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besiktning@hallandsfordonsveteraner.com

Aktivitetsidéer
Har du några idéer om utflykter, grill-
kvällar, rallyn, studiebesök osv och bor i 
Laholm eller Halmstad kommun vänder 
du dig till 
Gunnar Melander tel 0708-98 62 90
Bor du i kommuner norr eller öster om 
Halmstad ringer du
Sven-Erik Andersson  tel 076-107 96 48
Gunnar och Sven-Erik kan självständigt 
fatta beslut om aktiviteter på upp till 
750 kr. Vid kostnader därutöver måste 
styrelsen godkänna aktivitetskostnaden.
För att aktiviteten ska kunna godkännas 
måste alla i klubben vara välkomna att 
delta.

Material till Fördelardosan
Vi är 491 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

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

Fordonsbesiktning

B-A Johansson  070-374 95 25
Rickard Andersson 0430-621 81
Anders Bertilsson  035-396 88

Lars-Inge Karlsson 070-5370748

Besiktningsmän

Försäkringsfrågor - MHRF
Har ni några frågor rörande MHRF-
försäkringen ringer ni till klubbens 
försäkringsansvarige och det är Bengt-
Arne Johansson, tel 070-374 95 25

833 Kristiansson Magnus, Halmstad
834 Fredriksson Stefan, Halmstad
835 Jönsson Ulf, Halmstad
836 Haugness Per Otto, Bua
837 Holm Thomas, Träslövsläge
838 Gudmundsson Roland, Laholm
839 Svensson Hans, Ullared
840 Engström Lars, Båstad
841 Sjöström Magnus, Onsala
842 Bosson Dan, Veinge
843 Nilsson Göran, Laholm
844 Paulsson Leif, Östra Karup
846 Johansson Anders, Halmstad
847 Haspe Joachim,  Laholm
848 Svärd Pierre, Halmstad
849 Svanå Emil,  Harplinge
850 Bengtsson Ingemar,  Mellbystrand
851 Henry Bengtsson, Falkenberg
852 Sven Nilsson, Laholm

HFV Ordförande 9 Aug 2016 

HejAllihop! 
“Hujedane! mej, ... det liknar höst ute. 
Träden hukar sig i blåsten, äpplen far 
åt alla håll... Vad är detta? .... Vi som 
brukar ha en fin sensommar, ibland ända 
in i oktober!
Men det har hänt en del kul sen sist! Flera 
riktiga “höjdare”!
Västkustrallyt 2016 blev ju som Ni vet 
en succe´, 224 bilar deltog! 
Grillkvällen i Mellbystrand, 29 juni hos 
Ingemar & Ingegerd...Så trevlig! Halm-
stad Sportscar i Brottet 23 Juli, som 
alltid..jättemysig och välorganiserad!  
Sen var det Köpmannaträffen i Laholm, 
28 Juli.. ca 30 HFV-fordon. Härlig anda, 
solen sken och det gjorde vi också när 
vi väl kom fram..(stopp i bensinfiltret, 
inget x-tra i bagaget.. men en plastdunk 
fanns!..slangarna direkt i..och..Voi´la..).
Nu ser vi fram emot Västkustrallyts funk-
tionärsfest, 3 sept, i Vessigebro. Åh, .. 
Ni.. Vi.. har blivit fler .. 491 medlemmar 
..(om inte någon kommit till sedan jag 
skrev) ... glädjande är att fler ungdomar 
har hittat oss! En Ros till vår redaktör 
som kopplade begreppet Entusiastfordon 
till vår klubb.

Kram Pia     
Ps. Julfest, fixade medlemmar förr..! .. 
”sisådär” 21 år har gått sen Bengt-Arne, 
Ingrid, jag och nyfödde sonen Kevin satt 
i köket på Holms bygdegård och ”mös”...
allt för att inte störa med ”spädbarns-
musik”..!

Hjärtligt välkomna i klubben!
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Nytt från styrelsen

Mail-adresser
Vi har nu över 260 epostadresser i klubb-
ens register men vi är nästan dubbelt så 
många medlemmar.
Alla aktiviteter som arrangeras i sommar 
kommer att publiceras på hemsidan men 
också att påminnas om via mail. Har du 
inte lämnat din adress kan det hända att 
du missar något du gärna skulle vilja ha 
deltagit i.
Så skicka snarast din adress till
maudbrink@hallandsfordonsveteraner.com
PS! Har du sålt/köpt något fordon, upp-
datera vårt register! Skicka till adress ovan.

Vid styrelsemötet den 10 augusti dis-
kuterades och beslutades bl a
Besiktningsavgifter 
för MHRF -försäkring diskuterades.
Beslut: 
Besiktning för icke medlem kostnad 400 
kr + milersättning.
Besiktnings för medlem kostnad 200 kr 
+ milersättning.
Falkenberg historisk racing 
genomförs den 17-18/9 2016, inträde
100 kr per person, biljett gäller båda 
dagarna.
Beslut: Klubben betalar inträdet för 
medlemmar, passagerare betalar 100 kr 
vid entrén (ord.pris 200 kr)
Beslut fattades att köra Västkustrallyt 
2017 i Halmstad.
Kulturnatt i Halmstad vid Teatern den 
29-30/9 2016. Tält ska sättas upp med två 
utställningsbilar i det. 
Beslut: Styrelsen beslöt att bjuda med-
lemmar som kommer och besöker
utställningen på fika.      

Allsång och bilutställning i Vessigebro

Vessigebro Samhällsförening hade frågat 
Hallands Fordonsveteraner om vi skulle 
kunna komma med ett antal veteranfor-
don till den allsångsaktivitet samhälls-
föreningen arrangerade den 16 augusti. 
Detta för att bredda arrangemanget och 
samtidigt ge samhällsmedborgarna något 
vackert att titta på.
Det var inte svårt att tacka ja till en sådan 
inbjudan, speciellt som samhällsföre-
ningen och idrottsföreningen i Vessige-
bro ställde upp på ett så förtjänstfullt sätt 
för oss i samband med vårt Västkustrally 
tidigare i år.
Visst var det ett lite udda arrangemang, 
allsång och bilutställning? Skulle det 
överhuvudtaget intressera våra med-
lemmar? Inbjudan kom sent och enda 
sättet att informera er medlemmar var 
via mail och på hemsidan. Men visst 
fanns det ett intresse för denna idé, ett 
30-tal bilar kom och solade sig i både 
beundrande blickar men också i strålande 
solsken. För vi hade tur med vädret. Om 
medlemmarna var där för allsången eller 
för att visa upp sina fordon undandrar sig 
redaktörens bedömning.

Bo Liljedahl, allsångsledare på Vallarna 
i Falkenberg hade engagerats som all-
sångsledare och även här engagerade och 
underhöll han publiken med både sång 
och roliga historier. Men det var inte bara 
Bo som spelade och sjöng på scenen. Det 
halländska bandet Tongivarna eldade 
också publiken. Att blanda allsång med 
veteranfordon blev mycket lyckat och vi 
ser fram emot en repris nästa år!

Gerd Andersson och Irene Rendahl satte upp klubbens banderoll på staketet

Sven-Erik Andersson hade naturligtvis strandflaggan med sig. Bra initiativ!

Svenska Jaguarklubben var också in-
bjudna till träffen och representerades 
av två bilar.
I allsångspausen var det utlottning av 
lunchbiljetter till fordonsutställarna. 
Lottsedeln var registreringsnumret på de 
utställda bilarna. 10 vinnare drogs som 
alla fick 2 gratisluncher på Restaurang 
Ekholmen i Vessigebro.  
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I en gemsam aktivitet med Svenska 
Jaguarklubben den 14 juli samlades 14 
bilar i Oskarström för gemensam färd till 
Femsjö. En liten ort strax sydost om Hyl-
tebruk. Det var en blandad skara nyare 
och äldre bilar varav 5 st var av märket 
Jaguar. Färden från Oskarström gick över 
Simlångsdalen och vidare genom Bygget 
innan vi “landade” i Femsjö. 
Då vi var så många som 27 personer 
delades vi upp i två grupper av guiderna. 
Den ena gruppen började i museet där 
vi bl a fick höra att Elias Fries kallas 
för svamparnas Linné. Förutom museet 
besökte vi också den välbevarade skolan 
där Elias gått och kyrkan från tidig me-
deltid. Femsjö ligger där gränsen mellan 
Danmark och Sverige gick och kyrkan 
blev svårt skadad under strider mellan 
svenskar och danskar. På 1700-talet 
renoverades den och byggdes till och 
det är den kyrkan man nu kan besöka. 
Att Elias bodde och växte upp i Femsjö 
berodde på att hans pappa var kyrkoherde 
i Femsjö Församling.
Efter besöket i Femsjö gick färden vidare 
till Lahults gårdsbutik, strax utanför 
Rydöbruk, där vi grillade korv och blev 
bjudna på kaffe och kakor samtidigt som 
vi kunde fynda i butiken. 
När detta var avklarat promenerade vi 
ner till den gamla kvarndammen, Mor-
gan Eriksson guidade oss och berättade 
historien om varför, hur och när den kom 
till. Mycket intressant historia. 
Att det för 100 år sedan och med dam-
men som centrum en gång varit ett 
framstående industriområde med ett 
flertal verksamheter syns numera inga 
spår av.

Elias Fries i Femsjö 14 juli

Parkering på gräsmattan framför gårdsbutiken i Lahult Förberedelser inför grillningen

Rektorn på Elias Fries skola i Hyltebruk, Ann-Christin Johansson, guidade oss.

Morgan Eriksson berättade engagerat om dammens, och Lahults historia.

Hasse Johanssons VW 1300 Tord Ahlbergs vackra Jaguar Mark II
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Efter lite diskuterande och tittande på 
olika väderappar tog vi (Rune o jag) Gud 
i hågen och beslutade oss för att besöka 
Billesholms träffen den 14/7 2016. Det 
vi såg på HFV´s filmvisning fick nyfiken-
heten hos oss att ta över. Andra deltagare 
på filmvisningen fick visst inte samma 
”vibbar”, vi såg inte en enda HFV:are till.
Nåväl, Rune valde Dodge 1938 till den 
bil som skulle luftas och visas upp och 
vi anträdde färden, i god tid trodde vi, 
för att vara där när de öppnade kl.17.00.
En felaktig sak visade det sig, när vi 
anlände 16.45 var hela parken nästan 
full av fina bilar. Vi fick knappt plats. 
Så…, till de som tänker sig att åka dit 
en annan gång ger vi rådet att satsa på 
att vara framme kl.16, då kan Ni köra in 
och parkera utan hets.
Väl framme, och tilldelade vår plats, 
så vandrade vi runt och tittade på olika 

Billesholm 14 juli

HFV-medlemmen Rune Nilsson tittar intresserat på en Studebaker
fordon. En del väldigt fina och andra 
mindre fina, men.. de var alla någons 
entusiastfordon.
Alla med fordonsintresse kan känna sig 
välkomna på denna träff.
Efter en stund kände vi oss ganska full-
matade på bilar och motorcyklar och 
tänkte lite på den lekamliga spisen också. 
En korv satt bra!
Lite mer tittande och sedan letade vi 
oss tillbaka till Runes Dodge för en fika 
framför bilen och svarande på en hel del 
frågor om Dodgen.
Innan rusningen ut, startade vi upp och 
gled ut till många beundrande blickar. 
Ytterligare en kul träff att lägga till i 
minneskalendern.
Vädret, ja det blev bra utan en droppe 
regn under hela kvällen. Vår chansning 
gick hem.

Som uppmärksamma läsare noterat har 
Rune Nilsson i Mellbystrand köpt en 
Dodge D 8 1938 som tidigare ägts av 
HFV:s gamle ordförande Lennart Berg-
ström som nu är död sedan 2013..
Vid hämtningen i april 2016 lovade 
Rune att hämta Lennarts fru Birgitta 
till en provtur i Dodgen och en lunch 
någonstans.
När den forslades ut ur garaget/museet 
i Oskarström hade den tillbringat nästan 
30 år i museet med undantag för några 
korta rundor på fina vägar.
Efter en tid hos välkände Bengt-Åke 
Johansson ,som gjorde en rejäl översyn, 
var det så dags ,efter lite turer som prov, 
att uppfylla löftet till Birgitta.

Dodge resan

Dag och tid bokades och vi hämtade 
Birgitta vid huset i Oskarström för vidare 
färd ut i det blå. Vi, det var Rune och 
Arne med fru Lena, hade planerat dagen 
för en lunch ute på naturfagra Ringenäs 
golfklubb.
Väl där parkerade vi den fina bilen 
ståndsmässigt, nära restaurangen, under 
mångas beundrande blickar. En Dodge 
1938 med så vackra damer ser man inte 
var dag.
Efter avslutad lunch, den var god, så tog 
vi en tur över Tylösand, genom centrala 
Halmstad och ut mot Oskarström igen 
där vi lämnade en nöjd Birgitta Berg-
ström.
Dodgen då, jo den skötte sitt uppdrag 
med heder, verkligen en dröm att åka 
omkring i naturen i en så skön bil.
Text o foto Arne Åkerblom

Birgitta tar adjö av Dodgen

Din bästa bilaffär.

PA Bilmäklarna
Förmedlar - Köper - Säljer - Byter

För information om bilar i lager se www.pabilmaklarna.se
PA Bilmäklarna, Gränsvägen 7, 312 60 Mellbystrand • 070-624 11 36
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Laholms torg 28 juli

Torget i Laholm fylldes med läckra bilar denna soliga kväll. Foto Lars Ljungberg.
Här är vi inbjudna till Köpmannaförening-
ens arrangemang på Laholms Torg.
När vi anländer, något sent ... är många 
redan på plats. en del kom och någon 
körde, men jag gissar på att vi var ett 
30-tal ekipage!
Solen skiner och här är mycket folk i 
rörelse. Besökare vill ta foto på sig själva 
vid bilarna, mysigt!

En riktig folkfest i gemytlig anda. 
Solveig hade HFV-broschyrer  ovanpå 
bakluckan på sin Oldsmobile, vilket såg 
mycket trevligt ut. Efter lite mingel, nån 
vilt-hamburgare var det dags att ställa ko-
san hemåt. Tiden försvinner fort när man 
har roligt. Tack, Laholms köpmän för att 
vi fick delta i denna härliga stadsfest!
Text Pia Idersjö

Resa till Bynanders Motormuseum i Svenljunga

Fika längs vägen vid Holsljungasjön

Entrén till museet har formen av en myck-
et berömd vodkaflaska som gjordes här

Samling vid entrén till motormuseet

Söndagen den 14 augusti bestämde sig 
ett gäng HFV-are att besöka Bynanders 
Motormuseum i Svenljunga. På vägen dit 
skulle man passera Limmared och gå in 
och titta på glashyttan och den utställning 
som visades.

Naturligtvis skulle vi också äta Lim-
mareds Värdshus berömda wienerschnit-
zel. Den finns i 4 storleka, allt från liten 
till extra stor. Vi valde medium och den 
var inte liten den heller. Undrar hur stor 
extra stor var?

När alla var mätta körde vi vidare till 
Svenljunga och motormuseet, som var 
väl värt ett besök. Det är sällan man 
träffar på ett så välskött museum med så 
välrenoverade fordon.

Foto Lars-Olof Johansson
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Larslanda 15 juli

Dagen innan Wheels and Wings i Falken-
berg landade uppvisningsflygarna på 
Larslanda flygfält, strax utanför Morup.
Falkenbergs Flyg- och Fordonsveteraner 
utgjorde välkomstkommitté tillsammans 
med några medlemmar i HFV.
Det skulle grillas senare på kvällen och 

Amerikanska militärfordon från 2:a världskriget var på plats

De två otroligt skickliga piloterna 
skrev ett hjärta i rök på himlen

Falkenbergs Flyg- och Veteranfordons 
Piper Cub fanns naturligtvis på plats

Jakob Holländer drar runt propellern på sitt plan före start
medan grillarna värmdes upp passade de 
båda uppvisningspiloterna Jakob Holl-
änder och Bengt Andersson på att värma 
upp inför uppvisningen på Wheels and 
Wings och bjöd på en fantastisk flygshow 
inför djupt imponerade klubbmedlemmar.
En kväll som blir svår att glömma! 

Vi två Opelentusiaster från Falkenberg, 
undertecknad och Bengt Arnmo, deltog 
i Svenska Opelklubbens stora träff sista 
dagarna i juli och som i år var belägen i 
Karlsborg, som ligger vid Vätterns västra 
strand och är känd för sin fästning och 
militär.
Vi körde via Torup och Nissastigen upp 
till Jönköping och därifrån väg 195 ut-
med Vättern fram till Karlsborg. 
Strax söder om Hjo, på ditresan, small 
det till i min Rekord 65 och temperatur-
mätaren gick upp på rött. Efter en titt 
under motorhuven kunde konstateras 
att fläktremmen gått av. Det var bara att 
sätta dit en ny. Sagt och gjort, efter tio 
minuter var vi på väg igen.

Gary Jonsson och Bengt Arnmo sitter 
och fikar vid Vättern under lördagen.

Lunchpaus under rallyt på fredagen med 
utsikt över Vättern.

Borgat för träff!

Trots att det kom ett par skurar så blev 
träffen väldigt lyckad, förutom de van-
liga träffaktiviteterna besökte vi museét 
på fästningen och gick en uppskattad 
guidad tur på densamma. Men höjdpunk-
ten var utställningen på lördagen och 

samkvämen på kvällen med middag och 
prisutdelning där bland annat årets oturs-
pris gick till en medlem från Örebro som 
hade fått punktering, inget konstigt i sig, 
men han hade ingen luft i reservdäcket.
Sammanfattningsvis – kanon!
Text o foto Gary Johnsson/Bengt Arnmo

Pensionärs-
körning 

Den 8 juni körde Kjell Jönsson och 
Solveig Johansson pensionärer, boende 
på Lingården i Laholm. På bilden ovan 
syns Kjell hjälpa en pensionär in i sin 
stora Cheva. En mycket lämplig bil för 
denna typ av åkturer.
Foto Solveig Johansson

Sven-Erik Andersson från Tvååker var 
naturligtvis på plats på Larslanda med 
Volvo PV Sport och självklart gjorde han 
reklam för HFV genom att hissa strand-
flaggan. Fint initiativ!
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Orädda som vi är beslöt vi oss att göra 
ett besök i Magnarps hamn denna första 
söndag i augusti.
Vi, det var Eskil o Britt Marie Hylander 
med sin Porsche 911 och Rune och Arne 
med hustrun Lena.
Rune bestämde att i dag skulle Dodgen 
motioneras. Vi tog vägen över Båstad – 
Förslöv och Vejbystrand fram till Mag-
narps hamn där vi var ett av de första 
ekipagen, kl. var 12.45 och det börjar 
inte officiellt förrän 14.00.
Ett tips till alla, var där i mycket god 
tid så får ni bra plats, vid 13.00 var det 
välfyllt av folk och bilar.

Magnarp 
7 augusti

Det var ömsom regn och lite solsken och 
vi hann med att både fika och titta på 
fordonen. Kul också att se några kända 
ansiketn , nämligen Bengt Andersson i 
Veinge med fru Margit. Men … utan bil 
då de inte visste om att det var bilträff 
här. I övrigt var det som vanligt d.v.s inga 
HFV medlemmar i övrigt.
Träffen som sådan är mycket gemytlig. 
Det finns en restaurang med bra mat (in-
tygar Bengt o Margit, som åt Horngädda 
med gröna ben). Glasskiosk, badmöj-
ligheter för den som vill (ingen av oss 
ville) och en massa fina bilar. Från 
Fiatklubbens samling till Excalibur och 
många andra snygga fordon. Finns nog 
något för alla ögon.
Så kom det då, regnet, och man fick se att 
parkeringen började tömmas på fordon, 
alla intresserad att komma hem innan 
ruskvädret.
Vi som skulle över åsen klarade oss bra, 
inte många droppar regn föll på oss.
Text o foto Arne Åkerblom

Rune Nilsson nyinköpta Dodge beund-
rades av många träffdeltagare

Vi var ett 25 tal glada mopedister som 
samlades vid Tre laxar i Mellbystrand 
för i samlad trupp köra till Hallands 
astrologiska sällskaps observatorium i 
Tönnersa. Där vi blev guidade av Char-
lotte Helin och Arne Sikö samt  se en del 
av deras utrustning.

Här får vi lite information om solen, 
jorden och övriga planeter av Charlotte 
Helin. 

Arne Sikö visar att vi kan se solfläckar. 

Här får vi bekanta oss med  en kikare och 
titta på landskapet bredvid. 

Mopedutflykt 26 maj

Efter besöket vid observatoriet körde 
vi till Gulbrannagården där vi fikade.
En trevlig mopedrunda och mycket bra 
mopedväder. 
Text, foto Egon Lindqvist, foto Roland 
Andersson

Mopedisterna hälsar på hos 
Specialsnickeriet i Veinge
Den 7 juli13.30  är det 28 st gubbar och 
damer som kör till Sune Johansson i 
Veinge för att titta på fabriken för special-
snickerier. 
Sune visar oss runt i lokalen  och vi får se 
olika maskiner i arbete och beställningar 
som skall ut till kunder. 
I anslutning till kontoret har Sune gjort 
en liten myshörna med en Jukebox. 
Efter 1.5 timme tackar vi Sune och kör 
vidare till Veinge motorcrossbana där 
ska vi ta en paus ock grilla och snacka 
en stund, innan vi kör hemåt.
Text o foto Roland Andersson
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.Rundan startade i Laholm och vidare till 
Våxtorp där mopedisterna från Våxtorp 
och Ålstorp mötte upp.Färden gick sedan 
över Menlösa-Dömestorp-Östra-Karup 
där vi körde upp för Hallandsåsen vilket 
blev ganska kämpigt för en del av vete-
ranerna. Uppe på åsen gick färden över 

Mopedrunda 21 juli

Lya ljunghed-Lya-Finsbo-Båstad och 
vidare till Ingemar och Ingegärd Påls-
son i Mellbystrand där den sedvanliga 
grillningen ägde rum.Eftermiddagen 
var mycket varm och solig,ett riktigt 
bra mopedväder. Vi var 28 mopedister. 
Text o foto Egon Lindqvist

Torsdagen den 4 Augusti åkte moped-
gänget i Laholm med omnejd en runda. 
Vi var 41 mopedister varav 3 tjejer.
Färden gick till Kungsbyggets äventyrs-
park där möjliga aktiviteter är Zipline, 
Rodel, Laserskytte och Bungy Rocket 
för den riktigt våghalsige.
Vi grillade korv där och några åkte även 
Zipline. 

Ganska mysigt trots lite regn.

Samling vid Våxtorps marknadsplats

Mopedrunda 4 augusti

Text o foto Egon Lindqvist

Unnaryd 13 juli
Som vanligt drog Unnaryds-dagen med 
årets största knallemarknad mängder 
med HFV-are och som vanligt parkerades 
bilarna på ängen vid Hembygdsgården. 
Att det är ca 600 promenadmeter till 
marknadsplatsen avskräcker inte våra 
aktiva medlemmar. Vad kan vara bättre 
än lite motion innan alla marknadskara-
meller, ostar, korvar, hamburgare och allt 
annat ätbart som bjuds på en gammaldags 
marknad.
Arne Brorsson hade sett till att alla 
HFV-are fick gratis kaffe och våffla i 
Hembygdsgårdens café. Ett mycket upp-
skattat initivativ. Tack Arne!

Lars-Olof Johansson och Sven-Erik An-
dersson körde engelskt denna dag och 
här poserar de “engelska” herrarna 
framför några engelska “katter”.

Även om man blir bjuden på kaffe och 
våffla smakar det bra med egen fika 
bakom egna bilen

Två nya medlemmari vårt mopedgäng, 
Vailett o Mats Andersson, passade på 
att åka Zipline
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Odensjö 7 augusti

I början av augusti varje år, som redak-
tören kan minnas har det varit en for-
donsfest i Odensjö Hembygdspark. Och 
så även detta år.
Ett 100-tal bilar hade samlats i parken, 
som ligger alldeles bredvid sjön Bolmens 
västra strand. Det fanns allt från super-
renoverade bilar till så kallade rat rods. 
Alla smaker tillgodoseddes och som 
vanligt var många medlemmar i Hal-
lands Fordonsveteraner där för att visa 
upp sina bilar.

Förutom alla bilar fanns det otroligt fint 
renoverade lastbilar att beundra och man 
kan fundera över vad det är som driver 
en person att lägga ner så mycket pengar 
och arbete på att renovera ett arbetsfor-
don till ett skick som det inte ens hade 
när det var nytt. Vi som får möjlighet att 
se dessa “konstverk” tackar och bugar. 
Nu är det inte enbart bilar som besöker 
Odensjö Hembygdsgård denna dag, an-
talet motorcyklar som var på plats var 
oräkneliga. Det fanns både gammalt och 
nytt att beskåda.
Även traktorer i nyskick visades upp 
liksom ett antal välrenoverade mopeder.
Kön till våfflorna var halvtimmeslång, 
kön till varmkorven kortare och kön till 
marknadsståndet som sålde marknads-
karameller var mycket kort. På scenen 
spelades det musik från 50- och 60-talet. 

Här ovan syns några av alla de HFV-bilar som var på plats i Odensjö

Det var så många motorcyklar på träffen så det var lönlöst att ens börja räkna

Sällan har man sett så många välrenoverade lastbilar på samma gång

Ett par superrenoverade mopeder visades upp inne på hembygdsgården

Undrar om denna Volvo BM-traktor var 
lika fin när den var ny?

Ett bra exempel på hur man semestrade 
förr i tiden med en Volkswagen-buss
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Mellbystrandsgrillning 29 juni

Solen sken från en klarblå himmel denna 
ljuvliga sommarkväll. Annat hade det va-
rit under dagen med regn och rusk. Visst 
var vi förunnade lite sol, om inte annat 
som omväxling till 2015 då vädrets mak-
ter inte var lika tillmötesgående som i år.
Ett 30-tal bilar kom till träffen hemma 
hos Ingemar och Ingegerd Paulsson. Alla 
kom inte i sina veteranfordon utan hade 
valt ett modernare fortskaffningsmedel.
Grillarna bemannades av i huvudsakli-
gen män (kan inte förstå detta?) medan 
den kvinnliga delen av deltagarna dukade 
upp vid borden. Arbetsfördelning, eller?
Vi hade ett par nyare medlemmar som 
var med för första gången och för att 
hjälpa dem att hitta samlades ett antal 
mer hittevana HFV-are på parkeringen 
vid Tre Laxar för att ta täten och lotsa 
nykomlingarna till rätt plats.
Som vanligt hade Ingemar och Ingegerd 
ställt fram bord och stolar i ladan och 
alla som ville kunde sitta inomhus och 
inmundiga korv och andra nyttigheter 
som tillagats på grillen.
Efter mat- och kaffeintag vidtog sed-
vanlig däcksparkning och tittande på 
varandras fordon. Några hade nyinköpta 
fordon som inte synts innan och det 
blev tillfälle till en hel del frågor och 
synpunkter.
Ett stort tack till Ingemar och Ingegerd 
för att ni tar er tid och lägger ner arbete 
på att ta emot oss varje sommar veckan 
efter midsommar!

Volvo 1926
Som vanligt trångt runt grillarna och fullt på parkeringen

Chauffören Hjelm körde en av de första Volvobilarna runt i hela Sverige. Här har 
han stannat till på Stortorget i Halmstad. I bakgrunden syns Tre Hjärtan.
1926 byggdes de 10 första provvagnarna 
av märket Volvo. Karossen till de första 
bilarna var ritade av landskapsmålaren 
MasOlle. MasOlle hade 1925 skapat en 
kaross på ett Voisin-chassi, som hade 
presenterats i Svensk Motortidning och 
kanske det var därför som Assar Gabri-
elsson gav MasOlle uppdraget att rita den 
första Volvokarossen. MasOlle var också 
den person som skapade Volvosymbolen, 

den gamla symbolen för järn lutad snett 
över kylaren.
Av de 10 provseriebilarna var nio öppna 
och en täckt. Monteringen av bilarna 
gjordes i Galcos lokaler, nära Vanadis-
plan i Stockholm. Samtliga karosser 
byggdes av AB Adolf Freyschuss. För 
att marknadsföra den nya svenska bilen 
körde man runt och visade upp sig i alla 
större svenska städer.
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Nyinköpt racermaskin och nu börjar 
bilens ombyggnad! En helt vanlig CLK 
sport 230 kompressor, inget jättespeciellt 
med den om man inte räknar den sköna 
formen på fordonet. Den kanske ser ut att 
vara i bra skick på bilden, men framför 

kamerans lins döljer sig en dålig grill 
och en kass huv samt två framskärmar 
som borde ”arkiverats” för länge sedan.
När jag äntligen hade bestämt mig för 
vad jag ville ha och göra med bilen så 
blev det ett komplett kjolpaket i glasfi-
ber. Hade aldrig arbetat med glasfiber 
på detta sättet innan så det har varigt 
mycket prova på och läsa sig till hur 
man ska göra. Har för det mesta följt RP 
glasfiberguiden i bilsport tidningarna. 

Det var spännande att öppna de olika 
paketen som kittet låg i, uppslukad av 
extasen så hade jag ännu inte insett vad 
jag hade gett mig in på.

Emil “Skånken” Svanå
bygger om en Mercedes 
CLK Sport 230 kompressor

Selfieporträtt, Emil “Skånken” Svanå Den färdigrenoverade Mercedesen 

Detta är första monteringen eller lite mer 
”jag tejpar ihop skiten för jag är otålig”. 
Det ser inte ut mycket för världen, men 
för mig var det en underbar stund. Att se 
bilen såhär ihopkastad var en fröjd för 
mina ögon, hela jag fylldes med glädje 
och motivation. Jag upptäckte väldigt 
fort att jag var tvungen att ha ett par 
löjligt breda fälgar, det kan falla vissa 
i smaken att ha men allt jag ser med ett 
par 12” breda fälgar är en spårig bil som 
väsnas massor. Speacers blir lösningen.
Innan de bakre skärmkanterna kunde 

monteras så var jag tvungen att justera 
hjulhuset en gnutta, ca 50mm av bakskär-
men är uppkapad, ihopsvetsad utvalsad 
och kittad. 
Arbetet och bilderna är gjorda och tagna 
lite som jag ville och komihåg att ta foto, 
så det kan vara lite rörigt.
Här var det dax att förbereda till monte-
ring av skärmkant. Plåtrent ska det vara, 
inte en gnutta färg får vara kvar.
Kanterna fästes med polyester och glasfi-
ber emellan.
Skruvarna sitter där bara för att hålla 
fast biten stadigt under härdningstiden, 
de åkte ut så fort polyestern hade härdat. 

Ett lager med glasfiber las på utsidan av 
skarven för att stärka den ännu mera och 
det hjälpte också till med att jämna ut den 
grova kant det blev.

Jag började spacklingen med glasfiber-
spackel som en stadig botten för att för-
hindra sprickbildningar i framtiden. Det 
är smärtsamt så hårt det där materialet 
är, man slipar och slipar och slipar men 
det händer inte ett jota…
Finspacklingen på börjad. Det ser bra 
ut på bilden, men tro mig det är väldigt 
mycket arbete kvar. Jag kan säga med 
säkerhet att 30% av detta projektet är 
bara bearbetning av bakskärmarna. Skit-
tråkigt om ni undrar. Nu har det hänt en 
del och livsviljan har kommit tillbaka. 
Jag tycker det är såååå tråkigt att hålla på 
med sånt däringa kemiskt klet. Detta blev 
min sista match med bakskärmarna innan 
ett proffs får fixa det, mina kunskaper 
räckte inte  till.
En liten överraskning var att jag fick ett 
val. Valet att skärmkanten skulle passa 
med bakre stötfångaren eller sidokjolen. 
Stötfångaren vann, det verkade enklare 
att förlänga ena kjolen än att bygga om 
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stötfångaren. 11 mm var det som be-
hövdes för att jag skulle få den passform 
jag var ute efter. Att arbetat så här mycket 
med glasfiber fick mig att sänka min stan-
dard med passformen. Att göra så det blir 
MB original passform på sakerna kostar 
mycket mer än det smakar. Så blev det, 
inte bra men OK.
Fronten hade nu legat upp och ned ett 
tag och det satte sina spår. Den var för 
bred numera så fram med Dremilen och 

snitta ett litet jack i mitten för att bli av 
med spänningarna som uppstått. 
Här ligger den i spänn med lite FK 
medans jag förstärker med glasfiber där 
jag kapade. På skarven lägger jag vävd 
glasfiber, det är mycket starkare än det 
där trasslet man oftast ser.
Det var en fraktskada på ena stussen 
som är emellan lyktan och huven så det 
var bara till att laga. Här lägger jag en 
plåtbit  som botten till hörnet som mall. 
Runt om denna läggs det glasfiber både 
på framsida och baksida.
Detta är en inblick på de största mo-
menten i detta projekt, alla detaljer så-
som lister och diverse annat lämnas år 

eran fantasi att spekulera i. Bilen blev 
precis färdig för uppvisning på Halmstad 
SportsCar event den 23 juli 2016. 02,00 
den 23:e var det vaxat och jag hade 
hoppat till kojs för att gå upp 05,00 bre 
mackor och koka kaffe.
”Färdigt” Resultat av mitt projekt. Min 
CLK DTM.
Mer intressanta byggen kommer i fram-
tiden. 
Text o foto Emil Skonken Svanå

Några pärlor i Dalsland
Det finns mycket att se i vårt avlånga, 
vackra sommar-Sverige. Detta år valde 
vi Dalsland för att rasta vår veteranbil. 
Vi ville inte bara köra bil, vi ville också 
ha vackra naturupplevelser och hitta 
trevliga vandringsleder. Vi skulle också 
hitta någonstans att bo till ett rimligt pris, 
gärna vid vatten. Dalsland verkade vara 
ett landskap som kunde uppfylla alla våra 
önskningar och det gjorde det också.
Då vi inte ville köra E6 och absolut 
inte bli drabbade av trängselskatt när 
vi passerade Göteborg valde vi att köra 
vägen över Vårgårda och sedan vidare till 
Vänersborg där vi körde upp på riksväg 
45. Som vanligt på somrarna var vägen 
hårt trafikerad och där pågick också en 
hel del vägarbeten, vilket gjorde resan 
ganska tråkig. Lösningen blev att köra 
av väg 45 redan i Mellerud och välja 
små krokiga, men asfalterade vägar för 
vår fortsatta färd genom landskapet mot 
vårt mål, Edslekogs Wärdhus.
Vägen vi valde var nog den svettigaste 
jag kört. Krokig är bara förnamnet. Back-
krön man inte såg över och inte hade en 
aning om åt vilket håll vägen svängde, 
för svängde gjorde det. Den raka mo-
torhuven gjorde inte körningen lättare 
och inte heller avsaknaden av styrservo.
Väl framme visade det sig att vi valt helt 
rätt hotell. Vi hade rum mot sjön och en 
helt underbar utsikt. På kvällen kunde 
man inmundiga en öl på den stora altanen 
och där intogs också den rejäla frukosten. 
Och den behövdes för vandra det skulle 
vi. Men hur långt och vilken led? Vi 
gav oss ut från hotellet och hamnade på 
Storspåret som vi följde i ca 4,5 km. Nu 
började vi bli både lite trötta och törstiga 
men det fixade naturen som bjöd på 
smultron, hallon och körsbär. Vandringen 
tillbaka till hotellet gick på ett kick efter 
den vitamin- och sockerinjektionen.
När man är i Dalsland måste man natur-
ligtvis också åka till Håverud och titta på 
akvedukten. Det gjorde vi rejält genom 
att åka turistbåten M/S Nils Eric-son af 
Håverud. Vi slussades upp till akveduk-
ten och sedan vidare till sjön Åklång och 
tillbaka, en resa på 4 timmar. Även om 
det är vackra omgivningar känns 4 tim-
mar på en liten båt ganska långa.
Vi var inte ensamma med veteranbil på 
hotellet. En norsk familj var där i en 
ganska nyinköpt Buick Riviera. Alltid 
kul att träffa likasinnade

Hotellet i Edsleskog med Jaguaren i 
förgrunden

Den norska Buicken, Jaguaren skymtar 
lite bakom

Mycket vacker vandringsled

M/S Nils Ericson av Håverud

Hotellrummet bjöd på utsikt över sjön
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Söndagen den 22 maj hölls årets upplaga 
av en av västsveriges största bilträffar, 
Tjolöholm Classic. Liksom tidigare år 
hade Gunilla och Roy ordnat så att HFV 
fick en bra plats att ställa ut våra bilar på.
Nytt för i år var att Volvo hade gått in 
som huvudsponsor och de passade på att 
ha premiärvisning för sin senaste kom-
bimodell. Kul att se att krom har blivit 
populärt igen.
Årets tema var just kombibilar, och en 
av de mer ovanliga var en Volvo 850 
kombi. Inte så ovanligt tänker du kanske, 
men just denna modell byggdes bara i 
3 exemplar och endast två finns kvar. 
Den ena står på Volvos museum och den 
andra finns i Halmstad. Bilen det gäller 
är tävlingsversionen av 850 kombi som 
användes i BTCC 1994. Just denna bilen 
har chassinummer 001 och kördes av 
Richard Rydell och finns numera i Halm-
stad, där den har renoverats till nyskick 
av nuvarande ägaren.
HFV:s medlemmar stod i år inte bara 
i HFV:s ”monter” utan flera HFVbilar 
fanns bland olika märkesklubbar. Kul att 
se att såpass många har bilar som klarar 
den långa resan till denna trevliga träff. 
Hoppas att vi får se ännu fler till nästa år.
Text o foto Horst Grieger

Tjolöholm 22 maj 2016

Liten och naggande god, med träffens 
minsta släp

En trogen HFV-deltagare med sitt 
prydliga ekipage

Porsche 912. En bil som förtjänar 
betydligt mer uppmärksamhet

Trevligaste kylarprydnaden på träffen

Snyggaste kylarprydnaden på träffen

Hemmabyggd husvagn från 50-talet

Ett alternativ, om man inte har husvagn

Visst är väl en blomvas trevligare än 
en mobiltelefonhållare

REX 147 R 1925, ägd och renoverad 
av Bengt Malmsten

3-hjuling med ”måsvingedörrar”. 
Snygg? Nej! Udda? Ja!

Bedford CA 1967 med tippbart flak. 
Definitivt en av de mer ovanliga bilarna 
på träffen

BMW 635 i Grupp 5 utförande från 
80-talet

Hallands Fordonsveteraner
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Snyggaste display. Laverda 750 från 1968

Volvo 850 Kombi TWR

Jag körde Cresent Compact när jag 
fyllde 15. Nuförtiden får man köra en 
sån här tuffing

Porsche Boxster (med annan kaross)

Kan ni identifiera den här baklampan??

Fortsättning Tjolöholm 22 maj

För nionde året i rad var det dags för 2016 
års veterantraktorrunda i de södra de-
larna av Halland. Söndagen den 19 juni 
vid tiotiden lämnade hela 108 ekipage 
starten på Vallberga Lantmän, Vallberga. 
Vi körde genom Månstorp vidare ut till 
Mellby där vi stannade och fikade vid 
traktorpullingbanan. Under tiden som 
vi fikade stannade tre nyfikna par i sina 
A-Fordar, hemmahörande i Dalarna, för 
att se på alla veterantraktorerna. 

Traktorrunda 19 juni

Efter fikan gick färden vidare mot Skot-
torp, Skottorps slott, Torp, Värestorp för 
att sedan passera äldreboendet Solgården 
i Våxtorp där pensionärerna satt och 
studerade alla ekipagen. Från Våxtorp 
körde vi vidare via Skråmered mot avs-
lutet i Ålstorp, där det bjöds på kaffe och 

hembakat. Vid avslutet stötte vi åter igen 
på paren med A-Fordarna som var på väg 
mot Vardagsmuseet. Vad vi arrangörer 
vet kom alla ekipage runt utan problem 
och med glada miner.
Text o foto Neta Johansson
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Den 1 juni anordnade Solgårdens äldre-
boende i Våxtorp något som de kallar 
raggarträff där det ges tillfälle för de 
boende att åka en runda i Våxtorp med 
tidsenliga raggarbilar. 

Raggarträff 
i Våxtorp

Det visades även en del äldre bilar, trak-
torer och mopeder. Fordonsägarna var 
övervägande medlemmar i HFV . Efter 
åkturen och visningen bjöds det på gril-
lad korv och potatismos ,kaffe o kaka. 
Text o foto Egon Lindqvist

Fullt med glada och tacksamma pensio-
närer som fick uppleva ungdomsminnen 
i Solveig Johanssons vackra cabriolet

Volvo PV var en vanlig ungdomsbil på 
1950- och 60-talet

De traktorer som visades upp på äldre-
boendet väckte många glada känslor till 
liv. Många av de äldre på detta boende i 
Våxtorp har sina rötter på landsbygden

Lasse Ljungberg i Löddeköpinge

Löddeköpinge den 26 juli
Till Löddeköpinge ska det åkas om man 
är sugen på en träff i “megaformat”! Det 
var Lasse och gänget. 
Varje vecka arrangeras tisdagsträffar 
här. En riktig folkfest med “sillavagnar”, 
korv, hamburgare och godisstånd. Även 

Som alla nog vet är Lasse Ljungberg förtjust i Mercedesbilar.

Mer MercedesKameran hittade också en Excalibur
matköerna är i megaformat. 
Rejäl marknad med försäljning av nos-
talgiföremål, modellbilar etc. Massor av 
utställare och besökare. 
Här vimlas det rejält, mycket im-
ponerande!
Text Pia Idersjö. foto Lars Ljungberg

Besök i Bua 3 juli

Marianne Johansson njuter av sol och 
värme på stranden i Bua.
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3 sidor från Västkustrallyt 2016

Första gången entusiastbilar av årsmodell 1987 till 2006 körde Västkustrallyt. Jättekul att så många tog chansen!

Det blev trångt på parkeringen när alla skulle äta den glass Sia bjöd på i Slöinge

Vackra och glada kylarprydnader

Det var strålande solsken då 224 fordon 
samlades på och runt Tullbroskolans 
grusplan tidigt på morgonen den 6 juni 
för att köra Hallands Fordonsveteraners 
37-e Västkustrally.
 Ett nytt inslag detta år var att även 
entusiastfordon i årsmodellerna 1987 
till 2006 var välkomna att delta i rallyt. 
Orsaken till det beslutet var att klubben 
ville locka  de lite yngre bilentusiasterna 
och få dem att förstå hur roligt vi har det 
i Hallands Fordonsveteraner. 

Det var andra gången rallyt hade start och 
mål vid Tullbroskolan i Falkenberg och 
det vackra vädret gjorde att efteranmäl-
ningarna blev fler än vanligt, vilket in-
nebar att rallyt satte nytt deltagarrekord.
Rundan var på ca 9 mil med 4 kontroller. 
Samtliga kontroller var bemannade.
Kontroll 1 var på Larslanda Flygfält strax 
utanför Morup där deltagarna fick berätta 
vilket däcktryck de hade i höger fram-
däck och sedan kontrollerades detta och 
poäng sattes i förhållande till avvikelsen.

Den kanske vackraste bilen Morris Ga-
rage någonsin gjort, en MGA Twin Cam 
ägd av Thomas Cronqvist, Vessigebro
Foto Marianne Carlsson
Att arrangera och delta i ett rally för vete-
ran- och entusiastfordon är jätteroligt. 
Det är variationen på fordonen som är 
den riktigt stora behållningen. Här finns 
lanstbilar, bussar, motorcyklar, förkrigs-
bilar, sportbilar, jeepar, mitlitärfordon, 
ja nästan allt som rullar kan man få se 
i denna typ av rally. Vilken upplevelse!

Svensk Bilprovning började sin verksam-
het 1965 i denna bil, en Volvo Starke
Foto Marianne Carlsson

Kontroll 2 var vid motorbanan i Ljungby. 
Detta var en frågekontroll med två frågor. 
Inga hjälpmedel var tillåtna och tiden 
var också begränsad. Tyvärr blev det 
vid denna kontroll en del köer, vilket 
vi djupt beklagar och tar lärdom av till 
nästa års rally.

Kontroll 3 var vid idrottsplatsen i         
Vessigebro där deltagarna också fick 
svara på frågor men även köpa ham-
burgare, kaffe, våfflor, glass etc. En 
oerhört populär kontroll som gjorde att 
många stannade ganska länge och njöt av 
det vackra solskenet och möjligheterna 
till att få något i magen. Här fanns också 
6 toaletter varav två var handikappanpas-
sade. Mycket uppskattat! 

fortsättning på nästa sida
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Ögonblicksbild från parkeringen på Tullbroskolans grusplan
Foto Lars-Olof Johansson

Två vackra flickor från Tvååker i en Triumph Spitfire. Pia Pettersson vid ratten 
och som kartläsare Åsa Isaksson. Foto Lars-Olof Johansson

Sven-Erik Andersson, rallygeneralen, till 
vänster och rallyts starter och prisutde-
lare Michael Bengtsson studerar del-
tagarlistan och letar vinnare.
Foto Lars-Olof Johansson

Efter att ha parkerat, svarat på frågor 
och kanske passat på att fika eller äta 
något skulle att bilar passera ut genom 
portalen som leder in till Brovallen. 
Portalen är ca 2, 6 meter men kändes 
trång för åtminstone fullvuxna ameri-
kanska bilar. Inga skrapsår kända!
Foto Marianne Carlsson

fortsättning från föregående sida
Fjärde och sista kontrollen var vid Sia-
Glass i Slöinge. Där bjöd SiaGlass alla 
rallydeltagare och medpassagerare på 
en glasskula. Här stannade också många 
länge och njöt av den goda glassen. Nu  
började många få ont om tid , målgång 
var satt till senast 14.30 då prisutdelning 
en var planerad till kl 15.00.

Västkustrallyt 2016, sidan 2

Att ha två kontroller som lockade till 
längre stopp var kanske ett misstag då 
ett antal tävlingsdeltagare helt enkelt inte 

hann fram till målet innan tiden runnit ut.
Starten gick kl 09.30 och efter 45 minuter 
vara alla bilar ute på rallyrundan. 

fortsättning nästa sida

Bengt Erixon i Heberg äger denna vackra Morris Minor Traveller med trästom-
me från 1962. Foto Lars-Olof Johansson
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En vanlig bil på 50-talet, ovanlig bil på 
2000-talet. Ford 17 M P2 1959
Foto Marianne Carlsson

Det smakade gott med glass denna varma, soliga dag. Foto Lars-Olof Johansson

Prisutdelaren Michael Bengtsson till 
vänster gratulerar rallyvinnaren Jan 
Enochsson, Laholm.
Foto Lars-Olof Johansson

Christian Karlsson i sin VW 1302 Cab 
från 1972. Foto Marianne Carlsson

En VW Buss Kombi 233 från 1963 ägd 
av Göran Hardenmark, Harplinge
Foto Marianne Carlsson

Västkustrallyt 2016, sidan 3
fortsättning från föregånde sida

Första bilarna, de äldsta, hade då 5 tim-
mar på sig att köra de ca 9 milen medan 
de senast startande lite drygt 4 timmar.
Starter och prisutdelare var “ny” för året 
och hette Michael Bengtsson, Halmstad.
Iklädd röd/gul/svart cowboyhatt och gul 
väst fick han i väg alla fordon i tid och 
förrättade även prisutdelningen.
Även här uppstod lite problem då alla 
inte hade koll på sitt startnummer och 
kansliet blev tvungna att leta upp namn 
också för att vinnarna skulle ge sig 
tillkänna. Allt löste sig dock och mängder 
av skänkta priser delades ut.
Maximal poäng i rallyt var 700 och 
segraren Jan Enochsson, som körde en 
DKW 1000 från 1961, nådde respektin-
givande 680 poäng.
Peoples Choise valde en A-Ford 170 
De Luxe från 1931 till utställningens 
vackraste bil. Ägare, Benny Bengtsson, 
Falkenberg.

Grillarna användes flitigt i Vessigebro. Foto Marianne Carlsson

En efteranmäld Fiat 500 från tidigt 
1970-tal. Jättesöt liten bil!
Foto Marianne Carlsson

Den hårdgjorda grusplanen vid Tullbroskolan fylldes. Foto Lars-Olof Johansson

Rallyts vackraste bil enligt besökarna, 
en A-Ford 170 DeLuxe från 1931
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Viken-träffen
Den 22 juni, dagarna innan midsommar, 
beslutade sig Rune Nilsson att ta en tur 
till Viken.  Det innebar att jag fick den 
stora äran att ratta hans fina MB 450 SL 
1973.Vikens hamn är en fantastisk plats 
med sin spontana bilträff en onsdagskväll 
i varje sommarmånad.

Här brukar vid bra väderlek samlas ett 
sextital fina bilar, en blandning av väldigt 
gamla, gamla och lite modernare entusi-
astbilar. Kul att strosa runt och titta på de 
fina bilarna.
I Vikens hamn, där träffen är, finns 
förutom bilarna en mängd fina båtar att 
titta på samt bra restauranger runt om i 
hamnen, lite för alla smaker.
Så HFV medlemmar ta Er en tur till 
Viken en skön sommarkväll, det kan 
rekommenderas.
Kvarvarande träff i år är 21/9.
Text o foto Arne Åkerblom

Lasse Ljungberg besökte

Sofiero 3 juli

Bengt-Arne har skaffat sig en riktig 
utmaning när han åtagit sig att återställa 
en Volvo 659 från 1935 till sin forna 
glans. Bengt-Arne har lovat att leverera 
bilen nyckelfärdig till ägaren Anders 
Nordevik på Tjörn. I ett tidigare liv var 
bilen direktionsbil hos glasbruket Kosta 
Boda. Allt, precis allt, utom motorn som 
är nyrenoverad skall göras på denna bil. 
Att åta sig en renovering av denna karak-
tär och av en modell som bara byggts i 
170 exemplar är ett stort kulturellt ansvar 
och visar vilket förtroende Bengt-Arne 
åtnjuter i veteranfordonskretsar.
Med tanke på hur bilen ser ut idag har 
Bengt-Arne ett sisyfosarbete framför sig 
med att förvandla denna “ankunge” till 

Volvo 659 från 1935

Så här ser en färdig bil ut. Modellen har rötter från 1929

en vacker “svan”. Några tekniska data:
motor typ EC, rak sexcylindrig sidven-
tilsmotor. Cylindervolym: 3670 cm3. 
Effekt: 86 hk. Växellåda: 3-växlad 
manuell med frihjul, osynkroniserad 1:a. 
Hjulbas: 295 cm

Så här ser bilen ut idag stående på ett 
bilsläp. Mycket jobb återstår!

Efter en fin förmiddag kom det lite regn 
och bilarna blänkte om möjligt ännu mer 
när de nu täcktes av klara regndroppar.
Tyvärr så blev flygshowen inställd pga 
av låg molnbas och utställare och publik 
kunde istället koncentrera sig på den 
bilauktion som ägde rum på utställnings-
området. Utgångspriserna upplevdes som 
något höga i förhållande till de utauk-
tionerade bilarnas kvalité och inte många 
bilar fann nya ägare. Trist då det var ett 
bra initiativ med veteranbilsauktion på 
denna typ av utställning. Något bättre 
verklighetsuppfattning om prisbilder på 
fordonen hade kunnat göra detta till en 
succé.
De olika klubbarna berömde utställ-
ningens organisation som de tyckte var 
mycket bättre än tidigare år. Märkes-
klubbarna hade tilldelade utrymmen 
och i år stod därför Mercedesbilar till-

sammans liksom andra bilmärken stod 
tillsammans.
Mats Thelander som var där med Mer-
cedesbussen spanade nästan förgäves 
efter medlemmar i Hallands Fordons-
veteraner. Några träffade han på men 
inte många..
In och utsläpp från utställningsområdet 
sköttes mycket smidigt och inga längre 
väntetider uppstod.
Foto Lasse Ljungberg
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Svedinos bilmuseum, Ugglarp

5 engelska skönheter på rad, 3st STriumph Spitfire och 2 st Austin Healey.

Den 2 augusti måste bara bilarna luftas, 
det fanns inget val. Vädret var hyfsat 
och det gick att köra öppet. Men, vart 
skulle man köra - ett mål vore bra. Då 
kom någon på att det var flera år sedan de 
besökt Svedinos Bil- och Flygmuseum i 
Ugglarp.  Och så var det bestämt.
Svedinos Bil- och Flygmuseum har en 
av Europas största samlingar av gamla 

Roland Peterson föll i tankar över hur 
någon överhuvudtaget vågade åka i det 
tyska passagerarplanet, en Junkers JU52

1948 Mercury cab
Hej,
Jag äger en -46 Ford coupe sedan några 
år tillbaka. Ombyggd till kustom -69 och 
ska behållas så. Kultbil i kustomkret-
sarna. Jag håller på att kolla upp dess 
historia som är ett riktigt deckararbete 
minst sagt.
Enligt uppgifter jag fick för några dagar 
sedan så ska det finnas en krockad -48 
Mercury cab i Åsa i Halland, som fronten 
har suttit på. Och rykten sedan mitten på 
70-talet säger att den blev sidosmälld 
runt -75 eller så.
Är det någon hos er som vet något om 
den Mercuryn? Och om det finns någon 
bild på den också så vore det tacknämligt.
Bild på min coupe ovan
Mvh
Roger Larsson
roggakustom4@gmail.com

Det känns som om man ska få den i ma-
gen när man står framför den spetsiga 
nosen

bilar och flygplan. Samlingen omfattar 
över 130 bilar, ca 45 flygplan, motorer, 
bruksföremål och mycket annat,
Bildelen var ganska lik den minnesbild 
de hade men flygdelen hade utvecklats 
och då flera av deltagarna var flygin-
tresserade var det denna avdelning som 
rönte det största intresset.
Foto Lars-Olof Johansson

Kan sambandet mellan bil och flygproduktion bli tydligare än så här?

Arne Åkerblom och 
Rune Nilsson besökte

Wheels &Wings
Trots ett bedrövligt regnande kunde vi 
inte låta bli att köra upp till Falkenberg 
och titta på alla bilar.
Paraply till trots, det var en blöt tillställ-
ning och ändå syntes inga sura miner 
hos utställarna. Men det regnade inte alla 
dagar, bara när vi var där. Publiken var 
nästan lika talrik som tidigare år men ut-
ställarna var fler. Mest amerikanska bilar 
men där fanns också européer att titta på.

Fotografen Thomas hittade bl a denna 
söta Fiat 500 från tidigt -70-tal
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På-Gång hösten 2016
17-18 sept Falkenberg

historisk racing
Hallands Fordonsveteraner bjuder alla 
sina betalande medlemmar på entrén till 
Falkenbergs Motorbana och den histo-
riska racingen den 17-18 september.
Biljetterna delas ut vid entrén till motor-
banan lörd - sönd kl 9-10. För med-
följande 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 tävlings-
deltagare.
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 start-
rakan. Då alla bilar av denna karaktär 
har gemensam parkering omöjliggörs en 
aktivitet för HFV.
Falkenbergs Motorklubb har under 
tävlingsdagarna en insamling till Brith 
Eklöfs Minnesfond för racingungdomar. 
Ge gärna ett bidrag!
Anmälan till Lars på tel 070-201 85 59
eller fordelardosan@gmail.com
senast den 12 september

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

UTHYRES

Sista motorträffen 
i Löddeköpinge 

den 13 sept 16-20
Sydsveriges största motorträff 
med mängder av bilar och MC

Varje onsdag kl 18.00 
vid Halmstad Slott

Vid tjänlig väderlek träffas vi under 
september månad vid slottet för en ge-
mensam runda. Medtag kaffekorg!

FILMKVÄLL
2 nov o 25 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 73 08 eller med Thomas på tel 
035-12 20 75.
Klubben bjuder på kaffe och fralla (hel 
bulle)! Ni som inte vill ha fralla kan 
välja annat som ligger i samma prisklass. 
Kostar det mer än vad kaffet och frallan 
kostar betalar ni själva mellanskillnaden 
direkt vid kassan.
Anmäl gärna ert deltagande till Roy eller 
Thomas på ovanstående telefonnummer 
eller skicka ett mail till
fordelardosan@gmail.com

Håll koll på hemsidan där alla aktiviteter 
kommer att annonseras. Mer spontana 
träffar och utflykter hittar ni där. 

9 oktober kl 14-18 
Garageträff  hos 

Bengt-Arne
i Fammarp

Programmet för hösten/vintern är klart.
Programkvällar blir den
- 3 november
- 17 november
- 1 december
- 15 december
Under dessa kvällar kommer vi att
- höra Tommy Carlsson berätta om 
billacker och hur problematiskt det kan 
vara att blanda olika lacksorter
- Sten Olofsson kommer att lära oss att 
sköta våra skinn- och tyginredningar
- Filmkväll, bla Västkustrallyt
- Sommaren 2016, egna berättelser och 
bilder
men vilket program som kommer vilken 
dag är vid denna tidnings pressläggning 
inte klart så medlemmar som är intresse-
rade 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 Gunnar Melander på 
tel 0708-98 62 90

Aktiviteter i klubb-
lokalen hösten/vintern 
2016. Torsdagar jämnt 
veckonummer kl 18.30

Torsdagens och fredagens program kom-
mer ske både i Halmstad och i tätorter 
utanför och vara inriktat mot föreläs-
ningar, workshops och aktiviteter kring 
teman om hur kulturen spelar roll för ett 
inkluderande samhälle, samhällsutveck-
ling, vår hälsa och livskvalitet.
Lördagen den 1 oktober
Lördagen kommer vara som den tra-
ditionella kulturnatt vi lärt känna med 
hundratals programpunkter i centrala 
Halmstad där ett myller av kultur och 
människor möts, en tradition sedan 
1991.
Hallands Fordonsveteraner med-
verkar med ett tält där vi placerar 2 
bilar som representerar vår hobby.
Kontaktpersoner hos oss är Per Sven-
gren 0709-10 35 50 och Bengt-Arne 
Johansson 070-374 95 25
Exakt var vi kommer att ha vårt tält 
bestäms inte innan denna tidnings 
pressläggning och ni får titta på hem-
sidan eller ringa Per eller Bengt-Arne 
för att få den informationen.
Programmet kommer att presenteras 
den 12 september på
www.halmstad.se/kulturnatt
Ni kommer också att kunna hitta 
informationen på vår hemsida
www.hallandsfordonsveteraner.com
Alla medlemmar som besöker vårt 
tält under Kulturnatt+ kommer att 
bli bjudna på fika!
Välkomna!

Kulturnatt+ i Halmstad
29-30 sept och 1 okt

Alla är välkomna, men ring gärna och an-
mäl er så att jag har tillräckligt med fika.
För mer info och eventuell väg-
beskrivning ringer du mig på 
tel 070-374 95 95.
PS! Kommer att sätta upp strandflaggan 
så att du lätt kan hitta till garaget.
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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

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.

För snabba utskick... 
Det snabbaste sättet att sprida ett  
budskap till klubbmedlemmar är via 
e-post. Men för att detta skall fungera 
måste klubbmedlemmar lämna sin 
mail-adress till registeransvarig.
Du som ännu inte lämnat din mail-
adress till klubben gör det snarast via: 
info@hallandsfordonsveteraner.com

Medlemsförmåner

KÖPES

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 korvvagnen.
För mer info ring Pia 0709-50 80 58

Medlemmar i HFV har 
20% rabatt på ordinarie priser 

hos Autoexperten. 
Förmånliga fordonsförsäkrings-

möjligheter via MHRF.
10% på AD-Center i Halland

Medtag medlemskort!
10% på Oljemagasinet

Ange rabattkod FVET 2016
www.oljemagasinet.se
10% på Carspect 

medtag rekvisition
25% rabatt på Hilfix

vid allt köp på Dunlop Hilfex i Halm-
stad mot uppvisande av medlemskort i 
Halland Fordonsveteraner. 
Har du företag och vill ge dina klubb-
kamrater en förmån tar du kontakt med 

någon i styrelsen

Rabatter
Oljesump
Till min Morris traveller behöver jag en 
ny oljesump. Helst i gott skick. Alla olje-
sumpar till Morris/Austins längdställda 
A-motor och årsmodellerna 1953-1962 
är intressanta.
Bengt Erixon, Stensberg, Källeberg, 
Heberg 0346-520 82, 070-604 56 64

TAPETSERARMÄSTARE
STEN OLOFSSON

Ängelholmsvägen 81
Tel. 073-919 88 22

Renoverar och klär om
MÖBLER * BIL * BÅT * MC

TYG * SKINN * KAPELL * LÄDER

VeteranbilsTV

Garage/verkstad hyres eller köpes
Jag funderar på att flytta till Varberg. 
Men det låter sig inte göras utan att 
lösa verkstad/garage.
Där jag bor nu i Älmhult hyr jag ett 
stort garage/verkstad i det hyreshus där 
jag bor.
Har tre bilar, Rover 10 1947, Jaguar 
F-Type Cab, Range Rover Sport V8 
kompressor.
Det kan nog bli fler.
Är öppen för alla olika alternativ, såväl 
köpa som hyra.
Per Hahn
0702-552194
per.hahn2@telia.com

ÖNSKAS HYRA
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
Dolly säljes

Till Jaguar
Svenska Jaguar, medlemslitteratur i 
pärmar 1973-2014
Engelska Jaguar Drivers litteratur 1973-
1990
Engelska Jaguar XK Bulletiner 1973-
1990
Service Bulletiner 1950-1975
Terrängdäck
BF Goodrich 285/77 R16. All-Terrain.
Made in USA.
Austin Allegro
nya innerskärmar (fram), med mera
Bengt Erixon, Stensberg, Källeberg, 
Heberg 0346-520 82, 070-604 56 64

SAAB-delar
Har ett antal delar för modellerna 
93,95,96,99,900 och 9000 som jag gär-
na vill sälja som ett parti. Det mesta är 
kaross-, chassi- och inredningsdetaljer 
och tonvikten ligger på 95 och 96.
Göran Svensson, Köinge, Ullared. 
0346 - 23147, 070-6957642

SÄLJES

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. Bl a hittar ni 
vår medlem Per Svengren och hans fina 
MG SA från 1936. Tyvärr kan vi inte se 
bilen längre i klubben då Per sålt den för 
att i stället leta efter en Jaguar XK150.
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AVSÄNDARE:
HALLANDS 
FORDONSVETERANER
c/o Lars Rendahl
Stråvägen 2
313 32 Oskarström

B EKONOMI-
BREV

PORTO

BETALT

Lasse Ljungberg 
besökte Halmstad Sportscar Event

Brottet 23 juli.
Solen skiner och lovar en fin dag redan 
06.30 när gänget samlas på Gårdsbacka 
för avfärd. Kevin i täten, “Mini”, Emil, 
Philip, Jannica & Rebecka, jag och sist 
Lasse.
I år blev det sju ekipage. Väl framme 
välkomnas vi till en riktig kanonplats 
där vi får sprida ut oss i solfjäderform... 
Festen kan börja!
Precis innanför entrén möter vi Bengt-
Arne och Sterner med sina Volvo-dros-
kor. Snart har vi HFV´s beachflagga rest, 
vajande i lätt bris. Arne Åkerblom var 
bussig och tog med den upp från Laholm 
och såg till att vi fick ett foto också.
Vi var rätt många HFV-are, både som 
funktionärer och utställare. Det råder 
semesterstämning i ett härligt “folkvim-
mel”. Händer hela tiden någonting.
Flygplansuppvisning,...Bosse Bildoktor 

på scen,... utställar-intervjuer,... prisut-
delning..
Tiden flyger iväg... och så... Vips... är det 
dags för hemfärd...

Vi skickas iväg i viss turordning (fick 
dock inte “kläm” på hur, men vad gör 
det..)
Karavanen går mot grindarna och vidare 
ut.. Gatan kantas av åskådare som vinkar 
och nån av oss får “tummen upp”.. en 
härlig dag är till ända.
Tack, Halmstad Sportscar för ett mycket 
trevligt arrangemang
Text Pia Idersjö, foto Lars Ljungberg


