2007 Peterborough
Ford Transcontinental 4435

DAF
2800

Scania
R142M

Tillbakablick
PÅ Peterborough
För lastbilsintresserade arrangeras årligen
flera träffar i Storbritannien. Europas
största och Storbritanniens äldsta är
Truckfest i Peterborough, ett evenemang
som lockat storpublik sedan 1983 då den
första träffen slog upp portarna.

Av Bo Norvinge (text), Hasse Rudin (foto)

T

usentals lastbilar har
genom åren ställts ut på
East of England Showground, 14 mils bilfärd
rakt norrut från London.
Systerarrangemang har senare
tillkommit i Newark och Malvern.
Dessutom i Edinburgh, Skottland
och nyligen också i Lisburn på
Irland.
Senast under Truckfest Peterborough 2012 räknades nästan 1.500
lastbilar in. De flesta av dem är av
det nya, extrautrustade och påkostade laget men även ett stort antal
välrenoverade veteranlastbilar
besöker varje träfftillfälle.
Vi blickar tillbaka några år för
att få se några av alla fina utställda
klassiker på andra sidan Nordsjön.
Till vår hjälp har vi fotoalbum som
Hasse Rudin från Uppsala lånat oss.
Hasse har tillsammans med sin son
Dan besökt Peterboroughträffarna
sedan 2006 med något enstaka
undantag.
– Jag fick den första resan som
65-årspresent av Dan som varje
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år ser till att fixa resorna, berättar
Hasse. Engelsmännen är otroligt
trevliga och hjälpsamma.

Känt och sällsynt
Scania och Volvo som vi mest känner igen är välrepresenterade men
naturligtvis också en hel del för
inhemska fabrikat av för oss ovanligare märke och modeller. Men faktum är att många av dessa modeller
faktiskt rullade på vägarna i Sverige
även om de flesta är bortgömda idag.
Fabrikat som Austin, Morris, AEC,
Scammell och Leyland fanns i märkesfloran. Däremot var det inte så
länge sedan som olika former av
Ford och Bedford kunde ses i trafiken. Ta till exempel Ford Transcontinental som nog har fått en plats i
många lastbilshjärtan.
Veteranerna från Peterborough
är inte lackerade, utrustade och
påbyggda på samma vis som många
här minns dem i våra svenska städer
och på landsvägarna, men håll med
om grannarna i väster har som tradition att göra snygga textningar. l

Även om
Scanias
3-serie inte är
veteranklassad än är den
klassisk.

Scania
LB111

Scammell
20LA
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Tillbakablick på Peterborough

2009 Peterborough

Volvo F88

Volvo F88 290
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Scania R142E

2008 Peterborough

Kenworth
W900

Ford
Cargo
ERF
Mercury

Leyland
T45
Roadtrain

Scania
LBT141

ERF-bilar målade och
utsmyckade precis så
som det ofta ser ut
på de brittiska öarna.
Märket fanns mellan
1933 och 2007.

Volvo F10

AEC
Militant
MK III

Bedford MA
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