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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 070-779 88 90

Fordonsförsäkringar
Klubben har avtal med försäkringsbolaget IF. För aktuella premier kontakta Berne Dahl. 
Alla premier är helförsäkring och gäller helår:

Du har väl kollat
klubbens nya hemsida? Om inte, är det hög tid 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.

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.

Nu tar vi kort och Swish!
Anmälningsavgifter, betalningar för resor och så vidare. Nu behöver du inte längre 
krångla med kontanter! Sedan en tid tillbaka finns nämligen möjligheten att även betala 
med kort - eller Swisha till 1234357794!



4

Ordförande har ordet!

Redaktörens ruta
I sommar/höst har jag fått två telefonsamtal från medlemmar som hörsammat min uppmaning att höra 
av sig om de har något att berätta. Percy Mossfeldts samling i Vassgårda är säkert bekant för många. 
Men det är troligen  fler som inte sett nostalgimacken och allt det andra i och kring ladorna. 
Strax innan pressläggningen för detta nummer hörde Bengt-Göte Flood av sig och tipsade om den sam-
ling för äldre trialmotorcyklar ni också kan läsa om på sidorna 20 och 21. 
Det är sådan läsning vi vill bjuda medlemmarna på. Men det förutsätter fler initiativ som ovan! Det är 
inte nödvändigt att ni skriver själva! Hör av er till mig på tel 0760-951130 eller maila olzon.stefan@
gmail.com. Ni kan också skicka mail till motorweteraner@gmail.com.
Det kan röra sig om både stort och smått. En dagsutflykt med gammelfordonet till en vacker plats, en 
långresa eller en storrenovering, allt har sin plats i bladet. Kanske är det på tiden att återuppväcka ”Mitt 
smultronställe”, ett stående inslag där medlemmar med en kort text och en bild tipsade om fina platser 
som mål för en trivsam utflykt. Hör av er, era tips och erfarenheter behövs!

Hösten är här!
Sommarhalvåret har varit fantastiskt 
detta år med massor av tillfällen att njuta 
med våra gamla fordon!
Men varför kommer inte ni gubbar och 
tjejer när vi kallar på er? Vi hade plane-
rat och förberett våra rallyn under hela 
våren, engagerat folk i andra föreningar 
för att ordna till rallyn så trevligt som 
möjligt!
Men sen så anmäler ni er inte, och vi blir 
tvungna att ställa in! Vi får dåligt rykte 
bland de föreningar som vi bett om hjälp 
hos! Det är väldigt tråkigt för vår styrelse 
att behöva komma tillbaka med hatten i 
handen och säga att det inte blir något!
Så nu lutar det åt att vi inte försöker 
ordna något rallyn nästa år!
Undantaget Mopperallyt som drog en del folk.
Vad vill ni få ut av ett evenemang? Kan ni inte höra av er till någon i styrelsen med förslag på hur vi kan ut-
veckla Hembygdssvängen och Tjejsvängen? Vi är tacksamma för alla förslag!
Nog gnällt nu. Vi fick ju en trevlig resa till Stockholm i våras och nu på hösten var vi iväg på en mycket trevlig 
och intressant resa till Lesjöfors och Långban. Tredagarsturen blev intet, men en tur till Pålsboda och VW 
museet blev det innan det stängde. Där fick vi se bilar till ett värde på 11 miljoner. Det var vad auktionen 
inbringade. Synd att ingen kunde ta över och driva vidare. En tredjedel av bilarna försvinner nu ut ur landet.
I sommar har det blivit en del kojaåkande och då har min gröna blivit uppmärksammad genom en artikel i 
tidningen Klassiker, det var väldigt trevligt att få sådan uppmärksamhet.
Många museibesök har det blivit under sommaren. Både motormuseum och annat. Ett som var mycket trev-
ligt var Arnolds museum i Ramvik, ett litet men mycket roligt att se. Andra som speglade kalla krigets dagar 
där fick jag se sådant som jag har jobbat med i Bofors bland annat.
Nu kommer bilarna att bli undanställda och kanske fixas till lite till nästa sommar. Samt att vi ska planera lite 
inför nästa år. 
Där får ni gärna komma med förslag till vad ni vill att klubben ska göra!
Så nu får ni ha det så bra över vintern och hoppas den blir lika bra som sommaren varit!
Per

Arnolds museum.
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Den 8 augusti gjorde vi en onsdagstur med några 
fordon till Visnums Kils hembygdsgård. En fin 
gård med ett entusiastiskt gäng som engagerade sig 
mycket i dess verksamhet. 
Vi blev väl mottagna när vi anlände. Föreningens 
ordförande Karl-Åke Andersson berättade om 
verksamheten och vi bjöds på en intressant vandring 
kring gården.
Ett populärt inslag på torsdagar sommartid är 
pizzakvällen när det tillreds och serveras pizzor. 
Kön kan bli lång… Familjelördagen i juli drar också 
mycket folk med aktiviteter av olika slag.
Efter denna introduktion serverades fina räkmackor 
med dryck och därefter glasstårta. Det blev en lite 
annorlunda men intressant onsdagstur.

Julgåva till Barncancerfonden
Sedan ett par år tillbaka har styrelsen beslutat att inte dela ut någon julgåva till 

medlemmarna. I stället har pengarna skänkts till något behjärtansvärt. 
Och i år kommer de att överlämnas till Barncancerfonden.

Onsdagstur till Visnums Kils hembygdsgård

Visnums Kils hembygdsgård är en fin gård med en 
hel del populära aktiviteter.

KLUBBKLÄDER

T-shirt
med brösttryck

    80:-
stl XS-5XL

Piké
med brösttryck

    200:-
stl XS-5XL

T-shirt
med bröst- & ryggtryck

    120:-
stl XS-5XL

Cardigan
med brösttryck

    300:-
stl XS-5XL

Jacka Softshell
med brösttryck

    400:-
stl XS-5XL

Jacka Softshell m Huva
med brösttryck

    450:-
stl XS-5XL

Nu finns det möjlighet att köpa 
kläder med klubbmärke till medlemspris.

Beställ via mail eller telefon till Johan G.

 070 646 14 63

 johan@granquistpromotion.se
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Motorhistorisk samling . . .
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. . . med Asphyttan som mål
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Trots dystra förutsättningar var det gott om mopeder inför starten vid Bofors station.

Uti skogen ska vi gå...

...eller i alla fall åka moped. Vad kan svaret vara här då???

Det såg mörkt ut...
Man kan nog säga att det såg mörkt ut för årets 
Mopperally - både bildlikt och bokstavligt. 
Med två dagar kvar till sista anmälningsdag 
hade bara tolv ekipage hört av sig. Och den 
svarta himlen med täta  åskskurar som inled-
de lördagsmorgonen inbjöd knappast till mo-
pedäventyr. 
Men som genom ett under lättade de mörka 
skyarna och en halvtimme före start fanns 
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Och så bar det iväg i blåröken.

Nya gång- och cykelvägen invigd.

Obligatorisk köttbullmacka. Tomas Birgersson hade flest rätt på frågorna.

uppemot fyrtiotalet moppar med chaufförer på 
plats vid Bofors station, alla fyllda av förvänt-
ningar inför den runt fem mil långa slingan som 
gick på småvägar via Valåsen, över Ölsdalen 
och till Degerfors. Därifrån fick mopedisterna 
köra den nya gång och cykelvägen in till Karl-
skoga hembygdsgård där köttbullmackor och 
fika intogs. Slutmålet var som vanligt Bofors 
station där Tomas Birgersson, Mikael Svensson 
och Tommy Pettersson fick motta priser för att 
ha klarat av tävlingsfrågorna bäst.
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Från 99 920 kr
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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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Vårresa till Karlssons Classics . . .

Ford Crown Viktoria Skyliner 1956.

Cadillac Eldorado Brougham 1959.

Ford Mustang Shelby Cobra GT 500 1968.

Pontiac Bonneville Cab 1958. Chevrolet Corvette 1956.
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. . . och motorcykeleldorado
Imponerande utställnng med tidig Benelliracer i förgrunden.

En klassiker om någon - Norton Manx. Amerikan med svenskt påbrå - en tidig Indian.

Ducati F1 - redaktörens drömbåge... Svenska klassiker!
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Mackägaren själv Percy Mossfeldt vid sin skapelse.

Nostalgin frodas i Vassgårda

Pengarna tillbaka - om 
det inte dödar!

En fin samling oljebur-
kar från Mobil.

Många klubbmedlemmar har säkerligen någon 
gång besökt Percy och Marita Mossfeldt i Vassgår-
da och deras samlingar av nostalgiföremål. Men 
vi kan inte låta bli att visa upp ett axplock av de 
många minnesframkallande föremålen och den 
tämligen färska Mobilmacken.
Bakom den ligger ett idogt arbete att ragga upp, 
köpa eller byta till sig de rätta detaljerna som till 
exempel oljebaren på bilden nere till vänster.
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Lingrävaren Landsverk KL 230 från 1965 används fortfarande för grävarbeten.

Buick Le Sabre 1968. Mycket är det som Percy samlat på sig genom åren.

Allis Chalmers bandtraktorfrån 1939.
Dodge Weaponcarrier -42. Sannolikt med vid Nor-
mandie -44.
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Järnvägsnostalgi i Nora
Torsdagen 3 maj besökte en skara från Karlskoga 
Motorweteraner lokstallarna i Nora. Bengt och Benny 
Filipsson (far och son) guidade där runt bland gamla 
lok och vagnar som idag förvaltas av Nora Bergslags 
Veteran-Jernväg. Besökarna fick bland annat se en 
kombinerade post- och andraklassvagn, en fungeran-
de rälsbuss och lok som fortfarande är körbara.
I lokverkstaden kunde även en hjulsvarv, som ur-
sprungligen stått i Kortfors, beskådas. Den används 
än i dag av föreningen för att svarva hjul till lok och 
vagnar.
Besöket avslutades sedan med kaffe som serverades 
av ännu en Filipsson, nämligen mamma Gun. De 
gamla tågen är uppenbarligen en familjeangelägenhet.

NBJ - Nora Bergslags Järnväg - eller Nerfällda Bommar Jämt?

Far och son, Benny och Bengt Filipsson, guidade.

Förväntansfullt.Den gamla rälsbussen.
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Kombinerad vagn för andra klass och post.

Andraklasskupén. Postsortering.

Benny berättar. Hjulsvarven från Kortfors.
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Vi utför även:
¤ HJULINSTÄLLNING
¤ NYCKELKOPIERING
¤ SKIVBROMSSVARVNING
¤ FRAMVAGNSREPARATIONER
¤ LJUSINSTÄLLNING

Alla typer av däck
PV-MC-LV

Traktorer och övrigt

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 Bryggargatan 19, 693 31 Degerfors.

Tel 070-693 73 52, 0586-442 18
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Skogsbovägen 4, Karlskoga • 0586-341 00 • www.mekonomen.se 
Du kan söka på Ditt bilnummer
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Tony Arbeus.

Karl-Erik Eriksson. Janne Stensgaard.

Trialtakter
i Trindtorp
Tvåtaktsknatter och muller från fyrtaktsstånkor 
fyllde lördagen den 29 september luften i skogen 
kring Trindtorp i Karlskoga. Bofors Trial Team hade 
bjudit in till träff för äldre trialmotorcyklar, en träff 
anordnad av KMW:arna Bengt-Göte Flood och 
Anders Eriksson, som själva deltog med sina cyklar 
i de olika proven.
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Lennart Ganskar.

Margareta Hedberg.

Bente Christensen.

- Vi hade räknat med 20-25 deltagare, men vi blev 
faktiskt hela 30 stycken, säger Bengt-Göte Flood. 
Som nöjt kunde konstatera att träffen fått interna-
tionell prägel med både danskar och norrmän bland 
motorcyklisterna. Och att inte mindre än fyra tjejer 
kom till start.
Deltagarna var indelade i fyra klasser i svårighets-
graderna A, B och C varav A är den svåraste. Man 
skiljer också på motorcyklar tillverkade före 1965 
respektive1985. A-klassen körde tio sektioner lagda 
av Anders Eriksson medan Bengt-Göte Flood svarat 
för de tolv sektionerna för B- och C-åkarna.
- Efteråt var det kul att konstatera att alla var nöj-
da med banorna och svårighetsgraderna, säger 
Bengt-Göte Flood. 
Även om det rör sig om en träff och inte en egentlig 
tävling så infinner sig naturligtvis en tävlingsdjä-
vul där ute i sektionerna och en inofficiell prislista 
visar att det gick bra för arrangörerna i och med att 
Anders Eriksson vann Pre 65 A, Bengt Göte Flood 
kom tvåa i Pre 65 B medan Anders fru Caroline 
Eriksson vann Pre 85 C…
Resultat:
Pre 65 A: 1) Anders Eriksson; 2) Jan Askevall.
Pre 85 A: 1) Tony Arbeus.
Pre 65 B: 1) Gunnar Rohed; 2) Bengt-Göte Flood.
Pre 85 C: 1) Caroline Eriksson; 2) Bente Christensen.
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I Chryslerhimlen . . .

I maj i år blev jag medbjuden till Chrysler 57 
Heaven, av bröderna Rolf och Gunnar Björn-
dahl en torsdagskväll mellan 18 och 21. 
Väl framme vid Ormesta industriområde i 

Örebro, så fanns det en stor gästparkering med 
besöksbilar och två stora industrihallar med 
gamla bilar och annat från 50- och 60-talet att 
titta på. Fika och tilltugg till rimligt pris fanns 
inne i en av hallarna. Mopeder, skyltdockor i 
tidsenliga kläder i olika 50- och 60-tals miljöer. 
En samling elgitarrer och massor av fordonsin-
tresserade personer att prata med.  
Anläggningen är väl värd ett besök, öppettider 
mellan 18 och 21 några torsdagskvällar i mån-
aden mellan maj och september. Mer informa-
tion? Googla på Chrysler 57 heaven Örebro. 
Inget inträde men man får gärna köpa en fika, 
och ta gärna med en gammal USA bil så får ni 
parkera på gästparkeringen innanför grindarna.
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Bofors Industriområde, 691 80 Karlskoga
Tel 0586-827 53, 652 50 • Fax 0586-827 43

info@hjorts.com
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Under Clasic Car Week i Rättvik 2018 så besökte 
jag och bröderna Björndahl, öppet hus hos Brin-
kens Garage, 7 kilometer väster om Rättvik mot 
Mora. Ett bilrenoveringsföretag med tre anställda i 
Rättvik och fem anställda i Västerås. 
Grundaren av företaget, Klas Brink har ett för-
flutet inom databranschen men sysslar nu med 
sin favorithobby, bilrenoveringar! Klas har också 
huvudansvaret för logistiken vid Summer meet i 
Västerås varje år, han äger själv cirka 70 fordon, 
varav tio är renoverade, tio är under renovering och 
resten renoveringsobjekt. 

Öppet hus i Brinkens garage
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Hos Brinken renoverar man mestadels lyxbilar, där 
en färdigrenoverad bil ofta kostar dubbelt upp mot 
vad saluvärdet är på bilen. De flesta av bilarna 
hamnar på museum och inte på vägarna, då de efter 
renovering oftast är i bättre skick än då de lämna-
de fabriken nya. Exempelvis så kan en Cadillac 
Brougham top of the line från 1957 med alumini-
umtak kosta tio miljoner att renovera, men bara ha 
ett saluvärde av cirka fem miljoner, färdigrenove-
rad. 
Bilarna plockas ner i smådelar, allt slitet bytes ut, 

ram och kaross säras, alla delar lackeras, i de fall 
karosseriplåt behöver bytas ut så tillverkas nya plåt-
detaljer i eget bilplåtslageri, om de inte finns att  
köpa färdiga på marknaden. Och så sätts allt ihop 
igen med nytillverkade dekaler och ny inredning. 
Är ni i Rättvik något år, så rekommenderar jag ett 
besök om det bjuds in till öppet hus igen! I år var 
inbjudan satt till 11.00 måndag morgon, vi var där 
10.30 och det var redan då svårt att få en parke-
ringsplats.
Leif Trumberg 
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Höstens evenemang 2018
Vecka 42  20/10  kl 09.00 Studiebesök Brigadmuséet i Karlstad klockan 10.00. 
     Entré 120 kr. Samling för ev. samåkning vid Folkets hus
     klockan 09.00. Anmälan till Jan-Eric Johansson senast 15/10
     tel. 070-668 14 63 eller janeric.j@hotmail.com.
     
Vecka 48 27/11  kl 14.00 Studiebesök Bharat Forge Kilsta. Max 15 pers.
     Först till kvarn gäller. Samling vid grinden.
     Anmälan till Jan-Eric Johansson senast 11/11
     tel. 070-668 14 63 eller janeric.j@hotmail.com. 
 
Vecka 48 29/11  kl.18.00 Klubblokalen Ekeby: Bengt Bjurström visar bilder.
     Anmä lan till Per Liliegren senast 26/11 072-736 50 94 eller
      per.liliegren@tele2.se 

Vecka 50 13/12  kl 18.00 Julmacka på Restaurang Pärltuppen, Brickegården,
     Karlskoga. Fika och underhållning. Pris 50 kronor.
     Anmälan till Jan-Eric Johansson senast 9/12
     tel. 070-668 14 63 eller janeric.j@hotmail.com. 

Var finns intresset?
På grund av vikande intresse tvingades styrelsen ställa in två av våra rallyn denna sommar. Hembygds-
svängen, som ersatte Velodromrallyt för två år sedan, hade det trögt första året. I fjol såg det ändå ut 
som om det nya formatet skulle kunna sätta sig, men dessvärre så hade intresset dalat igen i år.
Damrallyt nådde efter några trevande år en pik och det såg ut som m man hittat rätt. Men så började 
deltagarsiffrorna att vika neråt och till i år provade man ett delvis annorlunda format med Tjejsvängen 
som nytt namn och ett uttalat syfte att försöka betona att det inte rör sig om någon hastighetstävling. 
Dessvärre gick detta nya försök samma öde till mötes som Hembygdssvängen.
Man kan alltså konstatera att det bara är Mopperallyt som håller ett stadigt grepp om deltagarna. 
Möjligen kan detta bero på att mopeden blivit allt mer populär som rallyfordon de senaste åren. Eller?
Alltnog så innebär det svaga intresset för Hembygdssvängen och Tjejsvängen att det är ytterst ovisst 
om dessa kommer igen och OM de gör det blir det sannolikt i en delvis ny kostym. I styrelsen pågår 
en livlig diskussion om hur man ska kunna gå vidare. Är uppläggen för ambitiösa? Skrämmer ”rally-
momentet”?
Motorhistoriska dagen fortsätter att samla ett ganska stort deltagande, kanske beroende på de mer 
lösliga formerna. Ingen föranmälan utan en trevlig utflykt med likasinnade där man har möjlighet att 
ända fram till samlingen bestämma sig om deltagande beroende på vädret.
Är det någon liknande form vi ska ha på våra rallyn framdeles? Ska vi nöja oss med en samling för 
våra gammelfordon där deltagandet i en ”motoriserad” tipspromenad blir frivillig? Kan vi på något 
sätt ge större utrymme till damernas ambitioner att så långt som möjligt matcha fordon och klädsel? 
Större möjlighet att visa upp fordon och i damernas fall även kläder? 
Tankarna är många... Kanske har du själv några? Hör i så fall av dig med dina idéer till någon i styrel-
sen. Tillsammans kan vi kanske väcka nytt liv i de rallyn som varit lite av klubbens ryggrad.
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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:

Autoexperten AB
Verktyg - tillbehör och

reservdelar
10 - 25 %

Övrigt 5 - 25 %
Vid större beställningar

lämnas offert.

Mekonomen AB
På varor i butiken

10 - 25 %

Däckson AB
Däck beroende på fabrikat

10 - 35 %

KIPAB
Adolfsbergsvägen 6, Örebro

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

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

Ställ upp som funktionär!
För att kunna arrangera våra rallyn är vi beroende av din hjälp som funktionär. Så hör av dig till 
styrelsen och anmäl dig för en insats under Hembygdssvängen, Tjejsvängen  eller Mopperallyt! Eller 
varför inte på fler än ett rally..?

Till minne av dem som gått bort!
Under det gångna året har flera medlemmar lämnat oss. Medlemmar som berikat vår 

verksamhet och vår samvaro och som nu lämnar ett stort tomrum efter sig.
För att hedra dem och bevara dem i våra minnen har styrelsen beslutat att lämna en 

årlig minnesgåva, denna gång till cancerfonden.



Många weteraner på Motorlördag




