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Kulturhistoria
och

intressegemenskap

VÅRA ÄLDRE MOTORFORDON är en påtaglig del av vårt
kulturarv. De kan berätta om livsmönstren under
olika tidsepoker, sociala villkor, estetiska ideal och
mycket annat. Våra gamla bilar och motorcyklar är
alltså en viktig del av vår historia.
Förr byggdes fordonen av mindre tillverkare,
som i hög grad satte sin personliga prägel på deras
utformning. Nu för tiden byggs de flesta av multinationella storföretag och utformas av datorer till
nästan total likformighet. De individuella särdragen har praktiskt taget helt försvunnit.
Om inte entusiasterna hade funnits, skulle de
äldsta bilarna och motorcyklarna nu varit helt utskrotade. Att renovera, vårda och köra ett gammalt
motorfordon är därför en kulturgärning. Dessutom
är det ju så roligt!
EN HÅRDNANDE KONKURRENS samt ökade trafiksäkerhets- och miljökrav har efterhand medfört stora
förändringar inom fordonsindustrin. Totalt har det
funnits mer än fyratusen olika bilmärken. Idag är
de flesta av dessa borta. Mc-tillverkarnas antal har
minskat i motsvarande grad.
Man kan fråga sig om våra dagars massproducerade, likriktade och plastiga fordon kan bli
morgondagens samlarobjekt. Kanske inte alla, men
många blir det får vi hoppas!
Det är angeläget att ta vara på de äldre fordon
som ännu finns kvar. Vi måste kunna visa kommande generationer hur vi färdades på den tiden bilar
var Bilar och motorcyklar var Motorcyklar!
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VILL DU BLI MEDLEM I
SKARABORGS MOTORVETERANER?
Enda inträdeskravet är att du har intresse av äldre
motorfordon och deras bevarande. Du behöver
inte äga något eget gammelfordon eller ha några
speciella förkunskaper. Du behöver inte ens vara
skaraborgare!
Förutom gemenskap och kontakt med likasinnade får du följande förmåner som klubbmedlem:
Vår klubbtidning Motorveteranen, som utkom mer med fyra nummer per år
• Kalender över alla rallyn, marknader och andra
arrangemang inom hela Norden
• Råd och hjälp i frågor om t.ex. renovering och
försäkring
• Förmånlig försäkring för ditt samlarfordon
Medlemsavgiften är för närvarande 200 kr per år
för fullvärdig medlem och 100 kr för ”familjemedlem” (maka, make eller sambo). En inträdesavgift
om 50 kronor tillkommer. Du registrerar dig genom
att gå in på vår hemsida (adress se nedan), klicka
dig fram till fliken BLI MEDLEM, fyll i dina uppgifter
och tryck på REGISTRERA. Därefter betalar du in
avgiften på plusgirokonto 79 04 84-0.
Om du saknar internet kan du betala direkt på
plusgirokontot. Glöm inte att skriva namn, adress
och telefonnummer på talongen!
Vill du veta mer? Besök vår hemsida
www.skaraborgsmotorveteraner.se

FÖRENINGEN SKARABORGS MOTORVETERANER grundades 1971 av några entusiaster med Karl-Eric Anderzén, Georg Forsman, Claes Hedlund och Roland
Swälas i spetsen.
Syftet med klubben var från början att skapa ett
nätverk för att förmedla reservdelar. Efterhand har
verksamheten utvecklats till en mera social karaktär. Klubben har nu över niohundra medlemmar.

Klubbens emblem, som ritats av Börje Hallén, föreställer en Kissel Kar ”Model 4-40 Semi-Racer” av
1912 års modell.
Klubben är ansluten till Motorhistoriska Riksförbundet, MHRF, som utgör paraplyorganisation
för samlarfordonsklubbar i hela landet. MHRF är i
sin tur medlem i FIVA, som är förkortning för ”Federation Internationale Vehicules Anciens”, dvs den
internationella federationen för klassiska fordon.

MHRF har viktiga uppgifter som kontaktorgan med
myndigheter och andra organisationer. Detta är
speciellt betydelsefullt i dessa tider, när vår hobby
är utsatt för hot om inskränkningar med anledning
av de ökande miljökraven.
MHRF har gjort stora insatser för vår hobby,
inte minst med avseende på förhållandet till myndigheterna. T.ex. har MHRF i hög grad bidragit till
införandet av den rullande trettioårsgränsen för
skattebefrielse för våra fordon.

I vår klubbtidning Motorveteranen, som utkommer fyra
gånger
om året, publiceras artikg
lar
la om äldre fordon, referat från
klubbens
aktiviteter, renoveringskl
tips och mycket annat med anknyttip
ning till hobbyn. Redaktionen tar
nin
gärna emot artiklar samt uppslag till
gär
sådana!
såda
Motorveteranen
kan klubbens medlemmar ockIM
t
t
så annonsera utan kostnad.

Skaraborgs Veteranrally är ett årligen återkommande evenemang, som inte är någon hastighetstävling. Rallyt är öppet även för icke klubbmedlemmar och brukar samla bortåt hundra fordon av alla
slag.
Rallyt alternerar mellan olika platser i Skaraborg. Lokala företag brukar välvilligt ställa upp
med priser till dem som lyckas bäst i det tillhörande
tävlingsmomentet.

I vår klubblokal i Skultorp strax söder om Skövde
träffas vi första helgfria onsdagen varje månad
under vinterhalvåret. Vid varje klubbträff har vi ett
program i form av föredrag eller filmer om de mest
skilda ämnen, inte bara om fordon och trafik.

Varje år arrangerar vi
en marknad för saker
och ting med anknytning
till vår hobby. Under senare år har marknaden
förlagts till Skara Sommarlands parkering, där
det finns goda utrymmen
för både säljare och besökare. Oftast brukar vi
också ha tur med vädret!

Under sommarmånaderna arrangerar vi utflykter
till olika sevärdheter i trakten. Träffarna brukar
vara mycket välbesökta, även när vädret inte är det
bästa!
Bland de regelbundet återkommande utflyktsmålen de senaste åren märks Bilprovningen i Skara
och Kolmilan utanför Karlsborg.
Vi gör också studiebesök på företag, vars verksamhet ligger inom vårt intresseområde. Vi arrangerar även bussresor till mera avlägsna resmål.

