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Familjebilsjuryn 
valde eldrift
Kia Niro EV är den första el-
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som vinnare av Motorförarens 
utmärkelse Årets Familjebil.  
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Vi tänker aldrig ge oss!

Nu är Årets Familjebil utsedd av ett antal an-
sedda motorjournalister. Att det blev en elbil 
var kanske överraskande för några men inte 
för andra. Det kan handla om vad en delta-

gare i en jury prioriterar. Till exempel om man priori-
terar utrymme eller miljö.

För övrigt är ju dagens bilar säkra och hyfsat välut-
rustade. Många fordon reagerar om du släpper ratten 
eller inte håller dig i din fil utan att blinka. Andra kan 
parkera själva. 

Men jag undrar vad som gör att en alkohol- eller 
narkotikapåverkad förare kan sätta sig i bilen, starta den 
och köra iväg.

Tenderar du vara trött finns varningssystem för detta 
i många bilar. Men full och drogad, ja då händer ing-
enting.

Kan man landa på månen och ta sig därifrån sedan 
50 år ska ingen försöka inbilla mig att det inte också 
skulle gå att hindra påverkade förare att köra bil. Tänk 
dig bara vilken enorm skillnad det är mellan en Volvo 
från 1969 och en Volvo av 2019 års modell.

Tillåt mig undra vad som står i vägen för denna 
trafiksäkerhetshöjande utveckling. Vilka intres-
sen ligger bakom omöjligheten?

Samma undran rör sig i mitt huvud då det 
gäller automatiserade nykterhetskontroller i svenska 
hamnar.

Hösten 2017 bestämde regeringen att de skulle infö-
ras. Man anslog 78 miljoner kronor för ändamålet och 
den första hamnen skulle vara i bruk 1 juli 2018.

Ingenting är i bruk. Infrastrukturministern som be-
slutade detta kliar sitt korta hår i frustration. Organisa-

tionen Sveriges hamnar skriver brev till hamnarna där 
man rekommenderar hamnarna att säga nej till uppstäl-
lande av de automatiserade kontrollerna. Detta trots 
svag kunskap om hur dessa automatiserade kontroller 
fungerar och trots att företrädare för Stockholms ham-
nar säger att försöken i Stockholms Frihamn fungerade 
alldeles utmärkt.

Höga vederbörande inom polisen hävdar – via 
en förordning – att en bom i plast med vik-
skydd (som viker sig vid påkörning) är att 
betrakta som våldsanvändning, som till exem-

pel en spikmatta. Därför är de emot alkobommar.
Då MHF frågar om man skulle kunna skriva om en 

sådan förordning får vi till svar att det kan man, men 
det gör man inte eftersom man inte har det uppdraget. 

Då vi, frustrerade, fortsätter att fråga varför man 
inte kan ändra en sådan förordning, får vi till svar av 
polisens företrädare: ”Men sanningen är väl att varken 
Polisen eller Trafikverket egentligen vill ha dessa 
automatiserade kontroller”.

Om detta uttalande kan man tycka olika saker men 
det är en alldeles lysande förklaring till varför projektet, 
trots regeringen beslut och anslag av 78 miljoner, ännu 
inte genomförts.

Troligen är det också liknande intressen som ligger 
bakom att en bil kan parkera själv, fastän ingen dödats 
på grund av en liten sned parkering. Samtidigt kan de 
framföras i vilken hastighet som helst, och köras oavsett 
hur påverkad av alkohol och droger en förare är.

Tror nu någon att MHF kommer att ge sig mot kax-
iga myndigheter? Aldrig är svaret. Vi strävar vidare mot 
målet att ingen ska dö av rattfylleri.

”Om detta ut-
talande kan 
man tycka 
olika saker 
men det är 
en alldeles 
lysande för-
klaring till 
varför pro-
jektet, trots 
regeringens 
beslut och 
anslag av 
78 miljoner, 
ännu inte ge-
nomförts.”
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DE FINNS DÄR UTE i trafiken som ett stö-
rande moment, de självutnämnda trafikpo-
liserna – de som kan och vet bäst.

För ett tag sedan råkade jag ut för en så-
dan som uppenbarligen tog sig själv och sitt 
självutnämnda uppdrag på allra största allvar. 
Och jag begrep först inte ens vad handlade 
om.

Det var efter klockan tolv i slutet av ok-
tober och jag lufsade på med min apelsin- 
orangea brukis på motorvägen i runt hund-
ra. 

En bil kom upp bakom mig och började 
frenetiskt blinka med helljusen. Bilen körde 
om mig, och jag kikade åt vänster för att se 
om det var någon av mina vänner som upp-
märksammat min tämligen lysorangea bil. 
Men icke så. Föraren stirrade stint rakt fram.

Efter omkörningen slog föraren på sina 
varningsblinkers, innan han försvann. Hmm, 
hade jag möjligen en punktering? Men bi-
len betedde sig precis som vanligt.

SÅ HÄR EFTERÅT HAR JAG bara en möjlig 
förklaring till förarens märkliga beteende 
och det är min bils ljussensorer. Den är 
utrustad med DRL – Daytime Running 
Lights. Det innebär att är det tillräckligt ljust 
ute, då är mina bakre lampor släckta, och de 
främre reducerade.

Ljussensorerna, kalibrerade och godkända 
efter konstens alla regler, bedömde att lju-
set var tillräckligt för DRL-läge, istället för 
halv- och bakljus. 

Visst, de klarar inte att läsa av dimma i 
dagsljus, eller irriterande duggregn, men då 
kan jag enkelt slå på all belysning själv – 
spaken sitter till vänster om ratten, lätt åt-
komligt.

Men den självutnämnda polisen höll up-
penbarligen inte med – här krävdes någon 
slags rättning i hans led. Och hade jag då 
inte varit på ett ovanligt bra humör, kanske 
jag följt efter och frågat vad han egentli-
gen ville mig. Det vore i så fall inte första 
gången.

AVSLUTNINGSVIS NÅGOT ROLIGARE. Snö-
skotern i förra krönikan. Jo, visst startade 
den – på femte rycket i dragsnöret. Det var 
nämligen som jag misstänkte, nyckeln till 
död-mans-grepp saknades och därför fanns 
ingen gnista till tändstiften.

Självutnämnda trafikpoliser

”Efter om-
körningen 
slog föra-
ren på sina 
varnings-
blinkers, 
innan han 
försvann.”

DET FATTAS TUSENTALS yrkeschaufförer i 
Sverige, och det är inte förvånande med 
anledning av de lagar vi har. 

En av våra chaufförer lastade timmer 
på en skogsväg, och när han var färdig tog 
han rast – precis som lagen om kör och 
vilotider föreskriver. 

Då kommer det en dam med skolbarn 
i en bil som ska till skolan. Chauffören ta-
lade om att om han flyttade sig på rasten så 
fick han böta. Damen förklarade att de var 
tvungna att komma till skolan i tid. 

Vår chaufför körde då fram någon ki-
lometer så damen kom förbi med sin bil. 
Detta upptäckte Transportstyrelsens nitiske 
kontrollant efter fjorton dagar, eftersom 
det lagrades i färdskrivaren. Det slutade 

med 3 000 kronor i böter. 
Samma Transportstyrelse, vars ledning 

lämnat ut hemliga uppgifter till främman-
de makt och fått sparken, men antagligen 
erhållit andra bra betalda jobb istället.

SOM JÄMFÖRELSE. Ett fartyg med 160 
stycken personbilar gick på grund i Väs-
terviks skärgård i slutet av juli, och läckte 
ut hydraulolja i Östersjön. Överstestyr-
mannen visade sig vara onykter. Han fick 
samma bötesbelopp, 3 000 kronor, som vår 
chaufför som flyttade sig på rasten. 

Man kan fråga sig vart är vårt gamla 
Sverige på väg?

  BENGT SÖDERSTEN, 

 Bysala, Kolsva

Klart ingen vill va’ chaufför

KRÖNIKA: FRÅN FÖRARSÄTET

MIKAEL LINDBERG

CHEFREDAKTÖR

mikael.lindberg@
mhf.se
0765–48 97 16

DET KAN OMÖJLIGEN VARA så att det är en 
mänsklig rättighet att köra bil och ett in-
draget körkort är väl ett utmärkt straff för 
den som inte tar trafiksäkerheten på allvar?

Jag funderar på det här efter att ha läst 
på smp.se (Smålandsposten) om två perso-
ner som inte fått stopp på bilen på grund 
av halt väglag och kört in i bilen framför 
och därför fått körkorten indragna. 

Båda överklagade men fick avslag då 
de inte anpassat hastigheten till rådande 
väglag. En av dem är en kvinna som har 
stort behov av sitt körkort då hon besöker 
patienter på landsbygden. Men nej, hon 
har inte anpassat hastigheten till rådande 
väglag och hindras därför från att köra bil.

Vad blir då konsekvenserna av det här 
resonemanget?

Jo, för det första måste vi alltid förut-
sätta att det inte halkbekämpats. Jag kör 
varannan vecka mellan Jönköping och 
Stockholm på E4 och jag kan berätta om 
dagar då det fortfarande varit isgata på E4 
tio timmar efter att det slutat snö – och då 
menar jag inte snöstormar. 

Jag kan också peka ut ett flertal känsliga 

sträckor där jag vet att det är stor risk att 
det inte halkbekämpats. Jag har kollegor 
som kommit ut på en motorvägspåfart 
som inte är halkbekämpad, medan vägen 
innan och efter påfarten varit halkbekäm-
pad. Det kanske är bättre att vi avstår halk-
bekämpning helt och hållet och istället 
lagstiftar om dubbdäck. 

Det blir svårt att anpassa hastigheten 
till underlaget när halkbekämpningen är 
svår att förutse och bedöma. Dessutom är 
det så att vi under vissa tider på året kan 
köra med sommardäck med 1 millimeter 
mönsterdjup, dubbfria vinterdäck och helt 
nya dubbade diton i blandad trafik. 

Naturligtvis måste vi kunna bedöma vår 
egen däckstatus, men om man kommer in 
bakom en bil med nya dubbdäck och det 
är oväntat halt kan även en säker och erfa-
ren bilist misslyckas.

Den andra konsekvensen av dessa hårda 
nypor gentemot ganska måttliga förseelser 
är att man inte vågar kalla på polis när en 
olycka inträffat då man kan få körkortet 
indraget för nära nog vad som helst.

 STEFAN NILSSON, Växjö

Vad är väl ett indraget körkort?

FOTO: STEFAN NILSSON
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Priserna är rekommenderade cirkapriser, exklusive moms. 
ProJobs sortiment säljs endast via återförsäljare. 
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DU GLÖMMER VÄL 

INTE REFLEXEN? 

Under den mörka 
årstiden är det viktigt 
att komma ihåg att 
använda reflex. Med 
reflex syns du på 
125 meters avstånd 
i halvljus, utan reflex 
först på 20 till 30 me-
ters håll. 

40 procent av tra-
fikolyckorna där fot-
gängare skadas sker 
i påkörningsolyckor 
mellan november och 
februari. Det visar 
statistik från olycks-
databasen Strada. 
Kvinnor drabbas i 
högre utsträckning 
än män, 57 procent 
kvinnor jämfört med 
43 procent män. 

Hur stor del av 
svenskarna som 
använder reflex 
under den mörka 
delen av året skiljer 
åt över landet. I 
länen Norrbotten, 
Västernorrland och 
Dalarna uppger över 
80 procent att de an-
vänder reflex. Medan 
i länen Stockholm, 
Kronoberg och Hal-
land slarvar folk med 
att ta på sig reflex. 
Det visar en under-
sökning från försäk-
ringsbolaget If, som 
är baserad på 3 518 
intervjuer. 

– I storstäderna är 
miljöerna man rör sig 
i ofta upplysta, och 
av det skälet tror nog 
många att reflexer 
inte behövs. Men det 
är en missuppfatt-
ning. De flesta av 
olyckorna sker i tät-
bebyggda områden 
med gatubelysning, 
ofta vid vanliga över-
gångsställen, säger 
Caroline Starck, in-
formationschef på If i 
en kommentar. 

1. Den 14 april 1927 rullade Volvos 
första modell, ÖV4, ”Öppen vagn 4 
cylindrar”, ut från Lundbyfabriken i 
Göteborg. Den fick smeknamnet Ja-
kob. Varför?
A. Konstruktören och en av Volvo-
grundarna Gustav Larsons son 
hette Jakob.
B. Förseriebilen blev klar när Jakob 
hade namnsdag.
C. En redaktör på Göteborgs-Tid-
ningen kallade den Jakob av någon 
oförklarad anledning i sin krönika 
efter första visningen av den histo-
riska bilen.

2. Volvo PV830, som tillverkades i olika 
varianter 1938–1957, användes huvud-
sakligen inom ett område. Som vad?
A. Begravningsbil.
B. Ambulans.
C. Taxi.

3. Klassiska Volvo PV444 kostade 10 
860 kronor i standardutförande 1953. 
Det fanns också en Special för 11 415 
kronor. Den var extrautrustad med 
rostfria fälgringar och prydnadslister 
på skärmarna, dubbla solskydd, ciga-
rettändare - och en sak till. Vad då?
A. Kurvstroppar.
B. Säkerhetsbälten i framsätet.
C. Handskfack.

4. Volvo Duett, som byggdes på samma 
plattform som PV 444 och tillverkades 
1953–1969, men var utvecklades den?
A. I karossvagnsfabriken i Olofström.
B. På konstruktionsavdelningen i 
Göteborg.
C. I bastun hos den amerikansk-
födde norrmannen Jan Wilsgaard, 
som senare även ritade klassikern 
Volvo Amazon.

5. Sportbilen P1800, som tillverkades 
1961–1973, blev världsberömd när den 
var med i en tv-serie. Vilken serie?
A. Helgonet med Roger Moore.
B. Lassie med Elisabeth Taylor.
C. Rosa Pantern med Peter Sellers.

6. XC90 var Volvos första SUV, Sport 
Utility Vehicle, eller stadsjeep som 
klassen populärt kallas. Vilket år kom 
första generationen XC90?
A. 1997
B. 2002
C. 2009

(Rätt svar på sidan 63.)

Vad kan du om Volvo?
BIL- & TRAFIKFRÅGOR

Under oktober miste 24 personer 
livet i vägtrafiken. Mellan januari 
och oktober 2018 dödades 252 
personer i trafiken, det är 28 
personer fler jämfört med samma 
period 2017. Det visar Transport-
styrelsens preliminära statistik. 

Det betyder att mellan januari 
och oktober 2018 har nästan lika 
många omkommit, 252 personer, 
som under hela 2017, då 253 
personer miste livet i trafiken i 
Sverige. 

– Säkerhetsläget bland bilister 
(personbil och lastbil) är oroande. 
Antal omkomna i gruppen har ökat 
med 26 procent under januari-
oktober i år jämfört med samma 
period 2017, säger Khabat Amin, 
statistiker på Väg och järnväg på 

Transportstyrelsen i en kommentar. 
– Så många omkomna under 

perioden januari till oktober har 
vi inte haft om man jämför med 
data som sträcker sig tillbaka till 
2011 som var 274 personer.

Under oktober dödades 24 per-
soner i trafiken. Mer än hälften 
(13 personer) av de omkomna 
personerna hade färdats i bil, två 
i lastbil, tre på motorcykel, två på 
moped, två var gående och två 
var övriga trafikanter. 

Nästan lika många omkom i 
singelolyckor som i mötesolyckor 
(sex respektive fem). De flesta 
omkomna var män (19 personer). 
Två av de omkomna var barn 
7–17 år och sex personer var 65 
år eller äldre.

15 procent av bilisterna upp-
ger att de kör bil tidigt dagen 
efter att de varit påverkade 
av alkohol. Det är en ökning 
med 5 procent jämfört med 
föregående år. Det visar en 
undersökning som Bilprov-
ningen och MHF har gjort. 1 
200 personer har svarat. 

24 procent av männen uppger 
att de har kört bil tidigt dagen 
efter att de har druckit alkohol, 
motsvarande siffra för kvinnorna i 
undersökningen är 8 procent. 

– I andra undersökningar som 
vi har gjort har det framkommit 
att det finns föräldrar som kör 
rattfulla till barnens fotbollsträning 
en lördagsmorgon, efter att ha 
druckit alkohol kvällen innan. Vi 
hade hoppats se en annan trend 
i denna enkät, men tyvärr pekar 
resultatet i helt fel riktning. Det är 
tråkigt och mycket allvarligt, säger 
Göran Sydhage, vd på MHF. 

14 procent av männen i under-
sökningen tycker att det är okej 
att köra bil efter att ha druckit en 
starköl eller ett glas vin, bland 
kvinnorna var andelen 3 procent. I 
kategorin bilister 25 år eller yngre 
är det så många som fyra av tio 
(40 procent) som tycker att det är 
acceptabelt.

– Jag tror att det är få som 
känner till att detta är samma sak 
som att ta en nubbe på 5 cl och 
sen sätta sig bakom ratten, säger 
Göran Sydhage.

Bilprovningen och MHF gör 
varje år en enkät om trafiknykter-
het.

FOTO: RÄDDNINGSTJÄNSTEN KARLSTADSREGIONEN

Rekordmånga döda i trafiken

Fler bilister kör dagen efter festen

FOTO: IQ
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För första gången vinner en elbil ut-
märkelsen Årets Familjebil. Men det 
var långt ifrån en promenadseger. Ef-
ter att rösterna bland landets ledande 
motorjournalister räknats ihop, blev 
det till slut elbilen Kia Niro EV som 
tog hem den prestigefulla utmärkel-
sen. I år firar Årets Familjebil 22 år.

ÅRETS JURY BESTOD AV elva kunniga mo-
torjournalister och precis som tidigare år 
skedde omröstningen i två steg.

Till att börja med valde varje jurymed-
lem ut tre till fem bilmodeller som kandi-
dater. I år blev det totalt 18 stycken, med 
exempelvis modeller som Volvo V60 samt 
XC40, Ford Focus och någon Audi-modell 
som mildhybrid. Att just hybrider hamnade 
högt i listan, visades exempelvis av Mitsub-
ishi Outlander PHEV, som precis hamnade 
utanför finalomgången.

TÄMLIGEN SNART, utan jurymedlemmarnas 
vetskap då förstavalen sker anonymt, seg-

Årets Familjebil 2018 
heter Kia Niro EV

lade de tre modellerna Volvo V60, Kia Niro 
EV, samt ytterligare en korean – Kia Ceed 
Sportswagon, iväg från det övriga fältet.

I DEN ANDRA OMGÅNGEN var det just de här 
tre bilarna som juryn hade att välja på – fi-
nalisterna. Även här var juryn omedveten 
om vad de övriga hade valt som just sin 
vinnare, ett val som också ska motiveras.

– Kia Niro EV har ett format som bör 
tilltala många, motiverar Anders Helgesson 
på Vi Bilägare och väljer elbilen.

Jacques Wallner på Dagens Nyheter säger 
bland annat att Kia Ceed är en praktisk bil, 
och väljer den som sin vinnare till Årets Fa-
miljebil 2018.

Robert Collin på Aftonbladet väljer i sin 
tur Volvo V60 med motiveringen: V60 är så 
nära en arvtagare till V70 man kan komma.

FÖR ATT UNDVIKA NÅGON form av jävsitua-
tion, väljer Motorföraren alltid ut sina mo-
deller först bland kandidaterna. Vi kan här 
berätta att de i år var Mitsubishi Outlander 

PHEV, Volvo XC40, samt Ford Focus.
Samma sak gäller bland finalisterna – 

Motorföraren väljer sin först, innan övriga 
jurysvar kommer in. När sedan alla röster 
räknats samman, stod det klart att Niro EV 
tagit hem utmärkelsen med endast en rösts 
marginal.

ÅRETS VINNARE, Kia Niro EV, är i princip 
en Niro där bränsletank saknas och istället 
finns endast batterier. Den kommer med två 
olika batterikapaciteter, men det är den hö-
gre på 64 kWh som blir aktuell för Sverige. 
Räckviddsmässigt betyder det 48,5 mil vid 
blandad körning enligt den nyare och tuf-
fare körcykeln WLTP. 

REDAN I NÄSTA UTGÅVA, kommer Motor-
föraren med en första provkörning av Årets 
Familjebil – Kia Niro EV. Då kan vi också 
återkomma med ett pris, men förhopp-
ningsvis landar det på strax under 400 000 
kronor. 

 MIKAEL LINDBERG

FOTO: KIA

”Kia Niro 
EV har ett 
format som 
bör tilltala 
många.”
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Jacques Wallner, DN. Motor:

KIA CEED SPORTSWAGON

– Kia Ceed är en praktisk bil. Vare sig för stor 
eller liten och rymmer en normalfamilj med 
bagage. Den har också en prislapp som inte 
är alltför avskräckande. Lägg därtill sju års 
garanti. Det känns som att ha både hängslen 
och livrem ... Nu i en ny generation ingår auto-
broms samt partikelfilter också för bensinmo-
torerna. Sammanlagt borgar det för ett riskfritt 
bilägande!

Mikael Stjerna, Teknikens Värld:

KIA NIRO EV

– Kia Niro EV är en värdig vinnare eftersom 
den är en av få laddbara bilar som kan moti-
veras på ekonomiska grunder. Den är lagom 
stor, har en acceptabel räckvidd och kommer 
förmodligen inte bli alltför dyr. Dagens och 
morgondagens bilmodell.

Robert Collin, Aftonbladet:

VOLVO V60

– V60 är så nära en arvtagare till V70 man 
kan komma. Lite mindre (inget problem). Lite 
lägre (Varför ska det vara så svårt för design-
avdelningen att förstå att ingen vill sitta på 
golvet eller vara akrobat för att komma i och 
ur?) Och hopplös pekskärm där allt ska fixas. 
Men ändå med det bästa från Volvo: Över-
lägsen säkerhet som standard, överlägsna 
strålkastare, överlägsen värme, överlägsna 
vinter-köregenskaper. Nästan en V70 ...

Alexandra Stenvall, frilans:

VOLVO V60

– Nya Volvo V60 imponerar. Det är en mycket 
trivsam och behaglig familjebil. Den är större 

än sin föregångare vilket märks framför allt 
när det gäller utrymmet i baksätet. Komforten 
är, precis som det anstår en Volvo, mycket bra 
och man sitter bekvämt på samtliga platser. 
Bagageutrymmet är lättlastat och tillräckligt 
för att rymma både barnvagn och några mat-
kassar. Köregenskaperna är riktigt bra, den är 
följsam och går mjukt och fint på vägen. Den 
nya säkerhetstekniken gör dessutom Volvo 
V60 till en av de säkraste bilarna på markna-
den.

Jan-Erik Berggren, Expressen:

VOLVO V60

– Att ersätta en ikon är inte lätt. Men Volvo har 
lyckats med sin arvinge till V70 – nya V60. Kör-
egenskaperna i bilarna på Volvos nya plattform 
SPA är omvittnat goda och V60 är förstås inget 
undantag. En ny styrväxel erbjuder ytterligare 
möjligheter för Volvos ingenjörer att trimma på 
känslan i ratten. Den tydligt moderna desig-
nen med en framträdande motorhuv gör V60 
till en vacker och tidlös bil. Men det kanske 
bästa argumentet för V60 är säkerhetsnivån 
med många fina assistanssystem samt en 
mycket viktig funktion där bilen identifierar 
mötande och kan bromsa ner farten för att 
undvika svåra konsekvenser av en olycka. Här 
visar Volvo att de vill och kan ligga i framkant 
av utvecklingen mot säkrare bilar, och säkrare 
på riktigt, inte bara på krockbanan. Volvo är 
också väl i takt med konkurrenterna vad gäller 
digitala tjänster och funktioner.

Håkan Nilsson, Dagens PS:

KIA CEED SPORTSWAGON

– Kia bygger vidare på sin storsäljare Ceed 
med en helt ny och större generation. Med 
bränsleeffektiva motorer och det mesta av 
förarstöd- och säkerhetssystem är det en väl-

”Elbilar ett viktigt kliv för 
att minska klimatpåverkan”

SÅ TYCKTE JURYN:

Kia Motors glada och stolta över utmärkelsen
– Det är med glädje och stolthet som 
vi tar emot utmärkelsen från MHF 
och Motorföraren, kommenterar Da-
vid Lilja, press- och kommunikations-
chef på Kia Motors Sverige. 

– ATT VÅR HELT NYA ELBIL Kia Niro EV tar 
hem priset som Årets Familjebil – dessutom 
i hård konkurrens med vår kombi Ceed 
Sportswagon – är beviset för att Kia utveck-
lar bilar som kunderna efterfrågar; hållbara 
framtidsalternativ med hög säkerhet och an-

vändarvänlighet till konkurrenskraftiga priser.
– Med crossoverns mångsidighet och 

höga säkerhetsnivå tror vi att Niro EV med 
sin långa räckvidd på 485 kilometer kan vara 
med och förändra elbilsmarknaden i Sverige.

– Kias bilar, och våra elektrifierade mo-
deller i synnerhet, passar svensken väldigt 
bra och uppfyller alla krav på praktiska och 
rymliga familjebilar, samtidigt som konsu-
menten tar ett viktigt kliv för att minska 
klimatpåverkan.

DAVID LILJA

SEGERNS SÖTMA. Peter Himmer, vd Kia Motors Sverige, (t v) 
och David Lilja, press- och kommunikationschef, tar emot 
diplomet för Årets Familjebil 2018. FOTO: MIKAEL LINDBERG
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balanserad bil som bjuder på utmärkt komfort 
i både fram- och baksäte. Dessutom stoltserar 
nya Kia Ceed Sportswagon med ett bagageut-
rymme som slår nya Volvo V60 med marginal. 
Med ett mycket överkomligt pris, generösa ut-
rymmen och 7-års garanti är det svårt att hitta 
ett mer prisvärt alternativ för familjen.

Johannes Gardelöf, Bilnyhetsbyrån CNP:

KIA CEED SPORTSWAGON

– Kia Ceed Sportswagon är mitt givna val med 
sitt stora bagageutrymme på 625 liter, vilket 
är 96 liter mer än i Volvo V60. Grundpriset 
börjar dessutom från rimliga 190 300 kronor 
och redan då är standardutrustningen impone-
rande med bland annat en 7-tums pekskärm, 
backkamera samt autobroms. Som pricken 
över det berömda i:et på Kia får man sju års 
nybilsgaranti och allt det här, plus mycket mer, 
gör att jag lägger min röst på Ceed Sports-
wagon som årets bästa och mest prisvärda 
familjebil.

Mikael Johnsson AutoMotor & Sport:

KIA NIRO EV

– Jag röstade på Hyundai Kona Electric då jag 
tror den hinner allra först ut på den svenska 
marknaden vad gäller att kombinera en rimlig 
prislapp med en riktigt lång räckvidd för elbilar. 
Kia Niro EV lanseras dock inte långt efter och 
det viktiga är: Bägge två utgör viktiga milstol-
par i bilhistorien. I synnerhet Kia Niro EV, som 
tack vare sina riktigt välutnyttjade utrymmen 
blir den första rimligt prissatta familjeelbilen 
som har en så lång uppgiven räckvidd (485 
km, WLTP) att räckviddsångesten nog för det 
flesta kan betraktas som ur världen. Sedan ti-
digare vet vi att Niros styrkor, som hög säker-
het och ett praktiskt format, självklart också 
kommer att vara Niro EV till gagn.

Stefan Nilsson, frilans:

KIA NIRO EV

– Grundtanken för mitt val av Kia Niro EV som 
Årets familjebil är att framtiden blir extra viktig 
när man bildat familj och ser nästa generation 
växa upp. I det läget blir en bils miljöegenska-
per viktigare och en elbil är idag, jämte en bil 
som körs på biogas, det bästa miljövalet. Niro 

EV är en modern elbil med både hög passiv 
säkerhet, en bra uppsättning förarstödssys-
tem och bra räckvidd. Den är kompakt, men 
ändå rymlig med bra takhöjd. Förarmiljö och 
all hantering i övrigt är väldigt lik det vi är 
vana vid, viket gör livet lättare för stressade 
barnfamiljer med fokus på att hinna med allt 
annat som ska göras. Den är visserligen dy-
rare i inköp, men det mesta av detta sparas in 
genom lägre driftskostnader som drivmedel 
och service. Extra plus för att den alltid är 
”tankad” på morgonen om man har tillgång 
till hemmaladdning.

Mikael Lindberg, chefredaktör Motorföraren:

KIA NIRO EV

– Vore det inte för Tesla, hade de vanliga bil-
tillverkarna inte vaknat upp lika snabbt när det 
gäller elektrifiering. Kia Niro EV är ett tydligt 
exempel på att elektrifiering är en väg att gå 
för ett mer fossiloberoende sätt att transporte-
ra sig. Elbilen passar inte för alla, men många 
kommer att få nytta av den. Tidigare talade 
man om räckvidsångest, men med nästan 50 
mil körsträcka på en laddning, ja då börjar det 
argumentet falla. Lägg därtill en spännande 
design, som inte sticker ut alltför mycket mot 
”vanliga” bilar, då kan Niro EV mycket väl bli 
ett alternativ för både familjer och de som 
inte hunnit lika långt i livet. Lägg till en sjuårig 
nybilsgaranti samt en rejäl bonus från staten, 
då blir Kia Niro EV svårslagen bland de här 
finalisterna.

Anders Helgesson, Vi Bilägare:

KIA NIRO EV

– Kia Niro EV har ett format som bör tilltala 
många, tillräckligt rymlig för fyra vuxna med 
bagage, tillräckligt smidig för att fungera i stan. 
Crossover-formatet bör också passa många, 
att sitta lite högre ger ett lätt i och ursteg och 
samtidigt lite bättre överblick över trafiken, 
något som passar både gammal och ung. Niro 
EV gör detta till ett pris som inte bör avskräcka 
nybilsköparen och levererar därmed en elbil 
med en praktisk räckvidd på över 40 mil. Kom-
binerat med ett allt mer välutbyggt nätverk av 
snabbladdare kan vi för första gången på allvar 
börja prata om en verklig folkelbil.

ÅRETS FAMILJEBIL – HELA LISTAN 

1996: Skoda Octavia 
1997: Renault Kangoo 
1998: Ford Focus 
1999: Opel Zafira 
2000: Opel Agila/Suzuki Wagon R+ 
2001: Peugeot 307 
2002: Mazda6 
2003: Opel Meriva 
2004: Toyota Corolla Verso
2005: Renault Modus 
2006: Skoda Roomster 
2007: Kia Cee’d 

2008: Peugeot 308 SW 
2009: Toyota Verso 
2010: Opel Meriva 
2011: Ford Focus 
2012: Ford B-Max och Opel Zafira Tourer 
2013: Skoda Octavia Combi 
2014: Volkswagen Passat 
2015: Volkswagen Touran  
2016: Volvo V90
2017: Skoda Karoq

2018: Kia Niro EV

KORTFAKTA
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Trots att polisen inte får göra slump-
mässiga narkotikatester, och att inga 
instrument har upphandlats för så-
dan användning, anmäldes fler nar-
kotika- än alkoholbrott i trafiken 2017. 
Övriga nordiska polismyndigheter får 
använda salivtestinstrument.

– JAG STÖTER REGELBUNDET på förare som 
är påverkade av narkotika. Så är det abso-
lut. Det är den vanligaste illegala narkotikan 
som används, och det ger avtryck i trafiken, 
säger Niklas Lindroth, narkotikasamordnare 
på polisen i Alingsås.

Möjligheterna att testa bilförare för narko-
tika skiljer sig markant mot alkohol. Polisen 
får idag inte testa för narkotika utan att man 
först har en misstanke. Det finns ingen enkel 
motsvarighet till polisens sållningsinstrument 
för alkohol, när det gäller narkotika.

– Det finns ingen teknik för ett sållnings-
prov för narkotika, på samma sätt som det 
gör för alkohol, säger Niklas Lindroth.

Men i dagsläget spelar avsaknaden av in-
strument ingen roll, eftersom polisen alltså 
inte får testa bilförare för narkotika utan att 
man först ha en misstanke.

Inom Polismyndigheten finns utvecklings-
center från olika brottsområden. Poliskom-
missarie Erling Andersson arbetar vid cen-
tret för trafikfrågor.

– Det har tyvärr blivit stiltje i Sverige 
att införa sållningsinstrument för droger. 
Vi driver frågan till och från, men just nu 
är den inte uppe på agendan, säger Erling 
Andersson.

Enligt Brottsförebyggande rådets statistik 
anmäldes under 2015 och 2016 ungefär lika 
många fall av drograttfylleri och rattfylleri i 
trafiken. Men 2017 anmäldes fler för narko-
tika än för alkohol i trafiken.  

– Det stämmer med min bild. Vi tar fler 
bilförare misstänkta för narkotika än för al-
kohol, säger Niklas Lindroth som arbetar 
ute i trafiken i Västra Götaland. 

Erling Andersson säger att polisen blivit 
bättre på att upptäcka de som är narkotika-
påverkade.

– Men att det har gått om alkoholen be-
ror mest på att vi testar färre för alkohol, 
säger Erling Andersson. 

Han säger att det med största sannolikhet 

är så att skillnaden mellan narkotika och al-
kohol i trafiken är ännu större. Att det finns 
ett stort mörkertal.

– De poliser som är duktiga på att göra 
ögonkontrollen för narkotika avslöjar de 
flesta som de ser. Men de inriktar sig också 
på kända missbrukare, och de som inte är 
kända upptäcks inte i samma utsträckning, 
säger Erling Andersson.

NÄR POLISEN FATTAT misstanke tar man med 
personen för att utföra blodprov.

– Om vi fick ta slumpvisa prover och 
hade ett fungerande sållningsinstrument så 
skulle vi hitta många fler eftersom då alla 
poliser skulle ha möjlighet att upptäcka de 
som är påverkade.

Det finns ett test där man med tops kan 
ta provet i munnen eller genom att fånga 
svett på pannan.

– Provet upplevs som mer integritets-
kränkande. Det bidrar till att lagstiftarna inte 
har givit klartecken till slumpmässiga tester. 

Ett fungerade sållningsprov skulle kun-
na påverka lagstiftarna att ge grönt ljus för 
slumpmässiga prover utan föregående miss-
tanke. 

– Integriteten och tekniken hänger ihop 
för att lösa detta. Det bästa vore om vi hade 
ett och samma blåsinstrument för alkohol 
och narkotika. Men den tekniken finns inte 
idag. Om lagstiftarna satte ned foten tror jag 
att man skulle kunna lösa både tekniken och 
integritetsfrågan, säger Erling Andersson. 

Cannabis består av flera cannabionider, av 
vilka tetrahydrocannabinol, THC, har störst 
inverkan på förmågan att köra bil. Enligt en 
rapport om cannabis och bilkörning från 
det europeiska centret för kontroll av nar-
kotika och narkotikamissbruk, EMCDDA, 
påverkar förekomsten av THC i blodet inte 
förmågan att köra bil lika mycket som al-
kohol gör. 

Men att cannabis påverkar bilkörningen 
står, enligt rapporten, utom allt tvivel. Fö-
rare får svårare att hålla sin position i kör-

Krånglig lagstiftning hindrar narkotikatester i trafiken

BRISTFÄLLIGT. Dagens lagstiftning i Sverige gör det endast möjligt att testa för narkotika vid misstanke. Med instrument, 
liknande de för alkohol, skulle polisen kunna utföra fler kontroller på samma grund som nykterhetstest – utan misstanke.

”Om lagstif-
tarna satte 
ner foten 
tror jag att 
man skulle 
kunna lösa 
både tek-
niken och 
integritets-
frågan.”

Poliskommissarie 
Erling Andersson.
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Krånglig lagstiftning hindrar narkotikatester i trafiken

fältet, och likaså att hålla hastigheten, de får 
svårt att fatta beslut i kritiska situationer och 
har svårare att lösa problem som dyker upp 
längs vägen. 

EFFEKTERNA HAR OCKSÅ slagits fast av den 
kände svenske narkotikaforskaren Fred Ny-
berg som tidigare sagt att cannabis försämrar 
motoriken och koordinationen, att studier 
visat att celler i hjärnan, som är kopplade till 
motorik, kan förlora sin funktion när man 
brukar marijuana.

EMCDDA:s rapport, som publicerades i 
mars i år, är en sammanställning av de forsk-
ningsrapporter som diskuterades vid ett 
stort möte mellan representanter från USA, 
Kanada, Europa och länder i Oceanien i 
slutet av förra året. Rapporten saknar, vilket 
man också själva skriver, dock kunskaper 
om hur läget är i utvecklingsländer.

Men i västvärlden kan man, liksom i Sve-
rige, inte använda samma mätmetoder för 
narkotika som för alkohol.

Ett stort problem är att de båda drogerna 
tas samtidigt, vilket förstås höjer olycksris-
ken markant.

– Det finns studier som visar att det 
fördubblar risken för olyckor. Men det är 
förstås svårt att säga hur det slår. Det beror 
bland annat på hur mycket man tar och hur 
man har blandat, säger polisen och narkoti-
kasamordnaren Niklas Lindroth. 

INTERNATIONELLT FÖRS på högsta politisk 
nivå mäktiga kampanjer för att avkrimi-
nalisera och legalisera cannabis. Hittills har 
drogen legaliserats i nio delstater i USA, i 
Uruguay och nu senast i Kanada. Rappor-
ten skriver att det finns en oro att avkrimi-
nalisering kan göra att drogen används mer 
när den blir mer lättillgänglig, billigare och 
mer accepterad och man inte längre riskerar 
att åka fast. Och att kan göra att den också 
kommer att användas mer vid bilkörning.

– Det är förstås inte bra att avkriminali-
sera cannabis. Vi måste motverka använd-

ningen så mycket som möjligt. Det är naivt 
att tro att det inte skulle öka i trafiken, säger 
poliskommissarie Erling Andersson. 

Niklas Lindroth tror det är sannolikt att an-
vändningen kommer att öka om det blir en 
avkriminalisering. Både allmänt och i trafiken.

– Men jag är inte säker, men tror att det 
kommer att öka. Avkriminalisering kommer 
att få fler att testa och det skulle få effekt i 
trafiken. Men hur det blir i trafiken beror på 
hur lagarna utformas. 

ENLIGT EMCDDA:S RAPPORT finns osäker-
het inom forskningen om försämrad kör-
förmåga på grund av cannabis leder till fler 
olyckor. Men ett exempel är statistik från 
FN:s antidrogorgan UNODC som visar 
att när USA:s delstat Colorado legaliserade 
cannabis 2013, steg dödsfallen i trafiken re-
laterade till marijuana från 71 till 115, alltså 
en ökning med 62 procent.

Enligt EMCDDA:s rapport anses en sti-
gande straffskala beroende på koncentratio-
nen i blodet ha mer avskräckande effekt än 
att ha samma straff oberoende av koncen-
trationen. 

En del länder har ett gränsvärde medan 
andra har flera. I Frankrike, Holland och 
Norge har man tre nivåer med olika hårda 
straff. För Erling Andersson på Polismyndig-
hetens utvecklingscenter är det nolltolerans 
som gäller. 

– Så fort det visar sig att man har något 
i sig så måste det vara straffbart. Både i och 
utanför trafiken, säger Erling Andersson. 

I SVERIGE IDAG MEDFÖR väldigt få av an-
mälda narkotikabrott något straff. De få som 
döms får dagsböter.

– Det är ett problem att så få döms. Och 
dagsböter är, som jag ser det, ett alldeles för 
milt straff. Jämför bara med grov olovlig 
körning som efter ett par upprepade för-
seelser ger fängelse, säger Erling Andersson. 

Nu behövs det, enligt EMCDDA, sam-
las in data från olika länder för att jämföra 
hur mycket intag av cannabis påverkar kör-
förmågan. Större och bättre kontrollerade 
studier behövs för att bestämma hur intaget 
av cannabis påverkar trafikolyckor och all-
varliga skador. Hittills är liknande studier för 
cannabis få jämfört med de om alkoholens 
inverkan.  LARS SOOLD

ANMÄLDA TRAFIKBROTT. År 2017 anmäldes totalt 25 600 rattfylleribrott, vilket är en ökning med 4 
procent jämfört med 2016. Rattfylleri under påverkan av narkotika, så kallat drograttfylleri, ökade 
med 9 procent till 13 800 anmälda brott. Med undantag för årets uppgång har trenden för det to-
tala antalet anmälda rattfylleribrott varit nedåtgående sedan 2008, medan utvecklingen för dro-
grattfylleri har varit svagt uppåtgående under samma period. Jämfört med 2008 har de anmälda 
rattfylleribrotten totalt minskat med 18 procent, medan antalet anmälda drograttfylleribrott har 
ökat med 17 procent. (Källa: Brottsförebyggande Rådet)

FOTO: ALEKSEY TUGOLUKOV/
MOST PHOTOS

”Det finns 
studier som 
visar att 
narkotika 
fördubblar 
risken för 
olyckor.”

Niklas Lindroth, nar-
kotikasamordnare på 
polisen i Alingsås. 

FOTO: LARS SOOLD
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Polisen i Sverige saknar ett sållnings-
instrument för droger i trafiken. Det 
skiljer mot den norska polisen som 
använder ett screeninginstrument för 
narkotika. 

– I Norge har det lett till att betyd-
ligt fler drograttfyllerister har kunnat 
lagföras än tidigare, säger Lars Olov 
Sjöström, trafiksäkerhetschef för 
MHF. 

ÅR 2017 MISTE 40 PERSONER livet i drogre-
laterade trafikolyckor, det är en ökning från 
2016 då siffran var 35 personer och en för-
dubbling från 2015 – då 21 personer om-
kom. Det visar Trafikverkets statistik.  

– Det är svårt att veta hur vanligt dro-
grattfylleri är som företeelse i Sverige, ef-
tersom det inte är möjligt att göra slump-
mässiga drogtester av förare, konstaterar Lars 
Olov Sjöström. 

– Däremot vet vi mer om de drogrela-
terade dödsolyckorna i trafiken, främst ge-
nom obduktioner av omkomna förare. Den 
kraftiga ökningen av andelen drogrelaterade 
dödsolyckor som vi såg mellan 2015 och 
2017 är oroande. 

DEN SVENSKA POLISEN får inte drogtesta 
en förare om misstanke saknas och har inte 
heller tillgång till ett sållningsinstrument för 
narkotika. Där skiljer sig Sverige från andra 
nordiska länder. 

– Både Norge och Danmark har anpas-
sat sin lagstiftning och gjort det möjligt för 
polisen att använda screeningtester med in-
strument baserade på salivprov, säger Lars 
Olov Sjöström.  

– Den norska och danska polisen får göra 
slumpmässiga drogtester i trafiken utan fö-
regående misstanke.

DEN NYA LAGSTIFTNINGEN verkar fungera 
bra i båda länderna konstaterar han. 

– I Norge har det till exempel lett till att 
betydligt fler drograttfyllerister har kunnat 
lagföras än tidigare, säger Lars Olov Sjö-
ström.  

Den svenska polisens nuvarande metod 
med så kallad ögonundersökning har brister 

”Ett tillförlitligt sållnings- 
instrument ger hög rättssäkerhet”

menar han. Brister som gör att det finns risk 
för att drogpåverkade inte upptäcks. 

– Vi vet också att många förare som 
misstänks för drograttfylleri efter genom-
förd ögonundersökning, sedan visar sig vara 
oskyldiga, förklarar Lars Olov Sjöström.

– Med ett tillförlitligt salivtest får vi en 
högre rättssäkerhet.

Han är optimistisk i frågan. 
– Jag vet att frågan har diskuterats på Jus-

titiedepartementet. Och jag är ganska op-
timistisk till att den svenska polisen relativt 
snart kan få möjlighet att göra salivtester. 

UNDER 2017 STARTADES standardiserings-
kommittén Snabbtester för droganalyser. 
Swedish Standards Institute, SIS, driver och 
samordnar standardisering i Sverige. MHF 
ingår i kommittén tillsammans med repre-
sentanter från Trafikverket, Polisen, Rätts-
medicinalverket, Tullverket, Kriminalvården, 
samt flera erfarna leverantörer. 

MHF:s trafiksäkerhetschef Lars Olov Sjö-
ström är ordförande.

– GENOM STANDARDISERING kan vi få en 
hög lägstanivå för de instrument som an-
vänds, förklarar han. 

– Därmed får vi också en sund marknad, 
där flera leverantörer med tillförlitliga pro-
dukter kan konkurrera med varandra. Det 
gynnar både pris och kvalitet, säger Lars 
Olov Sjöström och ger exempel: 

– För personer som blir testade i trafiken, 
är det viktigt att testutrustningen garanterar 
hög rättssäkerhet.  
Hur långt har kommittén Snabbtester för 

droganalyser kommit i arbetet med att ta 

fram en standard? 

– Vi har kommit en bra bit på väg och ar-
betar med två huvuddokument. Kommittén 
har möten varje månad, berättar Lars Olov 
Sjöström.  

MARI HAGLUND

DROGTESTINSTRUMENT. Den norska polisen använder screeninginstrument för narkotika sedan 2015. Det har lett till att fler 
drograttfyllerister än tidigare lagförs. FOTO: UTRYKNINGSPOLITIET NORGE

Lars Olov Sjöström 
är MHF:s trafiksäker-
hetschef. 



VI STARTAR 
SVERIGE.

Vart du än ska. När du än ska åka. Se till att du kommer iväg.

Med erfarenhet från fordonsindustrin har vi utvecklat 
startbatterier med unika egenskaper som Carbon Boost, 
som högpresterar i kalla och krävande nordiska klimat.

  
Original Equipment Manufacturer
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Under den mörka årstiden ökar ris-
ken för att möta vilt ute i trafiken. Älg-
skadefondsföreningen arbetar för att 
minska viltolyckorna och med att ge 
ersättning till de som drabbas. För-
eningens viltsimulator demonstrerar 
faran med att krocka med en älg eller 
ett vildsvin. 

UNDER 2017 RAPPORTERADES 61 000 vilt-
olyckor i Sverige. Det visar statistik från 
Nationella Viltolycksrådet. Viltolyckorna har 
ökat, 2013 rapporterades 46 000 olyckor. 
Det vanligaste är att kollidera med ett rådjur 
(45 000 olyckor 2017), på andra plats kom-
mer vildsvin (6 000 olyckor) och på tredje 
plats älg (5 900 olyckor). 

– Det är värt att notera att viltstammen 
har ökat under de senaste åren och därmed 
har också viltolyckorna ökat, säger Erik 
Risberg, verksamhetsledare på Älgskade-
fondsföreningen. 

ÄLGSKADEFONDSFÖRENINGEN har drygt 
78 000 medlemmar och håller till i små-
ländska Åseda. 

– Vi arbetar med två saker, det ena är att 
informera om viltolyckor och hur man kan 
undvika dem, berättar Erik Risberg. 

– Vårt andra syfte är att hjälpa våra med-
lemmar ekonomiskt om de råkar ut för 
viltolycka. 

Den som är medlem i Älgskadefondsfö-

De upplyser om farorna med vilt på vägen
reningen och råkar ut för en viltolycka kan 
ansöka om ekonomisk hjälp på upp till 
7 500 kronor. Det gäller följande vilt: björn, 
varg, järv, lo, älg, hjort, rådjur, utter, vildsvin, 
mufflonfår, örn samt ren. Enligt lag måste 
du även anmäla till polisen om du kör på 
något av de uppräknande djuren. 

I GENOMSNITT MISTER varje år fem till tio 
personer livet till följd av en viltolycka. Un-
der 2017 omkom en person och 40 perso-
ner skadades svårt i viltolyckor, enligt statis-
tik från Trafikanalys.

Man behöver inte ha kört på en älg el-
ler ett vildsvin för att förstå att det är en 
mycket otäck upplevelse, som kan sluta illa. 
Älgskadefondsföreningen har en viltsimula-
tor som på ett verklighetsnära och pedago-
giskt sätt ger en känsla för hur det kan vara 
att möta vilt i trafiken. Viltsimulatorn har 
tagits fram av Statens väg- och transport-
forskningsinstitut (VTI) tillsammans med 
Älgskadefondsföreningen.

– Viltsimulatorn är så nära verkligheten 
vi kan komma, säger fältinformatören Boris 
Karlquist.

Älgskadefondsföreningen har två simu-
latorer. Fältinformatören Boris Karlquist är 
ute och visar upp viltsimulatorn vid runt 
100 tillfällen per år, på exempelvis mässor 
och gymnasieskolor.  

– Jag har precis fått förfrågningar om jag 
kan komma och demonstrera viltsimulatorn 

för två transportutbildningar i södra Sverige, 
berättar han. 

I viltsimulatorn finns olika scenarier med 
älg eller vildsvin samt sommar- respektive 
vinterväglag. När du har testkört i simula-
torn får du upp information om din has-
tighet, din reaktionstid och din eventuella 
kollisionshastighet. Simulatorn är utrustad 
med bromsar och abs-bromsar precis som 
en vanlig bil.  

– Jag upplever att många av dem som tes-
tar simulatorn får sig en tankeställare. För 
många blir det en överraskning när älgen 
dyker upp på skärmen, trots att du är beredd 
på att något ska hända, säger Boris Karlquist. 

– Förhoppningen är ju att vår simulator 
kan göra skillnad och upplysa folk om ris-
kerna med vilt i trafiken. 

ATT VILTSIMULATORN KAN göra skillnad har 
Boris Karlquist ett exempel på. 

– Förra sommaren kom det förbi en kille 
i 30-årsåldern när jag stod på en mässa. Jag 
frågade om han ville provköra simulatorn, 
berättar Boris Karlquist. 

– Killen tackade nej och berättade att han 
provkört simulatorn för två kvällar sen och 
att han kvällen innan kört på en riktig älg. 

Innan älgolyckan hade killen tyckt att 
Boris varit tjatig med sina förmaningar och 
tänkt att ”jag kommer aldrig att krocka med 
en älg”. 

– Han hade alltså kört på en älg, två dygn 

FAKTA
SÅ GÖR DU VID EN 

VILTOLYCKA 

• Om du kör på en 
björn, varg, järv, lo, 
älg, hjort, rådjur, 
utter, vildsvin, muff-
lonfår, örn eller ren, 
då är du skyldig 
enligt lag rapportera 
det till polisen. Du 
måste också märka 
upp olycksplatsen. 
Dött och skadat vilt 
ska  omhändertas 
av exempelvis efter-
söksjägare.  
• Läs mer om vad 
du behöver göra om 
en viltolycka sker på 
viltolycka.se

KROCK. En viltolycka med älg ger de allvarligaste konsekvenserna. FOTO: E. PETTERSSON/ÄLGSKADEFONDSFÖRENINGEN

VERKLIGHETSNÄRA. Älgskadefonds-
föreningens viltsimulator ger en 
verklighetsnära upplevelse av hur 
det är att krocka med ett vilt djur. 
Boris Karlquist är instruktör. 
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Discover the world of 

Störtebeker  
Craft Beers!

EKO

ALKOHOLFRITT FRÅN 

STÖRTEBEKER!

Original 1402
Art.nr 1900 |  33 cl | 12,90:-

Brödig smak med inslag 
av honung, citrusskal 
och örter. Serveras vid 
8-10°C till husmans-

kost eller som  
sällskapsdryck.

Finns på ditt Systembolag 
och i din välsorterade 
livsmedelsbutik.

De upplyser om farorna med vilt på vägen
efter att han provkört simulatorn. Kanske 
var det simulatorn som räddade livet på den 
unge mannen, konstaterar Boris Karlquist. 

Risken att drabbas av en viltolycka är 
som störst i Kalmar län, följt av Kronoberg 
och på tredje plats kommer Värmland. För-
säkringsbolaget If har räknat fram listan över 
länen med flest viltolyckor i förhållande till 
antalet registrerade personbilar.

VILKA KONSEKVENSERNA det blir av en vilt-
olycka kan skilja sig mycket åt. Ett vildsvins 
mankhöjd når bara till torkarbladen, vilket 
gör att grisen aldrig hamnar inne i kupén 
vid en krock. Medan en älg har höga ben 
och kan hamna inne i kupén vid en kol-
lision. De allvarligaste viltolyckorna sker i 
kollision med älg.

– Varje viltolycka är unik. Vilka konse-
kvenserna blir beror på flera faktorer som 
hastigheten, typen av fordon och hur smäl-
len tar, förklarar Boris Karlqust. 

Det viktiga är att vara medveten om att 
vilda djur kan dyka upp i trafiken snabbt 
och oförutsett. 

– Anpassa hastigheten efter saker som sikt, 
väderförhållande och väglag. Tänk på alla de 
sakerna påverkar din stoppsträcka om en älg 
eller ett vildsvin dyker upp, säger han.

MARI HAGLUND

Fotnot: Vill du veta mer om Älgskadefonds-
föreningen? Läs mer på algen.se

VILT PÅ VÄGEN. Under 2017 inträffade 6 000 viltolyckor med vildsvin i 
Sverige. FOTO: ÄLGSKADEFONDSFÖRENINGEN 

Erik Risberg är verksamhetsle-
dare för Älgskadefondsfören-
ingen. 

INSTRUKTÖR. Boris Karlquist är 
fältinformatör på Älgskade-
fondsföreningen. Han är ute i 
olika sammanhang och visar 
föreningens viltsimulator. 
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Palmenco har mer än 40 års erfarenhet av samarbete med polis  
och myndigheter för en säkrare trafik.

Vi stöttar nattvandrarna och Flexbert.

Nu finns Foxguard Alkolås DS-25 på den svenska  
marknaden. Alkolåset är framtaget av Lion Laboratories 
med en kravspecifikation från den nordiska marknaden 
och är godkänt enligt CENELEC 50436: 1 och 2 2014. 

Foxguard Alkolås DS-25 säljs i Sverige av Palmenco.

Säker mätning  
Foxguard Alkolås använder elektrokemiska  
bränsleceller, tillverkade av Lion Laboratories  
som är världsledande gällande alkohol- 
mätning. Mätningen av alkoholhalten i 
utandningsluften sker automatiskt och 
provet analyseras snabbt och säkert. 
Vid godkänt prov avaktiveras start- 
spärren och fordonet kan startas.

Palmenco AB, Trandaredsgatan 1B, 
507 62 Borås.    info@palmenco.se

Alkohol och trafik är en 
livsfarlig kombination.  
Foxguard Alkolås räddar  
liv och tryggar en nykter 
transport.

MHF Ljungbys mörkerbana upp-
lyser om varför det är viktigt att 
använda reflex. 

– Reflexen kan vara skillna-
den mellan liv och död, säger 
MHF:aren Bengt Swahn. 

KVÄLLEN DEN 5 NOVEMBER arrang-
erade MHF Ljungby och Ljungby 
kommun en mörkerbana. Banan är tre 
kilometer lång och körs på en enskild 
väg. Bilarna kör mörkerbanan med 
halvljus. Ett 20-tal människofigurer 
sätts upp, en del figurer har mörka res-
pektive ljusa kläder, en del figurer har 
reflex och andra saknar reflex. 

– Syftet är att få folk att komma un-
derfund med varför det är viktigt att 
använda reflex, förklarar Bengt Swahn, 
MHF Ljungby.  

– OM DU BÄR MÖRKA kläder samt sak-
nar reflex och möter en bil som kör 
på halvljus, då syns du först på 25 me-
ters håll. Men om du har på dig ljusa 
kläder och använder reflex då syns du 
redan på 125 meters avstånd, säger han 
och poängterar:

– Att använda reflex kan vara skill-

naden mellan liv och död. 
Djurfigurer föreställande vildsvin, 

räv, rådjur, grävling samt älg finns 
längs banan. 

– EN FAMILJ SOM VAR MED i år, berät-
tade att de körde banan tre varv, för 
att barnen var så uppspelta av alla djur, 
berättar Bengt Swahn. 

– Bilisterna som kör vår mörker-
bana är mycket positiva och tycker att 
de får sig en tankeställare. 
Hur skulle du summera årets mör-

kerbana? 

– Den var lite av en besvikelse, det 
var färre deltagare än det brukar vara. 
Trots att vi hade gjort mer reklam än 
vi brukar. Totalt hade vi 25 fordon 
och ett 70-tal deltagare. 
Mörkerbanan är en mångårig tradi-

tion i Ljungby. Berätta hur det star-

tade? 
– Jag tror att det här med mörker-

banan drogs i gång i Ljungby i början 
av 1970-talet av kvinnliga bilkårister. 
Med tiden tog MHF Ljungby över 
aktiviteten, säger Bengt Swahn. 

MARI HAGLUND

MHF Ljungbys mörkerbana ger reflektion

ÖVERRASKNINGEN. Mörkerbanans överraskning är en älg i naturlig storlek som fälls ut över vägen. Precis som i verk-
ligheten dyker älgen upp utan förvarning. 

UPPLYSNING. MHF Ljungbys mörkerbana upplyser om 
vikten av att använda reflex. Bengt Swahn vid en av 
banans reflexfigurer. 



VINTERNS BEKVÄMA  
VÄGVAL.
SUPERB Adventure Edition är en väl rustad bil med mjuk komfort, 
hög säkerhet och bekväm DSG automatväxellåda. Välj mellan flera 
motoralternativ, bensin eller diesel. Och avancerad fyrhjulsdrift om du 
önskar ännu mer framkomlighet. Välkommen in på en provkörning!

Bränsleförbrukning blandad körning 5,6 l/100 km, CO2 127 g/km. Miljöklass EU6. *ŠKODA Privatleasing 36 mån, 1 000 mil/år, ingen särskild leasingavgift, garanterat restvärde. Övermil och onormalt slitage debiteras 
utöver leasingavgiften. Rörlig ränta baserad på VWFS basränta nov 2018. Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Erbjudandet gäller t.o.m. 2019-03-31 och kan ej kombineras med andra rabatter och avtal.  
Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. Bilen på bilden kan vara extrautrustad.

ŠKODA SUPERB COMBI Adventure Edition fr. 304 900 kr
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 Canton Sound System med 12 högtalare och subwoofer  Assistans- och säkerhetspaket  
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MHF Gävle var med och arrangerade 
en fiktiv trafikolycka och visade upp 
vältebilen på Lekias säkerhetsdag. 

– Tanken är att ge publiken en käns-
la för hur räddningsarbetet går till vid 
en verklig olycka, säger Ove Sandert, 
ordförande för MHF Gävle. 

FÖRETAGET LEKIA I GÄVLE arrangerade en 
säkerhetsdag i september vid Hemlingby 
köpcentrum. Lekia säljer leksaker och säker-
hetsprodukter för barn, exempelvis bilstolar. 
MHF Gävle var inbjuden som medarrangör.

– MHF Gävle var med på Lekias säker-
hetsdag i Söderhamn och körde våra aktivi-
teter och arrangerade den fingerade trafiko-
lyckan, berättar Ove Sandert. 

– Lekia gillade vår idé och bjöd in oss till 
att vara med på den första säkerhetsdagen 
i Gävle. 

MHF GÄVLE HÅLLER I trådarna för den fiktiva 
trafikolyckan och bjuder in räddningstjäns-
ten och ambulansen. Den fingerade olyckan 
visar hur en räddningsinsats går till i skarpt 
läge. 

– Tanken är att ge publiken en känsla för 
hur räddningsarbetet går till vid en verklig 
olycka. Jag har förstått att vårt upplägg är 
ganska unikt, förklarar Ove Sandert.  

Thomas Westerdahl är vd för Lekia-buti-
kerna i Gävle, Söderhamn och Hudiksvall. 

– Vårt huvudsyfte med dagen är säkerhet 
för barn. MHF:s arbete är kanonbra, jätte-
roligt att MHF Gävle är med på vår säker-
hetsdag, säger han. 

På säkerhetsdagen arbetade sex funktio-

närer från MHF Gävle: BengtOlof Bok-
ström, Kristina Eldblom, Åke Carlsson, Leif 
Fors, Vicky Sandert och Ove Sandert. MHF 
Gävle hade ställt upp vältebilen och avdel-
ningens husvagn på parkeringen vid Hem-
lingby köpcentrum.

NÄR DET VAR DAGS för den fiktiva trafiko-
lyckan lockade det stor publik, som ville se 
vad som var på gång. Scenariot inleds med 
att Vicky Sandert går fram till den krockade 
bilen och försöker få kontakt med den ska-
dade föraren, som spelas av Eva Enmarker. 
I nästa steg kontaktar Vicky Sandert SOS 
Alarm. 

– Då ringer jag riktiga SOS Alarm från 
scenen, det har vi gjort upp med dem i för-
väg, för att visa vad det är för frågor du får 
när du larmar, förklarar Ove Sandert. 

Plötsligt börjar det ryka från motorn. 
Räddningstjänsten har larmats till platsen 
och släcker branden. I nästa steg försöker 
räddningspersonalen få kontakt med den 
skadade föraren. Ambulanspersonalen kom-
mer till platsen och tar hand om den ska-
dade kvinnan. Publiken får följa räddnings-
personalens arbete och får en inblick i hur 
det fungerar i verkligheten. 

UNDER HELA HÄNDELSEFÖRLOPPET ställde 
Ove Sandert frågor till räddningsledaren 
Stefan Pöllä, som förklarar räddningsperso-
nalens insats steg för steg på olycksplatsen. 

– Vi tror att det är väldigt viktigt att pu-
bliken hänger med på vad som händer, säger 
Ove Sandert. 

– Det får gärna bli en upplevelse som de 

Fiktiv trafikolycka visar räddningsinsats i skarpt läge  

kommer ihåg och tar med sig hem och pra-
tar med sina barn om.

MHF GÄVLE DELADE UT vägbingo till barnen 
och lät deltagarna på säkerhetsdagen prova 
promilleglasögonen. Avdelningen hade med 
sig Region Mitts vältebil.  Vältebilen demon-
strerar vad som händer om du voltar med en 
bil och hamnar på taket. Den som vill får 
prova att åka ett varv och sedan försöka ta sig 
ur bilen, när den är upp och ned. 

VERKLIGHETSNÄRA. Den fiktiva trafikolyckan visar hur en räddningsinsats går till. Här tar räddningspersonalen hand om den ska-
dade föraren.

”MHF:s arbe-
te är kanon-
bra, jättero-
ligt att MHF 
Gävle är med 
på vår säker-
hetsdag.”
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Jultidning utgiven av Blå Bandet 2018 - Årgång 114

NORRSKENNORRSKEN
Jultidning utgiven av Blå Bandet 2018 - Årgång 114 Beställ jultidningen Norrsken! 

Reportage om tomtesamlingar, spännande natur;  
julberättelser, pyssel, korsord och mycket mer. 60 kr/styck. 
Beställ även ”Lyssna på barnen”! 
Bok med illustrerade barncitat om hur de kan 
känna och uppfatta föräldrar och andra vuxnas  
alkoholbruk. Specialerbjudade 25 kr/styck (ord. 50 kr) 
Fraktfritt vid tillsammans minst fem ex.
kansliet@blabandet.se 0174-22410 www.blabandet.se

Fiktiv trafikolycka visar räddningsinsats i skarpt läge  

– Jag är instruktör på vältebilen och ut-
bildar andra MHF:are, berättar BengtOlof 
Bokström. 

MHF:AREN KRISTINA Eldblom är nybliven 
instruktör på vältebilen. 

– När människor provåker vältebilen och 
sitter upp och ned, då blir det ofta en del 
nervösa skratt. Jag tror att det blir lite stun-
dens allvar.     
Hur är det att vara ute och jobba för MHF? 

– Trevligt. Man får vara ute och träffa så 
många olika människor. Man ser att det vi 
gör väcker tankar hos människor man mö-
ter, säger Kristina Eldblom. 

Instruktören BengtOlof Bokström är no-
ga med att de som provåker vältebilen ska 
känna sig trygga.  

– Som instruktör är det viktigt att alltid 
ha ögonkontakt med den som sitter i välte-
bilen, förklarar han. 

Per Sågström och Charlie Söderström 
satte sig i Vältebilen för en provtur. 

– Ni får inte lossa bältet under tiden ni 
åker, instruerar BengtOlof Bokström. 

– När man sätter på sig bältet är det 
viktigt att det sitter på rätt sätt. Om man 
krockar och bältet sitter fel, då kan man få 
skador på de inre organen. 

Det första du ska göra om olyckan är 
framme är att slå av tändningen på bilen. 
Om bilen voltar och hamnar på taket:

– SLÅ AV TÄNDNINGEN. Se om det går att 
öppna dörren, förklarar BengtOlof Bok-
ström. 

– Sätt händerna och fötterna i taket. 
Tryck ihop stjärten i sitsen, samtidigt som 
du lossar säkerhetsbältet. Gå ned på knä och 
försök ta dig ut. 

Per Sågström konstaterade att det inte var 
det lättaste att sig ut när bilen är upp och 
ned. 

– Nyttigt och lärorikt. Det är väldigt bra 
att ha prövat på det här sättet, när man väl är 
där. Man är nog inte lika lugn om det skulle 
ske på riktigt.  MARI HAGLUND

VERKLIGHETSNÄRA. Den fiktiva trafikolyckan visar hur en räddningsinsats går till. Här tar räddningspersonalen hand om den ska-
dade föraren.

OLYCKSOFFER. Eva 
Enmarker spelade 
den skadade föraren 
i den fingerade tra-
fikolyckan.

OSTADIGT. Vicky 
Sandert, MHF 
Gävle, hjälpte Fred-
rik Söderström när 
han provade pro-
milleglasögonen. 
”Brillorna med drog-
påverkan var riktigt 
otäcka”, konstaterade 
han. 

ELDSJÄLAR. MHF Gävles funktionärer på Säkerhetsdagen var BengtOlof 
Bokström, Ove Sandert, Vicky Sandert, Åke Carlsson, Leif Fors och Kristina 
Eldblom. FOTO: MARI HAGLUND
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Snålare och smartare Qashqai

LYHÖRD MOT ÄGARNA. 
Nissan lyssnar på 
sina kunder och låter 
det fortfarande finnas 
knappar istället för 
endast touchkontroller 
runt skärmen. 

UNDER YTAN. Andra generationen Qashqai kom 2013 och senaste ansiktslyftningen skedde 2017. Det är snarare under skalet som det har hänt saker 
inför 2019 med en ny, snålare bensinmotor samt ett tämligen avancerat infotainmentsystem.

NISSAN QASHQAI 160 

6-VXL MAN

Pris: Från 235 400 kr 
(Acenta).
Motor: Bensin, 4 cyl, 
1 332 cm3.
Effekt: 160 hk vid 
5 500  varv/min.
Prestanda: Toppfart 
200 km/h, 
0–100 
km/h: 8,9 
sek.
Max vridmoment: 

260 Nm vid 2 000 
varv/min.
Längd/bredd/

höjd/axelavstånd:  
439,4/180,6/162,5/
264,6 cm.
Tjänstevikt/max 

last/släp: 

1 300–1 435/360/
1 500 kg.
Garantier: Nybil 3 
år/10 000 mil. Vagn-
skadegaranti 3 år. 
Lack 3 år. Rostskydd 
12 år. 
Förbrukning blandad 

körning:  
5,3 l/100 km.
CO2-utsläpp: 121 g 
CO2/km.
___________________
• Autobroms
• Alkolås
______________

Suv som bör 
passa många 
Navigations-

             systemet

Tråkig motor-
karaktär
Långsam

         DCT-låda
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Det är knappast en ny Nissan Qas-
hqai som presenteras. Snarare ligger 
tonvikten på den nya bensinmotorn 
samt ett infotainmentsystem som 
faktiskt imponerar.

DET VAR LÄTT ATT HÅLLA tätplatsen bland de 
mellanstora suvarna runt 2007 och framåt. 
Det var då som Nissan Qashqai slog ner 
närmast som en bomb på marknaden. Lätt, 
därför att segmentet naturligtvis innehöll få 
modeller. Idag är sitsen någon helt annan 
och de mellanstora suvarna slåss i vad som i 
flera år kallats för ett riktigt getingbo.

Än så länge håller Qashqai bästsäljarplat-
sen, i alla fall om man tittar på den viktiga 
Europamarknaden. Här i Sverige ligger 
Qashqai idag på en andraplats. Inför 2019 
satsar man på en helt ny, snålare motor, samt 
ett bättre infotainment-system.

Bensinmotorn är ett samarbete med 
Daimler och kommer att finnas i flera av 
Nissans kommande modeller, liksom i bilar 
från Renault och Mercedes-Benz.

Någon trecylindrig maskin handlar det 
inte om – det är fortfarande fyra cylindrar 
i rad som gäller. Bensinaren är på 1,3 liter 

och levereras med två effektuttag – 140 eller 
160 hästkrafter. De med gott minne, minns 
säkert att den förra Qashqai-motorn på 1,6 
liter gav mer effekt, 163 hästkrafter. Den nya 
tappar tre ”pållar”, men ger å andra sidan 20 
Newtonmeter mer i vrid och landar på 260 
Newtonmeter.

140-HÄSTARSVARIANTEN ska jämföras mot 
den gamla motorn på 1,2 liter och 115 
hästkrafter. Här blir skillnaden mer markant, 
även vad gäller vridmomentet som ökar 
från 190 till 240 Newtonmeter. Den kan 
mycket väl bli storsäljaren.

Den starkare 160-hästaren kommer an-
tingen med manuell låda, eller nyheten, 
en dubbelkopplingslåda som Nissan kallar 
DCT. Motorn har då ytterligare tio new-
tonmeter i vrid – 270 totalt.

Vi börjar med den manuella 160-hästa-
ren och noterar en lätt koppling och lätt-
jobbad låda. Den är inte särskilt spännande, 
men helt okej att köra. Redan här märker 
vi av den annorlunda vridmomentskurvan 
i motorn. Den stiger raskt upp till max, för 
att sedan ligga helt vågrätt över resten av 
varvtalsområdet.

DCT-lådan ersätter den förra CVT-lådan. 
Dubbelkoppling känner vi igen från andra 
fabrikat. I Qashqai kan den behöva lite 
fintrimning, för helt harmonisk är den inte i 
växlingarna, trots sju steg. Lådan är i alla fall 
ett klart lyft jämfört med den förra, steglösa 
transmissionen.

Qashqai får Nissans nya infotainment-
system (från N-Connecta-nivån och uppåt. 
Den liknar mycket en smart telefon, vilket 
innebär att man kan förstora, eller förmin-
ska, kartor med hjälp av fingrarna. Det går 
även att tilta 3-d-vyer, ”swipa”, röststyra te-
lefonen, eller få meddelanden upplästa. 

Systemet uppdaterar också trafiksituatio-
nen i realtid, vilket är smidigt för att hitta 
vägar utan köer. Systemet fungerar för både 
Apple och Android.

PRISERNA FÖR NISSAN QASHQAI börjar på 
strax under 200 000 kronor (Visia, 140 hk), 
men för att ta del av mer funktioner och pre-
standa, bör man titta på Acenta från knappt 
222 000. En 160-hästare med DCT-låda i 
högsta nivån Tekna+, passerar 300 000-kro-
norsstrecket med några tusenlappar.

MIKAEL LINDBERG
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NÄSTA GENERATION  
MITSUBISHI OUTLANDER  
PLUG-IN HYBRID
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Viktad förbrukning 1,8 l/100 km och 148 Wh/km, CO2 40 g/km. Bilen på bild är extrautrustad. 

Idag har vi sålt över 100 000 Mitsubishi Outlander Plug-in Hybrid, bara i Europa.  

Nu lanserar vi nästa generations laddhybrid-SUV som vi har uppgraderat på över 100 punkter. 

Med bland annat en större bensinmotor och elmotor för mer kraft, nya körlägen med förfinad 

fyrhjulsdrift för bättre kontroll och bättre batterikapacitet för längre eldrift.

mitsubishimotors.se

MOBILISTEN
Goda idéer för moderna bilister 

Mobilisten är en guide för dig som 
vill få inspiration att ta dig ur ett  
bilberoende och resa mer hållbart. 
Men också för dig som inte vill  
hamna där.

Beställ eller ladda ned guiden på 
www.gronabilister.se

I ett nytt cykelprojekt lär MHF Höga 
Kusten nyanlända kvinnor och tjejer 
att cykla. 

– Tjejerna tycker att det är jättero-
ligt, berättar ordförande Evert Strin-
din. 

MHF HÖGA KUSTEN har kört en cykelkurs 
vid fem tillfällen under hösten i Kramfors, 
med tre studietimmar per gång.  

– Det var 15 nyanlända tjejer och damer 
som deltog, de flesta var i 20 till 25-årsål-
dern, säger ordförande Evert Strindin.

– De är från Iran, Irak, Afghanistan och 
Somalia. Tjejerna hade aldrig cyklat förut. 

Cykelkursen körs som en studiecirkel 
genom NBV. Utbildningsmaterialet är från 
NTF. Cyklarna fick MHF Höga Kusten låna 
från Svenska kyrkan.

– Vi började med lite teori, som exempel-
vis trafikregler och vägmärken. Sedan hade 
vi cykelövningar, förklarar Evert Strindin. 

– En av tjejerna kunde cykla redan första 
gången.  

MHF Höga Kusten lär nyanlända cykla 

En utmaning var språket, en del av tjejer-
na har bara varit i Sverige två-tre månader.

– Det var lite svårt med teorin på grund 
av språket. De tjejer som kunde lite svenska, 
fick bli smålärare åt de andra, säger Evert 
Strindin. 

MHF HÖGA KUSTEN kommer att genomföra 
en till studiecirkel under våren. 

– Tjejerna tyckte att det var jätteroligt. 
En del hann inte klart, därför har vi lovat 
att köra en ny kurs, berättar Evert Strindin. 

MHF jobbar med projektet ”Jag kan 

cykla”. Syftet är att lära nyanlända att cykla 
trafiksäkert. Tomas Jonsson är projektledare. 

– Vi håller på och tar fram ett utbild-
ningsmaterial som ska kunna användas in-
om MHF och NBV, för att lära nyanlända 
att cykla. Det är teori ihop med praktiska 
övningar, säger han. 

– Tanken är att försöka ta ett helhetsgrepp 
på cyklingen, både lyfta fram fördelar och 
risker. Jag upplever att andra organisationer 
som erbjuder cykelutbildningar, utelämnar 
trafiksäkerheten.  

 MARI HAGLUND 

Evert Strindin är 
ordförande för MHF 
Höga Kusten. 

CYKEL-
SKOLA. 
MHF Höga 
Kusten har 
kört en cy-
kelkurs för 
nyanlända 
tjejer under 
hösten i 
Kramfors.

MHF HÖGA 
KUSTEN lär 
ut. MHF:aren 
Per-Olov 
Törnqvist 
lär ut den 
ädla och 
inte särskilt 
lätta konsten 
att cykla. 
Cykelkursen 
är gratis för 
deltagarna. 
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Viktad förbrukning 1,8 l/100 km och 148 Wh/km, CO2 40 g/km. Bilen på bild är extrautrustad. 

Idag har vi sålt över 100 000 Mitsubishi Outlander Plug-in Hybrid, bara i Europa.  

Nu lanserar vi nästa generations laddhybrid-SUV som vi har uppgraderat på över 100 punkter. 

Med bland annat en större bensinmotor och elmotor för mer kraft, nya körlägen med förfinad 

fyrhjulsdrift för bättre kontroll och bättre batterikapacitet för längre eldrift.

mitsubishimotors.se



Se fördelarna du också!
Bli medlem för 150 kr/år

Älgskadefondsföreningen

Älgskadefondsföreningen är en ideell, rikstäckande förening som sedan 1973 verkat för att minska antalet 
viltolyckor i trafiken. Vi är idag Sveriges ledande oberoende aktör inom vilt- och trafiksäkerhetsområdet. 
Verksamheten inriktar sig på att informera om viltolycksrisken samt påverka berörda aktörer för att 
förebygga viltolyckor. Föreningen har cirka 80 000 medlemmar.

Som medlem i Älgskadefondsföreningen får du
ekonomisk hjälp om du råkar ut för en kollision

med något av det anmälningspliktiga viltet.

Medlemskapet är personligt och gäller för 
alla motorfordon som du är registrerad ägare 

till oavsett om du har hel-, halv- eller trafikförsäkring.

Du kan få ekonomisk hjälp med upp till 
8 000 kr/olyckstillfälle

 för självrisk, reparation, hyrbil och bärgning.

Vill du veta mer?
Besök vår hemsida www.algen.se
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El på agendan i Paris

Renault EZ
Renault visade ansikts-
lyfta Kadjar och en serie 
självkörande eldrivna 
fordon med fokus på 
närdistribution och lyx. 
Renault kallar serien EZ 
och en av bilarna var ut-
rustad som en rullande 
kaffeservering, en som 
en närdistributionsbil 
och en som en lyxig 
limousin.

Audi 
e-tron
Även Audi har en 
större fyrhjulsdri-
ven kombi klar 
som elbil, Audi e-
tron, och den hade 
sin Europapremiär 
i Paris.

GAC
Kinesisk framtidsversion 
gick att beskåda från 
företaget GAC i form av 
konceptbilen Ensprit. 
Bilen ska klara 60 mil 
på en laddning och gör 
0–100 km/h på 4,4 sek-
under. 

Mercedes Silverpilen
Mercedes fullkomligt krossade alla andra med 
en elektrifieringssatsning som saknar mot-
stycke vad gäller teknik, elegans och bredd. 
Även om nu Mercedes också talar om folkelbi-
len som är folkligare än Tesla 3 måste jag bara 
börja med den eldrivna reinkarnationen av 
Mercedes klassiska racerbil Silverpilen. Origi-
nalet, W 125 i Mercedes modellnomenklatur, 
satte en massa rekord 1937. 

Mässans silverpil är en så kallad designstu-
die och kallas ”Vision Silver Arrow”. Den har 
en ljudlös elmotor på 750 hk samt batterier 
för en räckvidd på 40 mil, men den är utrustad 
med en ljudanläggning som kan få den att låta 
som en Formel 1 bil, eller någon av Mercedes 
V8-motorer, om man nu inte pallar med att le-
va med utvecklingen mot eldrivna bilar fullt ut.

Höstens europeiska bilmässa hölls i 
Paris och naturligtvis var de tre franska 
tillverkarna där med nya modeller och 
framtidsstudier. Renaults rullande kaffe-
servering byggd i en självkörande skåp-
bil för robotiserad stadsdistribution kan 
ta över där klassiska Citroën H, skåp-
bilen byggd i korrugerad plåt en gång 
stod på Paris gator. Framtidsstudier i all 
ära men årets Parismässa signalerade 
faktiskt elbilens definitiva genombrott. 

TEXT & FOTO: STEFAN NILSSON
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... liksom Toyota RAV4
Toyota RAV4 får ett helt nytt utseende och en förfinad hy-
briddrivlina även den. Toyotas satsning på hybriddrivlinor har 
ännu så länge betytt mer för miljön än världens alla elbilar.

Toyota Camry & Corolla som hybrider ...
Ja, så har vi ju det där med mer jordnära bilar som garanterat kommer att betyda mycket för tek-
nikutvecklingen. Toyota tar med oss på en resa tillbaka till framtiden där både Camry och Corolla 
återuppstår som hybrider med en ny och ännu effektivare samt sportigare hybriddrivlina. 

Peugeot Rifter
Allt var inte elbilar på Parismässan. Peugeot 
visade upp diesel- och fyrhjulsdrivna Rifter i 
förädlat utförande för äventyrslystna. Höjd och 
utrustad med terrängdäck, samt ett taktält, 
såg den riktigt läcker ut. Motorn på 1,5 liter 
ger 130 hästkrafter.

Hyundai med vätgas
Hyundai höll ett litet framtidseminarium med 
mycket stora nyheter som en satsning på 
tunga eldrivna lastbilar med bränsleceller i 
Schweiz. Hyundai visade också sin vätgas-
drivna suv, Nexo.

Tesla 3
Tesla var på plats 
med sin folkbil, Tesla 
3. En Europapremiär 
som väckte stor och 
berättigad uppmärk-
samhet, men bilen 
lär få konkurrens från 
beslutsamma kore-
aner. Hyundai och Kia 
visade exempelvis 
upp sina senaste el-
bilar Kia Niro EV och 
Hyundai Kona. 

Moke – kul el-jeep
Folkligast var ändå pånyttfödda 60-tals-
ikonen Moke. Nu med elmotorer i 
naven och fyrhjulsdrivning. Originalet 
byggde på klassiska hundkojan. Helt öp-
pen, fyrsitsig strandbil med Jeep-stuk.

Mercedes GLE
Nya MB-suven GLE, hade världspremiär på 
pressdagarna.

– En laddhybridversion av GLE kommer 
under andra halvåret 2019 och vi kommer att 
erbjuda laddhybridversioner i alla våra modell-
serier, sa Ola Källenius (bilden) som är ansva-
rig för forskning och utveckling på Mercedes. 
GLE kommer som laddhybrid att få en räck-
vidd på 100 km på enbart el, så vår satsning 
på elektrifiering är seriös och långsiktig.



kabehusvagnarhusbilar

Upplev nya KABE 2019.

Förundras.

När man bor i en husvagn eller husbil ska livet vara enkelt. Därför har vi gått hela vägen – och lite 
till – i vår strävan att fylla våra produkter med så mycket smarta lösningar, funktioner och bekvämlig-
heter som är möjligt. Vi har skapat husvagnar och husbilar som vi själva vill bo och leva i, med unik 
konstruktion och avancerad teknik. Ergonomiskt formade so� or, ställbara sängar med spiralmadrass, 
fl exibelt kök utan kompromisser och textilier av högsta kvalitet. Det är några exempel på komfort du 
genast upplever. Vår värme- och ventilationslösning Smart Climate System gör din KABE till en av 
marknadens absolut bästa för året-runt-bruk. Och KABEs husvagnar och husbilar är utrustade med 
den senaste tekniken. Ett exempel är den prisbelönta manöverpanelen KABE Smart D*, som styr och 
övervakar alla funktioner och som kan kopplas till mobilen via Smart D Remote-appen.

Välkommen in till din KABE-återförsäljare så berättar vi mer!

www.kabe.se

Classic-serien har en standard- och utrustningsnivå som kan avvika från beskrivningen. Hör med din återförsäljare!

Kabe_218x280mm MHF nov.indd   1 2018-11-05   14:11:58
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Känner du till den mytomspunna 
farkosten Larven? Få har nämligen 
sett den i verkligheten och ännu färre 
har kört den. Vi tar därför och reder 
ut begreppen som rör denna svensk-
tillverkade farkost avsedd för snö, ett 
vinterfärdmedel som idag har nått 
kultstatus.

VI KAN FÖRST OCH FRÄMST försöka utröna 
vad Larven är för någonting. Är det en 
snöskoter? Svaret är nej. Det är istället en 
översnöfarkost menad att fungera som en 
motor för skidåkaren som vill ta sig fram i 
ospårad terräng. Den uppfanns i en tid då 
vanliga snöskotrar inte tog sig fram alltför 
bra i djupsnö. 

Allting har en början och ska vi försöka 
utröna var denna historia har sin, får vi gå 
tillbaka till 1925 då innovatören och Lar-
vens fader Lennart Nilsson föddes. Lennart 
växte upp i Mattmar som ligger mellan Öst-
ersund och Åre.

Skidåkning var Lennarts grej vilket i 
slutänden gav honom färdigheter på lands-
lagsnivå. Lennart tillbringade mycket tid i 
Åre vilket fick honom att köpa en tomt i 
området. Den låg på 800 meters höjd och 
saknade väg. Det fick honom att fundera på 
hur han på ett enklare sätt skulle kunna ta 
sig dit, framförallt vintertid. 

HAN VILLE HA ETT LÄTT snöfordon som kun-
de ta sig fram i befintliga skidspår. Fordonet 
skulle också enkelt kunna lastas i eller på 
taket på en vanlig bil. 

Den första prototypen såg dagens ljus 
1965. 

– Jag kom med idéerna och såg till att få 
hjälp att bygga ihop den första prototypen. 
Den hade motorsågsmotor och var alldeles 
för svag och fungerade egentligen inte, be-
rättar Lennart 

Husqvarna kunde däremot förse honom 
med en motor som var betydligt starkare för 
att konceptet skulle få en chans att fungera.

LENNART LETADE RÄTT på en designer och 
ritningar gjordes. Inte en pryl tillverkades av 
dem själva då man endast monterade ihop 
maskinen. 

Med detta tänk behövde inte Lennart inves-
tera i några som helst tillverkningsmaskiner då 
man endast monterade ihop den 45 centimeter 
breda och 180 centimeter långa skapelsen. 

Chassit bestod av bockade aluminiumplå-
tar som var sammanfogade med nitförband 
och lim. Lennart var alltså före sin tid då alla 
snöskotrar vid den här tidpunkt var gjorda 
av plåt. 

DRIVMATTAN TILLVERKADES av tunna glasfi-
berförstärkta band som hittades inom indu-
strin där de användes för att driva maskiner. 
Banden nitades sedan ihop med stålprofiler 
för att bilda en ”matta”. Kamhöjden var 
blygsam, men eftersom konstruktionen un-
dersteg 90 kilo, fungerade detta utmärkt. 

Boggin bestod av två stycken breda ”ski-
dor” som mattan löper på. Stötdämpningen 
sköttes av utplacerade gummikuddar som 
tog upp en del av stötarna, samtidigt som 
chassit var ledat, eller tvådelat, och satt ihop 
med vantskruvar. Motorn placerades längst 
bak för viktfördelningens och avgasevaku-
eringens skull. 

DOTTER SOM INSTRUKTÖR. Lennarts barn har ofta fått agera fotomodeller. Här sitter dottern Agneta 
och poserar. Hon instruerade också Larven-körning till filmen Björnön från 1979, med bland 
andra Donald Sutherland i rollistan. Notera att Larven styrs med vanliga skidor fastsatta på föt-
terna.

LENNART KLÄCKTE LARVEN. 1965 föddes det första 
exemplaret av Larven. Uppfinnaren Lennart Lars-
sons ambition var att konstruera ett lätt snöfordon 
som kunde ta sig fram i befintliga skidspår.

LARVEN
– den motoriserade skidan
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Föraren satt långt fram och hade ett styre 
att hålla sig i där både broms och gas fanns 
på sedvanligt sätt. Det som däremot inte var 
sedvanligt var det fixerade styret. All styr-
ning skedde med hjälp av skidor som föra-
ren hade på fötterna. 

Just detta har varit Larvens signum, men 
också dess akilleshäl. 

– Ja, de andra skotertillverkarna skrockade 
och målade upp en massa skräckscenarion 
om hur illa man kunde göra sig på en Lar-
ven. Men så var inte fallet då den fungerade 
utmärkt, minns Lennart. 

FÖRUTOM TILL SAMERNA, såldes Larven till 
en del statliga verk och till privatpersoner 
som ansåg sig ha användning för den. Den 
svenska armén gjorde också en beställning 
om cirka 20 stycken Larven och ryktet sä-
ger att de hamnade i Boden. Andra rykten 
säger också att militären gjorde försök att 
släppa Larven med fallskärm för snabbare 
mobilisering.

När sedan samerna ändrade arbetssätt då 
det gällde renflytten och började använda 
lastbilar, försvann också en storkund då det 
gällde Larven. Men innan tillverkningen 
gick i graven föll Lennart för trycket och 
tillverkade en Larven med skidor. 

Den maskinen var utan tvekan en av de 
ovanligare och lystrar till namnet Lenko 460 
(Lenko står för Lennart Nilsson Krokom). 
Endast femton stycken såg dagens ljus innan 
tillverkningen lades ner för gott. 

DET RESTERANDE LAGRET och rätten till 
Larven såldes till Amundsjö Mekaniska. To-
talt tillverkades det cirka 4 500 Larven från 
1969 till 1990. 

Där slutar egentligen Larven-historien 
eftersom ingen tillverkning har startat efter 
det. Reservdelslagret fick ny hemvist i ÅS, 
vilket är en helt annan historia.

Moderbolaget Lenko såldes senare till Le-
itner då Lennart kände att han skulle ta det 
lite lugnare. Trots lite hjärtproblem som nu-
mera är avhjälpt är han pigg och idag 93 år.

EPILOG: Artikelförfattaren har fallit för alla 
myter om Larvens förträfflighet och blev i 
och med min intervjuresa en Larv rikare 
En väldigt fin och bevarad Larven 8200 fick 
följa med hem till Mora till min frus stora 
förvåning. Vintern får avslöja om Larven är 
så rolig som den ser ut att vara, eller om den 
är ett mordredskap som kommer att vända 
mina fötter bakåt.

BJÖRN FRISTRÖM

LÄTTA, INKÖPTA DRIVKÄLLOR. 
Motorerna kom från både 
Husqvarna och Valmet med 
Lenko-kåpor. De senare Lar-
ven-motorerna låg på mellan 
175 till 195 cc och gav omkring 
15 hästkrafter.

LÄTTVIKTARE FÖR SNÖ. De första Larven vägde 
75 kilo. De kunde alltså lastas på taket, eller 
som här, två stycken i bagaget på en Volvo 145.

DUBBELLEDAD. Larven är smidig i kuperad 
terräng, mycket tack vare att den är ledad på 
längden. Själva leden är enklast tänkbara – en 
vantskruv på varje sida, som också sköter 
bandspänningen.

SAKNAR EGEN STYRNING. Motorskidåkning – ordet som fångar 
Larvens tilltänkta syfte, då den saknar egna styrskidor. Styret är 
fast monterat och har gas- och bromshandtag.

LARVEN
– den motoriserade skidan
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God Jul, 
önskar Røros!
Världsarvet Røros sjuder av liv och rörelse, även när 
termometern närmar sig minus 30. Julmark-
nad med kortrest mat, slädturer, kafébe-
sök och en sällsam orgelkonsert är bara 

några av ingredienserna under en 
intensiv decemberhelg.

FOTO: DESTINASJON RØROS
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DET ÄR KRISPIGT KALLT i norska Røros. 
Den mer än 300 år gamla Unesco-märkta 
gruvstaden är en av Europas äldsta trähus-
städer, där tiden exteriört ser ut att ha stått 
stilla. Så här en bit in i december är den in-
bäddad i frost, med skimrande snökristaller 
som reflekteras i den trötta midvintersolen.

Røros grundades 1644, när man upp-
täckte kopparmalm i området. Med tiden 
blev den en av Norges viktigaste gruvstä-
der.

För ett par år sedan utsågs regionen 
Røros dessutom till världens bästa destina-
tion – för satsningen på hållbar turism och 
ekologiskt tänkande.

BESLUTET ATT RESA IVÄG en långhelg före 
jul känns helt rätt, för nu befinner jag mig 
i en riktig julkortsidyll pudrad med nysnö. 
Besökaren bjuds på vindlande gator, smala 
gränder och gamla stocktimrade trähus. 
Hela samhället tindrar och skimrar av ljus 
och julstämning.

Norskt julmys i krispigt världsarv
Det är andra advent och julmarknad. 

Längs de två huvudgatorna med små hant-
verksbutiker, kaféer och delikatessaffärer 
trängs även marknadsstånd vars ”ägare” 
saluför allt från juldekorationer, skinnvaror 
och hemstickade vantar till keramik, glas 
och smide. Man frestar även med ”kort-
reist mat” (närproducerad) i mängd, med 
smakprov av renkött, rökt korv, ost, bröd, 
honung och marmelad. 

ORTEN HAR ÄVEN FLERA goda kaféklassiker att 
välja mellan, där Trygstad Bakeri, Kaffestuggu 
och Frøyas kafe hör till höjdarna. Här kan 
man som besökare äta lunch, fika och smaka 
på klassiker som flatbröd, Rømmegrøt, pjalt 
och Røros-Lemse – som är ett tunnbröd 

som serveras med smör och socker.
Vertshuset Røros har öppet både för 

lunch och middag. Restaurangen lockar 
med smakfulla rätter på idel lokala råvaror 
som ren, röding, kalv och lamm från trak-
ten. Ett utmärkt sätt att hämta kraft inför 
ännu en sväng bland julmarknadsstånden, 
tycker Lena och Lasse Eriksson som bilat 
hit från Östersund.

– Vi var först och besökte julmarkna-
den i Trondheim och sov över på mysigt 
pensionat. Nu ska vi vara här ett par dagar 
för att njuta av julstämningen och åka lite 
längdskidor, berättar de.

BOR GÖR DE PÅ Røros hotel, som har skid-
spåren utanför husknuten och en stilfull 

Jultomten på besök i Røros.Marknaden i Røros bjuder på julmys och hantverk. Rune Randen, stolt hästägare med stilfull släde.

Köldknäpp!!!
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Norskt julmys i krispigt världsarv
spa-anläggning med hetvattenpool ute på 
gårdstunet.

För Røros är så mycket mer än mat. 
För den som gillar hantverk och konst, 
finns här en mängd butiker och gallerier. 
Närmare ett 50-tal bofasta konstnärer och 
hantverkare ser till att kulturen verkligen 
lever – året om.

En av dessa är skulptören Per Sverre 
Dahl, vars lilla butik och galleri ligger vid 
Mørkstuggu, en av många gamla gårdar i 
Røros.

Gården, som ligger granne med den 
gamla gruvan, är hans barndomshem.

– Det har påverkat mitt skapande, säger 
han och visar flera skulpturer med dystra 
gruvperspektiv.

Han har dessutom tolkat artister som 
Leonard Cohen, Bob Dylan och Rolling 
Stones i sin konst.

– Jag hade chansen att få visa upp Sto-
nes-skulpturerna för bandmedlemmarna 
när de spelade i Oslo för några år sedan. 
Och bakom scenen fick jag till och med 
beröm av både Mick Jagger och Keith 
Richards, säger Per Sverre med ett skratt.

PÅ APOTEKERGÅRDEN en bit bort säljer 
Kaja Eggen mjuka fårskinn och lammkött 
från den egna gården en bit från Röros.

Hon har vuxit upp på den gamla gården, 
där hennes mamma fortfarande bor kvar.

– Missa inte ett besök på Røros Tweed, 
som tillverkar färggranna ullplädar, tipsar 

Kaja. En kylig vinterdag som denna är den 
gamla textilfabriken klart värmande. Ett 
annat måste är orgelkonserten i vår ståtliga 
träkyrka, med Stephen Hicks. Han är en 
av världens främsta organister, som verkat i 
Røros sedan början av 1980-talet, fortsät-
ter hon.

PÅ KJERKGATA ÄR HÄST och släde ibland 
mer vanligt förekommande än bilar. Det 

Skulptören Per Sverre Dahl har butik och galleri i Mørk-
stuggu, en av många gamla gårdar.

Rolling Stones i lera.

Rune Randen, stolt hästägare med stilfull släde. Inte helt lätt att tyda för en svensk. Bäst att fråga …



REPORTAGEMOTORFÖRAREN NUMMER 8 201836

REDO ATT GÖRA 
DIN BILEKONOMI 
SMARTARE?

LADDA NER APPEN PÅ CARPAY.SE

400 000 personer har redan laddat ner appen som gör livet med bilen lite enklare. Med 
CarPay får du alla Volvokortets förmåner i mobilen och dessutom full koll på din bilekonomi. 
Du kan bland annat se saldo, transaktioner och betala ditt verkstadsbesök. Välkommen till 
en smartare bilekonomi. 

handlar om gamla vackra träslädar, där man 
som besökare kan njuta av en tur genom 
den historiska delen av Røros.

Inbäddad i flera lager med renfäll och 
ullfilt, blir det lätt till en färd man aldrig 
glömmer. Ljudet av taktfasta hovar och 
frustande ardennerhästar känns smått 
overkligt, i synnerhet i blå timmen, med 
facklorna tända och med rimfrost i luften.

En av de stolta hästkarlarna heter Rune 
Randen, och har kört häst i närmare 40 år.

DEN UPPMÄRKSAMMADE Rørosmarknaden 
i februari är höjdpunkten för honom. Det 
är då som man återupplivar de gamla for-
böndernas långväga resor från bland annat 
svenska Klövsjö och Idre upp hit till Röros 
för att idka byteshandel.

– Jag har kört häst och släde från både 
Lima och Klövsjö sedan 1988 och ledsnar 
aldrig på den gamla traditionen. En sträcka 
på drygt 25 mil, som brukar ta tio dagar, 
säger Rune klädd i tjock getpäls, där han 
står vid Apotekergården med avelshästen 
Upheimsprinsen.

Nu väntar en timslång tur i den rustika 
släden – under en flammande aftonhimmel.

CENNETH SPARBY STÄMNING. Rofylld fikastund på Frøyas hus.
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Namnlöst-1   1 2018-11-02   09.56Namnlöst-8   1 2018-11-02   12.18

TRÄSTADSIDYLL. Røros är som allra vackrast i midvintertid.
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i Lidköping & Kållered

NYHET!
PREMIÄRERBJUDANDE

STÖRSTA OCH 

FÖRSTA MALIBU 

VAN HANDLAREN I 

SVERIGE!

Skaragatan 67, 531 33 Lidköping |  0510 - 222 70  | w w w . h u s v a g n - s v e n s s o n . s e
Gamla Riksvägen 150, 428 36 Kållered |  031 - 795 12 90
Vardagar 10-18, Lördagar 10-14, Söndagar 12-15 (Lidköping) Söndagar STÄNGT (Kållered)

FAKTA
RESA TILL RØROS 

OCH TRONDHEIM

• Røros ligger vid 
norska gränsen 
intill Härjedalen. 
Bilar gör du enk-
last via Sveg och 
Funäsdalen. Från 
Stockholm är det 
65 mil. Fortsätt 
sedan norrut till 
Trondheim. Den 
drygt 15 mil långa 
sträckan tar ca 
2,5 tim. att köra. 
Du kan också ta 
tåget till Trond-
heim, via Öster-
sund, och byta 
för vidare färd till 
Røros.
• Flyg med SAS 
från Malmö, Gö-
teborg och Stock-
holm Arlanda via 
Oslo. T/R-priser 
från 2 200 kr. RESMÅL. Världsarvet och trästaden Røros ligger nära svenska Funäsfjällen.
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www.wecamp.se • www.gocamp.se • www.kamafritid.se

Nordens största grossist av campingtillbehör!
Unika tillbehör för husvagn, husbil och båt. Finns endast hos din KAMA-handlare! 
Beställ via hemsidan och få varan levererad fraktfritt till närmaste KAMA-butik.

GE BORT DEN PERFEKTA PRESENTEN TILL CAMPING ENTUASTEN! 

Royal Camping Konstfäll
Naturtrogen konstfäll med 

resårband som håller 
fällen på plats.

Ar
t. 

nr
: T

13
-5

7A
-CRoyal Camping Servis 

En exklusiv servis tillverkad 
av lätt och tålig melamin med 

anti-slip undersida.

Ar
t. 

nr
: T

99
-2

26

Lyxigt och 
skönt påslakan 

som gör att 
du känner dig 

hemma vart du 
än befinner dig! 

Camping King & Queen 
påslakan

Art. nr: T13-51A & B

192x124 Motorföraren Jul.indd   1 2018-10-29   09:53

ATT GÖRA:

Julmarknad

• Den 6-8 december är det stämningsfylld jul-
marknad i Røros, med marknadsbodar, julmat 
och slädturer i fackelsken. I Trondheim arrang-
eras marknaden 7-19 december.
www.julemarkedroros.no
www.roros.no
www.julemarkedet-trondheim.no
www.trondelag.com

Årets höjdpunkt

• Traditionsrika Rørosmartnan, Nordens största 
vintermarknad med härligt folkliv, handel, kul-
tur och traditioner, hålls 19–23 februari. Över 
250 utställare, mängder av konserter och mark-
nadsbesökare.
www.rorosmartnan.no

Vinterfestspel 

• 14–17 mars är det dags för Vinterfestspelen i 
Røros. Den enda kammarmusikfestival som ar-
rangeras vintertid i Norge. Unika konsertlokaler 
och dramatisk natur ramar in de musikspäcka-
de festivaldagarna. 
www.vinterfestspill.no

Olavsgruva

• En tur genom Olavsgruva tar dig med på 
en vandring genom 300 år av gruvhistoria i 
Røros – 500 meter in i fjället och 50 meter 
under dess yta. Och missa inte den interaktiva 
utställningen om gruvepoken på www.roros-
museet.no

Att bo och äta

• Nidaros Pilegrimsgård är en populär bed-
and-breakfast i Trondheim. Boendet ligger vid 
Nidelvens strand och nära katedralen. Centrum 
når du på några minuter till fots.
www.pilegrimsgarden.no
• Verthuset Røros, med anor från 1700-talet, 
har rustika rum mitt i centrum. Antingen bor du 
i mysiga Rammgården eller i Bröderna Krogs 
Uldvarefabrikk på höjden ovanför värdshuset.
www.vertshusetroros.no
• Frøyas Hus og Gjestegård erbjuder logi i två 
charmiga rum med skinnfällar i sängarna och 
en speciell atmosfär. Den gamla timrade går-
den är från 1742. 
www.froyas.hus
• Solheim pensjonat har klar retrokänsla från 
1940- och 1950-talen. Sex dubbelrum med 
mycket nostalgi. 
www.solheimpensjonat.no

LITE MER OM RØROS

Hantverksost med klar smak av Norge. Ett populärt inslag på 
marknaden.

De timrade husen har anor från den tidiga gruvepoken.
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Begagnade bilar helt enkelt

Ska du sälja din bil?
Vi tar hand om hela affären från första samtal tills att pengarna 
finns på ditt konto. Vi testar, värderar och säljer din bil på kvd.se. 
Gör din intresseanmälan idag på kvd.se/saljdinbil

Kombinera julresan till Røros med 
ett besök i historiska Trondheim. Jul-
marknaden med lokal mat och gedi-
get hantverk finner du nära mäktiga 
Nidarosdomen. 

DE ÄLDSTA BEVARADE delarna är från 
1100-talet och är den plats där Olav den 
Helige sägs vara begravd. 

Nidarosdomen markerar också slutet på 
den närmare 60 mil långa S:t Olavsleden, 
världens nordligaste pilgrimsled, med bör-
jan i svenska Selånger.

Mellan 7–19 december bjuds besökaren, 
förutom mat och dryck, på konserter, tea-
ter, ljusföreställningar och julpynt i mängd.

För de som vill lära sig mer om norskt, 
kortrest mat är Bondens marknad ett måste. 
Här har merparten av Trondelags matpro-

Mer julstämning i Trondheim
ducenter mött upp, som visar det bästa 
och det mesta av regionens rika matkul-
tur. Missa inte att smaka på den populära 
klippfisken!

BAKKLANDET ÄR TRONDHEIMS mest pit-
toreska stadsdel, med en rejäl dos julkänsla 
under marknadsdagarna. Du finner områ-
det på andra sidan Nidälven, från centrum 
sett. Efter en promenad över Gamle By-
bron, med anor från sent 1800-tal, tar kul-
lerstensgatorna vid. De kantas av åldriga 
hamnmagasin och renoverade trähus som 
rymmer små butiker, kaféer och restau-
ranger.

Dromedar Kaffebar ligger nära brofäs-
tet och frestar med krämig espresso och 
jättelika kanelsnurror. En bit längre upp 
längs gatan ligger Baklandet Skydsstation, 

som är ett av de mest välbevarade husen i 
Trondheim.

Danska Gurli Riis Holmen har i den k-
märkta byggnaden skapat en mötesplats för 
sillfantaster. Här serveras under helgerna 
ett sillbord som bjuder på inläggningar i 
mängd. Nog så populärt i juletider. An-
nars hör fisksoppan och morotskakan till 
höjdarna.

SKYDSSTATIONEN BLEV för några år sedan 
utsett till Årets Kafé av resemagasinet Na-
tional Geographic, vilket gör att kaféet även 
vintertid har besökare från hela världen.

Avsluta dagen med en guidad tur i Ni-
darosdomen. Har du tur kanske du även 
får ta del av en julkonsert under de väldiga 
katedralvalven.

CENNETH SPARBY

”Bakklandet 
är Trond-
heims mest 
pittoreska 
stadsdel, 
med en rejäl 
dos julkänsla 
under mark-
nadsdagar-
na.”

DECEMBERPYNT. I Trondheim smyckas hela centrum inför julmarknadsdagarna. FOTO: VISIT TRONDHEIM
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Passa på att besöka de små julbodarna på torget i Trondheim.

Njut av mat och fika i Trondheims stora jultält, som rymmer många julmarknadsbe-
sökare. FOTO: VISIT TRONDHEIM

Lisa Utne frestar med läckert fika på Dromedar Kaffebar.

FOTO: ANNE-LISE AAKERVIK



Ska du ut och resa i vinter?

Beställ ett internationellt körkort 
med medlemsrabatt!

Läs mer på:
www.mhf.se/ikk

Om du ska bilsemestra i USA eller 
Thailand under julen, behöver du ett 
internationellt körkort. MHF utfärdar 
internationella körkort och som med-
lem får du ett rabatterat pris. 

 
HAR DU PLANER PÅ att köra bil eller motor-
cykel på semestern i Australien eller i något 
annat land utanför Europa? Då behöver du 
ett internationellt körkort (IKK). 

Du måste ha ett svenskt körkort för att 
kunna skaffa ett internationellt körkort, som 
fungerar som en översättning av ditt svenska 
körkort. IKK gäller bara för de behörighe-
ter du har på ditt svenska körkort. Det finns 
två typer av internationella körkort – ett 
ettårigt och ett treårigt, vissa länder kräver 
ettåriga och vissa treåriga.

USA, AUSTRALIEN och Thailand är de popu-
läraste länderna.

– Det brukar vara en topp runt jul och 
precis efter nyår med IKK-ansökningar, det 
är många som reser utomlands under den 
perioden, berättar Carina Carlsson, konto-
rist på MHF. 

Din ansökan om internationellt körkort 
vill MHF ha minst tio dagar i förväg. Om 

MHF gör ditt internationella 
körkort lagom till julsemestern

du skulle vara ute i sista minuten, då kan 
MHF ändå ordna ett IKK, men då läggs det 
på extra avgifter.

– Du är alltid välkommen att höra av dig 
om du vill ha ett IKK, vi försöker alltid hjäl-
pa dig på något sätt, säger Carina Carlsson. 

SOM MHF-MEDLEM får du rabatt när du an-
söker om internationellt körkort hos MHF. 
100 kronor sparar man som medlem på det 
ordinarie priset och 100 kronor på express. 

– Det är en bra medlemsförmån. 

MHF har 17 lokala ombud som utfärdar 
internationella körkort, de arbetar ideellt. 
BengtOlof Bokström är ombud för Gävle-
borgs län.  

– Jag har utfärdat IKK i snart 20 år. Det 
har ökat år för år, under 2017 utfärdade jag 
nästan 300 körkort, berättar han. 
Hur mycket tid lägger du på att göra in-

ternationella körkort per vecka? 

– I snitt ett par timmar i veckan. Jag gör 
det helt ideellt, det är roligt att göra IKK. 
Det är kul att det ger pengar till MHF Gäv-
le, säger BengtOlof Bokström.  

DÅ OCH DÅ HAR HAN en del udda fall. 
 – En gång ringde det en kund en sön-

dagsmorgon. Personen stod på flygplatsen i 
Tokyo och kunde inte få ut sin hyrbil för att 
personen saknade internationellt körkort, 
minns BengtOlof Bokström. 

Då gjorde BengtOlof Bokström ett in-
ternationellt körkort till kunden, skickade 
en kopia på IKK, men hyrbilsfirman godtog 
inte kopian, utan det krävde att det skulle 
vara original. 

– Kunden skulle även åka till Hongkong, 
Indonesien och Malaysia. Jag fick göra tre 
IKK och skicka till varje plats, så att kunden 

var säker på att de kom fram. Kunden 
var mycket tacksam och allt löste sig 
i slutänden.  

MARI HAGLUND

INTERNATIONELLT KÖRKORT (IKK)  

• Du behöver ett internationellt körkort om du ska köra i länder 
utanför Europa. 
• Du måste ha ett svenskt körkort för att kunna skaffa ett IKK, 
som fungerar som en översättning av ditt svenska körkort. Det 
gäller för ett tillfälligt turistbesök (högst 90 dagar).  
• MHF:s priser för IKK (standard högst 10 arbetsdagar): 
– Medlem (MHF eller MHF-Ungdom): 150 kronor. 
– Ej medlem: 250 kronor. 
• Avgifter för porto och postförskott tillkommer. Om du är ute 
i sista minuten och behöver express (högst fem arbetsdagar) 
eller il-express läggs det på avgifter. 
Kontakt: E-post: ikk@mhf.se Telefon: 08-555 765 55.
• Du hittar mer information på mhf.se. 

LITE MER OM

SEMESTER. Om du ska köra bil i Oman då kan du ha både ettårigt och 
treårigt internationellt körkort, landet accepterar båda varianterna.

GÖR IKK IDEELLT. Beng-
tOlof Bokström i 
Gävle är ett av MHF:s 
17 lokala ombud och 
arbetar ideellt med 
att utfärda internatio-
nella körkort. 

HJÄLPER GÄRNA TILL. Carina 
Carlsson på MHF utfärdar 
internationella körkort. 
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FOTO: MARI HAGLUND
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I MOTORFÖRAREN

NR 4 2018 ÅRGÅNG 52

BÄDDAT FÖR 
VINTERCAMPING
Vill du den närmsta tiden campa,
gäller insidan om du vill ha det skönt.
Där får du sitta och stampa,
tills det åter på utsidan blir grönt.



… OCH VI FUNDERAR SOM VANLIGT: Vart tog den vägen? Den inne-
höll i alla fall allt vad man önskar av värme, lite för mycket enligt 
de flesta. Man blir ju aldrig riktigt nöjd och det svenska ordet 
lagom kommer sällan till pass när vi pratar väder. 

Jag har alltid hävdat att jag vill hellre ha 30 grader varmt än 1 
grad kallt, men nu har jag reviderat siffran till 25 grader varmt. 
Den höga värmen och torkan gjorde att abborrarna slutade nap-
pa, vattnet tog slut i brunnen och svampen torkade inne. Så för 
en gångs skull välkomnade jag höstsvalkan.

FÖR EGEN DEL HAR JAG lyckats undvika Facebook, men frugan 
ägnar sig åt den långa stunder varje dag. När jag en dag i sep-
tember tjuvkikade på hennes Facebook, fick jag på en bild från 
vår camping i Österbybruk se ett ansikte som jag inte sett på 
40 år. Min kusin Jan Hillgren satt där vid sin husbil och spelade 
dragspel! Jag meddelade campingvärden Marie att hon skulle 
hålla honom kvar och så åkte jag dit och träffade kusinen Jan 
med sin fru Gertrud. 

Jan och Gertrud bor i Åkersberga i den villa som paret köpte i 
ungdomen. Paret har hunnit fira diamantbröllop, men ser inte ut 
att ha hunnit längre än till silver. Jan var aktiv med MHF-Ung-
dom på den tid då Mopedmästaren lockade unga människor till 
oss. Ett år lyckades en av ungdomarna komma till final i Varberg 
och kom sedan tvåa i finalen. 

Ungdomsklubben hade en livlig verksamhet under många år, 
men när Jans egna två söner växte ur kostymen och det egna 
företaget tog mycket tid, hoppade Janne av från MHF. På min 
fråga om han och hustrun kan tänka sig komma tillbaka och bli 
campingclubister, blir svaret ett tveksamt njaej. Men vi får väl se 
vad framtiden ger ...

SKA DU KÖRA UTOMLANDS I SOMMAR? Ta då reda på vilka trafik-
regler som gäller. STR:s medlemstidning MITT I TRAFIKEN 

tipsar om gratisappen http://ec.europa.eu/transport/road_sa-
fety/going_abroad/index_sv.htm# där man kan läsa följande: I 
Alabama i USA är det förbjudet att köra med förbundna ögon! 
Förmodligen har någon försökt göra det, med dåligt resultat. 
Sedan har någon skicklig advokat lyckats fria sin klient genom 
att påvisa att ingen lag förbjudit detta körsätt. Hittills!

I USA finns många märkliga trafiklagar. I staden Denver är det 
förbjudet att köra svart bil på söndagar. I Kalifornien får kvinnor 
inte köra bil i morgonrock och i Alaska får man inte spänna fast 
husdjur på biltaket. 

Även i Europa finns speciella nationella lagar. I Ryssland och 
Rumänien blir det böter om du kör med en smutsig bil. På 
Cypern får du inte äta ett äpple eller ta en klunk vatten medan 
du kör. Kör du på autobahn i Tyskland, måste du se till att tan-
ken är fylld. Ett bränslestopp innebär böter. I många europeiska 
länder gäller krav på brandsläckare i bilen och i Frankrike måste 
även alla i bilen medföra en reflexväst. 

Däremot kan du dricka en starköl eller ett glas vin till lunchen 
innan du kör vidare. De flesta länder har 0,5 promille som gräns 
och i England kan du holka i dig upp till 0,79 promille utan att 
åka fast. I Ryssland, Tjeckien, Rumänien och MHF gäller dock 
nollgräns.

 
NÄR JAG NU SKRIVER DE SISTA ORDEN till detta nummer har för-
sta snön hunnit missfärga gräsmattan. Ett par regnrika dagar i 
september har räddat svamptillgången, men tyvärr inte fyllt vår 
brunn tillräckligt. Så nu önskar jag en riktigt slaskig höst, men 
hoppas att snön håller sig borta. 

Nästa gång är vi åter en egen tidning, vilken utkommer i bör-
jan på mars. Manusstopp är 15 februari. Till dess önskar vi varan-
dra en god och olycksfri jul.

                Hälsningar
 ULF HELLGREN

HÄLSNING FRÅN KULTRYCKETS REDAKTÖR

Redaktören alltid 
redo för nya uppdrag.
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Kusin Jan Hillgren 
med hustrun Gertrud. 

Så har åter en sommar gått ...
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Hej alla medlemmar, då var det dags att skriva lite 
av vad som hänt sedan sist. Här hemma har vi 
fått lite snö, knappt så det täcker gräsmattan. I 
morse minus 6 men nu är det bara + – 0. Vi har 

ställt om klockan i söndags till vintertid, vi får se vad det 
blir för vinter.

Nog om väder nu. Sedan sist har vi i rådet haft ett 
styrelsemöte i Dalstorp. Tack förresten för ett bra arr-
angemang under dessa dagar. Styrelsemötet diskuterade 
framtiden, samt hur vi ska lösa två sektioners problem. 
Jag hoppas vi hittade lösningen till den ena, den andra 
jobbar vi vidare med. 

Vi beslöt också att från 2018 och framåt ska överskottet 
vid riksträffar delas 90 procent till värdsektionerna och 
10 procent till rådet. Vi tog också ett beslut på att kanske 
köpa in adresser från Trafikverket eller Transportstyrelsen 
på ägare i vissa åldrar till husvagn/husbil, vi kollar på detta. 

Rådet kommer att träffas 20 november för att kolla 
igenom vårt material. Är det möjligen någon som vet var 
vår topp till standarflaggan är? 

Sedan en glad nyhet, nu är det klart med riksträffen 
2021 också, sektionerna Knallarna och Småland gör ett 
arrangemang. Så nu är 2022 nästa lediga träff. Någon ...?

Nu hoppas jag att vi ser fram mot vår tidning som 
kommer ut kring 1 mars 2019, som en egen tidning. Så 
in med material nu!

Jag vill tacka förbundet och Motorförarens redaktör 
och övriga för det samarbete vi haft i två år och ser fram 
emot ett bra samarbete med förbundet även i framtiden.

Tack för allt ni gör och ha nu en trevlig start på vin-
tern och jag och hela rådet önskar er alla en God Jul och 
ett Gott Nytt År.

                        Hälsningar 
ANDERS MARKLUND

Lång framförhållning på riksträffarna

CLUBCHEFEN  HAR ORDET
Anders Marklund
Hällbruksgatan 3
974 35 Luleå
070–674 26 24
anders.marklund@mhf.se

Hitta din närmsta återförsäljare:  
www.hobbycaravan.se

B
R

A
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USVAGNAR BLIR ÄNNU BÄTTR
E

! 

SE 2019 ÅRS 
NYHETER!

BRA STÄMNING 
VAR DU ÄN ÄR

Det är lätt att trivas i en Hobby, oavsett vem du är eller vart 
du ska. Vi har något för alla; från små lättkörda modeller till
rymliga barnkammarvagnar. Alla bjuder på hög komfort,
smarta förvaringslösningar och snygg design.

Välkommen att hitta din favorit.

Smarta innovationer, nya plan-
lösningar och snygg design. 

Hobbys nya modellprogram är 
verkligen något alldeles extra. 

Besök din närmaste  
auktoriserade Hobbyåter-

försäljare och upplev  
de fantastiska 

vagnarna.
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Under fem dagar samlades 
aktörerna i branschen för 
att visa 2019 års nyheter på 
Elmia i Jönköping. Intresset 
för det mobila livet är fort-
satt stort och husvagnarna 
förväntas öka sin försäljning 
under kommande år. Samti-
digt börjar nu bonus malus-
systemet ge sig tillkänna för 
de som köper ny husbil.

HUSVAGNSFÖRSÄLJNINGEN har i år mins-
kat något, medan husbilarna visar fortsatt 
tillväxt. Men nästa år väntas siffrorna bli 
annorlunda. Enligt branschens återförsäl-
jare vänder husvagnarna upp 2019 med 
1,8 procent medan husbilarna tappar 5,2 
procent jämfört med i år. Den försäljnings-
nedgången väntas dock bara bli ett tillfälligt 
hack i kurvan.

På frågan hur branschen ser ut om fem 
år säger landets återförsäljare att de tror att 
den är ”minst lika stark då som nu”. Tron 
på framtiden är alltså mycket stark.

Framtidstron i branschen beror på flera 
orsaker; Ett oroligt läge i världen gör att 
det känns tryggt att semestra i Sverige, 
friheten med det mobila livet är attraktivt 
och i jakten på att leva mer klimatsmart 
känns campinglivet som ett rätt val. En an-
nan anledning är hälsotrenden där intresset 
för att leva ett aktivt liv med motions- och 
friluftsaktiviteter är viktigt. Här blir husvag-
nen och husbilen ett smart boendealterna-
tiv som ger frihet att kunna göra just detta.

EN TYDLIG TREND är också ett ökat intresse 
för att använda fordonen mer än under 
sommarens semesterveckor. Oavsett om 
det handlar om vintercamping i fjällen, 
turer till sydligare breddgrader under vin-
terhalvåret eller för att kunna ta sig till 
aktiviteter ses samma tecken: Kunderna vill 
ha möjlighet att använda sina husvagnar 
och husbilar under en större del av året.

När branschen får sia om framtiden ut-
kristalliseras några tydliga tekniktrender: 
Lättare fordon, utvecklad batteriteknik och 
mer digital teknik i husvagnarna och hus-
bilarna är att vänta.

Ska bonus-malus-systemet bromsa hus-
bilarna?

Den första juli trädde bonus malus-
systemet i kraft, de nya reglerna med bonus 
till bilar med låga koldioxidutsläpp och 
förhöjd fordonsskatt de första tre åren för 
nya personbilar klass I och II. Husbilarna 
räknas hit och det har upprört många i 
branschen – men det kanske inte kommer 
att betyda så mycket ändå, menar Hus-
vagnsbranschens Riksförbund, HRF.

DET SOM GARANTERAT kommer att påver-
kas är årets statistik för nyregistreringar, 
som sedvanligt presenterades första dagen 
på Elmia.

– Vi fick se en explosion i maj och juni 
när alla lagerbilar hos importörer och 
handlare registrerades. Det tråkiga är att 
garantin riskerar att rulla bort, eftersom 
den börjar gälla samma dag som man stäl-
ler på, säger Lars Erik Paulsson, kanslichef 
på HRF.

HRF har varit aktiva mot förslaget om 
ett bonus malus-system sedan det lades 
fram, både i debatter och media, samt i ett 
öppet brev till regeringen.

ENLIGT HRF BLIR EFFEKTEN inte så stor för 
husbilarna, enligt deras egna beräkningar. 
Sett till en livslängd på i genomsnitt 18 år 
för en husbil och att den förhöjda fordons-
skatten bara betalas de tre första åren blir 
skillnaden marginell, menar HRF. I snitt 
handlar det om 1 300 kronor om året un-
der husbilens livslängd, räknat på en husbil 
för 800 000–900 000 kronor med en 150 
hästkrafter stark motor och ett beräknat 
koldioxidutsläpp på 203 g/km.

– Däremot blir det sannolikt mycket 
merarbete för Transportstyrelsen och för-
säkringsbolagen, eftersom många kommer 
ställa av och på sina husbilar flera gånger 
om året, säger Lars Erik Paulsson.

Utdrag ur pressrelease från Elmia.
ULF HELLGREN

Fotnot: Jag besökte ej årets Elmia-mässa. 
Här presenteras istället ett utdrag ur press-
releasen från Elmia Husvagn & Husbil. 
Nästa års nyheter kommer att redovisas i 
nästa nummer från annan mässa. 

Nya husbilar- och vagnar på höstens Elmia
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Alkolås?
– Absolut!

Se hur vi sätter din 
elektronikeffektivitet  

i högsätet på: 

nordicautoel.se

■	Alkolås 
■	Taxametrar 
■	Fleet Management
■	Körjournaler 
■	Billarm
■	Belysning 
■	Bränsle- och elvärmare 
■	Dragkrokar. 

3-årige 
verkstadsgaranti

Verkstäder finns  
i Stockholm, 

Södertälje, Göteborg  
samt Malmö.

Nordic Auto El säljer, monterar 
och ger service till godkända 
alkolås för både yrkestrafikanter 
och privatbilister.

Vi erbjuder effektiva och kundan-
passade tekniska lösningar i alla 
fordon. 

Vågögatan 8 - 164 40 KISTA - Tel.: 08 35 00 99

Nya husbilar- och vagnar på höstens Elmia

FOTO: ELMIA AB
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Ny mässa
för det 
mobila livet
Nästa år bjuder Stockholms-
mässan i Älvsjö på Stockholm 
Motor Weekend och Life Style 
Motor Home. 

Det handlar om fyra späck-
ade dagar för bilintresserade 
husvagns- och husbilsfantaster.

Under 28–31 mars visas ny-
heter och innovativ design på 
mässgolven. Mer info finns på 
www.sthlmmotorwknd.se

Välj en vacker omväg
Sveriges Vackraste Omvägar är en ny sajt som 
tipsar om kul och annorlunda vägar i vårt av-
långa land, värda en omväg oavsett var du är på 
väg. Sidan är skapad av Circle K Sverige.

Förutom drivmedelkedjans vägval finner du även 
svenskarnas bästa tips på fina omvägar, loppisar, 
bad och familjeäventyr.

Kustvägen är ett av höjdartipsen. En sinnrik 
sträcka genom nordöstra Hälsingland och sydöstra 
Medelpad. Den kustnära vägen bjuder bland an-
nat på pittoreska fiskelägen och Norrlands längsta 
sandstrand.

Steningekusten i Halland är en annan natur-
skön region, med gott om små sandstränder, 
vandringsstråk och fina ställplatser för husbilen. 
Eller varför inte bila till Nifsta gård nära Rimbo. 
Varje torsdag från och med maj till september 
träffas bilentusiaster, husvagnsägare, moped- 
och motorcyklister på en gård väster om Norr-
tälje. Vid fint väder kan det vara upp till 600 bilar 
och nästan lika många mopeder och motorcyklar 
på plats.

Kolla www.sverigesvackraste.com

Eldriven husvagn ger energi
Coco e-Home är namnet på Dethleffs koncepthusvagn som ska locka el-
bilsägare att ge sig ut på campingsemester. Det är en strömlinjeformad 
vagn med elmotor. Batteripaketet på 80 kilowattimmar ger energi till två 
navmotorer. Det ska också kunna laddas med hjälp av takmonterade 
solpaneler.

Dethleffs ambition är att man som elbilsförare inte ska behöva oroa 
sig för räckvidden när man tar husvagnen på släp. För då finns ju även 
hjälpmotorn att ta till.

Koncepthusvagnen kommer att utvecklas ytterligare 
under första halvåret 2019, med tanken att kunna 

erbjuda konsumenterna en produktionsfärdig modell 
till nästa sommar.

Steningekusten.
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Det är vad några campingar i Skåne och Småland ger om du visar upp 
ditt MHF-medlemskort enligt notis i Ratta Ren, region Skåne. 

De generösa rabatterna får du hos:

Råbocka Camping i Ängelholm, Råbockavägen 101. Tel: 0431–105 43

Lerbergets Camping i Höganäs, Lerbergsvägen 151. Tel: 042–33 14 00 

Osby Camping i Osby, Ebbarpsvägen 84. Tel: 0479–311 35

Sjötorpets Camping i Markaryd, Strandvägen 4. Tel: 0433–103 16RABATT!

30% 

Rekordsommar lockade 
campande norrmän till Norrland
Att tillbringa semestern i Sverige blir allt mer populärt. När campingked-
jan First Camp summerar sommaren toppas svenskarnas, danskarnas 
och tyskarnas listor av destinationer i södra Sverige, medan det för de 
norska besökarna är norra Sverige som är mest populärt.
Var fjärde gäst hos First Camp är dessutom antingen norsk, tysk, 
dansk eller holländsk.

De norska besökarna kan delas in i två tydliga grupper. Dels finns 
det de som söker sig till destinationer nära de södra delarna av Norge, 
och så finns det de som åker från Nordnorge ut till den nordliga östkus-
ten i Sverige, för att väder- och solsäkra sin semester.

De svenska campinggästernas favoriter är Tylösand, Åhus och Kol-
mården, medan norrmännens topp-tre är Luleå, Umeå och Karlstad.

Njut av färd längs 
prisad norsk väg
De norska nationalvägarna är som gjorda för vilsamma utflykter med 
husbil och husvagn. Statens vegvesen delar dessutom sedan 30 år 
tillbaka ut pris för vackraste vägavsnitt. Detta år fick E6 mellan Frya och 
Sjoa i Gudbrandsdalen utmärkelsen.

Den nybyggda vägsträckan, genom en smått pastoral landskapsidyll, 
är drygt tre mil lång, där man lagt stor vikt vid att anpassa vägen till det 
böljande landskapet. Det är dessutom en sträcka där man arbetat noga 
med trafiksäkerheten, genom dubbla körfält i vardera riktningen och 
mitträcken.

Första året priset delades ut belönades Strynefjellsvägen med ut-
märkelsen. Vill du veta mer om priset finns info på www.vegvesen.no/
vakrevegerspris2018

Nu är det klart för projektering av Höga Kustens 
nya frilufts- och campingdestination vid Smiting-
ens havsbad.

Det blir campingkedjan First Camp, i samver-
kan med Härnösands kommun, som får uppdra-
get att utveckla området.

– Vi har spanat på Härnösand och Höga Kusten 

en längre tid. Att bygga en helt ny destination 
kräver stora investeringar, och vi tror verkligen på 
detta, säger Unni Åström, vd för First Camp.

Det var i maj som Härnösands kommun gick 
ut och sökte aktörer för att bygga och driva en 
camping på Smitingen. Flera intresseanmälning-
ar kom in och bland dem valdes First Camp ut. 

Det ska bli en hållbar satsning. Alla First Camps 
destinationer är certifierade eller genomgår certi-
fiering för miljömärkningen Green Key. 

I First Camps planer finns 300 campingtomter, 
centrumhus med reception, butik och restaur-
ang, servicehus, husbilsplatser och 30 camping-
stugor.

FOTO: FIRST CAMP

Ny upplevelsecamping vid Höga Kusten
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Stockholmssektionen 
ÅRSMÖTE

Stockholmssektionen kallar till årsmöte lördagen 
den 23 februari kl 13:00.
Lokal: Engelbrektsvägen 12 B, Jakobsberg.
Program: Årsmötesförhand-
lingar, beslut om sektionens 
avveckling samt återblick på 
händelser under året/åren – 
bildvisning.
Anmälan: Anmäl gärna om 
du avser att närvara till Inge-
mar Burman, tel. 08–580 31675 eller e-posta på: 
edla.ingemar.burman@bredband.net
Välkomna!

Sektion Sörmland
JULBUFFÉ 

MHF Camping Club Sektion Sörm-
land inbjuder till en härlig julbuffé 
vid Åsa folkhögskola i Sköldinge 
den 8 december kl. 13:00.
Anmälan senast 2 december till Lars 0703–30 60 16 
eller Leif 0705–22 92 62.
Välkomna!
Med vänlig hälsning 
Lars o Inga-May

ÅRSMÖTESTRÄFF

vid Vingåkers Folketspark den 9–12 maj 2019. 
Ankomst torsdag tidigast kl. 15:00. 
Fredag dans som parken anordnar kl. 14:00. På kväl-
len underhållning. 
Lördag årsmötesförhandlingar, på kvällen underhåll-
ning. Det blir även tips-promenader med mera.
Söndag avslutning. 
Anmälan: Senast 4 maj på tel. 070-588 27 64 Bernt 
Mählqvist, eller 070-234 72 59 Gunnevi Hästbacka.
Hjärtligt välkomna! 

SENSOMMARTRÄFF

Sektion Sörmland anordnar sensommarträff vid 
ladugårdsbacken på Hovmanstorp den 8–11 augusti 

Sektion Nord
JULFEST

Sektion Nord inbjuder till julfest.

Plats: Hällbruksgatan 7–9 (föreningslokal) i Luleå.

Datum: 1 december klockan 10.30.
Det blir fika, julbord med gröt och skinka, lekar samt 
lotterier.
OBS. Medtag 
en julklapp, max 
värde 50 kronor
Anmälan: Senast 
30 november, 
ange ev. matal-
lergier.
Anders Marklund 070–674 26 24 eller anders.mark-
lund@mhf.se
Kom alla, tag med vänner till en riktigt trevlig julfest!

2019. Program kommer senare, men det kan bli 
båtbryggefärd på sjön Valderman (om vädret tillåter).
Anmälan senast 4 augusti till 070-588 27 64 Bernt 
Mählqvist eller 070-234 72 59 Gunnevi Hästbacka.

Hjärtligt välkomna!
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TRÄFFLISTA 2018/2019
DATUM  ARRANGEMANGETS ART OCH PLATS    ARR SEKTION  TELEFON

1/12  Julfest, Luleå     Sektion Nord  070–6742624
8/12  Julbuffé, vid Åsa Folkhögskola, Sköldinge    Sektion Sörmland  0703–306016, 0705–229262
18–22/4 – 2019  Påskträff, Mala byagård med studiebesök på Bjärnums museum     Sektion Syd  0451–21316, 070–5212616
26/4–1/5 – 2019 Valborgsträff Vallsnäs S. Unnaryd   Sektion Halland  0340–47771, 070–6925271
9–12/5 – 2019 Årsmötesträff vid Vingåkers Folkets Park    Sektion Sörmland  0705–882764
9–12/5 – 2019 Vårträff i Nås Hedemora    Sektion Klöver  070–3939008, 070–6009005
16–19/5 – 2019 Vårträff Stenshult Uddevalla    Västsektionen  0524–62009, 0706–212720 
23–26/5 – 2019 Vårträff  med årsmöte,  Byarums Hembygdsgård, Vaggeryd
  Årsmöte 25v maj 2019 kl. 16.00    Sektion Norra Småland 0393–14049, 070–6007427
29/5–2/6 – 2019 Kristi himmelsfärdsträff, Rönnehälls bygdegård, Tågarp Gåsasektionen  042–341780, 070–6261381
5–9/6 – 2019 Vårträff med årsmöte, Hyringa – Längnums Bygdegård, 
  Grästorps kommun     Sektion Knallarna  0510–91744,  0708–491744
2–6/7 – 2019 Riksträff 2019 Söderköping, Västra Husby   Östgötasektionen  ???????????????????????
8/7–7/8 – 2019 Slöläger på Björkängsgården, Turkduvevägen 9 A, Tvååker  Sektion Halland  0340–47771, 070–6925271
8–11/8 – 2019 Sensommarträff på Ladugårdsbacken hos Bernt vid Hovmanstorp   Sektion Sörmland  0705–882764 
9–11/8 2019 Naturträff Plats?     Gåsasektionen  046–253426 
15–18/8 2019 Höstträff med årsmöte. Årsmöte 18/8 kl 09.30, plats ? Västsektionen  0524–62009, 0706–212720 
29/8–1/9– 2019 ”Vaggerydsdagen”, träff Bäckalyckan, Vaggeryd   Sektion Norra Småland 0393–14049, 070–6007427
29(8–1/9 – 2019 Marknadsträff i Hållnäsklippan    Sektion Klöver  070–6525395
5–8/9 – 2019 Höstträff med årsmöte, Årsmöte 7/9 kl. 10.00 Björkängsgården 
  Turkduvevägen 9 A Tvååker    Sektion Halland  0340–47771,  0706–925271
19–22/9 – 2019 Höst- & Marknadsträff i Dalstorp    Sektion Knallarna  070–8491744
19–22/9 – 2019 Årsmötesträff i Södertuna Bygdegård    Sektion Klöver  0243–234088, 070–393165
4–6/10 – 2019 Höstträff med årsmte. Årsmöte 6/10 kl. 09.30  Gåsasektionen  046–253426 
25–27/10 2019 Säsongsavslutning, Strandhem Örkelljunga  Sektion Syd  0451–21316
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Visst är det kul när så många vill komma till 
våra träffar! Åke Nygren hade ett sjå med att 
få plats för alla på fotbollsplanen och inom 
området i övrigt.

NORRA SMÅLANDS sensommarträff hade i år besök 
av 38 stycken ekipage. Platsen var som tidigare år 
IOGT-NTO Vaggeryds fina anläggning Bäcka-
lyckan, mitt i bär- och svampskogen, men ändå nära 
tätorten. Bär och svamp lyste i år med sin frånvaro, 
tack vare den torra och varma sommaren, kan man 
tänka.

Träffvärden, tillika ordförande i sektionen Jonny 
Oskarsson, gick och mös när han hälsade alla träff-
deltagarna välkomna. Han hade som hjälp en stor 
grupp som ställde upp på olika sätt under träffda-
garna.

Torsdagen var ankomstdag. Man drev omkring 
och hälsade på gamla och nya vänner efterhand som 
de anlände. Tog en tur till skogen för att se om det 
var mödan värt att dra ut med lingonplockare och 
hinkar. Det var det inte, visade det sig. 

En som dock inte gav sig var Sven-Erik Blom-
gren, som drog iväg och hittade en hel del svamp. 
Fastän han är god svampkännare hittade han en sort 
som han inte kände igen, men bedömde som ätbar. 

– Det syns på dem, sade Sven-Erik. 
Googles löste sedan problemet och han hade rätt. 
Bouleturneringen med Silverkulan som vand-

ringspris drog igång under fredagen. Smarta, enkla 
regler gjorde att även vi enkla amatörer kunde delta 
och ha chans till seger. 

Tyvärr var Sven-Erik för svår även i år. Han fick 
bära med sig kulan hem till sin bokhylla igen. Fina-
len mellan Sven-Erik, Hasse Pettersson och Lennart 
Lundin var emellertid riktigt spännande med 2, 2, 2. 
4, 4, 4, ända till 7, 7, 7.

– Då satte jag in dödsstöten, berättade segraren 
stolt efteråt.

VID KVÄLLENS SAMKVÄM fick vi möta en historie-
berättare som inte gick av för hackor. Hon – det var 
en hon – ledde även Vaggeryds PRO-kör som bjöd 
på ett trevligt sångprogram. 

Bjöd gjorde också träffkommitténs kökspatrull 
med Iréne Eskilsson i spetsen. Det glada och arbet-
samma gänget hade brett smörgåsar som serverades 
till kaffet.

När kvällen verkade ta slut kände jag, Tommy Ja-
nerstål och Sture Svenson att dragspelen måste luftas 
en aning. Det blev som avslutning på kvällen, med 
en improviserad sång- och musikunderhållning, där 

Sven-Erik sjöng några av sina specialare.
Lördagen bjöd sedvanlig på marknad i Vaggeryd. 

Många sökte sig dit och fikade med mera. Göran 
Pettersson fyndade en soffa för några tior på lop-
pisen, att placera på Björkäng. Kvällen ägnades åt 
samling inne i lokalen där duon ”Nils-Åkes” med 
den fenomenale gitarristen och sångaren spelade 
dansvänlig musik.  

KÖKSPATRULLEN ÖVERRASKADE igen. Småländsk 
ostkaka med grädde och sylt serverades till kaffet. 
Många ville fortsätta dansa till så fin musik och gick 
inte hem förrän den nya dagen grydde. Ute små-
regnade det.

Söndagens avslutning gynnades av vackert vä-
der. Jonny tackade alla som kommit och blev själv 
avtackad tillsammans med gänget som jobbat med 
träffen. Åke Nygren delade ut silverkulan till Sven-
Erik, och Lennart Lundin, som tillsammans med 
sin Lisbeth gjort tipspromenaden, delade ut pris till 
vinnarna. 

Efter att deltagande sektioner tackat och välkom-
nat till sina respektive träffar, hängde Tommy och 
jag på oss dragspelen och avslutade tillsammans med 
Sven-Erik, träffen i musikens tecken.

SVERRE BROSTRÖM

Invasion på Bäckalyckan
IDYLLISK SAMLING. Sensommarsolen lyste varm och skön vid avslutningen på Bäckalyckan. FOTO: SVERRE BROSTRÖM



VÄLJ ALLTID EN KONTROLLERAD BILVERKSTAD
Det är bra att välja en bilverkstad som är 
kvalitets kontrollerad. KBV-verkstaden har 
anslutit sig frivilligt och följer konsument-
lagstiftning samt branschens frivilliga överens-
kommelser om pris uppgift, leverans etc. I 
oanmälda stickprovskontroller granskar KBV 
kvaliteten på verkstadens arbete. 

På vår hemsida www.kbv.nu kan du se vilka 
verkstäder som är ansluta till KBV och även 
tycka till om just din verkstad.
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VR-0228 90-600-5029 Generator 12V-140A

F00M 991 232 Frigångsrems, 6 spår 94-600-7188 Vindrutetorkarmotor

91-600-1666 Startmotor 12V-1.4kW

Turbo

85-501-2040 85-501-2050 85-503-0700

Passar: Äldre typer av Boschgeneratorer Passar: Många Volvo modellerPassar: Många Volvo modeller

Passar: Många Saab modellerPassar: Många Volvo modeller Passar: Många Volvo modeller

 12/24V, 35W, 4 300K, par, E-märkt 12/24V, 35W, 4 300K, par, E-märkt Typ H7 Halogen Osram Original

2 248:-
977:-

373:-

110:-

1449:-

504:-

85-2400 60-300-0020 85-500-0748

Passar: Många bilmodeller
Passar: Bilar med EU-standard 

kräver programmering (ingår i priset) 12/24V, Flood, 6  500K, 1 400 lm

Regulator 14,8V

D1S Xenonlampa H7 Lampa 12V-55WD2S Xenonlampa

Signalhorn 12V LED Arbetslampa 27WTPMS Sensor 433 MHz

3 249:-

65:- 392:- 155:-

189:- 45:-

Yourex marknadsför det mesta inom bilelektriska reservdelar och andra 
reservdelar mm för Bilar, Lastbilar, Traktorer/Entreprenad, MC/ATV och Marin mm.

www.yourex.se

sE Vår 

WEBsHOP 

www.yourex.se

helpdesk@yourex.seTel 08-735 81 60
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55-485-0002

I trygga händer

Om du hamnar i tvist efter ditt bilköp blir det mycket 
lättare om du gjort affären med en MRF-handlare.  
I nio fall av tio löser vi problemet direkt i bilhallen.  
I undantagsfall går ärendet till Allmänna Reklama-
tionsnämnden (ARN) för rådgivning. Handlare som 
använder vår symbol följer alltid beslutet i ARN. 

www.mrf.se/privatperson
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Ja, som en orm slingrade det sig mot skug-
gorna, den långa raden av kaffebord klockan 
elva och femton varje dag. När solen nådde 
sista bordet flyttade man fram det till skug-
gan och så pågick det. 

NEJ, BJÖRKÄNG VAR INTE sig riktigt likt i år. Alla vet 

ju varför. Värmen! Annars var allt som vanligt. Ring-

duvorna som gnällde på vädret. Från morgon till kväll!

Lägerchefen Göran Pettersson, som hade kvar sina 

gröna gymnastikbyxor från förra året och Glade Gun-

nar som hade kvar sina vita. 

De två är förresten oumbärliga. Absolut! Göran ser 

vad som behöver göras och Gunnar Johansson fixar till 

det. Göran hade det svårt i år. Klockan sex gick han 

som vanligt till grillvedshögen och kollade den. Grillen 

var täckt med ett lock – eldningsförbud. 

Vad ska jag hitta på nu, tänkte Göran och såg villrå-

dig ut. Gick runt lite för att få idéer, som ingen orkade 

bistå med. ”Jag skriver samkväm klockan åtta så får vi 

se om det blir något som poppar upp”, tänkte han.

Men nu några rader om konsten att sätta upp ett 

förtält.

För att ta det från början. Min fru Ann-Marie och 

undertecknad anlände framemot eftermiddagen efter 

en tur med skön temperatur i bilen. Vi gled in på Björ-

kängsgården, livligt välkomnade av vinkande vänner, 

sittande i sina vilstolar i skuggan av sina vagnar. Öpp-

nade bildörren och steg ur och den tropiska värmen 

slog emot oss. Och innan vi hunnit tänka tanken på att 

veva ner stödben med mera hade Sven-Erik Blomgren 

redan satt igång den processen.

Naturligtvis hade Åke Nygren kopplat av vagnen 

och trollat fram sitt vattenpass. Nu anlände den ena 

efter den andra och det visade sig rätt snart att det nog 

var Britt-Marie Nygren som visste var alla stänger och 

pinnar skulle sitta. Hon tog på sig uppdraget att leda 

arbetet när Sven Söderman och Åke redan börjat trä 

på tälttaket på vagnen. 

LISA HARRÉN LETADE FRAM mittenstolpen, som hon 

ansvarade för tills det var dags att använda den. Nu 

började det verkligen bli svettigt och jag kom att tänka 

på att i kylskåpet fanns ett antal burkar Fanta. Fram 

med dem och lite pappersmuggar och alla kunde nu 

svalka sig i sommarvärmen.

Det var ju lördag och Glade Gunnar skulle spela 

upp till dans inne i den stekheta lokalen. På grund av 

LEKFULLT. Barnen hade kul med de tomma kabeltrummorna. Från vänster Leon Kalén, Norrahammar, Agnes och Selma Hagelin, Tibro och Miranda Kalén, Norrahammar.

Som en orm slingrade det sig ...
ORMEN AV BORD. Det är dags för det längst bort att flytta sig till skuggan.
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LEKFULLT. Barnen hade kul med de tomma kabeltrummorna. Från vänster Leon Kalén, Norrahammar, Agnes och Selma Hagelin, Tibro och Miranda Kalén, Norrahammar.

Som en orm slingrade det sig ...
värmen satt alla ute på terrassen medan Gunnar spelade 

för tomma stolar. En och annan orkade dock bjuda 

upp och ta sig en svängom inne i danslokalen. Dansen 

pågick och efter någon timme var det paus med kaf-

feservering. Görans fru Birgitta är en baddare på att 

baka goda kakor och bullar, så hon bjöd på hembakat 

bröd till fikat. Gunnars fru Yvonne jobbade på med 

övrig servering.

DET MESTA VAR SOM SAGT sig likt. Efter dansen hade 

vi anledning att duscha och upptäckte dom fräscha och 

fina duschrummen, med kakel från golv till tak. Norra 

Smålands frimurare (murare som inte tar betalt) Tage 

Severinsson hade bistått med vackert kakel och gjort 

ett kanonjobb med att sätta det. En glad överraskning 

som vi tackar särskilt mycket för.

Så blev det söndag. Samkväm inne i lokalen där 

Sven-Erik Blomgren sjöng och berättade om sitt mu-

sikaliska liv. Mamma var musikledare i byns pingstför-

samling, varför den tidiga musikupplevelsen var präglad 

av hennes sånger.

MÅNDAG. SAMKVÄM. Undertecknad hade bett Gö-
ran att få medverka någon kväll med egna visor, 
som inte blev vad de var tänkta att bli. Publiken höll 
dock ut i värmen!

På onsdagen hade IOGT-NTO bjudit in allmän-

heten till en konsert med gruppen ”Elvis4Ever”. All-

mänheten kom och fick en härlig musikupplevelse 

med Elvis-musik och andra kända låtar från den tiden. 

Birgitta och Yvonne sålde kaffe med hembakat bröd.

Plötsligt. stannar vi upp. Vad är det för oljud? En skä-

rande, hemsk ton som kom från framsidan nånstans. 

Jaha, Norra Smålands store man, Jonny Oskarsson, hade 

kommit med svets och vinkelslip. Hemma i sin verk-

stad hade han tillverkat nya sektioner till det rostiga 

trappräcket och var just i färd med att svetsa dit det. 

Ideellt naturligtvis.

Varför har vi inte lägerbål nuförtiden?

Jag minns årets Björkängsvistelse med särskild värme. 

Tack vare den höga temperaturen drogs vi alla dit där 

bästa skuggan fanns. Många glada, ibland djupa, samtal 

utspelade sig. Själv fick jag emellanåt tillbaka den där 

känslan av andakt som infinner sig när lägerbålets eld 

börjar falna och någon med gitarr börjar sjunga ”Sista 

visan”. Tack alla vänner från Ann-Marie och mig!
SVERRE BROSTRÖM

(Fot)ografen får foten av Emil. FOTO: SVERRE BROSTRÖM
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  Vattentät och köldtålig.
  Samlar smuts och fukt.
  Lätt att lyfta ut och tömma.
  Tillverkad i Sverige.

Alla väders bilmatta

Säljs där biltillbehör finns. För mer info: www.rensi.se eller www.mekonomen.se
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Höst- och Marknadsträffen i Dalstorp 
bjöd på skön sensommarsol blandat 
med regn, som dock upphörde gan-
ska snart. Nära fyrtio ekipage hade 
anlänt och Knallarnas ordförande Bo 
Lexén hälsade alla välkomna vid tors-
dagskvällens samling.

FREDAGEN VAR ÄGNAD åt den stora bouletur-
neringen till vilken nästan alla träffdeltagare 
var anmälda. Att regnet stod som spön i 
backen verkade inte hindra eller sätta ner 
spelhumöret på de tävlande. Nej, det var 
bara att hämta paraplyer och se glada ut. 

Turneringen är en utslagstävling med 
modifierade regler så även de mest ovana 
kan delta. Till finalen gick två vinnarskal-
lar, Lennart Lundin samt undertecknad. Det 
blev olidligt spännande och först i sista ku-
lan avgjordes matchen och undertecknad 
kunde dra det längsta strået.

VID KVÄLLENS SAMLING bjöd värdarna på 
goda smörgåsar och fin underhållning. Det 
var en grupp på fyra artister, Bredareds 
Drängar, som bjöd på fin musik och sång. 
Dagens lotteri var ett ”baklotteri”. Massor 
av goda bakverk lottades ut och nästan alla 
gick hem med något gott till kaffet.

Lördag och traditionella Gölingstorps 

marknad. Det regnade på morgonen, men 
fram mot förmiddagen då alla hade vak-
nat, var det åter uppehåll i regnandet och 
marknaden fick besök även av oss MHF:are. 
Sven-Erik och Lisa jagade som vanligt 
svamp, men missade visst de som fanns nära 
husvagnen. Kanske var dom inte ätliga.

DAGENS PROGRAM utlovade korvgrillning 
klockan fyra. Alla skulle få två korvar med 
bröd plus en dricka. I god tid samlades vi 
i solskenet, faktiskt, medan Bosse och Åke 
Nygren – vilka annars – förberedde an-
stormningen av hungriga campare. 

Det blev som utlovat två korvar var, men 
eftersom det fanns korv kvar på grillen fick 
de snabbaste ytterligare en korv. En av de 
snabba var vår nye clubchef Anders Mark-
lund som nog fick ett extra bröd som färd-
kost på den långa resan hem.

KVÄLLEN BJÖD PÅ högklassig underhållning 
av gruppen ”Refräng och Kompani”, proffs 
ut i fingerspetsarna. Även denna kväll blev 
vi bjudna på smörgåsar till fikat och lotteriet 
var ett fint ”saklotteri” med delvis skänkta 
vinster från medlemmarna samt från väl-
kända Husvagns Svensson.

Så var det då söndag. Innan hemfärden 
samlades vi och tackade varandra för trevlig 

Välbesökt höst-
träff i Dalstorp

BÄDDAT FÖR BOULE. Spelordningen är lottad och taktiksnacket i full gång.

HUNGRIG VÄNTAN. Kommer inte Bosse med korven snart?
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Jag kom till träffen efter 
lunch på fredagen, där vi 
träffades och umgicks. Mot 
kvällskvisten när alla kom-
mit blev det lite knytfika 
med snack och skratt.

Under lördagen blev det en 
tipsrunda och efter lunch blev 
det femkamp med lite nya gre-
nar. Det är är alltid roligt med 
nya varianter som ger många 
skratt och hejarop. 

Surströmmingen intogs med 
god aptit. Vi åt och åt och till 
sist sa det stopp. Då fick vi en 
reseberättelse av Tony Åberg om 
en resa med Hurtigruten under 
början av februari 2012. Kvällen 
bjöd senare på lite triangelspel, 
om jag kommer ihåg rätt.

Under söndagen blev det 
prisutdelningar och många bra 
historier.

ANDERS MARKLUND

Surströmmingsträff i Västanträsk

GOURMANDER I NORR. Margareta, Britt, Olov och Eva njuter av delikates-
sen surströmming.

Här är koncentrationen på högsta 
nivå. Spelet heter plockepinn.

Margareta och Kjell undrar vad Ing-
erBritt klurar på i femkampen.

FOTO: ANDERS MARKLUND

samvaro. Bo Lexén tackade också och in-
formerade om träffar i framtiden. Priser i 
Tipsrundan delades ut samt till finalister och 
semifinalister i bouleturneringen som också 
fick sina priser. 

SÅ TOG CLUBCHEFEN till orda och berättade 
att rådet haft sammanträde under träffen 
och fattat några intressanta beslut. Ett är att 
ny fördelning av riksträffarnas behållning 
ska genomföras. Arrangerande sektioner får 
hädanefter behålla nittio procent medan rå-
det får nöja sig med tio. 

Representanter för deltagande sektioner 

tackade och hälsade välkommen till sina 
respektive träffar.

JONNY OSKARSSON FRAMFÖRDE sitt tack 
från Norra Småland, samtidigt som han 
kastade fram ett förslag om att ordna en 
Midsommarträff eftersom ingen sådan ar-
rangeras längre, åtminstone inte söderut. En 
intresseanmälan cirkulerade och ligger till 
grund för ett eventuellt genomförande. Till 
sist sjöngs ”Sista visan” unisont och kram-
kalaset tog vid.

SVERRE BROSTRÖM

HUNGRIG VÄNTAN. Kommer inte Bosse med korven snart? Fån´t ja en körv så huppä ja i älva … (Köppäbävisan.)FOTO: SVERRE BROSTRÖM
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Vid surströmmingsträffen i Västanträsk i 
slutet av augusti, där jag berättade om en 
resa med Hurtigruten, blev vi inbjudna till 
paltträffen i Öjebyn.

OCH VILKA ÄR DÅ VI? Jo, Anita och Torgny Åberg, 
MHF:are med husbil och camper från S-karosser 
i Dorotea, och snart kanske även medlemmar i 
Campingcluben.

Vi kom först efter lunch på lördagen. Övriga 
träffades på fredagkvällen och hade lite olika akti-
viteter. På lördag förmiddag bar det av till Öjebyns 
marknad med lite loppmarknadsbesök med mera.

Vi måste verkligen berömma campingklubbens 
medlemmar för den trevliga atmosfären som de 
sprider. Efter att ha gått en klurig tipspromenad 
var det dags att inmundiga pitepalten. När den de-
likatessen var avklarad, bjöds vi på efterrätt med 
hembakad äppelkaka och kaffe – jättegott!

Kvällens lotteri blev en lyckad tillställning, där 
alla till slut fick vinster. Kvällen avslutades med det 
populära sällskapsspelet triangelspelet, där kombi-
nationerna satte fart på hjärncellerna.

Söndagsförmiddagen ägnades åt att planera 
kommande aktiviteter. Stort tack för att vi fick 
vara med!

TORGNY & ANITA ÅBERG

Kultrycket bjuder på en bildkavalkad 
från Erling och Vera Thelanders resa 
i Spreewald vid Lybbenau i Tyskland 
2011. Lybbenau ligger vid riksväg 
15 sydost från Berlin i riktning mot 
Polen.

SPREEWALD ÄR ORTEN där brevbäraren kom-
mer med båt och man äter Spreewaldgurka. 
Sprewald ligger i ett våtmarksområde, så man 
åker båt i området, men det finns även fina 
cykelvägar runt omkring. Turistbåtarna lik-
som postbåten har ingen motor utan föraren 
styr och för med en lång stör i botten. Trä-
den hänger över vattnet och det är riktigt 
romantiskt. Man ska verkligen åka båt här 
och så blir man bjuden på Spreewaldgurka.

Spreewald ligger i ett område med 
svenskminnen från Gustav II Adolfs del-
tagande i 30:åriga kriget. Svenskbyn, med 
museum och minnessten, ligger sydväst om 
Spreewald.

Googla på Spreewald och planera en kort 
semestertur när vädret är fint. Se våra bilder 
och få en liten uppfattning om den vackra 
naturen! ERLING THELANDER

Lyckad paltfest i Öjebyn

ÄTER UTE. Eva, Ulla-Kajsa, Kent och Ingabritt stoppar munnarna fulla med god mat.

Liten bildkavalkad  
från Thelanders 
Tysklandsresa

Villa utmed vattendraget, trädgården förstärkt mot vattnet.

Skeppare på en kanalbåt.

Här kommer brevbäraren.

En idyll,med en sjöfågel mitt i bild. Kanotfärd bland träden.

Passagerare (Vera) mitt i idyllen.

FOTO: TORGNY & ANITA ÅBERG

FOTO: ERLING THELANDER
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Trots utlovat regn genomförde Klöver sin 
årsmötesträff i Österbybruk i strålande 
solsken. 26 clubister lämnade stövlar och 
regnställ kvar i sina vagnar och tog istället 
fram solstolarna – för vi hade verkligen tur 
med höstvädret!

EFTER FREDAGSKVÄLLENS välkomstfika hade 
värdarna/-innorna ordnat ett lotteri med många 
vinster. Vi fick även bekanta oss med två nya med-
lemmar som MHF och campingcluben hade begå-
vats med. 

Gösta Johansson och Gunlög Söderström från 
Ockelbo hälsades välkomna och vi hoppas få se 
dem på fler träffar. 

Vid riksträffen i somras var paret Östen och Gerd 
Andersson från Gävle nya i campingcluben och det 
var roligt att åter få se dem i Österbybruk.

LÖRDAGEN STARTADE MED årsmötet, som inte bjöd 
på några överraskningar, utan alla avgående omval-
des. Vid lunchtid fick jag tillfälle att bjuda på svamp-

soppa, vilket kompletterades med goda smörgåsar 
som tillverkats av styrelsefolket. 

Sex timmar senare (vilket är normal inkubations-
tid) visade det sig att alla överlevt svampsoppan 
och kunde delta i kvällens aktiviteter. Bruksborna 
Torsten Randberg och Roine Andersson underhöll 
med musik, varvat med fyndiga kåserier och roliga 
historier. 

Torsten var i yngre år en återkommande ra-
diopratare och är fortfarande en eftertraktad under-
hållare i Uppland. Roine backade upp honom med 
roliga historier, av vilka några var så seriösa att de 
till och med skulle kunna dras i kyrkan.

SÖNDAG FÖRMIDDAG ÅKTE VI till Jularbomuseet i 
Morkarla, en dryg halvmil från campingplatsen. Där 
tog ägaren Håkan Pettersson emot oss med kaffe 
och smörgås, varefter vi bänkade oss i museet och 
fick under en dryg timme en mycket uppskattad 
inblick i Calle Jularbos liv. Museet ligger inte precis 
centralt, men underhållningen av Håkan är väl värd 
färden dit. Efter museibesöket skingrades vi. 

Våra nykomlingar i cluben berättade under träf-
fen hur de som nya medlemmar hittills har upp-
levt vår campingclub. De tyckte att vi är för ano-
nyma och man saknade information om cluben. 
Men när de väl kommit i kontakt med oss, tyckte 
de att de blivit väl mottagna och snabbt kommit 
in i gänget.

SIMBADETS MARIE GUSTAFSSON slutar nu som fö-
reståndare för campingen i Österbybruk. Klövers 
Margareta Sandell ”avtackade” Marie, som ställt upp 
för oss under många träffar. Marie tackade oss för 
vårt samarbete och förklarade att vi är de ultimata 
campinggästerna. Därför har MHF-medlemmar 
också kunnat avnjuta en rabatt när vi campat vid 
Simbadets camping. 

Lite spännande blir det att se vem som efterträ-
der Marie. Som boende på orten kommer jag att 
ta kontakt med en ny föreståndare och jag hoppas 
vi tycker att det även i fortsättningen är trevligt att 
campa i Österbybruk.

ULF HELLGREN

Klöver avslutade året i Österbybruk

Lars Grahn och Per Snabb gratuleras av Mar-
gareta Sandell.

Familjen Johansson-Söderström från Ockelbo 
var nya och mycket välkomna medlemmar.

Margareta Sandell tackade Marie Gustafsson 
för många härliga campingtilfällen.

Jularbomuseets Håkan Pettersson kunde trollbinda sin publik.

Fyndige bruksaren Torsten Randberg kåserar.

FOTO: ULF HELLGREN



LÖS KRYSSET OCH VINN!

c De fem först dragna lösningarna belönas med två 

bingolotter vardera. Skicka lösningen till: Motor-

föraren, Hammarby Fabriksväg 25, 120 30 Stockholm 

före 7/1, 2019. Märk kuvertet ”Krysset 8/18”.

c Namn........................................................................................................................................................

c Adress.......................................................................................................................................................

c Postadress................................................................................................................................................

 FOTO: STEFAN NILSSONKONSTRUKTÖR: MATS EDVARDSSON
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Motorföraren i backspegeln

TEXT: MIKAEL LINDBERG

Februari 1980. Inte kunde väl jag veta att 
det skulle ske något alldeles speciellt då. 
Men det gjorde det och därför kikar vi lite 
snabbt på vad som hände just den här 
månaden 1980.

Bland 1 072 deltagare (totalt) från 37 
länder, vinner Ingemar Stenmark både 
storslalom och slalom i Lake Placid. Det 
blir två guld och vi talar naturligtvis om 
det 13:e olympiska vinterspelen. Thomas 
Wassberg vinner å sin sida herrarnas 15 
kilometer i längdskidåkning och vi tar 
även ett brons i ishockey.

I februari bestämmer sig också den 
svenska regeringen för att satsa 20 mil-
jarder på ett nytt flygplanssystem – JAS, 
som senare flög för första gången 1988.

Tidningen Motorföraren kommer ut 
för andra gången det här året, och har nu 
funnits i 53 år sedan starten.

Omslag
Kinesiska muren må vara mäktig som bild 
på omslaget, men som motormurvel fastnar 
ändå blicken först på den vackra veteranbi-
len, en Locomobile Steamer (bör vara en 
Touring Model B). Det amerikanska fö-
retaget Locomotive Company of America 
startades 1899 och fordonet på omslaget är 
från 1902. Som namnet antyder, drivs vete-
ranbilen med ånga, och det var först något 
år senare som företaget började använda 
förbränningsmotorer. Den ångdrivna bilen 
hade en räckvidd på drygt 30 kilometer, 
var tämligen osäker i sin funktion och hade 
därtill lätt att fatta eld. Anledningen att en 
sådan raritet hamnar på omslaget beror på 
ett reportage från England och ett rally med 
veteranbilar som en frihetssymbol.

Batterihistorik
I den här utgåvan besöker Motorföraren en bly-
ackumulatorfabrik. Eller i vanligt tal, en batteri-
fabrik. Vi får följa tillverkningen av ett blybatte-
ri, något som krävde en hel del hantverksskick-
lighet. Företaget i fråga är Noack, och man tar 
upp den nya typen batterier som kallas under-
hållsfria. Med hjälp av kalcium legeras blyplat-
torna och därmed minskas självurladdningen, 
men framförallt slipper man fylla på då och då 
med destillerat vatten. Samtidigt tar man död 
på myter som att underhållsfria batterier skulle 
tåla mer spänning. Om framtiden siar Noacks 
forskningschef att blybatteriet kommer att fin-
nas kvar vid 2000-talet, men att man förmodli-
gen kommer att börja med Nickel-Zink- eller 
Natrium-Svavel-lösningar. 

Bilen som frihetssymbol
Engelsmännen är något av specialister på gamla bilar – och 
märkliga lagar. Varje år, sedan 1927, anordnas exempelvis en 
veteranbilstävling för fordon äldre än 1905 som heter Lon-
don to Brighton Veteran Car Run. Det första rallyt kördes 
redan 1896 och tävlingen (om man nu kan kalla det så) 
räknas som det äldsta i hela världen. Anledningen? Jo, att 
fira friheten med bil då en ny lag tillät ångdrivna bilar att 
köra i upp till 24 km/h, istället för som tidigare: 6 km/h på 
landsbygden och 3 km/h i städerna. Samtidigt avskaffades 
regeln att en man med röd flagga behövde gå 18 meter 
framför fordonet för att varna allmänheten … Än idag körs 
den här tävlingen och inga vinnare koras. Prestationen att ta 
sig till mål är god nog för en medalj och en hel del kändisar 
brukar delta.

Vi hajar till vid bildtexten längst ner till höger. Bilden 
föreställer en veteranbil med texten ”En Scania 1902 enligt 
programmet”. Men någon sådan har Scania aldrig tillverkat, 
noterar artikelförfattaren. Idag, sätter jag en enkrona på att 
det istället handlar om en fransk De Dion Bouton.

Epok i graven
Efter 30 år tar en epok slut. Det handlar förstås om 
Saabs sista modell 96. Den började 1950 som Saab 
92, med en tvåcylindrig tvåtaktsmotor på 764 cc 
och 25 hästkrafter samt framhjulsdrivning. Många 
minns säkert Erik Carlsson ”på taket” som vann 
Monte Carlo-rallyt 1962 med en Saab 93, nu med 
3-cylindrig tvåtaktare sedan 1958. 1960 var det 
dags för Saab 96, med starkare motor på 38 häst-
krafter och året innan debuterade Saab 95 – herr-
gårdsvagnen. Senare kom en V4 på 1,5 liter från 
Ford och nu var det 4-takt som gällde. Men dagarna var räknade, trots försök med sportbilen Sonett. 
1980 blev sista året för 96:an och redan 1978 hade en annan blivande succé gjort entré – 900:an.

Kärt barn har som sagt många namn. Några var djungeltrumma (för 2-taktaren, gurka för kombimo-
dellen, samt supergurka för den sista modellen 96 med 1,7-litersmotor på 75 hästkrafter. 

Om någon av er läsare kan fler smeknamn på dessa Saabar, skicka gärna in dem till oss på  
motorforaren@mhf.se

I BACKSPEGELNMOTORFÖRAREN NUMMER 8 201862
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SÄLJES

FIAT UNO 60S -88. 11 000 
mil. Vinterdäck ingår. Pris: 
3 000 kr.
Tel 070–257 21 75. 

TOYOTA-FÄLGAR med 
prydnadsfälgar. 5 hål, 16 
tum. Pris: 900 kr. 
Tel 0505–448 66,
070–526 19 94. 

VÄNSTERSKÄRM MERCE-
DES 280. Passar flera. Ny 
1975 (röd).
Tel 070–578 38 52. 

TORGET: RADANNONSER

c Som en förmån erbjuder vi våra medlemmar en gratis Torget-

annons! Gäller endast privatpersoner, en annons per utgivning och 

person. För kommersiella annonser hänvisar vi till vår annonschef 

(se redaktionsrutan sidan 4). Manusstopp är den 7 januari. 

 c Skicka din annons till: ”Torget”, Motorföraren, Hammarby 

Fabriksväg 25, 120 30 Stockholm.

Säljes

Köpes

Uthyres

Önskas hyra

Bytes

Fastighet

Tomt

Personligt

     

     Annonstext /Produkt, pris, årsmodell etcetera 

 

Namn  

Telefon  

Adress  

Postadress 

Medlemsnummer (obligatoriskt)  

Rätt svar 
bil- & trafikfrågor

MEDLEMSFÖRMÅN: ANNONSERA
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ÄNNU INTE 
MEDLEM?

c Grattis säger vi till 

fem nya kryssetvin-

nare! Två bingolot-

ter vardera är vin-

sten. Lycka till!

Yngve Eklund,

Västerås

Bo Johnsson,

Strängnäs

Berit Calmäng,

Norrtälje

Stig Johansson,

Täfteå

Inga Johansson,

Ingelstad

VINNARE KRYSSET NR 7

1B. Förseriebilen av Volvos första modell ÖV4 visades 
i januari 1927 på den dag när Jakob hade namns-
dag. Därav smeknamnet. ÖV4 hade designats av 
bilentusiasten Helmer MasOlle, välkänd porträtt- och 
landskapsmålare från Siljansnäs. Han designade även 
den klassiska järnsymbolen som fortfarande används 
pryder Volvo-bilar. 

2C. PV830 kunde göras om till så kallad reservambu-
lans, men det var som taxi den användes mest och var 
under många år den vanligaste taxibilen eller droskan, 
som det ofta kallades på den tiden, i Sverige.

3A. Kurvstroppar, som vi väl idag kallar kurvhandtag, 
var ett ”lyxigt” tillval i PV444 Special. Säkerhetsbälte 
hade visserligen dykt upp i flygplan redan 1913 och 
trepunktsbältet patenterades 1951, men det dröjde till 
1959 innan det blev standard i Volvo PV544 och Ama-
zon. 1975 blev det lag på säkerhetsbälten i framsätet i 
Sverige, 1986 även i baksätet.

4A. Duetten formgavs av ingenjören Erik Skoog, men 
det var vid karossfabriken i Olofström den utvecklades 
till en Volvo-klassiker. Namnet Duett symboliserade tan-
ken på två bilar i ett, en för arbetsbruk och en för fritid.

5B. Visst var det i Helgonet, The Saint, 1962–1968 
med Simon Templar, spelad av Roger Moore, som 
gjorde P1800 världsberömd.

6B. Efter många turer var Volvo klar med en SUV 2002, 
XC90. Inte minst Volvos nordamerikanska återförsäl-
jare hade länge efterfrågat en bil i klassen. Till sist fick 
de en. Första generationen XC90 tillverkades 2002–
2014. Andra generationen kom 2014, bland annat som 
laddhybrid. Nästa generation lär komma 2021, då även 
byggd i USA.



POSTTIDNING B

MHF, Hammarby Fabriksväg 25

120 30 Stockholm

Vi byggde din bil. Låt oss
hjälpa dig på vägen.

I alla nya Volvobilar (exklusive taxi och bilar för korttidsuthyrning) ingår tre års fri Volvo Assistans. Det innebär att vi hjälper dig så fort du får problem med din bil. Dygnet runt och i alla västeuropeiska länder. Det kan vara allt från 
att bistå vid däckbyte om du får punktering till att bärga bilen och se till att du får boende eller flyg betalt medan den repareras. Efter att din Volvo fyllt tre år förlängs Volvo Assistans med ett år kostnadsfritt varje gång du utför en 
Originalservice enligt Volvos rekommenderade serviceprogram på en auktoriserad Volvoverkstad. Förlängningen sker automatiskt fram tills att din Volvo fyller tio år. Med andra ord kan du njuta av den här extra tryggheten i ända 
upp till elva år. En av marknadens absolut starkaste assistanslösningar. Kontakta oss för mer information. För hjälp i Sverige: 020-55 55 66. För hjälp utomlands: +46 31 518 335. Läs mer om Assistansvillkoren på volvocars.se

V Ä L K O M M E N  A T T  B O K A  H O S  D I N  V O L V O H A N D L A R E

made by sweden

Sverige är stort och avstånden långa. Så om något skulle hända när du är ute på vägarna kan
det vara skönt att veta att du kan få hjälp direkt av de som byggde din bil. Med Volvo Originalservice  

ingår Volvo Assistans helt utan extra kostnad.

V O LV O  O R I G I N A L S E R V I C E  –  M E D  V O LV O  A S S I S TA N S


