar inom skatteområdet som
syftar till att underlätta hobbyfordonsverksamhet. "

Någon närmare tidpunkt fanns inte angiven men kommunikationsminister Odell visste besked.

BETYDER MEN ÄN AL T ANNAT
Min uppfattning är att den håir åtgiirden
kommer att betyda mer for fordonshobbyn

TVÅ PROPOSITIONER
Vi kommer från kommunikationsdepartementet att Lagga en särproposition den 25
februari med titeln "Bilprovning och regeländringar på hobbyfordonsornrådet", den
28 feberuari lägger så finllsdepartementet
en proposition med titeln "Slopad årlig for

än någon annan enskild åtgåkd som påverkat
hobbyn sedan den första klubben bildades i
vårt land år 1950. Motorintresset iir som bekant enormt och hobbyn att samla, renovera
och bruka gamla fordon är en folkrörelse där
alla som vill kan delta, säger han.
Jag vet att samlare i riksförbundets 1 1 1
klubbar känner stor tacksamhet gentemot
Mats Odell och hans utredare Lennart Renbjer, fortsätter Gunnar Elmgren.
Nu väntar vi med spännirg på vad de båda
propositionerna ska innehålla och kommer
givetvis att rapportera så snart vi överhuvudtaget hör något. Så håIl tummarna för att vi
efter många års kamp äntligen når målet.
Ännu ett slort steg har tagits.
Och har du någon riksdagsman i bekantskapskretsen så sprid information om vår
hobby till honom eller henne ännu en gång.
Jan Broman

donsskatt på vissa veteranfordon". berättade
han.
Utredningsförslaget som kommunikationsministern fått och som vi tidigare presenterat
innebdr i forsta hand befrielse från fordonsskatt, färre kontrollbesiktningar och avskaffad försäljningsskatt vid registrering av
amatörbyggda fordon eller import av personbilar, lätta trastbilar och bussar samt motorcyklar av en årsmodell som är 30 är eller
äldre. Om försäljningskatt inte tas ut bör na-

turligtvis inte heller någon skrotningavgift
erläggas för dessa fordon. Det innebär också

i

lättnader avgasreningskraven vid import
och för amatörbyggda fordon.
Om nu alla dessa punkter går igenom till

utredning

fullo kan vi inte bedöma idag men enligt

t7

ss

ekreterare

VALBESOKT MEDLEMSAF"TON PA STADSMUSEET
Av Else-Britt Tegstedt

l:örcningcn Gamla Östersund bildades 1923. OrdlAranclc lg2S59 L-ar borgmästdrc Iuatt \t/i,tsr rörn ( öacrst t. h.1, sonl inlatle

stora förtiänster ont löreaningen, bl.a. sot?t initiatiatagare titt
sttdsmttslct ocb sont stadsltistorikc,-. tg26 u ppsattc f öre ningen
ett minncstaala på dct btts sont Samucl Pcrtnrtn (st1'rst,,.r,r, istarlen under pionjär,tiden) ägde (öt,erst t. u.). En biirt !rån ÅL-l,ic,t ningsccrcmoni'rt ,lärttndcr. Dr Algot t! olntrlaist talar. 5/.rdens tlu.tsctott inr),mdcs tgtg i dcn lörra bibliotcksbyggnadcn
(ncclerst t,b.). lnrill rnusIcts sk1,lt, cn laptmakarsky!t lrånstacltn. En gamntal Östersundsbo beskådar t.b. l.Ielanders statlsbilder, uid utttällningrn t936.

45 medlertmar samlades till en intressant
och underhållande filmafton på Stadsmuseet.
Glädjande var att så många nya medlemmar
hade kommit. Walter Fridfund; kunnig Östersundbo gav gss en personlig skildring av livet
i det gamla Ostersund.
Kvällen börtu4g med en visning av den törsta filmen om Ostersund från 1927. Filmen
var under många år försvunnen och jakten på
den va-r rena detektivarbetet. Den hade många
roliga inslag, bl a hur man firade en vinflaska
över Prästgatan med hjälp av bubbelgum - något alldeles nytt. Fina herrar satt och tuggade

klädmodet. Att damerna var klädda i sista
skriket syntes på de dansande i Björkbackaparken. De hade bobat hår och knäkorta klänningar samt höga eleganta klackar på skorna.
Efter filmen fikade vi och sedan visade Walter Fridlund museet. Vi fick en inblick som
var full av anekdoter. Det var inte årtalen och
händelserna, som var viktiga utan människor-

på dom runda kulorna.

som var där tackar evenemangskommittdn för ett trevligt initiativ.

na och de stora personligheterna.

Walter Fridlund kunde konsten att berätta
och han välkomnar oss att besöka museet
sommartid. Ett tips; ta med hemvändande Ostersundsbor

!

Vi

Roligt att se var naturligtvis bilarna samt

oo

TRAFFA POLISEN
Välkommna till klubbkväIl på polisstationen
Östersund tisdagen den li april kl 19.00.
Polisen informerar om trafik, alkohol mm.
Vi får givetvis chans att ställa frågor under kvällen.
Fika!
Evenemangskommittön.

l8

Ledare
Det känns spännande och förtroendefullt att blivit vald till ordförande i
Motorhistoriska Riksförbundet.
Jag tackar för uppgtften.
Vi är inne i en händelserik tidsperiod. Den L9-20 mars 1994 kommer
vi att arrangera en kurs i föreningskunskäp, för samtliga klubbar.
Avsikten är att kursen ska ge en
ökad insikt i föreningsarbete, allt i
syfte för att underlätta klubbarnas
styrelsearbete.
Vår jurist Mats Munklinde har vid
olika sammanhang påtalat att klubbarna också arbetar med kulturell
verksamhet. Ta en titt i stadgarna
om detta omnämns. Gör det inte det
så se över stadgarna.
Det finns många intressanta och
viktiga frågor att arbeta med inom
MHRF. En av dessa är effekten av
framtida beslut för motorfordon angående vår miljö, Som exempel kan
nämnas konsekvenserna av attvi inte
kommer att kunna köpa blyad bensin i framtiden. Här krävs en hel del
arbete fbr att lösa detta.
MHRF kommer att forsöka finna
former för en forsäkring till de ungdomar som inte har mtljlighet att renovera sitt fordon med en gång. Denna
"ungdomsforsäkring" ger ägaren möj lighet till att renovera fordonet "rul-

Förhandlingen med Folksam angående nya
forsäkringspremier pågår, och resultatet för
vår unika florsäkringsform ser bra ut. Det
finns en god chans att vi kan bibehålla våra
låga premier. Anledningen till detta är att
alla våra f-orsäkringstagare som utövar hobbytr kör på ett bra och säkerhetsmedvetet
sätt. Fortsätt att arbeta så också 1994Ett STORT TACK till Gunnar Elmgren
som lett MHRF i 10 år. Vi alla i styrelsen
skall bemöda oss att fora ditt arbete vidare.
TACK GUNNAR!

på återväxten.

Boo Brasta
Ordförande

lande". Det finns all anledning till
att värna om ungdomen och tänka

i MHRF

»
T9

$st §I eFäg E ! ä

s-ää:ää s:#F§Eii

§=.:

§rH ir=ä,g*tH

;
fII;-EåIåEEIIå§5

äf åå;ä*E1äil3€ €

,
rog 4 fi.i'-

§

=

EäEi

§äe;åE;å:

ä§ ",i

ätåägå

sH.§ å:äll:;
ät

It=ää*

E"$s BE T r ss E *s s

ltr

iE iEI}If IEåI=
= 6:3
I Bä åliåIä

§

§:

Ir
å FE;

§

,

I

€t Ht Fr'l
6f åE äå
! i å! {å t H:åq
igå*lå* ;

{t äå *;t;ti=g EIttå
EEåiif äfi Egt;iI E:iåI:

§ gl
*
ål:
åt ä; { I ; ff åås I ä t E

åIIIIIIf*åIIItfEitä
§EEEJ
§

I lE;ät åäff t * t r s # i l ät *

å:tii
ilffiä ääI§*å;t;äE EEEåE
Fr{

t-{

o
S{

{-)
Å

)-{

o
-!4
a

b0
Å

)-{

r-1
)-.1

o

F{
J r1J

t{
a
H-{
a .o
S{

S{

l')

6d
20

;E*

y§{s;ärE:+:;§i

t E*EtgEeäeI,S : ää E ä

EIäålålEIIråååäItl
H

o
a
l-{
o
ocd
F{

-iJ
, {-)a

tE;;
siE 2 €§å;
f E öå

fe€'fr :E;<

,.å€äE §f

B

llrl

3
L

a
o

qo

rE n€

P

q
d
L

q)

ho

§
.§
a\r
r\a

B

H

t1

.=d

o

a

6ä EEåEE:äifäE§g§

\

uo
GI

.dÅ

'§
!s

H

qL

r42^o)

o)':d

§.-

6d t{

aH
o'=
'dH
od

.lrt
u)

§Eä*åEIååäs
;r
E.E taäEä{[;_ ;

L

o

E

§

§
§
o
L

\

E
§

\B.i
\
o

Gq
a,y ääås§itåiäEååså

aO
gD

+r
r\r

te.
P§

qo
h.E
8..

t{

-S
O)

\

CO

O)
O)
F{

"c!

.-th ltl
§) rv^

.§R

.i

äi .H €
å!s ä
#§;
äl
iE "8'E
Ei

§i
JS
'h§

q)q)
\L

§:
iö
\Ga

U§

§d

§s
,..

g

13

:{L

EJ

*{

13

q)

c\3

låäE

,'l

,.

f':.,'.
E

r::

§§
t"B
hbo
äB
hoi
öE
.B
§.§

t{
h
+)

.§

ca

.§d
3'o

a Er*älil

bE

ärs
§9

's§

§'§
§r

Fr'{

\-. t6
-lL
\§r
$c)
u)L

ätglIti
n åäE

TS
*rx
§§
§T

r E"i

=

Fa

S;o

H

tJ{

§ö
§L

§§
vi
^o

o
lä}r
a
t-{
o En B#ii

FI
h{

\

?'§
§o

c§o
or -§

Qca

2t

-äi

å

-åår[är$åE

ä ä5tääär
§ '*uiHi;Fåäräfl

äF'åååä1IåiEålIiläEE' F="[[lä

u
ä- äåäi

äs äåäåärggåä*
§'[å;äågååglggrx
§v3§

s§r;
EU§P

§F

:r\l\

§
å, *§
s§

Es äFäfäE IF=
;

så
d§
\

!F.

§.\
(§G

§Eäi'

T§

§tuc§gg .o
§s§§ §

§§i$§§

+rstEr
§*å§s
§

i'i'**

F

t:d

§.§§ $$§

§§§ å§.t

ä

rn

o:
ffi[äåå
rr.rt äå1åä
ä="8
ESr"

I
*E

nE;

§

EF

s

i
E

a

t:d

FD

\J.

h{

E

H
P
ei-

U)

c+

Ao

E

o

E
ldo
oq E
p
l-J
lJo

FD

PP tsgå; P!'

oq

P

äl;Itlå[[g rs-

F {E E 8.1'

lr.l
FJo

a
hi
rFr
P!'
tr

oq

3fl*E

FD

[äråäiä[FsEä

t[r

ä'E r: ä
E.wB P6 S
do
Fä' H 3
E A8 ö r
3.

är$1ir
ä

l-l

o

5
l-{

l-.t

ä;i=tE $1ääää

r5

$*; Eefa$=r*

rFfläF ts
E" BE

TE

o
a
lJo

fr*F9AA
-'- -'.a 3 I
Ei *; ä A.
P

o
$E rIä h{
j-)
f ä'H' e+
§ ä383'i o
§ [+ äfiä E
B.

§,

f.

x
o

Eåti$
FaE§E
:.
oE,
e
E
r å 5 il
E 3§
H H tD o ä I=

O.

F

g

äir
g+E

=
;ii.E'Fl

--gJI_UtH!r)

r

'Fc+

:q f Fsg;=ä3s
=

Fg ESEs,5f;-

FPriil;=1äf
ä§fFä; rrEI
22

tr
C' ts
a
C'
p
ts

F+
a!

Ul .

ts

DET HANDER INORR...J""
Aktuella evenemangsdatum

23 maj
28 maj

090-1

juni

18- 19

juni

15- 17

juli

23 juLt
13- 14 aug

10 sep

23 sep

994

ALTERRUNDAN, Piteå, vinterrally NMH, info 0911-510
2-HJULSRALLYT, UMV, Stig Olofsson,
info 090-l I 12 15 mån 19.00-2l.OO
MARKNAD i Umeå, NMH och UVS, info Rolf Berggren

12 mars

4

1

I

71

12 L5 måndagar 19.00-21.00

SUNDSVALLSMARKNADEN, SMW, info 060-800 42
RALLY NORRBOTTEN, Luleå, NMH, info O924-3Ol7l
RALLY NORD, start i Sundsvall, Umeå, Lycksele, Kramfors och
ostersund. Mål i sollefteå. Info 060-800 42 ellef 0950-200 05
RALLY ROBERTSFORS, 5 mil norr Umeå, NMH, info 090-14 11 35
r,ÖvÅNcnRsRUNDAN Umeå/Skellefteå, NMH, info 0950-200 05
NATTUGGLAN, Umeå, UVS, info 090-11 12 15 mån 19.00-21.00
MARKNAD i Skellefteå, NMH

SUNDSVALLS MOTORVETERANER ARRANGERAR 1 994
****************************************************

V ET E RAN FO R DO N S M AR KN AD
NO R R LAN DS STO RSTA MARKNAD
Plats: Midlanda Flygplats Timrå, lördag den 4 juni
C:a 2 mil E4 norr om Sundsvall, tag avfart till Midlanda Flygplats.
Säljare välkomna från fredag kl 18.00-23.00, lördag från kl 06.00.

Vi är ej engagerade i marknaden den 9 april i Sundsvall
VÅR MARKNAD

AR

DEN 4 JIJNI 1994 OCH INGET ANNAT DATTJM.

KOM IHÄG RALLY NORD DEN 15-17 JTJLI -94. JATTERALLYII!
VÄLKOMNA!

****************************************************
Kontak@ersoner:
Sture Ejenstam 060-800 42
kvällstid Marknad, Rally
Clas Ud6n
060-56 14 36 kvällstid Marknad, Rally
Benny Grafström 060-55 2143 kvällstid Marknad, Rally

23

Sundsvalls Motorveteraner
Box 3083
850 03 Sundsvall
Fax: 060-800 30

APPLET FETLER INTE I.ANGT...
Av JG Jonsson.

var

är skall jag redovisa
lite grand om hur det
att vara taxiägare på

40-talet.

Min far, Harry Jonsson
Yar då taxiägare i Hammerdal. Av en slump hittade jag

Hammerdal-Strömsund med
järnväg. Lagning av bildynor
till taxin kostade 3 kronor och
då framgår det ej hur många
det var.

en pärm hemma hos min
mor för någon dag sedan

Medlemskap i Jämtlands
Läns Trafikbilägareorganisation kostade för en bil 30 kronor per år 1945. 50 är senare

lysa penningvärdets för-

kostar det faktiskt mer än 200
gånger den summan !
Vad kostade då taxiresorna? Jo, exempelvis en sjuk-

och tänkte att det kund€ yära kul och jämftira lite.
Om inte annat för att be-

särnring på nästan 50 år.
Han köpte 1945 en då 6 år
gammal Plymouth, utrustad
med gengasaggregat, bårutrustning, taxameter etc för det
facila priset av 9 000 kronor.
Undrar vad det motsv arar i
dagens penningvärde?
Det finns flera rolig exempel på vad saker och ting kostade 1945-46 och en del papper har jug kopierat och det
finns längre fram i artikeln.
Far och mor gifte sig i Frösö Kyrka 27 juli 1946 och på
kvittot från vigselakten framgär att kantorn kostade dubbelt så mycket som hyra for
kyrkan inlil orgeln.
Ett frimärke kostade 5 öre
på vykort, en brandförsäkring
for lösöret i hemmet kostade
3 kronor och 60 öre for ett
år! ! Från den 17 januari 1945
till den 17 januari 1946
klockan L2 på dagen som det
står i försäkringsbeviset. En

s§uts med en fru Ingeborg
Blom från Fyrsjör, Hammerdal till Osteisuäd kostade 38
kronor, troligen en skjuts till
BB!
Taxiresan
HammerdalStrömsund 20 kronor, - Fyrås
5 kronor, - Fagerdal 5 kronor,
Sikås 6 kronor, Skyttmon
15 kronor etc.
En skjuts av sjuksystern i
Hammerdal till Fyrås tur och

taxiförsäkring kostade 87
kronor och 10 öre för tre månader och det var helforsäkring, vagnskada, delkasko
och på ett totalbelopp på
300 000 kronor.

Det framgår också vad

gengaskol, reparationer, rödsprit, däck, hotellrum etc kostade.

Min far var även hälften
delägare i Hammerdals Vulkverkstad parallellt med taxiägandet och man kan se att det
kostade 15 kronor 75 öre plus

provision 25 öre, alltså 16
kronor att skicka ett däck
24

retur samt väntan
kostade I I kronor.

i en timme

Varfor allt detta om taxi
och taxipriser?
Jo, nästan 50 år sen are ager
och driver jag Jämt-Taxi,
men jag har andra både inkomster och utgifter, samt
framför allt helt andra spelregler vad gäller arbetstidsla-

allt övrigt
gentemot myndigheterna.

garna etc samt

Välkommen som taxikund,

ring till vår dygnetruntöppna
beställningscentral
063l0 29 10. För 50 år sedan åkte man Plymouth och jag har
bl a en Chrysler i stättät av
fordon så äpplet faller inte så
långt från trädet.
PS. Det är 20 fu sedan min
far gick bort så det är synd att
han inte fick uppleva dagens
taxitrafik. DS.
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Besök

på bilshroten, i Solberg, Brunflo.
Av Magnus Roos

Ovanpå en gammal sopbil står en Opel Rekord -56.

Renault 16 kommande semlarbiL Nu cir det dags att rcidda en
sån hrir om man vill ha en. De tidiga 7}-tals bilarna borjar
försvinna.

Klubbens kassör Sven Olov Norin har hcir hittat en Volvo 145
Expressl
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STORA

STYRELSEN

GRoNAFoRDoNT

Av Magnus Roos.

amiljen Bergvall
t'E\ Strömsund samlar

i
o

pa

gamla militärfordon.
Deras senaste tillskott är en
GMC CCKW 353 av 1944 års
modell, en treaxlad lastbil
med drivning på alla hjul dock
är framaxeldriften urkopplingsbar. Motorn är en bensindriven 6-cylindrig maskin på
270 kubiktum eller 4,42 liter
effekten är 102 hk.
Växellådan dr femväxlad
utan synkronisering, längst
fram på bilen sitter en kraftig
winch. Undertecknad giorde
ett besök i Strömsund och fick
en provtur med fordonet.
Efter en tur till den lokala
soptippen där resterna av en
kakelugn lämnats kvar kunde
vi åka till en i Strclmsund centralt belägen skola. Där hämtade vi upp fru Bergvall för
dagen klädd i tidsenlig amerikansk uniform som WAC

För att ni skall lära känna
styrelsemedlemmarna lite
bättre får dom presentera
sig och berätta om sin hobby. Den här gången har tu-

(Women Army Corps) använde under andra världskriget.

Jog fick även tillfälle

arr

ren kommit till Magnus
Roos, styrelseledamot.

provköra fordonet. Att starta
från stillastående var enkelt
men att läg ga i nästa växel var
lite värre det var dubbeltrampning som gällde. När vi tått
upp farten närmade sig en
korsning där jag skulle svänga
höger. Då räckte inte riktigt

f ae föddes i

et

december

t§Ss. Som många smågrabbar i början av 60-talet
var man mycket intresserad av
bilar och motorcyklar.
Vår närmaste granne hade
många bilar i varierande skick
stående på sin gård. De hade

förarens resurser till; inbromsning, nedväxling medelst dubbeltrampning, vridande av ratt
utan servo, tittande i backspegeln allt på samma gång. Till
räga på allt verkade ett mindre
hus komma emot oss. Med en
skrapande växellåda kom vi i
alla fall genom korsningen
men det var lite nära ögat fak-

också en son som var
jämngammal med mig och vi
lekte mycket i och bland bilarna och allt skrot som

fanns

där.

Det var bl a en IFA, Lloyd,
DKW, Ford Anglia, Vauxhall
Victor, Renault, CV-4, Merce-

tiskt! Det är väl det som är

des av sen SO-tals modell,

charmen med gamla fordon,
man måste laru sig att köra

samt en upp och ner vänd MC.
vår fantasi rullade dessa fordon många mil med oss femåringar bakom ratten !

I

dom!

Detta grundlade nog mitt intresse för gamla fordon.

En höjdpunkt på den riden
var när det varje lördag skulle
åkas bil in till stan med familjen. Då fanns det tillfälle att se
spännande fordon. Hade man
tur kunde man kanske få se
några raggarbilar köra förbi,
polisbilar var också spännande.

Längs vägen skymtade ofta
övergivna skrotbilar, också det
mycket intressant.

GMC CCI{AI 353. Lastbilen stod i mobförråd i Norge i många
år, och importerades till Sverige förra året.

Lördagkvällarna avslutades

ofta framfor den

svart-vita

TV:n vars enda kanal kunde
visa ett avsnitt av "Bröderna

Cartwright". Lyckan var full-

.

.:,'.11..+ii'

ständig

!

En annan spännande sak var
att i familjens Opel Rekord
59 besöka en bensinmack, där
mackforeståndaren iförd overall och keps tankade, kollade
oljan, vattnet och rengjorde
rutan medan vi alla satt kvar i
bilen.
Bensinmackarna tycktes va-

Meniga Elisabet Bergvall US Army WAC framför GMC 1944.
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PRE,SENTERAR SIG
ra nyckeln till friheteil, med
full tank kunde man åka hur
långt som helst! Det fanns ju

ett bensinbolag med en häst
med vingar som symbol: Mobil. En frihetssymbol.
Nästa minnesvärda sak var
sommaren 1965 när min äldsta
syster i tonåren fick besök av
sin pojkvän med nytaget körkort, han hade en Opel Kapitän
-60. Gruset brukade sprät[a på
köksfönstret då han sladdade
in på gården. Han lånade min
fars garage då det blev dags att
meka på bilen. Det var visst
den då nyligen införda obli gatoriska bilprovningen som föranledde detta.

Å."n gick och

jag blev tonå-

ring under det samhällstillvända och progressiva 70-talet. En

sommarkvälI omkring 1974
tog jag cykeln in till stan för
att gå på bio. "Sista natten
med Gänget" hette filmen!
John Milner i en Ford -3 2 körde skjortan av Bob Falfa som
körde Chevrolet -55. Mexicanargänget "The Pharaohs" med

Little Joe som ledare åkte i en
taksänkt 5l-års Mercury. Den
filmen satte spår hos många
både vad gäller S0-talsbilar
och 50-talsmusik!
I februari 1977 tog jag mitt
körkort och den forsta egna bilen var en Volkswagen l2O0
196I. Folkvagnen fick verkligen visa vad den gick för. Nästa bil blev en Opel Rekord 4dörrars 62:a, som endast hade
gätt 10 000 mil. Aven denna
bil användes ordentligt i ungdomligt oförstånd under sommaren -78.
På hösten påbörjades militärtjänstgöringen och samtidigt
en översyn av bilen. Planerna
var från börj an en ny lackering
i röd metallic kulör och en omgång aluminiumfälgar samt
långhårig plyschklädsel invändigt. Som tur var blev det inget
av med det. Jag kom på bättre
tankar sedan jag sett en artikel
om en Cadillac -56 i en motortidning som hette Colorod, den
hade ljusblå lackering med vitt

tak och vita däcksidor. Opeln
fick en ny lack i original ljusblå tärg med vitt tak. Lösa vita
däcksidor köptes på postorder.

Bilen blev fin och ägaren var
stolt över den. Numera ägs den
av en opelentusiast i Lit och är
i ännu bättre skick.

Under den följande

10-års

perioden bodde jag i Uppsala
och senare i Stockholm där jag
arbetade på Gatukontorets väglaboratorium. Bilintresset höll
i sig och bilar som VW -62,
Ford 17M -65, Ford Cortina,
Opel Rekord Coup6 -61, Rekord -58 och -60 några Amazoner mm passerade i min ägo.
Den största delen av lönen
och fritiden gick åt till att reparera, underhålla och leta delar
till bilarna så att man kunde
köra till jobbet och eventuellt
skjutsa någon vacker flicka på
helgen.

Några bilar blev ganska fina,
flera blev lite sämre och en del
tog slut alldeles ! Egentligen
beror det väl på att jag ibland
så att säga har "tummen mitt i
handen" men man lär sig alltid
något nytt hela tiden, inget er
omöjligt.
Många kontakter knöts med
likasinnade på veteranmarknader där delär till bilarna inhandlades. Veteranfordonshobbyn innehåller ju också en
stor social del där man får hjälpa varandra för att få fordonen
att rulla.
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1989 flyttade jag tillbaks till
Jämtland och började arbeta på
NCC's väglaboratorium. Kort
därefter gick jag med i JVBK.
Mina nuvarande bilar är en
Lloyd -55, Opel Admiral -66,
tre stycken Amazoner varav en
är ombyggd, en Opel kadett
14 och en Chevrolet Impala
72 och en Kapitän -60 som efter en tids vistelse i garaget
passerade den obligatoriska
bilbesiktningen som snart varit
verksam i 30 år. Drömbilen för
mig är en 51 års Kaiser, det
återstår att se när den drömmen kan bli verklighet.
Snart är våren och sommaren

här igen, hoppas då att

så

många som möjligt kan komma ut med sina fordon, exempelvis til.l Crusingkvällen den
14 maj i Ostersund.
En annan bra möjlighet att
träffa motorentusiaster på sommaren är att varje onsdag kl
19.00 åka till Statoil i Odensala. Därifrån brukar sedan en
karavan med fordon åka till
något närbeläget fikaställe exempelvis Frösövallen eller
Stocketitt. På vintern brukar vi
samlas på Hornsgatan på Frösön onsdagar kl 18.00. Kör
forsiktigt och använd era fordon ordentligt. Vi ses på vägarna!

Hälsningar Magnus Roos.
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För alla som vill taffas vi varje måndagkväll i klubblokalen mellan

Aug

kl

sep

19.00 och 21.30 med uppehåll ftir

okt

Nov

jul-

och sommarledighet.

Under 1994 planerar vi att träffas med andra motorklubbar en bestiimd kråll under sommarmånaderna, t ex onsdagar, ftirslagwis
vid StatoilScandic.

Mssa bestiimda onsdagar, alternativt ibland någon annan veckodag kan irurehålta picknickar, sodiebesök och andra ufflykter
med eller utan
medverkan fran andra motorklubbar. Evenemangskommitt6n ansvarar ftir derura planering, men även påannonsering,
i tia, titt evenemangskalendern niir aktiviteten så käver, t ex rally, marknad etc.
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Annonser skickas till: IVBK,
Box 2045, 83 | 02 OSTERSUND

KOPE,S

SALJES

Till Opel Kapitän

Scania Buss -75 med Delta 400 kaross.
Halvturist 50 pass. Högbyggd med helr bagage mellan axlarna, vebasto mm.
scania-LB 110 kapellbil med bakgavellyfr.
Fullt körklar, bra däck.
Valpram 903. Blästrad och grundad.
Startmotorankare till ford v8 samt diverse
småfordar 30-40-tal.
Alf tfn: 063 -12 22 55.

Till Cletrac oc3. Önskas grenrör, drivhjul,
bandrullar. Till scania-vabis 20-30-tal ättt
av intresse.
Till Chrysler -37. "rnredning" til strålkastarna.

se.

Magnus, tfn: 063 - 436 38.

Jämtlands läns Telefonkalender. Katalogen med Sandström & Ljungqvistreklam på
framsidan. 50- och 60-tal.

Blaupunkt Automatic. Bilradio med 5 forinställbara UKW- stationer.
Monteringssatser. Blaupunkt monteringssatser till Opel 50-70, även lösa frontplåtar.
Rolf Nilsson, tfn: 0640 - l2l 52.

Amazon och Rekordprylar.

Allt fräscht eller nytt till Amazon av intresse.
Till Opel Rekord 1962:
Verkstadshandbok och annan litteratur. Hawaiiblå battringsfiirg på sprayburk. Allr av
intresse. Johan Eliassor, tfn: 0&2-ll2 46.

A-Ford, i körklart skick.
Alf tfn: 063 -12 22 55.
1 st

1960-64. Vindruta. Alla
nya slitdel at av intresse.
Till Lloyd 400. Alla nya slitdelar av inrres-

ftilg Cheva -53.

Till Plymouth -38. Fram-

och baklysen,
navkapslar. Fönsterhiss höger bak passande
tlll 2 dr.
Tfn: 063 - 10 78 12,226 18.

Kromade framlysen till Plymouth -36? bytes
mot passande Plymouth -38.
Tfn: 063 - 10 78 12,226 18.
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Staffan Egervall

Christer Berkö
Mellbyväge.p 3.9
832 00 FROSON

Bo Eriksson
Norderön 5125
831 94 ÖSTERSUND

Johan Hellsten

Maths Pålsson
Hornsgatan 28 B
832 OO FROSÖX

Åt<e Kopka

Peter Karlsson

Storhögen 4481
830 30 LIT

Arågränd 1
831 7I OSTERSUND

Rune Frid
Pålgård 2292
840 60 Hammarstrand

Göran Svensson
Rötviken Kälen 4422
830 60 FOLLINGE,

AIf Ros6n

Sågvägep 4..
910 44 ANASET

A
46 OSTERST]ND

't/år me[bm
QustenBjörfr,

Erufh

frnr aufi{it.

'l/i tyser frid

'/i [Lorfqftoil

Odensalagat an 47

831

riaer finns mirlrue.
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Ny adress
Olof Benny Edlund
N Strandvägen.7 C
832

00 FROSON

Christer Edvardsson
Hemskogsvägen 7 B
84 I OO ANGE

Stefan Andersson
Rådhusg.atan 105 A
831 46 OSTE,RST]ND

B-Post
Föreningsbrev

april
L2 april
L4 maj
14 maj
4 juni
1L juni
15-17 juli
Vecka 29
30-3L juli
9

Marknad Sundsvall

Klubbträff polisstationen Östersund kl

19.00. Se sid 18.

Mittnordenmarknad, Hofvallen Östersund. Se sid 5.
Crusingkväll i Östersund i samband med Motormässan.
Marknad Sundsvall. Se sid 23.
StorsjörallyL
Rally Nord.
Classic Car Week, Rättvik.

Marknad Södertiilje.

3 september Marknad Falun.

r
*l
J

Glöm inte måndagstrdffar i klubblokalen på Odensalagatan mellan 19-2L.

Onsdagkvällar under sommarmånaderna trffias vi tillsammans med andra motorklubbar kt 18.45 vid Statoil-Scandic för kortare utflykter.

-*
RALLY NORD 15-L7 juli. Anmälan

senast
30 mars, till Rally Nord/SMV, Box 3083,
850 03 SundsYall.
Riv av detta blad och sätt upp på anslagstavlan!
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