6000 Big Meet vanity
license plates are
givet out FREE every
year. First come - first
served Friday and
Saturday morning.
They are collectors
items world wide!

Power Big Meet # 41 July 5-7 2018.
Second time and the Hovby Airfield at the
beautifull city of Lidköping in Sweden.
2018 was a crazy year with a summer long
extreme heatwave in northern Europe. Still
a great year for the show with some 17.000
cars on the showground over 3 days. A
hugh swap meet and visitors from over 40
countries. One of the best swap meets in
the world!

Sweden has a hugh US car following especially cars from the 50:s and 60:s!
If you plan to attend the 2019 Power Big
Meet please make sure to make hotell/
camping reservations in the Lidköping
area well in advance!
The Show Area is open to all kinds of enthusiast vehicles including trucks.
NO overnight parking inside the Power
Big Met showground.
See you July 4-6 for Big Meet #42!!

Att originalet är bäst är
det knappast någon
tvekan om! #41 i år!
Power Big Meet lockar köpsugna
entusiaster från hela världen. På Big
Meet finns säljare med kvalitet och
det betyder extremt mycket! Sverige
är känt för sitt fantastiska USA-bils
intresse. Exakt hur många nationer
som finns på Big Meet är svårt att
säga. En gissning på runt 40 länder är

säkert nära sanningen.
- Jag sålde dubbelt så bra i år mot
ifjol berättar Jonas Eliasson från
Ystad som säljer Cadillacdelar. Minst
50% av köpen gjordes av utlänningar.
Räknade till minst 12 länder men det
kan ha varit ännu fler.
Flera andra säljare rapporterade
också om rekordförsäljning. Nästan 3
kilometer marknadsgata blir till en

enorm galleria för bildelar, nostalgi
och annat som hör till hobbyn. Inte
ens i USA kan man hitta en lika bra
marknad i nutid när ebay mer eller
mindre förstört Carlisle, Hershey med
flera klassiska evenemang.

Nu ser vi fram emot
Big Meet #42 4-6 juli 2019!

Hittar man inte delarna längs marknadsgatan på Power Big Meet så finns dom
inte - kanske en överdrift men utbudet
lockar entusiaster från hela världen!!
3 kilometer säljare är en härlig upplevelse
med få motsvarigheter! Dessutom finns
det ett trevligt utbud av kompletta bilar på
Big Meet - den delen har ökat med åren.
Folk från restauranger, fik och garagepyntare från hela Europa brukar glida runt på
Big Meet - hänga på låset - redan vid öppningsdax på torsdagen. Först till kvarn!

Miss Chevy Sess, Jennie Mark från
Knäred utanför Laholm tog hem titeln 2018. Det var publikens röst
som avgjorde. Rejäl pokal, smakriktig raggarchampagne och 1000 kr
var belöningen. GRATTIS! Miss
Power Big Meet delade givetvis ut
alla prispokaler på lördagen

Snygg uppställning på Hovby framför
Långens röda ”truck&trailer”
Kenworth. Alltid med perfekt puts!

Perfekt sommarväder gynnade fredagens avslutande festligheter på Big Meet.
12 välklädda tjejer ställde upp i Miss Power
Big Meet tävlingen. Anmälan gjordes på
plats så vi visste inte hur det skulle fungera
på förhand - men det blev jättelyckat! Miss
Chevy Sess, Jennie Mark, vann tävlingen.
Domare var publiken som fick vissla, tjoa
och applådera sin uppskattning av deltagarna. Vi mätte sedan ljudet med decibelmätare. Tvåa blev fjolårsvinnaren välkända Miss Ruby från Hässleholm.
Stort tack till alla tjejer som hjälpte oss
med en trevligt inslag på årets Big Meet.
Kjelle Power tog på sig rollen som vigselförrättare - en mycket glad, uppspelt
och improviserad sådan - som avslut på
fredagens träff. Tyvärr drabbades vigselförrättaren av minneslucka efter 10 timmars
jobb så namnen på deltagarna i brölloppet
blev inte noterade. Vittne var välkände
Sören Persson från Hillerstorp som var tyst
i 5 minuter för första gången i sitt liv!
De nyvigda gled i alla fall ut från Big
Meet i en lagom patinerad Pontiac Bonneville prydd med svenska flaggor och
skramliga ölburkar hängande i aktern. Stort
grattis från alla oss på Power Big Meet!
.

Mats-Ola har varit en av domarna på Big Meet i 30 år! Här med Göran
Abelsson, Ketil Olsen, PG Hellstrand, och Hönsa-Leif. Klassiskt team!

Mats Ola Larsson har besökt samtliga 41 Power Big
Meet sedan starten 1978. ”Lången” är en evig entusiast,
optimist och profil som sätter sin prägel på träffen.
Hans enorma -59 Impala bygge skiner också!

NÄSTAN NOLL SÖMNBEHOV
Power Big Meet nummer 1 på en
dammig grusplan utanför motorbanan i
Anderstorp 1978. Bara 80 bilar kom till
premiären och vi tyckte att det var
EMORMT många . Mats Ola Larssons han var då bara 21 år gammal (född
1956 och fyller år i december) - gröna
-59 Cadillac utsågs till Best in Show.
För 40 år sedan hade vi givetvis
ingen aning om att bilträffen skulle bli
världskänd och fortfarande ”alive and
kicking” 2018. Än mindre att Mats Ola
skulle vinna flera Best in Show under
åren.

Larsson har utmärkt sig som ett otroligt energiknippe med nästan noll sömnbehov. Ett tag körde han tidningsbil mellan
Göteborg och Malmö tur och retur på nätterna. Gick sedan i stort sett direkt till jobbet på Volkswagen i Mölndal och skötte all
tvätt (mekoveraller, handdukar etc) på 5
stora tvättmaskiner under ett par timmar.
Och därefter rakt på jobbet som mekaniker
i verkstaden 7-16. Slutligen byggde han på
sina projektbilar kvällstid. Sov Lången 10
timmar PER VECKA så var det nog max!
Det är väl inte lika högt tempo idag
som 60 plussare - men inte långt ifrån.
Lången har dessutom lyckats med det näs-

tan omöjliga: att få sina två barn Amanda
och Andreas väldigt bilintresserade. Är alltid med på bilträffarna.
På Big Meet dyker Lången upp med
sitt jättelika röda lastbilsekipage: en helfrisk och alltid extremt välputsad Kenworth
med jättelik trailer på dragskivan inredd
som bostad med alla bekvämligheter.

FINBILSGENERAL!

De senaste åren har Lången skött
uppställningen till finbilscrusingen med den
äran. Perfekt uppställning och avfärd in till
Lidköping för 200 entusiastbilar. Inte så enkelt som det låter om bilarna ska glida fram
med bara några meters lucka!
Vi kör väl på mot horisonten med ett
leende några år till - eller hur Långeman?

Stort tack till alla glada tjejer
som hjälpte oss med en trevligt
inslag på årets Big Meet!

ÖVER 80 HOT RODS BESÖKTE BIG MEET

SNYGGT JOBBAT SSRA!

Vi fick ett mejl från Aulis
dagen innan årets Big Meet
öppnade i Lidköping..
Hello Bibi and Kjell
Yesterday morning 5.00 my 1932
Ford 5w Coupe with -32 Roadster on a
trailer behind stopped on the road 70
km before Åbo. Vertex magneto not
give anymore spark. I was trying to
fix it 2,5 hours on the road, rainy……
.but not good results.
I was back home at night 18.00 in
Seinäjoki on a tow truck. All hot rod
parts unloaded today to the garage
and I washed my -32 roadster.
Now I load some Mexican blankets and few hot rod part in trunk
and I come only with ROADSTER
and will drive all night!.

Det saknas int bevis för att Aulis Hämeenkorpi är lätt galen. Färden till årets Power Big Meet
2018 från hemmet i finska Österbotten till Lidköping har sina poänger. Aulis B17 Bomber totalnostalgiska -32 Roadster belönades med 1:a pris i Hot Rod klassen. Ytterst välförtjänt!
SIljaline is in Stockholm 6.00 and I
hope to be at the show in Lidköping (400
km takes at least 4 hours!) 10.00 – 11.00
Friday. Sorry about the delay. I have something called “Bad Karma” between me
and Power Big Meet (last year drive axle
broken my 1940 Ford Panel delivery 20 km
before Hovby flygfältet…..
That´s why I come now only with roadster and I want to “win this situation”.
“No back steps”! I dont give up!
See You tomorrow - Aulis.

På ren svenska: Aulis kör 20 mil söderut från Seinäjoki mot Åbo när magnettändningen går sönder på 5 fönsters -32 kupén.
Han försöker laga magneten i 2,5 timmar i
ösregn längs vägen innnan han ger upp
och fixar en bärgare som kör hem bilarna
20 mil norrut.
Sedan lastar Aulis om och drar iväg
strax efter midnatt - utan sömn - 30 mil söderut i -32 Roadstern för att nå färjan ÅboStockholm som går 6 på morron. Färjan
kommer till Stockholm 10 och därefter iväg

ytterligare 40 mil mot Lidköping, Och då
pratar vi öppen Roadster med kompressormatad sidventils V8 och minimal komfort!
Är Aulis lätt galen? SVAR JA!

Aulis flitig bilbyggare
Aulis Hämeenkorpi har byggt ett antal
hot rods genom åren och med finsk envishet gör han ALLT själv. Bygger motorn,
plåtjobben och sprutar lacken! Med mera!
Det handlar i det här fallet om ett original -32 Ford chassi med Brookville kaross

som är inspirerat av det välkända
bomb planet B17 ”Flygande Fästning” från
2:a världskriget. Stolarna är till och med
originalstolar från en B17.
Aulis är en jättepetig hot rod byggare det är klassiska delar som gäller. En flitig
detektiv och besökare av kända säljsajter i
USA! Gillar man ”dom rätta” bitarna finns
det massor att kolla in på Aulis Roadster!

5 liters sidventilare!
Motorn är en ”big mountain” sidventilare baserad på ett Ford 59L block från
1944-48 byggt i Kanada. En Eagle vevaxel
med 4,25 tum slaglängd ger 300 kubiktums
slagvolym. Original är 239! Ross smidda
”Big Bore” kolvar, SCAT H-beam vevstakar, Potvin 400 racekam, Isky ventilfjädrar,
Manley ventiler och och Offenhauser topplock är en lyckad kombination!
Den unika kompressorn är en McCulloch M-40 tillverkad 1940. I fint skick efter
total genomgång. Två stycken Stromberg
81 förgasare ger bränsle och gnistorna
kommer från en Vertex magnet som Aulis
konverterat från Big Block Cheva till Ford
Flathead.
Aulis har kört bortåt 500 mil med Roadstern i sommar utan några problem. Det
sitter en 3,25:1 utväxling i 1940 bakaxeln
kopplad till en -39 Ford låda med Lincoln
Zephyr drev bakom de kraftfulla Flatheaden. Motorn varvar tämligen friskt men det
får man leva med om man vill åka nostalgiskt - i motsats till modern toppventilsåtta,
5 växlad manuell låda och Ford 8/9 tums
bakaxel som sitter i flertalet hot rods
byggda på senare år!

Traditionellt chassi

Aulis har gjort ALLT själv - även lackeringen!

Chassit är en studie i traditionellt hot
rod byggande. Originalram med framvagns
balk från en A-Ford, I-beam framaxel från
en truckmodell med vända fjäderhänken,
original V-stag, -40 Ford trumbromsar runt
om. Ett antal ”lätthål” i ramtassarna både
fram och bak plus i K-balken ger lite busigare utseende. Fälgarna är Rocket Indy
Solid 16 tums racing wheels - nygjorda kopior på Halibrands klassiska Roadster racefälgar i magnesium från 1940-talet!
Passar perfekt på bilen!
Aulis har lagt massor av tid (totalt ca
800 timmar på rodden) på inredningen.
Original B17 flygstolar från 1940-talet tillverkade i Kalifornien är gjorda i trä och var
ett absolut krav. Oavsett pris! Köptes i USA
efter år av letande och var långtifrån billiga.
Skulle det var B17 Bomber tema så fanns
det inga genvägar!
Aulis har renoverat stolarna och byggt
egna stolsunderreden. Instrumentbrädan i
stil med dom klassiska Auburn brädorna
funkar ihop med Stewart Warner mätare.
Vi kan inte annat än att gratulera den
finska sisun och målmedvetenheten. Aulis
har lovat att återvända till Big Meet #42 i
Lidköping i juli 2019. Han pratar finska,
engelska och lite svenska, Möt honom
längs säljgatan och kolla in vad som hänt
hos Aulis Hot Rods under vintern!

Hemma efter en katastrofal resa lastar Aulis om och drar
iväg strax efter midnatt - utan någon sömn - 30 mil söderut
i -32 Roadstern för att nå färjan Åbo-Stockholm som går 6
på morron. Färjan kommer till Stockholm 10 och därefter
gasen i botten ytterligare 40 mil mot Lidköping och Power
Big Meet. Och då pratar vi öppen Roadster med kompressormatad sidventils V8 och minimal komfort!
Är Aulis lätt galen? SVAR JA! Vi ses igen 2019!

Man kanske inte ska tro
på så kallade experter!

Complete Book of Collectible
Cars är en ”bibel” på cirka 600
sidor som var tänkt som en prisguide för entusiastfordon i framtiden. Författarna visade sig få
totalt fel om nästan allt! Bilar som
skulle öka i värde har rasat och
dom som ansågs helt ointressanta har förvandlats till ”guld”.
Boken skrevs 1982 och många
kromtyngda fenbilar och muskelbilar är idag värda minst 50
gånger mera än förväntat! Vissa
100 gånger mer! Man kanske inte
ska tro på så kallade experters
spådomar om framtiden!

Inga sanningar är eviga påstås det!
1982 påstod den 400-sidiga boken
”Complete Book of Collectible Cars
1940-1980” att 1958 och 1959 Cadillacs
var fula - ”förkromade monster” - som
var helt absurda. Något pris gick inte att
sätta på 1958 och 1959 Cadillac eftersom dessa groteska skapelser var totalt
ointressanta och utan samlarvärde för all
framtid. Därför utelämnades modellerna
ur prisguiden! Birarritzerna borde skrotas direkt för att göra världen vackrare!
Samma öde drabbade Oldsmobile
1957-1960. Författarna till boken (som
gjordes i samarbete med tidningen Consumer Guide) skämdes bokstavligen för
att dessa bilar någonsin tillverkats!

Konstigt nog fanns Buick Limited 58
med i prisguiden (man bad om ursäkt för
det!) och man skrev helt kort att en Limited 58 cabriolet i perfekt nyskick kunde
värderas till 7000 dollar (nypriset 1958
var en bra bit över 5000 dollar!) men att
värdet aldrig någonsin skulle gå upp i
framtiden! Vilket inte var helt korrekt...
Däremot värderade man udda modller som 1949 Kaiser cabriolet i perfekt
skick till 14.000 dollar. En bilmodell som
det är extremt liten efterfrågan på idag.
Boken skrevs - som sagt 1982, dvs
för 36 år sedan. Så fel författarna Richard M. Langworth och Graham Robson hade....
Hur gick det med dessa ”vise mäns”
spådomar om framtiden?
Ja, ni vet själva: dessa ”grymt fula”
bensinslukande Eldorados från 1959 är

numera dom dyraste av samtliga amerikanska full-size bilar 1940 till 1980!
Priset för en perfekt Biarritz -59 i kanonskick kan på storauktionerna i USA
hamna på flersiffriga miljonbelopp..

INFLATIONEN GÅR VIDARE...
Även om vi idag 36 år efter det att
den här prisguiden publicerades skrattar
åt dom rent ut sagt idiotiska påståendena i boken ska man aldrig vara kaxig.
Om 10-20 år kan en -59 Biarriz vara
värd 10 miljoner kronor. Eller ingenting
om världen står i brand och nöden står
för dörren och vi har annat att tänka på.
Vi ska helt enkelt var extremt försiktiga om att spå om framtida värden
på våra klenoder. Kom ihåg det!

En av de absoluta höjdpunkterna på Big Meet
2018 i Lidköping var en
unik uppställning av hela
9 stycken 1959 Cadillac
Eldorado Biarritz cabbar
på fredagskvällen.
Gåshud de luxe att se så
många klenoder på ett
och samma ställe!

Dessutom påstås det att det fanns
ytterligare minst en Biarritz på det jättelika träffområdet Hovby Flygplats fredagen 7 juli! Kanske två! 10 eller 11
exemplar av ”King of the 50;s” modellen
på ett och samma ställe är väldigt unikt!
Men med tanke på att det tillverkades
hela 1,320 exemplar av -59 Biarritz cabben låter det inte så unikt som det är - i
lilla Sverige dessutom! En av bilarna
kom från Norge.
- Vi satsar på att bli ännu fler Biarritz
cabbar på Power Big Meet 2019, säger
Kent Karlsson (vit Biarritz köpt i Florida
2016). 15 bilar samlade vid bedömningen fredagen 5 juli klockan 15.00 är
målet!

- Vi satsar på att bli ännu
fler Biarritz cabbar på
Power Big Meet 2019, säger
Kent Karlsson (vit Biarritz
köpt i Florida 2016). 15 bilar
samlade vid bedömningen
fredagen 5 juli klockan 15.00
är målet! Fullt möjligt!

Fint väder, 200 finbilar och Mats Ola Larsson som cruisingboss gjorde
årets Big Meet finbilscruising till en av de bästa och mest välorganiserade under Power Big Meet någonsin. Gatorna i hela centrala Lidköping kantades av 1000-tals åskådare när bilarna gled fram i täta led
denna soliga och varma fredagskväll. Presentationen gjordes på Nya
Stadens Torg i centrala Lidköping. Bilderna från avfärden från Hovby.
TACK till ACCS Lidköping som crusingvärdar under hela Big Meet!

Resultat från Power Big Meet 2018
Hot Rod
1. Aulis Hämeenkorpi, Seinäjoki /FI,
Ford Roadster, 39+ p
Custom
1. Picke Johansson, Lidköping,
Chevrolet Impala -58 cab, 30+ p
2. Kent Jonsson, Axvall,
Hemmabygge årsmodell 2015, 30 p
3. Per Åke Larsson, Kållered,
Pontiac Silver Streak -48, 23 p
Street Machine
1. David Gunnars, Rättvik,
Chevrolet Biscayne -61, 45+++ p
2. Stefan Söderblom, Gävle, Plymouth Baracuda, 39+ p
3. Lasse Ekelund, Jönköping, Chevrolet -57, 36 p
Pickup & Jeep
1. Viktor Svensson, Skövde,
Dodge Ram 2500 -12, 39+ p
2. Tomasz Rozkosz, Wrocklaw /Polen,
Ford F1 -51, 31 p
3. Claes Hellbom, Vårgårda,
Jeep Wrangler JK -15, 19 p
Europébil
1. Familjen Persson, Staffanstorp,
Volvo PV -64, 31+ p
2. Bengt Karlsson, Vinninga,
Volvo 142 de Luxe -72, 31 p
3. Frank Eriksson, Tråvad,
Volvo Amazon -69, 23 p
Classic (1954 o äldre)
1. Dag Sandnes, Drøbak /NO,
Chevrolet Bel Air -53, 38+ p
2. Martin Windjuul, Kalundborg /DK,
Oldsmobile Fiesta -53, 33+ p
3. Tarmo Uffert, Tartu /Estland,
Lincoln Continental cab -47, 33 p
1955-63 Hard Top
1. Åke Mellbin, Västerås,
Chevrolet Impala -58, 46++ p
2. Mikael Eriksson, Lysekil,
Chevrolet Impala -58, 37 p
3. Mikael Sahlbring, Uddevalla,
Chrysler 300 F -60, 34 p
1955-63 Cabriolet
1. Stefan Wernestrand, Lidköping,
Chrysler 300 F -60, 46+++ p
2. Roine Nilsson, Anderstorp,
Ford Sunliner -56, 45+++ p
3. Dan Ljungblad, Ryssby,
Chevrolet Impala -58, 44 p
1964-73 Hard Top
1. Tord Petersson, Älvängen,
Mustang Boss 302 -70, 40 p
2. Janne Uttrin, Lidköping,
Plymouth Barracuda -71, 36++ p
3. Dick Gillén, Uddevalla,
Camaro RS -67, 36 p
1964-73 Cabriolet
1. Kurt Persson, Lilla Edet,
Ford Mustang -65, 45+ p
2. Mikael Öhrn, Ekenässjön,
Oldsmobile 442 -69, 34 p
3. Joakim Storm, Sandsjöfors,
Chevrolet Impala -65, 32+ p
New Classic (1974 o nyare)
1. Christer Andersson, Bor,
Shelby Super Snake -17, 43 p
2. Jan Askåsen, Borås,
Cadillac Eldorado cab -84, 40+ p
3. Magnus Axelsson, Äspered,
Ford Mustang Super Snake -16, 38++
Best in Show
Stefan Wernestrand, Lidköping,
Chrysler 300 F -60
City of Lidköping Award
Gunnar Eriksson. Eksjö
1955 Chevrolet Bel Air

En superbig Boss motor
på hela 347 kubiktum i
Björns busbil! Gött mos!

Original 290 hästars Boss
302 med Shaker. Höga
poäng av domarna!

Tord Pettersson och Björn Ahlberg äger
vars sin Boss 302 Mustang. Bossen är
en ovanlig muskelbil som bara tillverkades 1969 och 1970. Tords petrenoverade 70:a vann på årets Power
Big Meet medan Björns 69:a är en sänkt
och patinerad busracer i klassisk stil.
En härlig historia från Västkusten!
Historien om de båda röda (färgen
heter Calypso Corrall) Mustang Bossarna
har verkligen sina poänger. Tord och Björn
är nämligen kompisar och Mustang entusiaster. Poängen med storyn är att båda
köpte sina Boss 302:or av en man kallad
GAIS:aren (GAIS är et fotbollslag i Göteborg) som gillade muskelbilar och detta
specifika fotbollslag.
Boss 302 Mustanger är mycket svåra
att finna - inte minst i Sverige. Dom byggdes med en extremt pigg och varvvillig
Ford 302 kubiktums V8 på 290 hästkrafter.
Motorblocket är speciellt för Boss 302 liksom topplocken (med snedställda ventiler avgasventilerna är dessutom saltkylda) typ
Ford 351 Ceveland. Samtliga Bossar hade
4-pet manuell låda (lilla Ruggen) och Ford
9 tums bakaxel med 31-splinsade drivaxlar
och så kallat speciell järnlegering i diffhuset. Alltså mer eller mindre racerbilar för
gatan!
Tords 70:a köptes 2012 i totalt ned-

plockat skick. Den hade varit ”sprängd i
bitar” i massor av år (troligen redan på
1980-talet!) och passerat ett större antal
ägare efter importen runt 1975. Ingen hade
orkat påbörja en renovering och ett antal
specifika (och dyra!) Boss 302 originaldelar hade sålts av över åren.
Det var en grym chansning att köpa
Bossen i lådor. Motorn var dessutom ”skjuten” så både nytt motorblock och nya topplock krävdes. Vad som fattades i övrigt
insåg Tord efter hand som han plockade i
lådorna. Det var en hel del...
- Dessutom köpte jag och betalade för
”projektbilen” osedd. Vågade inte chansa
på att nån annan skulle slå till först! Dock
hade kompisen Björn Ahlberg kollat men
det var svårbedömt! Chassiplåten visade i
alla fall på G-code vilket är korrekt för en
Boss 302. Objektet fanns i Onsala söder
om Göteborg där den stått i en lada i över
10 år. Karossen var helt OK och bara bakskärmarna hade fått plåten bytt. Det gick åt
42 säckar sand när vi blästrade karossen!

KÖPT I ”KARTONGER” FÖR 6 ÅR SEDAN....
NYTT BOSS BLOCK
Motorn lämnades in till Engine Kit Racing i Storfors Värmland, som är specialister på Ford-motorer, för omborrning av
cylindrarna till 0,30 överdimension.
- Jag hade då köpt ett nytt äkta Boss
302 block från en firma i New York. Originalblocket hade skrotats efter en övervarvning. Boss 302:orna kom standard med ett
övervarvningsskydd instält på 6.250
varv/min. Tog man bort detta gick det att
varva ännu mera. Tyvärr med katastrof
som följd - förr eller senare!
Den officiella max motoreffekten var
290 hkr vid 5.200 varv/min. Men det fanns
mer att hämta om man var orädd!
Jag hade precis vunnit en budgivning
på E-bay, på två stycken Bosstoppar inklusive ventiler och när jag andra gången var
uppe till Pär på Engine Kit Racing, tog jag
med mig topparna för att kontrollera ventilstyrningarna.

TITANVENTILER

1:a plats i 64-73 klassen på
Power Big Meet 2018. Grattis!

När vi tog ur ventilerna, säger Pär, att
det måste vara titan ventiler på insugssidan, p.g.a att de var så lätta. Ford använde
dem när de körde Trans Am racing. När jag
kollade upp dem, skulle det vara DOZX6507-A, titanium (85 grams) och 2.19 tum i
diameter. Utblåsventilerna var i rostfritt.
Styrningarna byttes på utblåssidan till
mässing och teflon tätningar monterades
på samtliga styrningar. Nu började det roliga med att sätta ihop motorn. Det monterades nya lager och den nybalanserade
vevaxeln med stakarna samt kolvar.
302 Blocket är borrat med stressplattor och för plasma/molyringar, som är en
specialhoning i cylinderloppen efter borrning. Nytt NOS oljetråg och en ny högvolym oljepump monterades. Skvalpplåten
bar spår av det gamla motorskottet men lagades. Samtliga bultar till lagerbockar vevaxel, topplocken och stakarna, byttes till
ARP-bultar. Sedan var motorn klar!
2017 - hela fem år efter det att vi släpade hem karossen från Onsala - var Bossen på väg mot målet: fint originalskick.
Detta var första gången bilen stod på
alla fyra hjulen sedan 1980-talet. Det var
spännande. När jag och Marcus, min son,
skulle starta upp den snapsade jag förgasaren med lite bensin och vi gjorde ETT
försök. Den startade direkt! Lyckan var fullkomlig. Vi lät motorn vara igång i cirka 20
minuter för inkörning. Dagen efter provkörde jag Bossen för första gången och jag
blev inte besviken. Bossen fungerade alldeles utmärkt!
- Såg på ebay att man ville ha 30.000
kronor för en original Boss 302 fördelare
med dubbla brytare. I dagens läge är det
nog omöjligt - inte minst ekonomiskt - att
renovera en -70 Boss 302 som den jag gav
mig på avslutar Tord.

BOSS 302 1970 - BIG MEET VINNARE 2018!
Tord driver en bilverkstad i Älvängen. Hans Boss 302 är en av hela 7014 tillverkade
70:or. 866 av dessa lackades i Calypso Corral. Vanligaste färgen både 1969 och
1970 var Bright Yellow. Boss 302 innehåller massor av unika - och dyrköpta - delar!

BUS-BOSS 302 1969
Björn Ahlberg köpte sin -69 Boss (en
av 1628 tillverkade sextionior och en av
410 målade Calypso Coral) av ”Gaisaren” i
Onsala. Samma man som sålde Tords
70:a Boss 302. Bilen är fortfarande duktigt
sliten i lacken (aldrig ommålad!) och bucklorna i taket finns kvar. Troligen orsakade
av att man lagrat brädor på taket!
Några planer på att originalrenovera
har inte Björn. Han gillar den busiga stilen
med mattlackad motorhuv, klassiska MiniLite fälgar och ordentligt sänkt fjädring. Lite
känsla av dåtidens Trans Am racerbilar,
Bilen var egentligen inte till salu men

Björn gav sig inte och till slut blev det affär.
Motorn fanns inte med vid köpet. Björn
skaffade då en vass Boss motor på hela
347 kubiktum byggd av den kände motormannen Joe Sherman i USA. I övrigt är
drivlinan original 4-pet och 9 tums axel.
Boss 302 kom från fabriken med ”competition suspension” (bl.a. förstärkta fjädertorn, grövre kränghämmare, kraftigare
spindlar och skivbromsar fram), Hurst växelspak och massor av andra raceinspirerade delar. Ett exempel är frostpluggarna i
motorn som är skruvade på plats. Inte ditbankade som är normalt på en V8!

Cool Classic byggd på ett nytt Morrison chassi.

Snyggt jobbat hos Corvetteklubben!

KLUBBPARKERINGARNA ÄR ETT VIKTIGT INSLAG PÅ BIG MEET VARJE ÅR!
Göran Sjödahl är en känd Camaroentusiast

Märkesklubbarna har alltid varit en
viktig del av Power-träffarna. Det gäller
”dom lokala” träffarna lika väl som
årets höjdpunkt Big Meet.
Dom dominerande klubbarna är Classic Mustang Club (störst med nästan 4.000
medlemmar!), Club Corvette Sweden, och
Camaro Club Sweden. Även Classic
Chevy Club, Club of American Ford, Cadillac klubben, Walter P Chryslerklubben och
SSRA Swedish Hot Rod Association med
flera har många likasinnade i sina fållor.
Vilket är jättekul!
Störst på Big Meet blev Classic Mustang Club som samlade ett imponerande
område med Mussar. Ska vi klassa någon
klubb för ”bästa tillväxt” bör det vara Clas-

sic Chevy Club som drog samman en
snygg samling 55-57 Chevor från olika håll
i Sverige. Många långväga dessutom!
I år flyttade vi klubbmontrarna till en ny
plats - i slutet av marknadsgatan. Mycket
bättre plats än 2017! Det tar alltid lite tid att
”hitta hem” på det jättelika träffområdet på
Hovby flygfält. Men vi fick intrycket av att
det fungerade bra direkt. Nästa år lär det
bli ännu bättre - ännu fler märkesbilar hittar
hem - så att säga!
Det är lokalavdelningar till moderföreningarna som sköter klubbparkeringarna.
Camaro-klubben och Mustangklubben brukar ha fint besök av folk från respktive styrelse. Nämligen Göran Sjödahl från
Camaro-klubben och Tord Jönsson från

Mustangklubben. Inga-Lill Johansson från
Lidköping är dessutom klubbens kassör.
Flertalet märkesklubbar brukar ha egna
bedömningar, aktiviteter och prisutdelningar under Big Meet. Det blir så att säga
en träff i träffen!
Vi vill också passa på att tack Crille
Bergström och Eagles Car Club för all
hjälp med parkeringen inne på träffområdet. Det är hela sju filer i insläppet som ska
slussas ut på fältet utan onödiga köer. Det
krävs erfarenhet för att få detta att fungera!
Nossebro MK skötte insläppen och flera lokala föreningar fixade Svensson P, städning och bistod ACCS på bästa sätt!
BRA jobbat!

Glada arrangörer hos Classic Mustang Club!

