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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.
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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:

MHRF-försäkringen
Martin Jörgensen, tel 0586-452 79

Numera kan du som önskar även teckna en fordonsförsäkring genom Motorhistoriska 
Riksförbundet. Här gäller en rullande 20-årsgräns för bilar, motorcyklar och lätta 
lastbilar. För moped är gränsen 30 år. Försäkringen är en helförsäkring och gäller för 
helår. MHRF tillhandahåller även renovering- och uppställnngsförsäkringar och försäk-
ringar för fordon med avvikande detaljer.

Motorhistoriska dagen 2019
Den 6 juni är det åter dags för en manifestation för vår hobby. Motorhistoriska riksförbundet 
har utropat nationaldagen till Motorhistoriska dagen. En dag då ägare av äldre fordon kan 
träffas och slå ett slag för veteranföreningarnas verksamhet.
Upplägget har i stort sett varit fritt för de olika arrangörerna. För KMW:s del har det inne-
burit att man samlats på Karlskoga folkhögskolas parkering för en gemensam utflykt under 
vilken medhavd matsäck förtärts. Färden har gått till förutbestämda mål, första året i strålan-
de sol till Mölle, året därpå till Svartå där en utomhuspicknick planerades. Det urusla vädret 
gjorde att deltagarna i stället fick ta skydd på Jorkas övergivna veranda... 
Av detta lärde arrangörerna att det är bra om man kan få tillgång till tak över huvudet om det 
behövs.Möjligheten att uppsöka en toalett har också visat sig väsentlig... Att sedan de följan-
de årens utfärder till Däldenäs, Södra Råda och Asphyttan bjudit på toppenväder är en annan 
sak!
I år blir upplägget ett lite annat. Starten sker vid nya klubblokalen Korpkullen för en färd ut 
i det blå. Som vanligt gäller medhavd matsäck, men om vädret ställer till med bekymmer 
kommer turen av avslutas vid Korpkullen där matsäcken kan intas under tak...
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Redaktörens ruta:
Vår - eller? Tittar jag ut genom fönstret så är det i stort sett barmark över allt. Men för en stund sedan 
var jag hos Lars-Erik Stenman på Götavägen och fotograferade den vackra Ducatin på förstasidan, en 
så kallad kamskaftare. (Till skillnad från nyare Ducati drivs den desmodromiska ventilmekanismen av 
kugghjul och axlar ”kamskaft” i stället för mer moderna kamremmar...) Vi konstaterade att även om 
lufttemperaturen verkligen lockade till motorcykelåkning, gjorde knappast de isfläckade vägarna det...
Så än är det en bit kvar!
Lars Erik är en av de medlemmar som, genom att rulla ut Ducatin på isfäckarna, ställer upp för att 
det ska kunna bli ett klubblad. Andra som bidragit till det här numret är Alberto Morello som besökt 
Museo Dell Automobile i Torino och delger oss sina intryck därifrån.
 Och Leif Leander tar oss med på  ännu en av hans och Annies resor i Triumph. Det är spännande och 
intressant läsning, men han, liksom jag, efterlyser berättelser från fler medlemmar. Ring 076-095 11 30 
eller mejla olzon.stefan@gmail.com och berätta om renoveringar, om roliga fordon eller i princip vad 
som helst som rör vår hobby. Det är sådant klubbladet står och faller med och jag kommer gärna och 
tar lite bilder och skriver ihop något om det ni berättar.

Ordförande har ordet!
När detta skrivs så är 
det sol och 6º varmt. 
Årsmötet står för 
dörren och det känns 
som det kommer att 
bli ett intressant år, det 
som kommer.
Vi har flyttat till ny 
klubblokal vid Bofors 
stationsområde, där 
disponerar vi ett rum 
och kök i Korpkullen.  
Meningen är att vi ska 
samla alla våra aktivi- 
teter där framöver. 
Detta innebär att 
onsdagsutflykterna 
kommer att starta där, 
också de rallyn vi ska 
arrangera ska ha start 
och mål här.
Jag hoppas att Ni medlemmar ställer upp på våra träffar så att vi får liv och rörelse på området. Vi har 
nämligen ett uppdrag att i så stor utsträckning som möjligt bidra till detta!  
Vi börjar med öppet hus för medlemmar den 14 mars där vi vill att så många som möjligt kommer, helst 
med era härliga fordon. Vi bjuder på fika. Sedan ska vi ha officiell invigning den 4 maj med inbjudna 
gäster som kommer och tittar på alla våra fordon. Vi ska också bjuda in motorklubbar i närområdet.
Nästa stora samling är Kulturkalaset 26 maj som arrangeras av Möckelföreningarna. 
Nog om detta här, mer info finns på andra sidor här i klubbladet.
För min egen del har det inte blivit något arbete i garaget med mina bilar då jag har fått en ny höftled 
som har begränsat min rörlighet. Men nu börjar det rätta till sig så några småsaker ska jag försöka fixa 
till innan säsongen kommer igång.

Nya klubblokalen är inhyst i Korpkullen vid Bofors station. 
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Verksamhet 2018
Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
– ordförande: Per Liliegren – kassör: Annika Liliegren
– sekreterare: Eva-Britt Persson – vise ordförande: Johan Granqvist
– klubbmästare: Jan-Eric Johansson – ledamot: Alberto Morello
– ledamot: Leif Leander – ledamot: Conny Björk
– tidningsansvarig: Stefan Olzon – ledamot, medlemsregister: Per-Olov Kock

Antal medlemmar vid årets slut 31/12 -18 var 620 st. 
Styrelsen har haft 11 st. protokollförda möten samt ett antal arbetsmöten med bl.a. förberedelser inför 
Mopedrallyt, Damrallyt och Hembygdssvängen samt utskick av tidningar och övrig informationsmaterial.  
Årets vårresa gick till  MC Collections och World of Classic Cars i Stockholm, det var en mycket trevlig 
resa! Höstresan gick till Lesjöfors Museum samt ett besök på fjäderfabriken och Långban gruvområde, lunch 
Anna-Carolina kök, även denna resa var mycket intressant.
För femte gången uppmärksammades Motorhistoriska dagen i klubben. Den 6/6 samlades vi vid 
Folkhögskolan för gemensam färd till Asphyttans hembygdsgård för gemensam picknick.
Hembygdssvängen blev i år inställt på grund av för få anmälda ekipage.
Mopedrally med start och mål vid Bofors station den 5 aug. ca 40 mopeder ställde upp trots ett hotande 
väder. Ansvarig för detta var P-O Kock tillsammans med Conny Björk. 
Klubben skulle även i år genomföra ett Damrally som var omdöpt till TjejSvängen men även detta rally blev 
inställt på grund av för få anmälda ekipage.
En tredagars utflykt planerades men genomfördes ej!
Klubben har försäkringsavtal för veteranfordon med IF. Försäkringen är knuten till ett medlemskap i klubben. 
Handläggare och besiktningsman för försäkringarna har Berne Dahl varit. Vi har även en besiktningsman till 
MHRF försäkringar, Martin Jörgenssen.
I samband med Karlskoga Centrumföreningens Långlördag (Motordagen), den 28 april på torget, deltog klubbens 
medlemmar med ett antal fordon. 
Under våren och hösten har vi haft två besök i klubblokalen, Marianne Stenström Konsumentvägledare Karlskoga 
kommun och Bengt Bjurström.
Medlemsuppslutningen har under året varit minskande på våra arrangemang, så ett större engagemang från 
medlemmarna önskas. 

Klubben har genomfört studiebesök till följande företag:
Kaj Wallins samlingar 8/3 Bofors Skjutfält 6/9
Nora Lokstallar 3/4 Brigadmuseet i Karlstad  18/10
 Bharat Forge Kilsta 15/11

Under sommaren har bil och mc-förare samlats för gemensamma utflykter varje onsdagskväll till olika 
resmål i och utanför länet enligt en uppgjord körplan.
Klubben har gett ut två nummer av “Klubbladet”, som är ett bra komplement till klubbens hemsida.
Arbetsåret 2018 avslutades med Julfest i restaurang Pärltuppen där lite julmat avnjöts i all enkelhet. 
Hemsidan på nätet uppdateras kontinuerligt tillsammans med Möckelnföreningar som driver den och som 
administreras av Stefan Olzon. Adressen är kmwinfo.se. Där finns reportage och en aktuell kalender bl. a. 
Numera finns också en Facebooksida, där publiceras ändringar som sker efter de ordinarie utskicken! Sidan 
heter Karlskoga Motorweteraner.

Styrelsen vill tacka de företag som gjort det möjligt att genomföra studiebesöken och alla som sponsrat 
våra rallyn samt alla medlemmar som ställt upp och deltagit i arbetet i samband med klubbens verksamhet.

Karlskoga januari 2019 
   Styrelsen 
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Karlskoga Motorweteraner 2018     
       
RESULTATRÄKNING          2018    2017    
INTÄKTER             
Medlemsavgifter 250 kr     150 750    156 700    
Medlemsavgifter 300 kr     6 300    6 600    
Medlemsavgifter familj 350 kr    350        
Rallyintäkter/Hembygdssvängen    0    7 110    
Rallyintäkter/Damrallyt     0    5 700    
Rallyintäkter/Mopperallyt     4 600    3 300    
Intäkter för  utflykter     30 502    16 000    
Annonser i klubblad     4 000    5 500    
Förändring av klubbmärken    0    0    
Försäljning klubbprylar     0    250    
Försäkringsroyality     14 700    14 780    
Besiktning fordon     4 500    7 200    
Försäljning av DVD     0    0    
Räntor       0    0    
         
       215 702    223 140    
       
KOSTNADER             
Lokalhyra       18 000    18 000    
Övriga lokalkostnader     886    420    
Fika Eken      1 524    2 089    
Kostnad studiebesök     1 650    761    
Kontorsmaterial      6 376    23 463    
Datorkostnader program mm    0    0    
Tryckkostnad utskick     0    0    
Klubbtidningen      39 754    40 525    
Rallykostnader/Hembygdssvägen    50    7 860    
Rallykostnader/Damrallyt     0    6 080    
Rallykostnader/Mopperallyt    4 030    3 464    
Utflykter      47 325    31 690    
Porto       19 121    32 314    
Reklam       2 107    9 900    
MHRF       16 675    17 562    
Övrigt, gåvor mm     9 251    4 407    
Årsmötet      6 495    8 677    
Aktiviteter medlemmar     13 407    11 879    
Bankkostnader      1 652    1 386    
Förändring av varulager     0    0    
           
       188 303    220 475    
       
Resultat       27 399    2 665    
       
             
             
BALANSRÄKNING            
 
Tillgångar             
Kassa       8 808    3 189    
Bank       114 326    114 326    
Postgiro       293 352    271 573    
Klubbmärken      4 779    4 728    
Summa tillgångar     421 265    393 816    
       
Skulder och eget kapital             
Ingående eget kapital     393 816    391 151    
Årets resultat      27 399    2 665    
Summa skulder och eget kapital    421 215     393 816
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Budget för 2019
Intäkter     
Medlemsavgifter        160 000 kr  
Försäkringsroyalty        18 000 kr  
Besiktning försäkring         5 000 kr  
Försäljning av klubbprylar          500 kr  
Annonser i klubblad        4 000 kr  
Rallyintäkter/Hembygdssvägen     2 500 kr  
Rallyintäkter/Damrallyt       2 500 kr  
Rallyintäkter/Mopedrallyt       5 000 kr  
Intäkter för utflykter        15 000 kr  
Ränteintäkter                0 kr  

Summa intäkter        212500 kr 
      
Kostnader      
Lokalhyra         21 000 kr  
Lokaltillbehör hyrd lokal       2 500 kr  
Fika i Eken         4 000 kr  
Kontorsmtr/kuvert etc        10 000 kr  
Tryckkostnad för utskick       2 500 kr  
Tidningen         40 000 kr  
Rallykostnader/Hembygdssvägen      5 000 kr  
Rallykostnader/Damrallyt       5 000 kr  
Rallykostnader/Mopedrallyt       5 000 kr  
Utflykter         33 500 kr  
Porto          20 000 kr  
Reklam/presenter        6 200 kr  
MHRF          18 000 kr  
Övrigt, årsmöte mm        36 800 kr  
Bankkostnader        3 000 kr  

Summa kostnader        212 500 kr  

Mopedrally!
Nu upp till 98 cc!

KMW anordnar i år åter ett rally speciellt för dig som vill ut och lufta din moped 
och även för dig som har en lättviktare, en 98-kubikare. 
Missa inte chansen till en trevlig femmilatur på moppen!
Anmälan kan ske till Per-Olof Kock på telefon 0586-507 78, mobil 070-252 20 10
eller e-mail: peo.kock@telia.com senast den 30 juli.
            Välkomna!

Lördag 3 augusti 2019 kl. 10.00Dags igen! Dags igen!
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Protokoll från årsmötet 2019-02-14
Plats: Boda Borg konferenslokal

§1. Mötets öppnande
 Mötet öppnades av ordföranden Per Liliegren och hälsade alla hjärtligt välkomna.
§2. Mötets behöriga utlysande
 Mötet godkände att mötet var behörigen utlyst.
§3. Godkännande av dagordning
 Mötet godkände dagordningen.
§4. Val av mötesordförande
 Per Liliengren valdes till mötesordförande.
§5. Val av sekreterare för mötet
 Eva-Britt Persson valdes till sekreterare för mötet.
§6. Val av två protokolljusterare
 Anita Göransson och Sven Göransson valdes till protokolljusterare.
§7. Verksamhetsberättelsen för 2018
 Mötet godkände Karlskoga Motorweteraners verksamhetsberättelsen för 2018.
§8. Kassa och förvaltningsrapport för 2018
 Mötet läste kassa och förvaltningsrapporten för 2018 och godkände densamma.
§9. Revisionsberättelsen
 Ordförande läste upp revisionsberättelsen och mötet godkände den.
§10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 Mötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen.
§11. Förslag till verksamhet för år 2019
 Styrelsens förslag lästes igenom och förslaget godkändes av mötet.
§12. Fastställande av budget för år 2019
 Budgetförslaget lästes igenom och godkändes av mötet.
§13.  Ändring av Medlemsavgift/ Familjeavgift
 Medlems/familjeavgift var tanken att träda i kraft 2019. Underarbetet blev mer utdraget än väntat och det blev
 nya lösningar. Till nästa utskick av medlems/familjeavgift för 2020 kommer ändringen att träda i kraft.
 Martin Jörgensen frågade om familjemedlem har rösträtt. Ordföranden svarade ja på detta.
§14. Val av styrelse
 Årsmötets val av styrelse:
 Ordförande på två år   omval Per Liliengren
 Ledamot på två år  omval Leif Leander
    Ledamot på två år  omval Jan-Eric Johansson
 Ledamot på två år  omval P-O Kock
 Ledamot på ett år omval Eva-Britt Persson
§15. Val av 
 Två revisorer på ett år Stellan Högberg och Birgitta Morello
 Valberedning på ett år Bengt Bjurström och sammankallande
§16. Övriga frågor
 Ordförande berättade om KMW´s flytt till Korpkullen och de närmsta aktiviteterna.
 – 14 mars Drop In till Korpkullen
 – 4 maj invigning i Korpkullen
 – 25 maj Kulturkalaset på Bofors stationsområde
 Johan Granquist visade profilerade kläder med klubbens logotype.
 T-shirt, pike-tröja, collegetröja, alla svarta med vita logotype valbart fram eller bak på
 rygg eller både och. Finns att beställa hos klubben eller Johan.
 En enkätförfrågan angående KMW-s framtida planering. Vad vill medlemmarna,
 hur uppfattar medlemmarna arbetet bedrivs idag?
 Frågeformulär var utlagda för att besvaras efter mötet och kommer även att läggas ut på hemsidan för kunna besvaras där.
 Percy Mossfeldt berättade att han hade en kokvagn från Försvaret till förfogande.
 Fungerar utmärkt att koka korv och annan mat i. 
 Endera att överta eller att låna.  
§18. Mötets avslutande
 Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse och därefter serverades förtäring
 i form av pytt i panna, kaffe med kaka.

 Karlskoga 2019-02-16
 Eva-Britt Persson
 Sekreterare
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Bengt Bjurström erbjöd sig att som sammankallande 
lösa den evigt sega frågan om valberedning. För övrigt 
innebar Karlskoga Motorweteraners årsmöte 2019 inga 
stora förändringar.
De ledamöter som stod i tur att avgå omvaldes, men 
sekreteraren Eva-Britt Persson valdes på egen begäran 
endast på ett år.
Styrelsen fick godkänt för att skjuta frågan om  familje-
medlemskap ytterligare ett år, då den rent tekniskt visat 
sig något svårlöst...
Bokslut och budgetförslag godkändes, liksom verksam-
hetsberättelsen och det hela avslutades med sedvanlig 
Pyttipanna i Boda borgs restaurang.

Äntligen en valberedning!
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Karlskoga Motorweteraners höstresa 2018 gick i 
strålande solsken till Lesjöfors och Långban. Och 
de 26 deltagarna fick uppleva en intressant dag på 
båda platserna där kunniga guider stod till förfo-
gande. 
I Lesjöfors inleddes programmet med ett besök i 
Lesjöfors fjäderfabrik, där man, tack vare god or-
deringång, körde ett par maskiner även på lördagen. 
Verksamheten inleddes för ungefär 350 år sedan 

Fjädrar, fjädrar och åter fjärdrar...

Dyrt specialstål till kanonfjädrar.

Lesjöfors museum visar upp flera olika gamle boendemiljöer.

Höstresan 2018
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Här föddes John Ericsson. I dag är det värdshus 
med namn efter Erikssons syster Anna Karolina.

Hyttan i Långban.

Nya schaktets 
skrädhus byggdes 
1920 och var i bruk 
till 1956 då bryt-
ningen i Långban 
upphörde.

med en stångjärnshammare och i 170 år har man 
tillverkat fjädrar. Fabriken brann 1996 och flyttades 
då till nuvarande läge. I dag gör man 75.000 fjädrar 
i veckan och under KMW:s besök var det fjädrar 
till Skoda och VW Golf som spottades fram. 
Intill fabriken ligger en av de ursprungliga byggna-
derna, som i dag inrymmer Lesjöfors muséum där 
det bjöds på fika. Muséet drivs av en ideell förening 
och där kan man se olika miljöer, såväl från fabri-
ken som från vardagslivet i Lesjöfors i äldre tider. 
Allt beledsagat av små filmer. Så fanns till exempel 
ett litet TV-rum där Hylands hörna med Tage Erlan-
der då han berättade sin historia om den skjutglade 
prästen. 
Från Lesjöfors gick färden tillbaka till Långban där 
först en utmärkt lunchbuffé intogs i Anna Carolinas 
kök, inrymt i John Ericssons födelse- och uppväxt-
gård. Anna Carolina var Johns syster och har därför 
fått namnge gästgiveriet. 

Efter lunchen mötte guiden Donald Eriksson upp. 
Som Långbansbo i sjätte generationen hade han 
god koll på gruvsamhällets historia. Bland annat 
kunde han berätta att Långban är en av världens 
mest mineralrika platser. 
Under en rundvandring besöktes först den gam-
la masugnen varefter promenaden fortsatte mot 
gruvfältet där brytningen startade på 1700-talet och 
pågick in på 1970-talet. Promenaden avslutades 
sedan vid Tibergs museum, uppkallat efter Hugo 
Viktor Tiberg som var disponent 1875-1913. Det 
innehåller en samling av de mineraler som brutits i 
gruvbyn. 
Intresset för resan var egentligen alldeles för litet. 
För att fylla en buss krävs i stort det dubbla antalet. 
Man kan bara konstatera att de medlemmar som 
valt att avstå gick miste om en mycket intressant 
dag. Frågan är nu om det blir några fler resor. I så 
fall måste intresset bli betydligt större…
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Alberto skurar köksgolvet

Ordföranden pyntar...

Korpkullen blir ny klubblokal
Styrelsen inspekterar nya lokalen i Korpkullen - Leif, Conny och ordförande Per.

Ett kök hör också till konstaterar Peo och Conny.

Eftersom det blivit näst intill omöjligt att parkera 
bilar i anslutning till vår tidigare klubblokal på 
Ekeby beslutade styrelsen att försöka hitta en ny 
lokal. Och det har nu resulterat i att klubben förfo-
gar över ett rum och kök i kulturbyggnaden Korp-
kullen vid Bofors station. Området kring den gamla 
stationen har ju blivit något av ett kulturreservat 
och KMW:s verksamhet kommer säkerligen att 
passa väl in.
Det här innebär en del förändringar. Så kommer 
rallyn, onsdagsåkningar och Motorhistoriska dagen 
att utgå från stationsområdet. 



13

Rallysommar igen - trots allt
Intresset för KMW:s rallyn har varit 
minst sagt vikande under senare år. 
I fjol tvingades arrangörerna ställa in 
såväl Hembygssvängen som nydanade 
Tjejsvängen på grund av för få anmäl-
ningar. Det är faktiskt bara Mopedrallyt 
som något så när håller stilen - även om 
det även där såg dystert ut in i det sista.
Trots detta har styrelsen bestämt sig för 
att ta nya tag i sommar. Inte med Hem-
bygdssvängen, den förblir vilande. Men 
Mopedrallyt körs som vanligt första 
lördagen i augusti. 
Och Tjejsvängen får en ny chans! För-
hoppningen i fjol vara att det nya nam-
nets mindre tävlingsinriktade framto-
ning skulle locka fler damer till start. Dessvärre blev så inte fallet.Därför förändras nu upplägget ytterligare. 
Man slopar gemensam måltid efter vägen, vilket i sin tur innebär att man kan strunta i föranmälning när 
inget näringsställe måste hållas ajour och kanske avbokas i sista stund. 
Tanken är alltså att Tjejsvängen nu ska bli en mera otvungen tillställning där man träffas, visar upp bilar och 
kläder och gör en utflykt med matsäck på vägen.

Mopedrallyt fortsätter att locka deltagare.

Kring Bofors station pågår en hel del aktiviteter 
där föreningar med verksamhet i området deltar. 
Tanken är att även KMW ska kunna dra sitt strå 
till stacken. Så för dig som medlem gäller det att 
så ofta och i så många sammanhang som möjligt 
lufta ditt gammelfordon i såväl klubbens som andra 
föreningars arrangemang vid stationsområdet.
Verksamheten vid Korpkullen har redan börjat, 
styrelsen har haft sitt första möte i lokalerna och 
den 14 mars är det drop in för intresserade. Den 
officiella invigningen sker sedan lördag 4 maj  med 
fordonsutställning, fika, korv och mingel. Har du 
inte dammat av bilen/mc:n till Motorlördagen den 
27 april så är det definitivt dags nu!

Kulturkalaset
är ett evenemang, som äger rum lördag 25 maj, 
vid Bofors station. Det är som gjort för att 
KMW ska få möjlighet att visa upp sig och - 
framför allt - visa att verksamheten hör hemma 
vid stationsområdet.
Arrangemanget är till för att Möckelnföreningar- 
nas medlemmar, av vilka KMW är en, ska få 
möjlighet att presentera sig. 
Det innebär att det kommer an på er medlemmar 
att ställa upp med era fordon och visa vilken 
starkt kulturbärare gammelfordonshobbyn är!

Gardinbestyr för Conny, Alberto och Birgitta. Eva-Britt putsar fönster.
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37 mm pansarvärnskanon från Bofors. Skytt och laddare låg på varsitt lavettben och plåten skyddade mot 
gevärseld och splitter...

Luftvärnsrobot 70 från Bofors.

Operation i fält. Livet för militärerna.

Brigadmuséet
Lördagen den 20 oktober besöktes Brigadmuséet i 
Karlstad av en skara KMW:are. Guiden Jan Bon-
desson tog med på en rundvandring i brigadernas 
historia. 1979 var antalet brigader 29 men 2004 var 
man nere i fyra... Idag återstår bra en men ett arbete 
har inletts för att bygga ut försvaret igen.
På muséet visas materiel bland annat tillverkad av 
Bofors. Men också hur livet i fält och hemma kun-
de te sig i ett Sverige som klarat sig undan när stora 
delar av omvärlden slagits i spillror. En mycket 
intressant upplevelse.
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Bofors Industriområde, 691 80 Karlskoga
Tel 0586-827 53, 652 50 • Fax 0586-827 43

info@hjorts.com

Vårens och sommarens aktiviteter 2019
• vecka 11 Torsdag 14 mars. Drop-in i vår nya lokal vid Korpkullen, invid Bofors station.
• vecka 13 Torsdag 28 mars, kl. 14.00. Studiebesök hos AMEXCI, (vid Rosendalsporten, granne med HITAB)
 Anm. Jan-Erik Johansson, e-mail: janeric.j@hotmail.com eller tel. 070-668 14 63. Senast 24 mars.
• vecka 14 Torsdagen 11 april, kl. 14.45. Studiebesök hos GL´s Billack, Botorpsv 16.
 Anm. till Per 072-736 50 94 eller e-mail: per.liliegren@tele2.se. Senast 8 april.
• vecka 15 Lördag 13 april. Studiebesök Hallsbergs modelljärnvägsförening samt Bergööska huset med
 utställning. Samling vid Korpkullen kl. 09.30 för gemensam färd.
 Anm. Jan-Erik Johansson, e-mail: janeric.j@hotmail.com eller tel. 070-668 14 63 senast 9 april.
• vecka17 Torsdag 25 april. Studiebesök Fortum Recycling and Wast Solution (fd SAKAB i Kumla).
 Samling vid Korpkullen kl. 13.00 för gemensam färd.
 Anmälan till Per 072-736 50 94 eller e-mail: per.liliegren@tele2.se senast 20april.
• vecka17 Lördag den 27 april, kl. 10.00. Motorlördag på Torget.
• vecka 18 Lördag 4 maj, start 11.00. Invigning av vår nya Klubblokal vid Korpkullen.
 Fordonsutställning, kaffe, korv och mingel. 
• vecka 19	 Onsdagsutflykterna	startar!
• vecka 21 Lördag 25 maj. Kulturkalaset på Bofors stationsområde. Fordonsutställning.  
• vecka 23 Torsdag 6 juni, kl. 10.00. Motorhistoriska Dagen, medtag picknick.
 Start vid Korpkullen, Bofors stationsområde. 
• vecka 24 Motorsportveckan 11-16 juni. Tisdag 11 juni. Invigning av Motorsportveckan på Torget.
• vecka 31 Lördagen 3 aug, kl. 10.00. Mopperally. Start vid Bofors station. Anmälan till P-O Kock
 tel. 0586-507 78 eller e-mail: peo.kock@telia.com senast 30 juli.
• vecka 32 Lördagen 10 aug. kl. 11.00. TjejSvängen Damrallyt. Start och mål vid Korpkullen, Bofors
 stationsområde. Anmälan till Annika tel. 0586-72 50 94 eller e-mail: annika.liliegren@tele2.se
 senast den 6 aug.

Vid ändringar i programmet meddelas detta på klubbens hemsida: kmwinfo.se
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I september-oktober vistades vi i Italien och 
passade då på att besöka bilmuséet i Torino 
(Turin). Muséet är nyligen helt restaurerat 
och var verkligen intressant. Det som även 
var intressant och gav en insikt i trafiken och 
parkeringar i Torino var att vi fick snurra 

Itala Mod 35/45Hp. Genomförde tävlingen 
Peking-Paris 1907.

Cisitalia mod 202 1948. Tillverkare av sportbilar i 
Torino. Cisitalia var en av många karosserifirmor i 
Torino under 50 och 60 talet. Företaget levde mel-
lan 1946 och 1965.

Alfa Romeo motor. Många motorer visades från de 
allra första till senaste typerna.

Fiat Turbina 1954- en experimentbil.

Museo Dell Automobile Torino
runt i området i ca 45 minuter innan vi fick 
tag på en parkering. Nästa gång tar vi oss dit 
med buss eller tunnelbana som är ett klokare 
alternativ för att förflytta sig i en storstad. 

Cugnot 1769 Frankrike
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Alfa Romeo Giulietta Sprint 1954. Alfa Romeo Disco Volante ( Flygande tefatet).

Några Ferrari F1 bilar.

Slutligen en Tessla. Den och en Ferrari gick att 
hyra men tyvärr räckte inte kassan till det.

Ferrari.

Alfa Romeo 155 V6 TI som Larini har tävlat med.

Väl inne så var muséet i flera plan. Rund- 
turen startade på det översta planet och gick 
nedåt (3 våningar). 
Utställningen börjar med de tidigaste ång-
vagnarna från mitten av 1700- talet och 
kommer fram till några av dagens extrema 
sportbilar. 
Tyngdpunkten ligger naturligtvis på italien-
ska fordon.
Utställningen visade även historierna bak-
om alla de karosseri/ bilbyggarföretag som 
funnits framför allt i Torino.  Det är lätt och 
fördriva en dag på detta mycket intressanta 
museum.  
I muséets omgivningar finns en del att titta 
på och det är inte långt till de centrala de-
larna av staden.
För den fotbollsintresserade så hittade jag 
även en Juventusaffär.
Att ta sig ut från den kaotiska trafiken gick 
förvånansvärt bra. Vi återvände till vår 
betydligt lugnare alpby med frisk luft och 
vyer.

Birgitta och Alberto Morello
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En TRipp till Skottland-England
Sommaren 2018 skulle åter få inne-
hålla en tur till Triumph-land. 15 juni 
körde jag och Annie söderut, i en 
Triumph TR5 -68, mot Göteborg för 
vidare färd med färjan till Kiel. Enda 
”orosmolnet” denna gång var om 
overdriven skulle fungera. Den hade 
småkrånglat lite under våren. När vi 
väl hade kommit iväg så fungerade 
den hela resan. En avlägsen släkting 
var 1:e styrman på färjan denna kväll 
och han bjöd oss upp på bryggan vid 
avseglingen från Göteborg. Det är en 
del att hålla rätt på. Förutom att ha 
koll på allt det tekniska så är det en 
del nochalanta och tokiga andra sjöfa-
rare runt färjan som kan äventyra säkerheten för sig 
själva och färjan.
På morgonen körde vi mot Glückstadt på småvägar 
till en färja som tog oss snabbt över Elbe. Det var 
inga köer vid färjan vilket det ofta kan vara på 
eftermiddagar. Första övernattningen gjorde vi i 
Anderen i närheten av Assen i Holland. Efter god öl 
och god mat somna vi gott.
Vi vill se lite av de holländska vallarna så vi körde 

mot Lelystad på återigen små vägar. Vid Lelystad 
börjar en vall som är Ijsselmeers södra vall som vi 
körde på ca 2,5 mil över till Enkhuizen. Där parke-
rade vi mitt i ett ganska rörigt centrum. Det visade 
sig vara någon slags ostfestival. En kopp kaffe som 
vi ville ha lyckades vi till slut få tag på.
Den här resan ville vi prova en ny färjelinje, Am-
sterdam - Newcastle med DFDS. Det blev en skön 
natt på Nordsjön.
Efter en strulig och trög utcheckning från båt och 
hamn kom vi iväg norrut. Hur ska det bli efter 
BREXIT?
Det är konstigt vad trevligt det känns att åter kom-
ma ut på småvägarna. Vänstertrafiken stör mig tack 
och lov inte. Annie hjälper utmärkt till i alla rondel-
ler, den hjälpen är värdefull.
Efter diverse småstopp försökte vi hitta vårt boen-
de på The Island View Inn. GPS:en placerade det 
bakom några kor i en hage!? Efter lite snurrande på 
stigarna hittade vi det, naturligtvis, efter den större 
vägen norrut där den borde ligga.
Långt från något större samhälle så hade vi tänkt 
äta på värdshuset. Det visade sig att den kokkun-
nige på stället var ledig denna kväll så det blev att 
vi och några andra gäster med hjälp av personalen 
beställde Chines Takawy Food från någon ort i 
närheten. Det blev lite annorlunda än vad vi hade 
tänkt oss men det smakade bra. Skälet till denna 
övernattning var bland annat att vi ville besöka den 
mycket spektakulära ”ön” Holy Island med slottet 
Lindisfarne. För att komma ut till Lindisfarne så är 
man tvungen att köra vid lågvattentid. Körbanan är 
nästan vattenfri då men det är oundvikligt att det 
ändå inte sprutar havsvatten direkt på underredet. 

Vår bil bland alla andra.

Färjan över Elbe.
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Det fick bli en rejäl avspolning med färskvatten vid 
en bensinmack, som låg passande till, på fastlandet 
efter dagsbesöket på ön.
Där på ön finns en utseendemässigt speciell borg. 
Tyvärr så var den under restaurering med mäng-
der av byggnadställningar runt hela byggdnaden. 
Ett vykort fick visa hur det skall se ut. Att ön har 
varit speciell visar alla utgrävningar som pågår där 
just nu. Det är ruiner efter kloster och kyrkor från 
1000-talet.
En natt till blev det på värdshuset men nu med den 
riktiga kocken som stod för den goda maten.
Nästa morgon startade vi i regn. Det fortsatte någon 
timma och slutade lagom efter att vindrutetorkar-
na slutade att fungera. Detta regn blev faktiskt det 
enda regn på hela resan.
På vägar, mer eller mindre smala, körde vi mot 
Glasgow via Lauder och Peebles. Vi hade bokat 
ett rum i Blatyre i utkanten av Glasgow. Är bilen 
tryggt parkerad så är det mycket lugnare att turista i 
en storstad.
Vi tar en kort promenad nästa morgon till en tåg-
station för turen in till Glasgow. Vi anlände till den 
gamla fina och livliga stationen mitt i centrum. En 
Hopp-on-hopp-off buss passade perfekt i den här 
stan. Vi fick under färden en intressant historie-
beskrivning, bland annat om alla skeppsvarv. De 
var som mest över 60 st. och idag endast två kvar. 
Glasgow var för oss en mycket positiv upplevelse, 
rent och snyggt och mycket att titta på. Ett myck-
et sevärt besök var på transportmuseet, Riverside 
Museum. Det var relativt nybyggt med mängder 
av bilar, tåg, båtar och annat tekniskt. Allt trevligt 
exponerat så till och med Annie tyckte det var ett 
intressant besök.

Nästa dag, midsommarafton, körde vi söderut via 
bl a Lockerbie. Vi avnjöt vår medhavda lunch, med 
bl a jordgubbar, i en fårhage.
Nästa natt blev verkligen ute på landet. B&B av 
bästa slag. En ”nice cup of tea” i trädgården med en 
trevlig värdinna som underhöll oss. Vi funderade på 
om det var glest mellan gästerna? Det visade sig att 
familjen var gamla Triumphägare både med en Stag 
och TR7. Nu var de utbytta till bl a en BMW Z4. 
Inga ovanliga kombinationer. Middagsmaten fick 
bli nere i byn, Newcastleton, en 20-minuters trev-
lig och varm promenad. Perfekt efter allt sittande i 
bilen. Det var ju midsommarafton så Annie plock-
ade sju olika sorters blommor, till kudden? Jag är 
fortfarande kvar.
I detta område är det som mörkast på ”ön”nattetid, 
långt till ljusförorenande bebyggelse, så här finns 
ett observatorium för studier av natthimlen. Kiel-
der, som också gett namnet till den stora reservoa-
ren där.

Vädret fortsatte att vara osannolikt 
soligt och varmt. Att köra öppet över de 
höglänta hedarna utan regn är ju bara 
annars en dröm, speciellt i Skottland.
Vi fortsatte att få vara nästan ensamma 
på vägarna. En och annan cyklist dök 
alltid upp olämpligt bakom de sämsta 
innerkrökarna. Man ser ju inte något
p g a alla stenmurar och häckar.
Vi passerade den skotska gränsen och 
vidare ner till en annan gammal gräns, 
Hadrian Wall. Det var en nordlig gräns 
för romarriket fram till 400-talet. Muren 
var betydligt större och mer imponeran-
de än jag hade föreställt mig.

The Hadrian Wall
Berättelsen om Leifs och Annies 
resa fortsätter i höstens klubblad.

Sjövägen till Holy Island.
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Ett 15-tal KMW medlemmar besökte Bharat 
Forge den 27 november.
Väl där blev vi väl mottagna av Torbjörn Jo-
hansson och hans två kolleger. Ett önskemål 
var att om vi hade arbetsskor med stålhättor 
hemifrån så skulle vi ta med dessa. Det hade vi 
samtliga. Blev uppskattat. Det var ett krav för 
att få besöka verkstäderna.
Vi samlades och fick en intressant genomgång 
av vad Bharat står för. Bharat Forge Group är 
en av världens största leverantör av smidda 
motor och chassikomponenter och har företag 
i flera länder. I Kilsta-enheten tillverkades i 
huvudsak smidda och bearbetade komponenter 
till fordonsindustrin. Enheten här i Karlskoga 
har ca 330 anställda.
Pressutrustningen består bland annat av värl-
dens mest kraftfulla och helt datoriserade 
smidespress samt ett antal mindre pressar som 
tillverkar vevaxlar och framaxelbalkar och 

Studiebesök på Bharat Forge Kilsta
En typisk produkt från Kilsta.

många andra mindre chassikomponenter till 
lastbilar och bussar. Ett flertal CNC-styrda 
bearbetningsmaskiner finns också. Exempel på 
kunder är Scania, Volvo, Man, IVECO, GM.
Den guidade rundvandringen startades vid 
verktygstillverkningen av pressverktyg som 
återfinns i en närliggande byggnad. Flertalet av 
bearbetningsmaskinerna är CNC-styrda maski-
ner och några av dem är styrda höghastighet-
maskiner. De flesta av pressverktygen kräver 
mycket lite efterbearbetning  när verktygen är 
maskinbearbetade. Därefter fortsatte vandring-
en mot smidesverkstäderna. Mäktigt att få se 
den stora smidespressen in action. Ett flertal 
av smideskomponenterna hade efterföljande 
maskinbearbetning som då levereras komplett 
färdiga till kund.
Det blev en mycket intressant eftermiddag på 
företaget!
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Noravägen 1, Karlskoga • 0586-300 53
grafiska@telia.com • www.kgagrafiska.se

Din totalleverantör
av trycksaker

KROHNS
HUSBILAR AB
Gjuterigatan 20, 693 35 Degerfors

Tel 0586-445 17, 070-844 45 17

Vi säljer begagnade husbilar,
importerade från Europa.

Samtliga är besiktade och varu-
deklarerade, garanti medföljer.

Konkurrenskraftiga priser.
krohn.ulf@telia.com

www.krohn.se
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Kristinehamn
Telefon 0550-107 01

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 Hagalundsgatan 19 (lastkajen) i Degerfors.

Tel 070-693 73 52, 0586-442 18

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

Alla typer av däck
PV-MC-LV

Traktorer och övrigt
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Skogsbovägen 4, Karlskoga • 0586-341 00 • www.mekonomen.se 
Du kan söka på Ditt bilnummer
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Adressändring!
För att vi ska kunna nå medlemmarna med olika utskick krävs det att vi har rätt adress! 
Därför är det mycket viktigt att du meddelar adressändringar till medlemsansvarige 
Per Olov Kock på tel 0586-507 78 eller epost peo.kock@telia.com. 
Om inte inbetalningkortet till medlemsavgiften kommer rätt så du inte kan betala 
innebär det att du står utan försäkring på ditt hobbyfordon!

Start från parkeringen vid Korpkullem kl. 17.00
Eventuell annan tid. Se nedan

Dag/datum	 Utflyktsmål	 Ansvarig	 Starttid

Ons 8/5 Åtorp / Kaffebönan KL 15.00
Ons 15/5 Korpkullen AL
Ons 22/5 Prästbäcken
Ons 29/5 Kristinehamn / Vassgårda KL
Mån 10/6 Björneborgsparken
Ons 12/6 Vintrosa / Tant Grön  15.00
Ons 19/6 Grythyttan / Neering Glass
Ons 26/6 Lungsund / Pensionat Café AL 
Ons 3/7 Pershyttan/Kalasexpressen  EBP  15.00
Ons 10/7 Bjurbäckens slussar AM 15.00
Ons 17/7 Mullhyttan / Fyra systrar  JEJ 15.00
Ons 24/7 Nora / Strandstugan
Ons 31/7  Visnums-Kils bygdegård  JEJ  15.00
Ons 7/8 Korpkullen AL 
Ons 14/8  Degerfors / Berget
Ons 21/8 Åtorp / Kaffebönan KL
Ons 28/8 Prästbäcken
Ons 4/9 Korpkullen AL

Vid dåligt väder åker vi till Korpkullen och fikar.

Ansvariga för vissa utfykter: Kenneth Larsson, KL mobilnr. 070-731 32 19
                                                        Jan-Eric Johansson JEJ mobilnr. 070-668 14 63
                                                        Eva-Britt Persson EBP mobilnr. 070-453 13 25
                                                        Annika Liliegren AL  mobilnr. 070-261 50 72
                                                        Alberto Morello AM mobilnr. 072-544 36 02

Körprogram onsdagsutflykter för 
Karlskoga MotorWeteraner 2019
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Julfest på Restaurang Pärltuppen
Även i år firades julfesten med ett kallt julbord 
på Restaurang Pärltuppen i Brickegården. Och 
som vanligt var festen välbesökt av medlemmar, i 
många fall med respektive. Att styrelsen i år beslu-
tat om en avgift på en femtiolapp per person hade 
knappast någon negativ inverkan på deltagarantalet. 
I avgiften ingick även en lott och lycklig vinnare 
blev Inger Lundberg. 
Innan ordförande Per Liliegren bjöd gästerna att ta 
för sig av sill, skinka, rostbiff och annat, passade 
har också på att informera om klubbens lokalbyte. 
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Från 99 920 kr
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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, mobil 070-252 20 10

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:

Autoexperten AB
Verktyg - tillbehör och reservdelar

10 - 25 %
Övrigt 5 - 25 %

Vid större beställningar lämnas offert.

Mekonomen AB
På varor i butiken 10 - 25 %

KIPAB
Adolfsbergsvägen 6, Örebro

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

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

Däckson AB
Däck beroende på fabrikat 10 - 35 %

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	TjejSvängen	eller	Mopperallyt!	Eller	varför	inte	på	fler 
än ett rally..?

Glöm inte numret!
När du får din inbetalningsavi för medlemsavgif-
ten är den försedd med ett medlemsnummer. Om 
du väljer att betala via internet så är det absolut 
nödvändigt att du uppger det numret i medde-
landerutan för att kassören ska kunna se vem 
betalningen kommer från. Har du inte gjort det 
så kommer vi att skicka ut en påminnelse och du 
riskerar att få betala din avgift två gånger för att 
ha en gällande försäkring!!! Det räcker inte med 
adress, bilmodell eller registreringsnummer, vilket 
faktiskt förekommit!



Medlemskort 
2019

Namn

Nytt medlemskort!
Här intill ser du ditt nya medlemskort. 
Eftersom det finns planer för en nya dist-
ributionsform för Klubbladet så har vi inte 
längre möjlighet att skicka ut medlems- 
korten tillsammans med Klubbladet.
Därför har vi nu valt att trycka kortet här 
så att du själv får klippa ut det vid behov.

Vad vill ni??
Välkomna!

Nu tar vi nya tag!

TjejSvängen 2019 
Vi startar från Bofors station i Karskoga
lördagen den 10 augusti klockan 11.00.

för dig som vill träffa andra tjejer med klassiska bilar!

Nu kommer Karlskoga Motorweteraners damrally i helt ny skepnad. Mindre organiserat och 
pretentiöst. Mer av en trivsam träff där vi ses och visar upp våra bilar och - om vi vill - våra 
matchande kläder...
Det handlar inte om ett rally i egentlig mening, utan en tur i lugn och ro med lite frågor och upp- 
gifter inlagda efter vägen. Vad som väntar är en träff med likasinnade, helt utan krav på föranmälan. 
En slinga med lite frågor och så intar vi medhavd fika tillsammans.
Vi startar från Korpkullen, en kulturbyggnad vid Bofors
stationsområde, i vilken KMW:s nya klubblokal är
belägen och dit är även målet förlagt.
Boka lördagen den 10 augusti för Tjejsvängen.
Det lovar att bli en mycket trevlig dag. 
Undrar du över något? 
Hör av dig till Annika Liliegren, tel 070-261 50 72
eller e-post: annika.liliegren@tele2.se
eller Eva-Britt Persson, tel 070-453 13 25 eller
e.b.persson1@hotmail.com.

I samband med årmötet på Boda borg delades ett enkätformulär ut, i vilket styrelsen 
efterfrågar medlemmarnas syn på verksamheten. Att synen i stort skulle bli positiv bland 
dem som sökt sig till mötet är väl inte någon större överraskning. Men för att få även 
övriga medlemmars syn finns nu enkäten också på hemsidan och på Facebook. 
Passa på nu! Gör era röster hörda med synpunkter och förslag om den framtida 
verksamheten! Hur ska vi tillsammmans bygga en förening för ALLA medlemmar?


