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Jag skriver till er nu när sommaren äntligen har kommit. Det har inte varit särdeles
många dagar för fina utflykter med Volvon
i år. Vädret är det enda vi inte haft på vår
sida – jag får sätta mig med styrelsen och
fundera på hur vi får fram en bättre sommar till nästa år.
Desto mer glädjande är det att följa upp
föreningens och medlemmarnas aktiviteter. Jag känner att jag börjar få ett
hyfsat grepp om föreningen och allt vi
gör tillsammans.
Vi gör en massa saker! Och vi gör dem på
ett bra sätt! Det är roligt att kolla in alla
fina aktiviteter. VARMT TACK! Alla som
ordnar allting!
För att börja med något väldigt viktigt:
vilken förening har en sådan tidning som
vi har? Fördelardosan är fantastisk, tycker
jag. Och hemsidan fungerar väldigt bra
– och är dessutom under förändring till
att bli mera levande och dagsaktuell. Ett
steg i rätt riktning. Och – kolla in oss på
Facebook!
I år har vi för första gången kört TVÅ
första-maj-rundor i föreningens regi.
Hundratalet deltagare är rekord!
Vi anordnade också ett mycket lyckat
Västkustrally, för första gången i Falkenberg. Nästa år blir det en ”favorit i repris”.
Vi kör i Falkenberg igen! Det har nämligen visat sig att man får mycket större
genomslag på en ort och i en kommun

Fordonsbesiktning
Om du vill MHRF-försäkra ditt fordon
tar du kontakt med någon av nedanstående besiktningsmän för en besiktning av
fordonet. Huvudansvarig besiktningsman
och utbildningsansvarig är Bengt-Arne
Johansson.
Besiktningskostnad 200 kr per fordon +
bilersättning enligt statlig norm
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om man kör ett par år i en följd.
I övrigt kan jag konstatera att föreningen
fortsätter att växa. Vi passerar snart 460
medlemmar. För tre år sedan var vi 400.
Bra jobbat! Fortsätt hjälpa till att rekrytera. Ekonomin är också bra.
Vad kan vi göra bättre då? Ja – Du bestämmer själv! Tycker Du att vi borde göra
det ena eller andra – ställ då upp och fixa
det! Kontakta oss i styrelsen! Vi kanske
kan hjälpas åt?
Det är Du och jag och 454 andra som ska
göra det!
Hälsar

Sterner Josefsson,Ordförande

Nytt från styrelsen

13 augusti 2015
Styrelsen hade sitt möte under den välbesökta och mycket trevliga grillkvällen
på Gårstaberg, Ålstorp. Tack för ett som
vanligt förträffligt arrangemang!
Vi konstaterade att ekonomin är god.
Västkustrallyt går med lite plus och
det bedömer vi att verksamheten i stort
också gör. Ekonomiadministrationens
kostnader kommer sannolikt att uppgå
till minst 20 000:-. Det kostar med andra
ord att inte kunna få fram en kassör på
ett årsmöte! Samtidigt kan konstateras att
vi får ekonomiadministrationen gjord till
ett mycket facilt pris.
Vi är mycket glada över och nöjda med
Fördelardosan, som vi och alla andra
tycker håller mycket hög klass. Du som
läser detta – tänk på att fotografera och
skriva vid olika arrangemang!
Västkustrallyt har körts med nästan 200
mycket nöjda deltagare. Vi fortsätter i
Falkenberg nästa år också med samma
koncept och stab. Alla funktionärer skall
bjudas på någon aktivitet som tack.
Vi fortsätter att växa. En del i färdriktningen och klubben i antal. Vi är nu
hela 457 medlemmar! Snart delar vi ut
medlemsnummer 800!
Hemsidan blir efter hand mer dagsaktuell. Vi kommer att bjuda våra medlemmar på entrén till Historic Racing i
Falkenberg med 150:- (När detta skrivs
är det oklart vad helgbiljetten kommer
att kosta).
Lars Hed, Sekr

Försäkringsfrågor - MHRF

Har ni några frågor rörande MHRFförsäkringen ringer ni till klubbens
försäkringsansvarige och det är BengtArne Johansson tel 070-374 95 25

Garageträffen i Fammarp den 4 juli Pengarna tillbaka!

Lördagen den 4 juli hade vi garageträff i
Fammarp hos Bengt-Arne och Sterner. Vi
hade satt tiden till 14.00 till 19.00.
Det var lite grann av premiärvisning av
Bengt-Arnes och Patriks nyöppnade firma,
Hallands veteranbilsreparationer. Och att
visa upp våra pågående projekt som Sterners
Volvo Pv 832 disponent som han köpt från
Burträsk,samt ett antal pågående objekt och
några som står på väntelistan. Nåväl det

blev den varmaste dagen dittills på året och
det resulterade i att det bara kom ett 10-tal
besökare, det blev trevligt i alla fall och man
hann med att prata med alla som kom. Det är
i efterhand många som gärna hade velat vara
med så vi kör en ny garageträff den 10-de november kl. 18,00.Alla är välkomna men ni får
gärna ringa och meddela om och hur många
ni kommer. Bengt-Arne 0703749525 Sterner 0702320323.

Pga dåligt intresse för rallyfilmen har
styrelsen beslutat att inte färdiggöra
filmen och betala tillbaka pengarna till
de rallydeltagare som förskottsbetalat
för filmen.
Vi beklagar djupt att vi blev tvungna att
ta detta beslut men intresset för rallyfilmen var och är helt enkelt alltför litet
vilket förvånar både oss i rallykommittén
och styrelsen.
Du som förskottsbetalat tar kontakt med
Lars Hed på tel 070-356 34 30 så ordnar
han återbetalningen.

Haverdals hamn

Utflykt till Grimsholmen 5 aug

Den 29 juli träffades (som vanligt) ett
litet kamratgäng vid Slottet i Halmstad
för att göra sin sedvanliga onsdagstur.
Denna gång gick resan till Haverdal där
medtagen kaffekorg åtnjöts.
Foto Arne Brorsson

Film-Mercedesen

En strålande varm och solig sommarkväll
var det denna onsdag när ett antal HFVare samlades vid Slottet i Halmstad för
att göra den sedvanliga utflykten. Som
vanligt var det ingen som från början
visste vart Arne hade planerat att resan

skulle gå. Det var lite mer folk än vanligt
och även några ungdomar hade passat på
att följa med sina mor- eller farfäldrar på
utflykten. Väl framme vid den vackra
stranden vid Grimsholmen smakade
kaffe, saft, smörgås och bullar underbart.

Ha alltid kameran med!

Vid sitt besök hos Hans Bagge och HPbilar den 21 juli kunde inte Arne Brorsson låta bli att fotografera den vackra
gula Mercedesen som Hans hade till
salu. Bilen var med i Arne Mattssons
film “Den gula bilen”.

Aktivitetsidéer

En dag när Arne var ute fick han se denna
exklusiva bil som han naturligtvis fotograferad, vaken som han är. Men under
den vackra karossen dolde sig ett vanligt
Trä och läder, mycket vacker inredning
VW-chassi. Vem hade kunnat tro det?

Har ni några idéer om utflykter, grillkvällar, rallyn, studiebesök osv finns det nu i
styrelsen en arrangemangsansvarig, som
kan ge omedelbart besked om klubben har
möjlighet att sponsra idén.
Du, som är på alerten ringer Bengt-Arne
på tel 070-374 95 25 och berättar om vad
du vill göra.
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Västkustrallyt 2015 - en fullträff

Folkligt, festligt och glada miner trots
hotande mörka moln i horisonten och inte
alltför goda väderleksutsikter.
Hela 205 anmälda ekipage, 22 uteblev 9
tillkom som efteranmälda, vilket gjorde
totalt 192 startande ekipage.

Ove Norén, parkeringsansvarig, visar
en mäktig Oldsmobile hur han ska köra
för att hitta parkering på startområdet.
Vid halv niotiden kom det lite regn som
strax övergick i solsken men lagom till
starten började det tyvärr regna, men

Kön till anmälan var tidvis lång
Organisationen på startplatsen fungerade
utmärkt. Parkeringsvakterna gjorde ett
fantastiskt jobb och kunde utan vidare
fått in ytterligare ca 100 bilar på de stora
parkeringsytor som stod till klubbens
förfogande.

Invinkning av rallydeltagarna
Redan utanför skolan stod folk och dirigerade in bilarna på skolområdet. Väl inne
så gick anmälan i sekreteriatet snabbt
och smidigt. Kaffet väntade inomhus
och de som ville kunde sitta inne och de
som föredrog att njuta kaffe och macka
utomhus gjorde det.
Startern Roger Åkersten gick runt på
parkeringarna och pratade med rallydeltagarna och förberedde sig inför starten
och bilpresentationerna.
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Bakom incheckningsdisken skymtas
rallygeneral Lars Hed i gul väst

Det regnade lite lätt när rallydeltagarna
körde in på startområdet och har man
inget tak så får man använda paraply. Så
löste i alla fall Gunne och Åsa problemet.

För första gången på flera år var
klubbens korvvagn på plats och den
bemannades av Barbro och Björn Persson tillsammans med 81-åriga Hedvig
Blönnigen. Försäljningen under dagen
uppgick till drygt 6000 kronor.
I den gula västen skymtar Lars Hed.

Bengt Malmsten från Simlångsdalen kom
på en Rex från 1928. Ca 1000 timmar
från i stort sett skrot till bättre än bra!
Mycket vacker maskin!
det avskräckte inte deltagarna som med
glatt mod styrde ut i den vackra Hallandsnaturen och mot tre frågekontroller
och en manöverkontroll. Inga köer och
väntetider på någon kontroll. Sammanfattningsvis, ett mycket lyckat rally!
Rallygeneral Lars Hed lovar regnfri
repris 2016.

Iris Strandberg serverade rallydeltagarna kaffe och fralla

Detta var rallyts charmigaste fordon alla kategorier. Titta och njut!

Klubbens elektriker Lars Johansson
hade mycket göra på morgonen för att
få all elektricitet att fungera. Lite plast
var bra att ha när regnet kom.

Rallyts conferencier Roger Åkersten förklarar för en nyfiken beundrare att riktiga medaljer sitter på hjärtsidan, dvs till vänster, medan medaljer som endast är
dekorationer sätts till höger.

Några lastbilar och en jättestor buss fanns också på startlinjen på 2015 års
Västkustrally. Vi ser gärna fler ekipage av denna kaliber.

Ansvarig för högtaleriet var den under
många år rallyansvarige medlemmen
Hasse Johansson. Här syns han koppla
in en högtalare.
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Västkustrallyt 2015, från deltagarens synvinkel.
Tidigt i år tog Rune Nilsson beslutet att
deltaga i årets rally den 6/6 med sina två
fina bilar, MB 450 SL 1973 och Chevrolet Nova SS 1965.

Det blev blött på rutan
Arrangörerna hade valt ett smidigt sätt att
komma igång, förkrigsbilarna först och
sedan startade man i led efter led, smidigt. Vid själva starten stod som vanligt
Roger Åkersten, i sin presentatörsuniform, (mycket blågult redan här), som
med stor bilkunskap presenterade de
mest ovanliga biltyperna som passerade
startlinjen.

Rune Nilsson, Mellbystrand
Framåt detta datum fick så Rune klartecken från sina ”piloter” Dan och Arne
och förberedelser började.
Så vi var 4 personer ( förutom Rune
själv och ”piloterna” så tillstötte gamle
medlemmen Bosse Vångendal, (just nu
utan veteranare) som i arla morgonstund
samlades för att påbörja färden mot rallystarten i Falkenberg.

Äldsta bilen en T-Ford
Så ut i spåret: På fina vägar ut genom
Falkenberg bar det i väg mot första
kontrollen som var på Lidels parkering
i Heberg. Där försökte vi oss på att svara
på frågor om Whisky och utetemperaturer på flyghöjd. Vi är övertygade att
vi 4 har rätt på dessa frågor. Whisky och
temperaturer, det kan vi!

Rune Nilssons fina Mercedes

Bosse och Dan i en av Runes bilar
Väl framme noterade vi att arrangören
valt en mycket bra plats för start o målgång. Gott om plats att parkera, bra mottagande, god frukost. Nu var vi igång.
Alltid kul att träffa gamla bekanta, att
”spana” lite på varandras bilar, se ”nya”
fina veteranbilar under vår väntan på
själva starten.
Vädret då? Jo, tack. Vi var där i god tid
och hann gå runt och titta en stund med
regnet hängande i luften. Inte förrän vi
satt oss i bilarna och starten närmade sig
började det att droppa. Vilken tur.
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vidare. Mycket smidigt. Här sågs kända
HFV profiler som gamle ordföranden
Michael Bengtsson som iklädd käck båtmössa plågade oss stackars medlemmar
med svåra frågor. Gick nog inte så bra
här, vi är nog bättre på whisky.
Vid detta läget började fikastunden
hägra och vi beslutade enhälligt att Dan
som körde först av oss skulle stanna vid
bästa fikaplats. Efter en stund bromsade
han in vid en vacker sjö. Vi såg att det
var fler än vi som kommit på denna
briljanta idé så platsen vid sjöstranden
var ganska välbesökt. Kaffe och macka,
vad gott! Vid detta laget hade vi kunnat
se vädret gradvis förbättras och solen
tittade fram emellanåt. Inget vatten uppifrån i alla fall. Färden fram emot nästa
uppehåll ,som skulle bli vid Falkenbergs
Motorbana, gick över fantastiska vägar i
väldigt naturskön miljö över platser som
Höstena, Ätrafors ,Gödeby, Bergagård
fram till motorbanan.
Väl där så blev det praktiska övningar,
man skulle med en lina fäst i stötfångaren
bak köra fram och få en pendel att stå så
nära toppläget som möjligt utan att falla
framåt. Här blev det tillfälle till en del
goda skratt och vissa klarade det bättre
än andra. Inga namn.

Diskussion om vilket svar som var rätt
Vidare på färden mot nästa kontroll som
skulle vara i självaste Vessigebro, där
körde man igenom kontrollen, svarade
på svåra frågor och kunde sedan rulla

Efter en stund rullade vi vidare mot nästa
delmål. Nu började vi nog närma oss civilisationen det kunde vi se på att bebyggelsen ökade. Nästa delmål och kontroll
hade man lagt vid kyrkan i Vinberg där vi
på ett bra sätt kunde köra fram, svara på
frågorna och rulla vidare mot slutmålet
och den hägrande prisceremonin. Vid
det här laget hade vi ,efter diverse prat,
kunnat förstå att någon framskjutande
placering kunde det inte bli. Vi var nog
alldeles för dåliga på allt utom whisky
och temperaturer. Men, gissa kan man ju!
Så var det då dags att hitta tillbaka till

start och målplatsen. Och efter lite irrande i staden Falkenberg. Vacker stad
förresten; så kom vi fram till parkeringen
på Tullbroskolan. Vi klarade det!
Efter genomförd parkering så gick vi mot
tältet med utslagsfrågan. Gissa bilgodis i
burk. Ja, vi trodde det nästan.Och som vi
hade förberett oss! Detta kunde vi ju inte
missa på. Jo, det kunde vi. Personligen
hade jag nog nästan tvåhundra st fel!!
Nu var det verkligt vackert väder, Rune
till och med cabbade ner på Mercan. Vi
strosade runt en stund, biltittade, lite
snack här och där och strax var det dags
för en något försenad prisutdelning.
Eftersläntrare ? För långa fikapauser?
Svårt att hitta?

Rallyts charmigaste ekipage
Prisceremonin började, i början var det
mest conferencieren Roger som fick
priser. Många hade redan påbörjat sin
hemresa och blev således utan sitt pris.
Det tycker vi är rätt.

Per Portinssons vackra Jaguar Mark II
Bland pristagarna märktes vackraste
ekipage som var en liten Heinkel cabine,
ägare Anders Westin, med vidhängande
släp med en minimotorcyckel på. Ett
mycket fint ekipage.
Många priser delades ut baserade på bilarnas startnummer. Många glada miner,
applåder och skratt.
Efter detta äntrade vi våra fina fordon för
resan hem till Mellbystrand.
Vi 4 i Rune´s bilar summerade våra intryck och kom fram till att årgång 2015

Roger Åkersten förrättar prisutdelning inför förväntasfulla rallydeltagare
var ett mycket lyckat rally. Vår upplevelse var till allra största delen positiv
och vi talade redan om att nästa års rally,
var det än går, blir nog ändå trevligare.
Går det?

Som deltagare såg vi givetvis saker som
vi anser skulle kunna förbättras men i
det stora hela ett mycket gott betyg. Tack
alla inblandade för att Ni gjorde det, utan
en fungerande funktionärsstab kan detta
inte genomföras.
Text o foto medlemmarna Rune, Arne
med co-drivers Bosse och Dan.

Morgonfikat smakade bra
Hasse Johansson vid sin Volvo Sport

Korvförsälningen gick över förväntan

Corvette, Arnes favoritbil
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Västkustrallyt i bilder

Foto Lars-Olof Johansson med vänner
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Västkustrallyt i bilder

Foto Lars-Olof Johansson med vänner
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Västkustrallyt i bilder

Foto Lars-Olof Johansson med vänner
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Västkustrallyt i bilder

Foto Lars-Olof Johansson med vänner

Ett stort tack till
Västkustrallyts
sponsorer!

Värnamovägen 14, Varberg
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Richards “nya” Chevrolet Touring 1928
Oldsmobil entusiasten Rikard Andersson.
Den kände medlemmen och besiktningsmannen i HFV, Rikard Andersson
är känd för sina fina Oldsmobiler. En
1935 och en 1958 och inte att förglömma
också en Oldsmobile Alero av lite senare
årgång.

Närbild på den mäktiga fronten
Vad man kanske inte visste var att Rikard också gått och vurmat för en äldre
Chevrolet att använda vid soliga dagar.
Han har letat länge, men … rätt som det
är så dyker tillfället upp. Och då, är det
bara att slå till.
Vår nye medlem Per Nordblom i Stigtomta hade tagit det svåra beslutet att
sälja sin fina Chevrolet Touring 1928 .
Detta berättade han för Arne som genast
såg sig om efter hugade spekulanter.
En av dem var Rikard. Efter några samtal blev det klart, Rikard sade JA till ett
köp. Förberedelserna började, datum för
hämtning och sätt att göra det undersöktes och ett, tu, tre så var allt planerat.
Rikard är en man som går snabbt från
ord till handling.
Vi bestämde med Pelle att lämplig dag
för oss alla var 24 maj, alltså Pingstdagen, hänryckningens dag. Vad kan vara
bättre dag för hämtning av denna Rikards
kommande klenod.
Rikard ordnade en bra transportbil, (Flytta bilar i Laholm tel: 070210104 hyr ut
bra fordon för självkörning) och i arla
morgonstund anträdde vi färden för att
träffas på Helgesta hos Pelle vid 11.30
tiden. Bra kört Rikard.
Efter lastning och lunch tillagad av
Pelles snälla fru, Siv, tittade vi en stund
på Pelles andra fina bilar. Vad sägs om
bl.a MB 190 SL 1958, Aston-Martin V12
och en BMW 850 V12 och en del andra
alla i bra skick.
Så var det dags att starta färden mot
Halland igen och efter några stopp
för fika o annat så ankom vi Laholm
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Den nya, mycket nöjda ägaren Rikard Andersson t h, i mössa t v Per Nordblom

På väg upp på transportbilen för vidare färd till hemmet utanför Laholm

Horst Grieger i Lödde

Rikard övervakar lastningen
vid 19 tiden medförande Rikards fina
Chevrolet Touring 1928. Efter avlastning direkt in i garaget. På min fråga
om när premiären blev svarade Rikard
att inte på Västkustrallyt i alla fall.
Lite långt för en premiärtur tyckte han
Text o foto Arne Åkerblom

När redaktören besökte den stora bilträffen i Lödde den 4 augusti i strålande
sommarväder hittade han endast en
besökande HFV-are. Det kan ha funnits
fler men de hittades inte. Styrelsen kanske skulle kunna ta initiativ till ett fordonspresentationskort med HFV-logan
väl synlig. Om sedan medlemmarna
använder denna vid olika arrangemang
kan vi lätt hitta klubbkamraterna.

Unnarydsdagen onsdagen den 8 juli

På morgonen den 8 juli kändes det tveksamt om det skulle bli någon resa till Unnaryd detta år då regnet skvalade. Ända
fram till kl 9 på morgonen, men då, helt
oväntat, tittade solen fram genom ett lite
hål i molntäcket och helt plötsligt fanns
det en möjlighet att genomföra resan. En
kort titt på vädersidorna klart.se och yr.no
gav vid handen att det fanns möjligheter
till både sol och uppehållsväder. Och
visst sken solen! Vi var ovanligt få HFVare som visade upp våra veteranbilar vid
hembygdsparken men många var nog
skrämda av väderprognoserna. Vi borde
ha lärt oss denna sommar att väderleksrapporter är ganska osäkra gissningar och
att vädret oftast blir annorlunda än vad
som utlovats.

HFVs motororakel Bo Birgersson
drack kaffe tillsammans med grannen
Kjell Ottosson.

HFVs “gamla” rallygeneral var på
plats och passade på att läsa tidningen
under kaffepausen.

Arne Brorssons sambo Bodil i förgrunden och längre bak skymtar bl a
Torben Nielsen

Torbens fru Barbro vänster och längst
fram i bild Ulla.
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Mopedgubbarna och Monica

Mopedgubbarna och Monica var ute
på en runda torsdagen den 23 Juli. Vi
startade från Laholm och färden gick
till Lars Johansson i Ålstorp där flera
medlemmar mötte upp.Sedan gick färden
över Skråmered , Hårsabäck och Oxhult
till ruinerna efter sätesgården Sjöboholm.
Efter besöket där körde vi till en plats i
Hishult där jag hade skaffat fram en grill
så det blev grillning och medhavd fika.
Sedan blev det valfri färd till respektive
hemort. De som tog följe med mig körde
över Linghult, Bastena,Egla och till
Våxtorp. Bra mopedväder och vi var 22
mopedister.
Text o foto Egon Lindqvist

Bjärehalvön

En strålande vacker sommardag körde
två öppna bilar ut till Torekov för att äta
lunch på Fiskhuset, som ligger precis vid
hanmen. Nu var inte båda bilarna veteraner, men sällskapade fint ihop ändå.
Ann-Christin och Mats Thelander i den
vita Mercedesen och redaktören med fru
Irene i MGn.

Mopedutflykt 21 maj
Efter intagande av 3 st bakpotatisar med
Skagenröra och en Fishermans Plate gick
resan vidare till Kattvik där vi njöt av sol
och värme innan hemresan.

Påminnelse

Leif pratar för sina varor.
Vi var ett tjugotal mopedister som
startade i Laholm och färden gick över
Ränneslöv Värestorp Våxtorp Yllevad
och sist Kärr och Nilssons cementgjuteri
där Leif Nilsson hälsade oss välkomna
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Samling vid grillen
och guidade oss runt på fabriken.Efter
besöket på cementfabriken grillade vi
medhavd korv och fikade bland cementrör och plattor.

MHRF vill påminna alla försäkringstagare om att fordonet måste ombesiktigas var 10-e år. Detta för att försäkringen
skall gälla fullt ut. Om inte fordonet
ombesiktigas efter 10 år så kan det uppstå diskussion om försäkringsvärde och
ersättning för uppkommen skada.
Ni påminns också om att besiktningen
gäller i 10 år oavsett om fordonet byter
ägare eller ej. Det är alltså möjligt att
sälja bilen och om köparen är medlem i
en MHRF-anknuten klubb behöver han/
hon inte göra ny besiktning av fordonet
under förutsättning att försäljningen sker
inom 10 år efter besiktning.

Sparrisresan
Den 23 maj startade Mats och AnnChristin Thelander och redaktören med
fru Irene en resa från Eldsberga till Rügen i Tyskland. Ett av resans mål var att
äta så mycket färsk sparris som möjligt
och färsk sparris blev det varenda av de
fem dagar som resan varade. När resan
planerades diskuterades om vi skulle ta
två veteranbilar eller om vi skulle åka
alla fyra i en. Gemenskapen vann, vi
bestämde oss för en bil. Men vilken, en
Mercedes Coupé byggd i Tyskland och
som skulle få återse sitt ursprungsland
eller en Jaguar byggd i England. Vägarnas kvalité fick avgöra – det blev till att
åka Mercedes!
Vi startade hemifrån strax efter kl 6 på
morgonen och första etappmålet var,
vilket ni naturligtvis förstår, Trelleborg
där färjan till Sassnitz väntade. Efter
en 4-timmars frukost rullade vi mätta
(övermätta) och förväntansfulla iland på
tysk mark. Rügen är ingen stor ö och vårt
första hotell låg i Bergen. Då klockan
bara var strax över 12 när vi anlände
beslöt vi oss för att köra lite sightseeing
och titta på Sellin. Vad vi missat var att
den 23 maj var Pingstafton, tyskarna var
tydligen lediga och samtliga verkade
ha planerat in ett besök just i Sellin. Vi
hittade inte en enda parkeringsplats och
beslöt därför att uppskjuta vårt besök där
till ett senare tillfälle. Istället körde vi till
hotellet, som tillhör kedjan Romantic
Hotels och fick två fina rum med alla
bekvämligheter. Efter en stunds vila gick
redaktören ut och köpte ett 6-pack öl och
det blev en riktig fullträff då alla affärer
var stängda på söndag och måndag.
Vi åt middag på hotellet, sparris naturligtvis. Mats drack grumligt weissbier medan redaktören valde schwarzbier.
På söndagen besökte vi Hitlers semesterhus för militären, Prora, där Mats var en
flitig fotograf. Huset var 4,5 km långt och
var byggt längs en fantastisk sandstrand.
Inne i huset kunde man hitta utställningar
var olika slag liksom uppbyggda lägenhetsmiljöer för olika grupper av militärer
och det var inte förvånande att ju högre
upp i befälskedjan man var desto finare
och större bodde man.
På vägen tillbaka till hotellet stannade
vi för en kopp kaffe och på parkeringen
hittade vi en mycket fint renoverad

Schnitzel med färsk, nykokt sparris och hollandaisesås. Mums!

Mercedesen utanför hotellet i Wiek
Citroen CV4 som Mats inte kunde låta
bli att närgånget undersöka. Efter kaffet
passade vi på att sitta en stund i solen
och titta ut över havet och några surfare.
Mats telefon ringde nästan konstant så
hans uppmärksamhet var något splittrad.
När vi på måndagen besökte Strassbourg
så såg vi en Opel Rekord Caravan stå
parkerad på gatan. En ovanlig modell
både i Tyskland och i Sverige. Medan
Mats och redaktören gick och strosade i
hamnen passade våra damer på att besöka
Oceaneum. Efter någon timma började
vi fundera på om damerna gått vilse och
inte hittade till bilen men så var det inte.
Besöket i akvariet ledde genom många
våningar och de var tvungna att följa en
färgad linje i golvet för att komma till
utgången. Det tog sin tid. Men det var
väl investerad tid som gav massor med
intressanta intryck och nya kunskaper
om havet och dess invånare. Besöket i
Strassbourg slutade med att vi besökte
krogen Fisherman i hamnen och drack
kaffe och åt en tårtbit.

Mats fotograferar Prora-modellen
Efter tre dagar i Bergen bar det av norrut, mot Wiek och Herrenhaus Bohlendorf, där vi skulle bo i två nätter. En
helt fantastisk miljö till mycket rimligt
pris. På vägen dit var vi tvungna att åka
bilfärja, ca 5 minuter och hade det inte
blåst så förbaskat hade det varit en liten
skön sjötur då solen sken från en nästan
klarblå himmel.
Rügen är en ö som det är lätt att ta sig runt
på men vissa av vägarna är fortfarande
stenbelagda, på samma sätt som vi hade
det i Sverige för 60 år sedan så det gäller
att ha en bil där allt sitter fast och att inga
skruvar eller muttrar har rörelsemöjligheter. Mercedes var välskruvad utom
på ett ställe och det var det förkromade
röret längst bak på avgasröret. Det blev
kvar någonstans på Rügen. Så har du en
välskruvad veteranbil tycker jag absolut
att du ska ta några dagar på Rügen. Du
kommer att möta mycket uppskattning,
glada leenden och kommer att få ny
kunskap om det gamla ”StorSverige”
då denna del av Europa tillhörde det
svenska väldet.
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Halmstad Sportscar Event 2015
Lördagen den 18/7 avhölls den fina sportvagnsutställningen Halmstad Sportscar
Event för 5:e gången.
Ett sprakande jubileum med många
fina inslag. Speakers var de kända motorkillarna Peter Sundfeldt och Bosse
”Bildoktorn” Andersson.
Vädrets makter stod arrangörerna bi,
lagom väder för att inte lägga en dag på
beachen utan i stället njuta av vackra fordon. En ruskig regnskur kom vid 9.30 då
många bilägare sågs snabba sig mot sina
bilar för att fälla upp cabrioleter. Men..
när grindarna öppnades vid 10 så var det
fina vädret redan på gång. Snacka om att
ha tumme med vädrets makter.
Många fina bilar var det… och som
vanligt kunde man skymta en del HFV
profiler med deras bilar i vimlet.
Som vanligt, vill man väl säga, så blev
Per Svengren en vinnare igen med sin
fina Mg 1936. En bil som verkligen
sticker ut.
Andra kända var Bengt-Arne Johansson,
Kjell Jönsson , Ingemar Hansson, Rune
Nilsson, Michael Jarl, Janne Modin m.fl.
alla med enormt fina bilar.

Bengt-Arne Johansson poserar vid sin mycket ovanliga Rugby M Tourer från 1928

Per Svengrens MG från 1936 i fint sällskap med en Jaguar XK120

Arne hittade en vacker Volvo P1800
och i bakgrunden en Jaguar E-type
Åskådare antalet var när detta skrives
inte känt men nog kändes det som rekord
igen, alltså över 10.000 åkådare.
När klockan visade på 16.30 började
paraden av fina bilar köra ut från Brottet,
en ganska långdragen process då det är
dåligt med utfartsvägar. Men… publiken
var nöjda de kunde ju stående på ett ställe
se många vackra bilar på en gång.
Text o foto Arne Åkerblom
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Rune Nilsson, Mellbystrand var naturligtvis på plats och visade sin vackra Mercedes

Med 944:an till Öland
Sedan yr.no lämnat en lovande väderprognos för flera dagar i rad bestämde
vi oss snabbt för att åka några dagar till
Öland. Onsdagen den 1 juli sken solen
på morgonen och det var ca 20 grader
så vi cabbade ner och gav oss iväg. Via
Halmstad, Ljungby och Växjö stannade
vi så småningom för paus med de obligatoriska äggamackorna och kaffe. På
den vidare turen mot Nybro och Kalmar
var det många vägarbeten och på något
ställe fick vi vänta över en halvtimme i
den då närmast olidliga värmen. Men
snart nådde vi Ölandsbron och efter att
ha passerat den fortsatte vi söderut förbi
Mörbylånga mot Degerhamn. Vi hade
sökt efter en stuga på nätet och den enda
vi fann som var ledig var på Sandviks
Camping, drygt 3 km norr om Degerhamn. Stugan var på 17 kvm och mycket
välutrustad. Toaletter och duschar och
övriga faciliteter var städade och rena.
Campingen låg mycket vackert vid
Kalmarsund med höga träd som gav lite
skugga. Där fanns dock ingen affär eller
något matställe närmare än i Degerhamn.
Nästa dag fortsatte vi mot Ölands södra
udde där vi besökte deras Naturum och
tittade på Fågelstationen och Långe Jan
– fyren alltså. Vi fortsatte sedan norrut
på östra sidan och var nere vid Gräsgårds
hamn, där det fanns en fiskebod där det
serverades olika lunchrätter – fish and
chips, sillamackor m m. Efter ytterligare några mil norrut körde vi sedan
tvärs över Alvaret mot Mörbylånga där
vi kunde bunkra lite livsmedel. Väl där
hittade vi en sommartidning där det stod
att det varje torsdag kl 18 var bilträff i
Färjestadens hamn. Sagt och gjort efter
ett par timmars vila körde vi alltså till
Färjestadens hamn och där var verkligen en bilträff! Vi var där minst en halv
timme innan det egentligen skulle börja
och redan då var där massor av bilar.
Vid 18-tiden hade det kommit över 80
ekipage och det fortsatte att komma
flera, säkert över 100. Alla som ville
fick tydligen komma dit och där fanns
allt ifrån 20-30-talsbilar, massor med
amerikanare, mångahundratusenkronors
sportbilar och några gamla traktorer.
Vi pratade med bl a ordföranden för
Kalmar-Ölands fordonshistoriker, Kent
Lindquist, som arrangerade det hela
och med Fred Pettersson, som hade en

Barbro, Porschen och stugan

Trångt och trivsamt nere vid hamnen med många olika bilar att titta på

Stor variation bland utställningsfordonen tillfredställde många intressen
”husbil” Peugeot J7 från 1985. Han hade på den typiska naturen på alvaret och på
köpt två Peugeot-skrotbilar som han vallmofälten. Doften av fläder följde oss
renoverat och byggt ihop till en mycket hela tiden på ön, där var fläderbuskage
mysig husbil med fyra sängplatser, kök överallt.
och toalett och en ställning på bakluckan När vi nästa dag begav oss hemåt igen
där han kunde hänga upp en grill. Med tog vi vägen över Nybro, Tingsryd, Älmden här bilen hade han och frun varit i hult, Osby och Markaryd för att undvika
Wien, Paris och Skottland och på många alla vägarbeten. Vi körde fortfarande
andra ställen. Efter en händelserik dag nercabbat i den 30-gradiga värmen och
var det dags att få något att äta. Det var det var härligt. Om Ni har vägarna förbi
så otroligt mycket folk i hamnen i det närheten av Färjestaden så kan vi rekomvackra vädret så det gick inte att få bord mendera bilträffen i hamnen varje torspå någon restaurang, utan vi fick nöja dag kl 18 under juni, juli och augusti - så
oss med att dela en pizza på ett enklare det får väl bli till nästa sommar.
ställe. Efter ytterligare en natt i stugan Text o foto Barbro och Björn Persson i
körde vi hemåt igen. Vi tog några bilder PCU 622
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Laholm torsdagen den 16 juli
Det har blivit en kär tradition att HFV
blir dragplåstret på en av köpmännens
torsdagskvällar på torget.
I år blev det den 16 juli som fordonsveteranerna visade upp sina fina bilar.
Många bilar, ett trettiotal fordon och 4
motorcyklar, fint väder och mycket folk
i rörelse i staden.
En mycket trevlig och uppskattad kväll
Foto Arne Åkerblom o Barbro Persson
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Per i Laholm

Moppekörning 25 juni

Per Svengren passade på att åka till
Laholm när stadsfesten gick av stapeln
och naturligtvis hittade denna skickliga
fotograf ett objekt som andra missat. Nu
var det kanske inte svårt att hitta just
detta bilobjekt då det parkerats vid sidan
om Pers MG SA.
Bilen är en NZU Prinz 111 från 1962,
ägare är Benne Andersson, Halmstad

Ignaberga 12/8

Några nöjda HFV-are njuter av både
det vackra vädret, lugnet, stillheten och
de vackra omgivningar vid Bil och mckafeet vid Tykarpsgrottan.

Ny medlem

En solig och varm kväll i augusti visade
en ny medlem upp sig tillsammans med
en mycket välvårdad BMW 3,0 CSI
årsmodell 1975, ägare Håkan Törnlycke
Haverdal.
Tänk vad roligt det skulle vara om fler
av våra nya medlemmar tog ett sådant
här initiativ och besökte en onsdagsträff
vid Halmstads Slott eller någon av våra
andra träffar.

Kl. 14.00 träffades moppegänget vid
Brandkårsmuseet i Edenberga. 21 st.
mopedister mötte upp, för att ta en titt
på en brandbil av märket Studebaker från
1947, som köptes in i november 1957
från Vittsjö brandkår. Föreningen som
har hand om museet och LBC Ängstorp
har tillsammans lagt ner mycket tid på att
renovera brandbilen och brandstationen
med inventarier. Efter besöket körde vi
till Perstorps brygga för att grilla.
Text o foto Lars Johansson

Per Svengren besökte Brottet 18 juli

Bland alla sportbilar på sportvagnsutställningen i Brottet, Halmstad, hittade
Per en något annorlunda monter. Halmstad Brandkår passade bl a på att visa upp
en smäcker stegvagn som Per inte kunde
låta bli att imponeras av. Därav bilden
ovan. Till höger en i Sverige mycket
ovanlig sportbil, en Renault Alpine A110
årsmodell 1969. En mycket vacker bil!
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Mellbystrand 24/6

Den 24/6 var det så dags för den årliga
Grillfesten hos Ingemar och Ingegerd
Pålsson i Mellbystrand.
Detta har nu blivit en mycket populär tradition i klubben. Väl besökt med många
fina bilar och trevliga fordonsveteraner.
Ingemar berättade att medlemmar hört
av sig innan med oro för väder o vind.
Väder kan vi inte stå som garant för säger
Ingemar, men han kan lova att alla som
vill, kan sitta inomhus.
Vi skall vara medvetna om att inför
denna dag är det mycket arbete för Ingemar och medarrangören Rune. Bord och
stolar skall placeras ut, planering o inköp
skall göras och allt vara fejat innan vi
medlemmar dyker upp för några timmars
trevlig samvaro.
Men, med tanke på rådande väderlek
lyckades arrangörerna ordna till över 70
sittplatser inomhus! Tur att Ingemar har
lokalresurser.
Tid var satt till 19.00 men redan i god
tid innan dess hade de aktiva Fordonsveteranerna bänkat sig inför kvällens
övningar. Ackompanjerade av dunket
från tändkulemotorn som Ingemar och
Rune startat innan. Grillarna var tända
och utnyttjades flitigt, diskussioner om
allt, (mest bilar) hördes från alla borden.
Efter mat och kaffe och mera prat så var
det dags att titta närmare på alla fina fordon som var parkerade på ängen utanför.
En fantastisk samling med välputsade
och vackra bilar som beundrades inte
bara av oss medlemmar utan också av
en hel del annat folk som känner till vår
tradition.
Efterhand så droppade bilarna av och
kvällen var avslutad.
Det räknades in C.a 30 bilar och ett sjutiotal personer, inte illa för en kväll då
vädrets makter inte riktigt stod oss bi.
Som vanligt var kvällen trevlig och
välordnad.
Text Arne Åkerblom, foto Björn Persson
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Lödde den 21/7

Lyngen runt

C.a 500 fordon av alla slag.
På bilden ovan en snygg La-Salle -40
tal?
Foto Arne Åkerblom

Ignaberga 5/8

I Ignaberga strax utanför Hässleholm
hålls varje onsdag en bilträff som
samlar många bilar och motorcyklar i en
trivsam miljö.

Den 27 juni samlades ett antal optimistiska HFV-are för att köra Lyngen
runt, en sjö strax söder om Kungsbacka.
Här finns möjligheter att fika, köpa korv
och hamburgare samt titta på fina bilar.
Här är stora ytor, lätt att parkera och en
hel del annat att se i omgivningen.
Kanske ett besök i de brömda kalkstens-

Väderleksrapporten var inte den bästa
men då de ofta har fel valde deltagarna
att inte tro på meteorologerna och visst
var det rätt att göra så. Sven-Erik och
Gerd Andersson var arkitekterna bakom
grottorne eller titta på den fina gamla rundan som till stora delar kördes längs
medeltidskyrkan i Ignaberga, mycket gamla E6 upp till Fjärås. Den eldrivna
”ångbåten” som vi hoppades skulle ligga
använd för bröllop även i våra dagar.
En stark rekommendation till HFV’s inne vid bryggan i Sätila var ute med
medlemmar att besöka denna träff som en busslast pensionärer. Men, medan
vi fikade tittade solen fram, ångbåten
nu är inne på sitt tredje år.
De har en FB sida som har denna adress: anlöpte bryggan och därmed fick vi se
Tykarpsgrottans Bil & Motorcykelcafé. allt vi hoppats på.

Nästa stopp blev Grindsmossen Kafé
& Butik. Ett ställe med endast egna
bakverk, smörgåsar, pajer och även
enklare maträtter. Samtidigt får man en
liten inblick i hur det var förr.
Sista stopp blev naturreservatet Naturrum Bräcka i Fjärås där vi fick del av
Bräckans historia och kunde njuta av
den vidunderliga utsikten över både hav
och Lyngen.
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Hans Bagge, gårdshandel
och grillning 21 juli
42 HFV-are tog möjligheten att få träffa
legendaren och bilsamlaren Hans Bagge
i Hyltebruk. Under en dryg timma berättade Hans om sina bilar och om vilka som
var till salu och vilka som skulle finnas i
kvarlåtenskapen. Fantastiska bilar! Som
tack för att vi fick komma överlämnade
redaktören en blomma från HFV.
Efter besöket hos Bagge gick färden på
en slingrig väg och genom vacker natur
ner till Lahult där bilarna parkerades på
gräsrotundan framför ladan och gårdshandeln. Inne i handelsboden fanns
lammskinn, honung, rabarbersaft och
en hel del kuriosa, bl a blev det lite strid
om en gammal kaffekvarn som flera
ville köpa.
När köplustarna var dämpade och de som
ville hade sett på de långhåriga kossorna
med de väldiga och spetsiga hornen, begav sig sällskapet ner till kvarndammen
där Morgan Eriksson väntade. Medan
vi väntade på att korven skulle grillas
berättade Morgan medryckande om
kvarndammens historia.
Precis när vi nästan var färdiga så kom
det några regndroppar och familjen
Norén från Falkenberg sökte gemensamt
skydd under ett litet paraply.
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Första “riktiga”
sommardagen

År 2015 blev 1 juli startskottet på sommaren. Det var den dagen man kunde
börja köra ”öppet” och på överkroppen
räckte det med en t-shirt. 9 bilar samlades
vid Halmstad Slott (två utan tak) för
att i kortege genom Halmstad köra till
Laholms Stadspark, vald till Sveriges
vackraste park 2014. Kortege-körningen
genomfördes mycket professionellt och
när någon halkade efter stannade framförvarande och inväntade de ”sladdande
ekipagen”. Det är inte helt enkelt att
köra kortege i en stad med trafikljus så
deltagarna ska ha stor eloge för sin insats.
Väl framme tog vi våra stolar och bord
och vandrade in i parken för att inmundiga vår medhavda kaffekorg. Ett arbete
vi kunde besparat oss då parkkiosken var
stängd och vi kunde utnyttja de bänkar
och bord som annars var reserverade för
kioskgäster.
Vi tackar Arne Brorsson för en mycket
trevlig utflykt!

Gårstaberg 13 augusti

Ett 70-tal personer kom till träffen i Gårstaberg, Ålstorp
Som vanligt hade Margit och Jan-Ove
tur med vädret. Solen strålade i kapp
med värdparet, som dagen till ära hade
dukat upp med mängder av bord och
stolar i trädgården där de många HFVarna kunde sitta och njuta av medhavd
grillmat. Flertalet avslutade sitt ätande
med den traditionella kaffetåren.

Margit o Jan-Ove i trädgården
Ett par, för redaktören “nya” bilar visade
sig på parkeringen som bestod av 19
veteranbilar, 2 veterantraktorer och ett
antal modernare bilar som inte räknades.

Hans Cederlid från Veka strax utanför Skottorp kom i en nyinförskaffad
Wolesley från 1963

Herrsamling vid grillarna
Som vanligt var det herrarna som samlades vid grillen. Konstigt att inte de
jämställda damerna kräver sin plats vid
denna, en av männens sista bastioner.
Två sport-Volvo fanns på plats, båda i
ett fantastiskt skickoch båda röda fast i
något olika nyanser och Amazonen var
dessutom försett med vitt tak. Denna bil
får nog betraktas som lite moderna trots
att den var äldre, har en B16-motor men
den är försedd med överväxel för behagligare motorljud vid högre farter.

Volvo Amazon sport årsmodell 1960,
ägare Bruno Johansson Harplinge.
Volvo PV 544 Sport årsmodell 1961,
ägare Ingemar Bengtsson, Mellbystrand
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Resa till Fluren i Hälsingland
Fredagen den 10 juli satte sig hustru och
redaktören i EAM081, en Jaguar MK VII
från 1954 för att köra upp till Fluren i
Hälsingland. En resa på ca 75 mil. Första
etappen var på lite drygt 40 mil. Vi hade
bokat rum på Stadshotellet i Lindesberg.

startade vi för att köra tillbaka till Järvsö.
Vi kom ut från parkeringen och körde
längs Kyrksjön där jag skulle lägga i
treans växel. Döm om hustruns förvåning
när jag bromsade in och stannade bilen
vid vägkanten. Varför stannar du, frågade
hon. Vi har ingen koppling var jag sanningsenligt tvungen att säga. Gick ut,
böjde mig ner och tittade under bilen och
där höll på att bildas en pöl med vätska
från kopplingens slavcylinder.
För första gången var jag tvungen att

der bilen för att försöka lokalisera felet.
Och det var naturligtvis slavcylindern
som i ett huj demonterades varvid Tage
kunde konstatera att slavcylindern till
en Mark IX inte var samma som satt på
Mark VII. Nu var goda råd dyra men

Jaguaren framför Lindesbergs Stadshotell
Jaguaren i Tages garage i Bollnäs

Resan dit “gick som på räls”, inga problem. Hotellet låg mitt i samhället och
mycket vackert beläget vid sjön Stora
Lindesjön. Under många år har vi bara
passerat Lindesberg men från och med
nu kommer Lindesberg att finnas med på
vår karta över Sverige.

Tage föreslog att vi skulle försöka renovera min befintliga cylinder. Den plockades i sär och visade sig både lite rostig
och hade ett kurvliknande spår i loppet.
Packningen var helt slut och gick inte
att använda. Hade kanske Tage någon
packning i rätt format? Visst hade han
det! Så efter att Tage honat cylindern och

Jaguaren åker bärgningsbil
Åpromenaden i Lindesberg

En promenad längs ån som rinner ut i
sjön var en njutning för såväl öga som
själ. På morgonen serverade hotellet, en
för landsorten, stor, vällagad och njutbar
frukost där inget saknades.
Dag 2 forsatte vi upp till vårt “stamhotell” i Järvsö, Kramsta Gästgård.

Jaguaren framme i Järvsö

På söndagen bestämde vi oss för att åka
in till Ljusdals hembygdsgård och köpa
honung av Eric Kram, en äldre man som
har sina bikupor på hembygdsgårdens
marker. När vi gjort våra inköp så

24

ringa efter bärgningsbil. Det blev Ljusdals Assistansservice som blev min
bärgare. Efter lite diskussioner om vart
bilen skulle bärgas kom vi överens om att
det var till närmast lämpliga verkstad. Nu
växer inte Jaguarverkstäder på träd men
jag kände till ett garage i Bollnäs som
hade en skylt där det stod Jaguar Sales
and Service och dit bestämde jag mig
för att bärga bilen. Naturligtvis hade jag
då redan på telefon pratat med garageinnehavaren Tage Bålefalk, som hade en
slavcylinder till den Mark IX han höll på
att renovera och den skulle jag kunna få
låna. Tack och lov för sådana generösa
människor!
Väl framme hos Tage i Bollnäs skrattade
Tages trevliga fru Ylva nästan så tårarna
rann då jag rullade in med Jaguaren på
bärgningsbilen. Orsaken till det glada
skrattet var att vi hade setts på lördagskvällen då Tage och Ylva bjöd ett antal
Jaguarentusiaster på en bättre middag.
Tage hjälpte till att hissa upp bilen,
säkrade den med pallbockar och sedan la
vi oss båda två på golvet och kröp in un-

Tage i honingstagen

fått bort rosten och det mesta av spåret
så fettades den in, monterades ihop och
sattes slutligen på plats i bilen. Efter en
del pumpande på kopplingspedalen var
också kopplingen luftad och efter 5 timmar i Tages garage kunde jag återvända
till hustru, som något nervöst väntade
i Järvsö. Hon visste inte om vi hade en
fungerande bil eller ej och på måndagen
hade vi planerat att åka till Fluren.

Några bilder från träffen i Fluren
På måndagen körde vi till Fluren. Fluren
ligger mitt inne i de djupa hälsingska
skogarna och hur vägkvalitén dit var beskaffad har vi sörlänningar nog svårt att
ens föreställa oss. Medelhastighet ca 30
km per timma. Det visade sig emellertid
att resan dit inte var bortkastad. Förutom
alla fina bilar, den trevligt uppbyggda
miljön som fanns att titta på så fick också
Jaguaren pris som bästa originalbil.

Redaktören mottar buckla, blombukett och
bensinpengar av Lena Wennström. T h i bakgrunden Tor Wådell, tv ordf i Hälsinglands
Motorhistoriker Lasse Söderqvist

har familjen räddat och denna dag var
flaket fyllt med tunnbröd, som såldes
till hugade spekulanter. Även om det
gjorde ont i bilen att köra på dessa vägar
kommer vi nog att försöka återuppliva
besöket.

Varubilen, en T-Ford Pickup 1925

En buckla och 500 kr i bensinpengar
tackar man inte nej till! Familjen Wådell
som driver verksamheten i Fluren som
ett hobbyprojekt hade naturligtvis en
kaffeservering och där underhöll en för
oss äldre mycket välkänd figur, Arne
“Rosen” Qvick.

Gratisbilen

Arne “Rosen” Qvick

I en av familjens 20-tals bilar bjöd man
barn och vuxna på en gratis åktur runt
gården. Förr, för länge sedan fanns
Flurns Diversehandel och deras lastbil

Vår medlem Anders Bertilssons vackert
renoverade MGB Roadster från 1965 ägs
numera av Pelle Bergman som också är en
av delägarna i Kramsta Gästgård

Folkligt och festligt, mycket att se. Lite som
en kombination av Vardagsmuseet i Ålstorp
och Torpa Omnibusmuseum. Allt i från
lapptäcke, gamla interiörer, en gammal
linskäkt till takspånstillverkning.
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Sofiero 28 juni

Sofiero Classic 2015. 2015 blev ett
mycket bra år med 575 utställande fordon, drygt 6500 besökande och en härlig
dag med riktigt bra mässväder. Av dessa
575 utställda bilar kom 5-6 st från Hallands Fordonsveteraner. Bra eller dålig
uppslutning? Klubben erövrade emellertid första pris i Concorde de Charme
genom Per Svengrens MG SA från 1936.

Ovan. En glädjestrålande Per Svengren
på väg ur sin läckra bil.
Nedan. Ann och Per Svengren i tidstypiska skinnjackor tar emot prispokal och
blommor.
Fotograf Nicklas Lydeen
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Elmia – och vägen dit

Per Svengrens vackert gröna MG SA från 1936 placerades i en monter som
smyckats med engelsk flagga och tillsammans med en flygmotor från Rolls Royce.
Det började så stilla med att jag fick
chansen att köpa en MG SA -36 februari
2014. Bilen stod i Svärdsjö i Dalarna
och hemfärden blev allt annat än enkel.
Motorn behövde renoveras sade ägaren
och jag skulle få hjälp av Bosse Birgersson att göra detta. Men med hjälp
av färsk bensin, nya stift, nytt batteri och
lite startgas drog vi igång motorn. Den
lät som en tröska. Nytt försök – samma
resultat. Vid tredje försöket rök fläktremmen. Vattenpumpen var helt lös.
Nya gängor i blocket och vattenpumpen
skruvades fast. Sen gick motorn som en
symaskin! Efter en bromsrenovering var
bilen i körbart skick.
Nu fick bilen en rejäl uppfräschning och
sen var allt klart!
Under tiden hade jag pratat med BengtArne Johansson om att ställa ut bilen på
Elmia och till slut tog jag mod till mig
och anmälde intresse för detta.
Vad är då ”Elmia”? Ja, de flesta vet att
det är ett stort mässområde i Jönköping.
Men vi menar just MHRF:s (MotorHistoriska RiksFörbundet, vår centrala organisation) årliga utställning av veteranbilar
under påskhelgen, inget annat. Detta året
var temat ”Engelska parken”.
Så småningom kom besked att jag blivit
antagen och tilldelats en plats med en
Rolls Royce Griffon (flygplanmotor på
mer än 2000 hk från bl a Spitfire) i miljö
från slaget om England intill mig.

Tillsammans med Bengt-Arne körde vi
upp på skärtorsdagen och hem på annandagen. Under påskhelgen besöktes
mässan av flera tiotusen besökare.
Mässan var fullkomligt översållad av
engelska bilar!

Per poserar med pokalen på huven
Till råga på allt fick bilen andra plats
i folkets omröstning om finaste bil!
Vann gjorde en Ford Cortina Lotus från
60-talet; i finare skick än den var som ny!
Det var en pirrig och härlig upplevelse
att få gå upp på scenen och ta emot priset
inför alla besökare!
En påskhelg att minnas!
Per Svengren
PS / Vill Du se mer från mässan – gå
in på MHRF:s hemsida och leta upp
”Elmia”. / DS

Med ångbåt i Lagan

Den 9 juni var vi ett gäng kamrater,
HFV-are och andra som tänkt oss ta en
tur med den ångbåt som ligger nedanför
Rökeriet i Laholm. Vi hade tänkt åka
ut till havet och titta på solnedgången
och hade naturligtvis packat kaffekorg
med tillbehör. Redaktören var den enda
i sällskapet som tagit sin gammelbil,
vilken blev tillbörligt beundrad av de i
sällskapet som inte har sådan hemma.
Nu är det ju så att allt man planerar går
Inte var det varmt!

Ångbåtsskeppare Björn Persson
inte enligt plan. Att Statkraft beslutat
minska på vattensläppet var inte med i
planerna men det visste vi inte när vi stod
på bryggan och väntade på att gå ombord.
Men när vi kom ombord och hade lossat
tamparna upptäckte vi att båten stod på
grund. Hur vi än försökte så kom vi inte
loss ur den sega gyttja som bottnen bestod av. Till sist hoppade en modig man
i det kalla vattnet och vi gick alla upp
på bryggan igen, men ingenting hjälpte.
Båten satt där den satt och den planerade
ångbåtsturen satt då också fast.

Jaguaren väntade snällt på parkeringen
Kaffet skulle ändå drickas och vi beslöt
oss för att ta bilarna till den tänkta rastplatsen vid båtklubbens brygga i Snapparp, som ligger strax innan Lagan rinner
ut i havet. Mycket mygg men en vacker
plats. Vi tackar Björn och Barbro för en
trevlig avslutning trots strulet i början.
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Micke Jarl berättar om sig själv

Per i Bryssel

Per tipsar om Autoworld i Bryssel. Är ni
på resa i Belgien eller bara på genomresa
så ta en paus och titta in på detta fantastiska museum!

Per i Odensjö

Mikael Jarl vid den Porsche han köpte av Hans Bagge i Hyltebruk
Mikael Jarl heter jag och har medlemsnr Sommaren året därpå provade jag en
788 i Hallands Fordonsveteraner. Född Mercedes SL 65 Amg av en slump. Och
och uppväxt i lilla Laholm. Har ett det omkullkastade allt, jag blev helt
STORT bil intresse sedan lång tid.
förhäxad av kraften och styrkan, jag
Jag började mitt billiv med en Toyota skulle bara ha den, men lika snabbt gick
Supra som jag förädlade i 7 års tid. Den förälskelsen över.
blev i slutet ett bränsletörstigt monster Då exporterades Mercan till Danmark
som var helvild att köra! Sålde den och och äntligen fick jag köpa loss en gamgick vidare med en Corvette C5 Targa -97 mal pärla som jag har tjatat att få köpa
Den var knallröd (torchred). Jag sålde sedan 2011, men misslyckats med. Tänk
den på en akvarie träff (intresserad av Er, att få tjata för att köpa en bil, det ökar
fiskar också) hastigt och lustigt. Hittade verkligen habegäret.
sedan en Ford Mustang California Spe- Den här bilen är en pärla; en Porsche
cial -68. En lite udda Mustang typ, som 912 av 1966 års modell som är Irish
jag året därpå sålde till en tjej i Rättvik, green. Såld ny i Californien och fabrikshon hade letat i 2 år efter denna specifika renoverad nere hos Porsche i Zuffenhaumodell!
sen på 90 talets mitt av en Tysk privatEn ny Corvette C5 blev det därefter, en person! Oj, vad pengar han lade, 20.375
silverfärgad Targa -98! Efter en tid var D mark under 3 månader 1994!! Han tog
det dags igen för bilbyte, men nu upp- hem den till Tyskland i Feb-94, och den
graderades det till en Corvette C6 cab såldes sedan till Sverige 2009 och då till
-05, svart som synden.
HP bilar i Hyltebruk, Hans Bagge, och
Hade det bara varit en manuell låda i den nu står jag som lycklig ägare till ”pärlan”
hade nog bilaffärerna stannat av här. Men sedan början av april 2015.
efter en försäljning av C6:an hösten 2012 Pärlan, som hon nu heter, ska bli riktigt
och med siktet istället på en manuell bil fin med tiden, det var ju 20 år sedan sist
i stället, kläckte en bilkompis idén . Du hon renoverades och jag tänker kosta på
måste prova en Porsche 911 .
henne en rejäl ”overhauling” kanske reEfter en del efterforskningar och prov- dan i höst/vinter. Vi får se, jag återkommer
körningar hittade jag en Porsche 993 i ämnet under renoveringens gång, lovar.
C2 -94 i Leipzig som jag importerade i Lite mer framtidsplaner har jag också, en
jan. 2013. Lyckan var gjord trodde jag, Corvette bredvid Pärlan hade varit kul i
manuell låda hehe. , men säg den lycka framtiden, men… det står lite i stjärnorna
som varar.
Micke Jarl medlem nr 788
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Förutom att äga och köra en MG SA från
1936 är Per en mycket entusiastisk Mercedesälskare. Medlem i Mercedesklubben och ägare till en mycket vacker
Mercedes Coupé, så vad skulle han inte
hitta att fotografera i Odensjö om inte
en otroligt fin renoverad Mercedes Benz
Adenauer från 1954.
Utställningen gästades av många fina fordon och mycket folk kom för att beundra
veteranerna.

Per i Grimsholmen

Per har varit en flitig resenär denna sommar och han har heller inte missat att
vara med på Arne Brorssons onsdagsutflykter från Halmstad Slott. Grimsholmsutflykten samlade många HFV-are.
Naturligtvis var det varma och soliga
vädret en starkt bidragande orsak till att
så många kom.

Tjolöholm 24 maj 2015

Horst Grieger besökte den stora utställningen i Tjolöholm och skickade några
bilder med tillhörande bildtexter till
redaktören. Håll till godo!

Rat-rod för den yngre generationen.

Bentley S3 Continental 1964. Ytterligare
en fantastiskt snygg bil från tidigt 60-tal!

Är detta den optimala vinterbilen?

Mest vällastade fordon på träffen. Undrar om det var moonshine i kannorna?

Flower Power

En mycket snygg Aston Martin DB4 från
1960.

Mycket snygg Camaro från 1971. Visst
går det fortare med fartränder! Eller?

Delar av HFV:s bilar på plats.

Annorlunda motorhuvsstag.
Ferrari 250 GT från 1963. Håll med
om att Ferrari byggde mycket snyggare
bilar förr.

Bengt-Arnes ovanliga Rugby M2 från
1928, med några av HFV:s övriga bilar
i bakgrunden.

Hot Rods är kul!

Jaguar E-type, inköpt 1977 och sedan
bara använd 1 ½ år. Avställd i runt 30 år
och nu mycket fint ombyggd för historisk
racing.
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På-Gång hösten-vintern 2015
Varje onsdag kl 18.00
vid Halmstad Slott

Vid tjänlig väderlek träffas vi vid slottet
för utflykt med kaffekorg. För info se
vår hemsida eller ring Arne Brorson på
tel 0708-12 67 32

Varje lördag kl 7-9
frukostklubb
Lördagar hela sommaren träffas vi för
att snacka och dricka kaffe på Eurostop
i Halmstad.

FILMKVÄLL

4 nov o. 27 jan kl 18

Soldathemmet, Halmstad

Har ni egna filmer på CD/DVD som ni
tror att andra HFV-are är intresserade
av att se tar ni kontakt med Roy på tel
035-10 730 8 eller med Thomas på tel
035-12 20 75.
Klubben bjuder på kaffe och kaka!

12-13 sept Falkenberg
historisk racing
Hallands Fordonsveteraner bjuder alla
sina betalande medlemmar på entrén till
Falkenbergs Motorbana och den historiska racingen den 12-13 september.
Biljetterna delas ut vid entrén till motorbanan lörd - sönd kl 9-10. För medföljande passagerare i fordonen kostar
biljetten 100 kr (ord. pris 200 kr) och
betalas till HFVs funktionär på plats.
Anmälan om deltagande är ett måste då
antalet parkeringsplatser är begränsat på
grund av ett mycket stort antal tävlingsdeltagare.
Biljetten gäller för båda dagarna, det
finns inga biljetter för endast en dag, så
oavsett om du vill vara där en eller två
dagar är det samma pris.
Parkering av gammel- och entusiastbilar
är på innerplan, mot kurvan efter startrakan. Då alla bilar av denna karaktär
har gemensam parkering omöjliggörs en
aktivitet för HFV.
Falkenbergs Motorklubb har under
tävlingsdagarna en insamling till Barncancerfonden. Ge gärna ett bidrag!
Anmälan till Lars på tel 070-201 85 59
senast den 9 september
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Signalhornet

Aktiviteter i klubblokalen hösten/vintern
2015. Torsdagar jämnt
veckonummer kl 18.30

Programmet för hösten är ännu inte klart
så medlemmar som är intresserade av att
ta del av de aktiviteter som kommer att
gå av stapeln i klubblokalen, Lilla Tjärby, uppmanas att varje vecka framöver
titta på klubbens hemsida med adress:
www.hallandsfordonsveteraner.com
För mer info ring vår ordförande Sterner
Josefsson på tel 0702-320 323

10 nov kl 18.00
Garageträff
Fammarp 11 A1
Alla är välkomna men ni får gärna ringa
och meddela om och hur många ni är
som kommer.
För mer info, och för dig som behöver
vägbeskrivning så ringer du
Sterner på tel 0702-320 323 eller
Bengt-Arne på tel 070-374 95 25

Sista motorträffen
i Löddeköpinge
den 15 sept 16-20

Sydsveriges största motorträff
med mängder av bilar och MC

Låna korvvagnen!

HFVs korvvagn är besiktigad och får
köras i 80 km/tim. Planerar du en egen
fest eller är du medlem i annan förening
som planerar en fest har du som medlem
möjlighet att låna/hyra korvvagen.
För mer info ring Lasse 070-356 34 30

På bilden fr.v Torgny Karlsson VMSK,
Ralph Berggren och Carl-Åke Jensen
Club MCV.
Den Hallandska mopedbudkavlen,
överlämnas från Club MC-veteranerna
Kungsbacka till Varbergs Moped &
Skoterklubb i samband med grillkvällen
15/7-15 vid den gamla Fältspatsgruvan
i Hanhals söder om Kungsbacka. Före
Mcv Kungsbacka hade Assbergs Mopedsällskap i Skene budkavlen.
Det har inte varit helt enkelt för Club
MVC att hitta någon som ville ta budkavlen söderut. Ett flertal gånger blev
man lovad transport men den som skulle
kommit och tagit emot budkavlen uteblev. Budkavlen fortsatta väg genom
Halland ska bli spännande att följa.

Ny leksak?

Hjärtligt välkomna
i klubben!

790 Ingemar Johansson, Ullared
791 Jan Hallberg, Båstad
792 Börje Gustafsson, Varberg
793 Mikael Strandh, Falkenberg
794 Stefan Källander, Torup
795 Jeanette Petersson, Halmstad
796 Helge Boman, Halmstad
797 Göran Svensson, Slöinge

Michael Bengtsson har köpt en skoter, en
NSU Prima på 150cc. Nybesiktigad och
godkänd för trafik kan vi nog vänta oss
att få se Micke fräsa omkring i Halmstad
med omnejd. Om har lyckas få hustru
Lollo på bönpallen är med osäkert.
Redaktören gratulerar Micke till nyförvärvet.

Övriga arrangemang
För snabba utskick...
KÖPES
i vårt närområde
Det snabbaste och billigaste sättet
att sprida ett budskap till klubbmedMarkaryd baklucke- Oljesump
lemmar är via e-post. Men för att detta
Till min Morris traveller behöver jag en
loppis i Majenfors
skall fungera måste klubbmedlemmar
sista söndagen i varje månad.
information www.majenfors.se

Veteranbilstv.se 2015

ny oljesump. Helst i gott skick. Alla oljesumpar till Morris/Austins längdställda
A-motor och årsmodellerna 1953-1962
är intressanta

Bengt Erixon, Stensberg, Källeberg,

Program 15 : Ford Zephyr Mk2 -61
Heberg 0346-520 82, 070-604 56 64
Bernt Ståhl presenterar här en Ford
Zephyr Mk II -61 tillsammans med
ägarna Sune och Lillian Petersson.

SÄLJES

Program 16 : Opel Super 6 -38
Bernt Ståhl presenterar här en Opel Super
6 - 38 tillsammans med ägaren Reidar Bengt Erixon, Stensberg, Källeberg,
Heberg 0346-520 82, 070-604 56 64
Wångehag.

Dolly 500 kr

Alla program är gratis att titta på.
Kika gärna in på vår facebook sida
www.facebook.com/VeteranbilsTv

Diverse bildelar

Diverse delar till Land Rover -88.
Diverse delar till Morris Traveller
Har ni några programförslag så ser jag Diverse delar till VW Transport 1970-tal
fram emot det, och skicka det till
Diverse delar till Jaguar Mark I och II
bernt@stahl,as.

Festlokal

Ska du ha fest och inte har plats hemma
kan du boka klubblokalen kostnadsfritt.
Nyckel finns hos Roland Andersson som
bor bara några 100 m från lokalen.
Roland har tel 0430-121 54 eller
mobil 070-993 20 37.

Bengt Erixon, Stensberg, Källeberg,
Heberg 0346-520 82, 070-604 56 64

lämna sin e-post-adress till registeransvarig.
Du som ännu inte lämnat din e-postadress till klubben gör det snarast via:
info@hallandsfordonsveteraner.com

Medlemsförmåner
Som medlem i Hallands fordonsveteraner har du 20% rabatt på ordinarie

priser hos Autoexperten.
Du bor med 10% rabatt på Scandic Hotels, gäller i hela Norden. Ra-

battkoden D000005043 ska uppges vid
bokning och betalning.

Förmånliga fordonsförsäkringsmöjligheter via MHRF.

Ny medlemsförmån!

10% på AD-Center i Halland. Medtag
medlemskort!

L-A Åkerblom Marketing
Din bästa bilaffär

Säljer - byter - köper - förmedlar fordon

Annonsering

För medlemmar är en annons som rör
vår hobby gratis. Kommersiella företag
betalar annonser enligt vidstående prislista.

Annonspriser företag

Helsida 1800 kr (190x270 mm)
1/2-sida 1000 kr (190x135 mm)
1 modul 180 kr (60x65 mm)
2 moduler 320 kr (60x130 mm alt
120x65 mm)
4 moduler 550 kr (60x270 mm alt
120x130 mm)
Tillägg för web-annons 20%.
Annonsen publiceras på vår hemsida
fram till nästa tidning utkommer.
Fördelardosan utkommer 4 ggr per år,
mars, juni, sept, dec.
Annonsbokning:
Maud Brink tel 072-729 96 26
e-post:
maudbrink@laholmsbredbandsbolag.se

För information om bilar i lager se

www.laakerblom.se

L-A Åkerblom Marketing Gränsvägen 7, 312 60 Mellbystrand 070-624 11 36
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DESIGN LAHOLM
TAPETSERARMÄSTARE
STEN OLOFSSON
Ängelholmsvägen 81

Tel. 073-919 88 22
Renoverar och klär om
MÖBLER * BIL * BÅT * MC
TYG * SKINN * KAPELL * LÄDER
31

AVSÄNDARE:
HALLANDS
FORDONSVETERANER
c/o Lars Rendahl
Stråvägen 2
313 32 Oskarström

B

EKONOMIBREV

PORTO

BETALT

Veterantraktorrundan 31 maj

Denna molniga och blåsiga sista maj gick
starten för den åttonde veterantraktorrundan i Ålstorp. Vid 10-tiden lämnade
de 64 ekipagen, med min pappa Lars Johansson och hans Grålle i täten, Ålstorp
för att köra en runda på ca 3 mil. Sist av
alla körde jag med pappas Porsche. Där
emellan fanns traktorer med olika slags
fabrikat, årsmodeller, skick och färger.
En hel del ekipage med vagnar och glada
passagerare kunde man också stöta på i
denna långa karavan av veteraner.

Körandes på lite mindre vägar lämnade
vi Ålstorp, Staffanstorp, Edenberga och
Ysby bakom oss, istället närmade vi
oss Karsefors festplats parkering. Där
skulle vi pausa och äta den medhavda
matsäcken. Några passade till och med
på att grilla i samband med stoppet.
När alla var mätta och belåtna körde vi
vidare mot Hjörnered, Hult, Svenshult
och Linghult. Längs vägen visade naturen upp sin vackraste sida, med en hel
del solsken och den härligt ljusgröna

färgen på träden som kännetecknar slutet
på våren och början på sommaren. Även
en hel del vinkande människor visade sig
längs vägen.
Tillbaka i Ålstorp, i mina föräldrar
Lars och Solveigs ombyggda stall,
bjöds alla deltagare på hembakat fika.
Hela dagen blev uppskattad av både
vuxna och barn. Det blev ett annorlunda
morsdagsfirande.
Text o foto Neta Johansson

