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Innovatören till Hallands Fordons-
veteraners tillkomst var Sven-Åke 
Jönsson, Haverdal, som genom sitt 
teknik- och fordonsintresse satte in 
en annons i husorganet Hallands-
posten med budskapet ”finns in-
tresse för eventuellt bildande av en 
veteranfordonsklubb? Varmt väl-
komna till Haverdals barnstuga om 
lördag eftermiddag”.
Den första gången kom Sven-
Åke Jönsson, Jan-Erik Larsson, 
Per Schörling, Börje Samuelsson, 
Lars-Erik Jönsson, Kjell Thuen 
med sönerna Leif och Ove, Len-
nart Andersson, Ulf Kjellåker, Per 
Svengren och Gösta Alvarsson.
Bildandet av föreningen i 
Haverdal.
Gösta Alvarsson var från Mullsjö 
och verksam i Vätterbygdens vete-
ranbilsklubb. Gösta var sommar-
boende i Haverdal i närheten av 
Sven-Åke. Kvällen hade förberetts 
av Sven-Åke och Gösta genom att 
ta fram gångbara stadgar för even-
tuell fordonsförening. Stadgarna 
hade i tillämpliga delar kopierats 
från Vätterbygdens veteranbils-
klubb. Man enades om att stad-
garna var gångbara och att om 
föreningen skulle upplösas så skall 

tillgångarna tillfalla Tekniska Mu-
seet i Göteborg.
Här var första spadtaget taget 
och en interimsstyrelse bildades. 
Nästkommande möte utlystes till 
söndags eftermiddag fjorton dagar 
senare i samma barnstuga.
Nu var det många fler som kom, så 
intresset för fordonsförening fanns 
uppenbarligen. Vid andra mötet 
fick man mer grepp om vad det 
var för människor som hade for-

donsintresset. Det var medelålders 
män med fordon under renovering 
eller nästan färdiga objekt. Det 
var ett gäng unga charmiga pojkar 
som var utan fordon men med gott 
humör och stor entusiasm som var 
på jakt efter objekt.
Till första och andra träffen kom 
det 5-6 bilar. 1 st PV 444 1947, 2 st 
Citroen, 1 st Opel K, 1 st  PV 444 
1952, Sven-Åkes Ford Prefekt var 
under renovering.

1981 kom första klubbtidningen ut. Redaktörer för  klubbtidningen var 
Lars-Erik Jönsson och Christian Morell
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Första Västkustrallyt kördes 1980
Denna nämnda mix av människor 
visade sig vara lyckad. De äldres 
erfarenhet och de yngres entusi-
asm, så samarbetet  var gott. Det 
fanns önskemål om att 1980 anord-
na marknad och rally. Det beslöts 
att marknaden skulle äga rum på 
Rejmes verkstadsgård. Till mark-
nadsgeneral utsågs Jan-Erik Lars-
son, detta är en institution som har 
överlevt fram till 2009.

Det anordnades även ett rally med 
start och mål vid Rejmes samt 
måltidsuppehåll vid Skintaby 
Skola. Undertecknad hade hand 
om sista kontrollen vid Rejmes. 
Uppgiften bestod av att köra över 
en uppblåst ballong med vänster 
framhjul. Det var lätt för motor-
cyklar och något så när lätt för 
vänsterstyrda bilar, men så kom 
det en högerstyrd RR med stor 
vändradie. Då blev protesterna för 
stora så Christian Morell fick agera 
co-driver åt RR-föraren. Tveksamt 
om resultatet blev bättre.
Program och deltagarlistor tog ett 
par övertekniska herrar, Per och 
Börje, hand om i en mycket kvalifi-
cerad tryckpress där våld var enda 
vägen att tillgripa för att pressen 
skulle ge tryck. Per var också kurir 
på den Tiger 100 mellan Åled där 
undertecknad satt och skrev och 
Skedala där den svåra tryckpressen 
var placerad.

Kulltorpsträff 1981 hemma hos Lennart Bergström. Foto Sören Hammer

Marknadsbild från Kattegattskolan, årtal okänt.

Marknadsbild från Kattegattskolan 1988

Här en bild från Västkustrallyt 1984

En Austin Healey 3000 med en vacker blond rallyförare
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Bolmenrallyt 1998 med kräftskiva
Lördagen den 22 augusti kom 12 
ekipage till den gamla stationen 
Halmstad Östra för att köra Bol-
menrallyt. Initiativtagare till rall-
yt var Per Svengren. Under rallyt 
passerades deltagarna Marbäck, 
Simlångsdalen, Mahult, Ryaberg, 
Bygget, Bökö, Lidhult, Åsen och 
Byholma. Målet var Värdshuset 
Hägern på Bolmsö där ett antal 
stugor hyrts för övernattning.
Framme på Bolmsö restes par-
tytältet, långbord med vit duk och 
rönnbär som dekorationer. Under 
kvällen presenterades rallyts seg-
rare, Charlie Pohl, som fick en 
spargris för sin prestation. Efter 
detta sprutade champagnen och 
kvällen fylldes med mycken sång, 
glada historier och många skratt.
“Hämtat från Fördelardosan nr 45”

Det blev en mycket lyckad och trevlig kväll. Per Svengrens nacke syns 
längst till vänster

Partytältet är rest och inbärningen av bord och stolar har börjat. Är 
det någon som vet vart detta tält finns?

Samling utanför Byholma gamla stationshus. Vid varje stopp längs 
järnvägen fick deltagarna en berättelse om stationens historia

Samling för fika. Bilden troligen från pausen i Bygget.

Vid Bolmens gamla station 
smakade det gott med den med-
tagna matsäcken

Ett antal glada rallydeltagare vid 
eget fikabord och egen buss.
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Antalet arrangemang ökar med 
bl.a. resor till Danmark.
Nu när de tunga arrangemangen 
var över så började föreningsar-
betet ta form.
Klubben ansåg ganska snabbt att 
man skulle ansluta sig till MHRF, 
som också hade en anpassad och 
billig försäkringsform för veteran-
fordon. Hallands Fordonsveteraner 
ansökte och fick rätt att besiktiga 
och teckna MHRF-försäkringar. 
Jan-Erik Larsson och Lennart An-
dersson utsågs till besiktningsmän 
och att leda försäkringsverksam-
heten, som ännu idag fungerar.

av jultallrik från Lasse kock.
Klubben anordnade bussresa till 
marknaden i Höör. Start från Rej-
mes kl 4-5 på morgonen, det gällde 
att komma först till kvarn.
Den operativa verksamheten har 
bedrivits från Skintaby skola un-
der Sven-Åkes ledarskap. Anlägg-
ningen fungerade som möteslokal 
samt medlemmarna kunde köpa 
en ruta för reparationsarbete eller 
förvaring av fordon. Det förekom 
även utbildning i svetsningsar-
bete för medlemmarna. Lärare var 
Jan-Erik Larsson som hade tagit på 
sig detta mäktiga uppdrag att lära 

och utbilda kontorsarbetare, snick-
are och bankfolk i den ädla konsten 
att svetsa. Vid ett möte framkom 
att man måste ha ett husorgan för 
publicering av artiklar och nyheter 
inom hobbyn samt en annonssi-
da. Då skapades PRYLBLADET, 
sedermera FÖRDELARDOSAN, 
med redaktörerna Christian Morell 
och Lars-Erik Jönsson. Det var en 
mycket enkel tidskrift som tryck-
tes i tidigare nämnd tryckpress 
med stor dramatik.
Västkustrallyt får ny plats i 
Norre Katts park.
När Sven-Åke lämnade uppdraget 
som ordförande och Lennart Berg-
ström tog vid flyttade den operativa 
verksamheten med till Oskarström. 
Lennart hade stora fina lokaler som 
var lämpliga för mötesverksamhet 
mm. Hallands Fordonsveteraner 
hade många trevliga välbesökta 
möten med grillning och färd på 
järnbana. Hobbyn var populär 
och därmed en utvecklande verk-
samhet. Det kom fordon av olika 
märken och storlek till den stora 
parkering på Kulltorp.
Rallyt flyttades sedermera till tre-
faldighetsallén, Norre Katts Park. 
Vid starten spelade Laxablecket 
och statusen på rallyt höjdes. 

Aktiviteterna blir fler

Det anordnades kulturresor till 
Helsingör med besök på tekniskt 
museum. Det förekom även samar-
bete med danska köretysförening-
ar. Samtidigt när man ändå var där 
så fanns det en lång gata med många 
intressanta tillbud. Det såldes även 
wienerbröd till facila ockerpriser.
Vidare anordnade klubben i många 
år en ordentlig hjulfest där radar-
paret Lerhman – Pohl hade fram-
skjutande roller. Det serverades 
lättbentyl med okänt ursprung. Den 
var med all sannolikhet inte från 
saft- och sylttillverkaren i Bränn-
arp. Den kulinariska biten bestod 

Resorna har blivit många under de 40 åren, men resandet var mer 
frekvent under klubbens första 30 år. Här på besök i Motala

Fester hade man flera de första åren. Här bild från en julfest i Åled
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Det var ju ont om pengar i kass-
an så ordförande hade en idé om 
att tillverka egna priser för ral-
lyt. Det beslutades att montera 
kolvar i olika storlekar på en fot. 
Det anskaffades ett antal kolvar. 
Gustav Johansson, Åled, polerade 
kolvarna och monterade på fot. 
Helly ytbehandlade och polerade 
foten. Det blev väldigt unika och 
upppskattade priser.   
Marknaden flyttades till Katte-
gattskolan. Utöver marknadsbiten 
skulle det anordnas servering av 
kaffe och smörgåsar samt korv med 
tillbehör. Familjen Lehrmans kök 
förvandlades till marketenteri och 
ett antal damer bredde smörgåsar 
för leverans till marknadsserve-
ringen. Korvvagn hyrdes från 
EGES. Marknaden var välbe-
sökt och gav ett hyggligt netto 
till   klubben. Klubben blev 10 år 
i denna period. Det anordnades en 
jubileumsresa till Danmark med 
Kurt Ljungberg som bussförare 
och guide, väl förtrogen med ut-
landstrafik. Det blev besök på Aa-
holms bilmuseum samt besök på 
MC-museum i Stubeköping och 
stumpemarknad utmed landsvei-
en. Det gavs också tillfälle att tura 
mellan Rödby-Puttgarten. Över-
nattning i Nyköping med middag 
och dans med en fantastisk Danne 
som spel-ade orgel. Organisten var 
flitigt uppvaktad och hade en bety-
dande rödvinskonsumtion.
Tyvärr, under denna period, fick 
4-hjuliga fordon för stort inflytande 
med påföljd att MC-intresserade 
bildade MC-klubben MCV Halm-
stad. Många mc-intresserade blev 
ändå kvar som medlemmar och 
deltog i verksamheten.
När Lennart Bergström lämnade 
uppdraget som ordförande och 
Jan-Eric Henriksson tog vid be-
drevs verksamheten i samma anda 
utan större förändringar.

HFV - Reseklubben

Så här kunde det gå till på ett årsmöte i klubben på 90-talet

1989 firade klubben 10 år och då reste man till museet Teknik på far-
fars tid som ligger i Helsingborg

Det blev flera resor 1989. Här en bild från jubileumsresan till Danmark 
och Nordeuropas största veteranmotorcykelmuseum i Fredericia
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Jan-Eric överlämnade klubban till 
Sören Hammer som var förening-
ens ordförande men avgick i förtid 
och vice ordförande Per Svengren 
fick bekläda ordförandeposten 
fram till ordinarie årsmöte.
Nya krafter tar över.
Rikard Andersson tog över efter 
Per Svengren och verksamheten 
drogs mot Laholm. Det tillkom en 
mer länsfördelad styrelse med le-
damöter från Tvååker, Lars-Inge 
Karlsson, vice ordförande, som 
också var redaktör för Fördelar-
dosan. Denna roll övertogs av 
Roger Åkersten.
Rallyt tog Sven-Olof Karlsson 
över ett par år för att sedermera 
överlåta till Hasse Johansson och 

Utflykter - grillkvällar

Birgitta Forsberg. De drev ral-
lyt framgångsrikt i många år med 
olika start och målgångar. Bland 
annat Tylebäck.
Marknaden flyttades till San-
narpsskolan där den fungerade 
mycket bra under marknadsgene-
ral Kurt Jonasson.
Föreningen börjar bli mogen och 
flera olika, ibland årligen återkom-
mande tillställningar växer fram. På besök hos Pall-Olle strax utanför Skånes Fagerhult

Rundan på Åsen (Hallandsåsen)  den 1 juni 2000 hade ett hemligt mål. 
Någon som vet var bilden är tagen?

Att grillning är en manlig sysselsättning visar denna bild med all tyd-
lighet. Var är kvinnorna - jo de sitter snällt och väntar vid bordet

Grillkvällarna i Mellbystrand har alltid varit mycket uppskattade

Margareta Pohl pustar ut efter 
biltur och njuter av en kopp kaffe
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Klubbmästare Kurt Jonasson in-
bjöd till kalkonfest i Eldsberga 
Folkets Hus med dans. Ett trevligt 
arrangemang med god uppslut-
ning.
Familjerna Jonasson och Ström-
berg arrangerade en trevlig ärtmid-
dag med alla tillbehör i Göstorps 

Utflykter - grillkvällar

Hemvärnsgård. Chefskocken Sven 
Strömberg var mycket samman-
biten när han vevade runt i grytan 
med en kraftig träslev, fast besluten 
att ärterna inte skulle smaka som i 
lumpen (alltså vidbrända).
I många somrar har vi haft nöjet 
att gästa Ingemar Pålssons strand-
gård där Ingegerd och Ingemar 

tillsammans med Siv och Rune har 
anordnat grillkvällar med musik 
och lekar. Detta är Hallands For-
donsveteraners mest uppskattade 
och välbesökta arrangemang.
Lars-Inge Karlsson har genom åren 
anordnat välarrangerade bussresor, 
endagars och övernattningsresor 
till intressanta mål som har för-
nöjt medlemmarna. Även en 20-
års jubileumsresa till Fredrika i 
Danmark.
Per Svengren har anordnat tips-
promenad utmed gamla Bolmen-
järnvägen med övernattning och 
festligheter vid Bolmen.

En lördagsmorgon vid Eurostop (nuvarande Hallarna) i Halmstad

Solnedgång vid kusten en onsdagskväll med deltagare i Slottsrundan.

Alla onsdagskvällar är inte så varma. Här börjar solen gå ner och då 
är det skönt med varma jackor och varmt kaffe

Besök på Martinssons mopedmu-
seum i Vindrarp 2006.

Uppställning vid Bondens Dag i 
Laholm år 2000
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Våffelfest i Risarp, en återkom-
mande begivenhet i familjen Sven-
grens sommarhus, också en trevlig 
tradition.
Våffelfesten   övergick till familjen 
Åkersten i Bölarps Kvarn.
Föreningens filmaftnar med fika 
på Kungliga Hallands Regemente 
Cykel-16 har Roy Andersson an-
svarat för.
Likaså årliga utställningen på 
Tjolöholms Slott har Roy Anders-
son haft under sina vingar.
Uppskattade fordonsträffar har 
varit Sven-Olofs runda på åsen, 
som numera är Kurt Jonassons 
vårrunda.
Som slutord kan man väl säga att 
Hallands Fordonsveteraner haft en 
innehållsrik 30-års period, 1979-
2009, och tillfört hobbyn myck-
et kunskap, men framförallt har 
det varit en trevlig resa med ge-
menskap, humor och värme.

Detta är en berättelse om HFVs 
första 30 år tagen ur minnet av 
god fordonshistoria. Det är säkert 
många fler namn som borde ha 
omnämnts. Två är Bertil Abra-
hamsson och Arne Åkerblom som 
har bidragit med rejäla insatser i 
Hallands Fordonsveteraner.
Lasse Bengtsson/Christian Morell
Foto Charlie Pohl

Resor - marknader - rallyn - fester - utflykter

Bild från rallystarten i Norre 
Katts park i Halmstad 1994

En bild från 1988 års Västkustrally

Tänk att HFV så ofta rest med Sennanbuss. Jubileumsåret 1999 hann 
klubben med hela 4 bussresor

Årsmötet 1997. Visst ser det trevligt ut! Tänk om vi kunde få kommande 
årsmöten att avslutas med en gemensam måltid

Bild från rallyt 1988. Tyvärr finns 
inte bilen längre i registret.

Fredagen den 28 juli gick resan till Södertälje där bl a ovanstående 
bildelsmarknad besöktes
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Första mopedrallyt 1997

Mopperallyt drog inte bara mopeder till Veinge - det kom många för att 
titta, en del för att njuta av den blåa röken från mopederna, andra för 
att återuppliva gamla minnen från tonårstiden

Samling i Veinge inför klubbens första mopperally 1997

Ett matnyttigt förstapris. 
Drygt 2 kg Bullens varmkorv

Segraren i det första rallyt blev 
Charlie Pohl från Kvibille på en 
NSU från 1956. 
Här kanske Charlie visar hur stor 
korvburk han tycker han borde fått 
som förstapris? Foto S-O Karlsson

Det första och även det sista mo-
pedrallyt kördes med start och 
mål hemma hos Sven Strömberg i 
Veinge.
Första rallyt kördes 1997 då ett 40-
tal entusiastiska mopedister träff-
ades på ängen framför Svens ga-
rage.
Banan var ca 2 mil lång och gick 

genonom mycket vacker och vari-
erande natur. Banläggare var Sven 
som fick mycket beröm för detta 
första rally.
Under de följande åren växte rallyt i 
omfattning då även medlemmar från 
Bjäre Moppers kom i stor mängd för 
att deltaga. Över 100 deltagare på ett 
mopedrally är imponerande. 

Det finns en lite tragisk historia att 
berätta från detta första moped-
rally i Veinge. 
Göran Martinsson, han som har 
mopedmuseet i Vindrarp, deltog 
med en nyrenoverad moped. Ni 
som känner honom vet att den var 
nästan bättre än nyskick. Nu föll 
det sig inte bättre än att strax in-
nan mål så var det något som gick 
sönder på Görans moped och han 
blev så ledsen och besviken att han 
fällde några tårar över sitt otur-
samma öde.
Rallyt kördes i Veinge till en bit in 
på 2000-talet varefter det, av för 
redaktören, okänd anledning lades 
ner.
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Berättad för redaktören, på tips 
från Charlie Pohl,  av Bengt-Arne 
Johansson, Halmstad.
Någon gång runt millennieskiftet 
inköptes ett tomt skåp för att inre-
das till korvvagn och användas för 
att dra in  pengar vid HFVs olika 
aktiviteter. Vagnen köptes in för 
12 000 kr och när inredning, el och 
gasol var på plats hade den kostat 
klubben ca 20 000 kr. Huvudan-
svarig för vagnens inköp och iord-
ningställande var Bengt-Arne.
Under de första åren besiktigades, 
skattades, försäkrades och under-
hölls vagnen som då fick dras som 
en husvagn, idag är den åter både 
skattad, försäkrad och får dras i 80 
km per timma. Vad klubben ska 
göra med sin korvvagn är något 
som framtida styrelser får övervä-
ga. Nu står den inne i en kall-lada 
och mår ganska bra. Sista gången 
klubben använde den var i sam-
band med Västkustrallyt 2018 på 
Slottsmöllan i Halmstad.
Men nu måste ni få läsa om korv-
vagnens äventyr.
Styrelsen beslöt vid ett samman-
träde att vagnen kunde hyras ut för 
1000 kr per vecka under perioder 

HFV´s Korv-vagn

då klubben inte behövde den. En 
person i Göteborg, som var sambo 
med en av styrelsemedlemmar-
nas syster, hörde av sig och ville 
hyra vagnen, men då han inte ville 
betala fullt pris gjorde han ungefär 
som våra barn gör när de vill få 
som de vill. Han kontaktade dåva-
rande kassör och sa att han kom-
mit överens med klubbordförande 
om ett halverat veckopris, vilket 
oturligt nog inte kassören kontrol-
lerade utan hyrde ut vagnen till den 
lurige. 
Vagnen försvann upp till Göteborg 
där den tjänstgjorde som försälj-
ningsställe för vegetariska ham-
burgare. När det gått ca 6 veckor 
uppmärksammades bluffen och 
några styrelsemedlemmar ”gick i 
taket” satte sig i en bil och körde 
upp till Göteborg för att hämta 
tillbaka korvvagnen. De hittade 
den i full verksamhet och efter en 
kort och häftig diskusson gick den 
lurige med på att lämna tillbaka 
vagnen men uppgav att han måste 
köra iväg vagnen till ett förråd för 
att tömma den på matvaror. Detta 
var en fullt naturlig begäran vilket 
HFV-arna gick med på. Den lurige 

låste vagnen och gick bort till sin 
bil, för att komma och hämta vag-
nen trodde HFV-arna, men ack vad 
de bedrog sig. Den lurige rivstarta-
de och försvann. Efter att ha vän-
tat i en dryg timma brast tålamo-
det och en liten skärbrännare, som 
av outgrundlig anledning fanns i 
HFV-arnas bil, kom till använd-
ning för att kapa låsen till vag-
nen. När detta väl var gjort kopp-
lades vagnen till HFV-bilen och 
drogs hem till Halmstad, närmare 
bestämt till Söndrum där maten i 
vagnen lagrades i kylar. Den lurige 
meddelades att maten var kylför-
varad och var den fanns att häm-
ta. Efter ca 1,5 månad kom den 
lurige till Halmstad och då hade 
han en kronofogde med sig. Här 
har redaktören inte lyckats få klart 
för sig hur denne blev inblandad. 
Summan av kardemumman blev i 
alla fall att kronofogden med ett 
leende på läpparna förklarade för 
HFVs styrelse att så här fick man 
inte göra, det var egenmäktigt för-
farande, med då den lurige å sin 
sida förfarit bedrägligt så föreslog 
kronofogden att man skulle låta 
udda vara jämt. Vilket blev beslutat.

Korvvagnen fungerade i många år som en riktig “kassa-ko” för klubben.Nu är 
den i stort behov av renovering
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Vad har då hänt under dessa senas-
te 10 åren?
 Det man kanske först tänker på att 
under dessa 10 år har medlemsan-
talet ökat med nästan 200 person-
er, från 390 till 585 st.
På ordförandeposten avlöstes 
Rickard Andersson av Karl-Axel 
Jansson (2008), också från Laholm 
och från 2009 till och med 2012 
arrangerades Västkustrallyt med 
samling på Gröningen i Laholm 
och med start från Laholms Torg. 
Det arrangerades separata rallyn 
för mopeder/traktorer och bilar/
lastbilar/bussar.

2009 arrangerades också en stor 
jubileumsfest på Gröna Hästen i 
Laholm med 156 deltagare! I sam-
band med festen tilldelades Hal-
lands Fordonsveteraner tidningen 
Nostalgias och MHRFs hederspris 
för vårt arrangemang ”Kultur på 
väg” som sammanföll med Väst-
kustrallyt 2009.

Efter sista Fördelardosan 2009 
överlämnade Roger Åkersten re-
daktörskapet till Lars Rendahl som 
sedan dess fungerat som Fördelar-
dosans redaktör.
Vid årsmötet i februari 2011 
avgick Karl-Axel Jansson och 
överlämnade ordförandeklubban 

samhället och startade en hemsida. 
Angela Bertilsson, Åled, blev vår 
första hemsidesredaktör en uppgift 
som klubben numera köper av 
Maud Brink i Skummeslöv.
Under 2011 och 2012 funderade 
och diskuterade styrelsen hur man 
skulle leva upp till namnet Hal-
lands Fordonsveteraner. 
Klubblokalen var i Laholms kom-
mun, Västkustrallyt hade start 
och mål i Laholms Kommun, vår-
träffen (1 maj) kördes i Laholms 
kommun.
Till första maj 2012 hade styrelsen 
givit Per Svengren i uppdrag att 
göra en runda med start i Halmstad 
och som skulle gå norrut. En succé 
visade det sig då ett 100-tal HFV-
are körde denna första maj-runda. 
Ett antal medlemmar i Laholm, 35 
st i 15 bilar, arrangerade en egen 
runda denna första maj. Om det var 
en protest mot flytten till Halmstad 
eller om det var för att vidmakthål-
la traditionen som Kurt Jonasson 
startat är okänt. 2012 var också 
första året som klubben betalade 
lunchen för betalande medlemmar 
som körde 1 maj-rundan i veteran-
fordon. Något som efter 2012 bli-
vit en tradition.
På årsmötet 2013 valdes Lars Hed 
till ordförande i klubben och un-
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MHRFs representanter delade ut pris till HFVs ordförande Karl-Axel Jansson 
och HFVs banchef Hasse Johansson.

Hasse Johansson satte upp en ban-
deroll så att medlemmarna lättare 
skulle hitta den nya klubblokalen

Roger Åkersten, HFVs mycket duktiga 
och underhållande  konferencier un-
der många Västkustrallyn
Foto Karl-Axel Jansson

till Michael Bengtsson, Halmstad. 
Michael arbetade vid denna tid på 
Laholmshem och när tankarna dök 
upp på en plats att mötas på och att 
förvara klubbens inventarier (som 
var spridda över landskapet) hit-
tade Michael en billig lokal i Lil-
la Tjärby som uppfyllde klubbens 
behov och 1 april 2011 tillträdde vi 
lokalen. Torsdagsträffarna i loka-
len har varit och är mycket popu-
lära. Solveig Johansson har under 
senare år lagt ner mycket arbete 
med dessa träffar.
2010 klev HFV in i det moderna 

Efter samlingen på Gröningen i La-
holm så körde bilarna upp till starten 
som skedde på torget. Alla bilar fick 
köra igenom en portal med Hallands 
Fordonsveteraner
Foto Karl-Axel Jansson



13

der hans ledning genomfördes 
föregående styrelses beslut att 
Västkustrallyt framöver skulle flyt-
ta från norr till söder med två års 
mellanrum, två år 2013 och 2014 i 
Varbergs kommun, 2015 och 2016 
i Falkenbergs kommun, 2017 och 
2018 i Halmstad kommun, 2019 
och 2020 i Laholms kommun och 
sedan starta om igen i Varbergs 
kommun. Beslutet som styrelsen 
fattade blev ett lyckokast. 2013 
och 2014 kördes Västkustrallyt 
med start och mål i Tvååker under 
Sven-Erik Anderssons ledning och 
medlemmarna strömmade till från 
norra Halland. Antalet deltagande 
fordon i rallyt blev också rekord-
stort, 202 föranmälda fordon och 
ett 30-tal efteranmälningar.

2013 års rallykommitté samlad inför första Västkustrallyt i Tvååker.
Från vänster: Michael Bengtsson, Roland Peterson, Per Svengren, Eivor 
Johansson, Gerd Johansson, Verner Pettersson, Sven-Erik Johansson (rally-
general), Gunne Isacsson, Ingemar Olsson och Lars-Olof Johansson
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Arne Brorsson arrangerade under 
många år onsdagsutflykter med start 
från Halmstad Slott. 

Samling vid Halmstad Slott en onsdagskväll. Från vänster Hans Bengtsson, 
Nils Hägerström och Torben Nielsen

Att flytta rallyt till Tvååker innebar att antalet rallydeltagare ökade till över 
200 deltagande fordon. Antalet nya medlemmar från norra Halland ökade 
också efter rallyt vilket signalerade att nyordningen uppskattades.
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Årsmötet 2014 visade att det var 
svårt att få medlemmarna att en-
gagera sig i styrelsearbetet. 2 ordi-
narie ledamöter och en suppleant 
fattades och styrelsen fick arbeta 
det året med reducerad beman-
ning. Detta problem löstes genom 
att klubben hade ett extra årsmöte 
den 6 oktober 2014 då nya stad-
gar antogs, vilka bl a reducerade 
antalet styrelseledamöter till 5 st, 
ordförande plus 4 ledamöter. De 
nya stadgarna började tillämpas 
2015. Styrelsearbetet förändrades 
också så att styrelsen blev mer ad-
ministrativ till sin inriktning, akti-
vitetsansvariga för södra och nor-
ra Halland utsågs och nu var det 
medlemmarna som skulle sköta 
den operativa verksamheten under 
styrelsens överinseende. 
Först 2016 fanns det två aktivitets-
ansvariga, Gunnar Melander i 
södra Halland och Sven-Erik An-
dersson i norra Halland. 2019 är 
fortfarande Sven-Erik aktivitets-
ansvarig i norr. I mellersta Halland 
är numera Per Svengren aktivitet-
sansvarig. Platsen som aktivitsan-
svarig i söder är vakant.
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Lars och Solveig Johanssons traktorrundor samlar ofta runt 100 ekipape och 
när de kör längs vägarna är karavanen drygt halvmilen lång. Under de två 
första åren var Jan-Ove Nilsson med och arrangerade traktorrundorna.

Margit och Jan-Ove Nilsson bjuder 
varje augusti in klubbmedlemmarna 
till Vardagsmuseet i Ålstorp där vi 
också passar på att grilla och umgås

Det regnade i Falkenberg första året 
rallyt kördes där. I en liten öppen 
Triumph Spitfire hade man löst det  
problemet genom att spänna upp 
ett paraply. Parkeringschefen Ove 
Norén visar var bilen ska stå.

HFVs första kvinnliga ordförande 
Pia Idersjö 2016-2019.

Vid 2015 års ordinarie årsmöte val-
des Sterner Josefsson, Halmstad, 
till styrelseordförande tillsammans 
med 4 ordinarie ledamöter. Stern-
er blev den första ordförande som 

fick arbeta under de nya stadgarna.
Första maj-rundan kördes 2013 
och 2014 med start från ICA-
Vallås parkering i Halmstad under 
ledning av Per Svengren. 2015 
blev första året som klubben ar-
rangerade 2 första maj-rundor, en 

i söder med start från Gröningen 
i Laholm under Kjell Jönsson och 
Hasse Johanssons ledning och en 
i norr med start från Nettos park-
ering i Heberg, som vanligt med 
Per Svengren i spetsen. 37 fordon 
körde norra rundan och 30 körde 
södra rundan.

2015 och 2016 kördes Västkustral-
lyt med start och mål i Falkenberg. 
2015 med 202 föranmälda fordon 

och 9 efteranmälningar, Lars Hed 
var rallygeneral. 
2016 hela 224 föranmälda fordon 
och Sven-Erik Andersson var ral-
lygeneral.
Vid årsmötet 2016 fick Hallands 
Fordonsveteraner sin första kvin-

nliga ordförande då Pia Idersjö,  
Harplinge valdes. 2017 var det så 
dags att köra rallyt från Halmstad 
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2017 och 2018 års Västkustrally kördes i Halmstads kommun. Här ovan en 
bild från Slottsmöllans parkering, kanske den största parkering rallyt någon-
sin haft till sitt förfogande

Någon gång i juli månad arrangerar Laholms Köpmannaförening en stadsfest 
till vilken Hallands Fordonsveteraner alltid är inbjuden för att visa våra fordon

Faktaruta
Ett stort tack till Charlie Pohl för 
all hjälp. Kjell Ottosson förtjänar 
också ett tack för alla gamla För-
delardosan han skänkt till klubben
Som redaktör ber jag redan nu alla 
om ursäkt för eventuella fel i den-
na tidning. Det har inte varit lätt 
att kolla allt. Det finns säkert per-
soner som skulle nämnts men som 
glömts bort.
. 
Ordföranden i 
Hallands Fordonsveteraner 
1979-2019
1979-1980 Interimsordförande 
Sven-Åke Jönsson
1980 - 1985 Sven-Åke Jönsson
1985 - 1993 Lennart Bergström
1993 - 1994 Jan-Eric Henriksson
1994 - 1998 Sören Hammer
1998 - 2000 Per Svengren
2000 - 2007 Rikard Andersson 
2008 - 2010 Karl-Axel Jansson

2010 - 2013 Michael Bengtsson
2013 - 2015 Lars Hed 
2015 - 2016 Sterner Josefsson
2016 - 2019 Pia Idersjö (HFVs 
första kvinnliga ordförande)
2019 -          Rikard Andersson
Kvinnor i styrelsen
Gunilla Andersson 2001 - 2001
Agneta Hammer 1989 -1993
Birgitta Forsberg 1999 -2008
Anita Larsson 2008 - 2010
Angela Bertilsson 2010 – 2011
Pia Idersjö 2016 - 2019
Rallygeneraler
Jan-Erik Larsson 1980
Per Svengren
Sven-Olof Karlsson
Hasse Johansson 19?? - 2012
Karl-Axel Jansson 2010?
Roger Åkersten 2009
Sven-Erik Andersson 2013, 2014, 
2016
Lars Hed 2015
Sterner Josefsson 2017
Johan Gustafsson 2018

Besiktningsmän 1979-2019
Jan-Erik Larsson  
Lennart Andersson 
Lars Bengtsson
Rikard Andersson 
Roland Kollberg
Lars-Inge Karlsson
Mikael Persson
Roger Åkersten
Bengt-Arne Johansson 
Anders Bertilsson
Redaktörer
De första redaktörerna var Chris-
tian Morell och Lars-Erik Jönsson
Lars Svanberg
Viktoria Johansson
Sven-Åke Jönsson
Lennart Bergström
Lars-Inge Karlsson
Roger Åkersten
Lars Rendahl
Aktivitetsansvariga
Gunnar Melander
Sven-Erik Andersson 
Solveig Johansson 
Per Svengren

under rallygeneral Sterner Josefs-
son. Plats för start och mål var Wap-
nö Gård. 201 föranmälda fordon 
och 22 efteranmälningar. Pga av att 
vissa funktionärer uteblev uppstod 
tyvärr köer under detta rally som 
irriterade vissa rallydeltagare.
2018 kördes rallyt under Johan 
Gustafssons ledning med start och 
mål vid Slottsmöllan i Halmstad 
och det rallyt blev mycket välor-
ganiserat och hela arrangemanget 
fick mycket beröm av rallydelta-
garna. 178 deltagare körde rallyt 
detta år då klubben hade slagit 
på stort och engagerat Elvis4Ever 
som underhållare.
Under årens lopp har Arne Brors-
son och sedan Nils Hägerström lett 
utflykter från Halmstad Slott på 
onsdagskvällarna under somrarna 
då vädret var tjänligt. Ett stort tack 
till dessa eldsjälar!



Redan 2002 började renoverings-
arbeten att ta form i Hasses Lada i 
Laholm. Hasse Nilsson hade då en 
californiavit PV, årsmodell 1956, 
med amerikabågar som det var 
dags att renovera. Bilen kom sedan 
att fungera som statist i en engelsk 
film om Ikea-grundaren Ingvar 
Kamprad och för detta filmäventyr 
erhöll Hasse hela 3000 kr.

”Hasses Lada” i Laholm

Här är “renoveringsgänget” samlat framför ladan. Från vänster Kjell Jönsson, Sven-Olof Malmström, 
Bengt Erlandsson, Göran Nilsson, Bertil Magnusson, Ingemar Pålsson och Hasse Nilsson

Filmstjärnan, en Californiavit Volvo PV 444 från 1956

Hasse Nilsson framför en av sina 
traktorer

Under åren sedan 2002 har det ren-
overats både bilar och mopeder 
men kanske framförallt traktorer i 
ladan. Det har knackats plåt, lagats 
rost, renoverats motorer och lacker-
ats i ladan och naturligtvis har man 
druckit kaffe och berättat ”rövarhis-
torier” för varandra. Att ha en fast 
punkt i en verkstad, med alla de 
möjligheter till att förverkliga till 

synes omöjliga projekt, har skapat 
livslånga vänskapsband och en 
mycket stark gemenskap.
Hasses Lada är numera också sam-
lingspunkten för moppegänget (35 
st) som har Hasses Lada som ut-
gångspunkt för sina rundor.
Förutom verkstadslokal innehåller 
“Ladan” också ett pentry och ett 
fikarum. Utomhus finns både grill 
och utemöbler. “Hasses Lada” är 
en oas i en föränderlig omvärld.


