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KLUBB bildades l97O och är en
isiffirranslutning av nästan 500
medlemmar med ca 900 fordon.
Klubben vill verka för att historiskt
intre§santa fordon bevaras, renoveras till originalskick och behällas

inom länet. Vi triiffas och har trev-

liS tillsammars

med våra gamla fordon.
I klubblokalen på Odensalagatan 40 är det öppet hus varje

mfuidag

kt 19.00-21.30

Där kan Du ta en kopp kaffe,

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

Du hyra mekarplats. Du kan också låna klubbens dollievagn, motorlyfL blåisterskåp, plåtkanwik mm.
Som medlem får Du bl a Motorhistoriska Riksfööundets
evenemangskalender med årets alla evenemang och stora

STYRELSE
Sture Kindberg ordf,
Bronshängevägenl7,831 61
Else-Britt Tegstedt v ordf,

österund, 063 - l1

03 44

|

Åkerbåirsvägen 11, 83 62östersund 063 - Lz50 85
Sven Schylberg sekreterare
Grytan 245A,$4 00
063 - 207 0t
Sven-Olov Norin kassör
Såryägen 13 A, 830 40
Oerc - t I l 74

Brunflo

Krokom

Irdne Fregelin styrelseledamot
M:illto{pgatan 3 B, 832 00 Fröson 063 - l0 35 38
Jan Gunnar Jonsson styrelseledamot
Ängevägen 6,834 00 Brunflo
063 - ZL6 83
Vincent Eriksson styrelseledamot
Karlslundsvägen7,831 42 östersund 063 - lz08 13

ARKIVARIE
Folke Löfgren

Vilmråket23,832 00 Frösön

063 - 435 34

Ringvägen29,830 40 Krokom
FÖ RS ÄTnTNG s K
Aspås 2847,830 40

0640 -

IIZ

53

Krokom

Storhögen M34,830 30

Box 2W7,840 3l

avgtft frt 140 kr/år. Registreringsavgift för ny medlem

eller återinträde 50 kr. En ridningfutskick per familj.

REDAKTIONSKOMMITTE
Else-B ritt Tegstedt sammankallande
ÅkerbZirsvägen 11, 83 162östersund
Jan Gunnar Jonsson

Brunflo

Ängevägen 6, 834 00
Gunnar kal«sson
Hökbäck 1435, 930 30

Lir

Åsarna

Norra Gröngatan 6, 83 | 4L

Magnus Roos
Viltstråket 1,832 00

0&0 - tZI 4t
0&2 - 4W 42

00

Brunflo

0687 - 3W 24

063 - 128231

Ångevägen 6,8Y+ 00

Brunflo

Frösön

l 35 03

063 - 436 38

RALLYKOMT{ITTE
Irdne Fregelin sammankallande

Frösön

Miitltorpgatan 3 B ,83200
Jean Jensen
Jaktstigen 22 A,831 43
Jan Gunnar Jonsson
Ängevägen 6,8Y 00

osrersund

063 - r0 35 38
063 -

[

lz

Gg

063 - ZtG 83

Sture Kindberg
Bronshiingevägenl'l ,831 61 östersund 063 - 11 03 M
Yincent Eriksson sammankallande
IGrlslundsvägen'7,831 42 Östersund 063 - 1208
Birgitta Grauers

13

&

24

Stenstigen 10, 831 43

östersund

Ringvägen29,830 40 Krokom

Åkerbåirsvägen 11,83 L

Eva Ragnarsson
063 -2lGB3

MARKNADSANSVARIG
Jan Gunnar Jonsson

063 - l

063 - 12

Märta Backlund

Bitr Jan Gunnar Jonsson

Magnus Roos
viltsräker I ,832 00

Östersund

Nyhamn3425, 833 00 Stromsund ffi70 - 2ffi 79

DAMSEKTIONEN

6,8Y

063 - 216 83

0&2 - 10146

Frösön

Else-Britt Tegstedt

Östersund

1250 85

Sven Asp

GARAGEFOGDE
Taptogråind 13, 831 38

-

Ernst Hjalmar Wallin

Anders Eklund

Ängevägen

Lit

063

EVENEMANGSKOMMITTE

oMI\dITTE

Folke Hemmingbson
Gösta Lindström

dia. Genom klubbens gruppabbonnemang, fär Du rabatterat pris pä Classic Motor.
Rabatt får Du hos Jäm & Maskin, zäta Glas, Autotjänst,
IMA Kembar, Kilremslagret, Morten Lars Maskin, Laitis,
Reservdelen, Elektrodiesel, Fresks, Heggenåis Industriblåister, Jerci Produkter, Overås Veteranbiläelar och Norrlands Custom Omsköldvik mot uppvisande av med.lemskort. Auto Tjåinst och tIP Fåirg ger ut rabattkort
Jemtlans Veteranbil Klubb är ansluten till MHRF, Motorhistoriska Riksfööundet. I klubbens tidning, som utkommer kontinuerligt, åir annonsering kostnadsfri för alla medlemmar i klubbat som dr ansluten till MFRF. Medlems-

Brunflo

REGISTRATOR
Märta Backlund

Folke Boogh

annonsblad med annonser frän hela Norden. Som medlem

fär Du efter minst ett ärs medlemsskap teckna den fr)rmånliga specialförsäkring, som finns i Folks:lm och Skan-

Billsta 1155, 840
Gerd Löfgren

62östersund

Hackås

ViltsträketZ3,&3z 00

Frösön

0et0 - nZ

063

53

- 1250 85

063 - 702 55

ffi3 - 435 43

Kerstin Isaksson

Lit

063 -216 83

Hökbäck 1435, 830 30

063 - 43639

Irdne Fregelin
Miilltorpgatan 3 B ,83200

Frösön

WZ - l0 | 46
063 - l0 35 3g

Postadress

Besöksadress

Box 204;5

Telefon

Odensalagatan 40
Bangårdsgatan 55

Postgiro

063 - 11 5034
063 - 10 05 60

8852

831 02 ÖSrensuND

11
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alla Mc-klubbar for besök med gambilen eller hojen ute på Stocketitt eller ute
på Lill Grytan kring en kopp kaffe och
lite snack om vår "kultltr". Oavsett om vi
åker hotrod , veteran, chopper, japanskt
eller epa, så är ju intresset detsarlma for

!IYIIETS.

OSS.

tr I nyhetsbyrån

hittar du stort
och smått. Sådant som är
viktigt att känna

till som medlem
och sådant som
är

kuriöst. I

Om allt går i lås, blir det också närradiosändningar onsd agar 19 .30- 2L .3 0 under juni månad pä frekvensen 96,I MHZ
med kanske Håkan bakom mikrofonen,
som pratar om oss och spelar gamla 50talare. Det ni!

e?s
Trondheims motonreteraner bygger bilmuseum.

vYu
Pensionerad bilpionj är blir guldgrävare.

sgs
OBS! Storsjörallyt!
Glöm ej att redan nu boka in den 13-14
juni! Då kör vi det traditionella Storsjörallyt. Separat inbjudan skickas senare.

e?ry
OBS! Medlemsavgiften!
Vi vill ta tillfrillet i akt och påminna er
som ännu ej betalt in medlemsavgiften,
att göra det orngående. Glöm ej attfylla i
ditt narnn på inbetalningskortet. Ni, som
redan betalzt, men vet med er att ni
glömt skriva namnet på postgiroblanketten, ta kontakt med vår kassör
Sven-Olof, telefon 0640-1 11 7 4.

Tro't eller ej, men Jaguar-Göte har varit

synlig

medlem Håkan Car16n.
Reservera onsdagkvällarna för gemensamma träffar mellan Jemtlands Veteranbilklubb, Grate Lake Cruisers och

klubbgaraget och tagit hem

sgs
Dåligt intresse bland länets motorklubbar för motorismens hus.

sBe
Ernst "I-Ijalmar" ligger lågt, men flyger
högt på sina teckningar.

e?s
Else-Britts Londondubbeldeckare återvänder

till

Östersund.

sBs

sBs
Det här är inget APRILSKÄMT uran
ett törslag inför våren från vår klubb-

i

Jaguaren.

Intör årets skrotbilsinsamling,

bevaka

alla fordon som kommer fram.

sTs
Omslagsbild: Studebaker Standard six
1925.

O

RD F O RAIV DE IV H AR

Hej alla medlemmar!
När jag skriver detta har vi i styrelsen
redan haft tre möten efter årsmötet i november. Vid vårt forsta möte ställde jag
frågan, vilken ambitionsnivå ska vi ha inom Jemtlands Veteranbilklubb? Är medlemmarna nöjda med hur klubbarbetet bedrivs och de aktiviteter och formåner som
erbjuds?

Det handlar många gånger om inre och
yttre aktivitet. Den inre aktiviteten är hur
väl vi inom styrelsen lyckas ta hand om
och lösa de administrativa uppgifter som
finns. Den yttre aktiviteten är den som
medlemmama säkert mest kzinner av. Det
kan t ex röra sig om olika typer av evenemang, rallyo, klubbträffar och sist men inte minst vår klubbtidning.

JVBK är idag en stor klubb, vi närmar
oss raskt 500 medlemmar och den geogratiska spridningen d,r även den stor. Det är
viktigt att både nya och äldre medlertmar
känner trivsel inom klubben som forhoppningsvis kan locka till nya uppslag och

engagemang

för att utveckla verksamhe-

ten.

Bland de viktigaste frågorna for styrelhittills har varit att starta upp de olika
kommittderna, dvs redaktions-, evenemangs- och rallykommitt6erna. Damsektionen och marknadsansvarig är etasen

blerade sedan tidigare. Ungdomssektionen är ännu outvecklad.

Andra väsentliga styrelsefrågor; skapande av "^y..redlemspaket", nytt medlemsregister, ny medlemsmatrikel till hösten,

O

RD ET

.

översyn av stadgat, lämplig klubblokal,
fastare koppling medlemsregister redovisning och, sist men inte minst, fortsättning på arbetet med utsikterna att skapa
ett bilmuseum i någon form.
Bland många kommuner i länet planeras
"bil- skrotning skamp anj er" för närv arande.
Klubben har skrivit till kommunerna för
att få forhandsinformation om ev intressanta objekt, innan hydraulpress arfia hunnit krama musten ur formsköna plåtväsen.
Det här kan vara ett tillfäIle att till billig
pennirrg komma över något intressant,
t ex for medlernmar som ännu inte hittat
något lämpligt fordon eller andra som
saknar viktiga reserydelar.
Apropå billig penning. Rådande lågkonjunktur har troligen petat hål på den uppblåsta prisballong som även vår hobby
drabbats av. Bankernas kreditforluster
satte slutligen p for karusellen. Att nu
göra klipp på klipparnas bekostnad låter
kanske cyniskt men är en följd av bankernas tidigare rundhänta utlånirg med i
många fall fastigheter och aktier som säkerhet. Vissa fvingas nu sälja av sina
"samlarfordon". Låt oss, trots allt, hoppas
att de sanna utövarna av vår hobby forskonats från dylika lånefdllor.

Avslutningsvis, stort tack

tilI

Folke

Boogh, Ör:an, Tyra och Hans-Bertil för
mångårigt arbete förra styrelsen. Hoppas
vi får se Er i olika klubbevenemang.
För övrigt, skruva, svetsa, lacka och putsa på, vi hörs i nästa nummer.
Sture

92
NYHET!

Semestervecka för fordonsi ntresserade
för hela familien i Rättvik
Vecka 31 , dvs 27 iuli r 2 aug 1992
Med bland annat:

*
*

Dagliga utflykter till intressanta mål
( måndag torsdag )
Underhållning varje kväll
Veteranbi lsmarknad på Rättviks
Travbana (lördag 1 aug )
Musik- och danskväll ( lördag )
Conmurse med bilbedömning pa
Travbanan ( söndag Zaug )

OBS!
De 200 först anmälda får gratis camping pa Rättviksparkens

mässområde hela veckan!
Alternativa logimojligheter till vettiga priser.
Rättvik och Siljansbygden erbjuder rika möjligheter till
sysselsättning för hela familjen!
För prospekt och/eller vidare upplysningar ring eller skriv.

Arrangörer: Rättviks Fordonssällskap
Tel 0248/20003
Adress Box 1003, 790 60 VIKARBYN

Text och bild av Magnus Roos.

tsenny Edlund renoverar
den här bilen som har en
331 kubiktums motor på
200 hästar. Fönsterhissar
och framsäte manövreras

hydrauliskt. En fin GMbil.
Cadillac Coupö de ville 1953.

Klubbens egen lastbil.
Motorn är en sidventilsexa på 3,27 liter och
65 hk.

På bilden syns
förutom lastbilen en

matskål för hunden men
vi säg ingen jycke vid
vårt besök.
Klubbens volvolastbil 1934 modett LV72.

s

Wy-buss L953 med

en

motor på llgT cm3 samt
25 hk. Bussen som bland
annat använts som fiske_

sfuga renoveras nu

av

Mats Engström.
Wv-bu.ss 1953

Den här Opeln dr ridiga-

re

renoverad av Sune
Edlund. Nu ägs den av
Bengt Westerlund som
skall ge motorn en översyn. Bakom bilen skym_
tar Bengts NSU Max
1955.
Opel Olympia lgs7.

Hästar och

rydligen
gamla engelska motorcyklar står upp när dom sover. Anders Eklunds
Mc-hörna skymtar en
Royal Enfield 500, L954,
under täcket.

I

Royal Enfield 500, 1954.

Claes Rudbeck har monterat två nya skärmar på

denna

fina

A-modell.

Svensk kvalitet!
Volvo PV 44, 1947.

utan på stoppningen.

Manskläderna skulle vara tjocka; en
gång identifierades rustningen med riddarskapets moraliska traditioner. Tjockt
och styvt tyg = rakryggighet och fasthet i
uppträdandet.

Mansdräkten har under 1900-talet inte
haft några våldsamma svängningar. En
herre uppklädd i korrekt sril var prydlig,
välvårdad och enkel. Männen förutsätts
vara upphojda över intresse för sitt ut-

Av Else-Britt Tegsredt

seende.

ej alla klädintresserade!
I detta nurnmer vill jag skriva om
herrkläder. Jag arbetar på bibtioteket
och vi har många fina böcker om klädedräktens historia. Fast det vore enklare att berätta om kläderna före
1900-talet, där finns hur mycket stoff
som helst.

I bödan av seklet slog konfektionsindustrin igenom. Tidigare syddes kläderna
av skräddare eller enklare serietillverkning i hemmen.
storlekarna var få och passformen dålig. Tekniska svårigherer gjorde att kIäderna satt som gjufira, inte på kroppen

Något som revolutionerade modet var
införandet av allmän semester 1938. Vi
fick fritid och blev ägare rill villa, båt
och motorfordon. Campinglivet hade redan i slutet pä Z}-taler börjar bli populärr
och nu när vi fick semester skapades behovet av fritidskläder.
1947 i*porterades de forsta jeansparet
från LISA. Då fick vi byxor med god
passform tillverkade i många olika stor-

lekar. [Jnder 4}-talet började ävan de
"vanliga" herrkläderna bli ledigare. uddamodet, bLazermodet rutig tweedbla-.

zer var ett steg mot nytänkande. på 50talet försvann kavajens vaddering och
kläderna fick en ledig are stil.

N

Svensk herre.

I

svensk konfektion
lg40 - 1950.

Som han bör kunna se

ut

Teckningar: Birger Lundqvist, vecko-Journalen.
9

1951.

20-talet

Konfektionsindustrin

fick pä Z}-talet ett I«af-

tigt uppsving

både

kvantitativt och kvalitativt. Den fiirdigköpta
kostymen fick en annan
status än tidigare då endast den skräddarsydda
dög för en välklädd her-

re. Broschyr från
Ströms herrekipering
1926.

En sportsman bör ha en brokig

"prllover", e o tunn sweater, som
prinsen av Wales gjort oerhört popuIär i England.

,q

H.i§
!F*d-.\

-:

Londonskräddarens di-

rektiv på 20-talet. Eneller tvfuandig kavaj
med långa slag, inga

ficklock.

Modefiirgen
gfont:

var blåmelerat,
och brunt.

kom

20-talet
golfbyx-

Accessoarer:

- 1920 bar herrar ljusa da-

orna, ett mode
som höll in på

Från 1910
masker.

50-talet.

Promenadkäppen får på Z0-talet renässatrs, nu utan handtag.

Pipan
lierrskodon

1585, 1890, 190S, 1920,

1925 och 19.15

En

I

gentleman

bär inte något
sina fickor

möjligtvis

i

blir det manliga huvudorna-

mentet

stället

för

hängslen: liwem eller

tättsittande byxlinning.

Skjortan randig eller kulört. Lös krage, men fasta manchetter. På 30-talet
blir skjortan öppen hela vägen fram
och kragen blir fast.

en

näsduk som inte

fick användas.

10

3O-talet

I J"cr.e C sst I
Brxor C sel5
I

(}.40

I JacLa C 5912
I Fly xrrr C 5916

7.L6

6.ro
6..1(,

Ccrmpingjockor och -byxor

oY primo fyrskoftod
1ö1,

blåwills,

:H

kroftig kvolitå. Dubbelsöm-

rnode Förstörkningströnsor

vid

fickor och sprund. 8östo konf

Trenchcoat populåir ända in på sO-talet.

ektion.
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40-talet.

Du hehöver

bsru vuliu

v

G

LU BIUÄfl

Den s k campingbfxarl, llnder många år ett populful
fntrdsplagg for herrar, hade mycket qemensarnt
nred arbetarens biåbfxa. Men den hade dessutom

modebetonade deta-ljer som hojde dess starus, nämIigen vastsnibbar i midjan och uppslag nedtill. Ur
pnskurarlt fran Oscar Afuen varen 1939.

Den bredbrättade hattetr, lediga kavajen, de tygnka byxorr&, typiska tecken för 40-ta1.
Humphrey Bogart-stil.

På 4O-talet levde
jazzgossen, tegel-

rö{C frlthatt med

kantade brätten,
svart kavaj med

Svensk variant: Väl pressade
med bred uppvikning 195 1.

mida, ljusa byxor
och lackskor.

Sveriges första jeans-import
skedde 1947.
H iils nin g ar dams e ktio ne n
genom Else-Britt.
11

Anders Olovsson fcir. Där

N4[ilRtr
tr O ]R S A

är en hel del

KRIF$G S K O N]rtr ]R AF$ S
Av Gösta Lindstrom

hobbybilsforsäkring
fort du blivit medlem i

olke Boogh fick förhinder så jag blev titlfrågad

om att fara i hans ställe tilt Folksam/MHRF

försäkringskonferens i januari L992.

Med rödavgångsbiljett i
handen bar det iväg M/S
Silja Serenade väntade i
Värtaharnnen. En för alltid
minnesrik resa kanske
måste sägas i*ponerande
båttur som varmt rekommenderas. Vid hemftird
blåste det L4 sek/min utan

att någon som helst o1ägenhet märktes.

Fredag kväll blev vi informerade om forsäkring-

ens 30-åri ga historia och
även något om framtiden,
(som sågs med tillfdrsikt),

penetrerades. Klockan
.00 var det middag.
Lördag: Hans Tornebäck
och Hilding Söderstrom
berättade om skadeutfall
och skadehantering, även
om värde.ing av skadade
fordon.
JVBK har för åren 1983L99l klarat sig hyfsat. Det
är två bränder och en kollision med ä1g som dragit
ner vårt resultat. 51 000 av
de totalt utbetalade beloppet på 61 000 berörde de
21

tre fallen. Och det år väl i

och for sig

godtagbart.

Man ska emellertid komma ihåg att det fanns klub-

ändringar.

Största ändringen är att
karenstiden 1 år slopas.
Du kan alltså teckna en

bar som hade dubbelt

så

många medlernmlt, och i
storstad klarat sig med U4
av vårt resultat.
Björn Erik Lind berättade om skadetendenser och
visade senaste årens skadeutfall.

1989-9I generellt sett
har skadorna blivit färre,
1989 var några svåra briinder utslagsgivande tendenser efter införandet om
krav på säkerhetsbrytare
och brandsläckare är klar.
Högriskbilar är fortfarande
Jaguar (E type), Chevrolet
50-ta1 där 85Vo drabbar
Corvett. Vissa modeller av
Porsche forsäkras ej (hög-

så

en

klubb ansluten till MHRF.
Du kan ocksä teckna renoveringsförszikring
for
280 kr/år. Helförsäkring
runt 1000-lappen.
Irrga premiehojningar ar
nämnvärt slag den nänrraste tiden.
Hobbyb ils fö rsäkringen
handhas av Folksäffi,
Anders Olofsson,
Gåcksdter Pl 8121 ,
824 00 Hudiksvall.

Telefon:

0650

253

60,

fax 0650 - 253 66.
Dit går det bra att ringa
orn det är något man undrar över.

riskbilar).

1986 gav

underskott
L987-88 gav efter premiehöjningen något överskott.
1989 blev resultatet negativt igen. 1990 och 91 blev
hyggliga år.
Alf Laver och Helen
Elrogren informerade om
handläggning av försäkringen samt diskuterade
besiktningsfrågor. (Det är
safirma regler som förut).
Den speciella Hobbybilsförsäkringen redogjorde
T2

Döfsfatt
Uår rnedhm O[[e Mo[un{.

En ao Ostersun{s ffier
kgndaprofihr, trffi
skpfecfief Otte Mo[un[,
Samsto, Sudtjö fior oofidit. Ui tyser fri[ öaer
fians ttin'ne.

SKOTERME

NUARDET DAGS/
Det måste bli ett slut på all buskörning
och fyllkörning. Vi måste lära oss att leva
efter de lagar och förordningar som
finns. En studiecirkel som leder fram till

förarbevis
anordnas

i

för snöskoter kommer att

Jemtlands Veteranbilklubbs
regi under våren eller hösten. Cirkeln
omfattar ca 15 timmar och hålls i
klubbens lokaler i Östersund. År du
intresserad ring Folke Boogh telefon
0640 - LzL 4L.

Evenemangskommittdn.

STUDIEBESOT PÄ
MILOVERKSTAD EN I Ö STERS UAD
Måndagen den 4 maj, den kvällen bokar
vi in för ett studiebesök på Miloverkstaden. Samling kl 19.00 på parkeringen

utanför verkstaden, som är
nedanför NNP's slakteri.

Evenemangskommittön.

L3

belägen

GffiGEBESOKhos

Kurt Berglund Skalänget, Asarna
Text och bild
Gösta Lindström

id mitt
Kurt

besök hos
hade det re-

dan börjat skymma. Den

starka lampan på hans
husvägg

lät stockarna i

det tirnrade boningshuset ge en intuition av gedigenhet.

till hälften översnöad
Opel Kapitän av 5O-tals
En

snitt skvallrade om att här

bor folk med veteranintresse.

Magnus, näst äldste sonen, 15 år , kommer ut
och forevisar sitt projekt,
en packmoped i original
från 60-talet, det är lite fel
på växlarna som hoppar
ur, med det ska fixas redan ikväll.
Det är Kurt naturligffis
som pådyvlar sina ungar
om att tä upp ögonen för
veteranhobbyn.
Den yngste sonen Göran
som foljt sin pappa på åtskilli ga veteranmarknader
går i 5:an, trots det har han
sin topptrirnmade blå Puch
av obestämbar årsmodell
alltid till reds. Med 'Jackad" kolv och en 16 mm

Bing monterad på ett ror
20 cm utanfor själva moppen åker han omkring. Det
går minst 50 knutar säger
han med ett brett flin.
Så kommer iintligen Kurt
hem så han kan förevisa
sitt projekt HD 1000 HT,
T9L7.

En halvfärdig grönt och
blankt blänkande tingest
står i hans garage, en
verklig pärla med massor
av nickel.
Kurt sände

resultatet blir över förv2intan.
HD:n skaffades sommaren 1987 och själva reno-

veringen börjades fvå år
senare. Under tiden for
Kurt land och rike k ing
for att skaffa delar och
hjälp med renoveringen.
Kurt ser stolt ut när han
tittar upp och med en invand handrörelse lägger in
en poftionssnus och säger
att utan det kontaktnät han

i början iväg

skaffat sig hade renove-

delar till fornickling, men
då resultatet hade en del i
övrigt att önska, startade
han upp en egen mindre
galvanisk anläggning, och

ringen ej varit så framskridande som den är.
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GffiGEBESOKhos

Gunnar. Persson, Asarna
Text och bild
Gösta Lindström

unnar håller

på

med förberedelserna inför transporten till
Heggenäs Vaplan då jag
träffar honom, karossen
ska nämligen dit på

blästring.
Gunnar sätter sig på en
uppochner viind låda och
medan han berättar tar han
paker
Petteröe's handrullar sig

upp ett blått

en cigarett, och utbrister
de där är en billig bil! Bil-

ligaste i Chryslerkonsernen, men Plymouth Cus-

tom De-Luxe var den mest
påkostade modellen.Den
hade reservhjul i skärmarna och bakre sidofönstren
öppningsbara.
Chassiet som Gunnar re-

dan hade klart

i

höstas,

står på Good-Year 6,40-16

vita sidor och väntar på att
ännu en gång få axla karossen. Bilen som är en
35:a gick som taxi i Stockholm till L939 och kom till
Härjedalen 1946, ävförd
och skrotad 1955.

Den 6 cyl motorn på 82
hk står i ett hörn och vän-

tar på en hel

översyn.
redan skaffat

Gunnar har
det mesta tilI motorn

om ett par år får vi se denna rina bil på Jämtltinska
vägar igen.
Efterfrågan pä Plymouth
1935 var så stor att pro-

högsta dagsvolymen for
en bilfabrik överhuvudta-

duktionen på 2 800 bilar
om dagen vilket var den

blickar ät andra hå11.

get

men det räckte inte,
så de bilhugade spekulan-

terna fick vända

VE CKOAT{ SVAP',IGA

Mars

16
23
30
6
L3
27
2-3
4
11
18
25
1

Sven Schylberg
Irend Fregelin
Folke Boogh
April
Folke töfgren
Jean Jenssen
sven Schylberg
Maj
Trondheimsresa
Jan Gunnar Jonsson
Miina Backlund
Ernst Hjalmar Wallin
Magnus Roos
Juni
Else-Britt Tegstedt
veckoansvarig öppnar lokalen kl 19.00

så
15

VÅNNX
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g

sina

2

Programansvarig

Programansvarig

Programansvaring
Resa mor hemligt mål

och låser 21.30.

I samband med Bil & MC Showen i Östersund blir det

CRaISINKVÄbL i stan. Ni som har ett hobbyfordon och
intresserad att delta ör det bara ut och köra.

Veteranbilar . Hot Rods . Customs . S0-talare . Choppers
. Japsar. Epor . mm.
Eventuellt om vi har tur så ska vi sända niircadio på 96,1 MHZ 50-60-talsmusik.

PYffiffiEL
En järnhandel innehöll förr

nästan allt som krävdes för att
§Amhällets hjut skulle rulla.
Över 50 000 ätit<a artiklar hade man att hålla reda på, produkter som ibland fått namn
som än idag hörs över butiksdisken. Tag t ex hornsugga och
svinsvans, två vanliga produker som inte har ett dugg med
grisar att göra.
Här kan du testa dig själv och
se hur mångar rätt du får. Rätt
sYar finns på sid 18.

Nr
Hornsugga
Svinsvans
Kattstjåirt
Svanhals
Pirra
Rubank
Björnsax
Faffar
Grodan
Hora

Y
iIe

Svinpitt
Skånska

Fyllhammare

1t
16
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Av Folke Boogh, guldgrävare.

folhss @ultgrfltsrttps
-_

GULDRUSCH!

amla bilar har varit mitt stora intresse under
många år, men nu tänker jag överlåta några av mina
gamla bilar till mina söner och själv bli guldgrävare.
Alla människor behöver en dröm, för att livet skall få
extra spänning och mening. Min dröm är att hitta
Frontgruvan som enligt en gammal legend skall ligga
någonstans utefter Hotagensjön.
Om rvå fu ilr jag pensiondr
och då hoppas jae få den tid
som behövs for att hitta guldet.
Vägen fram ti1l Frontgruvan tir
kantad av ond bråd död och
kusliga händelser.
Torparen Jon Front föddes i
Föllinge församling den 11 septeber L793.
Det var sommaren 1832 som
torparen Jon Front hittade guldeL En gång ndr han var ute och
letade sina kor, så drog han upp
en liten gran med roten, och diir
upptäckte han något som glimmade, det var guld. Han knackade loss en bit, och sedan satte
han tillbaka granen och mossan,
för att ingen annan skulle hitta
platsen.

han hette Jonas nämnde ingenting om guld i brevet. Han ville
inte ha några guldletare efter sig
och hans platsangivelse var
också ganska vag det iir över
tre mil mellan Botenäser och
Klemetsrun.

Jonas Front

var sjiilv till

Stockholm med brevet, bara det
en bedrift, troligen åkte han båt
från Sundsvall.
Två månader efter Stockholmsresan var Fronten ner till
Ålviken för am köpa en ko, i
siillskap hade han sin hushållerska Lapp-Rakel. De två byggde
en flotte som de ställde kon på,
Front stod och höll i kon och
Lapp-Rakel rodde båten som
drog flotten. Väl ute på Hotags-

sjön började kon att bräka så att
flotten välte och både Front och
kon drunknade. Enligt LappRakel sä rodde hon runt i flera
timmar och letade men Fronten
syntes inte mer.
En tid senare kom bergs-ingenjörer ifrån Stockholm upp till
Hotagen, man hade undersökt
Frontens malmprover och det
hade visat sig vara ett av de vdrdefullaste prov man sett. Nu vil-

le man besikta fyndplatsen.
Men nu var Jonas Front död.
Ingenjörerna fick återvända
till Stockholm med oförrättat

drende. I Stockholm visste man
då inte att det fanns wå personer tilI som kände till fyndplatsen. Det var nämndeman Isaksson samt Lapp-Rakel. Efter ffe
år hade ryktet om att Isaksson
visste om fyndplatsen trängt ända ner till Stockholm och Collegieherrarna rykte ut rill Hotagen
igen. Väl framme vid Hotagens
kyrka hamnade de mitt i en

begravning, mannen som de
kommit för att tråiffa var död.

Front förstod att han hittat något utöver d.et vanliga, nu skulle

han bli den rikaste mannen i

Föllinge, kanske i hela vdrlden.
Jon Front kunde varken läsa eller skriva, men han var "slug" i
huvudet och kontaktade en
skrivkunning man i Häggsjövik
som hette Erik Isaksson. Front
dikterade själv brevet.
Kung. Maj:ts och Rikets
Bergskollegium.
Såsom uppfinnare av en kopparmalmdel uti Botenäs och
Klemetsrudbergen uti Föllinge
socken får jag hos Kungl. Colli-

egium ödmjukast begiira af
nämnda anledning få min rätt
bevarad intill dess derå hinner
skaffa mutsedel. Prov på malmen ffu jag ödmjukast bifoga.
Den 1 april 1833, Jon Front från
Föllinge i Jämtland.Jon eller om

Har står Prir och Lars Boogh och tittar

ut på Hotagssjön på motsatta stranden någonstans lig ger F rontgruvon.

»
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Erik Isaksson hade sutrit och
tiiljt tändved för brasan, kniven
slant och han skar av venen till

ljumsken. Ingen blodstämmare
fanns till hands varför han förbltidde.
Nu fanns bara Lapp-Rakel
kvar som visste var guldet
fanns, men nu var hon rädd, både Fronten och Isakssons död
gjorde att hon ogiirna ville prata
om gruvan. Det var tydligt att
en förbannelse vilade över fyndet och Lapp-Rakel ville inte
drabbas av samma öde som de
andra. Många försökte övertala
Lapp-Rakel att avslöja hemligheten. Efter det öde som drabbat dem som kiinde Frontgruvan
vågade inte Lapp-Rakel bo kvar
i Frontens gamla boståille, utan
hon tog plats som piga hos en
hemmansägare som hette OIsson. Och det var till hans dotter
Barbro som Lapp-Rakel anförtrodde hemligheten. Denna Barbro iir faster till en herre som
heter Jonas Svensson i Laxsjö
och han lever än i dag och
mycket av detta matrial kommer från hans mun.
Lapp-Rakel beslöt tiIl slut att
visa var gruvan 1åg fiir Barbro.
Kvinnorna rodde ut i en liten
roddbåt, men efter en liten
stund kom en stor tromb och
kastade båten långt upp på land,
efter den varningen beslöt
Lapp-Rakel att det var bäst att
vara tyst. Först på sin dödsbädd
talade hon om för Barbro var
gnrvan 1åg och Lapp-Rakels sista ord var, det iir först n?ir Sverige iir i stor ntid som hemligheten kommer att avslöjas, varftir
det borde vara dags snaft nu.
Barbro talade atdrig om vad
hon visste om gruvan utan tog
hemligheten med sig i graven-.
Men Jonas Svensson som sade
faster till Barbro och som lever
än i dag, tror jag vet mer om
Frontgruvan iin han erkänner.
Undertecknad har under ett 25
tal år forskat och letat efter gruvan. Jag vet var Fronts hem 1äg
(resterna) och under mina åi
som flottarbas i Laxviken kom
jag i kontakt med en gammal
dam i Norra Skiirvångän som
talade om att hon visstevar gru-

van läg. Jag skall avslöja för dig
vad jag vet, men akta dig noga,
det iir farligt. Hon var ofta ute
och geta sina kor om sommaren
och varje gång som hennes
skällko (ko med bjällra) kom
till ett visst ståille upphörde
klockan aft klinga. Detta berodde enligt tanten på att det var sä
stark magnetism i jorden så att
kläppen i klockan hängde rakt
ner och inte slog i skällan. Det
upprepades varje gång på samma sfii.lle och diir låg gruvan enligt henne. Jag har varit på den
platsen otaliga gånger och sökt,
en gång blev jag anfallen av en
örn då jag skulle klättra upp efter en bergvägg. En annan gång
var det en stor fiskgjuse som
gjorde flera anfall emot mig och
mina pojkar, så jag åir i nåirheten
av hemligheten det forstår jag.
OIle Fastesson fd kapten på
F4 var för 15 är sedan med mig
på en expedition, ffid var också
fyra jämtdykare, den gången
höll det också på att gä illa. Vi
körde på ett grund som inte
skall finnas och en roddbåt
vattenfylldes utan synbar anled-

ning. Dykarutrustning för

50 000 lcronor var då niira att
hamna på Hotagensjöns botten.
Enligt gamla flottare så fanns
det ett stiille efter sjön dåir det
alltid fastnade koppar på draggen niir den spelades upp på
spelflottarna. Det var detta fenomen som jämtdykarna skulle
undersöka- Vi fann inte igen rätt
plats och innan Fastesson och
hans pojkar var tillbaka på Frösön så hade dom varit niira att
krocka ett par gånger, så iin vakar någon högre makt över fyndigheten.
Nu har jag investerat i en metallsökare av hög kvalitet och
guld har jag hittat om åin så
1ry9" i form av borttappade vigselringar mm. Men om cirka wå
år startar jag upp på riktigt, då
skall jag konkurera med den
smålänning som nu nägra somrar sökt efter gruvan, han söker
pä fel håll. Jag var för 15 är sedan med i Stellan Mörners
guld«ikarprojekt efter Inkaskatten. Jag satsade 500 svenska
kronor och fick ett fint andels18

brev, värt en massa miljoner,
det vill säga om skatten hittades. Stellan Mörner skulle ha
hälften, staten i Ecvador en fjiir-

dedel och vi andelsägare resten
delat på 500 personer. Det gä11de 70 000 mansbördor guld, så
det hade nog blivit en bra slant
även på mig.
Nu tänker jag göra som Stellan Mörner, sälja andelsbevis,
alla som iir intresserade skall få

sin chans. Väran trevliga finansminister får hälften rilI
statskassan av vinsten, själv tar
ja9 en fiärdedel och ni andelsägare (500 st) får dela på resren,
ganska rättvist tycker jag, med

tanke på riskerna. Eventuellt får
tänker eventuellt starta guldgrävarskola i liten skala. Men till dess,
räkna ut vad ni skall göra med
pengarna, under tiden skall jag
nrycka upp några hundra andelsbrev, "kanske".

ni vara med och leta själv,

Det

finns guld överallt

Guld ftnns, i små mängder överaltt.
Utom på vissa stdllen,förståss.
Drir ftnns det guld i stora mringder.

Lösning på Pyssel från sid 16.

Nr
13.... o... Hornsugga

Svinsvans
5.......... Kattsdiirt
6....o..... Svanhals
3.......... Pirra
12...... o. Rubank
L
Björnsax
1 1 .... .. .. Faffar
10...... .. Grodan
2.......... Hora
9......o.o.

l
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8........o.

Svinpitt

7.......... Skånska
1.......... Fyllhammare

FYND PÅ
BOKREAA'

fick en torftig uppfosffan
och va-r inget ljus i folkskolan. Verkligt intresserad var
han bara av maskiner, i synnerhet ångmaskiner. Redan
som femtonåring konstruerade han en ångmaskin. Vid

17 års ålder tick Ford anställning i det närbelägna

A-Ford 1928

Detroit som mekaniker. Här

ga. Den såldes fcir 200 dollar. Med utgångspunkt från
den arbetade han oförtrutet
vidare. Fordbilen tog definitivt form juni 1896, den
forsta "riktiga" bilen.
Ford drömmde om att göra
en bil, som var så billig, att
vem som helst kunde skaffa
sig den. Det var iddn om
folkbilen som föddes. Bolagets fcirsta serievagn, modell A, kunde också säljas
fcir under 1 000 dollar, ett

kom han även att

Av Sven Schylberg

]B
E,tt yerktigt fynd på
bokrean om mannen,
som satte världen på
hjuI.

I årets bokrea kan du för
endast L9 kronor göra det
verkllga fyndet. En tegelroman av Robert Lacey skildrar Ford-dynastin. Det zir
en synnerligen lättläst bok
trots , att den 2ir på över 7 00
sidor. Den skildrar den amerikanska drömmetr, en historia om energi, driftighet
och hänsynslöshet. Det ar
också det tjugonde fuhundradets industrihistoria, från

syssla
med reparationer av klockor
och spekulerade på tillverkning av sådana i massupplaga. Det blev dock ingenting
med den saken. Istället skaffade han sig teknisk utbildning, hamnade hos Edison
Illuminating Company och

blev chefsingenjör där. På
sin fritid fortsatte han att experimentera med ångmaskiner i sin verkstad, som han

byggde fcir sin lilla lön. I
den konstruerade Ford, 29
fu gammal, sin forsta bil, en
blygsam skapelse med Z-cylindrig motor på 4 hästkrafter. Förebilden va^r europeiska konsffuktioner. Den fcirsta Forden tog ffe år att byg-

i

oerhört lägt pris på den tiden. [Jnder tillverkningsåret
såldes denna Z-cylindriga
8 hästkrafters vagn i nära
2 000 exemplar.

Fords stora

guldkantade
idd var att sätta in företagets
hela produktion på en enda

gårdagens småverksfäder
dagens massproduktionsfabriker, till den kolos-

till

sala storindustrin Ford Motor Company dr idag.
Henry Ford föddes 30 juli
1863 i Springwells Township i Michigan. Fords far,
som var irländffie, emigrerade 1847 till USA. Modern
vzr av tysk hiirkomst. Henry
växte upp på en bondgård i
Dearborn, Michigan. Han

1930-års Ford A Special.

T9

T-trorden började tillverkas i större skala 1908 och
kostade 950 dollar i inköp.
Bilen blev en enorm succd.

I slutet av l9l3
500

hade

000 T-Fordar lämnar

fabriken. Samm a fu infordes
löpande bandet, som egentligen hade skapats av Ransome Eli Olds. Der löpande
bandet drev upp tempot ytterligare och förbilligade
produktionen. 1915 hade en
miljon T-trordar tillverkats.
l92I var produktionen uppe
i 5 miljoner och 1926 gick
den 15 000 000 av der löpande bandet i River Rougefabrikerna i Detroit, som
nu hade blivit viirldens största industrianläggning .
NZir produktionen var på

1896

toppen 1924 gjorde man
7 500 T-Fordar om dagen.
Men nd.r man tillverkat
15 000 000 T-Fordar blev
Ford tvungen att komma
med en ny. Den 20 år gamla
modellen stod sig ej längre.
Det blev den inte mindre
bekanta A-F'orden, som debuterade L927. Modellen
föregicks av experiment för
200 miljoner dollar och
tvingade Ford att stänga sina fabriker helt i sex månader.
A-modellen tillverkades
till 1932, då den avlöstes av
den kortlivade modell B och
av en V-8 modell. Sammanlagt tillverkades A- och B-

T-Ford 1924.

fcirenklad

standardvagtr,
som under lång rid skulle
massproduceras så billigt att

alla kunde köpa den. Medarbetarna betecknade iddn
som vansinnig, men F'ord

stod envist på sig, köpte ut
sina protesterande kompanjoner, sffuntade i alla goda
råd och började bygga sin
modell T. Bilen blev historia.

20

modellerna i fem miljoner
exemplar. NZir Henry Ford
dog 1947 hade hans förerag
spottat ut 32 000 000 bilar.
Ett fantastiskt livsverk !
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Vt

fick möjligen en fjäder i hatten för vårt för-

som

vi alla hade haft till-

gång

till.

slag, men tyvärr inget
mer.
Som ni alla vet så har vi
ingen bra lösning på vår 1okalfråga idag. Vi strävar efter någonstans att hålla till
med både mekarlokal,

klubblokal, sammanträdesrum, bibliotek, fika etc, och
med bra parkering. Det var
då tanken på Bilbolaget
Bangårdsgatan dök upp.
Där skulle vi kunna använda gamla verkstaden i gatuplanet som teknikmuseum,
hela bottenvårrirrgen som
rep- och uppställningsplatser samt reservdelsbutiken
och "kontorshuset" som
klubblokal. Iddn var att
samla alla klubbar med intresse inom motorer,' bilar,
MC etc och skapa ett aktivitetshus inom motorhobbyn.Vi skrev brev till 19(!)

Vad hände? Jo, 2 stycken

av 19 orkade överhuvudtaget svara på vår förfrågan,
varav SHRA kunde tänka
sig att hyra ett antal rnekarplatser. På dom premisserna stupade hela projektet
tyvärr. Allt går snart ut på
samarbete i någon form for
att kunna kapa kosfirader,
att då skära i utgifterna så
hårt att man ej orkar ringa
ett telefonsamtal eller
skicka ett brev, det tycker
jag var oerhört svagt av
dom andra motorklubbarna

i

Ostersunds regiorlen.

Snacka om surjamtar!
Nog om detta, vi är fortfarande på jakt efter en
bättre klubblokal och har ni
något tips så hör av er till
någon i styrelsen.
JG.
,,i

kommunen och ställde nåsvaras innan

vi skulle upp-

vakta kommunen
Teoretiskt kunde

i

fråga.

vi bli

ca

2 500 medlemmar och hade
då blivit en så stor grupp
att vi gemensamt kunde ha
fått hjälp med hyran. Och
kanske en kommunal vakt-

rnästare,

er

kanslist

S

tyrelsen har tagit beslut om att inte ordna na-

gon marknad i år. Det
grundar sig på det faktum att den skulle då ha

kolliderat med Sundsvallsmarknaden och då
kommer vi

till korta vad

gäller besökare.
Någon kanske tycker att
vi kunde ändra datum, men

vi bör nog ha marknad i anslutnirrg till motormässan
annars blir det för lite folk.
Vi ordnar inte någon utställning av veteraner heller, utan detta får bli ett
mellanår for att vi skall orka komma igen med full
kraft nästa år.
Vi har däremot ett bra alternativ. Den 28 maj, som
är Kristi Himmelfilrdsdag,
kommer vår klubbmedlem

SOSchenbergiRörösjön

att anordna en privatbilsmarknad på Galhammarudden i Svenstavik. I fjol hade han jättestor tillströmmning av både säljare och

stycken motorklubbar i
gra frågor som skulle be-

MITTI{ORDEI{
MARKI{AI)

PRENUMERATION AV

CLASSIC MOTOR
Den medlem som vill utnyttj a medlemsrabatten
för prenumeration på tidningen får sjäIv kontakta
Classic Motors prenumerationsavdelni.rg.

etc
23

köpare av allt inom bil,
MC, skoter, delar etc. Han
inbjuder våra marknadssäl-

jare till ett genrep inför
sorrmarens marknader i
Sundsvall, Södertälje, Fa-

lun etc. Ring S O

Schenberg telefon 0687 111 55
vid eventuell förfrågarr.
JG.

F'RÅX

TTLL

Box 6072 (Tängvägen 28)
Ostersund

Önevägen 154
832 00 Frösön
Tfn: 063 - 436 18

Linde, Bo

F'ritzhemsgatan 15
Frösön

Fröjavägen L3 A
832 00 Frösön

Magnussoo, Rune

Bensjö 252
Bräcke

Bensjö 2920
840 60 Bräcke

Önevägen 13
F'rösön

Sv2irdvägen 2l
83 1 6l Ostersund

Johansson, Sven-Olov

Taptogränd 4
Ostersund

Taptogränd 5
83 1 38 Ostersund

Johansson, Björn

Thunbergsgatan 14
Johanneshov

Köpmangatan 49
83 1 33 Ostersund

Långbo, Ruben

Rafälven 1456

Tornäs 1
830 60 F'öllinge

Rudbeck, Claes

Evertsson, Bodil

Föllinge
Sjöberg, Per-Göran

Karbäcken 5265
Hoting

Storgatan32B

Demsar, Michael

Artemisgatan 35
Stockholm

Kyrkgatan 38
831 31 Ostersund

Näss6n, Jonas

§.kogsbruksvägen 99
Ostersund

Stöttingyä gen 4
831 73 Ostersund

Lundgren, Kent

Pl 562
Mörsil

Valtersgränd 7 A
830 04 Mörsil

Lundberg, Örjan

Ocke 1024
Mörsil

Ocke 1268
830 04 Mörsil

Wärme, Kurt

Box 64
Bispgården

Forsv agen 94
840 73 Bispgården

Hökbäck L445

Pl \46r

Henriksson,

Ulf

Johansson, Tommy

Lit

910 70 Dorotea

830 30

S.torgatan 24
Ostersund

Lit

Köpmarlgatan 48
831 33 Ostersund

24
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Eriksson, Britta
Fagervällsgränd 16
831 45 Östersund

Johansson, Tryggwe
Högarna 4340
830 30 Lit

Ramstedt, J Ola
Harrvägen 11
832 00 Frösön

Schödin, Johan
Onevägen 156
832 00 Frösön

Hemmingsson, Henric
Lägdevägen 5 E
831 42 Östersund

Bergner, Rune
Midgårdsgatan 3 F
831 45 Östersund

Olsdn, Gunilla
Bronshtingevägen 33
831 6I Ostersund

Ferm, Mikael
Hovslagargränd 3
831 38 Östersund

Backmäil, Gösta
Pr2390
840 64 Kälarne

Karlsson, Tommy
clo Eva Danebäck
Risslergatan 1 A
832 00 Frösön
Familjemedlem:
Eva Danebäck

Eriksson, Krister
Villavägen 4
840 73 Bispgården

Berghult, Birger
All6gatan 12
831 37 Ostersund

I-6mär, Stig
Apotekarvägen 228
831 S}Östersund

Ivan Westermark
Yttre Baggbo
781 93 Borlänge

Gringet som åkte buss till Hudiksvall 1974. Dom har blivit garnla gråhåriga kvinnor och mrin. De unga grabbarna ör nu 32 år gamla. 25
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Inbjudan
Gränsträffen 1992
Nordlskt A-FORD möte

Sommaren 1992 tråffås

vi i Hjo på Våtterns våstr.å str.and. Från
Stockholm ån det ca f,5 mil, från liöpenhamn EIIeF Oslo ca 4{:) mil.

För- cien som intr. liånner ti 1l H jo [,:an vi benåtta att ciet ån en idyt I i:;t.
I i ten stad med mång;r +ina hlrs, en stadspar.k sorn {t.ån biir jan vår- en trac
och l':ur'ånstalt samt en hamn med bl a fiske och ångbåtstra+i.tiVi han bol:at Hotel Eellevue som ligger alldeles
intilI
stådspår'lien cch
hamnen. De erbiuder o== två prislågen
på weekenden.. I nårheten finns
ocl:så vandrat'hem crclr camping.
Traditionellt
samlas vi på {redag efter-middåg och avglutar
dagen med
grillafton.
På Iördag kör vi nally och hat bankett med pnisutdelning
på kwå11en. På EöndåSen kanske vi kan ordna någon över.raskningSänd bifoga6" 1,y.1,:ort sA
till
oss, doc[; senast 1:e
=nåFt som möjIigt
februari
199?, om Du t.inkerdeltaga.
I böFjan. aw april
kommer vi ati:
sända ut definitiv
anmälningsbtan[.;ett
tiII
alla som sånt in ptreIj.minåranmå I an .

Vålkommen med Din ånmålån och vålkomm€n tiI.l

-

199?!

:.

Hjo och Gränstnåf{en
.

SVENSKA A.FORDARNA
Nybodavägen 2 t
s-762 00 RIFTBO
Tel. 0lV5-712 85
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SYENSKA A.FORDARNA
Nybodavägen 2l
s-762 00 RIMBO
SVERIGE

USABi
FORD Full Size Bak 42-64 Fr 35-48,
Fairlane 62-70, Falcon G0-65 +7O,
Granada 75-80, Mustang 65-ZB,
T-bird 56-57+ 61-G6, Torino 68-71.
Pick Up Bak 42 Gt Fram 35-65.
FRAZEH & KAISER 47.48.
GMC se Chevrolet Pick Un rnnr.
HUDSON 40.47.
INTERNATIONAL Scout 7t B0 Bak.
JEEP Clrerokee Bak 76-87 Fr 74-87,
Passar korta J10 Bak J10-20 Fram.
t"
LAFAYET tE Bak 38-40 Frarn 36-39.
LINCOLN 49-57, Versailles 77-BO
MERCURY Stora Bak 42-GZ Fr 39-4 B,
Comet 60-69, Cougar 67-73,
Monarch 75-80, Montego Z0-71.
NASH Bak 38-40 Fram 3G-39.
OLDSMOBILE Full Size 38+51-G0+
7l-76 Stw. Omega 73-79.
V
PLYMOUTH Stora bak 35-64 Fr 35-33tu
Barracuda 70-74, Belvedere 66-70,
[-,
Satillite, GTX, Road Runner G6-73,
Fury 65-66 +75-77 Stw, Volare 76-80
PONTIAC Full Size 37-57+71-7G Stw
Firebird 67-81, Phoenix 7l-79,
Ventura ll 71-77.
STUDEBAKER 39-48, Lark 59-01.
WILLYS Personbilar 3g-42.

DELAR TILL USABILAR
PICKUP o VANS 1950 - 90
NYA BLADFJÄDERPAKET

§

j

)

Q

tl

§

JUST NU MYCKET 4WD-DELAR

USA bildelar Sunne

.

Öppet vard 10-18 lörd

10-15

Butiken med nya delar 0565-70063
Lagerlörsälining beg.delar 0565-70053

HOVDINGEGATAN 11, S-824 OO HUDIKSVALL

ÖyERÅs Tel. 0650-182 65, Telefax 182 57
UEIERAIIBITDEIAR AB

VI HAR ExPANDERAT STARKT UNDER SENARE Ån. eru BIDRAGANDE oRsAK HÄRTILL AR VÄR LÄGA PRISSATTNING
ocH DET rönrnoeruor vAnn KUNDER vtsAT oss. vt TAcKAR rön orrre FÖRTROENDE MED ATT ERBJUDA
ER rueoRrusTÅENDE PAKETPRISER.
TILLFÄLLIGT ERBJUDANDE

BROMSSLANGAR

HJULCYLINDRAR

NYLIGEN inkomma, passar till många
äldre bilar bl a:
Nr. FC-l098. Pris 130:- inkl. moms

I

nedanstående tillfälliga prispaket ingår

alla hjulcylindrar både främre och bakre.
Passa tillfället att köpa även för framtida
behov. Moms ingår i nedanstående priser.

CHEVROLET 1937-48 Kr.l

1939-48
1946-61
PLYMOUTH 1946-61
DE SOTO
1946-61
CHRYSLER 1946-61
FORD
DODGE

100:-

Kr.1 100:Kr.1 200:Kr.1 200:-

Kr.l 200:Kr.l 200:-

BROMSPAKET

I nedanstående erbludande för CHEVROLET, FORD och VOLVO PV-444 ingår:
1 st. Huvudcylinder.
4 st. Hjulcylindrar.
3 st. Bromsslangar.
CHEVROLET 1937-39 Kr.2150:1939-48 Kr.1 850:1947-57 Kr.l 600:-

FORD
VOLVO

PLYMOUTH
DODGE

1929-30
1928-30

REO

1929-31

GRAHAM

1928-31
DE SOTO
1928-30
1926-30
CHRYSLER
Nr. FC-l100. Pris '130:- inkl. moms
volvo PV-36, PV-653, 659.
voLvo TR-676, TR-704.
VOLVO Last LV-66-120.

KOLVSATS, Dodge, Plymouth 9114.

I satsen ingår 6 st. kolvar kompletta med
bult och ringar.
Passande DODGE och PLYMOUTH
'1934-59
Q cyf . 3114 motorn
Overdim. .020 .030 och .040
Pris inkl. moms Kr.1 395:-

CHEVROLET 1937-53. 216,235.
Kolvsats, Alla dim. Std-.060
Kompl. med bult och ringar.
Pris 1937-40 Kr. 1800:1941-53
Kr. 1500:FRAMVAGNSDELAR, VOLVO 444, 544
Kr. 360:-

Spindelbultsatser, båda sidor
Länkarmslagring, nedre yttre
Länkarmslagring, övre yttre
Länkarrnslagring, övre inre
Priserna inkl. moms
VOLVO B4B och

Kr. 130:Kr. 140:Kr. 375:-

B 16

Kolvringsats STD,

Kr. 24O:-

rÖN A.FORD
Motorpackningssats
Vattenpump

Kr. 280:Kr. 550:-

BROMSBACKAR: CH EVROLET 1951-69

Fram

+ Bak

Pris. Kr. 450:-

.har unde,r TålS? år levererat bromsdelar, slitdelar och motordelar till nöjda kunder isverige samt iövriga Norden.
Fråga oss när du behöver delar till din veteranbil. Vi har Sveriges största sortiment i bromsdelar t6r USA-bilar mäd hydrauliska
bromsar 1930-60. Dessutom har vi stor sortering av P-ända{kulbutlar, spindelbultsatser, motorpackningssatser, kolvringsatse( kolvsatser, ramlager, vevlager, m m.
Vi

28

Automobittävling stockholm - Å.e - stockholm i augusti
1912.
Högsta hastighet vid dagsljus 30 km i timmen.

29

trFTERLYSÄIAtrG/
Finns det någon s9rn..k- lämna upply^sningar om dessa bilder, ägare, platsen diir korten
åir tagen etc.
Kontakta Sven Schylberg om ni väi något.

30

N{IITTNI@RDtrN[

N{IARKNADtrN
BSA Lightning 650

Annonser skickas till:

IVBK

cc

Indian sidovagnskorg modell Big Chief L947. Även

Royal Enfietd 500 l9SZ.
Pris: 17 000:-.
Volvo PV 444 L9S4 resery-

Bilklocka tilt Amerikansk
bil 1957. Har fått i uppdrag

delsbil.
Sven-Erik Åstrcim,
Basfug 3,840 93 Hede.
Tfn 0684-109 53.

sliten som den är behöver

T97L.
Pris: 13 000:-.

Damcykel Kungs L945.
Nyskick, nyrenoverad.
Volvo PV 544 l96L-62.
Nyrenoverad. Ei rostlagad.
'

7 500

rnil.

MEI(ARGARAGET

Box zO4S, g3l 02 öSTERSOND

Två stycken har nu flyttat ut och en tredje flyttar
i slutet av maj så nu blir
det lite rorarion på kölista
till garager. Ring rill Anders Eklutrd, garagefogde

sidovagnsfiisten.

och kolla var du står,
en plats dyker

kanske

upp snart.
Men som tidigare är de
endast avsedda för dom
som mekar, alltså ej fcir
uppställning.
Ett påpekande! Lackering är ej tillåtet i mek ar-

att reparera en bilklocka,

jag reserydelsverk. Fabrikatet är Westelox Nr ZZ790l5

och torde sitta i flera amerikanska bilar av SO-tals modell. L2 volt.
Gösta Lindström. Box 207,
840 31 Åsarna.
Tfn: 0687- 300 24,
arb 303 54.

garaget. Det säger sig
självt att utan ventilation
och utsug blir hela garaget som en sprutbox. Vi
kommer att komplettera
kontrakten med en ord-

Div Banracinghjul på fälgar 5 U2". Nya.
Nya siffror och bokstäver
i giutjärrr. Även för MC-

nurnmerplåtar.
Claes nuaUeck
Tfn 063 - 436 18.

Onskas:

ningsbilaga for att undvika misstag i fortsättning-

Sidovagnskorg

gll.

Indian Big Chief 1947.
Bytes mor: Royal Enfield
1929. Körklar, besiktigad
för tid och evighet. Deszutom i originalskick.
Gösta Lindstrcim. Box ZO7,

Vi har nu monterat

840 31 Åsarna.

Tfn:0687- 300 24,
arb 303 54.

etc.
JG.

I\{ARKNAD I S\MNSTAVIK
Hugade försäljare av veterandelar har chansen

på

Galhammarudde n i svenstavik.
Torsdagen den 28 maj.

Veteranmarknaden

börjar kl

AIImänna marknaden

börjar

(Kri sti Himmelftirdsdag)

Kontakta S O Schenberg telefon 068 7 - l!1

7.00

SS.

10.00

ett

I{Y MEDLEMSI\{ATRTKEL
FOR EN TID SEDAN FICK NI ETT FOR.
MULÄR I BREVIÅoaru FoR ATT FyLLA I
ERA FoRDoN TILL vÅn MEDLEMSMATRIKEL. DET Än uÅNGA SoM INTE HAR
sKrcKAT lN DESSA ÄN. FvLL I FoRMULAREN OCH SKICKA IN DOM GENAST
sÅ arr u rÅn en sÅ konlFl-Efi MATRIKEL SOM MOJLIGT.

BqTTOMI

REDAKTToNSKoMMTTET

