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J E MT LAN D S V ET ERAN B ILKLU B B
bildades 1970 och är en sammanslutning av ca 400 medlemmar med
ca 800 fordon, som vill verka för att historiskt intressanta fordon bevaras, restaureras till originalskick och behålles inom länet. En annan viktig sak för klubben dr att alla vi medlemmzr ska triiffas och ha trevligt
tillsammans med våra gamla fordon.
I klubblokalen iir det öppet hus varje Måndag kl 19.00 - 22.00. Diir kan Du ta en kopp kaffe
medan Du studerar klubbens bibliotek och arkiv. I garagedelen får medlemmama hyra
mekarplaser.
SommedlemfårDublaMotorhistoriskaRiksförbundetsstora annonsblad, med annonserför
hela Norden, och en evenemangskalender, innehållande alla årets evenemang i Norden. Som
medlem får Du ocksä, efter minst 1 års medlemskap, teckna den specialförsåikring som finns i
Skandia eller Folksam. Genom klubbens gruppabonnemang får Du rabatterat pris på Classic

Motor.
Rabattfås även hos: Auto-Tjiinst, Heggens Industribläster, ImakembarJerö Produkter, Kilremslagret,MortenMaskin,HP-Fiirg,Fresks,Laitis,Reservdelen, Biltillbehör,Elektrodiesel
och hos Blackstone vid rep av §lare och vlirmepaket. Samt mot uppvisande av Ditt medlemskort får Du köpa familjeårskort hos Ivars Bilmuseum.
Jemtlands Veteranbilklubb iir ansluten till MHRF, Motorhistoriska Riksförbunder I klubbens tidning, Backspegeln, som utkommer kontinuerligt, ?ir annonsering kostnadsfri för alla
medlemmariklubbarsom dranslutnatill MHRF. Klubbens lastbilfårhyras avmedlemmarna
för 200l«/dag och full tank vid återlåimnandet.
Medlemsavgiftfn 100Is/år,familjemedlem25l«/år. Registreringsavgiftförnymedlemeller
äterinträde 50 kr. En tidning/utskick per familj.
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REDAKTION:

Jåimtsäter
Eriksson

klubbinfo Fagerbacken 6
831 46 Ostersund 063-10 59 78
Rallyrep l*und 2943
83I 92 Ostersund 063-351 84
Gun-Britt Jernberg Rally-, UtstZill rep Osa 1287
830 43 Ås
063-305 17
Kerstin Jåirntsäter Medlemsnytt Fagerbacken 8
831 46 Ostersund 063-11 69 01
Sven Asp
MC-sid, Garagerep Nyhamn 3425 833 00 Strömsund 0670- 12673
Sören Nilsson
Garage-, Rallyrep Irund 2943
83192 Ostersund 063-351 84
Mikael Eriksson Evenemffig, Rally O Hanwerksg 39B 831 36 Östersund 063- 10 41 67
Folke Iöfgren
Annonser m m
Viltstråketz3 832 00 Frösön 063-435 43
Åte

Mona

Nyheter,
Insåind,

STYRELSE:

Jernberg
folke Boogh
Ake Jåimtsäter
Orjan Bergqvist
Lennart Sandberg
Sven

Jan Gunnar

Ordförande
Vice Ordflorande
Sekreterare

Kassör
Evenemang

Jonsson Evenemangsansv

Osa 1287
Aspås 2847
Fagerbacken 6
Arvesund 810
Preväg 1859
Angevägen 6

830
830
831
830
830
834

43
40

Ås

arb 063-12 80 10

Krokorn

063-30s
0640-

17

l2l 4l

46 Ostersund 063-10 59 78
02
30
00

Matunar

Lit
Brunflo

0@0-M0 10
0642-107 7 |

063-216 83

OVRIGT:

Fönåil«ingar Aspäs 2847
830 40 Krokom 0&0-12141
Försälaingar Storhögenzl434 E3030 L-it
0«2-4N42
Göstalindströä Förszilain[ar Box 2d07
840 3l Åsarna 0687-3c024
AndersEklund Garagefo§de/ftinälj Taptogriind13 83138Östersund 063-128231
Kerstin Jämtsäter Registrator
Fageöacken 8
831 46 Ostersund 063-l I 69 01
Folkeliifgren Arkivarie
Viltsträket23 83200 Frösön 063-43543
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Folke

Boogh

FolkeHemmingsson

Postadress

Besöksadress

Telefon

Box 2445

Bangårdsgatan 55
Ostersund

063

831

02

Östersund

- l0 05 60

Postgiro
88 52 1l - 3

Även till detta nummer av backspegeln har vi i redaktionskommittdn glädjen att införa bidrag skrivna av medlemmar
bosatta på olika platser inom vårt geografiskt stora täckningsområde. Vär ambition är att med hjälp från er alla meddela
något av vad som händer bland våra medlemmar tilI exempel
nyinköp ta renove rin gs obj ekt eller körklara samlarfordo n.
Skriv en rad och berätta om just din renovering eller om den
där besvärliga alternativt roliga hemtransporten av "fyndet".
Det är också välkommet med bara tips om vem som håller på
med vad ute i garagen.

tr

I nyhetsbyrån
hittar du stort

och smått. Sådant som är
viktigt att känna
till sorn medlem
och sådant sorn
är kuriöst. I

2|, fr,

{'21,

Meddelas kan att Näldenbon Göran Jonsson äntligen satt
igång med renoveringen av den 170 S han köpte av
"Charlie" Kingstad i början av 70-talet.

{,2|, {,21,

Några av fVBK's medlemmar kommer i slutet av se.ptember
att åka tiII USA för marknadsbesök och div inköp. Aven
klubbens arkivarie Folke [öfgren gör Amerika den äran, men
inte kan det vara för att handla delar till sin unika och fina SS
1 (Iaguar) 1933 som är under renovering?

{, {,

ä1" äa"

Viss omsättning av garageplatsinnehavare kan förmärkas under hösten.
Anders Ek1und har köIista för intresserade hyrestagare så kontakta honom eller
skriv en lapp och skicka till klubben.

{, n, {,8,
Collegetröjor har nu inkommit och firurs till fcirsäljning!

{, är, äa" {,
Nytt fordon i klubbgaraget är Sture Kindbergs senaste fynd. Opel Rekord 1957 i
fint originalkick.
2a,

?l' il, äf,

Den fi?irde och sista Messerschmitten har nu såIts

till

en ny medlem i

hoppningsvis fär vi nu se någon av dem nästa sommar.

2|, är, At
Omslagsbild: Bussveteran i Hammarstrand.

{,

fVBK. För-

f est för fraru La f or{on.

Sommarens höjdpunkt för alla franskbilfans dr numer Franska Festen, som i år liksom i fjol hölls vid Tullgams slott norr om Trosa. Arrangörer är Svenska Citroenklubben, Svenska Peugotkiubben, Panhardklubben och Renaultklubbarna (4 st).
Arets fest som firades den27 augusti hade samlat drygt etthundra deltagare, varav
ca: fyrtio Citroenekipage. Från fVBK deltog Janne och Hans-Bertil, vilka avnjöt resan i Jannes CX-PALLAS, som fick den 70 mil långa resan att kåinnas som högst
70 km lång.
Vi anlände på fredagskvällen till Trosa haysbad, där campingstugor reseryerats.
Några deltagare hade redan anliint och bilpratet kom igång i gemytliga former med
hjälp av grillkonr och pilsner. På lördagen öppnades triiffen diir många franska
skönheter hade samlats. T?inka sig, ett helt ftilt med underbar fransk bilbyggarkonst
under femtio års tid, framför ögonen. Där fanns aIIt mellan Citroen 2cv och S.M,
men också Matra, Alpine, Vedette, Peugeot 202 och 203 och Renault 4cv. Aldrig
tidigare har vi drucket kaffe och ätit baguetter med en sån hlinförande utsikt. När vi
hiimtat oss från hiinförelsen, var det dags fcir tipspromenad i slottsparken , med 26
franskinspirerande frågor. Prisutdelningen höIls, men vi hade inte turen på vår sida,
färdsträcka hade vi bara näst längsta och priset som charmigaste ekipage fick vi inte

heller.

Fransk buff6 serverades på värdshuset, till dom som så önskade, och diirefter var
det kortege tillbaka till campingen.
På kvällen var det dags för grillparty under Trikoloren som vajade i kvällsbrisen.
Nattens övningar avslutades värdigt med Citroenpannkaka (en garanterat iäcker tårta med chevronvinklar) och dåirtiil avnjöts liimplig dos Renault-konjak.
Nästa franskbilsfest blir om två år.

Au revoir
Monsueur Rosell

Citroen BI

I

Cabriolet -39, Anita Bergström, Noro

Peugeot 202 Cabriolet -48, Bernt Berggren, Spånga

Ford Comöte -54, Bernt Karlsson, Vtisterås

Sundsvallsrallyt 1988
Årcts Sundsvallsrally gick av stapeln i ihållande rcgn lördagen den 20 augusti. Antalet deltagande fordon skulle i år begråinsas till40 st men hela 71 st var anmlilda.
Av dessa [om 64 st tiU start trotsande regnguden. Startftiltet bestod av årsmodeller
från 1915 till1967 och antalet hästkrafter varierade mellan 2,3 och 136. Speciellt
skall niimnas den man från Skåne som på sin mc kört hela vägen från Ystad upp till
Sundsvall för att deltaga i rallyr En lysande men dyblöt samling entusiaster stod
alltså på startlinjen ftir att köra ALnön runt 1988.

Rallyt var mycket välarrangerat och allt klaffade perfekt trots det stora deltagarantalet. Vtintetidema vid kontrollema blev ganska korta eftersom de bemannades av
"hur-mycket-folk-som-helst" . Sträckan vi körde var ca 6 mil och som vanligti_
Sundsvä[ var det tiivlingar fiir alla i bilen, förare, passagerare och bam. Uppgifterna var av varierande art med många klurigheter. Vem kunde t ex veta att en bil vid
namn Anna tillverkades i USA 1912 eller att bilen Amor gjordes i Tyskland åren
1924-25? Men nu vet vi det!

Målgången skedde vid sundsvallamas nya klubblokal där vi blev bjudna på fika'
Och natgrligwis, när rallyt var kört och klart, slutade det att regna och solen började
skina som aldrig förr.

Kvällens rallysup6 avnjöts på Dingersjö Värdshus, diir även samtliga ordnats logi
för natten. Efter att vi ätit, druckit och sjungit började den stora prisutdelningen. De
jåimtliindska resultaten blev:

5

Bengt HallenståI. Östersund, som tryckte gasen i botten på sin Renault

"Dtid-Å-Pine". Bengt är inte medlem i IVBK men köra rally kan han

ändå. Dess-

utom var han ensam i bilen och fick klara av allt på egen hand'

10
20

Bo Johansson, Strömsund
Sören Nilsson, Östenund

34 lanKarlsson, Alby
38 Bo Liif, Strömsund
46 Claes Rudbeck, Östersund.
I passagerartävlingen hötl vi oss också väl framme. Segrare diir blev
Susanne Rudbeck och 4 blev Mona Eriksson.

Förutom de sedvanliga prisema från prisbordet deladcs plaketrcr ut till samtliga
deltagare. Vi har nu tre st från Sundsvall och var sä såikra: Nästa år åkcr vi dit och
håimtar plakett nummer fyra!
Sörcn

o

Mona

Sundsvallsrallyt.

FALUWNAI)
Korta komentarer:
Åter igen en bra marknad. Många säljare och massvis med köpare.
Men, men, men det finns plats för många fler Jemtländska säljare.
Ja, j a, ja ni kommer säkert

till

nästa marknad.

Nu var det tyvärr så att bland massorna fanns det dom sorn hancllade utan att betala. Så en liten varnirg, se upp, kolla kunderna.

I övrigt var det blött.
Mycke droppar inklusive.
Mattssons Beska o Stigs Häggbärs.

Komentator: Christer H.

MISSA EJ ! eoKNrNG MARKNADspLATs og-e664o2
KVALITETS - VETERAN - MARKNADEN
MOTORMÄSSAN SOLLENTUNA

LÖRDAG

5 NOV. 10 - 19

Några ord om försäkringar på våra gamla bilar
är med i MHRF (Motorhistoriska RiksföÖundet) har sedan början på
7Q-talet haft möjlighet att teckna försiikringar i Folksam på våra klenoder. Vi har
sedan 1980 ett avtal även med Skandia.
När du skall teckna en försåikring på din veteranbil, vänd dig alltid till klubbens försäkringskommiEd. Folksam och Skandias lokalkontor kan inte handliigga dessa för-

JVBK som

siikringar.

Karenitid. Vi i JVBK kräver liksom alla andra klubbar i Sverige att du har ett års

in
frågar om de
Så har gör du
foton, som vi

ng och att de har bara en bil, en 60-tals bruksbil.
din veteranbil. Först måste du ta minst 6 st bra
sidor. (Även motorutryrnrnet och inredningen).
Kom iMg att alltid ha en ren motor när du tar korten. Kör alltid ut bilen och ta korten utanör garaget. Det är fotona som visar i vilket skick din bil är och var om en
olycka skulle hända.
Siaan tar du och ringer någon i försiikringskommittdn och avtalar en tid för fördrygt 100 frägor som skall kryssas
säkringsbesiktning
artarnågra dagar, Skandias skrivs
för, Skandias någo
besiktningsmannen godkiinner bidirekt och är klar i
len (förs?ikringens besiktningsman).
Det bästa är om den som skall försiikra sir fordon sjäIv kör till den som skall skriva

försiikringen.

Premien ftir både Folksam och Skandia åir i strort sett lika, just nu är Skandias något
högre, men alla Skandias ftinälaingstagare kommer inom kort att få tillbaka nägra
kronor genom en premiesåinlning.
Folksam har också en Hobbybilsföniikring för hembyggen och lite speciella bilar,
en snorkig förs?ikringsman i Folksam har föÖjudit undertecknad att skriva dessa
försiikringar dåjag också skriver försiilaingar åt Skandia. Jag anser personligen att
det är förslikringstagaren inte Folksam som skall bestiimma vilken fön?ikring man
väljer. Nog om detta.
Flera andra ftirsiikringsbolag har idag specialförsåikringar pä ennrsiastbilar.
VasalBilsport har en, Trygg Hansa likaså. Liinsförsåikringsbolaget har rabatt På trafikdelen på älder bilar, men de nu upprliknade blir betydligt dyrare iin Folksams och
Skandias, men man behöver inte vara medlem i någon klubb för att få dessa försåikringar.
Skadeutfallet 86-87 har visat att det iir bilar efter 1955 som står för skadoma, därför
är och blir dessa premier högre.
JVBK har idag mellan 500 och 600 bilar fiiniikrade i Folksam och Skandia.Inom
JVBK har vi varit förskonade från nägra svårare olyckor med veteranbilar.
JVB Ks försäkringskommittd :
Folke Hemmingsson Storhögen 4434
Aspås 2847
Folke Boogh
Box 2007
Gösta Lindström

830 30
830 40
840 31

Lit
Krokom
Åsarna

0642 - 400 42
0640 - IzL 4L
0687 - 300 24

Sur$rö rwrwilg$f e $t pä Iff e [nä$ I
Ixirdagen den27 augusti hade vi i Morrisklubben inbjudit till surtrömmingsfest ftir våra medlemmar med respektive. Tyviirr så blev det fel
helg så uppslutringen var inte den största men vi som var diir roade oss
med att prova både kanot och roddbåt som finns att låna. Sedan på kviillen avnjöt vi både surströmming, sill och korv vid öppna spisen och höll
varandra uppe till fram på småtimmarna.

Vi hoppas att kunna göra om allt niista år och att det blir större uppslutning.

Mikael.

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

Am Ikam moam hfltta så:r@gma bfllarg
Under årets semester bärgades denna bil en NSU-FIAT 193g års modell.
Undertecknad har vetat om bilen i över 25 år, med den har inte gått att köpa.
De
sista 15 åren har den stått ute under några plastskynken, men trols detta klarat
sig

ganska bra.

En herre i Aspås vid namn Edvin Liljegren varden som körde bilen på
olika tiivlingar på 40-talet. Han ställde upp på 31 ävlingar och vann 27, resten blev han
wåa
i sin klass, flera tävlingar vann han alla klasser.
Det ären säregenbil, 3-sitsig, i baksätet sitterenpersonpå tvären.
Enligt Fiat kom det in tre bilar av denna typ, wå ar skrotade, det här är enda exemplaret.

sista ägaren är bosatt i stockholm och sälde bilen
de åta sig att renovera den.

Folke Boogh.

till slut , enär han själv inte kun-

MC

I SIDORNA

Av Sven Asp

RENOVERINGSTIPS3
Den här gängen ska vi ta en titt på styrlagret, och olika sätt att reparera skador på detta.
Styrlagret 2ir en lagring där det ställs stora krav på lättrörlighet, varför den vanligaste
lagerrypen åtrjusterbarakullager. Förattfå såbrabåirighet sommöjligtvillmaninte anviinda kulhåIlare, utan har istiillet lösa kulor för att fä plats med så mänga som möj-

ligt.
Av styrlagren finns huvudsakligen wå typer. Dels
det vi kan kalla koniska kullager öild 1), där den
ena (vanligen yttre) lagerbanan har sailIma radie
som kulorna, medan den andra har en något större
radie, vilket gör lagerspelet justerbart. Det tycks
även fungera om bägge lagerbanorna har sarnma
radie som kuloma.

Bild ]
För enkelhetens skull yuas enbart
det nedre lagret.

Den andra typen av styrlager är det renodlade
axialkullagret (bild 2), vilket teoretiskt är ganska
dåligt för att kunna ta upp radiella krafter" Dess-

Bitd2

utom går det teoretiskt inte att justera bort radialglapp i ett axialkullager, endast axialglapp. Men
som så mänga andra teoretiska omöjligheter tycks
det fungera alldeles utrnärkt i praktiken.

Annu en typ av styrlager är det koniska rullagret (bild 3), vilket tyvärr är mycket ovanär en lagertyp som är perfekt för lindamälet. Det vanligaste felet är när kuloma har tryckt in märken i lagerbanan, vilket troligen orsakats av
ett ordentligt genomslag i framgaffeln. Det lär också vara möjligt att dra justermurtern
såhårt attkulorna görmärken. Dessa fördjupningarärnaturligtvis deplatsersomkulorna vill söka sig till, vilket gör att man fårta i lite extra för att vrida styret överdetta läge.
Det brukar ocksä vara så att det hamnar precis lite på sidan om rakt fram-läget, så att
men hela tiden får sitta och parera styrningen. Mycket irriterande.

ligt på gamla motorcyklar, Det

ll

Bitd 3

Ett annat fel är när lagerbanans yta lossnar från det
underliggande materialet och bildar större eller
mindre gropar. Detta länbero på en fonn av utmattning i lagrets hårda yta.Det här felet brukar inte
märkas sä lätt när rnan anvåinder cykeln, utan upp-

tiicks oftast när man tar isär lagret för rengöring. Som ett tredje tlinkbart fel kan man
nämna rostiga lagerbanor, något som oftast återfinns på skogsfynd och liknande. Om
man tvättar sin nyrenoyerade maskin med högtryck har man också goda chanser att få
rost i lagren så småningom.
Som en ytterligare typ av fel kan vi ta alla hopplösa, t ex diir lagerbanan gått helt av,
eller dåir någon bit av lagerbanan slagits bort.
Nu står vi alltså där med vårt skadade lager och undrar hur vi ska fixa det. Det
finns många otrika sätt. Vi kan ta ett exempel ur verktrigheten. Bild 4 visar ett
styrlager från en 1928 års BSA. Det här
lagret hade allt- Nej fömesten, det var inte rostigt, men annars fanns alla andra
felen samtidigt" Så nu gällde det atthitta
rätt metod fcir att få ett fungerande lager
igen.

P
c*l
qP

Bitd4

ORIGINALMETODEN: Atthittaoriginaldelariirnaturligtvisbäst,mennogsåsvårt.
Till mänga efterkrigsmaskiner finns gamla reservdelslager kvar och många märkesklubbarharnytillverkning avnödviindigadelar. MenatthittanyalagerbanortillBSA:n
bedömdes som ganska hopplöst.

FUSKMETODEN: Grundaren av engelska Vintage Motorcycle Club: Titch Allerr,
till gamla motorcyklar, och anser att dessa inte ska

har enmycket respektlös inställning

vara några prydnadsföremåI. Han hävdar att det bästa sättet att få ett skadat styrlager
användbart, äratt i ståilletförkulor,läggai enmässingsträdav samma diametersom kuloma. Den ska dä vara formad till en ring som passar i lagret. Visserligen går lagret lite
tyngre, men det motsvarar ungef?ir lagom ansättning av styrbromsen. Det här är mest
tänkt för att eliminera effekten av kulmärken, vilket oftast uppstår bara på det nedre
lagret. Denhärmetoden skulle kanske ha gått att anvåinda på BSA:n,men jag tyckte att
det skulle vara roligare att göra en rejälare renovering.

ANDRINGSMETODEN: Många gånger finns möjligheten att anpassa ett styrlager
från en annan maskin, där nya lager finns att köpa. Man kan svarva distansbussningar
och man kan rund- eller planslipa bort material, eller låta en mekanisk verkstad göra
det. Problemet ärbara atthitta lämpliga lager. Man börmäta upp de mått som syns i bild
4 frir att kunna jämföra. Den här metoden får man räkna med som tidskrävande, efterL2

som dennästanförutsätterattmankangörapersonligabesökhos reservdelsförsiiljama.
Därför blev den inte heller aktuell för BSA:n.

SKF-METODEN: Den hZir metoden påminner
om ändringsmetoden, men bygger på att man kan
hitta standardlager som går att anpassa. Det lämpligaste lagret föråindamålet är som tidigare niimnts
koniska rullager. Tyvärr är de oftast fcir klumpiga.
BSA:n skulle ha haft ett lager med irurerdiameter
på 30, men då blir ytterdiametern 62. Det är för
Bitd5
mycket för att tanertill 43 mm. Omjag däremot inte haft något emot gryrnmare metoder, hade jag kunnat våilja lagerefter ytterdiametem.
40mmmedenringutanpåskullehakunnatgå, och då skulle dettalagers totalabreddpå
13,25 mm gått att anpassa. Men då är detta lagers innerdiameterpä bara 17 mm. Detta
hade gått att ordna genom att sågaöorra bort det gamla röret som lagren sitter på, och i
stället svarvat ett nytt rör (eller massiv axel) med 17 mm diameter. Då får man försäs
svawa nya justermuttrar och göra distansringar mm för övre delen. Tyvärr har jag inte
hjåirta att med berått mod kapa bort gammalt material på det här viset, så det fick bli en
annan metod förBSA:n.
GLIDARMETODEN:

En metod som jag inte provat, så jag vet inte hur det fungerar,

mendetkanvaravtirtettförsök. Bild 5 visarhurmanskullekunnatänka sig ett glidlager
för BSA:n. Nackdelen är naturligtvis att det går lite tyngre åin ett kullager, men på
många cyklar får man lov att ha styrbromsen åtdragen en aning i alla fall, då det kan
j?imnaut sig. På en sidovagnsdragare

åir det nästan alltid nödvlindigt med styrbroms, så
därkanett glidlagervaraenfördel. Liimpligamaterialkanvarabrons mot stäI, vilketdå
gärna får vara seghåirdat (t ex SIS 2541).Ett sånt här lager behöver flitig smörjning,
gärna att man kommer åt att droppa i lite olja då och då. Nackdelen är att radialglapp inte

går att justera.

RENOVERINGSMETODEN: Omlagret inteharalltför djupa skador, kanman (eller
enmekaniskverkstad), slipanerkulbanomalite djupare så attskadomaförsvinner. Om
lagret är sätthärdat (=ythärdat), får man riikna med en minskning av hårdheten.
Egentligenhade jag tänkttaupp den Besvärliga Metoden också, nämligen att göra helt
nya lager. Det blir tyvärr allför omfattande, så det fär anstå till nästa gång.
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Morristräff sommaren

1988

onsdagen 13 juli startade fyra Morrisar i östersund resan mot årets Morristräff i Halden som ligger i södra Norge.
Första dagsetappen gick till Mora, dit kom vi vid 17.00 tiden, vi tog in på Mora camping och efter resning av tzilten avnjöt vi en enkel camping middäg. Senare på kvåillen blev vi guidad runt Mora av mora-killen Tomas Eriksson som
också iir en av oss Morris-diggare. vi fick besöka ett par garage och se lite renoveringsobjekt sedan blev det fika och videovisning från tidigare Morristräffar hemma hos Tomas.

Niir resan skulle gå vidare på torsdag hade ytterligare en östersunds-Morris
anlåint. sä vi var fem bilar som drgg vidare mot Halden via orterna Malung,
Munkfors, Karlstad, Årjzi"g och örje med en del shopping- och mat uppefr'Al
vi anlände till Halden och Frederikstens camping pLtorsdagkväll, då häde vi
avverkat 850 km.

Efter resning av tälten så tändes grillar och vi fick oss lite i magen.
På fredag gjorde vi oss en tur till strömstad på en shoppingrunda och köpte bl
a fiirska råikor i hamnen. Niir vi återviint frän strömstm naae ytterligare en

Morris frän Östersund anliint.

På kvällen startade träffen med stor grillfest med bl a dragkamp.

Lördagen började med morgongymnastik, sedan blev det uppställning för kortegeköming runt staden med ett uppehäll för gruppfotografering och iostning
på bilarna. Sedan vi återvåint till campingen så blev det stafett-tävtng mellan
länderna. D2ir Danmark tog hem segem och sverige (Jämtlandsgruppen) kom
tvåa och Norge slutade som trea.
På kviillen blev det middag med dans och prisutdelning på Frederikstens kro
d?ir Jämtlandsgruppen tog hem tvä priser för sina fina Morrisar.

söndag startade vi hemresan. Nägra for mot nya mål men vi blev tre bilar som
föjldes hemåt, vi åkte till stöllet där vi övernattade till mändag, då resan gick
mot Mora d2ir det blev en liten stadsrunda och mat.

Diir stannade en av Morrisarna kvar så vi blev två bilar som stretade vidare
hemät mot Ostersund dit vi kom vid midnatt.
Det var våran tripp i ett nötskal det hela gick ju utan större insidenser for ni
ska veta att inget kan stoppa en Morris.
Håilsningar

Mikael, Dan, Käre, Gunnar, Göran och Haldo med fruar och sambos.

t4

Stopp i M orriskarava nen

K;urs fl
tummp»U&tsu@Esmflmg
Om vi får tillstånd kommer kursen att hållat på ATS
som har lärare och utrustning för detta.

Eventuellt kan även bilelektrisk kwrs komma till stånd
om lärare kan ordnas.
Om du är intresserad, ring 053 r 10 05 60 måndagkvälIar.
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Du hittar oss på

Fabriksgatan 3

RADHUSGATAN
75
Sandström Tcxaco
& Ljungqv, Prassbyrån

NNP
MEJEBI

i Östersund

DAGS ATT RUSTa TÖFI VINTERNS

RENovEFltNGsxvÄLLAR.
Hos oss kan Du hitta
nästan allt som Du
behöver:
{<

Avfettningsmedel * Bättringsfärger

* slippapper, Spacker * vax o potermedel
AIII i tillbehör, stor sortering avgasdetaljer, broffis,
koppling, stötdämpare etc. eessutom verktyg,
maskiner, ex vls högtryckstvättar och svetsaggregat
+ massor av skruv och bult.
ALITNLI IÅCA

PRISER

o63t13 20 55

Mot uppvisande av JVBK:s rnedlemskont erhålles
EXRAPRIS!
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ERBJUDANDTT GALLER T.t].M. 8811JO
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n i kersats 87-dela r, i plastbox lndustrikvalitet
87 delar, mrn och tum 1/4" och 1l2' ' -anslutning.
Med 2 hylsnyckelsatser, saml lednycklar och blocknycklar
i box av slagtålig, olje-och köldbeständig plast Fast inredning Med patenterade spärrnycklar med gummiklädda handtag Boxens mått: a+0 x 440 x 75 mm
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Adress: Odenskogsvägen 30, 831 48 östersund

LARS NILSSON AB

TEL.

063-1 2 44 10

IVIAL]UO]\,ft|.SSAI\[
4-5.=6NO\TEXflBER I9BB

öpput k1.10.00-Ig.0d!

--'tt
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ERÅITAR

IAG OM
Hejsan!
Gäirna en bil i bruksskick eller renoveringsskick. Jag-har annonserat i Aiv Uaningar, bl a i Teknikens Våirld, LT och OP.
Jag hyrde t o m ett garage, för att vara redo nåir jag fick tag i min bil"
Men icke! Efter någ.a spridda svar från södra Sverige om bilar i kartonger, ddr hälften av deiarna saknades eller ftirdiga bilar i utsiitrlningsskick till fantasipriser, gav jag
upp. Från Jiimtland kom inget svar alls om någon MGB. Drömmen fick bli en dröm
och garget sades upp"
I borjan av juni for jag runt Frösön och Ostersund for att titta på begagnade båtar, typ
hardtop" Ungarna ville l2ira sig att åka vattenskidor. Vi parkerade vid en afftir på Frösön for att titta på utbudet. En garagedörr mitt emot aff?iren stod öppen, och diir inne
stod den!
En 14;arod MGB med ekerfti.lgar exakt vad jag var ute efter, och det bästa av allt,
ägaren var beredd att sälja. Tanken på båt hade bläst bort, men jag blev ägare titrl den
bil jag hade sökt efter i hela Sverige - 500 m från bostaden.
Biten är renoverad 1983 och har stätt sedan dess. Diverse inredning skall fixas i vinter, och jag riiknar rned att MG:n skall vara klar -89.
Htilsningar
Jan Andersson
Frösön - 063 - 433 93

I drygt wå fu har jag försökt att få tag i en MGB.

Södertälje Marknad
Resan

till södertiilje kunde

ha börjat bättre än så

hiir! Trots helt nyrensad,

provtryckt och nylackad kylare så sprang den läck efter knappt tvä timmars
körning. N?irmare best2imt strax före Sveg:
Efter attha fylltpå vatten så tog jag mig in till den nartöppna oK-macken.
Det iir tur att mackama iir mera varuhaliar numera ftlr jag ktipte inte kylartiitning utan en liten burk Ingef?ira. pris 6.50. Efter att tra stägiti halva burken i

kylaren blev den dryptät och resan kunde fortsätta utan vaitenläckage.
viil framme i södertzilje. på fredagen upptäckte jag att två navkapslar var borta. Dom ligger i lingonriset mgllan sveg och oisi oet står pl-yvtoUTH på

domomnihittarennavkapsel.

-

Mycket:4iq:

på plats på eftermiddagen och på kviillen brinner många grillar
och området får lite av gardenparty övr r sig.

f--tlrdg r_nolgon grydde och redan kvart över fem gjorde jag mitt första fynd:
Metalliclack, kromade f?ilgar och skiirmar, tvä-väiiad o"i, äu miirket cresent.
Alltså e-n minicykel som jag sedan cykrade runt på i två dagar. rjo r<r var rena
fyndet f9I un slippa gä fram och tillbaka otaliga gånger påäetta srora område.
ryagra_s{j{e ochköpare hemifrän fanns på plats, exämpelvis
sven schylberg, Gunnar Bengtsson, Bemi Emilsion, Åi." Hoflin m fl. på

§_veriges största veteranmarknad finns också alla proffssåiljare, typ Hallebratt

Hudiksvall, Nord6ns Karosseri tillbeh ir, örebro Åg"rtoråf:i., ub
och många, mångafler.

c* prrt,

Det iir viirdefullt att kunna känna på och se sådant som gummilister, ryg etc.
Kvalitdn kan man inte avgöra i en katalog, men hiir fanis prover
ati*an

fa

kan t2inka sig.

Finbilsparkeringen innhöll allt från tidig T-Ford
7O-talare av vissa samlarbilar.

till

sena 60-talare och även

som jag tycker iir konstigt iir prisättning
Näg-ot
Jag köpte en pivotvagn, alltså med ett hjul oc[

spel efter bilen. Den kostade 250 kr men lite lä

en lika men sämre vagn! Alltså gå runt och titta, köp ej den fiirsta grejen
du
äkert en till och forhoppningsvis billigare.

;l'"fiåi
Plymouth -JG

2t

ilfl#JJ,

iltrffi

§tiirsta v ete-

i
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VALKOMMENTILL OSS!
\II BLIR
ALLTFLER3'O
Per Svensson
Häggenås 4050
830 30 Lrr

Mikael Johansson
Kyrkgatan 29 III
831 3I OSTERSIJND

o@2-22039

063 - 10 6375

!

MERCEDES BENZ 22OS -62
Micael Sandberg

Kruwaktargriind

Åke tronsson
Vråkvägen 6
831 62 OSTERSUND

J

831 38 OSTERSUND
063 - 11 11 10
VOLKSWAGEN LIMOUSINE -56

063-n9858

TRIUMPH THUNDERBIRD

.5 3

rvv 22 l50cc -53

Dinis Dos Reis Silva

Bengt Lif
Mon 1199
830 80 HOTING

VOLKSWAGEN.5O

O Hanwerksgatan 22R831 36 OSTERSUND
063 - 1337 75

Leif Stener

RogerNilsson
Bleckäsen 1695
830

Christer Asplund
Döda Fallet
840 70 BISPGÅRDEN
Anders Berg
Fritzhemsgatan 53
832 00 FROSON

CIMVROLET CORVAIR -61
RENAULT R8 GORDIM -67
StaffanEdler

Box 1l
83022

rÅrcn

063 - 603 s3
MERCEDES BENZ I7O S .53

Tommy Erixon
Präswägen 3

82093 HEDE
0684 - 102 5l
UMVERSAL SPORT 58OCC .56

44

Nlil-pgN

0640 - 421 22
FORD CUSTOMLINE.s4
CTMVROLET BEL AIR.57

Hampus Stenlund

Hasse Nordqvist

831
063

Jacob Angmansväg 7
834 OO BRUNFLO
063 - 2t5 43
VOLKSWAGEN PICK UP.59
VOLKSWAGENKARN,IAN.

GHIA{6
VOLKSWAGEN

I3OO

-68

Anden Wikström
c/o Bengt Wikström
Hallen
823 OO KILAFORS
SAROLEA 350 SV.3O
BSA B 33 5OO TV -53

BSA B 33 SWING

5OO

TV .54

063 - 1l 86 65
FORD TAUNUS TTIRNIER 17M

NYA FAMILJEMEDLEMMAR

-62

Ringvägen 20
831 37 OSTERSUND

830 44 NALDEN
Hans-PeterRauber
Åkervag en25

Evert Johanzon

83I 52 OSTERSUND
063 - ll 5l 58

0682 -220 t9
MARATON JB I50.52

62 OSTERSUND
- 132821

mfl

Rudi Hellstöm
Skruvägen 1l
831 6I OSTERSUND
063 - r2ffi37

30 RATAI{

Vickervägen24

Leif Nyberg
Pumpm4largriind 3IV
831 5I OSTERSUND

Lennart Olovsson
Villavägeg l8

840

Brogränd 16 A
83T 31 OSTERSUND
063 - 10 78 19
EN 35OCC STA].IDARD.28

SCA}IIA LASTBIL -26

SAROLEA VEDETTE 349CC -52

Box 62

12

voLvo

P 1800 -61

Carina Svensson
Pl 2998

83192 OSTERSIJND

Borgny Mellberg

F=NilsHMellberg
Ann Sötider

Villavägen27
-srSpCÅRDEN
84073
0696 - 3M 67

DKW F 11 -63

F = Kurt \i/ärme

NAMNBYTE
Vallinder, Vilhelm tidi gare efternamn: Franzon

\

N4EDI-EMMARS FORDON

(Jniversal sport 1956 Ägare: Tommy Er*on, Hede

Mercedes Benz 170

s

1953 Ägare; staffan

23

Edler, Ftiker

W HAR FL\TTTATU

.{
{
Birgitta Andersson

May

B

ackman-Brännström

FRANI

TILLt

Alwos 8138

Alwos 8131

Sveg

829 OO SVEG
0680 - 2Ar

Hallvägen

n

3

Bybo 2180

&

I(ALARNE

Jtirpen

840

Sjövägen 46

Brunflo

Gåirdsta 2149
830 01 HALLEN

Thore Blomqvist

Prästgatan 55
Ostersund

Thom6egrand 228
831 35 OSTERSUND

Ingemar Isaksson

S.tenhug gargränd,Z3

Ostersund

Stenhuggargränd I
831 51 OSTERSUND

Qptand 2980

Lojtnantsvägen 122

Åte Berryall

Kjell Rune Kardin

Ostersund

Jonny Nordman

Börje Näslund

Johan SörCerlund

Fröjavägen 10 A
Frösön

Bergsgatan .15 ..
832 00 FROSON

Hagvägen 14

Pl 455

Brunflo

830

Box 135

Splinwägen 4 C
83172 OSTERSUND

Duved

NYMEDLEM:
Åte Jonsson, Östersund och hans
Triumph Thunderbird -53

834 OO BRUNFLO

063 - 223 M

22 r'ÅrEn

Jubileumsresan
Rootes Car elub som bildades 1978, fiiretog i. somras en jubileumsresa, med
lingsplats i Östersund. Deltagande bilar fräriöland i sciaer till Umeå i norr.
amnet omhuldar klubben bilar som tillverkades av Rooteskoncernen, Humber, Hillman, sunbeam
och Singer.

S

Bland deltagande fordon kan niirrnas Humber Hawk 1951 i orenoverat originalskick samt Humber
ptea fUman Vfinx och
Sun
bil i Jtwso, Sunbeam Talbot

till Östersunds tisdag kvlill, man hade fiirhandsbokat stugorpÅ Östersunds
ankomsten dit rriittes man av 3 st inbitna "engelsm?in" Bengtblov Lybäcks Daimler, Lennart sandbergs Atstin 440 och oskar Arhusianders-standard vanguard. Errgest som
av Rootesfolket. Trevligt! Folke Löfgern anslöt lite senare och äelade ut I
Backspelgeln till varje deltagare. Sedan blev det naturligwis "bilsnack" till
Peltagama anliinde

paqrine. vid

:
Efter avslutad museirunda avåts en hiirlig lunch utomhus på Restaurang Hov.
Efter några timmars enskilt sutivande i Östersunds city samlldss vi på carnpingen och körde sedan_i kortege till Frösötornet, under ledning av Ltivgrdn j:r i nyrenovlrad spm&am etpine. eua
hänfrCrcles av den strålande utsilten och förvänades6veiatt man kunde se Ärcskutan, lb mil bort!
Sedan stiilldes fiirden till Stocke Tin diir vi drack kaffe och åt tunntrri*lsstur Efter traditionellt besök-hos Petter-sson-Berger for vi till Folke på Viltsråket för garagebesök. Vi beundrade hans
vackra T-Ford, men största intresset tilldrog sig naturligwis hans engelska SS.

Diirefter i kortege åter till campingen och i den vackra solncdgången fti,ljde mer bilsnack till kaffet och mackan.

Torsdag-morgon startade hemfiirden och enligt de rapporterjag fått, gick herrresan problemfritt
för samtliga.
Jag.har även b,revledes från flera av deltagarna flltt bevis fth deras uppskattning av bcsöket i den
vacl«a staden Ostersund.

Med Humberhälsningar
U Björmo

I\TP O PUT,AR

5 O .AILING

"

Volkswagen i Wolfsburg firade S0-årsjubileum i våras med jubileumsfest i 5 dagar. I Sverige fuar Volkswagen 40 år i år. 1948 imporrerades
4 st Volkswagen till Scania i Södertäje , 429 Lr 1949,9 344 äret dihpä
och ca: 6 000 bilar per år de tre följande åren. Spekultanterna var långt
fler och nZir importrestriktionerna hävdes 1954 blev Folkan snabbt Sveriges mest köpta bil. 1965 kom över 50 000 Volkswagen till Sverige. Folkan satte Sverige på hjul.

Importen av den klassiska Bubblan upphörde vfuen 1975.
Idag ökar Bubblans popularitet på nytt, siirskilt bland ungdomarna i ombyggarkretsar. Många gamla folkor får nu nya bottenplattor och väsentligt ökade motoreffekter. Hiirigenom "räddas" kanske karosser som originalrenoverare ratat, men omöjliggör återstiillandet till originalskick.

h

samba
sg
dessafe
I

:ilora

Bilsp
rupqrke
endast'

en

Östersund
t
origin

att åka ut
ru" i

26

deltog vid den
rafering. Av

bild. "

Söndagen den 4 september anordnade en nybliven medlem
Diniz de Silva, en träff för volkswagenentusiaster. Åtta fordon samlades
vid Bemers och gjorde diirefter en gemensam ftird till Cafe Bubblan i
Are. I kolonnen återfanns tre originalbilar och fem mer eller mindre ombyggda bilar. (Diniz har övertagit Edvin Backmans VW-buss årsmodell
1953, som Diniz kommer att återstiilla till originalskick).

Efter dessa båda utflykter med Bubbloma som ett f?irgglatt påirlband
låings vägarna kan vi bara konstatera att original iir vacl«ast och det åir lite förvänande att det inom klubben ej finns flera av denna så vanliga bil.
Visst åir det roligt med diverse ombyggen, men vi måste se till att det
finns original kvar också.
VW-Sven och VW- Gun-Britt

ffiiulmnrkuaU 1988
Blå Hallen
Stockholms Stadshus
lördagen den 3 december
Kl 11.00 r 16.00
Ett 50-tal teknikhobbyföreningar och -företag
kommer att medverka. På programmet står bl a
utsällningar och information, äUktion, "levande"
modelljärnväg och miniatyrjärnväg (med radiostyrda, ångdrivna, lok!), modellflyguppvisningar
samt lotterier och försäljning av deltagarnas artiklar. Angf ärjetrafik mellan Gamla Stan's T-banestation och Stadshuset.

FRITT INTRÄDE!
Auktonsgodsförteckning och ytterligare inforrnation kan fås genom tfn 08 - 82 27 53
(Anders Svensson), ellerom du skriver till: Hjutrmarknaden, Box 1134, 17122 SOLNA

27

lä cm

lslsu s nsmbq gl gl agae

Vemdalshelgen 15, 16,

17

juli

1988.

En jättefin helg med olika aktiviteter såsom auktion, bygdespel, världsrekord i ren-

kltunma (113 meter!) med mera dit klubben var inbjuden.
lördag medverkade klubben med uppvisning av fordonen i samband med auktionen (ingä bud på bilama). I pausen körde vi runt i byn efter småvägar, vilket var
uppskattat av de som av olika anledningarvarhemma.
På

Efteråt trtiffades vi på Gästis (där-vi bodde) och giorde oss i ordning för middagen.
Kvällen avslutades-med dans på Åldergården, dansen bjöd hembygdsföreningen på.
På söndag h?ingde-regnet i luften sä bilama började redan pä
hemåt, kvar blev Äke Svedberg som då med flera bilar repre

Sammanfattningsvis så hade vi trevligt och de flesta önskade en fortsättning nästa
år. 15 bilar och en motorcykel såillde upp.

Kurt.

Fina bilar i Vernda{en

StcrslörmMgt
Årets version av Storsjörallyt som arrangerades av bäde lokala förmågor och dels

centralt gick i de ösEa länsdelama med start i Stugun

En brokig skara fordon hade samlats för att deltaga, och publik från orten saknades
ej heller. Ja, till och med en brandbil, fanns med ifall elden skulle slita sig loss, den
rattades med säker hand av Kent Liddn.
Endast en motorcyket var med och d?ir hade föraren fätt ta en ersättningsmaskin, då
den han anmält sitt deltagande med behagade krångla, strongt gjort! I övrigt dominerade nog 50-talare.

vid

starten hade de flesta samlats i god tid och putsades ej fordonen, kanske en andra fn:kost smakade.

Nägra återbud kom dock så antalet deltagare begränsades till ca 30, och annat var
våinta då övriga länsdelar hade större otur med vädret än vad vi hade denna

ju ej att
dag.

Rallysftäckan gick efter "sörsidan" älven och bjöd på en hel del svårknäckta saker,
förutom manöverprov skulle bland annat bilder på bilar man knappt ens tidigare
sett pä bild, paras med rätt text. och aldrig kunde man väl ana ati 6ron över älven
var så lång men diir stod I(ad Lepistö med facit i hand, sä foga hjälpte alla protester.

Vid ftamkomsten till Hammarstrand kunde kiinde profilen Pelle Norman ses räkna
in alla ekipagen. På hans lott föll troligtvis bokningen till kvällens sup6.
Kul i backens kiinda nöjesplats blev tillhällör lunchen, som var och en själv haft
med sig. Ett trcvligt inslag var besöket vid Hammantrands bussgarage dlir nägra äldre postbussar, renoverade, och för oss uppstiillda på garageplattan for bestådände.
HÖjdpunkten blev nog i alla fall den trivsamma kvällssupdn vid Fors värdshus dåir
vlirdparet Nils-ove och sonen Göran tog emot ätskilliga klubbmedlemmar utöver
rallydeltagarna, och till allas belåtenhet serverade oss genom rätterna och efter kaffe med glass blev det prisutdelning även den från välfyllt bord.

Med endast farfvinden som motståndare erövrade rallyr'ävama sra och örjan och
kanske för gotg det fina vandringspriset i sin klass. För öwigt tog Appelkvist hem
en överlägsen totalseger och om det var pilkasmingen som avgjorde vetjag ej, välförtjänta av segern var de dock.
Diirefter följde dans och de som så önskade kunde ta sig en sväng om.

Kvällen gick mot sitt slut, och det blev dags för petter och mig att dra oss tillbaka.
frän campingen foljande dag hade Åsarnagänget avtalat etr besök hos
Pelle i Kånkback. Tyvåirr kunde vi själva ej ge oss aen do som vi borde en timma
känns som få minuter när man stlills inför så mycket gammalt på hjul.

!öp avf?ird

Vid pennan Gösta Lindsnöm
29

Fikapaus vid "KuI i Backen" i Hammarstrand.

Ett uppskattat besök vid Hammarstrands bussgarage.
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Lars Göra Almgren

BSA MC 1968

Hans Bertil Rosell

Citroen B 11 1951

Ö4an Bergqvist

Ford T L925

Bengt Olof Lybäck

Dainrler DB18 1950

Artur Asp

Chevrolet 1938

Gunnar Isaksson

studebaker 1950

Stig Nor6n

Chevrolet 1931

Elov Jåimtsäter

Volvo PV 1957

Kerstin Jämtsäter

Opel Rekord L957

Tommy Pettersson

ChevroletL93T

Elsebritt Tegstedt

Chevrolet 1936

Janne Lindgren

Ford Zephyr 1955

Oskar Arhusiarxiler

Standard Vanguard 1948

Bo Bergsten

Volvo

HolgerMagnusson

Opel Rekord 1958

C1aes

Rudbäck

1931

Opel Rekord 1960

Åte Hoflin

Morris Oxford 1949

Gunnar Peruson

Mercedes 170 S 1950

Gösta LinGtrörn

Saab 92 L95L

Fo1ke Sundin

Saab 93 L959

Hasse Appelqvist

MGB GT 1969

Sven Jernberg

Volkswagcn 1953

KentLiden

Dodge 7947

Åtre Jämtsiiter

Jagnar MK

J G Jonsson

Plymouthl94T

Kurt Appelqvist

Porsche Super 90

Henry Johansson

Jaguar E-type

II

L967

Ylz

Cabr

Mittnden
Vedette V8 motordelar
0687 - 304 05

SÄL.IES
Peugeot 403 diesel 1963
Bra renoveringsobjekt med endast små
rostskador och mycket reservdelar.
Ford Cortina 1300 de Luxe 196g
i fint orostar skick och med 1500 GT
motor, defekt koppling.
Lätt lastbil VW LT31 D 1979
Helrenoverad motor, nylackad, nästan

nvskick.

Morris Minor Traveller

1958
Renoverade bromsar, lite arbete på tra.

Inredning skall moteras.
Prisidd'14 500 kr
Tel 08 - 755 74 24,85 55 80

Ät.

Jämtsärer 063

10 59 7g,

sÄr.rpsmöpns
Säljes fram och bakaxel med träekerhjul.
Köpes delar

VW Pick-up 1959 orenoverad
Hasse Nordqvist 063 - ZLs 43

-

arb1L79L0

till

Indian MC.
Bengt Nordqvist
063 - 8s2 s0

KOPES
Chevrolet L937 lastbil
5 cyl, högersyrd. Högstbjudande
Ove Pettersson 0684 - IOZ L3

Volvo PV 444 DS 1953
Påbörj ad renovering s obj ekt.
Massor av delar (säljes rill förmån för
äldre objekt).
Malte Johansson 063 - lZ 62 LZ
sena

kvällar säkrast.

HD-delar fore L920, allt av intresse.
0687 - 304 05 Kurt.

Till Norton 500CC

1930.

Bensintank köpes eller byres mor Arieltank,
även framskiirm till d:o finns.
Ivan Olsson
Aigerumsvägen 7

383 00 uöNsrEnÅs
TeI0499- 11200

Automobildelar köpes
Volvo ED motor helst komplert m startm och
generator. Satt i lastbilar oci, den sk "Volvosuggan"

2 v m rvä f?istbulrar. Satt
från förarplatsen. Anv

Volvo.

Husvagn Nene Valle y L965 med fortält Totalvikt 7 59 kg, län gd, 4,25 m,
bredd 1,95 m. Prisidd 8 500 kr. Finns
att se i veteranbilsgaraget tillsvidare.
Tel 063 - 10 4L 67, Mikael.

Ivar Hamberg
Villavägen 34
683 OO HAGFORS
Bostad 0563 - 123 85, arb 0563

-

t79 Zg

i§ALJES

BILAR

MOTORCYKLAR

Citroen Berline Sport -50, 4-dörrars,
täckr,57 hk 4 cyl
2 st Peuge ot 404 -66
Peugeot 404 -65
2 s-t Peugeot 403 -59
OpeI Kadett -36, (ombyggd m flak)
Chevrolet Styleline de Lux, sedan, -50
2 st Ford Yedette, sedan, -54
Mercedes Benz 300/4, -52
2 st Saab 96 Deluxe, -61
Volvo PV 444, -53
Skrota de 2 st Volvo Duett,

tr
rr
I'

Volvo PV
Austin A 40
Saab, utan motor
2 st Scania 4:or lastbil

IDffi

AJS 500 -47 utan bensintank
Speed JB SP75, -504,utan motor

Rudge 500, 16 hk -35

J. Kålen's Dödsbo

c/o Per Kaalen
Snickarvägen 3
833 OO STROMSUND
Tel 0670 - 118 73,
0672 - 200 s5

s rreleliilrl-motorc:-l,trlektub

Til veteranbilklubber i Sverige

Yt
l.*---".rt og-jeg havde problemer med at fremskaffe hjulkapsrer og reservehjulsbaljer til forskarme til vrores chrysler
six 1932. oerroinariiinvelteret i

vaektgj til fremstilling af disse.
Kapsleme er fremstillet i rustfri stål og i en virkelig f6rste-klasses kvalitet.
Resery_ehjulsbaljer er trukket i jernplader o§ kan bruges iniversal til andre bilmarker.

fl

Kapsleme passer til Ctrrysler Six tqgi
tqf:]
Er I interesseret i disse dele kan I få narmere oplysni g om pris m.v. samt
eyt.
bestilling hos:
DjanHansen
Tuborgvej 8
4540 Faarevejle

Tlf.03 -453252
Damnark

!

Det har kommit datalistor frfui Håkan Jonsr
son,
som går am

Sollen

ur dessa lis
klubblokalen.

till hela 10-tal
Man kan även bestiilta lisror privar. Pris 1 kr/sida, avrundas qppl!
att köpa'
finns
på
resenrdelar
listor
ytterligare
Även
kronor + 10 kr porto, exp.
Trådgårdsv .'76, lgl 46 SOLLENTUNA, 08 - 96 64 62'
Häkan Jonsson,

==E======-=========3=======================E=====-E================:'======

Utskri ftsdat um 8gOB14

OLJETRÄGSPACKNINGAR
FFIBR' NR. ANTRL FIRIS

-===============-============================E======-===================

FORDON

os-SO?OB
os-3O97?
cs-31?4o
(JH-ue6)
9gg7
leyland 6 dieselroE 37C)'4t'rQr4Ct1"
c.s-?Q984
Iirrec,ln 1g4g-51
os-31e45
I incoln V Le Lg3g-47
os-18544
mercedes eOOr ??O/Ar tg{',8.-73
197-4
mgr Fi ley rn. f i. 1955-65 (JH-r=95' Egt )
ss-LO947
rnorris I 1935-39
14540
nuf f ield rn3, m4, ete, etd, rn' f 1' 195eeldsrnctbile 1936
EOBRTSAS
(c.s,-3Qg(tt
)
oldsmobi te 1939

=============i-i===========3===--===============E=E=========================

hupmcrbile 6-cyl-19e9-4O
i nt ernat i c,na I ( le 15e6-R91 )
Ia sa1le B 1934-36(se c.lds' )

os-S
oE-

a 193e-36
< a=Pr-2E
oldsmebi Ie g

c,pel 3. 6 Li.
.=pel ? Cr65R?6E7
crpe I ? 64R438 =o, E.4R4376
C.peI lagt
--!
-t-'---"ialyrnpia
c,p€I
-!.----.:opel r elYrnPia
---r
alyrnpia
c,pel -r.,---.rq

88O814

Utskrlftsdetum

'-'
rt-r-'.
n-L477
sgL vE
659-0g
tr3E-\'tr'
65e-OB

6(}

1 5E
6 70
6 5()
9 55
L 43
1 50
1 6Ct
1 60
5 60

1 65
1 6()
I

1

1 55
e 50

t

5C}

E,.J'iv
6 30

?

33

SCl

PACKNINGSSATSER FöR ilOTORER

FABR.NR. ENTAL PRIS

FoRDoN
CS=KOMF.LETTE

O 60

10

. , ,6r
rr
n-L479

I1.5q. Li.1953I i 1qq?1938-53 (es-1Q534)

c,pel c,lyrnpia

L?4A

cs-?3O4
65e6(t3

c,ldsmobi Ie g L937-4A

4 60
1 60

R

I NGSSRTS

FS=KtrMFLETT FRtrKNINGSSATS (CS+HS=FS)
HS=SOTN I NGSSATS
HSO=SOTN I NGSSATS+OLJETRÅGSPRCKN
,)

HÅKAN JONSSSN TRÄDGÅRDSV.76

I NG

191 46 S-TUNA

? (CS)

?

(cs)

Fiat, Simea 4-eY1.
L I c,yd Lp 4OO
alfa 13OO/13OOTI' GT13c1O jun. guil'
19CfO ( 195O-taIet )
alfa
alfa EOOO, berl ina ( 195O-talet )
gtir 196?-7Ct
alfa giul.l6OCt
alfa giul. L96eBgeOOl19OO?OOO
audi
aust i n

ti'

08-96646,e
hs-1 16

99-49c-06
eA-63e-1
hs- 1 3390
fs-14189
hs-cf-?49
hsEa?1lM
hsPFlE l

1
1

5

a,

a,

a,

1

e80
e90

?

30c'

3

375

aHke 5

375

cs-PAE43
hs-PR 1 47
csI
eq4e7

1

1

1s(l

1

30C,

I

BO
?

DVYA SKÖDTA C@]UHBG]BTTRÖdI@R
Collegetroia i 65Vo bomull och 35Vo acryl. Finns även
som T-shirt.
Färg: ljusgul, Ijusblå, röd, vit och grå (silver)
Storlekar: 6-8 år, 1:0-1l} år, S, M, L, XL

Pris: 100 kronor
Beställning_kur_göras på kupongen nedan eller på lista
i klubblokalen. Beställning lian åven göras på telefon
063 - 10 05 60 måndagkvällar (klubut,oralenl.
JVBK, Box 2045,93L02 öSTERSUND.

tr to-tzär

h

Nästanummer:
I\ästanummer av Backspegeln beräknas utkomma i december månad
varför annonser och artiklar måste
vara oss tillhanda senast 30 november.

Å..ts sista nummer skalt traditionsenligtvara fyllt med bilder av årets
träffar, missar, möten, renoveringzt s krockar, räddningar ) bogsering-

iltrcampingutflykter eller vad ni
vill. Skicka bilder titl oss, ni får igen
alla foton, vi lovar.
Tidningskommitt6n

