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JEMTLAIVDS VETERAIVBILKLI]BB
BOX 2045, B3r 02 öSTERSUI\D

-

J E MT I^ANDS V ET E RAN B I LKLU B B
bildades l97O och är en sammansluuring ay ca 400 medlemmar
med ca 800 fordon, som vill verka för att historiskt intressanta
fordon bevaras, restaureras till orginalskick och behålles inom
låinet.En annan viktig sak för klubben är att alla vi medlemmar
ska träffas och ha trevligt tillsammans med våra gamla fordon.
I klubblokalen åir det öppet hus varje Måndag kl 19.00 - 22.00. Där kan du ta en kopp
kaffe medan Du studerar klubbens bibliotek och arkiv. garagedelen får medlemmar
hyra mekarplatser.
Som medlem fär Du bl.a Motorhistoriska Riksförbundets stora annonsblad, med
annonser för hela Norden, och en evenemangskalender, innehållande alla årets
evenemang i Norden. Som medlem får Du också, efter minst 1 års medlemskap, teckna
den specialförsäkring som finns Skandia eller Folksam. Genom klubbens
gruppabonnemang får Du rabatterat pris pä Classic Motor.
Rabatt fås även hos: Auto-Tjiinst, Heggens Industribläster, Ima kembar, Jerö
Produkter, Kilremslagret, Morten Maskin, HP-Färg, Fresks, Laitis, Reservdelen,
Elektrodiesel och hos Blackstone vid rep av kylare och värmepaket. Samt mot
uppvisande av Ditt medlemskort får Du köpa familjeårskort hos Ivans Bilmuseum.
Jemtlands Veteranbilklubb åir ansluten till MHRF, Motorhistoriska Riksförbundet.
I klubbens tidning, Backspegeln, som utkommer kontinuerligt, är annonsering
kontnadsfri för alla medlernmar i klubbar som är anslutna till MHRF.Klubbens lastbil
får hyras av medlemmarna för 200 kr/dag och full tånk vid äterliimnandet.
Medlemsavgift fn 100 krlär, familjemedlem 25 krlär. Registreringsavgift för ny
medlem eller återinträde 50 kr. En tidning/utskick per familj.
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REDAI(TION:

Åte

klubbinfo

Osa 1287
Grytan 2394
MC-sid,Garagerep. Nyharnn 3425
Garage-,Rallyrep. lund 2943
Evenemang,Rally O.Hantverksg.39B
Annonser m
ViltstråketZ3

46 Ostersund
92 Östersund
830 43 Ås
834 00 Brunflo
833 00 Strömsund
83L 92 Östersund
831 36 Östersund
832 00 Frösön

063-10 59 78
063-351 84
063-305 t7
063-22605
0670-L26 73
063-351 84
063- l0 41 67
063-435 43

Ordförande Ösa L287
Vice Ordförande Aspås 2847
Sekreterare Fagerbacken 6
Kassör
Arvesund 810
Evenemangsansv. Erevåg 1859
Rallyansvarig O.Hantverksg.39B

43 Ås
830 40 Krokom
83L 46 Östersund
830 02 Matunar
830 30 Lit
831 36 Östersund

a^rb.

063-12 80 10
063-30s 17
0640-l2L 4I
063-10 59 78
0640-440 10
A642-107 7 t
063- L0 4L 67

Folke Boogh
Aspås 2847
Folke Hemmingsson
Storhögen M34
Gösta Lindström
Box 2007
Anders EHund
Garagefogde/forsållj. Taptogriind 13
Margaretha Bogg
Grytan 2394
Folke löfgren
ViltstråketZ3

Förstil«ingar
Försåikringar
Försåikringar
Registrator
Arkivarie

830 40
830 30
840 31
831 38
834 00
832 00

* *,1.'x ** * * * * * * *
Pctadress
Box 2045

**

Jiimtsäter

Mona Eriksson
Gun-Britt Jernberg
Margaretha Bogg
Sven Asp
Sören Nilsson
Mikael Eriksson
Folke Iöfgren

ffi:
Sven Jernberg

Eolke Boogh
Åtce Jzimtsäter

Ödan Bergqvist
Sandberg
Mikael Eriksson

Irnnart

örmrcr:

83L

02 Östersund

Nyheter,

Fagerbacken 6

83L
831

Insänd,Rallyrep. tund 2943
Rally-,Utställ.rep.

Medlemsnytt
m

** * * * * * * * ** * *'**

**

**

*******

830

Krokom

Lit

0640-L2r 4r
0642-40A 42

Brunflo

0687-3W24
063-t2 823r
063-22605

Frösön

063-435 43

Åsarna
Östersund

*******

Telefon
063-10 05 60

**

* * * * * * * ** *
Posginonr
88 52 11 - 3

Det nummer av BACKSPEGEL som ni just nu håIler
i handen innehåIler som ni märker mer bilder
haft.
och mindre text än vi hittills
Vår tanke med detta är att årets sista nummer skall bli något av
en bildkavalkad av det gångna året. Av denna anledning efterlyste
vi fotografier i förra numret. Tyvärr har gensvaret blivit något
klent så att vårt ralIy oc,h vissa andra aktiviteter har därför
blivit något sämre redovisat än vi avsett. Kom därför ihåg tilt
nästa år att fotografera på marknäder, utstäIIninqar, utflykter,
rallynrmed mera så att vi har ett bra urval för I9BB års bildkavalkad.
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Vid filmafton den Lg oktober respektive den L6 november var ett
medlemmar närvarande som biöds filmer och fika '
trettiotal
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I februari t98B planeras årsmötet bIi och
Lördag den 6 februari tar vi festen som skulle ha varit redan i
oktober men som av olika skäI blev instäIId '
KaIleIse/inbjudan skickas ut tilt medlemmarna i ianuari.
Boka in kvälIarna redan nu

Måndag den
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Nästa nummer av Backspegeln beräknas utkomma i början av mar.S
och alla annonser, köpes, säIjes, skänkes eller dyI vill vi ha
senast den 25:e februari.
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För övrigt noterar garagekillarna tacksamt att J. G äntligen fått
in vår nya motorlyft i garaget. Nu saknas bara (n)iulen..
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Apropå hjul vill redaktionen tiIIönska
fuII G0D JUL och ett G0TT NYTT Än.
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alla medlemmar en fröjde-

* it

- Tomten FoIke med hans T-Ford L9L5.

- Anders "Reklampelarrn" Kristoffersson

ARETS UTSTÄLtNING
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F@RST PA PLATS

OPEL KAPITAN 1955
Lewi Näslund, Offerdal
På bilden syns bl.a Sune Ahlström, Krångede

AUSTIN A4O DEVON 1950
med stolt ägare Manne Evertsson, Bräcke
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Utställd var postens SCANIA-VABIS 865 58 126 1960, DILIGENS K1 16.
Upphängd var Bo Bergstens VOLVO 1931.

CHEVROLET LASTBIL 1939
Einar Mattsson, Ånge

FORD MERCURY 1951
Sune Carlsson, Tandsbyn

DODGE CONVERTIBLE COUPE 1936
Eva Ragnarsson, Hackås

MERCEDES BENZ 220 1952
Karl Fredrik Lindberg, Sveg

STANDARD VANGUARD 1954
Anneli Jönsson, Brunfto

MERCEDES BENZ 170 1950
Olavi Poutiainen

LANCHESTER LEDA 1953
Bengt Olof Lybäck, Lit

ROVER 75 1952
Arne Wall, Östersund

AUSTIN A9O ATLANTIC 1950
lngemar lsaksson, Östersund

MORRTS OXFORD SALOON 1e4e
AK e Hoflin, Hara
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FORD 1704 1936
Per Holmer Persson, Frösön

volvo

PV

55

1939

Sune Almström, Krångede
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FORD THAMES 1952
Bengt Westerlund, Östersund

volvo

PV 444 19s7
Elov Jämtsäter, Östersund

ARETS RENOVERINGAR
DKW REICHSKLASSE F7 1938
RUGBY MOD
1926
Anders Kristoffersson, Lit
Sören Nilsson, östersund

R
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FORD V8 1935
Thyra Nilsson, Arvesund

MONARK ALBIN M42 1942

CITROEN 81 1 SPORT 1951
Hans Bertil Roselt, Östersund

I

Edvin Backman, Ostersund

BMW DIXI 1928
lvars Bilmuseum

DODGE VICTORY 1928
Bengt Stridh, Östersund

CHEVROLET MASTER DE LUXE 1937 med SMV husvagn
Tommy Pettersson, Ope

MORRIS MINOR l OOO 1959
Göran Grape, Östersund

#:..,
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1921

Christer Elgendaht, Optand

"AryEIS" STIOKA lwr{trI
Årets sensationella nyhet för bilar har kommit

Säkerhetsstödet SAFETEY

* Låt ej passageraren i
framsätet riskera livet.

* 70 % av alla bilkrockar
drabbar passagerare

brevid förare.

* Montera därför

snarast

säkerhefss tödet
SAFETEY

i eder bil.
* Behaglig att använda,
ger f ull rörelsef rihet.

*

Lätt att montera.

* Kan även användas som
Bysthållare. (red:s anm)

i marknaden.

IVARS BILMUSEUM, under inflyttning.

Foto: Jon Andersson

p§§

IVARS BILMUSEUM, under inflyttning.

ARETs rNvrGNrNG

Världspressen samlad inför Prins Bertils
(Representerade av bl.a JVBK's lngvar

15 Maj .
Nilsson)

Foto: Håkon Nilsson

ry.t

ARETS K@RTEGE
Lördag 16 Maj 1987

Samling före avfärd till lvar's Bilmuseum.
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Fordonen samlade utanför lvars Bilmuseum efter spridd kortegeåkning.
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ARTTS G@LFARE

ARETS VINNART

Folke Sundin, Brunflo

Leif Fregelin, Frösön

Samling vid Stocketitt efter museumbesöket.
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I SIDONNI

Barry trikssons
Erlarn från -52.
250 cc Ilo moton.
onark såldes
under olika flaffiftr
beroende på återförsäljaren.
frlan är ett av
de namnen.
lYl

0rjan Bergqvists
Ariel vH, Ti11-

verkad 1951 och
med e,fi cylindervolym på 500 cc.

Thyra Nilssons NSU
Super ax från 1957,,
250 cc med överliggande
lvl

kamaxel,

Björn 0Iof
Nilssons fIitigt använda
HarIey Davidson.

Två cyklar

{t

av

samma årgång,
rren i olika skick
Här bredvid
Anders Kristoffer
sons väIren,overade Husqvarna
Hrod.2l+ från 1946.

Och här är

Christer
tlgendahls
cykel i
bruksskick.
Det är roliqt
när en cykel
bevaras
orenoverad.
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ErIing Qvarnströms Suecia
från -39. En
ovanlig och fint
renoverad cykeJ.

Här är den fordSpecial som tidigare
ägdes av Björn 0Iof
Nilsson.

Aven amerikanarna kunde tillverka Iätta motof,-

cyklar, Denna
extra 1ättade
CleveIand ska
ha en Iiten tvåtaktsmot0r r och
är tillverkad
192A eIIer -21
o
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DNOMMEN OM EN IIINOENI 1000
eller:

Konsten att

motorcykel genom att anstränga sej.
Av : Sven, Asp

ha

Trots att det nu är sex och ett, hal-vt år sen, minns jag det
scrm igår hur jaq satt i bilen på väg h--em och med jämna meIIanrum kastade en blick i backspegeln. Där stod den på släpvagnen,
väI fastsurradr ffiEd den långa kicken som gungade tiII i varje
gupp. De vackert dragna avgasrören blänkt,e i eftermiddagssolen,
och jaq visste att jag äntligen var ägare till drömcykeIn,
Vincent 1000.0ch inte hade jag den minsta föraning om aIla
probleim och besvikelser som 1åg framför mej.

Historien börjar egentligen fyra år tidigare, då jag såg rrminrr
Vincent första gången. Jag var då på väg tilI england med min
trot jänare, en lYlatchless 500 f rån -54. På väg ner genom landet
tittade jaq in ti11 Vincent-ägaren, eftersom han hade några
delar tilL en annan mc som jag pysslade med. lvlen naturligtvis
skulle jag titta på hans nyrenoverade Vincent också. Han hade
sjäIv ont om tid, och hade därför lejt bort renoveringen av
motorn tiIl en expert. Resten av cykeln var orenoverad, men
skull-e nog inte ta så mycken tid i anspråk trodde han.
Ui hö1I kontakt genom åren som fö1jde, men hans cykel stod
bara och samlade damm. FamiIjen, plus ett gammalt hus som skulIe
renoveras tog sin tid, och så småningom föreslog han att vi
skulte göra ett hederligt byte. 0m han fick min väI beprövade
lYlatchless med sidovagn, plus alIa AJS/lYlatchless delar som jag
samlat på mej under åren, plus en summa pengar, skul-1e jag få
hans Uincent. Nu hade jag visserligen lovat mej sjä1v att aldrig
göra me j av med lvlatchlessen, men jag behövde inte f undera mer
än en sömn1ös nat,t f ör att besluta me j.
När sen drömcykeln vä1 stod hemma, tog jag genast itu med
sådana saker som lörre ägaren tänkt göra, nämligen att 1öda
reglageuirar, dra bränsl-e- och oljeslangar och annat småpysse1.
lvlotorn var alltså inte provstarLad ef ter renoveringEfl r och en
Iiten provtur ville jaq ha innan jag började med vinterpysslet.
Detta var tänkt att bestå av renovering av alIt utom motor. Jag
var otroligt noggrann före provstarten. Jag stod t.ex. en heI
kvä11 (åtminstone kändes det så), och kickade runt motorn tiIIs
oljan tryekts runt i hela smörjsystemet. fllen sen var det dags
26

f ör den stora stunden. Jodå r den startade och Iät jättebra. lvlen
det var inte riktigt som det sku1le vara med kopplingen. För
trots min väIg jorda r,rire, f rikopplade den inte när jag drog i
handtaget. Så det var bara att instäI1a kvälIens tilItänkta
provkörning och i stäIIet riva kopplingen.

Nu ska ingen t,ro att kopplingen på en Vincent 1000 ser
ut som en vanlig koppling. Den
är nämligen konstruerad för att
råda bot på de problem man hade
v/på sin 1000-kubikare på 30-ta1et.
an har därför en enskivig servokoppling, manövrerad av koppIingshandtaget, som i si.n tur
406
via länkar påverkar en koppling som ser ut ungefär som en
cl
trumbroms. Den spänner ut
backarna hårdare ju mer kraft
som överflörs. FinBssen är
att vänsterhafiden bara behöver
Iyfta den 1ätta servokopplingpn.
Nackdelen är at,t anordningen
c42ft
är ganska komplicerad.
c2f
När jag vä1 fått isär det
heIa, fann jag att den av förne
ägaren anlitade ttexpertenrr bytt ett par bussningar som trumman
lagrar på. tvlen han hade tydrigen aldrig korrat ått allting
fungerade efter bussningsbytet, för felet berodde hert enIert
på att en av bussningarna var lite för 1ång, så när centrummuttern drogs fast, blev hela kopplingen stum,
virket bagaterrf er tänkte jag. Iyren sen kom jag att tänka på
att en rBnoverare som inte kolrar att kopplingen fungerar,
han kanske har gltJmt att korra en massa andra saker också.
sen upptäckte jag dessutom att den gängade pluggen som sitter
utanför oljepumpBn, bara var idragen tilr härfiån, något som
berodde på att den var snett iskruvad. tyrycket slarviq[. Jag
bestämde mej därför atL det säkraste var att riva mo.torn helt
för att se om där fanns fler misstag gjorda.
lYl
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Dernonteringen visade att det f aktiskt inte var så i.r-ra.
Några shims saknades i kamaxeldrivningen och toppi-ocken var
inte renoverade alls. fllen det kunde ha varit värre.0ch värre
brev det faktiskt, för när jaq skurle montera främre kamaxeln,
stod jag och orjade in kamnockarna då jag kände något konstigt.
En noggrann titt avslöjade att hela kamaxeln var sprucken.
Jag ringde därför upp ffrenoveringsexpertenfr
för att höra efter vad han mont,erade för
bitar i motorerna. en nej, tyvärr Iämnade
han ingen garanti på sina arbeten. Då återstod bara att sIå en signal titl en återförsä1jare av uincent-del-ar i EngIand.
Nästan a1la delar nytillverkas nämIigBtr,
tack vare den entusiasm som finns för märket, Han skulle skicka den samma dag. Jag
hade lite bråttom oekså eftersom jag redan
bestäI1t tid för besiktning.
Kamaxeln kom, och efter rnont,ering var
det så äntligen dags för första provkörningen. 0et gick bra. fn heI kilometer.
Sen råkade jag kasta en blick ner på BvgasrörBfir och såg tiII min förskräckelse
IYI
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att det bakre bIåfärgades så snabbt att man med blotta ögat
såg hur färgen spred sej. Snabb avstängning av motorn och
skuvning tillbaka. Allting kollades och verkade okej, jag vet
än i dag int,e vad överhettningen^berodde på. Den skötte sej i
aIIa falI bra på nästa provtur. Atminstone en kilometer. 5en
dog motorn efter ett par misständningar. Nu hade jag i alla
falL lärt mej att Bn Vincent provkör man helst i svag uppförsbacke. Det blir så mycket Iättare att skuva hem då.
Den här gången saknades gnistan från magneten, men eft,er
lite service kom den tiIlbaka. Ny provtur, ny skuvning tiIIbaka. Ingen gnista. Demontering av magnet. Konstaterande att
ankaret var krokigt. Låna annat ankare. Gnistarmsn bara ibland.
Låna ännu annat ankare. Fortfarande bara gnista ibland. Så nu
insåg jag att det var något Iurt. Elter att ha riggat upp för
att kunna dra runt magneten med borrmaskin, fann jag att
gnistan försvann, men om jag fortsatte köra så kom den tiltbaks igen. Enkelt. En tapp som ska fixera brytarens kamring,
var så nersliten att ringen sakta drogs med runt av brytariarmen.
lvlen nu skulle vä1 allt vara bra då. Jo, nu gick den perf ekt
i hela två kilometer. Sen började det aIl-männa rasslet i
motorn att överröstas au ett oroväckande sIarnmeD.
en nu kurerade

lYl

det sej sjäIv nän
motorn fick ka]lna,
Det där blev det
typiska mönst,ret
för resten av den
Uincentsommaren:

köra i ca två kilometErr dvs, tills
motorn blivit varm,
sen f eIsökni"ng.
en felet som orsakade slamret
hittade jag inte.
Däremot fann jag
andra fe1. 0m jag
fortsatte köra

IYI

I.ängre än två kilometer, blev slamret inte värre. Däremot
började kolvarna tränga i en sådan utsträckning att om jag
stannade efter ca fyra kilometer, gick de så tungt att motorn
knappt gict.< att kicka runt. Jag rev av cylindrarna två gånger
den sommaren för att fila bort nypmärken på kolvarna.
Så småningom minskade nypningstendenserna, men rasslet fanns
kvar. Vintern kom och motorn revs igen. Jag fann inte heIler
nu någon riktig anledning ti11 slamret, men jag hittade en
massa andra saker att åtgärda (sånt tar aldrig slut på en
Vincent ) .
Det blev vår igenr och även när det gäIlde The Uincent såg
det ljusare ut. Nu gick det faktiskt att köra flera miI i
sträck. Slamret höI1 sej på en mycket Iägre Ijudnivå, så förmodligen hade någon av vinterns omsorgeD hjäIpt. Kolvspelet
var däremot inte bra än, eftersom den nöp om jag körde mer än
7O någon Iängre stund. Den sommaren rev jag bara motorn en
gång, och den blev trevligare och trevligare. Jar flU började
den til} och med fungera så bra att jag önskade mej ett fungerande elsystem. Efterspm jag tidigare Iyckats justera in
28

Lucasrerän ti11 att ladda, tänkte jag att, det ska jag vär
kunna klara av med vincentens wlirrer.-system också. Att lvlirrerregulatorn Iär kunna framkalla kallsvett även hos erfarna
donserektriker, det brydde jag mej inte om. Det kan ju inteforyara så omöjtigtrtyckte jag.0ch visst fick jag den tirr att
laddas flEFl bara ibrand. Jag har ingen aning äm-vad som styrde
dess beteende, men det var knappast generaiorns varvtal eij_"r
batt,eriets behov av laddning. Jag ga; inte upp hert, det borde
faktiskt kunna fungera, men batteriladdaren blev min säkraste
strömkä11a.
Det brev vinter igenr ffiBn jag hade så mycket annat att göra,
att Vincenten för ovanlighetens skuIl fick stå orörd. När våren
kgr,servade iag den, besiktade och körde ett par hundra miI
utan större problem. visserligen försökte jag att få den att
ladda tirlförlitligt
men lyckades dårigt. frair<riqt hur onödig
upplevs
om man har en generator
bara laddar
!alvrjusragen
"om
ibrand. l,lotorn nöp f örstås ett par gånger under
sommaren, men
det var jag nästan van med nu.
Nästkommande vinter revs motorn och vipparmarna renoverades
hert. Naturligtvis är ventilsystemet otikt allt annat,
och det
finns förutsättningar för problem. ventirfjädrarna
rängst upp på ventilskaften för att komma undan värmen
"itt""från
förbränningsrummen. Av denna anredning är vipparmen gaffelformad och påverkar ventiren ungeflär mitt på. Ganska smart

egentligen, för det gör att stötstängerna brir kortare. I kom_
bination med att kamaxlarna gitter högt, ungefär halvvägs upp
längs cylinderhöjden, 9ör det att stö["iängä"r" blir ungefär'
härften så 1ånga som hos
en konventionelr åtotstångsmotor.
AIlt för att kunna varva bra.

Vipparmarna lagrar i en
aluminiumhylsa som flrån sidan
s.toppas in i en borrning i
topplocket. Nu är det tyvärr
så att aluminium mot aluminium inte är så lyckat en sån
här gång. ed tiden slits
passningen upp och, man har då
ännu en käIla till
oIjud.
Jag arborrade därför upp
hålen i topplocken för att
få bort alla slitmärken, och
krympte därefter bronsfoder
runt vipparmshylsorna, Jo,
man ska helst arbeta på en
mekanisk verkstad om man har
en Vincent.
När motorn skruvades ihop,
fann jag att cylinderfodren
IYI
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gick att trycka ur cylindrarna f.ör hand. så det blev tilr att
förnickl-a fodren för att återstäIla krymppassningen. Bland
andra jobb den vintern, började jag också tillverka sidovagnsfästen. Det är nämligen svårt att vara utan sidovagn om man
tidigare blivit bortskämd med Iastmöjligheterna m.m.
sommaren som följde brev mörk. Jag srog en rejä1 kurrerbytta
med uincenten. Den hade viftat ordentrigt med framhjulet ett
par gånger tidigarB när jag kört ner i ö"oparr rnBn äa hade det
rett ut sej. llen så icke denna gång. Bååe cykern och jag fick
skavanker, och det brev inte kört något mer den sommaren.
Nu kändes det ännu intrgssantare att hänga på en sidovagn.
Ett chassie tilrverkades, och en korg 1ånaåes av en kompiä och
renoverades. Bland andra detaljer som monterades denna vinter
29
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var en JG-konverter. Jag hade
nu gett upp försöken att få
laddningen att fungera i originalutförande. Så oärför moterade
jag den magiska JG-1ådan. Den
ersätter relä och regulator och
fördubblar spänning och effekt.
Så min 6 volt 50 ulatt generator
ger nu 12 volt och 1U0 uatt
utan problem. Jag vet att det
1åter otroligt,
men det fungerar.
Sommaren sorn kom skulIe utnyttjas. Vincenten skulle få återse
sitt hemland. ed sidovagn var
det inEet problem att få med sej
packningen. 0ch cykeln gick övei
förväntan. Första resdagen körde
jag ti11 rnin stora förvåning 5CI
miI utan probl-em. Resten av
semestern gick bra, bortsett
från att tanken började Iäcka.
Hermetites knådrnassa visade sej
Lagning av tank på engelsk
vara effektiv,
campingplats.
Under vintern som föIjde rev
jag motorn igen, för nu tyckte
iaq att den fungeqade så pagp bra att jag t<unoe rägga ner tid på
att hejda ett retfullt oljeläckage som-vårkade Xomää från vevhusets derningsplan. lvlen vad f ann jag när jag delade motorn r om
inte att ett av ramlagrens ytterbanoi rört-"åj i vevhuset och
nu krupit ut mot vevskivan. Ett vanrigt och mycket besvärrigt
fer på vincent. Det, uppkomrner oftast av att vevaxelns uppriItning ändras så att den bryter i namlagren. Dessa valsar'då ut
borrningarna i vevhuset och sen sitter snart lagren 1ösa.
var det också här. Lagarpassningarna återstärraäs genom attså
borra upp och kryrnpa i tunna bronsfodBEr och sen arborra upp Iagerpassningarna i dessa. Det tog en
heI deI tid, och sen återstod ändå
det värsta, nämllgen vevaxeln. Den
var också långt ifrån bra. [Jver en
halv millimeter kastade den. UBUtappen hade ytterst lite passning
kvar i vevskivorna, och t,ittade
man efter såg man att hela vevaxeln var i11a misshandlad. Så det
återstod inte så mycket annat att
göra än att bestä11a lämpliga
material
och göra nya bitar.
-.
jobb bestod bland annat
0vriga
av att renovera vital-a delar i
kopplingen. Den hade nämligen hittills haft en fuI ovana att vilja
göra katapultliknande starter.
Det där var förra vintern, och
i sornras skötte den sej riktigt
DeIar tiII nya och gamla
bra. en det finns fortfarande
vevaxeln.
en mängd saker som måste ordnas.
En Vincent som används som bruksmaskin blir nog aldrig helt
färdig. Få se flUr m.agneten skul1e behöva en ny kondensator
och magnetisering, ett nytt bakdäck måste bestä1Ias, och så
var det nya styrningar och ventiler...
Ivl

[Yl
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ÄRETS BERGSTADL P
R@ROS

Samling i Brunflo för avfärd till Bergstadslopet, Rsros.

RAROS

Uppställning vid Hummelfjell Turisthotell
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Chev-Tommy's bil och hans SMV 10 1963 och
PIym-JG's bil och hans Constructam Condore 1964

ARETS ST@RSJÖRALLY
LUNCHUPPEHALL RISSNA

T-FORD TUDOR 1926
Manne Evertsson, Bräcke

Trondheim

CHEVROLET 1937
Tommy Pettersson, Östersund

Uppställning vid Rissna skola
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ARETS PREMIÄR:AKTUR
Leif och lrene Fregelin
Anders och Folke Löfgren

LUNCHUPPEHALL RISSNA

BUICK SUPER 1955
Förare. Bo Wallskog, Östersund

CADILLAC COUPE DE VILLE 1953
Förare: Björn Eriksson, Tandsbyn

MALCÅNG IVARS BILMUSEUM

T-FORD RUNABOUT 191 1
Mats Ragnarsson, Hackås
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STUDEBAKER 1950 med SMV husvagn
Gunnar lsacsson, Lit

Deflar av tfidnflngskormnnnffi6n I anbcte"

Folke Löfgren, Margaretha Bogg, Mikael Erikssor,
Gun-Britt Jernberg och Mona Erlksson.

Uppätning av överbliven rallykorv hos Folke Löfgren, Valla,
Lördagen den 15 Augusti.
I

Frösön.
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ARETS SUNDSVALTSRALLY
Lunchuppehåll På Åstön

ARETS SEMESTERBILD
Vid Eikeren's strand i SYdnorge

Att ta körkort 1 Östersund 1928.
I li1länge fanns en veclgård:, som ägdee av Harald Nilsson. tlan inköpte
och drev också 1i11åirge kontantaffärr llildlng Thor6n f.1910 i [orrralla
sknLle arbeta åt llaraltt i två dagar 1927. Han blev }rvar ti1L 1915,
Hllding som bara vat 17 år ekuIle köra 1astblL. Den första turen Sick
från Skolgatan t111 Itillänge och tlå satt Harald bredvLd. Sedan fick
Htlding sJäIv träna bl1körnlng på vedgård.en. Bilen var en T-Fortt lastbi1 och med den körde Hilding ved i ett år utan körkort. Ved kördes
från BrynJe och Lundkälen ti1l vetigården t IlIIänge d'är den sfuades
och kapades. Därefter såldes den vidare 1111 både Östersund och Frösön,
bI.a tlLL FrösökltnLkerna. Veden körttes ut på bestäI1ning och man konlnmerade med andra vedgårclar.
1g2B fy1.l.tte lllldting 18 år ooh clet bLev dags att ta körkort. Harald
fö1jdte med när Hll-dtng körde ner tllL ingenjör Nllsson t Östersund
för uppkörnlng. När ingenjör Nllssoa kom ut hade Harald redan gått ut

på stan.
- Är Nt ensan? frågacle tngenjören.
- I{eJ, chefen är med, men han har gått på stan, svarade Hildlng.
Iastbllen hade ingen dörr på vänster sicla, så ingenjör Nilsson fick
vänta utanför medan Hlldlng vevade igång motorn. Sedan kl-ev Hilding
in och satte sig vltt ratten och ingenjören lnrntle kliva tn på passagerarplatsen. Hllillng flck köna upp ti11 platsen där nuvarande(tgaZ)
krematorlet 1lgger oeh ttLLbal<a. Teoriprovet gäIldle motom. Afft bictc

bra och Hildlne ftck sltt körkort.

Gun-Britt Jernber8r f,
dotter tilI Hilding.

Thor6n,

efterlyser fler berättelser med bil- och motofcykel anknytning från förr. Skriv egna mlnnen eller gör en intenrju

Backspegelns red.aktion
med någon annanl
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