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Ordförande Pia Idersjö
Ordförande den 9 augusti 2018

Hallo Alla i vår tropiska värme!
Västkustrallyt 2018 blev en Jätte-succe´!
Lovorden har ”haglat”!
Uttalanden som att det varit det bästa
genom tiderna har inkommit, härligt!
Till Alla som bidragit/jobbat för detta..:
Vår Rallygeneral Johan Gustafsson &
VKR-grupp och funktionärer,Kajsa
Rautenberg, Slottsmöllans AB, Harplinge
IK, Insane MC, Autoexperten, Elvis4Ever, Gokarthallen, IamCoffe, Svarta
Örnshuset, Gobiten...!! Tusen Tack..för
ett Fantastiskt Gott jobb!
Hoppas Ni njutit av sommaren, enligt
meteorologerna är det 260 år sen sist.
Tack för det! Vi har i alla fall fått upplevelsen, men vi lär få betala dyrt i höst
för nödåret! Tur att vi inte lever på
1800-talet säger de lärde. Nu hoppas jag
på regn, mycket regn..även om det svider
i strandraggarna. Lite positivt är väl ändå,
att få sköljt av dammet på kromet, så här
i besparingstider.
Ha det gott tills vi hörs nästa gång!

Kram Pia

Material till Fördelardosan

Vi är nu ca 565 medlemmar och vi
hoppas att det ska komma in en hel del
reportage och annat mysigt från er! Dela
med dej av allt kul du hittar på! Det kan
ge dina HFV-kamrater nya utflyktsmål.
Material skickar du till

fordelardosan@hallandsfordonsveteraner.com

För snabba utskick...

Det snabbaste sättet att sprida ett budskap till klubbmedlemmar är via e-post.
Lämna din mail-adress till klubben via:
info@hallandsfordonsveteraner.com

969 Ingemar Andersson, Varberg
970 Lars-Inge Åsberg, Åled
971 Roland Wedenström, Torup
972 Bo Karlsson, Skottorp
973 Tomas Ahlberg, Glommen
974 Yasmine Johansson, Mölndal
975 Dan Dyrendahl, Heberg
976 Mats Elofson, Åled
977 Richard Jönsson, Laholm
978 Kurt Arne Nilsson, Halmstad
979 Sofia Bankell, Halmstad
980 Niclas Gustavsson, Varberg
981 Kenneth Gyrling, Falkenberg
982 Per Eric Bengtsson, Trävslövsläge
983 Sylvia Bengtsson, Trävslövsläge

Fordonsbesiktning
Om du vill MHRF-försäkra ditt fordon
tar du kontakt med någon av nedanstående besiktningsmän för en besiktning
av fordonet.
Besiktningskostnad 200 kr per fordon +
bilersättning enligt statlig norm

Besiktningsmän

Halmstad:
Bengt-Arne Johansson 070-374 95 25
Laholm:
Rickard Andersson 0430-621 81
Åled:
Anders Bertilsson 070-657 50 90
Långås:
Lars-Inge Karlsson 070-5370748

Försäkringsfrågor - MHRF

Har ni några frågor rörande MHRFförsäkringen ringer ni till klubbens
försäkringsansvarige Bengt-Arne
Johansson, tel 070-374 95 25

3D-printa reservdelar i stål
Materialet är ett höghållfast verktygsstål
med mycket goda egenskaper. Det är
svetsbart, härdbart samt bearbetningsbart. Byggytan är 250 x 250 mm och
maximalt 300 mm högt.
Du kan t ex tillverka kugghjul, splinesaxlar, inbyggnadshus för transmissioner,
pumphus, gängade delar inkl trapetsgängor.
Måttnoggrannheten är mycket hög.
För mer info se www.3dmetprint.com

Viken 23 maj
I ett strålande väder beslutade vi oss
(Rune o jag ) att åka till årets första bilträff i fagra Vikens hamn.

Moppeutflykt 17 maj

Alltid mycket folk och bilar
Vi anlände redan vid 16.30 (träffen
uppges starta 18.00) och då var största
delen av hamnplanen redan ockuperad
av vackra veteranbilar.

Både nyare och äldre MC besökte Viken
Vikens hamn är ett underbart ställe att
samlas på och beskåda varandras fina
bilar. Alltid kul med första träffen för
säsongen, då rullar många ”nya” veteraner ut för första gången för att ägaren,
renoveraren skall få lite beröm för sitt
jobb.

En riktigt solbränd Plymouth
Många ser man ute på de flesta träffarna,
en riktigt van träffbesökare är HFV
medlemmen Roland Andersson som
dyker upp. Nästan alltid åkande på en ny
(gammal) ”hoj” ur den stora samlingen
han har.
Efter tittande, fikande och korvätande
beslutade vi att köra hemåt, nercabbat
givetvis i det vackra majvädret
Text o foto Arne Åkerblom

Samlingen vid Hemvärnsstugan i Ålstorp

Fika med korvgrillning

Torsdagen den 17 Maj var det dags för
mopedrunda igen. Vi samlades vi Hemvärnsstugan i Ålstorp nästan 30 mopedister damer och herrar. Sedan körde vi
en runda om Stäme och Flammabygget
fram till en plats i Ålstorp som i folkmun
kallas Himmeln,där vi besökte ett monument eller en minnessten, vad man nu
vill kalla det. Detta monument byggdes
av en man vid namn Sven Petter Hans-

son som ett minne när han var färdig
med att ha odlat upp mark och byggt en
gård alldeles intill. Tiden var 1878-1926.
Efter besöket i “Himmeln”så körde vi
hem till Solveig o Lars. Där hade dottern
Neta tänt grillarna så det avslutades med
korvgrillning.
Vädrets makter hade gjort allt till mopedkörnings fördelar.
Text o bilder Egon Lindqvist.

Vid minnesstenen

En vacker rastplats

Mats veteransegelbåt

Visst platsar väl en mer än 30 år gammal
segelbåt, försedd med utombordsmotor,
in i HFVs “fordonsflotta”? I vintras var
vår medlem Mats Thelander ute på nätet
och letade efter en båt och hamnade på
en auktionsida. Väl där hittade han en båt
som han tyckte var intressant och la ett
lågt bud, mer som på skämt än på allvar.
Döm om hans förvåning då han vann
budgivningen och plötsligt var ägare till
en båt i Västerås. Ja, det var inte bara
båten Mats fick utan även en båttransportkärra försedd med broms ingick i
köpet. Då båtkärran inte var besiktigad
fick den inte köras i mer än 30 km/timma
och det var en alldeles för låg hastighet
för att köra drygt 40 mil.
Mats hade lagt märke till en annons i
Fördelardosan om uthyrning av bilsläp

Segelbåt och båtvagn på bilsläpet
och ringde och frågade om det var
möjligt att frakta ett båtsläp på denna.
Det visade sig gå utmärkt då bilsläpets
flak låg ovanpå hjulen.
På plats i Västerås lyftes båt och båtsläp
upp på Mats hyrda släp med hjälp av en
gaffeltruck. Är någon intresserad av en
segelbåt i hyggligt skick tillsammans
med en båtkärra så är nog inte Mats
ovillig att sälja sitt något överraskande
båtköp.
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Välkomna till Västkustrallyt 2018!

2018 års rallygeneral Johan Gustafsson (i gul väst) hälsar de 178 rallydeltagarna välkonma tiill 2018 års rally.
På scenen har Johan sällskap av Elvis4Ever, fr v Tommy Lindgren, Börje Andersson och Kent Rubensson
Ett rally utan köer var målsättningen för
2018 års rallykommitté. En uppgift man
uppfyllde med bravur!
Och vilken fantastiskt fin runda! Per
Svengren och rallygeneralen Johan Gustafsson hade tillsammans letat upp en
runda med stor och vacker naturvariation
i det sommarfagra landskapet.
Vi måste också berömma valet av årets
start- och målplats - Slottsmöllans
parkering i Halmstad. En jättestor asfalterad parkering där deltagarna fick plats
utan trängsel.

Publiken val av vackraste fordon föll på
Tobias Gerhardssons VW Typ 2 från -58
På Slottsmöllan fanns också Elvis4Ever
som underhöll hela dagen med musik
från 50- och 60-talet till stor glädje för
både publik och rallydeltagare. För de
som kom tillbaka tidigt efter rallyrundan
fanns både gokart-körning och utställningar att besöka. Svarta Örnshuset sålde
högrevshamburgare, Gobiten sålde våfflor, Ricardos sålde glass och IamCoffee
AB sålde kaffe.
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Ingemar Olsson hämtade vinnaren SvenGöran Olssons förstapris
Årets rally vanns av Sven-Göran Olsson
från Långås som lyckades bäst med att
lösa kontrolluppgifterna och fick hela
330 poäng av 500 möjliga.
Tvåa blev paret Monica Magnusson/
Roger Olsson från Kvibille med samma
poäng men sämre resultat på utslagsfrågan.

Tvåorna Monica Magnusson och Roger
Olsson
Utslagsfrågan innebar att deltagarna
skulle gissa hur många gamla 10-öringar
en glasburk innehöll. Maria Gunnarsson
från Ålstorp var närmast när hon gissade
på 347 st. Rätt svar var 344 st.

Inte helt enkelt att fästa Kultur på väg
Besök i Kvibille Ostbod

Sven-Erik Andersson monterar vår
strandflagga

Harplinge IKs Peter Ovik (t.v) och Simon
Eriksson hanterade efteranmälningarna

Denna skylt välkomnade vid frukosten

Maria Gunnarsson gissade mest rätt

Först på plats den 6 juni var
Kjell Gustafsson, Hallaryd

Efter målgång parkerades bilarna i “fiskbensmönster” så att alla hade fritt att köra

Elvis4Ever tar en liten matpaus

På kontrollen i Oskarström gällde det att med en boll träffa en navkapsel så att den
trillade ner samt att försöka få bollen att ligga kvar i en vänd navkapsel
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Några deltagarsynpunkter efter rallyt
Fikapaus
Fjelldalens Slott Fika i gröngräset

Fika i Kvibille. Patriks Ford Mustang
från 1966 i förgrunden
Väldigt fint väder och supergott kaffe
hos Alpha. Bra och trevliga vägar och
fint ordnat på kontrollerna. Bara positiva
upplevelser från oss här i Våxtorp
Patrik Carlsson

Stiligt - tidstypiskt!

Ida Boman poserar framför Fjelldalens
Slott vid familjens Chevrolet Stylemaster
Coupe 1948
Det va en trevlig runda o hela familjen
trivdes i solen. Bäst på rundan va fjälldalen där man togs emot med entusiasm
o mycket trevligt värdpar. Ser fram emot
nästa år.
Mvh Jennie Andersson med familj

Fick passagerare

I tidstypiska kläder fr vänster Hans Nordén, Marie Jansson, Anette Nordén och
Niclas Jönsson (samtliga från Halmstad)

Lagom varmt och en vacker äng - kan
det bli bättre?
Här njuter vi under Västkustrallyt
2018 - någonstans mellan Kvibille
och Plönninge. Helena Andin Wickström, Nicholas Wickström, Susanne
Kihl & Jan Andersson (medlem 609)
Text o foto Jan Andersson

Synpunkt

Tack för en härlig dag och en fin runda.
En reflektion, är det så bra att blanda veteraner och entusiastfordon. Om de skall
vara med så låt dem starta först, så slipper man jagande muskelbilar i häcken.
Hälsningar
Bosse Franzén, Älmhult

Inte rådlös!

Paul Rubensson vid sin Mercedes 500
SL från 1994. Foto Barbro Andersson
Inför rallyt hade en äldre medlem frågat
om det var möjligt att få åka med någon
under rallyt. Paul var snabb att erbjuda
plats och här kommer Pauls berättelse.

Niclas Jönsson fighting face
Först och främst Stort Tack för ett
som vanligt välorganiserat och mycket
trevligt arrangemang! Vi hittade ett
jättetrevligt lunchstopp vid kontroll 3 /
Plönninge. Bästa bilhälsningar
Text o foto Hans Nordén
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“Det här gladde mig väldigt mycket att
Barbro Andersson uppskattade att hon
fått åka med mig på Västkustrallyt.
Dessutom tyckte jag att det var fantastiskt trevligt med alla dessa olika fordon
och framför allt att alla fordon var i ett
så utomordentligt fint skick.”
Ha en fortsatt trevlig dag.
Med vänlig hälsning
Paul Rubenson                        

Kreativitet är nog ett måste när man kör
veteranbil- här kom den väl till pass!
Vårt första Västkustrally. Vilken höjdare,
bättre nationaldagsfirande kan man inte
ha.
Det hände ett litet missöde. När vi skulle
duka upp i skuggan för att äta vår medtagna kycklingsallad så uppdagades att
vi hade glömt bestick.
Man tager vad man haver. Bilens blocknycklar som finns i verktygsfacket fick
fungera som bestick.
Text o foto Dan Lindström, Åled

87 år och på sitt första Västkustrally
Klubbens hedersmedlem Barbro Andersson var för första gången med och åkte
Västkustrallyt. Hon fungerade som codriver till Paul Rubensson i hans röda
Mercedes 500 SL från 1994. Placeringen
blev blygsam men upplevelsen stor. Så
många vackra bilar att se och att det fanns
så många vackra vägar i Halmstadstrakten - allt kändes nytt även om det mesta
var gammalt. Att många hade, för sitt
fordon, tidstypiska kläder förhöjde upp-

levelsen. Det blev många fototillfällen
och det svåraste var att välja motiv - det
var så mycket att välja på, så vad var värt
att dokumentera? Vissa bilar var ju så
långa att de inte ens fick plats i kameran.
Orutinerad som rallyåkare hade Barbro
glömt fikakorg, som ju nästan är ett
måste, men Paul delade chevalereskt sin
kaffekorg med Barbro. Om någon vill ta
med sig Barbro nästa år lovar hon att ha
kaffekorg med sig! Foto Barbro A.

Nattvakterna från INSANE MC
Buick Special 1953

Patricia Dahlberg-Holm, Citroen 2 SV
Från vänster Eddie, hunden Ghana, Janne, Blomman och Zoran. Foto Hoffa

Den långa bilen fick inte plats i kameran

Johan Gustafssons Amazon från 1962

För att bevaka tält och vagnar natten
mellan den 5 och 6 juni hade Pia “hyrt
in” motorcykelklubben INSANE MC.
MC-klubben, som har totalt 9 medlemmar är starkt engagerade i samhällsnyttig
verksamhet och stödjer bl a kyrkornas
Nattcafé genom att samla in pengar
och förnödenheter. Förnödenheter som
kläder, sovsäckar, liggunderlag hygienartiklar osv vilka sedan kyrkan skänker
till Halmstads hemlösa.

INSANE MC samlar också regelbundet
in pengar till Prostatacancerfonden. Det
gör man framförallt under sina fikakvällar på onsdagar då alla är välkomna, dvs
även icke medlemmar. På bordet har man
en stor flaska där fikarna kan lägga sitt
bidrag och när flaskan är full överlämnas
den till Prostatacancerfonden.
Kör du också mc och känner att du vill
ta del av INSANE´s gemenskap hittar du
dem på facebook.

PA Bilmäklarna

Förmedlar - Köper - Säljer - Byter
Din bästa bilaffär... det självklara valet!

Vi blir en lönsam kontakt för dig oavsett om det gäller
ett nytt fordon eller ett begagnat.

Äldsta deltagarna, t.v. Ford 1928,t.h.
Ford T 1919

Du kan med förtroende vända dig till oss.
Mest udda ekipage

PA Bilmäklarna • Gränsvägen 7 • 312 60 Mellbystrand • 070-6241136
Bilar i lager: www.pabilmaklarna.se
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Västkustrallyt Kontroll 1

Västkustrallyt
Kontroll 3

Foto Barbro Andersson
Möttes i ottan för att gemensamt väcka
tuppen. Efter dagens viktigaste dryck
(morgonkaffe) åkte vi till Oskarström för
att där utstå en intensiv attack från knott.
Men så fort första gasglada  föraren gled
in på en perfekt ordnad parkeringen
visade de vit flagg och försvann.
Vid 10-tiden gled de första bilarna in på
parkeringen för att där utföra sitt första
prov, bestående av att kasta små bollar
på och i navkapslar, låter enklare än det

var. Trots värmen var alla på tipp topp
humör och verkade trivas och ha kul.
När vi hade fått en mjukstart med ett par
bilar ökade det på rätt bra men allt flöt
perfekt och alla var nöjda och glada.
Tyvärr om man får säga så försvann ju
alla fina bilar och trevliga människor lika
snabbt som de kom.
Stort tack till er alla inblandade.
Med vänlig hälsning,
Veronica Modee

Västkustrallyt Kontroll 2

Den här deltagaren var verkligen ute
på fel spår. Enligt adresslappen på väskorna skulle de skickas från Stockholm
till Eskilstuna med SJ Snälltåg. Hur
de då kan hamna vid kyrkan i Kvibille
begriper jag inte. Skämt åsido, Det är
ofta de små (eller stora) tillbehören till
bilarna som gör ekipagen extra roliga.
Hoppas att väskorna hittade fram till
slut.
I samband med årets upplaga av Västkustrallyt lyckades vi samla ihop ett gäng
gamla HAK:are (medlemmar i Halmstad
Automobil Klubb) igen. Eftersom vi
hade så trevligt tillsammans förra året
så var det inga problem med att få ihop
dubbelt så många som behövdes för
kontrollen i år. Men, det är ju som man
brukar säga, ju fler vi är tillsammans
desto trevligare har vi, och det stämde
verkligen. Några av killarna hade inte
träffats på över 25 år, så det fanns mycket
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Årets mest autentiska rallydeltagare?
Direkt från landstigningen i Normandie
… nej där tog jag nog i lite väl mycket.
Men Jeepen var i ett fantastiskt skick
och den luktade till och med riktigt. Ni
som har gjort lumpen och vet hur ett
gammalt maskeringsnät luktar vet vad
jag menar. ”Doften” kändes på nästan
10 meters håll.
att prata om innan rallydeltagarna anlände. Som vanligt så var det en härlig
stämning med mun-huggning över en
kopp kaffe och en macka … precis som
förr när vi höll på med rally och racing.
Årets funktionärer på kontroll 2 vid
Kvibille kyrka var:
Harri Aaltonen, Ian Dellgren, Lennart
Eriksson, Horst Grieger, Sterner Josefsson, Per Kruuse, Carina Lindblad, Hans
Lindblad, Lennart Neikter, Jan Öhberg.
Text o foto Horst Grieger

Fler som frågade rallydeltagarna snabbade på vid kontrollen
Rapport från Kontroll-station Plönninge.
Vi samlades kl. 10.00 i Plönninge enl.
anvisning. Det blev en ganska kort genomgång..( Rallygeneral Johan G. hade
gjort ett gediget jobb)... Alla visste vad
att göra!
Kan säga att det utfördes på ett ytterst föredömligt sätt!! Det satt liksom
”en bandy-klubba på smal-benet”..!
Om skalan skulle ligga mellan 0 – 100
så ger jag 150 i betyg till HIK-killarna!
Artigt, trevligt och skojfriskt lotsade de
rallydeltagarna vidare med ett: Lycka
till..!! som slutkläm, Snyggt jobbat!!
Flertalet stannade till där jag stod och
agerade ”trafik-polis” och formligen öste
”rosor” över killarna men även rallyt
som helhet, rundan, organisatoriskt, underhållning, ”you name it”...! Lovade att
framföra elogerna till samtliga berörda,
påpekade.. jag är ju bara är en kugge i
hjulet!
Text o foto kontrollansvariga Pia Idersjö

Västkustrallyt
Kontroll 4
På kontroll 4.gjordes det en markering
på ett hjul på fordonet.
Hjulet skulle rulla ett varv framåt. Blev
det exakt ett varv blev det full poäng, ej
fullt varv mindre poäng efter en skala.
Mer än ett varv noll poäng.
Det flöt på bra, inga köer. Bra att det var
nära målet.
Alla verkade nöjda. Inga klagomål vad
jag hört.
kontrollansvarig Lars Johansson

Best in Show Tre kilometer traktorer!!!

Det kom en regnskur vid fikapausen i Torp

Gerd och Sven-Erik Andersson med
förstapriset vid sin ljusblå Austin A30
Krogsereds Bygdegård den 18 juli 2018.
Den dagen och den platsen där Sven-Erik
och Gerd Andersson från Tvååker blev
framröstade som bästa fordon. Och vem
kunde motstå en ljusblå Austin A30 från
1956 lastad med tidstypiska resväskor
på takräcke och campingbord fyllt med
prylar från samma tidsperiod.
Ett stort Grattis till utmärkelsen!

Den 17 juni vid 10-tiden gick starten för
årets veterantraktorrunda i södra Halland
Det var den elfte i ordningen!
Hittills i år hade vi haft varma och
soliga sommardagar, men denna dag,
av alla dagar, var det så klart svalare och på gränsen till regn. Ändå
kom det 74 tappra ekipage till starten på Vallberga Lantmän i Vallberga
Vi passerade Ränneslöv där de boende på äldreboendet Randerslund

Regnskyddad eller inte?

En och annan hade fullt på flaket. Åtminstone föraren hade regnkläder.

Sven-Erik i samspråk med Egon Gunnarsson från Falkenberg. Egon är född
och uppvuxen i Krogsered

Vid starten i Vallberga och förberedda på regn
satt och vinkade och studerade den långa titta på lastbilarna.
karavanen.
Efter ett par kraftiga regnskurar körde
Vi fortsatte mot Värestorp, Rostorp och vi vidare förbi Vindrarp, Vallåsen,
stannade för fikapaus i Torp utanför Våxtorp, Skråmered och sedan till
Hasslöv. Svenssons Åkeri hade öpp- avslut hos Lars o Solveig Johansson i
nat sitt lastbilsgarage för de nyfikna. Ålstorp. I stallet bjöds det på kaffe och
Tur var det, för då kom regnet. Många hembakat.
sökte skydd inne i garaget och kunde Text och bilder: Neta Johansson
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Olle Nilsson
“Pall-Olle”

En känd bilsamlare har gått ur tiden
Det har ju varit en del diskussioner i samband med att man fick veta att bilarna hos
den man vi kallar ”PALL-OLLE” ,Olle
Nilsson, skulle auktioneras ut.
Tråkigt tycker många, Olle hade ju
verkligen gjort en kulturinsats genom
sitt fordonssamlande. Han fick, som ett
tecken på uppskattning, ett fint kulturpris
från Örkelljunga kommun år 2008 för
sitt fina arbete med att bevara fordonen
till eftervärlden. När detta läses har ju
redan auktionen genomförts av Bilweb
och många bilar skingrats för vinden.
Familjen har beslutat att samlingen av
Volvobilar skall kvarstå i familjens ägo
tillsammans med några andra fordon.
Hur och om visningar skall ske i framtiden får vi återkomma till.
Lite bakgrund, Olle Nilsson i Jennaholm,
Skånes Fagerhult föddes 1929 och dog
den 3:e februari 2018. Han var alltså
inne på sitt 89-onde levnadsår.
Hans familj består av en son och en dotter från tidigare äktenskap och sambon
sedan många år Anita Elmgren. Som de
flesta vet drev ju Olle Åsljungapallen under många år till dess att driften övertogs
av sonen och Olle kunde ägna mer tid åt
sin stora hobby, bilar. Det blev dubbeljobb för Olle under några år, företag och
hobby, men 2004 var sonen redo att ta
över det fulla ansvaret.
Så här började hans hobby: Redan på -70
talet hade Olle börjat på sin samling, den
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första bilen var en amerikansk bil från
1927, en Marmon. En ganska unik och
mycket vacker bil som fortfarande står
kvar i muséet.

En festklädd Olle NIlsson vid en Marmon
Roosevelt från 1928
Någon direkt ”röd tråd” hittar man inte
i samlandet. Kanske med undantag då
för hans Volvo samling som innehåller de
flesta modeller som tillverkats av Volvo.
Det var tillfälligheter mest som gjorde att
antalet bilar fylldes på i hallen. Olle var
intresserad av det mesta i fordonsväg,
därför kunde man se en stor variation i
utbudet i hans muséum . Något som uppskattades av besökarna som i samlingen
kunde känna igen sin barndoms bilar.
Man kan dock spåra en viss förkärlek
för Amerikanska bilar med mycket krom,
Olle älskade kromdetaljer.
Muséet byggdes i etapper, den första
hallen stod klar 1997 och utbyggnaden av

det andra skeppet var färdigt 2005, plats
behövdes ju vid detta laget. Den stora
bilsamlingen krävde en hel del underhåll,
dels av Olle själv, men också med hjälp
av inhyrd personal för att putsa och feja
i bilparken. Många lokala hantverkare
inom bilbranschen har anlitats av Olle
under åren vid olika renoveringar, den
längst ifrån kommande var ett företag i
Mellösa vid Örebro som var specialister
på träkarosser.
”Pall-Olles” samling hade inga reglerade
öppettider utan man visade bilarna efter
bokning, eller som Anita sade, vi ställde
alltid upp och visade när vi var hemma
och kunde.

En knästående Olle NIlsson vid Buick
Limited från 1958
Många är de bilklubbar från när och
fjärran som fått bilar visade för sig.
Olle hade en historia omkring varje bil
i samlingen som han gärna delade med
sig av, detta var ju en stor del av denna
kulturupplevelse.
Det är ju med visst vemod man ser samlingen splittras men detta är det beslut
som familjen tagit, hoppas att alla fordon
som skall säljas kommer till människor
som vet att uppskatta dessa fina fordon.
Vi i Hallands Fordonsveteraner kommer
ihåg alla gånger vi besökt Pall Olle och
fått oss doser av bilkultur.
Tack för vad Du gjort, Olle. Var Du nu
än befinner Dig hoppas vi att det finns
gott om bilar. Fina bilar.
Text Arne Åkerblom

Borlänge Hembygdspark
27 juni 2018

Morgan 4/4 1962 och 1976

Tjolöholm 2018
Så var det dags för Tjolöholmsträffen
igen. Alla utställare fick ju vara där i arla
morgonstund medan vi besökare kunde
droppa in lite senare.
Som vanligt var området fyllt av fina
bilar uppdelade i märken och klubbar.
Bland utställarna fanns som vanligt Hallands Fordonsveteraner under ledning
av Roy o Gunilla. Även vår ordf. Pia
Idersjö fanns på plats. I HFV´s område
såg man bland andra Curth Jansson med
sitt Cheva-husbilsekipage, en mycket fin
VW bubbla, fina Mercedes m.m.
En aktivitet som drog mycket publik till
sig med det sköna ljudet var de arbetsredskap som drevs av gamla tändkulemotorer. Servade av personal i tidstypiska
kläder. Kul!
Roland Andersson från Åled hade valt en Honda för resan till Tjolöholm

Rune Nilsson poserar i solskenet
Tjolöholmsträffen har blivit ett begrepp,
i år var den samlingspunkt för ett stort
antal P 1800, 40 av dessa var tyskregistrerade och väckte viss uppståndelse
när de rullade in samtidigt vid 10 tiden.
Här brummades och startades motorer
överallt och intresserade kröp in under
motorhuvarna för att diskutera tekniska
lösningar. Att på ett sådant här ställe
försöka att se vad man tycker är bäst är
ju stört när omöjligt. Man kan ju bara
konstatera att det finns något för alla
smakriktningar.
En skön, varm dag med mycket att se.
För den som vill gå djupare i ämnet
Tjolöholms bilutställning rekommenderas denna site: https://www.car.info/svse/event/tjoloholm-classic-motor/2018
där finns många fina bilder.
Roligt Tyckte Arne o Rune
Text o foto Arne Åkerblom

Gammaldags hantverksarbete är alltid roligt att se. Allt var inte bättre förr!

1950-talets campingliv gestaltades av en nostalgiker

11

Utflykt till Huseby och Tyrolen

Våra bilar inne på Tyrolen. redaktörens Jaguar, Jörgen Knuth-Nielsens Citroen
Maserati och Sven-Erik Andersson Volvo PV Sport
Onsdagen den 25 juli samlades 6 bilar
från vår klubb i Simlångsdalen för att
göra en utflykt till Huseby Bruk och
Slott samt till den berömda fordonsträffen i den gamla folkparken Tyrolen
i Blädinge.
Det blev en svettig dag! Säkert en av
sommarens absolut varmaste dagar och
sommaren 2018 var verkligen varm!
Men utflykten blev mycket intressant Britta o Ingemar Olsson, Sven-Erik och
och lärorik - åtminstone för oss som Gerd Andersson
var intresserade av att ta del av Huseby
Bruks historia.
Simlångsdalen var en naturlig mötesplats
då vi skulle köra väg 25 österut. Första
stopp för fika och vätska var vid den
vackra Boasjön och sedan gick färden
vidare till Huseby där vi också passade
på att äta lunch. Vi hade bokat ett bord
så att vi fick äta tillsammans. Efter slotts- Mats Thelander, Karin och Roland
besök och guidad tur valde tre deltagare Albinsson, Jörgen Knuth-Nielsen i bakatt avbryta den heta dagen och avstod grunden samt Irene Rendahl längst till
höger
därmed från Tyrolen-besöket.
HFV representerades av tre europeiska
bilar vilka märktes då flertalet var
amerikanska. Störst uppmärksamhet fick
Jörgens Citroen SM Maserati från 1974.
Det var en ständig ström beundrare till
den bilen och många ville se motorn.
En lärdom av dagen var att, när det är
över 30 grader varmt räcker det med en
aktivitet - två var nog en för mycket.

Ingemars Healey 3000 svalkar sig

Så här elegant kan man få maten serverad
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Gerd och Irene studerar en Harley Davidsson med sidvagn, årsmodell 1930

Utflyktsmål

Är det någon dag ni inte riktigt vet vad ni
vill göra? Varför inte ta en tur till Gräddhyllan Lantcafé i Ryd för att dricka kaffe
eller äta lunch och titta ut över den vackra
sjön Ängabäcksmaga.

Tykarps Bilcafé 30 maj
HFV , på plats igen!
Klubbens nyfikna representanter var
på plats i underbara Ignaberga och den
välkända Tykarpsgrottans bilcafé i det
vackra majvädret.

Interiör från en Jaguar E-type
Som vanligt vid dessa träffar som hålls
varje onsdag var platsen välfylld med
vanliga och ovanliga entusiast och veteranbilar.

Många motorcyklar hittar till Tykarp
Att vandra runt här en skön kväll är en
bra upplevelse för en bilintresserad, här
finns folk och bilar, mycket kunnande
och pratglada människor. Man kan följa
Tykarps träffarna på deras Facebooksida.
(Tykarpsgrottans bil och MC café).
Denna kväll var det ett hundratal fordon
på plats och här finns möjligheter till
både fika och hamburgare/korv. Vissa
kvällar (kolla på FB) har man dessutom
underhållning av diverse band med lite
bilanpassad musik, rock, blues och country o western.
Text o foto Arne Åkerblom

MHRFs Årskrönika
2017 blev ett år med flera positiva
besked till ägare av historiska fordon.
Året lämnar också ett antal frågor öppna.
De nya kontrollbesiktningsreglerna
som publicerades i maj 2017 innebär
ett nytt förtroende till ägarna av historiska fordon. Bil som är 50 år och
äldre ska i fortsättningen inte in på
periodisk kontrollbesiktning. Detta avser personbil, buss, lastbil, Aoch EPA-traktor och släpvagnar till
dem. För motorcyklar gäller 40 år
och äldre. Varannan års kontrollbesiktning för de som är 30 år blir kvar.
Reglerna träder i kraft i maj 2018. Tillsammans med FIVAs juridiska kommitté och våra systerorganisationer har
MHRF jobbat aktivt med frågan sedan
2009, både här hemma i Sverige liksom
nere i Bryssel i dialog med våra svenska parlamentariker och deras kanslier.
Kulturarvspropositionen antogs bara
några dagar senare och riksdagen tillkännagav att man ställde sig bakom det
kulturutskottets anfört om att regeringen skyndsamt bör ta fram lagstiftning
till skydd för det rörliga kulturarvet.
Bakom ligger ett femårigt arbete som genomförts av Transporthistoriskt Nätverk
där MHRF ingår. Basen har varit Almedalsveckan, en gemensam arbetsgrupp
och återkommande uppvaktningar och
framställningar till regeringskansliet,
utskottet, partierna och politikerna.
Frågan om miljözoner för bilar under
3 500 kg har utretts av Transportstyrelsen på uppdrag av regeringskansliet. Transportstyrelsens förslag är att
historiska fordon ska få framföras i
miljözon 1 och 2. I zon 3 får endast

el- och vätgasdrivna fordon framföras
vilket innebär att endast historiska
elfordon får framföras där. Dock kan
kommunerna ge dispens i enskilda fall.
Frågan bereds nu av regeringskansliet.
Till Svenskt Motorhistoriskt Arkiv
(SMA) inkom under året nya donationer av dokument, fotografier med flera
föremål knutna till svensk fordonhistoria.
Har du tips om, eller vill donera, material
till arkivet? Hör av dig till MHRF! Allt
material som donerats till SMA ska vara
tillgängligt för givaren, för forskning
och för motorhistorisk publicering.
MHRF-försäkringen fortsätter att attrahera nya försäkringstagare. En ny produkt
såg dagens ljus 2017, trafikförsäkring
för upp till fem mopeder till ett pris.
Merparten av försäkringstagarna valde
under år 2017 att ansöka om försäkringen
digitalt framför pappersansökan. Prova
du också den smidigare digitala vägen till
försäkring (mhrf.se/forsakring)! MHRFförsäkringen söker du precis som tidigare genom din MHRF-anslutna klubb.
Till Myndigheten för yrkeshögskolan
sändes även 2017 in en ansökan för att
i Motala få starta en flerårig yrkeshögskoleutbildning ”Renoveringsspecialist
historiska fordon” med riksintag. Målet
är att utbildningen ska komma igång
under 2018
.En förutsättning är att myndigheten
också ser behovet på arbetsmarknaden.
MHRFs kansli och styrelse ser fram
emot 2018 och önskar alla ett gott nytt
motorhistoriskt år! Kanske möts vi på
något alla de evenemang MHRF deltar
i under kommande år? Under tiden kan
du läsa mer om vad som hänt – och vad
som är på väg – här på vår hemsida.
Jan Tägt generalsekreterare MHRF

TAPETSERARMÄSTARE
STEN
OLOFSSON
Ängelholmsvägen 81, Tel. 073-919 88 22

Kristihimmelsfärdsdag

10 maj 2018 , Kristihimmelsfärdsdag,
bestämde vi oss för en utflykt med
Ford Cabriolet. Hade Kungsrallyt som
mål.Det var 40:e gången som detta
rally skulle köras. Åkte på vackra vägar
genom ljusgrön bokskog och tog oss
uppåt sjön Lygnern via Veddige, Stuv,
Gällinge, Förlanda och till Tostared
där motorcyklarna skulle stanna för
en poängpromenad. Både gamla och
nyare mc och mopeder deltog. Ett par
körde varsinn Sarolea 1926 och 1929.
Ett belgiskt märke . Inte så lätt att få
tag på reservdelar så mycket har ägaren
själv fått tillverka. Satt en behållare
med extra bränsle där bak på båda och
modell-29 hade en tuta som nästan lät
som en båt. Andra märken bl.a Norton,
Harley Davidson, BSA, Triumph, NSU,
Husqvarna, Monark, BMW, Ariel, Indian, Rex m.fl.deltog också. Vi åt våra
mackor i solskenet och träffade många
bekanta. Följde rallyt en bit och sedan
åkte vi hemåt.
Text o foto Gerd& Sven-Erik Tvååker.

Saralea årsmodell 1926

En mycket vackert renoverad Triumph

Specialerbjudande!

Rekonditionering av skinninredning
inkl. tvätt och infettning 2 000 kr inkl. moms

Renoverar och klär om
MÖBLER * BIL * BÅT * MC
TYG * SKINN * KAPELL * LÄDER

Ett gäng välrenoverade mopeder
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Brottet 21 juli

Detta är den 8:onde upplagan av Halmstad Sportscar.
Som vanligt hade arrangörerna tur med
vädret och en stor publik vandrade runt
bland de fina bilarna
HFV-inslag då, ja Ingemar Hansson, som
var “putsningsansvarig” på sin sons
Porsche 911.
Bengt-Arne med två projekt igång, som
visades under sitt uppbyggnadsskede.
Micke Jahrl som vann ett fint pris med
sin Porsche 912.
Lasse Ljungberg med ett helt gäng fina
bilar. Vilka då? Jo, Mercedes givetvis.
Samt också Rune Nilssons MercedesBenz 500 SL som visades av Arne
Åkerblom.
Text o foto Arne Åkerblom

Micke Jahrl intervjuas på podiet av
Bosse Bildoktorn

Moppeutflykt 14 juni
Torsdagen den 14 juni blev det ännu en
mopedrunda som det kom 24 deltagare
till . Vi körde till Vippentorpet där vi tog
en liten paus och sen vidare till Skogaby
golfresturang där vi intog eftermiddagsfika.
Text o foto Egon Lindqvist

Några kända ansikten vid fikaborden i
Skogaby.

vid pausen i Vippentorpet.

Första gången på Brottets podium

Ingemar Hansson vid sonens Porsche

Jörgen Knuth-Nielsen fick sin Citroen SM Maserati från 1974 presenterad på podiet
Bengt-Arnes hörna

Mercedeshörnet
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Min fru och jag har varit med på Brottet
från början med våra Smart Roadster.
Förra året ställde vi ut en Smart Roadster
och en Citroën SM. Efter förra året var
jag lite förvånad att det inte blev mer
uppmärksamhet runt min SM men i år
var det annorlunda. Först kom Bosse
Bildoktorn och Peter Sundfeldt och intervjuade ute bland bilarna och sedan fick
jag besked om att köra fram till podiet
för en runda frågor till. Bosse var mest

intresserad av de kompositfälgar som
Michelin tog fram till denna modell. För
en gammal Citroënveteran så känns det
lustigt att så många fortfarande förundras
över att man kan hissa och sänka bilen
med en spak. Allt som allt var det mycket
trevligt med alla frågor eftersom man ju
själv är så intresserad av bilen.
En mycket trevlig dag.
Text Jörgen Knuth-Nielsen,
foto Conny Nielsen

MÄKLARNA MED INTRESSE FÖR BÅDE BOSTÄDER OCH BILAR

Att följa landsvägarna i Halland är en ren njutning.
Vi kan vårt Falkenberg, från havskust till inland och
kikar alltid efter bostäder när vi är ute på tur.
Med rätt marknadsföring och unika tjänster når vi köpare i hela landet.
Oavsett om du ska sälja nu, vill veta värdet eller har andra frågor angående din
boendesituation kan vi hjälpa dig på bästa sätt.
Välkommen till Svensk Fastighetsförmedling Falkenberg

OLA CLAESSON

MIKAEL BJERING

0346 488 42
ola.claesson@svenskfast.se

0346 488 41
mikael.bjering@svenskfast.se

FALKENBERG | NYGATAN 30 | TEL 0346-488 40 | SVENSKFAST.SE/FALKENBERG

15

Opel i ”Palmernas” stad!

Mopperunda 9 augusti

Rundan som lagts av Kjell Jönsson gick
i södra Halland från Laholm via Skottorp
för att sluta med fika i Göstorps Naturreservat vid Antorps Sjö

Det var som vanligt denna sommar vackert väder och skuggan var eftertraktad

Har vi kommit till kontinenten? Ja, frågan inställde sig för undertecknad och
Bengt Arnmo men sedan 1984 har importerade spanska palmer prytt infarten
västerifrån till Trelleborg som därav fått
namnet ”Palmernas” stad. Staden som
är en av Skånes äldsta är också känd för
sin färjetrafik till Sassniz och sin gummitillverkning. Båda näringarna, som
har gamla anor, lever kvar men med
nya namn. Här vid Sveriges sydligaste
stad hade Svenska Opelklubben förlagt
sin stora årliga träff – på Dalabadets
Camping.

Fikapaus i Göstorp, Antorps sjö.
Foto Sven-Olof Malmström

Per besökte MHS
rally den 4 augusti

En nöjd Bengt Arnmo
Sigurd och Bodil Hansson, Löddeköpinge

Nimbus med sidovagn

Det fanns mycket att fynda i reservdelslådorna denna helg

Campingen ligger vackert utmed havet
och delvis i tallskog vilket gjorde att det
blev dammigt av sanden och barr överallt. Så de 130 fordon och dess deltagare
fick säkert att göra med rengöring när vi
kom hem.
På årsmötet, som också hölls på träffen,
tog Svenska Opelklubben ett beslut att ta
bort begreppet ”äldre” Oplar och ändra
till att ”alla” Oplar ska få ingå i förening-
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en. Själv är jag kritisk då tjusningen med
gamla bilar är just att de är veteraner.
Desto roligare då med träffen var att jag
vann ett pris i form av ett diplom för en
tredje plats i kategorin Rekord A+B. Jag
har haft bilen i tolv år och något liknande
har aldrig hänt tidigare.
Stort tack till Svenska Opelklubben och
”Skånegänget” för en lyckad träff!
Text och foto: Gary Johnsson

Helsingborgstrafikens Museiförenings buss

VW Kleinbuss från 1954

60 år med motorcykel

Jag och vår Honda CB750 FI från 1976. Vi har ägt den sedan ny. Foto Ingrid vid motorträffen i Löddeköpinge maj 2018.
Jag heter Roland Andersson. Gick med i
Hallands Fordonsveteraner november 2017
Vill berätta lite om mitt motorcykelintresse
som började i unga år, 1952 närmare bestämt.
En tävling för motorcyklar gick utanför
Falkenberg, Västkustloppet som var en
landsvägsbana där vägarna stängdes av några
dagar innan racen.

1958 var ett stort år för mig, äntligen var man
gammal nog för att ta körkort för lätt MC.
Samtidigt köptes en ny Husqvarna Silverpil
175 cc, som sedan efter en kortare tid byttes

AJS 600 Twin från 1958. Min första tunga
MC

Seger för Varg-Olle Nygren i 500-klassen
Västkustloppet 1952
Jag och en lite äldre bekant cyklade dit.
Kunde inte drömma om vilka häftiga racer
där fanns och inte minst ljudet från dem
var häftigt. Tänk om det fick låta så idag!
Han som var med mig tog foto på Varg-Olle
Nygren och hanst Norton Manx 500. Sedan
det loppet har jag besökt över 400 tävlingar
och alla program finns sparade.
1956 köpte jag ett Cykelmasterhjul och
monterade det på min trampcykel, nu var
man stolt ägare till en moped.

Jag och min helt nya Husqvarna Silverpil
175 cc år 1958
till en Monark Blå Stinget, den tidens snabbaste lätta MC, 200 cc och fyrväxlad låda,
12,5 hk.
När jag 1960 fyllde 18 år var det tyngre hoj
som gällde.
Nu, 2018, 60 år senare är man lika hohtokig,
har inte varit utan hoj sedan Silverpilen.
Många hojar har passerat under åren, en del
finns kvar.
Tilläggas bör att min hustru Ingrid också är
mycket intresserad, hon bygger skalamo-

Vår samling av skalamodeller MC. Många
av dem har Ingrid byggt.
deller, givetvis motorcyklar. Följer också
Moto GP på TV med mycket mera som har
anknytning till MC-hobbyn.
Text o foto Roland Andersson, Åled
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Några av Hasse Johanssons alla

irrfärder sommaren 2017-18

Volvo 140 51år -18 Thulinträffen -18 Hässleholm -17
21 juli var det dags för den 23-e Thulinträffen och naturligtvis fanns vår flitige
träffbesökare Hasse Johansson där och
förevigade arrangemanget. Några av
bilderna delar han med sig till läsarna
av Fördelardosan och det tackar redaktören för

Även med en liten VW går det att dra
husvagn, det visar ekipaget ovan

1967 kom första årsmodellen av Volvo
140-serien. Fanns att köpa med enkeleller dubbelförgasare, manuell 4-växlad
låda med eller utan överväxel samt en
version med automatlåda.
Skivbromsar både bak och fram. Säkerhetsstoppning i instrumentbrädan och
det var den första bilen med 6-siffrig
kilometermätare.

Att Volkswagen firar 70 år i Sverige hade
Thulinträffen uppmärksammat och bjudit
in klubben som representerades av i stort
sett alla veteranmodeller.

Den 30 september 2017 gick Hässleholmsrundan av stapeln och bland
deltagarna fanns Hasse Johanssson från
Veinge. Rallyt är lite annorlunda upplagt
än Västkustrallyt, bl a stannar deltagarna
och äter lunch ungefär halvvägs innan
man vänder tillbaka till startplatsen.
Antalet deltagare är också begränsat till
75 st.

Rallynummerskyltar sätts på vid starten

Parkeringen vid lunchuppehållet

Odensjö 5 aug -18

Hasse Johansson VW 1200 från 1965
och Bo Birgersson DKW F102 från 1965
En rad PV ville också vara med och fira

Kjell Ottossons vackra två-färgade Volvo
Amazon från 1959
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En sådan här VW Typ 1 från 1950 ägde
prins Bertil. 25 hk, 4-växlad låda

En VW Pickup från 1959. Praktisk bil
med flakpressenning och hela 69 hk

Här skymtar Torben Nielsens gröna Opel
Manta S 1976, Ingemar Bengtssons röda
Volvo PV Sport -61/62, Jan Erikssons
gula Simca Aronde 1300 1958

Torget i Laholm 19 juli

En imponerande rad med bilar som HFVs medlemmar parkerade på torget.
När Laholms Köpmannaförening hade
torsdagsarrangemang den 19 juli deltog
det från Hallands Fordonsveteraner ett
50-tal veteranbilar samt 5 st veteranmopeder och 3 motorcyklar.
Fint sommarväder med mycket folk
på stan, som tittade på våra två- och
fyrhjuliga fordon. Många beundrande
kommentarer hördes bland besökarna.
Foto o text Neta o Solveig Johansson,

En rallyutrustad Saab 96, “trubbnos”
från 1962

En Husqvarna och en Vespa, båda en
ovanlig syn i vardagen

Nyfikna ville se motorn under huven

DIN KOMPLETTA
KYLARVERKSTAD
FÖR VETERAN KYLARE
med 30 års erfarenhet

Vi renoverar och Tillverkar
Kjell Ottosson (t.v.) i samspråk med
Sven Strömberg vid en Rex Solospeed
från 1962

Ni är alltid välkommen att
maila eller ringa vid
förfrågningar

Tel: 031-833662

Öppet: månd-torsd 07.00-17.00
fred 07.00-16.00

Södra Ågatan 20b, 431 35 Mölndal
www.autokyl.se • info@autokyl.se
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När man för andra gången
skaffat sig en livspartner

Sofiero 17 juni

Bilarna framför det vackra slottet

Bernt Axéll vid sin Piper Cherokee
Ja, då skall man ju ta lärdom av livet och
ha en som delar allt i vått o torrt. Men min
”Malla” heter egentligen något annat, vi
lever ihop sedan 36 år.
Hon gillar inte gamla bilar, inte golf, inte
att flyga o.s.v. men det gör jag. Däremot
är intresse för blommor och trädgård
något extra för henne.
Hur går nu allt det här ihop? Från början
köpte jag en ny bil men det imponerade
inte. Hon köpte ny cykel med 3 växlar, de
använde hon inte för det var för krångligt
och hjälpte föga i motlut. Många påpekade att det går lättare om hon växlar
ned. Ja, ni förstår varför bilen måste ha
automatlåda!
En dag fick jag syn på en Mercedes 280
SL -75a, nylackad med vit fårskinnsklädsel. Den köpte jag. Vi skulle ut och köra
öppet en vacker dag. Jag hade köpt fina
skinnluvor som såg väldigt sportiga ut.
Men det gick ju inte, håret blev fördärvat
tyckte Malla och sen drog det förfärligt
bakifrån. Fick ett bra bud på bilen och
sålde.
Nåväl, tog flygcertifikat på enmotorigt
Piper och Cessna. Detta skulle bli vårt
trevliga nöje. Planerade att göra många
fina utflykter till fjärran mål. Men Malla
gillade det inte, turbulensen var svår
ibland.
Men hon hade ju sin son i Umeå, dit
planerade vi åka en vacker sommardag.
Första stopp var Västerås flygplats för
tankning och fika. Jag sa, se till att göra
alla behov, vi har inte toalett på planet.
Jag kom väl i höjd med Tranås då hon
helt plötsligt blev ”väldigt” kissenödig.
Jag låg på 2500 meters höjd och hade
fått alla färdtillstånd klara till Västerås.
Du får fixa det på något sätt. Hon tog en
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Ica-kasse och grenslade den i framstolen.
Det gick galant till Västerås. Parkerade
för tankning en bit från trafikledartornet.
Då visade de sig att hon kissat vid sidan
om, sovtäcket hon satt på var genomblött.
Men Malla visste på råd, hon bredde ut
sovtäcket på vingen för torkning. Jag
undrar vad trafikledarna sa däruppe i
tornet. Men jag fick tillstånd och lyfte till
Umeå. Nästa resa till Umeå var planerad
till Midsommar. Bilen ställde vi vid Ängelholms flygplats. Lyfte i fint väder, men
mycket turbulent luft. Över Tranåstrakten hörde jag ett kvidande, hon mådde
jätteilla, hon ville inte fortsätta färden.
Kontaktade Stockholms kontrolltorn att
jag måste bryta och gå tillbaka. Tillbaka
mot Ängelholm där Malmö kontrolltorn
hade klart för sig att jag hade en sjuk
person ombord. De erbjöd sig att skaffa
ambulans. Jag tackade nej då Malla blivit
bättre. Det hade blivit lugnare i luften.
Väl nere i Ängelholm bestämde vi att
köra med bilen till Umeå. Vi kom fram
06.00 på morgonen. Sedan dess blev det
inte mer flygning med Malla.
Köpte en Mercedes 500 SL -96a, det
blåste lika mycket i den utan hardtopp.
Det fick bli den sista öppna bilen. Det är
inte Mallas grej. Sålde till grannen där
den ännu idag står för att bli veteranbil.
Renault 4 CV, den bullrar och dånar
alldeles för mycket tycker hon. Inte alls
intresserad av att åka rally. Det enda hon
begär är att det är fyra hjul och rullar
lugnt och skönt.
Vet ni vad jag skall göra!!!???
Jag skall åka och köpa ett jättefång med
blommor till henne. Det går 100-procentigt hem!
Krönikör Bernt Axéll

En av sommarens höjdpunkter är den
klassiska bilutställningen i vackra slottsträdgården på Sofiero slott i Helsingborg.
I år var datumet 17 juni, en dag då regnet
hängde i luften och därmed reducerade
antalet fordon på träffen. Bara de ”modigaste” tog chansen. En chansning som
visade sig vara rätt då det framåt dagen
sprack upp och solen värmde oss alla.
Som vanligt fanns det många vackra
bilar på plats utspridda över flera ytor i
parken. På den stora gräsplanen framför
slottet stod många fina bilar uppställda.
Denna dag avhölls också en bilauktion
på området. Den verkade inte vara någon
större succé då de flesta bilarna den stund
vi tittade gick tillbaka till auktionen.
Priserna var förhållandevis höga.

Rune Nilsson “gamla” bil fanns naturligtvis på plats i slottsparken
Mångfalden bland bilarna var stor, från
DAF till Rolls-Royce, men alla hade sin
publik. Trevligt att strosa runt i den fina
parken och titta på bilar.
Bland deltagarna hittade vi bilar som
hade HFV anknytning. Medlemmen
Ingemar Hansson fanns där med sin fina
folkvagn. Rune träffade ånyo sin gamla
Dodge 1938 med sin nya ”familj” Fribergs från Höganäs. Fanns kanske fler
fordon från HFV men det missade vi då.
Text o foto Arne Åkerblom

Unnaryd - Kvarndammen 11 juli

En lång rad med HFV-fordon. Vi dominerade som vanligt.
Så var det dags för Unnaryds marknad,
en tradition vi har i klubben. Varje år
i mitten av juli parkerar vi våra bilar
vid Hembygdsgården. Först dricker vi
medhavt kaffe med dopp, sedan är det
dags för promenaden till marknaden och
allehanda fyndköp. När vi är färdiga där
bjuder hembygdsgården på kaffe med
våffla eller bulle. Under den fickastunden
underhölls vi av en speleman på fiol.

Jan och Gunnel Eriksson njuter våffla

Spelmannen på hembygdsgårdens trappa

Fr v Barbro Nielsen, Gulli Bengtsson, Gunnel Eriksson, Arne Brorsson, Bodil Ankar
Stående ser vi Gunnels man Jan Eriksson

Nere vid dammen fungerade ett gammalt vägräcke som bänk för de ätande HFVarna
För tredje året i rad fortsatte vi till och till vår överraskning blev vi bjudna
Kvarndammen i Lahult där grillen var på både läsk, kaffe och paj. Vad vi åt
tänd och korv och bröd med tillbehör denna dag! När alla letat efter fynd och
väntade. När hungern var mättad gick vi handlat i boden körde vi var en för sig i
till Lahultsboden, där vi parkerat bilarna sakta mak hemåt.

Marit och Morgan Eriksson, Lahultsboden
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På-Gång hösten 2018

15-16 sept Falkenberg

Historisk Racing

Hallands Fordonsveteraner bjuder alla
sina betalande medlemmar, som kommer
i veteran- eller entusiastbil, på entrén till
Falkenbergs Motorbana och den historiska racingen den 16-17 september.
Biljetterna delas ut vid entrén till motorbanan lörd - sönd kl 9-10. För medföljande passagerare i fordonen kostar
biljetten 100 kr och betalas till HFVs
funktionär på plats.
OBS! Endast jämna pengar eller
Swish! Ingen växel är möjlig.
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.
Anmälan till Lars på tel 070-201 85 59
eller fordelardosan@gmail.com
senast den 11september

Peterbilt Conventional
359 1984

Filmkväll

7 nov kl 18.00
Harplinge Wärdshus

Vi börjar med att visa ett bildspel från
Västkustrallyt 2018. Har du tagit egna
bilder från rallyt som du vill dela med
dig av, skicka dem till
fordelardosan@gmail.com
Har ni andra filmer/bilder på CD/DVD
som ni tror att andra HFV-are är intresserade av att se tar ni kontakt med Per
Svengren. Då klubben bjuder på kaffe
och fralla vill vi gärna veta hur många
som kommer. Anmäl till Per Svengren
på telefon 070-910 35 50 eller skicka ett
mail till: p.svengren@gmail.com

Klubblokalen

hösten-vintern 2018 kl 18.30

1, 15, 29 nov samt 13 dec
Fridhemsgränd 6 c, Lilla Tjärby
Den 1 november visar vi ett bildspel från
Västkustrallyt 2018. Har du tagit egna
bilder från rallyt som du vill dela med
dig av, skicka dem till
fordelardosan@gmail.com
Har ni andra filmer/bilder på CD/DVD
som ni tror att andra HFV-are är intresserade av att se tar ni kontakt med Solveig
på tel 0708-20 32 33. Program för den 15
och 29 nov hittar ni på hemsidan
www.hallandsfordonsveteraner.com

Övriga arrangemang i vårt närområde

2018-07-25

Inbjudan till dig som har en förkrigsbil eller
som vill träffa oss som har en förkrigsbil
Du är välkommen till en träff söndagen den 23 september kl. 10.00 i ”Fritiofs garage”,
Mediavägen 12, Landvetter. Vägbeskrivning – se webbplatsen, välj ”Kontakt”.
Huvudsyftet med den här träffen är att diskutera lämplig uppläggning av en träff i Västsverige
för förkrigsfordon någon gång under år 2019. En träff på ett ställe dit man kan köra på vägar
med lugn trafik, någonstans i omgivningarna mellan Göteborg i väster, Borås i öster,
Uddevalla i norr och Varberg i söder.
Vi börjar träffen med fika med bulle och kaka, vi tittar på bilar m.m. som finns i Fritiofs
garage och hälsar på varandra. Priset för fika och besöket är 50 kronor per person.
När vi har småpratat en stund kommer jag att informera om hur vi har resonerat i styrelsen för
Göteborgs Motorhistoriska klubb och om det uppdrag styrelsen gav till mig att tillsammans
med ordföranden, Anders Albihn, bjuda in till denna träff.
Jag kommer också att berätta om mina erfarenheter av de träffar för förkrigsfordon som min
fru Anna och jag har varit med på de senaste tio åren, och som vi tycker har varit väldigt
lyckade.
Sedan hoppas vi på en diskussion kring förutsättningarna för att ordna en träff i Västsverige
under år 1919: Lämplig samlingsplats? Lagom runda? Lämplig tid på säsongen? Lämplig
uppläggning? Hur bjuda in till träffen? Sikta på en träff varje år, på olika ställen i
Västsverige? Liten arbetsgrupp, två-tre personer?

Vår medlem Gunnar Melander var uppe i
Älvdalen då han hittade detta “monster”
till lastbil, importerad från USA och
försedd med en dieselmotor på 401 hk.
Denna lastbil var en av de allra populäraste “landsvägsloken” i USA mycket
pga av möjligheterna att välja motorer,
hytt och material. Det gick t ex att få ramen i aluminium för att spara vikt
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Om du kommer i din förkrigsbil, eller annat historiskt fordon, tycker vi förstås att det är extra
kul. Om det är hyggligt väder räknar vi med att avsluta träffen med en liten runda.
Anmäl gärna till mig om du tänker komma, så att jag kan meddela Fritiof ungefär hur många
som kommer.
Per-Åke Larsson, 0709 72 84 84, per-ake.larsson@telia.com
PS
Bilden ovan är från Körsällskapet-SE:s vårrally 2010. Körsällskapet-SE har i mer än tio år
ordnat tvådagars vårrallyn i Skåne och södra Halland, för förkrigsfordon. Alltid med några
körglada deltagare från det danska Køreselskabet.

SÄLJES
Diverse bildelar

Diverse delar till Land Rover -88.
Diverse delar till Morris Traveller
Diverse delar till VW Transport 1970-tal
Diverse delar till Jaguar Mark I, II och X
Innerskärmar till Austin Allegro

Till Jaguar
Ford 24A Sport Coupé 1931

Aktivitetsidéer

Har du några idéer om utflykter, grillkvällar, rallyn, studiebesök osv och bor i
Laholms kommun, då vänder du dig till
Solveig Johansson tel 0708-20 32 33
e-post:
solveig@hallandsfordonsveteraner.com
Bor du i Halmstad eller Hylte kommun
vänder du dig till
Per Svengren 0709- 10 35 50
e-post:
per@hallandsfordonsveteraner.com
Bor du i Falkenberg, Varberg eller Kungsbacka kommun vänder du dig till
Sven-Erik Andersson tel 076-107 96 48
e-post:
svenerik@hallandsfordonsveteraner.com
Solveig, Per och Sven-Erik kan självständigt fatta beslut om aktiviteter på upp
till 750 kronor.
För att aktiviteten ska kunna godkännas
måste alla i klubben vara välkomna att
delta, vilket innebär att aktiviteten måste
publiceras i Fördelardosan, alternativt
på hemsidan och via gruppmail till alla
medlemmar som lämnat e-postadress.

Adresser
Alla aktiviteter som arrangeras publiceras på hemsidan och påminns om via
mail. Har du inte lämnat din adress kan
det hända att du missar något du gärna
skulle vilja ha deltagit i.
Om du flyttar
och vill fortsätta ha Fördelardosan måste
du komma ihåg att skicka en adressändring till Maud Brink.
Skicka snarast din adress till
maudbrink@hallandsfordonsveteraner.com
Föredrar du att skicka brev är adressen:
N Kustvägen 48, 312 71 Skummeslövsstrand
Du kan också ringa Maud 072-729 96 26

Svenska Jaguar, medlemslitteratur i
pärmar 1973-2014
Engelska Jaguar Drivers litteratur 19731990
Engelska Jaguar XK Bulletiner 19731990
Service Bulletiner 1950-1975
Ventiljusteringsbrickor i sortiment A-Z.

4 st aluminiumfälgar JP

5,5x15” passar Jaguar MK1 och II

Terrängdäck

BF Goodrich 285/77 R16. All-Terrain.
Made in USA.
Bengt Erixon, Stensberg, Källeberg,

Heberg 0346-520 82, 070-604 56 64

UTHYRES
Tippbar biltrailer

med vinsch uthyrs, 1300kg,
pris per dag 350 kr

Boogiesläp med vinsch

2700 kg, Pris 400 kr per dag
Biltransportsläpen finns i Laholm
Rejäla släp av årsmodell 2016
Ring och boka 0733 999 049
Medlem nr 771 Lars-Ingvar Persson

Annons på hemsidan
Som medlem i HFV annnonserar
du gratis på klubbens hemsida.
Annonsen ligger kvar i 3 månader och
sedan tas den automatiskt bort. Om du
har sålt eller köpt det du annonserat om,
före de tre månaderna gått, meddelar du
Maud så att annonsen kan tas bort.
Adressen till Maud är:
maudbrink@hallandsfordonsveteraner.com

VeteranbilsTV
Titta gratis på TV
Ni vet väl att ni kan se Bernt Ståhls
Veteransbils-TV kostnadsfritt.
Knappa in www.veteranbilstv.se och ni
hittar en meny över vilka bilar och ägare
han har gjort program om.

Medlemsrabatter
Förmånliga fordonsförsäkringsmöjligheter via MHRF.
15% rabatt på bildelar
hos Autoexperten.
10% på AD-Center i Halland
Medtag medlemskort!

10% på Oljemagasinet

Ange rabattkod FVET 2016
www.oljemagasinet.se

10% på Carspect
medtag rekvisition

10% på Madsens Autoteknik
vid bilreparation

25% rabatt på Hiflex

vid allt köp på Dunlop Hiflex i Halmstad mot uppvisande av medlemskort i
Hallands Fordonsveteraner.

12% rabatt på Batterilagret

Industrivägen 23 i Halmstad mot uppvisande av medlemskort i HFV.
Mot uppvisande av
medlemskort har vi fr.o.m nu:

25% på Nordsjöfärg
10-25% på billacker & tillbehör.
Lack & Färgprodukter
Verkstadsgatan 6, Halmstad

20% på 6 volts ledlampor

vid beställning: uppge
HALLANDSRABATT
Ring Fredrik Blom på 073 072 48 94

Låna korvvagnen!

HFVs korvvagn är besiktigad och får
köras i 80 km/tim. För mer info ring Pia
0709-50 80 58

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
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Avsändare: Veinge Tryckeri AB, Laholmsvägen 312 45 Veinge

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

Grillafton i Mellbystrand

Det blev fullt på innergården hemma hos Ingegerd och Ingemar Paulsson i Mellbystrand denna onsdagskväll
Den 27 juni var det så dags igen den traditionella grillaftonen hos Ingegerd och
Ingemar. Fantastiskt att kunna samlas
på en sådan här plats där det finns gott
om plats att grilla och gott om plats att
parkera våra fina bilar. Tack än en gång
till värdarna för detta arrangemang.
I år hade vi extra tur! Det vackra sommarvädret gjorde kvällen ännu bättre.
Det är inte många gånger vi kunnat sitta

utomhus. Tror inte någon ville sätta sig i
gillehallen, ändå hade Ingemar dukat upp
med några platser där. En annan sak som
märktes var de många fotbollsintresserade i gänget. Ankomsten blev nog liiiite
senare än det HFV-vanliga. Nåväl alla
grillade, pratade och hade trevligt och
när mat och dryck var avklarat samlades
man ute på ängen för att snacka och titta
bil. Trevligt!

Här gick tiden fort och framöver droppade folket och bilarna av och grillkvällen var avklarad. En reflektion från Ingemar dagen efter då vi plockade ihop efter
oss var: Väldigt vad tidigt man avslutar
och kör hem nu för tiden.
Kan det vara så att vi börjar bli lite gamla
i veteranbilsklubben. NEJ, det kan väl
inte vara rätt.
Text o foto Arne Åkerblom

Fördelardosan är tryckt hos Veinge Tryckeri, Veinge Tel 0430-185 55

