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Hallands Fordons-
 veteraners styrelse.

Ordförande
Michael Bengtsson 0723-51 21 72

V ordf. Per Svengren 0709-10 35 50

Kassör/medlemsregister
Kenneth Andersson 076-393 74 30

Sekreterare:
Jimmie Magnusson 072-711 77 87

Ledamöter:
Lars Johansson 070-896 11 22
Lars Rendahl 070-201 85 59
Mats Thelander 070-823 44 42
Hasse Johansson 070-571 24 01
Ingemar Birgersson 070-817 56 79

Suppleanter:
Ove Norén 0346-814 69
Veronica Modée 035-10 46 79
Revisorer: 
Karl-Axel Jansson 0430-174 94
Per Portingsson 035-526 73

Revisorssuppleant Lars Bergsson

Valberedning:
Arne Åkerblom 070-624 11 36
Nils-Erik Nilsson 0730-84 69 81

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

Besiktnings-
ansvarig för 
besiktningsmän-
nens utbildning 
och kunnande är 
Richard Anders-
son, Laholm tel 
0430-621 81

Lars Bengtsson 
Åled 035-391 97

B-A Johansson 
Halmstad 

035-124750

Roger Åkersten 
Laholm 

0708-77 01 88

Anders Bertilsson 
Åled 

035-396 88

Ordförande 
har ordet!

Då var vi äntligen DÄR, våröppning med 
1 Maj –rally som vi alla längtat efter.
Nu slumpade det sig så att det blev 2 
rally den 1 Maj , ett som var officiellt för 
ALLA medlemmar och ett som var mer 
i skymundan med en grupp som valde 
att genomföra ett rally i egen regi. Ingen 
skugga över det men det hade varit bra om 
styrelsen blivit informerade om det hela 
för att kunna svara på frågor som ställdes. 
Båda dessa rallyn hade stor uppslutning 
med fina bilar, många leende deltagare 
och en enastående lycka med vädret som 
var som en riktig sommardag. Som sagt 
mycket lyckat för alla parter.
Vår nya hemsida är nu i funktion och jag 
hoppas ni alla har haft glädjen att besöka 
den. Om inte tycker jag ni ska göra slag i 
saken och se vilket enastående jobb Maud 
gjort med den. Vi har nu möjlighet att läg-
ga in aktiviteter och annat i det FORUM 
som finns under en flik på startsidan. Där 
ska alla medlemmar kunna läsa om lite 
av varje, se vad som är på gång och om 
någon av er medlemmar har någon fråga 
som ni önskar svar på. Det finns ju en stor 
kunskap i vår medlemsskara som vi alla 
kan få del av.
Nu står vi inför nästa stora utmaning med 
Västkustrallyt i antågande där vi är i be-
hov av funktionärer. Den som känner sig 
manad att ställa upp kan höra av sig till 
mig eller någon annan i styrelsen.
Avslutningsvis har jag en uppmaning/
begäran eller vad jag nu ska kalla det – vi 
saknar fortfarande medlemsavgift från 
många av er medlemmar. Så för er och 
övriga medlemmars del, betala snarast. 
Det äventyrar den försäkring man har 
genom klubben och MHRF om betalnin-
gen uteblir .
Tyvärr blev det lite pekpinnar och det är 
aldrig roligt att behöva agera så men jag 
hoppas ni alla förstår vikten av att vi drar 
åt samma håll för att få allt att fungera som 
vi önskar och till belåtenhet för alla.
Tack och väl mött framöver.

Michael B

Funktionär sökes
Om du inte planerar att köra Västkust-
rallyt själv finns det alltid plats för fler 
funktionärer. Det kan aldrig bli för många 
som hjälper de startande i rallyt att få en 
minnesvärd rallyupplevelse.
Så, om du kan tänka dig stå till förfogande 
ring Michael Bengtsson  0723-51 21 72



3

Snabbt avklarat

Årsmöte 23 feb 2012

Berodde det snabbt avklarade årsmötet på den valda årsmötesordföranden Patrik 
Åström som ses här ovan t h  tillsammans med sin mekaniker Anders Bertilsson.
Årets årsmöte ägde rum i 
“Blå huset” i Lilla Tjärby, 
alldeles invid vår klubb-
lokal.
Mötet öppnades av vår ordf 
Michael Bengtsson som 
hälsade de ca 55 mötes-
deltagarna välkomna.
Till ordförande för års-
mötet valdes sedan enhäl-
ligt formel V-föraren Pat-
rik Åström, som därefter 

svingade klubben med 
auktoritet och avverkade 
den godkända mötesdag-
ordningen på rekordtid.
Tre styrelsemedlemmar 
hade tackat nej till omval, 
Hasse Bengtsson, Angela 
Bertilsson och Arne Åker-
blom. Till nya styrelse-
medlemmar valdes Per 
Svengren, Ingemar Birg-
ersson (tid suppleant) och 

Jimmie Magnusson.
Till suppleanter valdes 
Ove Norén och Veronica 
Modee.
2011 års revisorer hade 
avböjt omval och till nya 
revisorer valdes Karl-Axel 
Jansson och Per Portin-
son.
Efter mötet intog deltagar-
na kaffe och smörgåstår-
ta.

www.hallandsfordonsveteraner.com

Att använda hemsidan

Suppleant
Ove Norén

Suppleant 
Veronica Modee

Medlemskontakt
Lars Johansson

Annonsering
Medlemmar som vill sätta in en annons 
på hemsidan kan göra det utan kostnad 
och genom att skriva ett brev med önskat 
annonsinnehåll till: 
Maud Brink,  Norra Kustvägen 48, 
312 71 Skummeslövsstrand
eller skicka ett mail till henne under 
adress:
maudbrink@laholmsbredbandsbolag.se

Utflykter
Här gäller samma regler som för annons-
ering, brev eller mail till Maud.
Utflykter som anordnas med kort varsel
kan ni själva lägga in under rubriken 
“Forum”. När ni kommer till Forum-
sidan står inloggningsuppgifter och 
lösenord på första sidan. “Logga in” 
hittar du ganska långt ner på höger sida 
under “Kategorier” och “Tidigare in-
lägg”.
Ni som är intresserade av att göra ut-
flykter måste hålla koll på både Fo-
rumsidan och på Evenemangssidan.
Utflykter och andra typer av evenemang 
som planeras med något längre tidshori-
sont än 1 vecka kommer ni att hitta un-
der “Evenemang”.
Surfa gärna runt på hemsidan och 
upptäck allt som nu finns där. Har ni syn-
punkter på innehåll och tillgänglighet 
tar ni kontakt med någon i styrelsen och 
lämna era synpunkter.

Forum
Vår nya snabba informations-, tips- och 
diskussionplattform på hemsidan.
Logga in med det användarnamn och 
lösenord som står hemsidan, under “Re-
digera profil” lägger du in ditt namn, 
din epostadress och ditt nya lösenord. 
Nu har du en personlig ingång till vårt 
Forum.
Under de olika rubrikerna kan du sedan 
skriva inlägg, tipsa om utflykter, duk-
tiga hantverkare eller ställa frågor som 
förhoppningsvis någon annan i klubben 
har svaren på.
Planerar du någon aktivitet som måste 
ske med kort varsel annonserar du den 
på forumet,
Vi hoppas forumet kommer att utöka 
nyttan av ett medlemskap i HFV.

Banchef
Hasse Johansson

Försäkr.ansvarig 
Ingemar Birgerson

Ordförande 
Michael Bengtsson

Kassör
Kennet Andersson

Sekr. Jimmie 
Magnusson

V ordförande
Per Svengren

Klubbmästare
Mats Thelander

Redaktör
Lars Rendahl

2012 års 
Vald på årsmötet 
den 23 feb i Lilla 

Tjärby

styrelse
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VI KOMMER ATT SÄLJA UTVALDA 
PRODUKTER UNDER DAGEN 
PÅ VÄSTKUSTRALLYT TILL 

BRA PRISER 
OCH SOM VANLIGT GÄLLER ER 

MEDLEMSRABATT PÅ 
20% 

I BUTIKEN I HALMSTAD
LARSFRIDSVÄGEN 3

www.autoexperten.se
035-185691
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Forts från nr 95
Som jag nämnde i förra Fördelardosan 
ska jag berätta om min resa till USA för 
att ta del av ett 100-års firande.
Vi läser 2011, hundra år efter första 
STuTZ-bilen föddes. Det samma gäller 
för Indianapolis Indy 500 och dess 
racebana. 
Som nybliven ägare till en STuTZ var 
det självklart för mig att ansluta mig 
till deras klubb. Att jag då skulle få 
möjlighet att delta vid ett 100-års jubil-
eum var helt främmande för mig och 
jag hade heller ingen aning om att jag 
skulle få en inbjudan att komma till 
träffen i staden där bilen tillverkades 
när det väl begav sig. 
Stolt och glad över inbjudan åker jag 
över till USA och där ska jag bo på ett 
hotell ägt av en medlem , Turner Woo-
dard, i klubben och tillika ägare av flera 
STuTZ av den äldre modellen. Döm 
om min förvåning när det visar sig att 
han även äger en 1980 IV Porte, samma 
modell som jag har.

Mickes usa-resa

På hotellet blir jag serverad en kopp 
kaffe av en trevlig servetris som undrar 
var jag kommer ifrån. Jag talar om att 
jag är från Sverige och ska ta del av det 
stora event som hålls till STUTZ och 
Indy 500:s ära. Hon berättar atu det bor 
ca 40 medlemmar från klubben på ho-
tellet och passar på att presenterar mig 
för en medlem, Gregor Tarjan, som sit-
ter vid baren och avnjuter en drink. 

Han berättar att bilen han har, en 1927 
BB, hittade han på en åker där bara 
framdelen och ramen fanns. Den använ-
des som drivkälla till en bevattnings-
anläggning. Bakdelen har han lyckats 
få tag på genom en annons han råkade 

se. Bilen har en historia och har tävlat 
på Indy500 enligt vad som sägs.
Efter mycken möda och stort besvär fick 
han bilen klar precis lagom till träffen 
(färgen hade knappt torkat) och körde 
bilen i specialsläp hela vägen från NY 
till Indianapolis. Om jag minns rätt en 
resa på 16 timmar.
Det var min första kontakt med någon 
medlem och vi kom att bli mycket goda 
vänner och har fortfarande kontakt med 
varandra. 
Dagarna går fort och det är mycket 
som ska hinnas med. Klubben ord-
nade med fina utflykter, till grundaren 
Harry C Stutz hem, till en gravplats för 
världskrigens offer, president George 
Washington´s fina hem och mycket an-
nat. 
Till träffen har över 50st STuTZ kom-

mit, från hela USA och ordförande i 
klubben har tagit med sin bil hela vägen 
från England. 
Det var en upplevelse att få träffa alla 
dessa människor, dela deras intresse för 
fordon och lyssna till otroliga berättel-
ser om hur dom hitta sina bilar. Dess-
utom få veta hur mycket tid OCH pengar 
dom lagt ner på sina älskade klenoder.  
Det visar hur dedikerade dom är till sina 
älskade STuTZ.
Träffen var upplagd under 4 dagar och 
besök på bilmuseet vid racebanan in-
gick. Där kunde vi titta på alla vinnar-
bilar som varit med under de 100 år täv-
lingar har körts på Indy racebanan.
En häftig stund var när alla bilar som 
kommit till träffen fick köra ett varv på 
banan och där jag får åka med i en helt 

underbar och (nästan) ljudlös STuTZ. 
För att förstå vad jag menar behöver man 
åka med, den känslan är obeskrivlig.

En annan bil av samma karaktär som 
STuTZ är Marmon, också den byggd i 
Indianapolis. Dessa gamla bilar är helt 
underbara, vilka konstverk, vilka otroli-
ga skapelser och vilken känsla det fanns 
och fortfarande finns i dessa gamla 
mästerverk.
Goda middagar och mingel var också en 
del av det hela. Det delades ut priser till 
flera av medlemmarna, äldst bil, bästa 
renovering, längst ifrån kommande 
bil och till längst ifrån kommande 
klubbmedlem. Och kan man tänka sig, 
det var JAG. Den glädje jag kände vid 
mottagandet av priset, från ordförande 
för klubben, Mr Norman, kan ni säkert 
förstå och den nervositet jag känner när 
jag ska hålla ett tacktal inför ca 100 in-
tensivt lyssnande deltagare/medlemmar. 
Men det gick fint och den efterföljande 
applåd som blev var svar nog på att det 
var i sin ordning.
Kvällen blev sen och ni kan vara säkra 
på att jag sov väldigt gott och nöjt den 
natten.
Det finns mycket mer att berätta men det 
får nog vara till en annan Fördelardosa.
Som avslutning vill jag säga, Mitt första 
möte med STuTZ var vid mitt första 
USA besök 1976 och då började också 
drömmen om att en gång i tidenfå äga 
en sådan.
35 år!!!! Det är vad det tog mig att bli 
ägare till en STuTZ. Något jag aldrig 
trodde skulle bli verklighet. 
NU är det verklighet. Drömmar går att 
uppfylla.
Text o foto Michael Bengtsson
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1 maj 2012

Tunnbinderi, laxlunch och nostalgimuseum

Tankenöten
4 personer hade alla rätt i vår lilla 
rallytävling: Solveig Johansson, 
Jan Eriksson, Mats Thelander samt 
vinnaren av 2 biljetter till Sofia Käll-
grens konsert i Ränneslövs kyrka 
Rigmor och Ingemar Hansson

1 maj rundans organisatör Per Svengren

I ett strålande försommarväder sam-
lades ett 100-tal av HFVs medlemmar 
på Plantagens parkering i Halmstad 
för årets första gemensamma utflykt.
I år var inte resans mål hemligt, alla 
deltagare fick veta vart man skulle 
åka. Det har ju under tidigare år hänt 
att “karavankörningen” där alla måste 
ha koll i backspegeln resulterat i att ett 
antal bilar “kommit bort”. Något sådant 
skulle inte få hända i år och det gjorde 
det inte heller. Heder åt alla deltagare 
som höll stenkoll i backspegeln och såg 
till att alla ekipage kom med ända till 
mål.

Resan gick 2012 åt nordost och första 
stopp var Knobesholms Tunnbinderi där 
vi fick se hur en småindustri i bygden en 
gång sett ut. I tunnbinderiet tillverkades 
förr smördrittlar till  traktens mejerier. 
Fabriken är restaurerad och vid visnin-
garna får du se hur det gick till att göra 
smörtunnor.

Många passade på att ta fram kaffekorgen i soliga Knobesholm

Då vi var många blev vi uppdelade i tre visningsgrupper och det blev en stunds 
väntan i solen utanför tunnbinderiet.

Solglasögon behövdes
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1 maj 2012

45 bilar, solsken och “bara” två motorstopp

Trångt runt Per Svengren vid informationsmötet 

Tommy fick problem med bränsletill-
förseln i sin vackra Ford Eifel

Rundvandring på Berte Museum, nostalgimuseet i Slöinge

Mycket att titta på - igenkännandets 
glädje upplevde många besökare

HFV-gubbar i samspråk över en märklig 
mackapär 

Intresserade åhörare under Berte Mu-
seums information. 

Museet har samlat på sig lite av varje, 
här en reklamskylt för Getinge Bilskola

Per Portinsson visade upp sitt senaste 
förvärv, en underbart vacker Jaguar 
XJ6 4,2 Coupé från 1975.

En av få sportbilar på vår majutflykt



Höger förbi Torghallen
Vänster Storgatan
Svagt till vänster in på Nybergs Lid
Rakt fram
Vänster Stationsgatan
Höger Lantmannagatan, håll till vänster vid 
T-kors, skylt Halmstad
Höger Halmstad, kör förbi Kraftstationen
Mot Lilla Tjärby
Höger Veinge 4
Höger Årnaberga 4
Vänster vid T-kors, kör ca 25 meter sedan
Vänster vid T-kors

Vägbeskrivning Västkustrallyt 2012Schema
Första start för bilar/lastbilar/MC     9.30
Inlämning av deltagarkort senast     14.30
Prisutdelning                                    15.00

Tre första får pris.
Övriga priser lottas ut på startnumren.

Alla priser måste hämtas personligen på plats!
Ej avhämtat pris utlottas till nästa deltagare.

Kontaktpersoner om ni behöver hjälp:

Kör försiktigt och ha en trevlig tur!
     OBS! OBS! OBS! OBS!
Läs igenom hela vägbeskrivningen innan start, här till höger finns rally-
rundan streckmarkerad samt med foto på kontrollplatserna. Planera gärna 
era stopp efter vägen så att ni inte hamnar i tidsnöd. Var medveten om att 
vid vissa kontroller kan det uppstå kö. Deltagare som inte lämnat in sitt 
startkort senast kl 14.30 har automatiskt utgått ur tävlingen oavsett orsak.
Slingan tar ca 1,5 timma att köra utan stopp förutom de som trafikreglerna 
säger. Utgå från detta när ni planerar hur långa stopp ni kan göra efter vä-
gen. Observera att kartan är ett komplement till vägbeskrivningen.

Hasse 0705-712 401
Michael 070-358 99 60

Matställen, sevärdheter och fikaställen längs rallyvägen
Öster om de vackra Hjörneredssjöarna ligger Vippentorpet. Gården ligger 
kvar på sin ursprungliga plats där den byggdes 1778. Intressant risgavel 
och bihave.
Gården öppnar 10.30 och är väl värd ett besök, välkomna in!
Mittemot Vippentorpet ligger Kaffestugan där du kan inmundiga våffla 
med glass och dricka kaffe, te eller läsk. Öppnar kl 10.30.
Strax efter du passerat Vippentorpet kommer du till kontroll nr 3, Viltbu-
tiken. I gårdsbutiken säljs viltkött från det egna slakteriet. Du kan även 
smaka korv med olika smak av älg och vildsvin. Vidare säljs: Sylt och saft, 
honung, marmelad, senap, grillkorv glass, läsk och älgsouvenirer.

I Vallberga finns 2 konditorier, Signes Konditori och Vallberga Bageri, 
båda konditorierna har öppet fram till kl 16.00 den 6 juni.
Toalett finns på alla fika- och matställen samt på kontroll nr 4 i Knäred.
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Kontroll 2

Kontroll 3
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Kontroll 1

Kontroll 5
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Vägbeskrivning Västkustrallyt 2012
Höger Mästocka 14
Vid Motorbanan Kontroll 1 
Höger S Skogaby
Vänster Blåalt 5, kör ca 30 meter sedan
Höger Blåalt 5
Höger Kårarp
Höger efter golfbanan (pil uppsatt)
Rakt fram (över järnvägen)
Kontroll 2
Vänster vid T-kors
Höger Skogaby kapell
Vänster Markaryd/Ysby, kör ca 25 meter 
sedan

Höger Ysby 6
Vänster Timmershult 6/Vippentorpet
Rakt fram mot Timmershult
Kontroll 3 vid viltbutiken
Höger efter kontrollen
Vänster väg 117
Höger Uddared
Fortsätt rakt fram mot Knäred
Rakt fram vid 4-vägskorsning Sjöareds-
vägen
Höger mot Bygdegården, Dalavägen
Vänster Bygdegård kontroll 4

Vänster efter kontrollen
Vänster vi T-kors
Höger Hishult 11
Höger Svenshult 6/Stäme 11
Vänster Vallberga 10/Hishult 9
Höger Vallberga 10
Rakt fram vid 4-vägskorsning
Höger mot Laholm
Kontroll 5 Lantmännen i Vallberga
Fortsätt vägen rakt fram mot målet vid 
Gröningen i Laholm
Trevlig tur och lycka till!

8

Kontroll 2

Kontroll 3

Kontroll 4

Kontroll 1

Kontroll 5



10

Stig är en relativt ny medlem i HFV 
men har varit i veteranfordonsbran-
schen sedan många år. Han har förut 
varit medlem i Fordonshistoriska klub-
ben i Ljungby men sedan 4 år tillbaka 
finns han och hans bilar i HFV´s rullor. 
Vi tackar för det förtroendet.
Stig  är bosatt i Markaryd och har som-
marhus i Skummeslöv. Han tycker själv 
att det på grund av långa avstånd till 
våra aktiviteter i HFV, inte blir så många 
tillfällen som han önskar.
Stig har haft sitt bil intresse sedan barns-
ben. Han kom ihåg att nästan det första 
han bestämt sig för var att han skulle bli 
lastbilschaufför. Detta blev inte riktigt 
rätt då han tidigt började arbeta i sin 
Fars snickerifabrik i Markaryd, en fab-
rik som han sedermera tog över tillsam-
mans med sin bror, Bröderna Melin´s 
snickerifabrik, med byggnadssnickeri 
och senare tillverkning av dörrar.
Stig´s intresse för bilar visade sig då 
han, redan innan körkortet var taget, 
skaffade sig en bil. Denna första bil var 
en Ford Junior av 1934 års modell, som 
inhandlades 1943 till det facila priset 
av 400:-.När sedan körkortet blev verk-
lighet( 1945) kunde Stig minnas att det 
kostade hela 98:- att bli körkortsinneha-
vare.

Stig Melin Markaryd
Sedan dess har det blivit många, många 
bilar i hans ägo. Hur många det i verk-
ligheten blivit förbjuder hans blygsam-
het honom att berätta.
Stig tycker mycket om att jobba själv 
med sina bilar och ”lägger ut” de jobb 
han själv inte vill göra. Detta innebär 
att han med åren fått väldigt många 
bra kontakter som han gärna delar med 
sig till Hallands Fordonsveteraners 
medlemmar. Bara ring, Stig hjälper gär-
na till med kontakter om han kan.
Det här reportaget  skall det handla om 
de två bilar som för närvarande finns 
hos honom. En Volvo PV av 1954 års 
modell och en Ford A Pick up 1929 års 
modell.
Vi börjar med den äldsta;

Hans A-Ford Pick up har ett chassi från 
1929 medan själva överbyggnden, hytt 
o flak gjordes 1930.
Den här bilen köptes av Stig i Helsing-
borg 1975 och var då i ett ganska bra 

skick. Den hade vandrat runt hos några 
bilhandlare i trakten och flera tvekade 
inför att ge sig på renoveringen, en hytt 
i trä var ju inget för den icke snickeri-
kunnige. Hytten byggdes  original i Bok 
av Br. Lindströms i Helsingborg. Stig 
valde själv ett i, hans tycke, bättre träs-
lag nämligen Panga-Panga, ett träslag 
med en hårdhet som Jakaranda och lite 
tyngre än Bok .
Lastkapacitéten är ju kanske inte det 
viktigaste för en sådan här bil, men den 
lastar faktiskt  430 kg.
 Så Stig tvekade inte, utan bytte ut träet i 

hytten ,byggde ett nytt flak, lackade det 
hela i klar båtlack, Sadolin, samt bytte ut 
motorn i bilen mot en likadan. I denna 
bil finns en 4 cylindrig sidventilsmotor 
på 40 hkr som är på c.a 2500 cc.
Forden har tagit Stig och hans fru runt 
på många trevliga veteranrallyn, de ty-
cker att den trots allt är lite obekväm att 
åka i på längre turer så då får det bli den 
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andra veteranen.
Så då raskt in på presentationen av den 
andra bilen i Stig´s ägo.
Volvo PV HS 1954 (H står för årsmod-
ellen och S för att det är en ”lyx” variant 
med kromade lister bl.a. Denna bil har 
bara gått 5.300 mil !!
Bilen var den första PV´n med stor 
bakruta och blinkers/ bakljus uppflyt-
tade på bakskärmarna. Den hade fort-
farande ribbgrillen, fram till 1955) och 
hade en B4B motor på 44 hkr. 
Den här speciella bilen köptes av Stig 

2003 av en dam, Ulla Krona, som var 
änka till bilens föregående ägare. De 
hade då haft den sedan 1991.
Under åren fram till 2006, då den regis-
trerades igen, hade Stig hunnit med att 
renovera allt som behövdes på bilen.
Den fick en rejäl översyn som kostat 
Stig mycket pengar, men nu när man ser 
slutresultatet, så kan man se en bil i det 
närmaste i utställningsskick.
Karossen hade ett par, för PV, så vanliga 
rostskador (skärminfästningar bak och 
reservhjulsbalja) men var i stort i övrigt 
mycket bra. Allt lagades professionellt.
Stig lät tillverka en ny klädsel (röd vit 
randig som original), ett nytt innertak 
och tyglister runt dörrarna.
Sedan var det dags för kronan på ver-

ket, lackeringen, också gjord i original 
kulör, maroon röd, men lackad med en 
modern syntetlack. Glänsande o fin.
Motorn renoverades efter konstens alla 
regler med bl.a nya kolvringar, slipning 
av ventiler, ny vattenpump m.m.
Bromsarna sågs naturligtvis över och 
broms o huvudcylindrar byttes, broms-
band m.m.
Däcken, som nya med bred vit sida.

Bilen inregistrerades 2006 i augusti och 
har sedan detta datum rullat oklander-
ligt. Ett par besiktningsbesök med re-
sultat, blankt papper, har hunnits med.
Stig har mängder med dokumentation 
över bilen och de kostnader han haft. 

Och Hör o Häpna… Stig vill sälja den-
na ”pärla”, så all dokumentation hjälper 
givetvis en ny ägare att bestämma sig. 
Priset ? Ja det får man diskutera med 
Stig själv. Du som är intresserad, och 
vill ha en PV i utställnings skick, slå 
honom en signal och diskutera.
Text o foto Arne Åkerblom

Vi bjuder in er som har
Sportbilar - GT bilar - Formelbilar - 
Racingbilar - Rallybilar - Specialbilar.
Vi har satt en gräns på 300 bilar.
Gamla som nya bilar av alla märken är 
välkomna!
Speciellt välkomna är ni som äger en 
MGB och särskilt speciellt välkomna 
om den är av 1962 års modell. MGB 
fyller nämligen 50 år i år.
För anmälan och info ring 
070-378 24 32 Thomas Ericsson 
Anmäl dig direkt via hemsidan: 
www.halmstadsportscarevent.se
E-postadress:
info@ halmstadsportscarevent.se

Lördag
den

21 juli

Det är OK att köra 
veteranbil mot 
betalning!
Ni som läst Nostalgia nr 6 2012 vet re-
dan detta men för er andra kan det här 
kanske vara en lönsam upplysning.
Redan 2004 skrev Högsta Domstolen i 
en dom och jag citerar “Det är således 
inte yrkesmässig trafik i lagens mening 
att vid enstaka tillfälle utföra en bil-
transport mot betalning, ens om det sker 
efter ett erbjudande till en obestämd 
allmänhet” slut citat.
Skrivningen i domen öppnar för att den 
som är intresserad av att köra bröllops-
par, studenter etc kan annonsera om 
detta.
Omfattningen av körningarna får dock 
inte vara så omfattande att det kan upp-
fattas som näringsverksamhet. Exakt 
hur många gånger man kan göra denna 
typ av körning är vad redaktören vet 
dock inte fastställt. Men enligt Lars 
Nordström, som uttalar sig i Nostalgia 
bör man utan risk kunna göra ett 10-tal 
körningar per år.
Ersättningarna är skattepliktiga som 
inkomst av hobbyverksamhet  och ska 
alltså redovisas till Skatteverket i sam-
band med självdeklarationen. Kost-
naden för körningarna får dras av mot 
intäkterna.
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Fredag 5 oktober
07.00  Avresa Halmstad 
09.30  Klevshult fika
13.00  Stavsjö Lunch
16.45  Viking Line avgår mot Helsingfors
Lördag 6 oktober
09.00  Båten anländer Helsingfors
11.00  Besök på Esbo bilmuseum eller 
shoping i Helsingfors
Bilmuseet är ett av Finlands största och 
äldsta bilmuseum med över 100 bilar och 
ett 40-tal mopeder och mc
16.30  Båten avgår mot Stockholm
Söndag 7 oktober
09.45  Båten anländer Stockholm
13.00  Lunch Ödeshög
17.30  Åter i Halmstad

ASIGE BUSSTRAFIK
inbjuder medlemmarna i HFV till en resa till

Esbo Bilmuseum i
Finland den 5-7 okt 2012

                                Program/hålltider
Pris  1595 kr per deltagare (för medlem 200 kr mindre)
I priset ingår bussresa,båtresa, logi i 2-bäddshytt insides, två 
sjöfrukostar  ombord. 
En vikingbuffè inkl öl/vin, läsk och kaffe. 
Entrè och guidning bil museum.
Tillägg: Enkelhytt 300 kr, avbeställningsskydd 100 kr
Anmälan senast den 1 augusti.  
(Efter denna dag går resan ut till allmänheten)
Anmälan till

Lars-Inge Karlsson tel  070-537 07 48

OBS: Anmälan är bindande 
Med vänliga hälsningar

Asige Busstrafik
Lars-Inge     

Denna bil har jag hämtat i Danmark och 
det är den enda exemplaret som finns i 
Sverige nu, det sägs att det funnits en 
1962. I Danmark har det funnits två sty-
cken varav en nu har kommit över till 
mig. Bilen har stått i en Maskinhall län-
ge så rosten har hunnit äta en hel del på 
bilen, men inredningen och cabben var 
felfri. Eftersom jag har en vanlig Super 
Minx och massor av delar så blir det 

Hillman Super Minx Convertible 1964

inga problem med renoveringen. Det 
jag hunnit med hittills är att jag plock-
at ut inredningen och tagit av cabben, 

plockat ut motorn och växellåda. Allt 
eftersom jag skruvat av delarna har dom 
blivit synade. Än så länge har jag haft 
tur med de delar som har varit dåliga då 
jag har haft bättre liggandes bland mina 
nya och begagnade delar. Har nu satt 
bilen i en bilvagga för att lätt kunna fixa 
rosten under bilen. 
Text o foto Lars-Inge Fin inredning och cab

Bilen hämtas i danmark

Arbetet med renoveringen har börjat



13

Kurt Jonassons tidigare 1-maj runda på 
hallandsåsen har på senare år tenderat 
att svälla ut till ett 50tal bilar som kör i 
kolonn. Det har de senaste 3 åren inne-
burit en massa felkörningar o långa run-
dor, därför valde i år 34 medlemmar i 
15 bilar att inte köra det av föreningen 
ordnade och ekonomiskt sanktionerade 
1 maj rallyt.
I stället kördes en improviserad runda på 
ca 5-6 mil i den halländska skogsbygden 

“Egen” 1-maj runda
med besök på en kulturminnesmärkt 
hembygdsgård med guidad visning. Här 
intogs också den medhavda frukosten i 
det gröna.
Därefter ett besök hos en samlare med
ett stort antal gamla traktorer och som 
avslutning intogs en smakfull 2-rätters 
lunch-buffé till ett hyfsat pris. 
Alla deltagare verkade vara överens om 
att det var en lagom lång runda, det var 
ju rena sommarvärmen, inga problem 

med att hålla ihop, o inga felkörningar, 
med andra ord, en    lyckad dag i det fina 
vädret o den spirande grönskan, några 
deltagare passade på att vid hemfärden 
stanna till vid en kyrka för lite andlig 
spis. Kyrkokören hade konsert ute i det 
fria med många fina sånger o visor om 
våren o sommaren på repertoaren
Text: Nils-Erik Nilsson
Foto: Roland Andersson
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På 
gång

L-A Åkerblom Marketing
Säljer - Byter - Köper- Förmedlar

alla typer av Fordon.
Breda kontaktnät till ditt förfogande.

Vill du ha hjälp med att sälja ditt fordon eller
med att hitta ett annat så kontakta mig.

Tel: 0430-250 57, 070-624 11 36
Arne Åkerblom, Mellbystrand

Full fart i klubblokalen
sommaren 2012
Torsdagar jämn vecka klockan 18,30 
träffas vi för intagande av ärtsoppa 
och idka lite samkväm.
För info ring vår klubbmästare
Mats Thelander 070-823 44 42
PROGRAM 
Lördagar kl  7-9, hela sommaren, 
med början den 26 maj träffas vi på 
Eurostop i Halmstad mellan Max o 
McDonalds
30 maj Sista anmälningsdag till 
Västkustrallyt
3 juni traktorrunda
Start Vallberga Lantmän, Hov
Info Lars Johansson 0430-611 25
6 juni Västkustrallyt
Anmälningsblankett bifogas denna 
tidning. Se artikel sid 3. För mer info 
ring vår banchef Hasse Johansson på 
tel 0705-712 401
27 juni Grillafton Mellbystrand
För mer info ring Ingegerd/Ingemar på 
tel 0430-255 77 eller Rune på tel 
0430-250 56. Start kl 19.00
Samling Gröningen 18.30 för gemen-
sam resa alternativt Halmstads Slott kl 
18.15.
26 juli Hjulafton i Laholm 18-21
i samarbete med Laholms köpmän. 
Info Michael Bengtson 0723-51 21 72
12 augusti Karsefors
dammluckorna öppnar kl 14-15
se vidare info på hemsidan
22 augusti Grillafton Vardagsmuseet  
i Ålstorp 
Grillarna hålls varma från kl 18. 
För mer info ring Margit el Jan-Ove på 
tel 0430-611 66
29 aug Torpa kl 18.00
För gemensam färd se vidare hemsidan
5-7 okt Bussresa till Esbo Bilmuseum
se vidare annons sid 12

Annonsering 
För medlemmar är en annons som rör 
vår hobby gratis. Det gäller även om 
medlemmen annonserar ut en tjänst un-
der förutsättning att medlemmen inte 
bedriver tjänsten yrkesmässigt. Om 
tjänsteutövaren är pensionerad gäller att 
verksamheten skall bedrivas i begrän-
sad omfattning.
Kommersiella företag betalar annonser 
enligt överenskommelse.

Medlemsförmåner
Som medlem i Hallands fordonsvetera-
ner har du 20% rabatt på ordinarie priser 
hos Autoexperten. Du har också förmån-
liga fordonsförsäkringsmöjligheter via 
MHRF.
Du bor med 10% rabatt på Scandic Ho-
tels, gäller i hela Norden. Rabattkoden 
D000005043 ska uppges vid bokning 
och betalning.

Klippans Hembygdsförening bjuder ännu en gång in utställare och 
publik till en fordonsdag, söndagen 10/6 2012, klockan 1300 – 1600.
Vi välkomnar äldre cyklar, mopeder, motorcyklar, personbilar, lastbilar, trak-
torer. De senare gärna med tidstypiskt redskap monterat.
Utställare bör vara på plats vid tolv-tiden och vara tillgängliga för frågor från 
publiken hela tiden.
Kaffeservering finns, varje utställande ekipage tilldelas 1 kaffebiljett vid 
ankomst, då plats också anvisas.
Obligatorisk anmälan om deltagande till Bengt Bruhn, e-mailadress  bengt-
bruhn@tele2.se eller telefon 0435-711320. Senast 31/5, tack.
Platsen är Elfdalens Hembygdsby, vid sidan om campingen, på gräs. 
Alla hälsas hjärtligt välkomna.
Lennart Svensson
Tfn 0708-28 20 53

Stötstång köpes
Till motor Chevrolet 1931.
Det är samma stötstång i motor-
erna från 1929-32.
Tips mottages också tacksamt.
Björn Richardsson, medl nr 605
Tel 0430-263 02     

Co-halt - besiktning
Om det visar sig att ditt fordons co-halt 
överstiger 4,5 kan du hänvisa till TSFS 
2011:40, som anger att fordonet skall 
godkännas om ett högre värde måste till 
för att motorn ska fungera utan drifts-
störning. Det är upp till den enskilde be-
siktningsmannen att fatta det beslutet.
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Hjärtligt välkomna i 
klubben!

Material till tidningen
Den här tidningen är ett resultat av de 
bilder och texter ni medlemmar skickar 
in till redaktören. Utan bilder och berätt-
elser från er blir det omöjligt att göra en 
tidning som speglar den bredd och djup 
som HFVs klubb innehåller.
Jag ber er alla:
ta med kameran när ni åker på utflykter,. 
När ni ser något intressant, tag en bild! 
Har ni hittat något smultronställe ni vill 
dela med er av till oss alla, tag en eller 
flera bilder och berätta hur man hittar dit. 
Håller ni på med renovering av fordon, 
tag bilder och delge oss era erfarenheter, 
era succéer och tillkortakommanden.
Det är era bilder och berättelser som 
skapar innehållet i tidningen!

Vinnare på Elmia-mässan 2012

Wenn jemand eine reise tut ....
Gör man en resa har man 
alltid något att berätta
Under en resa i Malysia i februari/mars 
i år höll jag speciellt utkik efter vete-
ranfordon. Jag blev något förvånad över 
att jag under nästan tre veckors tid inte 
såg mer än veteran. En VW 1300 av för 
mig obekant årsmodell och eftersom det 
var den första jag såg så tog jag ett foto 
(jag visste inte då att det också var den 
sista jag skulle få se under resan).

Jag är medlem i Storvolvoklubben och 
i vårnummret Sidan så nämndes det lite 
om Elmia i Påsk. Jag ringde och anmälde 
att jag var intresserad av att ställa ut bilen 
där om det fanns möjlighet. 
Jag fick ställa ut min Volvo 831-a i 
MHRF:s huvudmonter, skickade in 
historien om min bil till MHRF. Jag fick 
historien upptryckt på ett plakat att ställa 
vid bilen.
 I montern stod även en mycket fin Volvo 
244 från 1978 som vunnit pris som årets 
klassiker i tidningen Klassiker. Det fanns 
även ett antal fina mopeder i montern. 
Mopeden fyllde 60 år i år.

Jag och hustrun körde upp bilen till 
Jönköping på skärtorsdagen, tvättade av 
bilen innan vi kunde köra in den i mon-
tern och putsa av den. Sedan lämnade vi 
över ansvaret för bilen till MHRF som 
hade representanter i montern och åkte 
hem till Halmstad igen.
På Annandagen åkte vi till Jönköping 
igen för att titta på mässan och hämta 
hem bilen. Det fanns väldigt mycket att 
titta på och många att prata med. 
Efter en bit mat i en bar inne på Elmia så 
fortsatte vi att titta på bilar, Mc, Elvisut-
ställningen och båtar mm. 
På vandring mellan två hallar så passe-
rade vi prisutdelningen så vi stannade för 
att titta lite. De första priserna som vi såg 
på när de delades ut var Old American 
Classic Car. Sedan var det dags för Eu-
ropean Old Classic Car, tredje pris gick 

till en fin Fiat 600 cab-56:a och andra pris 
till en fin WV Typ 1, så blev det första 
pris till en Volvo Pv 831 från Halmstad 
ägare B-A Johansson. Jag blev så paff 
att jag höll på att trilla baklänges. Det 
blev till att kliva upp på scenen och ta 
emot bucklan med ett stort leende. Lite 
fotografering och sedan gick vi ner till 
MHRF:s monter igen.
 Jag ställde pokalen på bilen och fick en 
massa gratulationer från folket på MHRF 
och en massa andra personer.
 Två tidningar har varit och fotograferat 
bilen så vi får väl se om det blir något i 
någon biltidning så småningom.
Ett stort tack till MHRF för att vi fick 
vara med i er fina monter.

Text o foto: 
Bengt-Arne o Ingrid Johansson

Bengt-Arnes fina Vovlo PV831 från 1953 i bokskogen uppe på Hallandsåsen

638 Anders Alvarsson, Laholm
639 Mats Mattson, Laholm
640 Björn Paulsson, Laholm
641 Lars Nilsson, Laholm
642 Karl-Erik Wennerström,             
Våxtorp
643 Ingemar Olsson, Tvååker
644 Ingmar Rundberg, 
Skummeslövstrand
645 Leif Åkesson, Eldsberga
646 Jozef Hajgato, Oskarström
647 Dan Nilsson, Varberg
648 Per-Olof Miletoft, Halmstad
649 Kent-Ove Karlsson, Laholm
650 Anders&Birgitta Ivarsson, 
Mellbystrand
651 Mattias Carlsson, Ullared
652 Eddie Nilsson, Eldsberga
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AVSÄNDARE:
HALLANDS 
FORDONSVETERANER
c/o MICHAEL BENGTSSON
SÖNDRUMSVÄGEN 57 A
302 39 HALMSTAD

B FÖRENINGS-
BREV

PORTO

BETALT

Våren har kommit till Sydhalland, ett 
säkert tecken är ett pärlband av gula 
västar längs småvägarna.
Den 17 april startade 23 moppar från 
välkända “Hasses lada” i Laholm och 
trekvart senare var samtliga utan prob-
lem, inte illa, på plats vid mejeriet på 
Skottorps slott. Där fick vi en inblick i 
hur det går till att tillverka ost av slotts-
frun själv, Ingmarie Müller-Uri, sen 
blev det provsmakning o inköp innan 
återfärden gick till Hasses garage och 
grillningen där.
Den 10 maj var det dax igen att starta i 
ösregnet för att åka till Macro ,ett la-hol-
msföretag som tillverkar duschkabiner. 
Där fick vi efter fika o presentation av 
företaget under en rundvandring se vem 
som egentligen skötte tillverkningen, det 

Full rulle på moppegänget

Det tappra moppegänget blir bjudna på kaffe hos Macra
var gula långarmade robotar som tagit 
över det monotona tempoarbetet. På 
hemvägen till garaget o grillningen hade 
han däroppe duschen på för fullt. 

Vi hoppas på bättre tur med vädret nästa 
torsdag på träffen med Bjäre Moppers.
Text: Nils-Erik Nilsson
Foto: Roland Andersson

Nu är motorn nästan färdig, skall mon-
tera insprutet, men det får jag göra med 
motorn i bussen.
Åtgärder hittils på motorn är, en ny 
Kamaxel 270 duration. 

Motorrenoveringen fortsätter

Topparna bearbetade 1 mm.
Lyckades få tag i VW 412 toppar , med 
större insugnings ventiler.  Nu skall jag 
korta ventilstängerna, för de blir för 
långa med 270 Kamaxel.

Har haft svårt att få tag i vissa delar, 
men till nästa gång, skall bussen vara i 
bruk, hoppas jag.
Fortsättning i nästa nummer.
Text o foto: Leif Mårtensson.  


