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Besiktningsmän
Om du vill MHRF-försäkra ditt fordon 
tar du kontakt med någon av nedanstå-
ende besiktningsmän för en besiktning 
av fordonet.

Lars Bengtsson 
Åled 035-39197

Rikard Andersson 
Laholm 0430-62181

Bengt-Arne Johansson 
Halmstad 035-124750

Roger Åkersten 
Laholm 0430-28188
Anders Bertilsson 
Åled 035-396 88

Ordförande har 
ordet!

FÖRDELAR-
DOSAN
Ansvarig utgivare:
Michael Bengtson
Tel 035-13 04 12

Redaktionsråd:
Michael Bengtsson
Tel 035-13 04 12
Angela Bertilsson
Tel 035-396 88
Lars Rendahl
Tel 035-609 80
Material till tidningen skickas 
till Lars Rendahl 
Stråvägen 2, 313 32 Oskarström
eller via e-post till
fordelardosan@gmail.com

HALLANDS
FORDONSVETERANER
c/o Michael Bengtsson
Söndrumsvägen 57 a
302 39 Halmstad

Hemsidesredaktör:
Angela Bertilsson
Tel 035-396 88
E-post:
angelab@live.se

Bankgiro: 5804-6905
Plusgiro: 132457-3

Medlemsavgift/familj 300 kr
Inträdesavgift 50 kr

Presstop
No 1 15 feb, No 2 5 maj, No 3 
15 aug, No 4 15 nov

Bilden på första sidan är tagen 
av KarlAxel Jansson, Laholm

Hälsar
Michael Bengtsson

Vi hälsar följande nya medlemmar hjärtligt välkomna!
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Styrelsepresentation
Ordförande Michael Bengtsson

V ordförande Lars Rendahl

Sekreterare Arne Åkerblom

Kassör xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Ledamot Hasse Johansson

Ledamot Hans Bengtsson

Ledamot Angela Bertilsson

Ledamot Mats Thelander

Ledamot xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Suppleant Roger Enberg

Ansvarsområde/arbetsuppgift:
- samordning av styrelsearbete
- public relation
- ansvarig utgivare
- rallyansvarig

Ansvarsområde/arbetsuppgift:
- bokföring
- in- och utbetalningar
- inbetalningskort
- medlemsregister

Ansvarsområde/arbetsuppgift:
- webmaster
- ansvarig för hemsidan
- rallyadministratör
- utflykter

Ansvarsområde/arbetsuppgift:
- redaktör Fördelardosan
- matrikelansvarig
- adressering Fördelardosan
- ledamot av rallykommittén

Ansvarsområde/arbetsuppgift:
- ledamot av rallykommittén
- materialförvaltning
- paketering Fördelardosan

Ansvarsområde/arbetsuppgift:
- klubbmästare
- ledamot av rallykommittén
- lotterier

Suppleant xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Ansvarsområde/arbetsuppgift:
- protokoll
- annonser
- rallypriser
- ledamot av rallykommittén

Ansvarsområde/arbetsuppgift:
- bibliotek
- ledamot av rallykommittén
- försäkringsfrågor

Ansvarsområde/arbetsuppgift:
- nya medlemmar
- lotterier
- biträdande klubbmästare

Ansvarig för besiktningsmännen är 
Richard Andersson.
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Hallands Fordons-
veteraners vårresa 
till Köpenhamn 
9-10 april 2011

Lördag avresa:
08.00 Tvååker
08.45 Halmstad Eurostop
09.15 Mellbystrand Tre Laxar
Sedan åker vi vidare via Helsing-
borg-Helsingör till Sommers Auto-
mobile museum, som ligger mellan 
Helsingör och Köpenhamn. Ett mu-
seum med ett 60-tal fina sportbilar 
som Alfa Romeo, Jaguar, Lancia, 
Lotus och många andra bilmärken. 
På museet finns även 2000 modell-
bilar. Har vi tur får vi beskåda en 
Ford-utställning.
Vidare mot Köpenhamn och 
incheckning på vårt hotell 
DGI-BYENS Hotell.
14.00-19.30 Fri tid i Köpenhamn
19.30 Middag på hotellet

Söndag
10.30 Efter en välsmakande frukost 
åker vi till Ringsted och ser på Pre-
ben Boysens bilsamling som består 
av ca 150 bilar i olika skick. Här 
får vi även en lättare lunch innan vi 
vänder hemåt.
18.00-19.00 Tillbaka i Halland.

I resans pris ingår bussresa, inträde 
museum, hotell (del i dubbelrum), 
middag lördag kväll, lunch söndag.
OBS! 50 platser bokade på hotellet, 
så först till kvarn gäller.
Pris 1 300 kr (klubben bet 150 kr)

Du betalar 1 150 kr
Bindande anmälan snarast till 
Lars-Inge Karlsson på tel 
070-537 07 48

70 år

Grattis!
På självaste julafton fyllde vår 
mångårige styrelseledamot Bernt 
Axell år och uppvaktades av klub-
ben med en blomstergåva.

Medlemsförmån

Scandic Hotels 10%
Du har rabatt på din logi hos Scandic 
Hotels i hela Norden när du är med i en 
MHRF-ansluten förening. 
Likaså har MHRF-anslutna föreningar 
rabatt på konferens- och möteslokaler 
och boende för sina träffar och möten.
Rabattkoden D000005043 ska uppges 
vid bokning och betalning. Du ska ock-
så kunna uppvisa ett giltigt medlem-
skort i en MHRF-ansluten förening när 
du checkar in eller betalar.
Utnyttja din medlemsrabatt nästa 
gång du övernattar utmed vägen!
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Jag har ju nu suttit med i styrelsen i 
ett år som suppleant och det börjar 
väl kanske bli dags att presentera sig.
Mitt intresse för fordon, i allmän-
het och motorcyklar i synnerhet, 
har väl funnits sedan barnsben och 
min första bil var faktiskt en sådan 
klassiker som en VW1303S från 1973.
Denna rollades cerise hemma i föräld-
rarnas garage och användes sedan 
som bruksbil under ett par års tid.
När jag var 20 år så började jag hålla 
till nere på “Kåken” i Halmstad och 
självklart tog det inte så lång tid innan 
jag köpte mig en egen bil. Det blev en 
Chevrolet BelAir från 1959. Denna gick 
mest rundor i Halmstad, helst propp-
full med folk och alltid på väg någon-
stans, eller ingenstans, kul hade vi i 
alla fall. Bilen såldes sedan och finns 
idag utanför Karlskrona vad jag vet.
Mitt stora intresse har dock, som tidig-
are nämnts, alltid funnits i de tvåhjuliga 
fordonen och 2003 kom jag över den 
BSA M33 1938 som jag fortfarande är 
ägare till. Det var även denna som gjorde 
att jag kom i kontakt med Hallands 
Fordonsveteraner från första början.
BSA’n köpte jag mest för det historiska 
intresset, som ett komplement till de 
modernare motorcyklar jag vanligtvis 
kör. Att det blev just en BSA berodde 
mest på att jag alltid fått höra talas om 
min morbrors BSA från tidigt 50-tal.
Jag fick många blickar vid första åkturen 
då jag kom farande på den svart/gröna 
BSA’n iförd modernt rött skinnställ med 
gula knäpuckar och blå integralhjälm.
Det tog mig inte lång stund att konstat-

“Har det inte motor är det inte roligt”

era att folk var modigare förr. Väghåll-
ning, bromsar och chassieegenskaper 
har kommit väldigt långt sedan 1938, 
dessutom är nog vägarna bättre idag.
Vad jag tycker är intressant att se är 
att den teknik som användes redan un-
der förkrigsåren fortfarande används 
aktivt än idag och då särskillt inom 
racing och mer högpresterande gat-
motorcyklar. Torrkoppling används ju 
forfarande av bl.a Ducati, förtändning 
är än idag inte helt ovanligt på större 
encylindriga enduromotorcyklar och 
styrdämpare är ju i princip åter igen 
standard på moderna maskiner. Visst 
är det nyutvecklat men det är ändå så 
att man har gått tillbaka till ett tidigare 
beprövat system och nu förfinat det.
Som en del av mitt motorcykelin-
tresse kom jag i kontakt med 

roadracing och bankörning.
Jag har under åren lagt en hel del varv 
på Scandinavian Raceway i Ander-
storp. Det började att man åkte dit och 
ville testa och de senaste åren har jag 
även varit där som föråkare/instruktör.
Enligt mig finns det inget, som man 
kan göra ensam, som slår att få ge sig 
ut på en bana. Att försöka komma i har-
moni med maskinen och jobba tillsam-
mans med den är en otrolig känsla. 
Man slipper tänka på möten, korsnin-
gar, fartgränser och till viss del även 
vilt, bara koncentrera sig på körningen.
Jag var dessutom med och tävlade i 
Nordic BoTT 2009 och lyckade ta ett 
par poäng där. Nordic BoTT är road-
racing för tvåcylindriga motorcyklar. 
Välljud garanteras, särskillt i starten.
2010 års säsong spolierades dock efter 
en spricka i topplocket under trän-
ing nere på Mugello-banan i Italien.
Även till vardags använder jag motorer 
men då av betydligt större dimension.
Jag arbetar som sjökapten och har 
då 20.000 BHp till mitt förfogande.
Dessa levereras från en rak 8-cylindrig 
2-taktare med dubbla turboaggregat.
Robert Enberg
PS. Rubriken är ett motto jag och 
mina närmsta vänner lever efter. DS.

Robert Enberg på sin BSA M33 1938

Stilstudie av Roberts kurvteknik
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Första gången på Thulinträffen i Lands-
krona och vinnare. Vi fick en perfekt 
plats vid vallgraven och campade där 
på natten innan utställningen. Kul att få 
uppmärksamhet för vårt campingekipage 
trots att Campingveteranerna hade en 
hel veterancamping en bit därifrån. På 
kvällen deltog vi i  den officiella crusing-
en med den lilla vagnen påkopplad. 
Hälsningar Martin och Maggan Olofs-
son, Falkenberg

Vinnare

Rune Nilsson, Mellbystrand
Rune är en välkänd profil i Hallands 
Fordonsveteraner. Han och framlidna 
makan Siv blev medlemmar redan 1994 
och har medlemsnummer 62. I dag är vi 
390 medlemmar. Många är de medlem-
mar som träffat på paret på rallyn, utställ-
ningar, arrangemang m.m under åren.
Rune startade upp sitt veteranfordonsen-

Rune med sin Chevrolet Nova SS

tidningsbilar och Apoteksdistribution.
Han har  under  åren jobbat  ak-
t iv t  i  k lubben med bl .a  pos ter 
som revisor och i valberedning.
E t t  mycke t  uppska t t a t  a r r ang-
emang är ju den Grillkväll i Mell-
bystrand som Rune arrangerar till-
sammans med Ingemar och Ingegerd
Fordons samlaren.
Genom åren har en hel del fordon pas-
serat revy i det Nilssonska hemmet.
På bilsidan kan nämnas: VW, MGB, 
Volvo PV, Volvo 140 och givetvis den
Chevy Nova SS som vi skall be-
rä t ta  mer  om i  denna  a r t ike l . .
Bland övriga fordon ett 40 tal mo-
peder och några 98cc (lättviktare).
Sägas skall väl också att Rune avyttrat 

gagemang 1994 då han slutade sitt arbete 
som egen åkare för att syssla med sina 
intressen på heltid. Ja, kanske man skall 
säga deltid då han också lagt mycken tid 
i skogen och på sin fädernes gård i Sko-
gaby. Ett ställe som han vårdar lika ömt 

som sina fordon. Få kanske vet att Rune 
i alla år haft lastbilar och åkerier som sitt 
arbete. Först med fjärrbilar, framför allt 
mot Stockholm och de senare åren med 

de flesta ur sin samling i dag för att
koncentrera sig på ”pärlorna” i samlingen.
Rallydeltagaren.
Genom åren är det många rallyn som 
fått besök och deltagande av Rune
och Siv och Rune fortsätter i dag på 
den inslagna vägen med att visa upp
sig och sin bil på de flesta rallyn av 
någorlunda dignitet.
En titt i de samlade rapporterna visar 
att man deltagit i alla Västkustrallyn
sedan 1995, 8 st Bornholm runt, ett 
stort antal Lergöka, Sofiero och andra
rallyn.
I Runes gillestuga hänger en tavla med 
plaketter där det finns ett sjuttiotal
minnen från olika rallystarter. En gedi-
gen samling.

Runes VW

Runes PV
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Rune framför alla plaketter

På dörren i hans garage sitter alla de 
rallyskyltar som hans fordon burit.
Material som vittnar om ett stort intres-
se för hobbyn. 
Pärlan!!
När Rune 1994 bestämde sig för att ge 
sig i kast med fordonsveteranhobbyn
på heltid/deltid så var det väl en till-
fällighet att det blev denna ganska unika 
bil, Chevy Nova 11 SS som blev starten.
Rune begav sig med vännen Sven Ström-
berg i Veinge till den stora bilutställ-
ningen, Båstad Classic i Norrvi-
kens Trädgårdar, Båstad. Detta för
att i lugn och ro strosa runt och tit-
ta på de fina bilar som visades upp.
Bland alla bilar fanns det också en del 
till salu och Rune närmade sig en grön, 
vacker bil för att titta närmare på den.
Han gillade vad han såg, pratade en del 
med ägaren som av åldersskäl kunde tän-
ka sig att sälja sin bil. Mannen hade haft 
bilen sedan den var ny, den var regist-
rerad på hans Fru , Käth Nielsen-Nimb.
Bilen togs in från USA i april 1965 och 
såldes till fru Nielsens man i januari
1966. Sägas bör väl också att denne 
man ( ägaren) arbetade som bilsäljare
vid denna tiden på Rönne-Lotz i Halmstad.
Nåväl, nu var det juli 1994, Rune hade 
hittat en bil han gillade och nu skulle det 
förhandlas…. Bilen var ju i nästan ny-
skick, hade bara gått c:a 4000 mil på 29 år! 
Den var metallic grön, lysande blank och 
motorn spann som en katt. Vilket fynd!
Efter lite diskuterande enades köpare 
och säljare om ett pris som var bra för 
båda parter och köpet bekräftades med 
ett handslag. Någon handpenning var 
det inte tal om gentlemän emellan. Man 
bestämde bara att bilen skulle hämtas 
dagen efter i Helsingborg och så blev det.
Ett köp som Rune aldrig ångrat, många ro-
liga resor har gjorts med bilen och hittills 
har Rune inte lagt en enda krona på repara-
tioner, bara vanlig service och underhåll.
I skrivande stund har bilen gått 6.700 
mil, inte mycket för en i dag 46 årig
skönhet. 
Lite Chevy Nova historik.
Vad inte Rune visste vid köptillfället 
var att det var en ganska unik bil han
köpte .  Bi len  var  en  förs ta  ge-
nerat ionens  Nova,  (1962-1965)
Den här speciella modellen en Chevy 
II Nova SS var en speciell sportmodell

av Novan. Det fanns ett antal motor 
ch växellådsalternativ med denna bi-
len hade en rak sexcylindrig motor 
på 120 hkr (Hi Thrift) med tre-väx-
lad låda manövrerad med ratt växel.
Denna modell tillverkades under 1965 i 
bara 9.100 exemplar, de allra flesta hade 
i USA en 4 växlad låda med golvspak.
För att understryka exklusiviteten hade 
denna bil volt, oljetryck och temp.
Mätare samt ”bucket-seats” (sportsto-
lar). Nypriset i USA var vid den här
tiden 2.433 dollar. (bild på Runes bil)
Pristagaren.
När Rune under 1995 började att köra 
runt med sin bil, på olika arrangemang, 
fann han snart att den skapade ett 
stort intresse bland åskådarna. Bland 

de mer kända evenemangen kan väl 
nämnas ett deltagande i den av tid-
ningen Bilsport arrangerade tävlingen 
om årets bil 1995, där Rune´s bil tog 
sig ända till final . 10 bilar i finalen 
och drygt 200 tävlande från början.
Resultatet? En hedrande andraplats.
Andra uppmärksammade placeringar 
var pris vid Classic Week i Rättvik
samt vandringspris vid Lergöka rallyt.
Utöver dessa har bilen vunnit pri-
ser och utmärkelser vid många andra
tillfällen.
Framtidsplaner
Vilka framtidsplaner har då en riktig 
fordonsveteran?
Jo, Rune kommer att fortsätta med 
fordonshobbyn om än i mer hanterlig
skala. Chevan kommer han att fortsätta 
att vårda ömt och glädja åskådarna med 
vid kommande somrars evenemang. 
Rune och hans Cheva är ju lite av 
ett begrepp för oss fordonsälskare.
Givetvis laddar han också för 2011 års 
grillkväll tillsammans med Ingemar
och Ingegerd. Vi ses väl där?
Övriga fordon i samlingen (de två-
hjuliga) kommer också att motioneras
framöver.
Berättat för Arne Åkerblom

forts. Rune Nilsson, Mellbystrand

Garagevägen är fylld med nummerskyltar från allt rallydeltagande
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VäStKUStRallyt 2011

MÅNDAG 6 JUNI 2011

08.00 SAMLING GRÖNINGEN LAHOLM

09.15 FORDONSSTART FRÅN GRÖNINGEN

09.30  START VETERANBILAR TORGET I LAHOLM

11.30  START MOPED &TRAKTOR TORGET LAHOLM

HELA DAGEN UTSTÄLLNING ENTUSIASTFORDON

16.00 SISTA FORDON I MÅL

16.15 PRISUTDELNING

- VETERANBIL

- MOPED

- TRAKTOR

- FOLKETS RÖST FÖR POPULÄRASTE FORDON
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VäStKUStRallyt 2011

Starten på torget 2010 och 
några bilder från rallyt
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Ni som läste förra numret at Förde-
lardosan kommer säkert ihåg att jag 
köpte en Rolls i USA. Nu gällde det 
att få hem denna från USA och då 
började en spännande tid för att hitta 
någon som kunde hjälpa mig med det.
Det ska jag försöka beskriva i föl-
jande rader. Vissa steg kan ni säkert 
hoppa över men jag skriver det som 
jag tänkt att skriva och hoppas det 

att importera en, två  eller många bilar ...

kan vara till hjälp. Jag svarar gär-
na på frågor om det skulle behövas.
Steg 1: Hitta bilen!
Det finns ett flertal olika hemsidor 
i USA som man kan söka och hit-
ta sin bil, jag skriver dom vanligas-
te och enligt mig dom bästa nedan:
www.autotrader.com Mest nyare bilar 
med bra sökfunktion
www.ebaymotors.com Allt mellan him-
mel och jord
www.colloctorcartraderonline.com Mera 
typ samlar bilar samt äldre jänkare. 
Om man inte har någon man känner 
som kan kolla på bilen i USA, se till 
att säljaren skickar många bilder på 
bilen. Be om något specifikt så han är 
”tvungen” att ta nya kort så man vet 

att bilderna är nya, och inte tagna för 
två år sen eller typ hittade på Google! 
VIKtIGt: DU MÅStE Ha ORIGINal 
äGaRBEVIS (tItlE) FÖR att KUN-
Na EXPORtERaS FRÅN USa SaMt 
FÖR att KUNNa REGGaS I SVE-
RIGE. KVIttO PÅ KÖPEt KRäVS 
OCKSÅ OCH DESSa tVÅ DOKU-
MENt MÅStE FÖlJa MED I BIlEN, 
DOM SKa ICKE POStaS tIll DIG 
I FÖRVäG. KOlla SÅ att SälJa-
REN HaR tItlEN I HaNDEN. KÖP 
alDRIG EN BIl UtaN tItlE!!!!!!!!

Stutz 1980, tid ägare Kenny Rogers

Stutz, en bil med fräckt utseende och utanpåliggande avgassystem

Steg 2: Frakt!
Efter att man har sökt och hittat den bilen 
man vill ha, så är det bra att börja kolla upp 
olika frakt alternativ, gärna flera alternativ 
för att få så bra pris som möjligt. Det går 
alltid att förhandla inom rimliga gränser.
Det finns egen container (säkrast) sen de-
lad container och Ro-Ro (roll on - roll  - 
off) och då körs bilen in i ett fartyg och står 
under tak, men samtidigt rätt oskyddat.
Och Ro-Ro är givetvis billigast. Värt 
att tänka på om man kör Ro-Ro är att 
bilen måste vara helt tom, samt fung-
erande då den körs av och på. Om man 
köper t.ex. en gammal bil som kanske 
inte är i bästa skicket så är container 
att föredra så man vet att bilen kommer 
med! Priserna är lite varierande men 
lite riktlinjer finns att tillgå på nätet.
Om bilen måste fraktas, inom USA, till 
själva hamnen så är då en s.k. flatbed 
(enkel iltransport) man använder sig av. 
Köper man av en handlare så har dom 
nästan alltid en eller flera dom brukar 

använda sig av. Köper man privat så 
får man leta själv, det finns länkar på 
annonssidorna. Begär ALLTID ett fast 
pris för transporten och få en offert
skickad till dig.
Nedan finns några länkar till fraktbo-
lag som är alltiallo bolag (också kallat 
”Freight Forwarder), d.v.s. fixar frakt, 
tullarbete i USA, samt införtullning i 
Sverige. Man kan göra detta själv, men 
då måste man vara på plats och det är 
ett omständligt pappersarbete som kan 
vara svårt om man aldrig gjort det innan.

Länkar till fraktföretag
www.nordtrafik.se
www.calship.com
www.aclcargo.com
www.schumachercargo.com
Steg 3: Betalning
När man då har hittat bilen, då är nästa steg 
betalning. Finns olika sätt att göra detta på.
Själv har jag använt mig av payPal 
eller överföring via bank till konto 
som säljare lämnat till mig. Betala 
ALDRIG på annat sätt än det som 
sagts, då är det bättre att låta bli köpet.
När det gäller fraktbolagen bru-
kar dom skicka en faktura (invoi-
ce) och det är inga problem då.
Steg 4: Väntan…
Ja, det tar ca 6 veckor att få hem bilen 
så under den tiden så kan man fun-
dera på hur transporten från hamnen 
i Sverige till hemstaden ska gå till.
Boka registreringsbesiktning:
www.bilprovningen.se

Kylarprydnad i äkta silver
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att importera en, två  eller många bilar ...
Kolla vilka intyg och liknande som behövs:
www.transportstyrelsen.se
Lite kortfattat om vad som behövs,
Blinkers på sidorna
E-märkta lampor
Orange blinkers bak
Buller intyg
Reflexer bak
Dekra är en organisation som tar fram 
de flesta intyg som kan behövas för 
att din bil ska gå igenom en regist-
rering. Intygen kostar lite olika be-
roende på vilket intyg du behöver.
Steg 5: Din bil anländer
Underbara dag denna då man får 
brevet hem i lådan! Jag har oftast 
haft mina bilar fraktade till Göte-
borg, men det går att skeppa dom till 
andra hamnar som kan vara närmre 
din stad, men det får ni kolla själva. 
Har man då använt sig av någon av 
ovanstående firmor så är ju bilen för-
tullad redan, och avgifter betalda. 
Frakt, hamnavgifter, tull, moms osv.
Har du använt dig av ett fraktbolag 
från USA får du själv skicka in hand-
lingar som berör köp av bil (kvitto), 
frakt kostnader o d. för att tull och moms 
ska beräknas av transportstyrelsen.
Bilen får ju då givetvis inte köras hem 
utan skyltar, men om man har fått med 
USA skyltarna så får man köra om man 
skaffar en svensk trafikförsäkring. Jag 
vet att Trygghansa har kunnat ordna detta 
tidigare. Annars får man fixa egen biltran-
sport eller att fraktbolaget ordnar detta.
Steg 6: Ombyggnation
Detta kan man antingen lämna bort till 
dom som kan, eller fixa själv. D.v.s. borra 
hål i skärmar för att fästa blinkers, dra 
kablar och sånt. Finns olika alternativ.
Steg 7: Registrerings besiktning
Ta med leg, alla bilpapper som du har 
och en gnutta tur också. Om allt går 
som det ska så är det bara till att köra 
hem, OM man nu har försäkrat bilen.
Men tänk på att bilen ALLTID be-
siktas avställd, så ska man köra hem 
så måste man ställa på den först.
Även här finns det möjlighet att ta en 
endagars - försäkring som gäller för 
transport till och från de platser som du 

Michael Bengtssons första USA-import, en Rolls Royce

En Rolls baksäte, lika mjukt och skönt som den bästa soffa

måste besöka för att få bilen registrerad.
Steg 8: Ha det så kul med nya bilen
Det finns säkert nåt som jag glömt. Kom 
ihåg, detta är baserat på mina egna erfa-
renheter och ska användas som en över-

blick över import. ALLT kan hända när 
man importerar bilar, lagar kan ändras, 
båtar kan sjunka, man kan bli lurad osv.

Text och foto
Michael Bengtsson

Lite glosor;
Title – Ägarbevis
Bill of Sale – Kvitto 
på inköp
Ro-Ro – Roll on, 
Roll off.
Flatbed – Biltrans-
port
Power of Atourney – 
fullmakt.

Om dui har några 
frågor eller funder-
ingar kring import 
av bil/bilar från USA 
är du välkommen att 
kontakta mig på tel 
035-13 0 412 eller 
070-358 99 60
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Utmärkt kompression - hög oljeförbrukning 

Bovarna i dramat, mycket slitna olje-
tätningsringar. Drygt 4mm mellan 
ändarna

För ventilslipning finns ett enkelt hjälp-
medel, som kan beskrivas som en stång 
med en sugpropp. Sugproppen fästs på 
ventilen, ventilslippasta appliceras och 
sedan är det bara att rulla stången mel-
lan händerna till ventilsätet är slipat.

Toppen måste rengöras noggrannt. 
Är du minsta osäker på om toppen är 
plan eller inte måste du låta en expert 
göra en utvärdering och kanske låta 

Den pålitliga BMC A-Motorn som tro-
get tagit mig runt några sommrar i min 
midget påvisade en i mitt tycke för hög 
oljeförbrukning. Motorn föreföll ren-
overad då projektet inköptes en gång i 
tiden. Det var ju faktiskt den enda delen 
till bilen som satt ihopskruvad. Alla cy-
lindrarna hade fullgod kompression så 
där borde inte ligga någon hund begravd.
Med vid motorn låg alla delarna som 

var utbytta, ventiler, vev och ramlager, 
kamdrivning, oljepump, kamaxel med 
lyftare samt en sats med gamla kolv-        
ringar. det enda som var oöppnat var 
påsen med oljeringarna men man tror ju 
inte att någon människa skulle byta de 3 
kompressonsringarna utan att byta oljer-
ingarna!!! Cylinderloppen var ju till och 
med nyhonade. Tanken på att det skulle 
kunna vara kvar orginaloljeringarna var 
så långt bort de bara kunde vara så fun-
deringarna om varför oljan försvann för 
fort  gick kring inkörning, oljekvalitet, 
vevhusventilation mm men utan re-
sultat. Många timmars disskussioner 
om mineralolja kontra helsyntet har 
skapats tack vare denna motor. Dagen 
D för att lyfta ur motorn kom närmare 
och närmare och när Oljud kom från 
1:ans växel var beslutet oåterkalleligt.
Nu fick motorn och lådan ut.
Efter att delat block och topp  konstat-
erades ganska snabbt att 2.an och 3.ans 
förbränningsrum var tjocka med slagg. 
Det stod klart att det var från dessa cy-

lindrar oljeförbrukningen härstammade. 
Ut med kolvarna och kolla efter skador. 
Var kanske någon oljering bruten? Nej 
då men när de lösa ringarna provades 
i loppet för att mäta kolvringsgapet 
stod det helt klar varför oljan varit en 
förbrukningsvara i denna motor. Drygt 
4 mm i kolvringsgap på oljeringarna 
men bara 0,2 mm på kompressionsrin-
garna. Den som satt ihop motorn har 
alltså ej bytt annat än kompringarna!!!! 
Vad lär man sig på denna läxan då? Jo 
lita inte på vad andra gjort utan kolla 
själv hellre en gång för mycket än för 
lite. Når nu motorn ändå var delad fick 
toppen en översyn innan motorn åter-
monterades ihop med en nyrenoverad 
växellåda från Anglo Cars i Getinge 
som förhoppningsvis är tyst på 1:an Det 
skall bli spännande att starta upp den 
lilla 1098:an och se inte om utan hur 
stor skillnaden i oljeförbrukningen blir.

Motorns kondition är lätt-tolkad genom att undersöka förbränningsrummen

Med nya ringar blir kolvringsgapet 
minimalt

Rengjord topp klar för montering

slipa om den. Det du måste vara sär-
skilt noga med är att inte få någon olja, 
varken på motorblocket eller toppen. 
Olja eller smuts här leder obönhörligen 
till att kylarvatten så småningom kom-
mer in i motorn eller olja i kylarvattnet.
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Utmärkt kompression - hög oljeförbrukning 

Det kan vara mycket svårt att få in 
kolven i cylinderloppet men det finns 
hjälpmedel som gör det hela mycket 
lättare. Det liknar en tårtbakform fast 
med liten diameter och fast spännyckel.
När man ändå har monterat ur mo-
torn passar man naturligtvis på att 
mäta lager, kolla spel och toleranser

Se också upp med toppackningen så att den 
blir rätt monterad, det ska finnas anvisn-
ing på packningen (upp respektive fram).

Kontrollera ventilbryggan och var 
noga med att titta på ventilfjädrar och 
spel. Om vipparmsbryggan eller vip-
parmarna är slitna kommer det att bli 
nästintill omöjligt att få rätt ventilspel

Kontroller alltid ventilspelet när du 
ändå har ventilkåpan borta. Görs med 
bladmått och skruvmejsel. Ventil-
spelet på en A-motor skall vara 0,12 
tum eller 0,3 mm kall som varm.

Jag tar för vana att alltid lägga gän-
gtätning på pinnbultarnas infästning i 
blocket då de ibland går in i kylkanal-
er. I värsta fall följer kylvattnet pinn-
bulten upp i ventilkåpan och in i oljan.

Gängtätning appliceras Var noga med att ha topplocksbul-
tarnas gänger infettade för att un-
dvika gängskärning under moment-
dragning av dessa. Konsultera helst 
verkstadshandbok för att få reda 
på i vilken ordning och med vilket 
moment topplocksmuttrarna skall 
dras. Om du ej har tillgång till åt-
dragningsschema börja alltid från 
mitten och jobba dig utåt. Kolla 
även om man rekommenderar eft-
erdragning då motorn är varmkörd.
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avgående styrelsens verk-
samhetsberättelse för 2010
STYRELSE 2010
Ordf Karl-Axel Jansson
V.ordf Lars Rendahl
Kassör Anita Larsson
Sekr Arne Åkerblom
Ledamöter Bernt Axell, Hasse Johans-
son, Mats Thelander, Angela Bertils-
son, Michael Bengtsson

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 
5 protokollförda möten vidare har arbets-
grupper i styrelsen varit engagerade i olika 
slag av arrangemang under detta det 31:e
året av föreningens verksamhet.
Klubben har den 16 oktober via Lars 
Rendahl och Michael Bengtsson varit
representerad vid MHRF:s årsmöte i 
Täby.
MEDLEMMAR
Under året har vi dock haft en tillströmning 
av medlem-mar och vid årets slut uppgick
medlemsantalet till ca 390 medlem-
mar. Medlemsavgiften har varit 300 kr.
MEDLEMSAKTIVITETER

Sommarsäsongen inleddes med den 
alltmer uppskattade ”Vårmönstringen” 
som leddes och organiserades av Kurt 
Jonasson. Den 2 maj i år var det över 
50 fordon som samlades på Gröningen i 
Laholm för att i strålande vårväder köra 
den runda som Kurt lagt upp.
Nästa arrangemang var vår medverkan i 

Tjolöholm Classic Motor där Roy hade
samlat ihop ett 20-tal fordon bland våra 
medlemmar. Vi ställde ut bland över tusen- 
talet medverkande fordon på Tjolöholm 
vårdagen den 23 maj. Medlemmar och 

deras fordon blev här uppmärksammade 
i ett TV-program om arrangemanget.
Nationaldagen den 6 juni firade vi med ett 
Västkustrally i samordnat med Laholms
Kulturfestival på Gröningen invid Lagan i 
Laholm. Liksom förra årets jubileumsrally
var antalet deltagare mycket högt och ca 
150 fordon ställde upp och körde rundan i
strålande sol. Här vill vi ge en särskild 
eloge till alla funktionärer som genom-
förde ett mycket uppskattat arrangemang.
Grillaftonen den 30 juni hos Ingegerd 

och Ingemar med hjälp av Rune blev som
vanligt en minnesvärd tillställning inte 
minst genom de fina tändkulemotorerna 
som Birger renoverat. En stationär Bo-
linder på 27 HK och en mindre Seff-
lemotor som liksom Hasses dragspel 
skänkte till-ställningen ljuva toner.
Hjulaftonen på Stortorget i Laholm den 
22 juli 2010 lockade ett 40-tal fordon och 
något 1000-tal besökande. Roger gjorde 
ett uppskatt inslag genom att med en 
bärbar mikrofon gå runt och berätta om 
alla fordonen. Många hundra besökare 
följde detta inslag.
Vår mångårige medarbetare i föreningen 

Arne Brorsson ordnade ett antal upp-
skattade utflykter från Halmstads Slott 
under sommarmånaderna i år och fort-
satte därigenom en tradition i föreningen.
Vi får inte heller glömma gänget vid 
Hasse Nilssons garage i Laholm, som 
ordnat en
rad uppskattade mopedutflykter. Dess-
utom har Lars och Solveig Johansson i 

Ålstorp ordnat en omtyckt traktorrutflykt 
under sommaren.
Den 21 augusti besökte ett 15-tal fordon 
från klubben Torpa Buss där en intressant 
visning av gamla maskiner och bussar, 
traktorer m m ägde rum.
Våffeldagen den 22 augusti, vid Bölarps 
Kvarn som vår klubbmästare Roger anord- 
nade var som vanligt en trevlig tillställning,
Den 26 september körde 8 fordon under 
ledning av Lars Rendahl till Falkenbergs
motorbana för att se klassisk racing av 
bästa sort.
Lars-Inges resa, den 2-3 oktoer gick till 
Stockolm, lockade ca 35 medlemmar som
via hemsidan framfört sitt tack för en 
trevlig resa.
Den 3 oktober körde en karavan av två bi-
lar från Mellbystrand till SM i plöjning i
Asige för att se tävlingen med vetteran-
traktorplöjning.
Filmkvällen som Roy ordnade den 3 
november blev en värdig avslutning på 
en lyckad säsong.
UTÅTRIKTAD VERKSAMHET
Västkustrallyt var under året en del i 
Laholms Kulturfestival och national-
dagsfirandet.
Vi fick därför en stor publik både vid 
samlings- och målpunkten på Gröningen 
i Laholm och vid starten på Stortorget. 
Mer an 2000 personer bedöms ha sett 
arrangemanget. Klubben belönades 
med ett diplom på nationell nivå för ar-
rangemanget i tävlingen ”kultur på Väg” 
där vi hamnat i nat i final för andra året 
i rad.
Klubben medverkade som vanligt på 
Stortorget i Laholm i Laholms Köp-
mannaförenings aktivitet ”Hjulkväll på 
stan” den 22 juli. Med drygt 40-talet 
fordon och 1000-talet besökande under 
kvällen blev arrangemanget en publik 
framgång.
SLUTORD
Styrelsen vill tacka alla medlemmar som 
bidragit till det framgångsrika verksam-
hets- och jubileumsåret 2010.

Styrelsen
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PÅ GÅNG 2011
9-10 april Bussresa med Lars-Inge

För info ring 070-537 07 48. Mer info kommer snart på hemsidan samt i näst nr av Fördelardosan

30 april Vårmönstring
Samlingsplats Gröningen i Laholm. Medtag fikakorg. Vi startar rundan kl 10.00

6 juni Västkustrallyt
mer information i nästa nummer och på hemsidan

29 juni Grillafton i Mellbystrand
Samling Halmstad Slott 18.30, Tre Laxar Mellbystrand 19.00. Medtag kaffekorg samt något att grilla.

Upplysningar Ingegärd/Ingmar 0430-255 77 eller Rune 0430-250 56

Juli Hjulafton i Laholm
i samarbete med Laholms Köpmän

30 maj sista anmälningsdag till Västkustrallyt

Maj Tjolöholm Classic Motor
Vi kör gemensamt till Tjolöholm. Se mer info nästa nummer och på hemsidan

1 maj Skottorps slott 
Samling på Gröningen i Laholm kl 09.30 för gemensam färd till slottet. Vi blir bjudna på kaffe

funktionärsmöte inför västkustrallyt



AVSÄNDARE:
HALLANDS 
FORDONSVETERANER
c/o MICHAEL BENGTSSON
SÖNDRUMSVÄGEN 57 A
302 39 HALMSTAD

B FÖRENINGS-
BREV

PORTO

BETALT

Många besökare då Roy 
visade film i Soldathemmet

Drygt 20-talet medlemmar visade 
sitt intresse för att titta på film i Hal-
mstads Soldathem den  26 januari 
2011. Filmkvällen började med att 
Roy hälsade oss välkomna och sedan 
började filmerna. Första filmen hade 
Roger Åkersten med sig och handlade 
om bilens födelse och utveckling. En 
film helt i svartvitt med en person som 
skulle föreställa en av bröderna Marx 
som berättare. 
Därefter visades en film från Helgasjön 
Runt 2005, det året då Wexiö Motor-

veteraners rally firade 30 år och även 
var utsett till Sverigeklassikern. Filmen 
visade vilket förfärligt regnoväder det 
var vid samlingen och starten men trots 
detta kom över 160 bilar till start. Vi 
fick sedan se de olika kontrollerna och 
hur skickligt förarna behärskade sina 
veteraner.
Efter dessa båda filmer bjöds på kaffe 
och sedan var det dags för en resa 
till bl a Norge och ett rally för bilar 
där den yngsta var från 1926. Det var 
Ingemar Biregersson som varit där 

med sin T-Ford sommaren 2010 och 
tagit med sig sin videokamera för att 
föreviga evenemanget. En fantastiskt 
vacker film och då avses både bilar 
och landskap. Ingemar visade också 
klipp från Kågeröds skördedagar där 
det förevisades olika maskiner som 
mekaniserat skördandet. Vi fick också 
se Brösarp på 50-talet med ånglok och 
veteranjärnväg samt lite bilder från 
Hjuldagen i Laholm sommaren 2010. 
Vi ser fram emot nästa filmkväll!


