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Karlskoga Motorweteraner
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E-post :motorweteraner@gmail.com
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Försäkringar

Berne Dahl, Syrenvägen 8, 691 42 Karlskoga, tfn 0586-546 14
Fordonsförsäkringar
Klubben har avtal med försäkringsbolaget IF. För aktuella premier kontakta Berne Dahl.
Alla premier är helförsäkring och gäller helår:
MC
Årsmod för veteraner:
Rullande 30-årsgräns
Klassiker
värde 0-30.000:Klassiker
Värde 30.000-120.000:-

Bilar
Årsmod för veteraner:
Rullande 30-årsgräns
Klassiker
värde 0-60.000:Klassiker
Värde 60.000-150.000:-

Höstens aktiviteter 2016
Vecka 42 20 oktober 18.00 		
Klubblokalen Ekeby, Mats Karlsson berättar om Bo
						fors traktortillverkning. Anmälan till Jan-Eric Johans
						
son senast 15/10 på tel 070-6681463 eller
						
janeric.j@hotmail.com
Vecka 44 3november 18.00		
						
						
						
					
Vecka 46 17 november 18.00		
						
						

Klubblokalen Ekeby, Sören Josefsson från Nora Karlskoga Järnvägsklubb berättar om NBJ. Anmälan till
Jan-Eric Johansson senast 1/11 på tel 070-6681463
eller janeric.j@hotmail.com

Vecka 48 1 december 18.00		
						

Studiebesök hos Allson fryslager i Åtorp. Anmälan till
Johan Granquist, tel 070-6461463 senast 22/11.

Klubblokalen Ekeby, Göran Sundmar berättar om 		
gamla Bofors. Anmälan till Per, tel 0586-72 5094 eller
070-7365094. eller mail per.liliegren@tele2.se

Vecka 50 15 december 18.00		
Julmacka på Pärltuppen, Brickegården. Fika, under 						hållning. Anmälan till Jan-Eric Johansson
						
senast 10/12 på tel 070-6681463 eller
						
janeric.j@hotmail.com
Vid ändringar i programmet meddelas detta på klubbens hemsida: kmwinfo.se
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Ordförande har ordet!

Hallå!
Var är Ni alla medlemmar?
Hur ska vi få er lite mer aktiva och ställa upp
på våra arrangemang?
Årets Hembygdssväng blev intställd då det var
för få anmälda! Hur vill ni ha våra aktiviteter
utformade för att locka er? Har ni förslag så
hör gärna av er till någon i styrelsen.
Nästa år kommer vi att flytta på våra rallyn
så att de inte krockar med skolavslutning och
semester samt STCC. Hoppas att detta kan
göra att vi får fler deltagare. Hembygdssvängen
kommer att bli den 20 maj, Mopedrallyt den
5 august och Damrallyt den 19 augusti. Hoppas detta innebär att fler har möjlighet att ställa
upp.
Årets sommar har varit gynnsam för vår hobby, fint väder och många aktiviteter runt om oss
att deltaga i. Min längsta resa gick till Gammevala i Brunskog med Chevan. Där var mycket
folk och bilar, ”lapp på luckan” mer än 500 fordon var det inne på området.
Våran höstresa har precis genomförts, 32
stycken var vi som åkte till Engelsbergs Bruk.
Ett värdsarv som är mycket sevärt, speciellt
med de duktiga guider som vi hade.
Mitt renoveringprojekt har legat nere under
sommaren, men har börjat komma igång nu
igen. Golvet är nytt nu så härnäst ska jag
ge mig på fronten med nya skärmar och ny
frontplåt. Får se hur långt jag kommer under
vintern, kan den bli färdig tro?
Per

Redaktörens ruta
Så är det då dags för ännu ett nummer av Klubbladet. Som vanligt ska jag börja med att uppmana alla
som har något på gång att höra av sig till mig. Antingen på min mejladress olzon.stefan@gmail.com eller
på tel 0760-951130. Det kan röra sig om en resa med gammelfordonet, en renovering, eller ett köp, ja i
stort sett vad som helst som har med vår hobby att göra. Jag hjälper er med både text och bilder...
I det här numret berättar till exempel Leif Leander om en italienresa i Triumphen, en resa som dessvärre
fick ett snöpligt slut.
För egen del var planen att kunna ställa upp i mopedrallyt i augusti på egen moppe. Dessvärre visade det
sig att vraket från Kristianstad var mer vrak än lovligt och brist på ork, pengar och lust har gjort att renoveringen gått i ultrarapid... När tiden började bli knapp försökte jag hinna med en ”fuskrenovering” så att
jag åtminstone skulle ha något att åka på, men inte ens det lyckades och nu börjar jag om från grunden...
Har ni liknande erfarenheter, eller har renoveringen gått som på räls? Vi vill alla veta, så hör av er!
4

Vi började med en fika...

Blivande rumsavdelare till ÖBO:s kontorslandskap.

Fascinerande studiebesök

Torsdagen den 6 oktober gjorde motorweteranerna ett mycket intressant studiebesök hos företaget Allbyggarn i Karlskoga. De flesta har väl från Västerleden sett de röda byggnaderna vid flygfältet, men inte alla vet
nog vad som döljer sig bakom fasaderna.
Det handlar i huvudsak om prefabricerade trähus, men förvisso inte om några ”kataloghus”, snarare tvärtom.
Ola Warg, som guidade runt i lokalerna, kunde berätta om arkitektritade hus med mycket speciella krav. T ex
en fasad som skulle handspikas med tretumsspik. Men när spikskallarna på tretums inte ansågs tillräckligt
stora, så specialbetälldes 75 millimeter långa spik med lika stora skallar som på 100 millimeters... Eller det
knepiga jobbet att ampassa fasadbräderna så att inga fönsterfoder ska behövas.
I lokalerna på Hangarvägen, dit man flyttade 1988, jobbar för närvarande ett 20-tal personer.

En gavel till en utbyggnad.

Arkitektritat utan foder runt fönstren...

Ola Warg guidade och berättade bland annat om
denna sågautomat.

Djurgårdsgrön panel till
ett garage.
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Kutterstål till multifräsen.

Elisabet Lindfors och hennes Volvo PV Sport var tillsammans med Margot Andersson, mycket nära storslam.
Vinst både hos publiken och hos juryn och näst flest rätt i tipsfrågorna.

Damrally i Bergslagen
lockade 15 ekipage

med potatissallad med olika tillbehör och kaffe på
det. Mycket gott. Mätta och belåtna vände vi kosan mot Karlskoga och stannade vid nästa kontroll
Hyttruinen i Skrekarhyttan.Tipsfrågor att besvara.
Nu körde vi mot mål vid Karlskoga hembygdsgård.
Prisutdelning av best in show och bästa kläderna till
sin bil. Flest röster för sina kläder med sin bil Volvo
PV Sport 1965 från såväl publiken som juryn fick
Elisabet Lindfors och Margot Andersson. Tipsfrågorna och praktiska prov vanns av Carina Morello
Högberg och Birgitta Morello, andra plats Elisabet
Lindfors och Margot Andersson och tredje pris gick
till Marita Bjurström med damer.
Vi vill tacka alla som deltog i vårt Damrally och
tack till sponsornera för priserna vi fått. Tackar även
funktionärena som hjälpte till dels med de kluriga
frågorna och kontrollerna..

I år hade vi vårt sjätte damrally. Hade förhoppningar
på lika stort deltagarantal som förra årets 5-års
jubileumsrally. Men tyvärr så uteblev många av våra
damer i år. Vi var 15 ekipage som kom till start vid
Karlskoga Hembygdsgård. Det fanns hippies från
70-talet med hemmagjorda smycken och virkade
handväskor och även fredsmärke. Flera av oss hade
också det typiska 70-talets utsvängda jeans med
passande överdel. Det fanns rockabillydamer med
sina prickiga klänningar och andra modeller av den
glättriga rockabillystilen. Även stilrena damer i sina
fina dräkter eller klänningar. En jury, plus att publiken fick rösta fram bästa klädseln till sin bil.
Färden gick upp till Granbergsdals hytta där kluriga
tipsfrågor skulle besvaras. Fortsatte vår färd mot
Nora stad, där nästa kontroll var praktiskt prov att
kasta in bollar i hål i ett plank med olika stora hål
med poäng. Vidare mot Pershyttans gruvby. Där
serverades lunch i en av tågvagnarna. Kallskuret

Eva-Britt Persson
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Det gällde att vara rädd om frisyren...

Samling vid Hembygdsgården inför start.

Här gnuggas geniknölarna för fullt!

Kasta prick vsade sig inte vara det lättaste.

Picknick under vägen.
God lunch i tågvagn i Pershyttan.
Resultat:
Best in show, juryns val.
1 Nr 2, Elisabeth Lindfors, Volvo PV Sport 1965
2 Nr 7, Ann Kock,
VW 1300 1971
3 Nr 11, Anna Tagelius,
Volvo 142 1964
Publikens val
1 Nr 2, Elisabeth Lindfors, Volvo PV Sport 1965
2 Nr 7, Ann Kock,
VW 1300 1971
3 Nr 14, Sandra Karlsson, Pontiac Starcheif 1957
Resultat från tipsfrågor
1 Nr 9, Birgitta Morello, Alfa Romeo Spider 1975
2 Nr 2, Elisabeth Lindfors Volvo PV Sport 1965
3 Nr 1, Marita Bjurström Ford 1949
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Birgitta Morello och Carina Högberg Morello hade
flest rätt på tipsfrågorna.

Ett gäng tappra kämpar på väg från starten vid Bofors station. 38 mopedister utnyttjade det fina vädret för
en tur i omgivningarna kring Karlskoga och Degerfors.

Mopperally i toppenväder

I mitten av augusti, närmare bestämt lördagen den
13 var det dags för KMW:s mopedrally, det rally
som faktiskt klarat sig bäst från deltagarflykt av
klubbens tre stora rallyn. 38 ekipage kom till start,
lite sämre än i fjol, men ändå ett bra startfält.
Solen sken och vädrets makter var med såväl arrangörer som deltagare. Regn och rusk är av förståeliga skäl ingen höjdare för mopedryttare...
Även i år var starten förlagd till Bofors station och
därifrån gick färden ut mot Timsbron och avfarten till Äspedalen. Sedan följde man en bana över
Äspedalen, Botorp, Strömtorp och tillbaka Raka
vägen förbi Jacobs loge, Högåsen och ner till Hembygdsgården där lunchen i form av köttbullsmackor
intogs. Sedan bar det raka spåret tillbaka till Bofors
station och målet.
Uppenbarligen hade arrangörerna lyckats få ihop
tämligen kluriga frågor och ingen lyckades klara alla
rätt. Bäst var emellertid fältets förmodligen yngste
deltagare, Kevin Björkman, som lyckats pricka rätt
på tio av frågorna. Tvåa var Mikael Torger med nio
rätt och på tredje plats kom Mikael Forsberg som
klarat åtta av frågorna. De fick varsitt presentkort
medan övriga fick välja från ett välförsett prisbord.

Yngst i fältet? Kevin Björkman var i alla fall den som
hade flest rätt på tipsfrågorna!

På väg mot Äspedalen i samlad kolonn.
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Samling vid pumpen...

Första kontrollen och pannorna läggs i djupa veck.

Lunchen intogs vid Hembygdsgården.

Kvinnlig fägring i mopperallyt.
Susanne Aureliussons Cresent
Compakt var i fel färg, men en i
rätta färgen är på gång...

Lönen för mödan!

Ett dignande prisbord, tack vare välvilliga sponsorer!
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Grafiska

Alla typer av däck
PV-MC-LV
Traktorer och övrigt

Vi utför även:
¤ HJULINSTÄLLNING
¤ NYCKELKOPIERING
¤ SKIVBROMSSVARVNING
¤ FRAMVAGNSREPARATIONER
¤ LJUSINSTÄLLNING
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Motorhistoria!

I strålande solsken till Däldenäs

Blå himmel och strålande sol. Vädret kunde knappast
vara bättre när Karlskoga Motorweteraner firade Motorhistoriska dagen med ett familjerally till Däldenäs.
Inte minst de som valt att åka taklöst sände säkert en
tacksamhetens tanke till vädergudarna.
Den 6 juni är inte bara Sveriges nationaldag. Då firas
också Motorhistoriska dagen, ett landsomfattande
evenemang som initierats av Motorhistoriska riksförbundet och som nu för tredje gången uppmärksammades av Karlskoga Motorweteraner.

Motorhistoriska dagen är ett sätt för landets fordonshistoriker att slå ett slag för den rika kulturskatt
som tas om hand av entusiaster och som vid sådana
här tillfällen får rulla på våra vägar. Det finns ett
omisskännligt värde i dessa gamla bilar och motorcyklar och det är viktigt att möjliggöra att de kan
fortsätta att användas i framtiden. Att det finns ett
stort intresse för att renovera och bevara vittnar väl
Karlskoga Motorweteraners runt 700 medlemmar
om. Men det är också viktigt att myndigheterna för-
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Parad genom Åtorp.

Gammelfordon i Däldenäs.

står att det finns ett stort kulturhistoriskt värde i detta
bevarande.
Nationaldagens evenemang började traditionellt
på Karlskoga folkhögskolas parkering där ett 30-tal
ekipage mött upp. Men också ett antal personer som
kommit för att titta och njua av de välbevarade fordonen. Bilarna dominerade men fyra motorcyklister
hade också hörsammat inbjudan.
Därifrån tog man sig till Degerfors för en återsamling
strax efter utfarten mot Åtorp. Vägen från Degerfors
till Åtorp är en fröjd för gammelfordon och den blir
inte sämre från Åtorp till Däldenäs. Den är lagom
kurvig och löper genom ett vackert landskap som nu

i början av juni visar sig från sin bästa sida om vädret
är fint - och det var det som sagt. Perfekt för att åka
nercabbat och höra ljud och känna alla dofter. Men
även för dem som inte hade den möjligheten bjöd
dagen på en fin tur.
SMU-gården i Däldenäs ligger mycket naturskönt vid
Skagerns strand och där dukades medhavda matsäckar upp för en gemensam picknick i sommarvädret.
Men det gick inte för sig att bara sitta still och stoppa
i sig. En klurig tipspromenad hade anordnats och den
vanns av Jimmy Håkman som hade rätt på alla utom
en av de tio frågorna.

Fikat smakade fint i solskenet!

En fika i solskenet.

Klurig tipspromenad.

När junivädret är som bäst...
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Också ett sätt att bila till Italien.

Karlskoga- Italien; tur och otur

Triumph TR Register har ett internationellt möte varje höst. Mycket populärt att besök med deltagare från
många europeiska länder. Deltagarantalet är oftast
mycket begränsat. Vi blev tre bilar från Sverige. Vi
hade olika avresedagar och val av väg ner till Grosseto i Italien där mötet skulle äga rum.
Avståndet är långt med en till åren kommen bil så
min plan var, under nästan ett års planerande, att ta
bilen på bilkärra till norra Italien och köra resten ner
till Grosseto och den tour som ingår i mötet.
Tre veckor före avresa bestämde vi oss emellertid
för att försöka köra hela vägen med TR-bilen. Cirka
300 mil. Vi, är Triumph TR 5 PI från 1968, Leif och
Annie Leander.

Vackert och kurvigt.
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Bilen förbrukade för mycket bränsle så något drastiskt måste till för att bättra det. Jag fick lov att byta
bränslefördelare som jag och en TR-expert trodde var
orsaken till problemet. Tre dagar före avresan blev
det fixat.

Halvering

Efter bytet visade det sig under nerresan till Italien
att vi hamnade på ca 0,8 - knappt 1,0 liter/milen trots
alper och bitvis motorvägar. Nästan en halvering!
Annie hade lagt upp resan längs Tysklands östra sida
vilket var mycket lyckat med fina, ganska snabba
vägar utan att behöva köra på trista autobahn. Dessutom mycket lite trafik visade det sig.
När vi startade från Karlskoga på förmiddagen var
det nästan dugg men vi chansade med suffletten optimistiskt nere. Den var nere i resten av resan, 7 och
en halv dag. Ner till nattfärjan Trelleborg till Rostock
där vi kunde köra av kl 05.30. Svart och något svårfunnen väg som vi hade för avsikt att ta. Det började
lite oroväckande med en kullerstensväg som vi nästa
höll på att ge upp på. Omodern bil på omodern väg,
det skramlade!
Morgonmörkret lättade med en fantastiskt fin soluppgång. Vägsträckningen ledde öster om Berlin
på vackra vägar, raka med mycket alléer. Förbi
Neubrandenburg, Prenzlau och Cottbus till första
natten som vi hade förbokat i Ottendorf/Okrilla. 50
trevliga mil andra dagen. Det var kantarellsäsong

Fin utsikt från cockpitt.

Böljande grönska.

även här så alla 5-6 menyer innehöll något med kantareller. Gott!
Lördagmorgon, med någorlunda lugn trafik, tog vi
oss in till Dresdens gamla stadskärna. Gott förmiddagskaffe och sedan rundvandring i denna enastående
återuppbygda stad. Jag är alltid lite orolig att lämna
en mer eller mindre öppen bil obevakad men här kändes det helt ok att lämna bilen i ett parkeringsgarage.
När vi lämnade Dresden så var avsikten att fortsätta
på den östra kanten av Tyskland men med vägarbeten
och med trafikomläggningar som inte alltid verkade färdigmärkta för att hitta tillbaks så hamnade vi
mycket mer österut än planerat. Vi hade lika gärna
kunnat hamnat i Tjeckien. En brevbärare satte oss på
rätt väg utan vägarbeten. Men vackert var det, grönt
och med mängder av blommor på och omkring husen.
Sent om sider kom vi till Rodewisch strax före Auerbach. Obokat rum med en fin lördagssupé.

vattenväxter i ytterkanterna. Morgonsolen sken i de
vackra bergen som omslöt dalen.
Nu började nästa bergspassage. Ännu en liten smal
väg som inte var mycket bredare än bilen. Upp kom
vi strax öster om Madonna de Campiglio ett pass på
1512 m, Pass de Palade. Vi var nästan ensamma på
vägen. Fortfarande en enastående värme även så här
högt upp. Sedan gjorde vi ett felaktigt val genom
att ta Gardasjöns västra strand söderut. Det var mer
tunnlar än sjöutsikt, men det var ju annorlunda. Den
östra stranden lär var mer öppen.
Det blev lite svettigt när vi skulle försöka komma
till ett lunchställe. Det var extremt brant innan vi
kunde svänga in på parkering. Ett motorstopp där
och med den inte alltför trygga handbromsen hade
inte varit bra!
Sedan blev det småvägar över den ointressanta
Poslätten. Nattstopp i Castelnova di Sotto.
Vi valde att köra en liten väg över Apenninerna mot
Medelhavet, lika smal som tidigare med åter vackra
vyer. Den ledde oss till slut till Monterosso, norr delen av Cinque Terre. Även här med prövande branter
och skarpa kurvor.
Vi kom fram till Medelhavet efter ca 225 mil, sju
dagar i strålande solsken varje dag med temperatur
mellan 25 och 32 grader och suffletten nedfälld hela
tiden. Det var lite osannolikt med väderet och en så
fint fungerande bil. Det blev en ”triumph”!

Motorväg

Nu valde vi motorväg för att komma undan lite fortare förbi Bayreuth och Nürnberg och det var söndag
m a o inga lastbilar vilket uppskattades i vår lilla låga
bil. Vi körde norr om München och ner till Kaufbeuren som blev nattläger före alppassagen.
Fussen och Rechenpass gick mycket enklare än jag
hade trott. Motorkylningen klarade sig precis trots
värmen mellan 25 och 30 grader och inte så hög fart,
för det var mycket trafik i båda riktningar och med
otroligt stort antal motorcyklar. Lär vara en speciell
tour för tvåhjulingarna? Även sportbilarna kom tätt
en och en eller grupper av märken som verkade göra
gemensamma tourer.
Nästa natt hittade vi efter lite sökande ett hotell i en
by strax norr om Bolzano. Här var det högsäsong för
vandrare så det var inte så enkelt att få rum. Fantastisk mat och en intressant pool som vi morgonbadade
i, före frukost. Den renades på biologisk väg med
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Öppna skyar

Nästa dag besökte vi Pisa men då öppnade sig
skyarna. Det mesta var översvämmat. Av regn och
FOLK. Regnet varade några timmar men på vägen
söderut mot slutmålet, Grosseto, kunde vi ”segla”
in, med suffletten nere och svenska flaggor i nosen
på bilen, i solsken.
Forts. på nästa sida!

Packad och redo.

Det regnade i Pisa...

Tio norska bilar deltog, de hade transporterat ned
bilarna på en biltransport. Sju danska bilar hade
använt sig av biltåg. Så vi tre svenska bilar hade färdats ganska långt i jämförelse. Vår bil var den som
så här långt inte hade haft något problem. En svensk
fick ett brott på en drivknut, fixad av några äldre
herrar i ett garage vid Gardasjön efter två dygn. Den
andra hade diverse elfel i norra Tyskland men sedan
helt ok.
Lite olika turer gjordes organiserat av TR Register
Italia. Trevligt med alla nationaliteter och fantastiskt
att se hur alla vårdar, ändrar och fixar med bilarna.
Det blev mycket hjulsparkande på parkeringsplatserna.
Toscana har en helt fantastisk natur med mycket
trevliga småvägar och charmiga byar uppe på höjderna. Bergen i morgon- och kvällsljus är oslagbart.

stack in i hjulet och ev fick höger hjulpaket en för
kraftig smäll. Vi får se, bilen är i skrivande stund
kvar i Italien men skall komma till Sverige för reparation. 60-tals bil mot moderna krockzoner gjorde att
det inte blev mycket kvar av nosen på hennes bil.
Kvinnan hade -lämna företrädesskylt-, trafikspegel
och absolut inte någon skymd sikt. Hon lär förutom
att inte se upp också ha fibblat med sin telefon. Enligt polisen, som kom efter ca 45 min, så lär 9 av 10
trafikolyckor i Italien bero på telefoni i bilen.
SOS-Alarm fick jag kontakt med efter en stund.
Polisen hade en kontakt med en bärgare och jag fick
skjuts till en biluthyrningsfirma så på ca två tim. var
vi på rull igen, den lilla röda till ett garage och vi
till vårt bokade hotell. Nästa dag blev det lite mer
telefoni och SMS hit o dit för flygbiljetter och byte
till en annan hyrbil.
Avslutningsdagen körde vi mot Modena/ Maranello
på delar av Mille Miglia sträckningar över bergen
och ett pass. Vi imponerades alla av hur de förr
kunde hålla den höga snittfarten på dessa vägar med
dåtidens fordon. Dagen avslutades med ett besök
på Ferrarimuseet i Maranello. Det var mycket fint
att titta på men jag tror att vi har mycket roligare att
köra omkring i våra Triumph TR-bilar.
Trots olyckan så är det en resa som Annie och jag
gärna snart vill göra om.
Leif Leander

Påkörda

På femte dagen blev vi påkörda. Vi kom på en ganska smal väg under 50 km/tim fart. En ung kvinna
kommer uppfarande från höger i vänsterkant av en
korsning och kör rätt in i vårt högra främre hörn.
Jag hann bromsa ganska bra så det blev bara en liten
skjuts i sidled, inget som vi har känt av i våra kroppar. Kvinnan hade inga bromsspår alls!??
Vår bil gick inte att köra därifrån pga skärmen som
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Kall och grå motorlördag

Vädret var väl inte det allra bästa när Motorlördagen firades på Alfred Nobels torg. Men trots kyla och regn i
luften hade några tappra KMW-medlemmar sökt sig till torget för att visa upp sina fordon.
Det var relativt gott om bilar, men däremot var det inte så många motorcyklister som sökt sig till torget.
Ändå var uppslutningen tillräcklig för att det skulle bli en fin reklampelare för Karlskoga Motorweteraner.
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KROHNS

HUSBILAR AB

Gjuterigatan 20, 693 35 Degerfors
Tel 0586-445 17; 0708-4445 17

Vi säljer begagnade husbilar, importerade från Europa.
Samtliga är besiktade och varudeklarerade, garanti medföljer.
Konkurrenskraftiga priser.
krohn.ulf@telia.com
www.krohn.se
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Provkör din
nästa bil hos oss!
Välkommen till en bra affär

Däckservice
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Vard. 9–18. Lörd. 10–13
Tibastvägen 10, Karlskoga
0586-364 50
biva.se

Maskinvägen 11 Karlskoga
Tel. 0586-34740
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Chrysler Valiant 1960.

Växlande väder på Gammelvala
Gammelvala 2016 07 27 Soligt och molnigt om vartannat men
uppehåll, vår ordförande Per var där med sin Cheva 31a.!
Chrysler Valiant 1960. Modellen kallades också skämtsamt för
Grodan, med slant 6, en 30 grader lutad rak 6a på 100 hästar
fick man en låg kaross och mindre luftmotstånd. Modellen
bytte senare namn till Plymouth Valiant.
Och så en nästan samtida Opel Kapitän tidigt 60 tal. Tyska
GMs svar på USA bilar. Chrysler, Plymouth och Opel Kapitän
var populära som polisbilar och taxi under 60-talet.
Leif Trumberg.

Opel Kapitän...

...bakifrån.
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Chevrolet -57.

Chevrolet -57.

Rikt program i Falkenberg
Falkenbergs motorbana bjöd på sol under
fredagen och molnigt på lördagen. På lördags
eftermiddag började det regna. På programmet stod flyguppvisningar, musikunderhållning och presentation av wrestling, en företeelse som är relativt ny i Sverige. Fenomenet
kommer från USA, och är faktiskt både
underhållande och lockar till skratt.
Tusentals hobbyfordon fanns att titta på. Där
träffade jag på min första förälskelse när det
gällde bilmodeller, en Chevrolet Bell Air
1957. När jag såg denna modell för första
gången var jag i fyraårsålder och tyckte att
det var den vackraste bilmodell jag sett! I
annonserna så var det bilder på tvådörrars

Wrestlinguppvisning.

Cabrioléer eller HT modeller (utan B-stolpe) ofta röda med vita tak. Men de man såg
på vägarna i Sverige var oftast svarta fyradörras coupéer med B-stolpe. De användes
ofta som taxi- eller polisbilar. Och ibland
av ekonomimodellen 210 med mindre krom
än Bell Air. Skagerstrands Begravningsbyrå
hade en specialbyggd likbil Chevrolet -57
som rullade in på 1970-talet.När den bilen
stod parkerad någonstans hade jag svårt att
inte stanna och beundra den.
Och en 70-talsbil Daf Modell 44 som senare
blev Volvo 343 byggd i Holland.
Leif Trumberg

Daf 44.
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Patinerad Ford .

Två Borgward från 50-talet.

Veteranmarknad på golfbana
Stoxa Veteranmarknad 2016. Eller Södertälje Veteranmarknad som den fortfarande kallas, eftersom den på 80-talet då jag började att åka på den, låg på Scaniarinkens parkering i Södertälje. Marknaden har flyttat runt under åren. Från ingenjörstruppernas militärområde utanför
Södertälje, vidare till ett militärt övningsfält utanför området, sedan Tullinge militärflygfällt
och ett flygfällt utanför Strängnäs för att nu hamna på Stoxa, en nedlagd golfbana strax norr
om Arlanda flygplats.
Väderrapporterna lovade molnigt med regn fredag kväll och under lördagen.
Väl framme på fredag middag kom första överraskningen, min 21 år gamla bruksbil Saab
900 skulle in på gammelbilsparkeringen då åldersgränsen drogs vid 20 år!
Kunde konstatera att antalet säljare krympt sedan 80-talet. Många fina bilmodeller strömmade in under fredagen. Där fanns en Volvo militärsugga, ca 200 tillverkade under första serien
från mitten av 40-talet. Men också ett par Borgward från 50-talet en coupe och en herrgårdsvagn, en patinerad Ford PU 47 modell 3/4 med (stake bed) flak med lämmar.
På hemvägen på fredag kväll så började regnet falla och lördagen blev tyvärr blöt för de som
stannade kvar .
Leif Trumberg

Finbilsparkeringen.

Volvosugga för militärt bruk.
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Till salu:

Volvo Amazon 121 B 20 1970. Bilen har gått ca 25.000 mil, motorn ca 12.000. Mycket bytt och fixat
genom åren, nyligen nya knutkors till kardan. Bra i lack och motor. En ägare sedan 1976.
Pris: 75.000 kr.
Bjarne Lindqvist, tel 072-5728831.
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Hyttan vid Engelsbergs bruk, ett världsarv.

Höstresa till Västmanland
Årets höstresa gick i strålande solsken österut mot
Engelsbergs bruk och Skultuna mässingsbruk. Ett
drygt 30-tal medlemmar hade mött upp till utflykten
som bjöd på ömsom vin, ömsom vatten.
Engelsbergs bruk, vid Ängelsberg och sjön Åmänningen, togs 1993 upp på Unescos världsarvslista
och anses vara ett strålande exempel på ett industrikomplex från 1600-tal till 1800-tal.
Här leddes resdeltagarna runt av ett par mycket kunniga guider som kunde berätta om arbetsförhållanden
som vi i dag knappast ens kan tänka oss. Den så kal�-

lade uppsättaren, som matade ugnen, skyfflade stora
mängder malm på en dag och medellivslängden var
30 år. I smedjan jobbade man sex timmar, vilade sex
i ett angränsande rum och så sex nya arbetstimmar
och så vidare, sex dagar i veckan.
Englsbergsbesöket blev mycket lyckat med en god
lunch innan resan gick vidare till Skultuna.
Mässingsbruket var emellertid något av en besvikelse. Ett litet museum och desto fler olika s k outlets...
Sammantaget blev det ändå en lyckad utflykt i det
vackra höstvädret.

Bussfika på väg mot Engelsbergs bruk.

Vattenhjulet driver malmkrossen.
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Här rostas malmen för
att bli av med föroreningar och vatten.

Ugnarna i smedjan. Här jobbade man sex timmar för Nöd och lust... En ”flygel”
att sedan vila sex timmar i ett rum bredvid, Sex dagar var lusthus, den andra
i veckan
utedass!

Stångjärnshammaren.

Vågbyggnaden.

Sveriges äldsta aktiva mässingsbruk.

Mässingsutställning i museet.

Bruksmuséet.

Inte bara mässingen...
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Fiskarsoutlet...

Medlemmarnas sida

Ställ upp som funktionär!

För att kunna arrangera våra rallyn är vi beroende av din hjälp som funktionär. Så hör av dig till styrelsen och anmäl dig för en insats under Hembygdssvängen, Damrallyt eller Mopperallyt! Eller varför
inte på fler än ett rally..?
Medlemmarnas sida är till för allmän information till medlemmarna och köp och sälj samt öppen för
medlemmarnas synpunkter på både verksamhet och klubbarbetet.
Kontakta tidningsansvarige eller någon ur styrelsen.
MEDLEMSREGISTRET:
Per Olov Kock Halläningsgatan 6
E-Mail. peo.kock@telia.com

tfn. 0586-50778

OBS !! Det är upp till dig som medlem att se till att Du anmäler din korrekta adress till Per-Olov för
att få del av klubbens information om verksamheten m.m.
Det är också viktigt att Du så långt som möjligt håller klubben informerad om ditt fordonsinnehav
inte minst om du har försäkrat fordonen via klubben.

OBS !! Om DU slarvar med medlemsavgiften så blir försäkringen ogiltig!

Klubbförmåner:

Vid uppvisande av medlemskort får du rabatt på följande firmor:
Däckson AB
Däck beroende på fabrikat
....10 - 35 %

Mekonomen AB
På varor i butiken
....... 10 - 25 %

Autoexperten AB
Verktyg - tillbehör och
reservdelar .......10 - 25 %
Övrigt
...... 5 - 25 %
Vid större beställningar lämnas offert.

Lunedets cafeteria
Fika
.............10 %
Motorman AB
Skrantabacken 29 KGA
På det mesta ........10 %

Skogsbovägen 4 Karlskoga
0586 / 341 00
www.mekonomen.se
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KIPAB
Adolfsbergsvägen 6 Örebro
tel. 019 - 20 65 70
Kullager - tätningar - kedjor
- drev- kilremmar m.m.
Även svåra dim. 30 - 50%

DEGERFORS SMÅ MOTORER

Vi utför service och reparationer av t ex trädgårdsmaskiner, gräsklippare, mopeder och utombordsmotorer m.m.
Öppettider måndag-fredag 08.00-18.00
Övriga tider enligt överenskommelse.
Vi finns på Bryggargatan 19, 693 31 Degerfors.

Tel 070-693 73 52, 0586-442 18
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Bra marknad i Falun

Dak i Falun 2016 bjöd periodvis på ett lätt duggregn under dagen, med skurar under hemfärden.
Marknaden var bra med mycket delar nytt och begagnat till gammelbilar.
En bil som stack ut var en Volvo pickup med hembyggd äkta trähytt. ittade man noga så upptäckte man även
att grillen var byggd i trä! Konsthantverk eller custom bygge? Men vilken kul bil! Så här fina bilar byggdes
inte på Volvo.
Leif Trumberg

