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bildades 1970 och är en sammanslutning av ca 400 mecllemmar
med ca 800 fordon, sorn vill verka för ätt historiskt intressantä
fordon bevaras, reståureras till orginalskick och behålles inom
länet.ER annan viktig sak för klubben är att alla vi medlemmar
ska träffas och
B _tPyligt tillsammans med våra gamla fordon.

I lcJubblokalen är det öppet hu-s-v3rjr tut{*ä to
19.00 - 22.00. Där kaä du 1u en kopp
kaffe medan Du studerar klubbens bibliotek
och arkiv. I garageO.t.n får

medlenrmar hyra mekarplatser.

§om medlem får Du bl.a Motorhistoriska Riksfcirbundets stora annonsblad, med
annon§er för hela Norden, och en evenemangskalender, innehållande alla
ärets
eveRemgtg i Norden. Som medlem får Du oclså, efter minst I års medlemskap,
teckna den specialf-örsäkring som finns i Skandia eller Folksam. Genom klubbens
Etppub-onnemang får Du rabatterat pris på Classic Motor.
Rabatt fås även hos: Au!g-T)äns_i,_ H€ggens Industribläster; Ima kembar, Jerö
Ery4qFter, Kilrernsla-gret, Morten Maski-n] Hp-Färg, Fresks,
Biltillbehör, Elektrodiesel och hos Blacksione vid iep .u rvr
§g"t mot uppvisande av )itt medremskort får Du k'tipa fam
Bilmuseurn.
Jemdands Vercranbilldubb är ansluten till MHRF, Motorhistoriska Riksförbundet.
I klubbens llgoirlg' Bä*spegekrr lom utkomrner kontinuerligt, är annonsering
fontqlp§.sf.ri för alla medlemmar i klubbar som är anslurna till MHRF.Klubbens
får hyra§ av medlernmarna för 200 kr/dag och futl tank vid återlåim:randet.
lrytlil
Medlemsavgift fn 100 k:0:, rf*iljgmedlem
yrÄI. [ilisrreringruugin för ny
medlem eller årcrinträde 50 kr. En tlarinyutskick per familj:
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I nyhetsbyrån
hittar d,u s.tort
och smått. Såd'ant sorn är.
viktigt att känna

till sorn rnedlem
och sådant som
är kuriöst. I

t detta nummeR av Hackspegeln trar vi i
redaktionen haft det. stons nö.iet att få
i.nföra bidraq från medle,rmar som helt
sjäIvmant skrivit och Iåtit oss ta deI
a'v deras upplevelser och kunskaper. Jo,
det har faktiskt hänt tidigare också men
Iåt d'et bIi en väckerklocka f ör er aI Ia
med roliga eller tråkiga bilepisoder i
minnet eIIer rned specialkunskaper om något
bilrnärke eller biImodeII. Skriv tiII oss!
Det behöver inte vara maskinsknivet ens!
Vi ter gärna in meD annonser under köpes/
säIjes så anftonseEa mera, det är ju faktiskt g,ratis.
++ti*

För er som int6 besökt klubbgäreget på ett tag kan vi
berätta ett:
5ören jobbar frenetiskt rned sin Rugby och har det mest a
av karossen Iackerad och monterad.
Lennart haF pfovmonterat styrsnäckan på sin Chev-D8rll .
Hans-Bertils andra BII har stått med spräckt bakruta
en tid.
Göte har taglt Ioss bakaxeln på Jaguaren.
; AndeBs har setts meka med sin RoyaI Enfield.
Bengsn har fixat punkteningen på sin Fordson.
Kent är inte riktigt klar med Mercuryn.
Gunnar har inte häIsat på sin Chevrolet.
Stures T-Ford-hög fortfsrande tri'gger kve!.

För er som hellre ser på TV på måndagerna har vi införskaffat en fungeDande 26" färg-IV tiII kIubbIokaIen.
**+*+

0mslaget visar en ovanlig

av 50-talet.

B0flGt{ARD

utställd på EXPO NSRR i mitten

rl L;''l(ViiLL

'r

'ldatikvi I L ?A/l tiade vi ordna
vi 3å;nlades lros (orttorsvalulrUcrit.
,DJrn fiadc v,ilvil liut
l";'ist ut sin rryinredda konFererrslo<aI l'.ir att
vi skulle
slipiJa att sit,to i < iuuouara,.iet l us^ dBt tackar
vi
verxllgen fjr, ty dön cm vår fuirvånircr Det korn hera g0
st f'ir att se filrlr och detta äe eit a!scl.J! re(ord
fsr
vår deI.
KviIlen inleddes med atu 3j-ro-Ä<e Danielsscn frdn
Lyc<sEle ocri l\lorrle,rds, rylotornisturi<er oerättade
ingåenrJe
ocn (unnigt tirr sina diauirder från uinrerrarryt
i
Jtväsxylä( riir veteranoirarrej raILyL)irar,) gch från
dcn
resa tirl usA med cesik på den ueru,tda HerseymarKneden,
som nan ocn 11 (ornpisar gjorde i histas.
400 0eu iJ€sö<ar"!
Hur mån3a nol Ior skatt vi ta Dr:rt ti I I vår egen
marrnad
Sedan'följde oilder från L.rvånrerraltyt innan vi gjorde
ett avorott f .Jr f ixa/ som Irene,rlergan cch susenne irade
flxat' Efter gott flka och ruixpaus visades fij.mer
med
oiixa lnnehåll: EEr-mdä oitBkipege 1 g1 5
-zg, EyEga.det av
strömsundsoron 1954-56 r En video(äs-,ett om Angaren
östersund
och ilrerniärresan tiII stan. Nu var rluckan rätt
så myc<et
och ds flesta å<te hem för att sova men nårra
tappra
stattnede kver och så: en ha Ivt,immes f i lm om wlonte
Carl, Jra1'Yt 1951. Flera filmkväIlar fSlierr ou har vi ju
sett
att interesse finns.
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vid veterenmarNnaden bchiiver vi rrjäIp av ett
antel f rivil Iiga f cir enrla arsetsupiJyif ter.
FöraäIjning av r,iljetter,
Ahvisa parkering,
Tillverka sxyltar, Jobua i serverin.Jen,
5<ita oin xlub,uens t'örsäljningsstånri ctc.
R in3
,iirna < IuD-garaset te I 0trI /l;rUS6tJ
i'=aflda"ar 1 3-? I eller n,:1.rorr i iven€m;riryri(olmitc;.r.
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5å ,bIev d'et då äntIig'en f est. Och hu v'et vl
att .d.et into bara är Folk'e som kan trolle.
Den här degen i fe'br,ua'ri tpoIlå'de DottB'och
FoLke Boo.gh ti l lea,mmbna.,P'å gt'urrd av'du'b'beLbo'knlng av lokalen v€r Aupåtgär'@in fylld ev
Län'gt i'n :På eftersvettiga skidåkare ändä
:Fol,ke
lyckadea ähdå få
middagen. Dari's o'ch
Iokalen städad oeh botdön'dtukede tills vetera'nbilkLub'ben bötjade fyile stora'saItit" l'laten,
förrätt, varmrätt oeh efterrätti sma'kEde underbart gott, Folke Berv{åtede underhåI lning därtitl. Festdeltagarne coades med roliga his-

torior och stetcher. Bingo fick näotan aIli.hop och dom gon inte f i,ck bi,nEor dom f ick
delta i tävlingar där de kunde vinnå chokladaskar. Några dåttagare underhöIl. övriga med
en improvisersd pjäS oeh så sjöngs det allsång förEtås. (välIen forteatte åedsn med
dans, kaffe och mer6 dens till rlktig orkester.

Underhå I L ande f estde I t agare

På seenen.

virnlet.

PopuIär festklädseI var
doktorsväska därtiII.

vit rock och hatt

I
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Foto

Ake Jämtsäter och sören Ni Isson.
GuR*Br it t Jernberg .

samt
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RENOUERINGSTIPS

Det här är tänkt att bli en llten serie ertiklar med tipe
och 1dåer som kan våre tlII h jälp'när man Denov'erar en moto!cykel. 0et bllr ett plock ev egna och -andDas erFeienheter,
vitket ockgå lnnebär att Jae 1ånar td6er ur olika Iitterafur.
Det kommer lnte att handla eå mycket om hur man får mc: tsn snygg
på utgldan utan m€r om att renovera på insidan så att men får
en m!skl,n gom FungeDar mekanlskt. Maningen är också att avd!Bmatlaera myteDna om hur svåra vieEa eaker är att göra.
Nu är det tyvärr så att jaS inte vet allt om nc-rEnovering,
och en deI ev det jag tror meJ veta är säkert feI. Hör därför
gäfna ev er med egna synpunkter och Bra Egna erferenheter.
Då börJar vi med att ta en titt på:

VERKSTADEN

I

0e Flegta renoveringssrtiklar brukar börja med utförIiga berkrlvnlngar om hur verkstaden bör se ut. 0et tror jag är ganska
onödlgt, eftersom ver och en gör I ordning sin verkstad på
gltt eget aätt, allt efter omständighEtEroäo lYlen det finns en
aak som vl mågte ta upp, hämligen det otroligt värdefuIIa
föremåI lom kallas för svarv. 0m man ska renovera en gammal
mototcykel klarer man sej ytterst säIIan utan, åtminstone om
Så då är det bara frågan om man ska
meR gke renoveDa rlktigt.
avarve gJäIv eIIer Iämna bort det. Lämnar men dEt tiII 6n
mekanlgk verkgtad blir det mycket dyrt. Det blir det oftast
inte om mBn Iämner det tilt Bn evarvsnde kompie. Däremot kan
dat te evigheter innan det blir färdigt, AtminstonE när man
anlitar maJ. Ett Brg,ument för att inte skaFfa egen svsrv
brukar vBre att oet är Ju så svårt ett Iära Eej skijta den.
Ilen det säger Jag bara, att kan man plocka isär och sätta ihop
en motoDr då är men tiIlräckliet händig för att Iära ssi
rverve. Bera ef ter ett paD timmars övning kan man börJa uträtta amå undErverk. DeEsutom är det roligt också.
NeJ dct enda ergument som dugEt r är ett en sverv är aIItför
dyr. M€n varför inte gå ihop och köpa en tillsammens med nå9ra
k6mplgar? Trota allt eå är en Iiten svatv idag inte så 9y"
falIa för
Jämfört med endre gakeD. Man bör emollertid inte är
bra att
Frestelaen att köpa en alItför Iiten modelI. Det
ha BR dubbhöJd på minst 100 rnrlr . lYlan klarer inte aIIa jobb med
denl o€f, faktiaxt de flesta som förekommBr på en motorcykel.
Ett annat altBDnatlv är att Ieta rätt på en begagnad maskin.
Atta tumg dubbhöjd är en vanlig verkstadsstorlek. EFterfrå9an
är em€llertid storl för det finns många som insett hur bra det
är med €n rverv i garaget. Flen nu får det vere nog Pratat om
Låt oss i stäIIet övergå till:
svervsr för tilIfället.

ISARPLOCKNIITG AV HENOVERINGSUBJEKTET

Innan man börjer akruva isär någo!, bör man gå oc1 köpe tn
film.Oan ska min sen slösa på helhats- och detelJbftOer fiån
alla håII och vinklar av cykeln. An,yqnd gärna blixt som lyaar
upp nörks vrår. 5€n kan man börja ctet rollga mEd att plocka i9är.
Iq.n äv€n här är det mycket att Uinna på qtt vare noqqrgnn och
arklyera allting i lämpllga förpackling?f och gkriva var! dslsfne-hör.Ost är oclsQ bre ltt görg snå Fnkla skisler på hur viasa
delcr sltter lhop! q9r d?t slcta mQo ska litq på är aitt eget
nlnne. Jag har a1ltför många qångcr tänkt att rrclet här gåi ju
bara rtt aätta ihop på ett afttil. qel ångrsr man !€n.
Oet rsnt praktlake sfrlvgTjaqplt Q+qkaf iå bff ända ttIIa
men hitter rn skruv/mutter geim 19;tat fal!. RoflolJor finna ctet
nalror.avr och de funge;Fg gq esn hor tåI;oOcl. Ultl äan pröva
en goebbare m.tod,^ kqn !!!ån iflyå0da dlt 9go cnglleoånnrn träffsndc kallar ?ör rvärninycktlnf,. Gaaevctacn ggF 6n koncantroråd
och cnabb uppyärrqning av t.e6. €n rBqtt3a.0ftagt blir Gtet !å
rtore rörelicr av värmeulr4i(golng€n ett det plir en apalt I
soltln. 0n nrå droppqr Oit'1tt; iqnlig oIjr,'ilyter
dän lätt
n.r. l-apalten. llsn dst tqngesas lntc alttttt, och o§nga gångcr
är bulttkcll.rna och muttrarna runddragnä rå att nan lntc får
nlgot grrpp. lluttr-er kqn k!7vrr nod .n huggreJacl , något aon
undcrlättac on oan först-boirar aå långt nan törs igeÄom dcn.
Hopplösa bultckallar är lättart att borr. bsrt."[im roeten av
bultcn rltt€r lngängad t 9äåa k.n .a.n borra bort dpt merte, och
ron t€nla ood €n gängtapF. Itf;pånlanda johb com lnte alltld
Iyckrs, nen vi ålerkommai förrnodligrn till oetta en annan gång.
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Dgt är naturllgtvis iniB nödyäldtgI art'färja m€d raqen; opn
det är EN börjsoc DE är däg pcl_t+å lämpf4g} att rotla eo Bsepn
är sned till ett börja OBd, E tt prektiskt sätt är tt ha framglffeln och bä99e hjulen på plEtg, nen alla andra eåixthincliände
delar aom skärrner,
motor och väx€lIåda
!t. p. ovP Iqckade . 0m
remen är av öpcgn
typ, och håIIs ihop

eu motorn, måst3 man
ålminslone ha veyhusgt faqtsXruvet på
pIats. [örgt kontrolIera8 mal 1ämpligen
att hjqlen. spåråD.
Så här kan mar! Iägga upp brädor
0p! lnnsbä.r a!t
för stt kontroffeiä spåiniog.
nedre delen av hjulen ,justerag in i
ögon9!mga I inie: lllan kQn använda raka b1ädop q snörei' el i
"I
och justera bakhiulet i axelspåren iamt vrida framg;ffeln
T9!!
tiIIs ctet stämm€t: Eekh julsmuttrErna bör uara åtdregna Äar men
gå!9. Nu n?r hjulen spärar går ui runt och
l.ollqt P!59rsigta
bqkhjulet ut ?tt
BoIlar.
si!!a rakt när men tittqr !rppi f rån? Hur sqr clet ut näI lDan
tittar framifrån resp. baki från?
Står hJuIen rakt i förhåIlande
t i 1l verandle och t i l,l ramån .
Så här gka de t sa ut när
0m det inte s€r alltför
ilta
hjulen
spårar. (nar är framut är ramen säkert tillräckligt
hjulet smalare än bakhjufet)
:

rak. ViIl man så kan man naturligtvis
rigga
upp Iod och vattenpass på olika sätr så att
man får en mycket noggrann kontroll.
lylen i
p rektiken verkar det som att en ram kan vara
gangka sned innan cykeln blir direkt otrevlig
att köra. Men när det blir så snett att det

syns med blotta ögat bör rnan rikta ram€D.
Flen om det nu var så illa att vi ser att
något är galet med ramen t ovanstående test,l
Ja, då gäller det först ett
Iokallsera FeIet. 0m det såg
gnett ut när man tittade
upplflrån, kan man först titta
efter krökta rarnrör eller
sndra tecken på att ramen
fått en smäII i sidled. En
dEI ra,nar kan ha rören till
bakhJulet (U"kramen), olika

placerade'i sldled för att
gB plata för kedJan. Det
ska men el I t så ln te lå ta sej
Iurag EV
0m trmen I s€J verkar
ogkadgd r kan man misstänka
framgaffaln. 0m man plockar
Ioes den, och läggsr en rak
axel på hJulaxelns plats,
och.en snnan axel längst
upp på gaffeln och siktar,
o

0m den har sv änga !B§fjädring
bör man ta

Ett effektivt eätt ett kolla
rakheten hog en paraltelIogr€lmgaffel.

'
Ioss svängarmen
och
kolla dess rakhe t med
njäIp av en axel genom
Iagring respektive
hjulfäete. 0m cykeln
är försedd med så kallad
plungerfjädring, kan
man misstänka att denna
nåIIer hjulet snett.
lulen kan då p röva a tt
Iägga upp hjulaxeln
direkt på ramBhr framför f'jäderenheten, och
se om hjulet står rakarB
då.

Jaha, då har vi
förhoppningsvis Iistat ut var snedheten
sitter, så nu är det
lrbararr att
rikta. 0m
det är huvudramen
som ska riktas, är
man hjäIpt av att
kunna spänna flast en
del av den i något
tungt. Se,n beror det
på hur ramen ser ut
och hur den ska riktas
flör att man ska kunna
bestämma var man ska
/.; /
hänga sej på med hävstänger. 0m ramen är
ViIl man vara riktigt noggrann
sty v få r man fö rmodkan man kol1a rakheten h;; en
Iigen hjäIpa tiII
sv ängarm så här .
med värme för att
orka röra någonting,
och här är kompisai
mycket värdefurra' En intres:gnt upprysning
är att det rär
-det
vara flörödande att Försöka böja et[o*
mässingsrod där man värmer. Risken skä då vara
"å, stor att flinns
röret blir försvagat och sprick€r.
5å fort man riktar något, bör man tänka på att Försbka
skydda ramrören så att å. inte riskerar
att b1i tirlprattade
där man tar spiärn. Förmodligen
kunna använda sej
av de hydrauli ska riktanordningar borde man
bli r arrt vaniigare ,
=o, nu
och på så sätt rå bät'tre konträrr över
r.iktning;;;";;;Ji"n,.
Svängarm gch FramgafFel bör gå
bra att rikta utaÄ värme. Teleskopgafflar är dock ett speciellt
kap i teI som j ag sparar ti Il senare .
Innan man börjar rikta rarnen
kan det vara värt att tänka sej
för en gång ex trä . lYlan ska in te
ta något För givet. HjuIen ka.n..,
t.ex. kasta och på så sätt furas.
Något hjullager k.n vara så slut
.!t hjulet hänger snett. EIIer
så kan något av hjulen blivit
omekrat, och då hamnat fel i
sidled i förhåIlande till nav€t,
något som egentligen bara gå"
at,t xolla genom att jämförå med
ett annat hjuI.
Att rikta en ram så den blir
perfekt är inte Iätt, men det
är
som sagt upp till
var och en att
avgöra hur noggrann man viII vara.
I nästa nummer fortsätter vi
Plungerfjäoring
Iite tilt med ramar och gaFfLar.
0ch som sagt, ni som har synpunkter
och erfarenheter, hör av
att det kan komma flera till". "adeI.

MEDI.EMMARNIS MASIIINER

geuct-otgF tvgiicxs HUSQVARNA rvtoTo REVE 1913
Hugqvarne började tillverka
motorcyklar 1903. lylan var då
redan rutinerade tillverkare
ev trampcyklar varPör det föll
teJ naturllgt att prove på motoriBBrade cyklar. I stälIet för
att utveckla en Bggn motor föredrog man att köpa den utifrån.
VaIet föII först på belgiska FN. Oen nya produkten visade sej
vare en bra gatsning t och efter ett ha utvecklat den mer r pDB!EnteradE mEn 1 909 sln företa tvåcylindriga modeIl. llotorn i
denna ksm f rån echr.leiziska lYloto Reve och var på ca 340 cc.
EfteBsom meskinen fortfarande saknade växeIIåda1 nåste bytet
ttII en tvåcylindrig motor betytt mycket för s*idighet"n.
Hugqvernas samarbe te med lYloto Reve innebar det f örsta genoflib'rottet f ör denna' svenska motorcykel. lylotorn torde ha ,aiit au
Bn för aln tid mycket hög kvalitet.
0et ver också med denna
att hål1a sej väI f ramme
9oT. Hu?qverna böliade sin tredition
1- täv11ng8! o 1916- tog man de tre f rämsta plat,sernB i NovembBDlll?n, och semme år hade man börjat leverera likadana masklner
tlll lvsnska ermdn. 191 9 ver sisIa året som man monteraoe in
Itloto Revea motorer i sina ramB!. Det var då näml igen dags a tt
börJe ttllverka Bgne drivkäIlor.
Flen Iåt oEs backa lite i tidBhr tillbaka till
1913. Oå kom en

ny Husqvarna lYloto Reve med sidovagn tiIl hand-Lare Hemmingsson
i Fyrås. Han så1de den senare tilI Sörlin i Lit 1g17 eI.r.er -1g,
vilken så småningom såIcJe den ti]I fotograf Erik 0Iof ijyström
i Lit. Denne hade lYloto Reven i sin ägo till
sin död,
ter
den auktionerades ut och koptes av Pär Persson i Bodav"i"f
utanför
Lit. Denne hade många branta backar att forcera, ,"J-urbrott
Itlt att öppna och stänga grindar. tvloto Reven få; ,"n jr-trampa
igång
för varje start, så Per Persson monterade av siåor";;;;att gör?. ekipaget 1ättare. I detta skick fick cykeln göra
l:l
tiänst, troligen fram tilI andra världskriget, då oLn stälIdes
undan.
Där stod den tiIls Bengt-0IoF Lybäck fann den i början av
60-taIet. Framhiulet och sidovagnshjulet hade plockats
bort För
att användas på en miöIkkärra. Tankån var upprostao, å"Ä
pakethålIaren saknao€s r
nten i övrigt var
den tämligen
komplett. IilI
all lycka visade
det sej också
att sidovagnskorgen av korgstolstyp fanns
kvar i mycket
gott skick. Som
en liten parentes
kan man undra om
benämningen sidovagnskorg härstammar från
dessa modeli.er.
tvljöIkkärran med
hjulen fanns
också kvarrmen
fäIgarna av vulsttyp var bortom
aII räddning.
tanke
på
maskinens
aktningsvärda ålder ,".-o"Å-i-"it''
_..Pled
förvånansvärt
gott skick. tylycke.[ nå mexanist<a
derar var sritna.
lYlotorn t.ex. har inte behövt renoveras, det encia prooiemet
var
att kolvarna rostat-fast. De gick trotÅ aIIt atI Få-fo"" ta"X
vare-rostorja och tårarnod. Irrotorn är av v-typ pa enoast ca 340 cc
och försedd med toppventir.er, något som intä var så vån1i9t oå.
Dessa motorer som måste ha varit tillverkade av mycket
tra
material, har en Iiten egenhet i drivningÄn
mun
har nämligen-ett par excentriska kuggnj;I fU"
",rn"6n"U"n.
o"irnirlå",
riknande de i Tekniskt-ryragasin. oessä-9Er att maenet"niår"t
rotErar snabbare just i tåndningsögonbIicket.
Tanken fick nytillverkes, viliet'Bengt-0lof gjort mycket
Därför !VcXte han att det var Iråkigt å[t n"n'"rt".
:nyg9t.
rackering på Palmcrantz-skoran
fann att finisrren pa-t"nt
övErsida var sämre än på övriga sidor. rvren på skoian
"n"
iörstod
man inte missnöjet. rtlan hade ju Finsripat aira
,t".-jJ"t
undersldan, tyckte man. flen oät ar så att unoer"ioån
"i0"" på-o"n
här tanken är slät, medan översidan har ett urtag iör'ramröret,
precis tvärtom mot en modernara motorcykel. Därai misstå9et.

.J

att en vanlig granekare knappast ser dEt här.
0et ska i så faII vara för att Eengt-0Iofs ranoveringssLandard
1 övrtqt är aå hö9.
Sldovagna- och FramhjulEt är också värt aitt kaplte.I. De var
som tidlgare nämnts sijnderrosLade. Eengt-0Iof fllck-tag på en
fåiIg ttlL sldovagnen, mBn dBn hade FeI antal EkerhåI. Så det
blev tllt att avetga lgen och borra nya håI. FramhjulsfäIgen
var vld fotogrefeslngatlllfäIIet av FeI typ' men det har sBnare
ordnats. En vulctfälg med rätt bredd men för stor dlameter fick
En blt bortkapad och gkErvadEs 8en lhop lgen. llen aen stämdE
naturligtvis nästBn lnga håI längre, utan ävEn här blev det
tlIr att cvetaa lgen gamla har och borra nya.pakethålraren
aaknadee helt eFteraom
Nu kan Ju påpekaa

fotografen Byström
snPassat denns för
Bn sp€cieII Iåda
i vilken han
fraktade gIaspIåtar. PakethåIlarBn
hade senare plpckats
av för att monteras
på en trampcykel,
och därefter är
den f firsvunnen.
lYlen Bengt,-UIo f
fick en ritning
från en annan lYloto
Feve ägare ocn
kunde tillverka
en flY.
Handt,agen

sam

är av mycket specieII m0dellr gBv
också upphov tiIl
problem trots att
de var i gott skick.
Styret akuIIe nämllgan förnicklas, men det vlsaoe sej omöjIi9t
att få loec bak+llthandtagen. Så Bengt-0Iof lnstrueraoe förnickIlngcflrman att allpa föralktlgt nära handtagen, vilk€t dE
Iovade att göra. lYlen tyvärr lyckades de företöra de unlka
handtagcn, aå för Bengt-0Iof återstod lnget annat än att göra

helt

nya.

där'i aIl s1n gIana. 0en visar
vlIket är tur. lvlan får nämligen
dra ln ett dekomprecalonahandtag och sen trampa tiIIa motorn
fått ttIIräckIlg fart för att börJa dra. ltled pessagerare I
rldovagnen bllr det naturligtvis jobblgare.
lilotorn går mycket tyat och smidigtl dat är tätt att eegociera
tlJ,I schL,elzlrk urverkrpreciaion. Så 8en9t-0Iof Lybäck kan
ktnna reJ rrJ myckct nöJd med rin Huaqvarna lloto Reve.0Et här
torde vara länets äIdeta renoverade motorcykelr gom degsutom
varlt I länet från det att dEn var ny.
Så amAnlngom stod lYloto Reven

seJ vara mycket Iätt!tartad,
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Större och bättre än någonsin
100-tals säljare

.i-

-

plats fof

- Nytt utomhusområde
- Oppnar kl 07.00
- I direkt anslutning till Ivars Bilmuseum och

Motormässan
E OBS! Endast 50:- per plats
- Ingen forhandsanmälan
- Alla säljare välkomna

Kom underfund med Ostersund - besök, fynda och njut av veteranmarknaden i direkt-änslutning till sveriges största motorhelg.

Ett arrangerya?g mellan Motprmiissan, Ioars Bilmuseu,n
oeh, J

emtlands V eteranbilklubb

.
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Enligt beslut på årsmötet har vi bildat en Evenemangskommite för att om möjligt skapa rite mera ordnin,g på
våra artivitet€f.
H itti
is har dessa i huvudsak bestått
av våra veteranutstä1 lningår r Ra I Iyn, GaräyEträffar ,
Fi lmkvå11ät r Ju Ifester etc .
0m mån 1;iser i vår tidning Bac(spageln kan !ilan se att
kluobens verksamhet sral, I: frver(a fi]r att i-ristorisi<t
lnteressanta f ordon eevarasr testaureras tiII ori:iinaIsklck och oenal, las inom 1änet. in 3Frir3r, l,inrtis säK f,r
klubuen är att aIla vi med lemmar ska träf f as och hs,
trevligt tillsaTrmans med våra fcrdonrr.
Ui efter iyser Ru en Ceoatt om nur vi kan få lite mara
axtlvitet
i klurrEen. Kom m,ed forsIaU. llin, <]usolokalen
Ilåndagxvällar 19-22 tel ct63/ 1J056iJ eIIer rilt nå3o^ i
EvenenEft,rs'(on,nitEf,. sxriv gärna cchså cetrattinldgg i
tidninEen.
Kans(e v j. <an ui Ida ett horpf stuo IIs la, e i. dy L.?
Ui Kan ordna (ursveri<sarhet i svetsningr riIeIe<trisxa
Jooo ets . (arlskE nål ron ui I1 springa lieu yerk fnaraton i
Btt «1i'loo1a3 från Jentlands veteranuil(luuu, €IIer åka
Uesaloppetr eiler cykla Jämthjuiingen, e118r........,,..
(Crvl lvlED I)Eiii tCrt UppSLAG.
En < I.loo 5ver Iever. uara !eno;n
a<tiva medlerrmar. vi har även nårra t'runrJra FIicKvänn€rr
Fruålr Sanus irrl r som också kan uidra titl rrvanstående.
Diskutera g.irna ,led rlen oeh h.lr av €r..
Evenemanrs<ornniten
,].i.

,,'l

ci'ls-r0rl

Ar arrbplag DeterantrognhtulJb

TR('NIx:LA(;

inviterer
LOPPE^iARKED 30.April
Vårt etterhvert så tradisjonelle LOPPEMARKED
narmer seg nok en gang med stormskritt. f år
satser vl på enda st@rre deltagelse og enda
bedre var.Finn frarn det du har av bildeler,
motorsykkeldeler og annet gammelt og m@t opp
på parkeringsplassen til Bdndernes Sa1gslag
på Leangen i Trondheim,Lflrdag den 30.Apri1
fra kI. 9 . 00 . Se kartet under.
Nermere opplysninger kan fåes på
tlf; 07-967908/573651
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SEX IRYGKTUTTS DRIUNA MASIflNER

EilD[$T
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Borrmaskin
Oscillerande slip
Högvarvad slip
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[-ARS NILSSON AB
TEL. 063-12 44 10

Adress: odenskogsvägen 30.831 48 Ostersund

*--r

Mot uppvlsande av JVBI(:s medlemskort
erhå1Les
EXTRAPRIS

I

:iirnTHJuLriuGEN s/a

viII cykla Jämthjulingen den 5 juni
kan anmäIa sig på den kupon3 som finns i tidningen
och vi täni<te använda vår Veteranlastoil som
serviceoil. vi kan då ta fikaväs<or o.dyr. på fraket,
och ordna en gemensam paus i någon fin gIänta.
.. e
.g och
Vi som c klat f ö
abso,
ng
O
utan
n
Dom som

P

Samling Jägaruallen I 5 - stail I(1.

I
9-ll
att köpa

15, 831 34
deltagare

roreras : ......

3-.E.n.r- *.å.hl

i Jämthiulingen, motionsloppet

r.* . V gr -e-.ef |t. § (.§.t-<.r. P.g- §
.

Har tidigare deltagit i Jämthiuling€n..........'..'.'.... gånger.
Anmälningsavgitr har samtidigt insatts på Korpens postgiro 41 27 57'7.

på

FONDOH§AGARE
MANDAG-FREDAG
KL. 12-17
I-öHDAG STANGT
Telefonorder från kl. 08"00

Tel.063-12 08 87

BIITILLBEHöR AB
Brunflovägen 68, Öste''srrnd

REiII

0nOllgf stuBBf
0clt Blm//gf;

kem-bur
Köpmangatan 29, ÖSTERSUND Tet. 12 07 90

I
1

I

HELGUTFLY(T

16 JULI

Helgen den 16-1? juri ordnar hembyjdsfiireningen
i uenrdalen en hemoygdsfest cch
vi har tänkt att
gcira en utfry<t dit med våra
gammerfordon f.rr att
krryta oättre kontakter med rluor.rrredlemnarna
fran
söCra Jäntland octr li,årjeoaLen.
ProEramriet fir herroyr,clsfesten
är ej spixat men
det blir så<ert trevlig-_ soin det
orukar vara på

sommareveneRang.

ui har tän<t att krurofi.redlemmärna
sammanstråiar
i vemdare, 1..:rdag nitL på can och
vi steilrer upp
aIla fordo:r på :EFlensam parkering
och deltar sedan
i Irerno/:rdsfestBfl. Därefter gemensam
ilrrddag på <v.iIren
och dans .
Ur får gratis irrträde trrl d,afisenr
5tatoil i verndaleir
ger rarJatt pä oBirsln (50 0i.e/rLter/
och vr får ett
<anonprrs for ..,vErnattnrng på
tiästis i ue:ndaler.r:
2-oäddsrum inkl. re jä1 f rukcst, gL1
<r/pers,cn.
i1u:r'isaninäIan dire<t tirr
Gästis tel 068a/lussc
Bengt BerrIrnd. i.r.i att ni tiIIn,r
Veteranui Ik Iuocen.
lrelini;r3r
anmäIan fUre 1O/6. iling ocrså
till
<luouen
1låndajxväItar 1g_ZZ re1 083,/lO0S6U
så vi vet nur nånga
scm kcnmer. (ni ninrrs viil i:äI1_
i fjoI, ?5 anrriilda
till
aidCa;en ren rJet <,Jm 1ZSst.)

ALLTSi, dINrJ tCH A\q,:ll. DIG a,ni:r.:rs
olir

det strul.

GDe

a

VE TERANMARKNAD

lönDAG

L4/,

Enllgt beslut på årsmötet skal I k tubben anordna en
vetenanmarknad I semband med säsongsöppningen hos
Ivars bltmuseum och utstätlningen Motormässan (f .d
Bit oeh Me show).
Platsen b11r vld gamla E75 meIIan Ivars bilmuseum
och Havtemagaslnet bortom Berners. Då , arDangemang
Bammanfeller och det i dIIa år kommit många tusen
motonlntresserade tiII Motormässan bör detta bIi
något glädJande för oss.
Då vl knappast kan ha någon mer Vetetanbilsutställning
IängRe skaII vi iEtäIIet setsa för att skapa en stor
årllgen återkommande VeteDsnmarknad.
DETTA II.INEBÄR ATT ALLA KLUBBMEDLEMMAR MÅ5TE

ENGAGERA

sIG ocH sTÄLLA upp rön DETTA. Gå i Iag nå9ra kompisar
och ocdna ett förEäIjningsstånd gemensamt. Ta mr:d aIIt
som nl ken evvata och säIj det. Även kuriosa och hela
fordon. 0m det flnns någon som inte kan komme denna
dag eå har vi en 1ösning även för dig. Ingen skalI
kunnc evstå från denna möj tighet ti I I Veteranmarknad.
K Iubben åtar slg at t ha några försäljningsstånd
för in1ämnade grejor. Märk grejorna med namn och ett Iägsta
försäIJnlngsprls, och Iämne in på klubblokalen Bangårdsgatan 5, varJe orndagkväII kI L9-ZZ.
DET SISTA CÄI.LER ENDAST DOM SoM ABStlLUT INTE sJÄLvA
KAN K0MMA DENNA DAG. För en menknad krävs både säIjare
oeh köpeDe. Därför möt. upp mangrant denna Iördag och kom
gärna i gammalbi l. Då ken vi kenske ordna en finbils-

pePkering nära maDknadsområdet. Har ni synpunkter eller
frågor så rlng. Klubben måndagar L9-22 teI 06r/LOO56O,
Sven 063/lA5L7, JG A6t/Zt6Br, Åke 06)/LArg7A.

t

IAG OI}I

ATT TA KöRKoRT Ån Lgq6

År tg3g var jag med och köpte en droskrörelse i Fyrås. Min
och det var meningen at,t även
jag skulle t,a korkort så smånlngom. Så kom krigsutbrotteE
år 1940 och bilen blev uppallad eftersom de 1ade beslag på
däcken . Åren gick, Lg44 f lyt t,ade jag t i11 Hammerdal . Samma
år bildades Hammerdals brandkår och brandchef blev polisman
C V Ramsel1. Han hade titel fiärdingsman motsvarande dagens
kronofogde. Brandkåren hade då en A-Ford av årsmodell lglg
och med nödtorftig brandutrustning. Jag blev utsedd som skeppare på den för brandchef Rarnsell tog för glveE aEt jag hade
körkort då iag var delägare i en droskrörelse. gch jag sa ju
kompis hade körkort i trafik

ingenEing.

I början på år L946 fick brandkåren en ny brandbil som också
hade sin bensintilldelning.
Harnmerdal hade då en landsf iskal
som hette Sund6n och som var känd för att vara mycket noga
med att lagen skulle efterlevas. När Sunddn med sin polisman
skulle ut på sina föräEtningar var det lämpligt att använda
sig av brandbilen som ju hade sin bensint,illdelning. Nat,urligEvis skulIe iag vara deras chaufför då jag hade hand om
brandbilen. Jag körde dem kanske en 4-5 gånger utan körkort.
Så kom en bilskola hit från östersund med en körIära,re som
hett,e strindlund. Jag tog til1fäIlet
i akt och Eog hos honom
körlektioner för att kunna köra upp för körkort. Under t,iden
tills uppkörningen skulle bli i östersund hade jag svårt att
förklara för Ramsell när han ringde och ville ha mig at t köra
,
a E t jag hade ingen t id . Jag mås te ju t ill
landsfi skalen för
at t' erhå1la lämplighetsintyg för min uppkörning i östersund.
Dagen kom då iag måste knaIla ner Ei11 landsfiskaldkontoret.
När jag kom in satt han vid sitt skrivbord, tiEtade upp och sa
Vad har Nilsson på hjärrar, då?
Jo, jag skulle vil ja ha et E Iämprighetsintyg f ör ar r, ta
körkort, svarade jag.

slg oeh sa
' JaB tyeks ha för m1g aEt NllssoR har körkort,.
Så var deE tysE eR lång sEund tilIs han sa att jag kunde återkomma kloekan fyra, Då EänkEe jag at,t, han skul1e vä1 prat,a med
el Et egeE samvet,e och med Ramse1l. När jag åtetkom klockan
fyra räekte han mig lntygeE och önskade mtg lycka ti11. Jag
E,aekade oeh drog en 1äetna<lens sue k, nu hade jag fåt,t det lntyg
§om jag hade gruva E mlg så för .
Så kom dagen för uppkörnlng i östersund, Kör1äraren Eyckte
vä1 iag hade för tä körEimmar men när jag överlämnade 1ämpllgheEslntyget f ie k jag 1 al"1a fa11 chansen at't köra upp,
Vl var I östersund Evå dagar. Jag tror vl var 1 1 s t som just
Då sträekte han på

den dagen asplrerade på eEE efterET"ktaE körkorE, Ena dagen
vår det teorlförhör och för mln de1 så hade jag nog en de1
utEryek på ren "ja,mska" så det hördes en del fnissningar
ef Eer mj,na svar. Någon t,imme ef ter uppkörningen kom vår körulärare ut oeh meddelade att sorgLige nog

var det bara en som
klarade slg. Då var det en som vi kan kaIla för A G som tog
etE steg framåt för han troddö nat,urllgtvis att det var han
Eom hade klarat sig. När sedan körläraren lämnade mlg pappere t, med godkännande kunde A G inte hå1Ia sig utan sa
- DeE är dom sämst,a som klarar sig.
Jag förlät honom hans syrliga kommentar, jag hade ju klara!
det efterlängtade körkortet den 1 november L946, VärdeE för
mln del Eom en storvlnst. Nu är det över 40 år sedan, tänk
vad tlden går, deE har blivtt många mi1 med oLlka bilar sedan
dess. Vad kost,ar etE körkorE tdag? Det går nog inte aEt jämföra. Mina kostnader blev 82:- med inräknad kostpad för övernaEEnlng 1 östersund, visst har tiderna förändrats
!

Nils Nilsson
Hamme rda I
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Från och med nu ko:nmer vi att annonserä i nn o LT
undar ruDrixen TI LirÄiti{AGI UArilf eI. XUNCSAELSEi
oslr med f öI jande Io;o:

I LMAF T 0N 4,r+/
KLUBBGARAGET
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vi sätter in neddelenden i tidningarna.

på

FredaEer art. råndagar s& täcker vi samtliga
klubDmedlenmar. som kan t;ini<As ksrnma på ex. vis

filmkvätl eller dyl. DeIs blir detta frjrfarande
pitli;are men franför alit slipper vi
ifrirn
rif c xet jobtr nBd att kopiere
r Klistra f rim.irxen,
kuvert etc. Stjrre arranE€manE si<river vi c,11 n
tidniny&n son vanligt.

En trettioårig trotjänare §otn {ortfurande
rullar pä vägarna.

\
som nl kcnske känRer tiII
så r nns det några
k Iubben , oeh dom
används

gamla husvcgnår i

på Rel1yn oeh utflykter.

Nu vi=11 vi gärna bIi
.frera, Dom fresta gamra
bllcr orker dra en Iiten Iätt
husvEgn om farten
är rlmlig' vi vet ett någna
har objekt på gång
oeh pIeRer€r att skeffa husvagn.

vi Bo0r redan
her veteranvagn delar gärne
med oE§ ev våra
erfarenheteD.
Tommy pet

tersson, SM}.l husvEgn
J C JonsSon , Const ructsm r
Sören Nilsson, Sprite
r
Gunrt aD Isaksson, SMW
r
P's' Det hårler på att blldas
en ktubb för gamla
: Veterenhusvagnsregist, ret
Ivitli,ngg€tan 5 D, 4rr 4j Frölndal
DeE koster t0 kr ctt anmäIa
sig dit. D.s.
HuevegRer

J l,: twl'r",{
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§1
Ordf ör'and-e Sven Jeronberg f örk I arade

ca 50 närvarande
sekreterare

Till

mötet

vä I komna.

för

för

öppnat och häl sade

årsmötet valdes Åke,Jämtsäter.

§Å
Ti

1

I

justeringsmän valdes Folke Löfgren och Folke

Boogh.

§_1

Mötets utlysninE godkändes.

§4
Verksamhetsberättelsen

för det gångna året upplästes oeh godkändes.

§_L
sionsberättelsen föredrogs och godkändes.

Revi

r

§6

t

Ansvarsf

-

rihet för styrel

sen bevi l j:ades.

§,/
Förva I tn i ngsst6t

för. 1988 eJ upBrättad.

§-s
Arvoden för styrelsemrrdlenmar fastgtä! ldel !i I sanTg
I
_§uD .tidigare.
Dgssuton antogs ett förslag om hefrielse från årsavgifi
fOr
s

tyre

I semed I enmarn a .

§_9.

Anta

I

et

styrel

se

ledamiiter beslöts vara I ika 1987.

BOX 2045

83r 02

ÖSrensuND

PG 88 52 11-3

J llfrl'f LttND.§ VltrT'l:lt/tNIl I LKI.IJ llll

§lq.
Styrelse

för

1988: Ordförande

Vice ordförande
Sek reterare

'

Evenemangsansv

Jernberg nyval 2 år
Boogh omval 1 år
Äke Jämtsäter omval 1 år
Thyra N'i I sson nyval 2 år
Sven

Folke

JaFcrmarJomson nyval 2 år

§_Ll"

Fregelln
Appelqvist
Hans'Bertll Rosell

Styrelsesuppleanter: Ir€ne

nyval

Hasse

omval

nyval

1år
1år
1år

§13
I ubbmästare/
dvenemangskormitt6: t'llkael Eriksson
K

Hasse Appelqvist

I Rosel I
LidCn '

Härrs-Berti

Kent

Sören Nl lsson
§_1.3

Arklvarle: Folke Löfgrene

,

Yngve Boson
Ro I and K ämpe

nberg

Revisorssuppleanter: Rolf Ni lsson
Kent Llddn
§_1_q.

Jämtsäter ( sanmanka0 I I ande )
Andersson
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