
Datum: 2019-08-25 Start: 07:00 Hemma: 18:00 Utflyktsmål: Eskilstuna Veterandag 

FÖRARE BIL PASSAGERARE 

Rolf Pontiac Grand Prix 1965 Madde 

Jonas Oldsmobile Cutlass 1966 Åsa 

Åke Dodge Dart GT 1966  

Tomas DeSoto Club Coupe De Luxe 1950 Wilmer, Alva 

Väder: Fem av fem. Fantastiskt. 26 grader och inte ett moln. Mycket bilar kom det, fältet blev fullt. Vilket "avslut"... 

Info: Fem medlemmar, en stöd. Tog bara typ 15 minuter så var vi inne, vi parkerade typ 09:30. Fyra bord och alla var 
grymt fikasugna. Sen var det ju Marknaden som gällde och det tog många timmar plöja igenom den. Gick tillbaka till 
bilarna i omgångar för att fylla på vatten och föda. Det köptes skyltar, vinställ, fördelarlock NOS, lindning generator 
NOS, bobby-car, trädgårdstolar barnstorlek, pripps blå glas och bricka, pripps ölsejdel, tavelram. Såldes faktiskt 
hamburgare i år. Vi såg andra Hälleforsare, Gunnar o Lena H, vi såg Willy G Saab. Kärkkinen stötte vi på också. Vi kollade 
in så många bilar vi hann förstås, är en fantastisk blandning i Eskilstuna. Vi satt och njöt och strosade runt och njöt. 
Trevliga flyguppvisningar hela dagen. Vi åkte hemåt vid typ 15:30, var lite kö ut, typ 20 minuter, och sen var det 
broreparation i Arboga så vi kom inte till Dinner, blev gamla vägen till Örebro, tankstopp vid Lillån för att sen åka hem. 
De Soton pytsade ur sig lite vatten efter Arboga, annars funkade allt bra trots värme och bilköer. /Rolf 

 

Bild1: Pontiac, De Soto, Dodge och Oldsmobile trivs i solen. Fika sugna väg vikingar. 
Bild2: Kul se bruksskick på Camaro. Alla behöver inte vara blank svarta och ha race-stuk. Grymt cool. 
Bild3: Loppis - finns nästan allt. Tar bara så lång tid om man ska kolla noga. Marknaden är ju stor. Swish är ju ett lyft för alla. 
Bild4: Olda 442 cab 1967, inte helt vanlig. Jonas intresserad. 
Bild5: Buick Road Master. Dessa "sedanette-modeller" börjar bli snyggare och snyggare. Grymt stora. Huven är ju brutal. 
Bild6: Chrysler New Yorker stationsvagn 1960 4dr HT, med tillhörande stor Air Stream husvagn. Maxat. Figurerat i biltidningar. 


