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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 två nummer per år och som skickas till alla medlemmar. Genom klub-
bens 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: Korpkullsvägen 8, 691 53 Karlskoga
 

Styrelsen för Karlskoga Motorweteraner 

Karlskoga Motorweteraner
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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 medlems- 
ansvarige Per Olov Kock på tel 070-2522010 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!

Glöm inte vår hemsida!
Där hittar du aktualiteter i vår verksamhet. Där kan du kolla om det sker några ändringar i 
aktivitetsprogrammet eller för onsdagskörningarna. Där hittar du blänkare om sakers som 
ska komma eller har varit. Och där hittar du vår matrikel. Lösenordet återfinns i Klubbladet 
Nr 1 2016. Gå in på www.kmwinfo.se och kolla!

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. Vid skada: ring 031-345 64 03!

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 
försäkringar för fordon med avvikande detaljer.
På förekommen anledning vill vi påpeka att Martin INTE utför digitala besikt-
ningar!!! Ring Martin på telefon 0586-452 79 för en manuell besiktning! Om du 
skickar mail är risken stor att din försäkring blir kraftigt försenad!
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Ordförande har ordet!

Redaktörens ruta:
Nu håller du i din hand ett klubblad som är betydligt bantat i pandemins spår. Men som också är en 
illustration av hur mycket du som enskild medlem betyder för att det ska finnas material till vår med-
lemstidning. I coronapandemins spår har det ju, vilket ordföranden konstaterar här ovan, varit tunt med 
evenemang. Våra rallyn har ställts in, vårresan sköts på framtiden liksom det mesta övriga styrelsen 
planerade inför sommaren.
Det här är ju evenemang som i mångt och mycket utgjort ryggraden i tidningen och i avsaknad av det 
materialet var det länge ovisst om det över huvud taget skulle gå att få ihop ett klubblad. Men med hjälp 
av några av våra medlemmar så har det nu i alla fall gått att få ihop en 20-sidig tidning.
Bengt Bjurstöms berättelse från en resa med gammelbilar i österled fortsätter i detta nummer. Och Leif 
Leander och Annie Carlsson har åter varit ute med en av sina Triumphar, vilket skildras mycket livfullt 
av Annie ”som satt brevé”.
Bilder och text från onsdagsturerna, som blev av trots pandemin, har hr ordförande Liliegren själv 
bidragit med och Jan-Erik Johansson står för reportaget från Motorhistoriska dagen. Har du något du 
själv vill berätta om? En resa, en renovering, ett intressant fordon? Hör av dig till mig, Stefan Olzon, tel 
0760-951130 eller olzon.stefan@gmail.com så kan vi gemensamt fylla ett nummer även i vår!

Äntligen, 
Inledde jag i förra tidningen. 
Då visste inte jag vad som 
väntade när jag skrev det! 
Även om nyheter hade nått 
oss om vad som hände i Kina 
så var det ingen som förstod 
vart det skulle leda oss under 
detta år!
Vi har en väldigt fin Klubblo-
kal som inte har utnyttjats så 
som det var tänkt. Ingen Vår-
mönstring, inget Mopperally, 
och ingen Tjejsväng blev det!
Men det vi har genomfört var 
Motorhistoriska dagen! Som 
blev en väldigt lyckad dag på 
Börjes hembygdsgård! Vi får 
tacka Bjurtjärns hembygdsför-
ening för att vi fick komma dit och tack för fikat!
Det vi har kunnat genomföra är våra onsdags turer, vilket jag är mycket tacksam för! Mer om detta på annan 
sida i bladet.
Nu ska vi försöka planera inför nästa år, och hur ska det gå till? Jag har ingen aning om vad vi kan göra eller 
vad vi kan planera för som det ser ut just nu! 
Men på något sätt ska vi väl komma ut ur denna pandemi, hoppas jag.
Det blir inte så mycket att skriva om här nu men en sak kan Ni ju tänka på under vintern!
Har ni något att uppdatera medlemsmatrikeln med? Kanske ni har bytt adress? Köpt eller sålt fordon?
Som ni vet får vi inte automatiskt reda på detta! Så det vore trevligt om ni upplyser oss om detta!
Ha nu en lugn och trygg vinter så ska vi komma ut med nya tag till våren!
Per

Motorhistoriska dagen firades vid Börjes och var ett av få arrangemang som 
kunde genomföras.
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I verkstan får din atv & båt ett
gott omhändertagande i samband
med service & reparation.
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Här fortsätter Bengt Bjurströms berättelse från resan i österled:

Hetsig trafikrytm och skumma kvarter
Riga är Baltikums största stad 
med ett invånarantal på ca 750 
000. Att det är en storstad och 
tillika huvudstad i Lettland 
märks när man börjar närma 
sig. En oändligt lång berg och 
dalbana och spikrak väg leder 
till stadens centrum där vi bo-
kat vårt hotell. Lägg därtill alla 
spårvagnar och spårvagnsspår 
som var som diken. Staden slår 
dessutom Karlskoga med häst-
längder när det gäller trafikljus 
(om det är möjligt) och det tog 
en oändlig tid att nå gamla stan 
där vi hade bokat boendet. 
Att vi sedan pga missförstånd 
blev sittande i receptionen på 
två olika hotell och väntade på 
varandra var komiskt. 
Väl där bodde vi jättefint på ett hotell mitt i gam-
la stan med alla vackra medeltida bostadshus och 
packhus i holländsk renässansstil. Det finns också 
enastående byggnader i jugendarkitektur som gjort 
att staden har tagits upp på Unescos världsarvslis-
ta. En mysig stad med massor av restauranger och 
caféer. Vi gick dock på en mina när vi beställde rev-
bensspjäll på, enligt dom själva, ”Best Steak House 
In Town”. Det resulterade i de sämsta revbensspjäll 
vi någonsin ätit. 
Här väckte Tomas och Elisabeths Volvo PV544 
Sport stort intresse och den blev plåtad av massor 
av intresserade. För övrigt gällde det överallt där vi 
färdades. Volvo står högt i kurs i de Baltiska länder-
na. Många nya fina Volvo överallt längs vägarna. 
Generellt så reagerade vi på att bilparken är förvå-
nansvärt fin. Inga gamla vrak och på vägarna mas-
sor av BMW, Audi, Volvo och till och med Porschar.  
Det körs ganska hårt ute på vägarna, speciellt på 
motorvägarna och det var en av anledningarna till 
att vi försökte hålla oss till medelstora vägar. Däre-
mot är det inte alltid en garanti för tryggare körning då det är väldigt kurvigt, mycket bilar och bilförare med 
begränsat omdöme. 
Det var minnesmärken över dödsolyckor på alla mindre vägar och då framförallt i korsningar. 

Kolkas udde där två hav möts   
Mellan Riga och Ventspils valde vi att åka längst ut på halvön där de två haven Östersjön och Rigabukten 
möts. Kolka heter yttersta spetsen och en trevlig rastplats och monument fanns här. Den ligger i en natio-

Kolkas udde där två hav möts, Östersjön och Riga-
bukten.
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nalpark med täta skogar och är hem för 
Lettlands äldsta ursprungsbefolkning, 
”liverna”. Vägen på halvön var fin bort-
sett från ca 2-3 mil med tvättbrädesväg 
som inte var behaglig. 
Överallt i Baltikum och Polen ser man 
storkar som man vårdar ömt genom att 
hjälpa dem med boplatser. Att ha ett 
storkbo på sitt hus eller tomt anses ge tur 
åt familjen. För en fågelintresserad var 
dessa storkar till stort nöje och vi roade 
oss med att räkna alla under resan och 
sammanlagt såg vi 121 stycken. 
Resan fortsätter mot Klaipeda men på 
vägen stannar vi till i den trevlig staden 
Liepaja, Lettlands tredje största stad med 
både gammal och ny bebyggelse. Cen-
trum är trevligt och här kan man beskåda 
det mycket pampiga konserthuset. 

Kuriska näset / Litauen 
Nästa etapp var Kuriska näset som vi un-
der många år haft ett intresse att besöka, 
och då speciellt den Lettiska delen ned 
till det Ryska Kaliningrad. 
Kuriska näset är en smal rysk-litauisk 
landtunga som till största delen är natio-
nalpark och täckt av tallskog och höga 
sanddyner. En oerhört vacker trakt med 
fiskebyar och segelbåtshamnar. Här finns 
också ett väl utbyggt cykelvägsnät som 
är mycket populärt. 

Klaipeda/ Litauen 
Fortsatte resan mot Klaipeda och anlände enkelt till 
Memel hotell med vår ständiga följeslagare GPS:n. 
Hotellet mycket mysigt med inhägnad parkering och 
en mysig uteveranda under lummiga träd. Resan hade 
varit svettig och den klassiska frågan uppstod efter 
incheckningen ”När smakar en öl som bäst” och svaret 
var givet NU! 
Vi bor under takåsen med takfönster i utmärkta rum. 
Ett riktigt bra hotell två minuter från den gamla vackra 
stadskärnan. Promenerar genom små gator med gamla 
korsvirkeshus ned till hamnen. För att återställa vätske-
balansen intas här öl nummer två på en bar vid kajkan-
ten, mysigt. Här underhölls vi av en lokal mässingblå-
sorkester. 
På marknader och affärer överallt i Baltikum säljs bärn-
sten både bearbetade och obearbetade. En del smycken 
i bärnsten betingade skyhöga priser. Vi såg priser på 
30-50 000.

Konserthuset i Liepaja.

Samlade vid en vacker kyrka inte långt från 
Ventspils.
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Mot Kaunas/Litauen
Resan till Kaunas gjorde vi på den stora motorvägen E85/A1. Vägen mycket bra och i stora stycken ny-
byggd. Trafikrytmen är hög och vi blir naturligtvis omkörda hela tiden då vi hela tiden har en snitthastighet 
på ca 85 km/tim.  
GPS:n visar åter vägen in 
mot vårt hotell, Babilonas. 
Lätt förskräckta blir vi dock 
när den visar vägen in i ett 
område som inte motsvarar 
våra förväntningar. Mycket 
gamla kvarter och vägen blir 
bara mindre och mindre. Vi 
är övertygade om att GPS:n 
visar fel men helt plötsligt 
dyker hotellet upp. Tveksamt 
går vi in i receptionen och 
döm om vår förvåning när 
det visar sig att hotellet är 
nästan nybyggt och kanon-
fint. De har tom en vinbutik 
med egna importerade viner 
till riktigt bra priser. Det blev 
till att bunkra lite ovanliga 
viner. 

Miljö från kvarteret i Kaunas där vi bodde på Babilonas hotell.

Man satsar gärna sina pengar först och främst på bil. Mercedes utanför 
huset som sett bättre tider.
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  På kvällen tog vi en promenad i de 
lite skumma kvarteren och fick oss en 
historisk vandring med allt från gamla 
fallfärdiga hus till rena lyxvillorna. 
Det var tydligt att hela omgivning-
en med sitt attraktiva centrala läge 
i Kaunas stod under en omfattande 
upprustning.  
Nästa morgon gjorde vi ytterligare 
en vandring i de intressanta omgiv-
ningarna för att fotografera miljöer vi 
aldrig sett tidigare. Utanför fallfärdiga 
hus stod många ”top of the line” bilar! 
Detta var en av de mest minnesvärda 
miljöerna under hela resan. 

Mot Polen
I vår planering hade vi delat färd-
sträckan mellan Gdynia och Kaunas 
ungefärligt på mitten och hamnade då 
på staden Gizycko i Polen. Vi hade 
tolkat på kartan att det fanns mycket 
insjövatten och gröna vägar därom-
kring så det valde vi som stopp. Det 
visade sig vara ett bra val då staden 
var mycket trevlig och charmig. Båt- 
och strandliv längs kanaler och sjöar 
och naturligtvis trevliga restauranger 
och barer. Vi upplevde Gizycko som 
att vara på någon av svenska västkus-
tens populära orter. Absolut ett ställe 
att rekommendera. 
  Färden mot Gdynia nästa morgon på små och stora vägar. På småvägarna var medtrafikanternas hastighet 
alldeles för hög med farliga omkörningar på krokiga vägar. Minnesmärken över trafikdöda överallt. Motor-
vägarna var intensiva med oändligt med långtradare men superfina vägavsnitt. 
Tryckande värme i våra gamla bilar utan luftkonditionering blir i längden lite påfrestande. 
  Gdansk och Gdynia, två stora städer som i princip är sammanväxta men enkelt att hitta till Stenas terminal 
tack vare ypperlig vägskyltning och naturligtvis GPS. 

Stena Spirit färja mot Karlskrona 
Färjeturen till Karlskrona med Stena Line var en behaglig och städad överfart på ett helt vindstilla Öster-
sjön. I alla stycken behaglig färjetur.  
Resan från Karlskrona till Karlskoga, ca 42 mil, blev smärtfri med ett lunchstopp vid Brunneby musteri 
utanför Linköping. Bra lunch och en trevlig stor butik. 
Baltikum som varit en vit fläck har vi nu upplevt och lärt oss saker om som var helt okänt för oss tidigare. 
Resan motsvarade i alla stycken vad vi hade hoppats och naturligtvis var det ett litet äventyr och en viss 
oro fanns beträffande tillförlitligheten på våra bilar. Allt har dock gått perfekt och om nyfikenheten finns så 
rekommenderar vi verkligen att göra en liknande resa. Det blev förstås många mil, 270 men man kan ju göra 
en kortare tur till exempel Stockholm-Tallin och hemresa Ventspils-Karlshamn och göra kortare dagsturer 
och fler stopp.   

Text och foto:
Bengt Bjurström

Tullare i Polen. De ville veta mer om bilen, som pris och annat.
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EN RESA GENOM EUROPA
av hon som satt brevé
Vid pennan Annie Carlsson och Leif Leander rattade Triumph TR5 1968.

Centrala Brügge.

Bodham Castle.
Med intercom blir det trevligare att prata, i 
den öppna bilen.

Det är tur att jag inte lider av höjdskräck för det var brant och krokigt i de nordspanska 
bergen. Hösten 2019 hade Triumph TR Register under en vecka förlagt sin årliga europa-
träff till norra Spanien. Det är ju inte nästgårds precis så mycket planering var nödvändigt 
som gjordes i huvudsak av mig.
Målet med resan var att komma till Pamplona, 20 september, och hem igen. Att resa 
är alltid kul och spännande och planeringen innehåller många ställningstaganden om, 
resdagar, färjor, boenden och vad vi orkar med. Dessutom reservalternativ i händelse av 
vad den, ursäkta, gamla  bilen inte klarar av. Jag ville också gärna få tid till en promenad 
innan det blev för sent på kvällen.
 Vi tar oftast färjan Göteborg-Kiel så också denna gång. I Kiel kör man av båten vid 
9-tiden och med hjälp av GPS kom vi lätt ut på rätt väg till Itzenhoe och via småvägar 
köra ner mot Glückstadt. Här finns en färja över Elbe som vi gärna åker med för att slippa 
motorvägen genom Hamburg. Överfarten tar 25 minuter. Innan överfarten blev vi bjudna 
på förmiddagsfika med nybakade brioche av våra god vänner från Hamburg. Väl över på 
andra sidan fortsatte den planerade färden mot Coevorden i Holland så efter 42 mil ringde 
vi på dörren till vår första övernattning, ett B&B. Vägen dit innehöll endast lite motorvä-
gar och trafiken i det här hörnet av Tyskland-Holland är oftast lugn och eftersom det var 
söndag så var det dessutom nästan inga lastbilar. Vi tycker det är viktigt vid våra övernatt-
ningar att bilen skall stå säkert och här flyttade husägaren på sin bil så vi kunde parkera innanför hans, vilket gav Leif god sömn.
Det var lite kyligt nästa morgon men helt OK så jag satte på mig regnkläder allra ytterst som vindskydd. 
Brügge var dagens mål och vi måste därför köra i mycket trafik som leder till Hollands stora kuststäder. På motorvägarna är det 
viktigt med skyltläsningen trots bra GPS. Vi kom fram i lagom god tid på eftermiddagen till Brügges centrala gamla stadsdel. 
Här hade jag hittat ett boende med en inomhusparkering i anslutning till det gamla hotellet. Snart var vi ute bland myllret av folk, 
cyklister och hästskjutsar på kullerstensgatorna. Stan är full av vackra tegelhus och mindre och större kanaler med pråmar. Själv-

klart besökte vi ett ölbryggeri för provning av några sorter, det finns hur mycket som 
helst att välja på. Dagens middag blev musslor vilket också är ett måste i Belgien 
liksom pommes frites. Det finns faktiskt ett pommes frites museum vilket vi tyvärr 
inte hann med. Nästa dag 
flanerade vi runt i det här-
liga solskenet och besökte 
Salvador Dali museet och 
ett diamantmuseum, viket 
var intressant och lärorikt.
Den gamla staden är 
omringad av kanaler med 
båt och pråmtrafik. När vi 
skulle köra ut från sta’n 
hade en pråm fastnat 
mellan två utfartsbroar så 
det tog oss en bra stund 
att finna en annan utfart. 
Att köra runt på kuller-
stensgatorna med vår bil 
är inte det trevligaste. 
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Glamping vid GoodWood.

Goodwooddamer.

En av många parkeringar i centrala sam-
hällen, Santillana del Mar.

Nu var vi på väg till Dunkerque och färjan över engel-
ska kanalen. Den ganska tomma färjan tog 2,5 tim tills 
vi kunde skönja The White Cliffs of Dover genom de 
regnstänkta fönstren på båten. Väl i land var det slut 
på nederbörden och vi körde västerut längs kusten. Det 
tog tid med alla samhällen, men trevligare än motorvä-
garna. Vänstertrafiken fungerade bra och jag hjälpte till 
framförallt i rondellerna och påpekade om fritt eller ej 
för att köra ut.
Vi fortsatte mot Rye för en bensträckare och på ett 
loppis hittade Leif en modellbil, TR2, i kartong som 
han tyckte sig behöva? Nu var det äntligen dax för en 
Cream Tea innan vi körde genom Hastings och till nästa 
övernattning.
På vägen mot nästa mål, Goodwood, Goodwood Re-
vival, stannade vi och gjorde en historisk vandring på 
Bodham Castle. Jag måste ju lägga in olika stopp för att få lite avbrott i åkandet. Väl 
framme i Goodwood hittade vi vårt hyrda tält bland 50 andra likadana. Ett såkallat 
Glamping. Tältet var utrustat med plastmattor, ett litet bord, lampa och två sköna 
upplåsta höga madrasser med  sängkläder. En morgon var det endast +6° när vi vakna-
de. Om det var något jag saknade så var det möjligheten att hänga upp kläderna som 
använts under dagen.När vi hade installerat oss vandrade vi till tävlingsområdet för att 
äta och titta på alla prylar som man inte behöver. 
Till frukost bjöd Leif på nykokt gröt som serverades med äpple, hallonsylt och 
H-mjölk och jag fixade te och mackor. Sedan var det en kort promenad på 2-300 m 
till tävlingsbanan, närmare kan man ju inte bo. Det är väldigt praktiskt för man slipper 
alla bilköer till o från banan. Jag tröttnade efter två lopp så jag fick Leif att följa med 
mig runt omkring banan och titta på alla olika aktiviteter som finns här. En mycket 
trevlig tradition är att så gott som alla, unga som gamla, är uppklädda i olika klädstilar 
från förr. Själva var vi praktiskt klädda i overaller. De gamla bilarna som fanns på 
banan och på sidan av banan är ju också fantastiskt fina.
RAF, Royal Air Force, hade mycket utrymme med flygplan och annat krigsmatrial 
från andra världskriget. England har många minnesceremonier för att hedra alla från 
krigen. Vi i Sverige kan nog inte förstå vad de krigsdrabbade länderna fick lida.
Avbrott är nödvändigt så jag fick med mig Leif till en pittoresk gammal stad i närhe-
ten, Aroundel, där vi träffade några gamla vänner från England.
Efter fyra nätter i tältet körde vi till det trevliga Portsmouth för en bekvämare natt innan vi tog färjan till Bilbao nästföljande dag. 

Det var mycket rogivande att få ligga kvar i hytten utan att behöva passa 
några tider.  Biscayabukten visade sig från sin bästa sida med nästan ingen 
sjögång. Solen sken men nordanvinden gjorde att vi tyvärr inte kunde 
njuta ute på däck. Överfarten tog 28 timmar och vi kom fram vid 13-tiden 
och två timmar senare var vi i San Sebastian. En timma extra tog det innan 
vi hittade hotellet då gatunamnen skrivs på spanska på ena sidan och på 
andra sidan baskiska. Något förvirrat trots GPS-en, vilken nykomling vet 
det? Med telefonens karta lyckades vi fixa det. Hotellet låg mycket centralt 
med en perfekt parkering två våningar ned. Hela hotellet hade inspiratio-
ner från filmens värld och i foajén satt till och med självaste Hitchcock.
Vädret var sommarvarmt så promenaderna i sta’n och vid stränderna var 
mycket trevligt. Det blev många stopp för kaffe, sommardrinkar och ett 
stort antal av baskiens matspecialitet pinchos, pintxos på baskiska. San 
Sebastian är också ett resmål som vi skulle vilja återvända till.
Efter två nätter satte vi kurs mot Pamplona. När Leif skulle stänga baga-
geluckan gick vänstra gångjärnet av. Det gick att provisoriskt fästa med 
ett, turligt medtaget, spännband. Luckan höll sig på plats till Pamplona där 
vi fick hjälp med ett nytt bättre begagnat som organisatörerna fixade fram 
från Barcelona.
Väl framme på hotellet träffade vi gamla bekanta från olika håll i Europa. 
De flesta kom i sina TR-bilar men några olyckliga kom i sina ”reservbi-
lar”. Vår kamrat från Sverige hade kört 40 mil hemifrån när hans bil sluta-
de fungera. Han fick hastigt frakta hem ekipaget till Stockholm och börja 
om med ”reservbilen” ett dygn försenad. Vi var alltså två svenska bilar 
några från Norge och några från Danmark men de flesta var från England 
och Tyskland. Det var 130 bilar på träffen och vi var fördelade på tre olika 
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Vy från stigen vi gick för att hitta bilmuséet.

Inne i Pyrenéerna.

hotell tyvärr. Vårt hotell var väldigt fint arkitekto-
niskt men inte fanns det något att hänga kläder på 
förutom en trång garderob, lika dåligt som i tältet!
Vi tog en promenad in till den gamla stadsdelen 
av Pamplona. Här upptäckte vi den speciella 
snäcksymbolen som visar vägen för Pilgrimsleden 
till Santiago de Compostella.
De organiserade turerna tog oss upp i bergen 
bland annat över ett pass på 1500 meter över 
havet, Larrau. Det blev även en liten sväng in i 
Frankrike. Denna bergiga natur var nytt för oss. 
En kväll fick vi busservice in till central Pamplo-
na. Vilket folkliv med folk i alla åldrar! Trots 
mycket öl och vin och mycket trångt så var alla 
glada och absolut inga tendenser till bråk, en 
upplevelse. Pintxos blev kvällens mat.
En formell avslutningsmiddag med tal och 
presentöverlämning till organisatörerna från de 
olika ländernas representanter. Alla deltagare 
blev placerade nationsvis så vi fyra svenskar blev 
tyvärr placerade vid ett eget bord men det blev 
dans efteråt!

Följande fem dagar var vi bara 80 bilar som körde ut i de nordspanska bergen med hjälp av de utmärkta färdbeskrivningarna. Om 
någon vill leta på kartan så besökte vi bl.a. följande platser. Bodegas Vina Real utanför Logrono, Balcon de la Rioja, St Domin-
go de la Calzada, San Zoilo kloster, Carrion de los Condes, utgrävningarna av en romersk romersk villa La Olmeda, Cervera de 
Pisuerga, Puente Viesgo, Llanaves de la Reina, Santillana del Mar och Palacio de Sonanes. Totalt blev det ca 100 spännande och 
vackra mil. Vi körde öppet nästan hela tiden trots att det var högt uppe i bergen bland molnen.
Ännu en avskedsmiddag nu mer informell och med nationsblandade bord, mycket trevligare. England presenterade sitt arrange-
mang för nästa års träff, det vill säga i år 2020, med 50-års jubileum av TR Register. Men det är nu planerat till nästa år 2021. Vi 
får se hur det går med det.
Efter frukosten försvann alla åt alla väderstreck och vi svängde österut mot Andorra. Landskapet vi körde igenom på ca 700 m 
höjd är mycket flackt och torrt. Vi passerade solrosfält och en del vinodlingar allt i en härlig värme. Norr om Zaragoza passerade 
vi 0-meridianen som är tydligt utmärkt över motorvägen.
I utkanten av staden Lleida gjorde vi nästa övernattning innan kursen sattes norrut mot Andorra.
På söndagmorgonen fortsatte vi i mera gröna omgivningar. Det blev mer o mer cyklister, ju närmare bergen vi kom, som plåga-

de sig uppför backarna upp mot och in i Andorra. Vi tyckte det 
verkade vara lite självmordsliknande beteende av cyklisterna i 
den täta trafiken och på den relativt smala vägen. Eftersom man 
kan handla skattefritt så var det nästan kaos med spanska bilar i 
huvudstaden la Vella. Vi hade inga besvär att komma över gränsen 
med vår lilla bil, den var snabbt överblickbar hur många som satt 
i den.
Efter dagens etapp på 16 mil anlände vi till vårt hotell, Hotel 
Nordic, i El Tarter. Trots den höga höjden på 1500 m var det 
varmt och gott. Det fanns en utmärkt parkering i källaren bland 
några andra veteranbilar. Det visade sig att hotellägaren samlade 
på speciellt motorcyklar i alla åldrar som fanns runt om i hotellet. 
I foajén fanns också en Porsche från -53 och en Rolls Royce från 
30-talet.
Vi gav oss ut på en vandring till ett bilmuseum som skulle finnas 
söderut. Vi gick o gick, som väl var, på samma höjd ungefär, men 
ändå jobbigt i den tunna luften. Ett missförstånd om var vi skulle 
ha svängt av gjorde att klockan gick och det började skymma. När 
vi väl hade svängt ned passerade vi flera lador med tobaksblad 
som hängde på tork.Tobaksprodukter är en stor inkomst för lan-
det. När vi väl kom ner utför branten till bebyggelsen hade sista 
bussen gått för dagen och ingen taxi var synlig så jag blev tvungen 
att lifta. Killen som stannade fick börja med att röja så vi skulle få 
plats. Både bilen och killen visade sig inte vara i så gott skick och 
vi hade dessutom svårigheter att kommunicera. Han sa Frankrike, 
då förstod vi att vi var på väg åt rätt håll. 
Nästa dag gav vi oss åter ut i backarna. Vi gick i de kommande 
skidbackarna men inte upp till toppen på 2500 m. Det är lite 
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Tur att man har kofångare...

Mäktiga berg med härliga vägar.

konstigt att tänka sig backarna i snö så snart efter vårt besök, för det var rejält varmt i solen. Vårt hotell ligger i landets största 
skidområde. Det är också mycket populärt för vandring och cykelsport. Andorra tillhör inte EU så man fick passa sig för att inte 
bruka telefonen eller surfa annat än på hotellet. Det blev lite dyrt innan vi upptäckte det. Katalanska är huvudspråket som jag inte 
förstod alls men engelskan fungerar oftast och spanska om man nu kan det.
Det missade bilmuseet i Encamp körde vi ner till sista dagen för ett besök innan vi åter vände norrut och mot Frankrike och Med-
elhavet. Museet är fördelaktigt litet. 
Från andorragränsen var det i stort sett en enda utförsbacke hela vägen ner till det ännu varmare Collioure vid kusten.
Nu märks det att vi var på hemväg för stoppen blev färre och körsträckorna längre. Men vi turistar i Pont d’arc med Chauvetgrot-

tan. Här har man skapat en kopia av grottan 
med kopior på mycket gamla och märkliga 
målningar som ganska sent har upptäckts. 
Målningarna är så unika så man tillåter inte 
att allmänheten får komma till den ursprung-
liga grottan.
Turligt nog så hade inte vår frystorkade mat 
tagit slut så på ett valt ”hotel” fanns ingen 
mat att tillgå. Eftersom det var ganska besvär-
ligt att hitta hit så plockade vi fram gasolkö-
ket och lagade mat i den fina trädgården. En 
annan gång i en liknande situation fick lite 
kex duga.
Sista hotellet i norra Tyskland hade perfekt 
restaurang där vi åt en härligt god middag, all 
reservmat var ju slut!
Kylan hade kommit så nästa morgon fick vi 
skrapa rutorna före avfärden mot Kiel, men 
det blev en härlig solskensdag på färden nor-
röver. Det blev en lugn överfart med färjan 
och det var skönt att komma hem efter 650 
mil, men det är allt kul att resa.
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Onsdagsturer i bantad verksamhet
Fina klassiker vid Jacobs loge.

Under sommaren har vi försökt hålla igång lite verksamhet i klubben. Stora evenemang har ju inte  gått att 
genomföra, tyvärr så vi har hållit oss till de mindre mötena. 
Vi hade i tidningen senast ett körschema för onsdagsturerna och det har vi försökt att följa i  möjligaste mån. 
Det har inte funkat helt då det planerades under januari, och som alla vet har  förutsättningarna ändrats 
sedan dess.  
Men vi har hittat ställen att besöka de flesta onsdagarna, och där vi inte hittat något så fikade vi på Korpkull-
en. 
Bjurbäckens slusscafé, Pärlan och Skymningen i Kristinehamn, som hade nya arrendatorer och där  fick vi 
gott fika samt trevligt bemötande. Berget i Degerfors blev som ett stamfik då de tillät oss  parkera uppe bland 
husen, ett trevligt sätt att visa upp oss. 
En tur till gamla Jacobs Loge blev det också där Peter visade upp sin samling av klassiker. Kaffebönan och 
Strandstugan är också ett par ställen som man kan återkomma till med bra fika. Ett nytt ställe för mig var 
Skräddartorpet i Grythyttan, tyvärr var väl inte vädret nådigt denna dag  men vi klarade oss från regn ända 
till hemfärden då det blev ganska intensivt och vindrutetorkarna  tröttnade helt. 
Som avslutning blev det ett besök på Granbergsdals hytta, en vecka senare än vad som stod i  körprogram-
met men då kom vi samtidigt som dom tände milan Emma.

Pärlan i Kristinehamn. God uppslutning vid Skräddartorpet.
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Karlskoga trädgårdsförening hade marknad.

Marie Helsing ställde ut med stränga restriktioner.

Anette Seidlitz handlar växter av Sofia Tungfelt.

Några tappra KMW-medlemmar trotsade det föga inbjudande vädret och ställde ut sina bilar.

Höstmarknad med
KMW-medverkan
När Karlskoga trädgårdsförening höll höstmarknad 
vid Bofors station ställde även några KMW-med-
lemmar upp med sina bilar. Detta trots ett inte allt 
för inbjudande gammelbilsväder.
Stationshuset var också öppet och ett antal konst-
närer i området hade sina ateljéer öppna. Allt gick, 
skulle man kunna säga, i Coronans tecken, med 
stränga begränsningar av besökarantalet både på 
marknadsområdet och i ateljéerna.
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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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Skogsbovägen 4, Karlskoga • 0586-341 00 • www.mekonomen.se 
Du kan söka på Ditt bilnummer

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
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Prisexempel:
T-shirt med brösttryck

stl XS-XXXXXL

    
80:-

Klubbkläder
Kläder med klubbmärke till 
medlemspris köper du hos oss.
T-shirt, piketröjor, tröjor & jackor
Kontakta oss för sortiment och priser.

Psst, du vet väl att vi finns!

För företag, föreningar & privatkunder
Dekaler, Bildekor, Klistermärken, Skyltar & Dataskuren text
Tygvepor, Beachflaggor, Flaggor, Banderoller & Streamers
Trycksaker, Pokaler, Profilvaror, Visitkort, Reklam & Event
Kläder, Mössor, Kepsar, Tryck, Brodyr & Presenter
3D-printing, Glasblästring, Logotyper & Design
mm mm

Sturevägen 3    KARLSKOGA
johan   granquistpromotion.se

070-646 14 63
@

www.granquistpromotion.se
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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 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 %

Direktnummer till if
Har du fått en skada på din bil som är veteranförsäkrad hos if? I så fall finns ett direktnummer till 
den grupp som har hand om veteranförsäkringarna. Numret är 031-3456403 och där finns det folk 
som kan hjälpa dig med ditt försäkringsärende.

Klubbmärken
Fortfarande finns ett mindre antal klubb- 
märken kvar att köpa. Pryd din bil eller 
jacka med klubbens logga.
Priser: Klistermärke 10:-, Tygmärke 30:- 
och Aluminiummärke för fordon 50:-.
Är du intresserad? Hör av dig till: 
Annika Liliegren tfn. 070-261 50 72 eller 
e-post: annika.liliegren@tele2.se.



Karlskoga Motorweteraner firade nationaldagen med gemensam utflykt. Dagen 
bjöd på soligt och fint väder, prognosen hade visat något annat.
15 st fordon startade färden från Korpkullen mot hembygdsgården Börjes i 
Bjurtjärn. Ytterligare ett fordon anslöt efter vägen.
Vid hembygdsgården möttes vi av Elisabeth och Birgitta som var tidsenligt klädda 
enligt gårdens traditioner.
Efter en stund plockande med fikakorgar fick vi lyssna till Nicke Larsson som 
med inlevelse berättade om hembygdsgården samt om tider när järnframställning-
en pågick runt om i området. 
Den traditionella tipspromenaden fanns även med i år men många tyckte att frå-
gorna var svåra. Det skulle även gissas på antalet kolor i burk. Tre stycken hade 
lyckas få nio rätt på tipspromenaden.
Alf Prytz var en av dessa som vann för han gissade även bäst på 38 stycken i kolor 
i burken. Rätt antal var 35 stycken och det var Alberto Morello som fixade det.
Solen sken och vi alla var nöjda.              

Motorhistoriska dagen 2020


