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En förening vars ändamål är att samla människor kring ett gemensamt intresse. Intresset består i att äga, vårda 
och renovera äldre fordon, både bilar och motorcyklar. Klubben anordnar träffar, utflykter och årliga rallyn. 
Ett klubblad finns som utkommer med 2 nummer per år och som skickas till alla medlemmar. Genom klubbens 
försorg kan medlemmar erhålla en veteranfordons-försäkring med fördelaktiga villkor och till ett rimligt pris. 
Medlemmar har också rabatter i en del affärer och företag.

Postgirokonto: 103 28 94-6                            Klubblokal: Gösta Berlings väg 13, 691 38 Karlskoga
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Bilar
Årsmod för veteraner: 
Rullande 30-årsgräns
Klassiker
värde 0-60.000:-
Klassiker
Värde 60.000-150.000:-

MC
Årsmod för veteraner: 
Rullande 30-årsgräns
Klassiker
värde 0-30.000:-
Klassiker
Värde 30.000-120.000:-

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:

Höstens aktiviteter 2014
Vecka 44   Torsdag 30 oktober Klubblokalen Ekeby. Karin Öhman berättar om sitt liv  
      med en motorkille.

Vecka 46   Torsdag 13 november Studiebesök på Karlskogas nya brandstation på
      Grönfeldtsudden. Anmälan till Per, tel 0586-72 50 94
      (efter 17.00) mobil 073-446 27 59 eller
      per.liliegren@tele2.se

Vecka 48   Torsdag 27 november Studiebesök vid Biobränslebutiken på Kosia.
      Anmälan till Berndt Hornelid, 070-353 69 52.

Vecka 50   Torsdag 11 december Lucia på Karlskoga folkhögskola. Fika och under-
      hållning. Anmälan till Lena Lindqvist helst på
      e-mail lindqvistlena@telia.com. Tel 0586-520 32.

Vid ändringar i programmet meddelas detta på klubbens hemsida: kmwinfo.se

Du har väl kollat
klubbens nya hemsida? Om inte, är det dags att göra det nu! Adressen är www.kmwinfo.se 
och där hittar du information om kommande och avklarade evenemang i klubbens regi.
Har du anmält dig till någon aktivitet? Håll utkik på hemsidan, det kan bli ändringar i
arrangemanget och en kanal för att meddela detta blir www.kmwinfo.se. Där finns också
info om klubbens syfte och mål och vilka kontaktpersoner som finns.
Vi har också en ny e-postadress: motorweteran@gmail.com som du kan använda för att 
framföra synpunkter.



4

Ordförande har ordet!

Redaktörens ruta
Så är det åter dags för ett nytt nummer av vårt medlemsblad. Som vanligt har jag haft god hjälp av 
medlemmar att fylla tidningen med intressant material. Och det är en förutsättning för att detta 
komplement till hemsidan ska kunna fungera.
Denna gång hittar vi bland annat bilder från Sven Göransson och Ragnar Lundberg och Jan-Eric 
Johansson. Eva-Britt Persson lämnar även i år en insiderrapport från damrallyt. Nu hoppas jag att 
även ni andra ska hjälpa till med bilder och texter. Eller med tips om egna och andras renoveringar. 
Jag hjälper gärna till med att formulera och brodera om ni tycker det är svårt att skriva. Jag finns på 
telefon 0760-951130 eller epost: olzon.stefan@gmail.com. Ni kan också skicka e-post på klubbens 
nya mailadress: motorweteraner@gmail.com
Tack på förhand!

Sommaren är över, och med den tiden för gammelbilsåkande. Åtminstone för mig, bilarna är undanställda 
och jobbet i garaget kan börja.
Sommaren har varit helt underbar för att utöva vår hobby. Med undantag för några veckor i augusti då reg-
net tog överhand. 
Året började med studiebesök på D-lab i Degerfors samt besök på Lämås gård, Lasarettet och Dan Borg-
ström på flygfältet. Alla mycket intressanta och givande. I klubblokalen hade vi besök av Josef från Torsby, 
Johan och Johan samt Brottsofferjouren alla intressanta på sitt sätt. 
Sedan började utesä-
songen med Motor-
lördagen på Torget, 
utflykt på Motorhisto-
riska dagen och sedan 
våra rallyn, Velodrom-
rallyt och Damrallyt 
samt Mopperallyt med 
bansträckningar som 
var uppskattade av alla. 
Jag vill här tacka alla 
som ställt upp som 
funktionärer under 
våra rallyn och hoppas 
att Ni ställer upp igen 
nästa år!
Jag vill här även efter-
lysa fler frivilliga att 
ställa upp! Vi är många 
i klubben men få som 
hjälper till,  det skulle 
underlätta för oss om 
ni hör av er till någon i styrelsen och anmäler ert intresse för att hjälpa till vid våra evenemang!
Vi behöver också en eller fler som kan tänka sig ta hand om inbesiktning av fordon för försäkring i MHRF. 
Utbildning till besiktningsman sker av MHRF och bekostas av klubben. Samma här, hör av er till styrelsen 
så får vi diskutera detta! Det är viktigt att klubben har kunniga personer som kan hjälpa till med detta.
Vi har idag en besiktningsman, Berne Dahl som idag sköter kontakterna med IF försäkring och gör ett 
mycket gott arbete, men vill ha hjälp att ta an MHRF-försäkringar.
Ha en trevlig vinter så ses vi på vägarna igen till våren!
Per Liliegren

Studieobjekt vid besöket på Lämås gård.
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Torsdagsbesök hos Dan Borgström

Tredje torsdagen i maj besökte Karlskoga Motor-
weteraner Dan Borgström i hans hangar/verkstad 
vid flygfältet. Dan berättade att han tidigt i ung- 
domen blivit intresserad av att flyga och att det 
intresset hängt i genom åren.
I lokalerna fanns flera gamla flygplan, bland annat 
en Hawker Seafury, det sista propellerdrivna jakt-
planet, och en Douglas AD 4 Skyrider.
Dan visade också upp en 56-liters 18-cylindrig 
Bristolmotor på 2.500 hästkrafter. En motor som 
drar 20 liter OLJA i timmen...
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Karlskoga Motorweteraners vårresa gick i år till 
Stena recycling i Halstahammar där företagets an-
läggning för återvinning av bilskrot besöktes. 
Där fragmenteras varje timme mellan 250 och 300 
ton skrot från bland annat Stenas anläggning i 
Karlskoga.

Resan gick sedan vidare till Köping där det mycket 
fina bilmuséet besågs. Här kunde deltagarna beskå-
da rariteter som Bugatti typ 44 1928, Bébé Peugeot 
1913, Voisin C5 1924 och Bugatti typ 57 1936. 
Stora delar av samlingen ägs av Stiftelsen Bertil 
Lindblads samlingar.

Vårresa till Stena recycling 
och Köpings bilmuseum
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Våra förberedelser inför damrally började i februari. Vi som träffades var damerna i styrelsen, Annika, 
Lena, Anita och jag.
Vi framförde vår planering på nästa styrelsemöte och att kontrollfrågor och övrig hjälp vid kontrollerna 
behövdes. Vilket mottogs av några manliga styrelsemedlemmar.
Vi hade förlagt start och mål till Karlskoga Hembygdsgård, nytt för i år.  Där kunde vi också äta lunch när 
vi kom åter. Vi beställde kalla matlådor, potatissallad och kallskuret med en grönsallad till från en lokal 
restaurang, Pärltuppen. Hembygdsföreningen såg till att kaffeserveringen var öppen under vår dag, där vi 
och våra nära och kära kunde fika både före och efter vår körning.  
Sista styrelsemötet före rally var 18 fordon anmälda. Planeringen var under kontroll. Vi hade varit ute och 
fått sponsrade priser.
Vid vår sista träff under veckan innan rallyt, var det 25 ekipage anmälda.
Gjorde i ordning startkuvert med roadbook, karta, penna, med mera. Gick igenom alla priser, kände oss 
nöjda. Kollade av planeringen med kontroller och medhjälpare, ok.
Nu var det bara att invänta söndag och DAMRALLYT.
Mingel från klockan 09.00 och start 10.00. Härlig känsla att se damerna köra in med sina fordon och som 
har klätt upp sej passande. Vi går alla runt och tittar och småpratar lite med varann. Anhöriga finns med i 
bakgrunden, fotar och önskar oss lycka till. (kör försiktigt, du får ringa om du får problem hmhmhm) från 
våra herrar.
Nu kör vi mot första kontroll, Jacob´s loge Degerfors. Här var det kö för att komma in på parkerings- 

Damrallysuccé - igen

Tjusiga damer vid tjusig bil.

Mimmi och hennes Morris vann - igen... Vad månde väl svaret vara här?
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platsen men det ordnade upp sej. Här skulle vi i bilen tala om hur brett isär två stolpar skulle stå för att 
det skulle bli så litet avstånd som möjligt mellan bilen och stolparna. Sedan var det några bildfrågor att 
svara på...
Mot nästa kontroll Vassgårda gård. De frågorna var inte lätta, mycket konstiga gamla verktyg. Vi fick 
även gå runt och titta på det privata museet som fanns i uthusen, alltifrån en gammal bensinstation med 
inrett kontor, och mycket annat.
Åter i bilen mot kontroll nummer tre vid utfarten i Kristinehamn, nya tipsfrågor, parfymsort, vad heter 
rosen, etc.
Sista kontrollen var i Björneborg med några praktiska prov. Stoppa händerna i en kartong och känna igen 
föremålen däri, kunde sju av åtta föremål. Bra! På nästa bord, para ihop fyra olika lövblad med rätt träd-
stam, det gick också bra samt att gissa antalet Ahlgrens bilar i en glasburk hahah vad fel det blev.
Åter till Hembygdsgården, där lunchen väntade oss. Smakade mycket gott.
Den banläggningen vi hade valt blev lyckad. Asfalterad väg, lite lagom krokig och ut på landsbygden. 
Man kunde känna lukten av lantbruk, och såg blommor som blommade, fåglar som kvittrade.
Nu är det prisutdelning... Vem vinner best in Show. Jo, Mimmi Karlsson i sin Morris Minor och sin 
klädsel som passade ihop.
Max antal rätt på kontrollfrågorna var 21 poäng och vinnaren hade 19 poäng. Grattis! Sedan följde vi 
andra efter. Samtliga fick pris, som fick väljas från det digra prisbordet. Vi grattar samtliga som ställde 
upp och hoppas att vi ses nästa år. Då har vi femårsjubileum och då vill vi se fler fordon med sina damer.
Tackar även samtliga kontrollanter och andra som ställde upp och gjorde denna dag för oss.

Vid ratten och pennan Eva-Britt Persson

Eva-Britt vid ratten - och pennan. Hippa hippietjejer.

Lunch vid Hembygdsgården efter välförrättat värv.

Resultat: 
1. Zandra Carlsson, Pontiac; 19 poäng
2. Emma Liliegren, Morris 855 Hundkoja; 19 poäng
3. Maria Eriksson,Volvo Duett; 17 poäng
4. Anette Lindqvist,Cheva Impala; 17 poäng

Bästa Ekipage:
5. Mimmi Karlsson, Morris Minor;
Det är de många små detaljerna som gör det.
19. Janicke Åberg, Trabant P60;
Den folkliga bilen med hemtrevlig atmosfär.
11.Martina Blom,Morgan 4/4;
Cool i dubbel bemärkelse.
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Skogsbovägen 4, Karlskoga • 0586-341 00 • www.mekonomen.se 
Du kan söka på Ditt bilnummer

Noravägen 1, 691 53 Karlskoga
Telefon 0586-300 53 • Fax 0586-340 10

E-post grafiska@telia.com

Vi hjälper Er
med trycket!

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

Alla typer av däck
PV-MC-LV

Traktorer och övrigt
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Kolla nya hemsidan!
www.kmwinfo.se

Sedan i våras har Karlskoga Motorweteraner en helt ny hemsida. Har ni inte redan varit 
inne och tittat på den så är det dags nu! Adressen är alltså www.kmwinfo.se.
Genom ett samarbete med Möckelnföreningarna har vi få möjligheter till utökat server-
utrymme och meningen är att sidan ska vända sig till såväl medlemmar som utomståen-
de med information om klubbverksamheten i stort. 
Vi har också en ny mailadress för den som vill komma i kontakt med föreningen den 
vägen. På motorweteraner@gmail.com kan du lämna tips och meddelanden och också 
ställa frågor som rör föreningen.
Gå in och kolla på hemsidan. Där hittar du korta inlägg om utflykter, evenemang och 
liknande med bilder...

Rallyuppföljning. När Dam- och Velodromrallyna var i hamn var det dags för en uppföljning. Funktionä-
rerna samlades i klubblokalen för att dryfta vad som varit bra och vad som varit mindre bra. 
I stort sett fungerade allting under de två rallyna. Deltagarna hade bara positiva synpunkter men vid uppfölj-
ningsmötet konstaterades att det kunde behövas fler funktionärer vid vissa kontroller.
Den stora frågan var egentligen Velodromrallyts framtid. Samarbetet med Racinghistoriska klubben har inte 
varit helt friktionsfritt. Dessutom tenderar klubbens arrangemang att drunkna lite i det stora utbudet under 
motorsportveckan.
Styrelsen kommer därför att se över såväl start- och målgångsplats som datum för rallyt. Damrallyt hade 
både start och mål vid hembygdsgården vilket fungerade utmärkt. Frågan är om det skulle fungera lika bra 
med ett 80-tal startande ekipage. 
Sammanfattningsvis kan man konstatera att båda rallyna genomförts i stort sett friktionsfritt och att de lär-
domar man nu dragit kommer att bidra till planeringen av nästa års evenemang.
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Bofors Industriområde, 691 80 Karlskoga
Tel 0586-827 53, 652 50 • Fax 0586-827 43

info@hjorts.com

Studiebsök 
hos D-lab
Vi var ca 20 medlemmar som den 23 januari 
besökte Degerfors Laboratorium AB (D- lab).
Företaget sysslar med kemiska analyser av 
metaller och oorganiska analyser.
Sven  Erik Bäckman berättade om företagets 
utveckling samt de större investeringar som
gjorts på senare tid.
Sven  Erik nämnde även svårigheterna att få 
tag på utbildad personal men det pågår även
utbildning av personal i egen regi.
Företagets styrka är modern utrustning och 
kunnig personal. Hög kvalitet på analyserna
samt att kunna ge kunderna snabba analys- 
svar.
Sven  Erik gav oss en intressant genomgång 
av företagets utveckling, processer och ut-
rustning.
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En hojåkare tog första priset i Velodrromrallyt. Arne Gustavsson blev en skruvdragare rikare.

Läckraste ekipaget? En pickis med ett par riktiga 
hillbillys i...

Att backa kan ha sina sidor... Sven Göransson kol-
lar hur väl föraren vet var baken är.

Ett 80-tal ekipage hade mött upp när Velo-
dromrallyt 2014 startade från Gelleråsens 
motorstadion.Solen sken och vädret var 
idealiskt även för dem som dristade sig att 
åka nedcabbat.

Solen sken på rallyåkarna
Nytt för året var att det i stället för mat på 
Gelleråsen efter avslutat rally nu serverades 
mat vid Jacobs loge som var andra kontroll. 
Ett arrangemang som uppskattades av de 
flesta rallydeltagarna. 



15

Första kontroll var Valåsen. Birgitta Morello har 
fullt sjå att hålla ordning på parkeringen.

Rynkade pannor. Frågorna var gjorda för att vara 
svåra att googla på.

Förtäring vid Jacobs loge i stället för i Gelleråsens 
mattält. En lösning som uppskattades.

En stilla picnic i väntan på prisutdelningen på 
Gelleråsen.

Inte lät att gissa hur lång brädan är när den sitter 
diagonalt. Pythagoras sats...? Eller?

Rallyt avlöpte tämligen friktionsfritt, men 
några fler funktionärer vid vissa kontroller 
hade inte skadat. Nu blev det lite väl lång 
väntan för vissa ekipage innan man kunde 
göra de praktiska proven. 

Resultat:
  1. Arne Gustavsson Triumph Trophy 12 rätt
  2. Tommy Pettersson Kawasaki GPZ 900 11 rätt
  3. Karl-Åke Pettersson Volvo PV Sport 11 rätt
  4. Rune Österholm Honda CB 400N 11 rätt
  5. Thomas Johansson Triumph Daytona 500 10 rätt
  6. Sören Persson SAAB 96 10 rätt
  7. Leif-Arne Larsson Austin A70 10 rätt
  8. Rune Johansson Kawasaki A7 350   9 rätt
  9. Arne Bülow Plymouth Sport Satelite   9 rätt
10. Roland Axin Studebaker Lark Daytona   9 rätt

Hur
mycket 
väger 
vevaxeln 
med
tillhörande 
vevstakar?
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”Blöjmods”, eller?

På väg ut över vidderna. Sven Göransson tog hem förstapriset. Ordförande 
PerLiliegren överlämnar bucklan.

Kjell Aronssons Kungsvelociped från -35 med en 
Mosquito påhängsmotor från tidigt 50-tal var äldst 
i rallyt.

Starten gick i år från Bofors station i stället för 
från torget. Här väntar deltagarna på att få ge sig 
av ut på vägarna.

Mopedrallyt
lockar allt fler
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Fika vi hyttan i Granbergsdal.

Anita Göramsson ställde upp i år igen.

Kontroll numer trevid Bjurvik.

En omvänd trike med gott om reservbränsle...

En resa ingen vill göra... Dessvärre kom skam-
kärran till användning vid några tillfällen men de 
flesta kom i mål utan assistans.

Än en gång visade det sig vara ett helt rik-
tigt beslut att flytta Karlskoga motorwete-
raners mopedrally från tidig vår till augusti. 
Värme och solsken får uppenbarligen mo-
pedisterna att krypa upp ur sina iden. Hur 
många som deltog i årets rally är lite oklart, 
eftersom några dök upp utom tävlan, bara 
för att få köra. Men det officiella deltagaran-
talet uppgick till hela 41 ekipage...
Starten i år skedde från Bofors station till 
skillnad från tidigare, då man utgått från tor-
get. Banan var i stort sett identisk med fjol-
årets mycket uppskattade slinga. Med den 
väsentliga skillnaden att den kördes åt andra 
hållet, vilket medförde att den ”traditionel-
la”fikapausen i Granbergsdal kunde åter-
komma. Utmed banan fanns fem kontroller 
med kluriga frågor vilka besvarades bäst av 
Sven Göransson som fick motta förstapriset 
ur ordförande Per Liliegrens hand.
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Sponsorer till Velodromrallyt & Damrallyt
samt Mopperallyt 2014

Jacobs Loge  
Apoteket Lärkan Lasarettet 

Däckson
Beijers

Nords i Linnebäck
Mekonomen
Bilmekano

Bil & Plåtverksta´n
Dahlin och Carlsson

Byggmax
Br. Axelsson Plåtslageri

CNC Quality AB 
PAMO

Karlskoga Automatsvarvning
PBH-teknik

TOOLS Momentum AB
Maintpartner Modellverkstaden 

KPV Teknik Karlskoga
Elgiganten Karlskoga

Bofors Test Center
Nobeli

SkyltCity
Saab Dynamics
Klockmakarn

Mandels Cykel&Trädgård
Arena Reklam

Vi tackar alla våra sponsorer som gör det möjligt att genomföra och - framför allt - 
ge priser till deltagarna i våra rallyn. Ert stöd är ovärderligt för vår rallyverksamhet.

Styrelsen i Karlskoga Motorweteraner
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Maskinvägen 11, Karlskoga • Tel. 0586-347 40

Vi lagar dina stenskott
Gratis självrisk
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6:e juni blev Motorhistoriska dagen

Firades med rally till Mölle
Motorhistoriska riksförbundet har proklamerat nationaldagen, den 6 juni, som Motor- 
historiska dagen. För första gången firades detta i år av Karlskoga Motorweteraner. 
Man startade från Karlskoga folkhögskolas parkering för att i samlad tropp bege sig
mot Mölle. Där dukades det upp en rejäl picnic av medhavd matsäck innan var och
en tog sig hem enligt eget önskemål
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Det första som ådrog sig mitt intresse, var en 
Cadillac Fleeatwood Special mod 6019 1954. Såld 
ny i Stockholm 1954 med regnr A25001. Senare 
avregistrerad och ombyggd till startbil och försedd 
med startgrindar av Stockholms Travsällskap 1961 
för 5735 kr + ombyggnads kostnader. Bredvid stod 
en nyare Dodge 4WD Pu som nu tagit över som 
startbil nummer ett.
Och så tre av the ten most outstanding cars. Edsel 
från 1958. Ford från 1956. Mercury Mountclair 
från 1956. Och så hittade jag Chevan som används 
av Biltokigredaktionen, så det kanske kommer 
något på TV i vinter.
 
Leif Trumberg

Biltokigs Cheva. Cadilac Fleetwood 1954, startbil och Dodge PU.

Mercury Mountclair 1956. Edsel 1958.

Ford 1956

Wheels Nats på ny plats
Lördag 2 augusti i år hölls Wheels Nationals på ny plats, Solvalla Travbana. Vädret var soligt och varmt, men 
ett lätt regn svalkade på hemfärden på kvällen. 
Serveringar, vattentoaletter och tillgång till bankomat på området, bidrog enligt min mening till att det var 
ett toppenställe som klarar ett sådant här evenemang.
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Den 17 maj hade jag förmånen att få åka med 
KMW-aren Rolf Björndahl i hans Auburn 1935 
till Ransäters Hembygdsgård där USA-bilklubben 
Wolfland Cruisers, arrangerade sin årliga fordon-
sträff. Under mottot ”från Amerikan till Veteran”. 
Väl framme så hamnade vi i Custom Rod klassen. 
Besöksrekord 410 utställda fordon i de olika klas-
serna, solsken men kalla vindar när solen gick i 
moln. Hittade en nyligen importerad Ford F 6 tung 
lastbil från 1948, karossen var renoverad och resten 
något ombyggd. Motorn utbytt mot Chevrolets 350 
cui med 217 Kwh SAE, och med automatlåda. Allt 
nedsänkt i ramen bakom hytten under det nya USA byggda flakbärgarflaket. Jag tycker att den påminner 
lite om en lessen hund i fronten, men nog är det en udda bil! Också värt att notera var en Studebaker Flight 
Hawk från 1956 med 72 KWH SAE under huven, som rullat i Sverige sedan den var ny. Hur gick det då i 
tävlingen där publiken var jury. Jo i veteran klassen upp till 1949 vanns av en viss pensionerad präst (Josef) 
från Torsby, som vanligtvis har sin Chrysler från 1931 utställd på Torsbys fordonsmuseum. Och KMW-aren 
Rolf Bjöndahl fick sin fjärde utmärkelse för sin Aburn, en hedrande andraplats i sin klass.
Det var 15 år sedan jag var på denna träff senast, och jag kan konstatera att den vuxit betydligt sedan jag var 
där sist. Träffen rekommenderas starkt speciellt för USA-bilintresserade.

Leif Trumberg

Fikapaus
mellan Karlsdal och Grythyttan på 
söndagsutflykt med PV 544 1962. Första 
ägaren på bilen var ett medelålders par 
som köpte den ny 1962. Det var deras 
första och enda bil. Vi är andra ägare på 
bilen och den är helt orenoverad  i origi-
nalskick dvs inga skärmar och plåtdelar 
bytta. Med lite småbucklor och naturligt 
slitage har PVn kvar sin charm.

Sven o Anita Göransson

Jänkarträff i Ransäter



24

Gammelvala onsdag den 
23 juli i år kan samman- 
fattas med dessa ord: 
Soligt och extremt 
varmt. Observerade två 
udda bilar som hade 
mycket gemensamt. 
Båda var sålda nya i 
Norge, fortfarande nor-
skregistrerade, och var 
sparsamt renoverade. 
Chrysler Royal Cabrio-
let 1937 och en Federal 
lastbil 1934, Båda var 
tillverkade i USA. Fe-
deral fabriken byggde 
för övrigt bara bilar på 
lastbilschassin. Observera norsk kvinnlig 
hjälpmekaniker vid lastbilen, den manlige 
chefsmekanikern hade gått på lunch då bild-
en togs. När bilen kördes över gränsen Nor-
ge-Sverige på morgonen så gick en ventilfjä-
der sönder, så det blev bogsering sista biten 
till Gammelvala. Men en av besökarna som 
bodde i närheten hade en fjäder som passade 
hemma i gömmorna. Så det blev ventilfjä-
derbyte innan hemfärden på kvällen.
Leif Trumberg

Amerikansk Federal lastbil, importerad ny till Nor-
ge 1934 och fortfarande norskregistrerad. Observe-
ra den kvinnliga mekanikern...

Federalfabriken byggde lastbilschassin och den här 
bilen sattes sedan samman i Norge av en firma i 
Stavanger.

Norska amerikanare på Gammelvala

Chrysler Royal Cabriolet 1937.
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Den 3 maj i år var det dags för Arosmarknaden i Västerås. Regnet höll sig borta, men vindarna var kalla. På 
området fanns en hel del intressanta bilar. WCS 936 var en Tatra plan T2 603 med luftkyld boxer med åtta 
cylindrar i motorn i bakändan. Dessa bilar användes ofta av kommunistpartiets toppar under 50-, 60- och 
70-talen. Ofta då körda av privatchaufförer, som löneförmån i jobbet. Tillverkningsland var Tjeckoslova-
kien. CKH 146 var registreringsnumret på en Volvo droska PV 831 från 1954. Sådana sågs ofta i Sverige på 
50- och 60-talen. 
JEEP J 20 Truck 27/7600 från 1981 användes ofta i Svenska försvaret. Denna hade registreringsnummer 
RSB 601. 
TRY 940 slutligen var en fin gammal Ford PU från 1936, med Fords åttacylindriga slidventilsmotor under 
huven, en riktig patinerad veteran. 
Detta var några av alla intressanta bilar jag hittade på finbilsparkeringen i Västerås denna dag.

Leif Trumberg

Politruckbil på Aros finparkering
Tatraplan var en populär bil bland högt uppsatta kommunistiska partifunktionärer.
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Medlemmarnas sida

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

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, tfn 0586-507 78, e-mail peo.kock@telia.com

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.

KLUBBFÖRMÅNER:
Vid uppvisande av medlemskort får du rabatt på följande firmor:

Däckson AB
Däck beroende på fabrikat

10 - 35 %

Autoexperten AB
Verktyg -  tillbehör och reservdelar

10 - 25 %
Övrigt 5 - 25 %

Vid större beställningar
lämnas offert.

Mekonomen AB
På varor i butiken

10 - 25 %

Lunedets cafeteria
Fika 10 %

Motorman AB
Skrantabacken 29, Karlskoga

På det mesta 10 %

KIPAB
Adolfsbergsvägen 6, Örebro

tel. 019 - 20 65 70
Kullager - tätningar - kedjor -

drev- kilremmar m.m.
Även svåra dim.  30 - 50%

Till salu:

Kärnan 98 cc
1939.

 
Motor och bromsar

renoverade.
Endast seriösa köpare.

9.500 kronor.
 

Rune Österholm
070-287 11 39



27



Motorlördag
på torget


