norvinges nostalgi

Herningspecial
Det danska veteranlastbilsintresset ligger inte långt efter
det svenska även om man inte kan skryta med lika många
veteranrallyn som oss. Men precis som på vårt eget Elmia
Lastbil så var det fullt hus på Transport 2015 i Herning.
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Utställningen Transporter genom tiderna samlade ett 30-tal mer eller mindre
renoverade klassiker, varav åldermannen – en T-Ford lastbil firade hundra.
En av de modernaste var en Iveco Turbostar från 1992 i hyfsat bruksskick.
Att danskarna har färgglada lastbilar och vågar experimentera mer med
färgerna är nog inte bara en personlig analys utan ett mer allmänt konstaterande.
Bland det mer spännande var det forna inhemska lastbilsmärket Triangel. Lastbilen som lyste mest var dock utställningens enda Scania, en dragbil som på det
tidiga 80-talet även besökte svenska lastbilsutställningar – om än i annan skrud.
– Den här veteranlastbilsutställningen är en succé, sa en nöjd Frank O Nielsen
som stod i trailern hos föreningen Nordjysk lastbilnostalgi af 2007 som under
mässan hade en mycket välbesökt fotoutställning.
För arbetet med gammelbilarna stod förarklubben Convoy Buddy, som med
ordförande Flemming Fomsgaard och kassören Claus Filipsen i spetsen lagt ner
ett omfattande arbete med att samla ihop bilarna.
Men visst hade de plockat en del inspiration från Elmia Lastbils veteranhall?
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Tävla med tidningen

Som hämtad ur Tintin. Men vem tillverkade?

1. Renault
X. Peugeot
2. Skoda
Skicka ditt svar till: akeritidning@akeri.se
eller med vanlig post: Svensk Åkeritidning,
Box 7282, 103 89 Stockholm. Märk kuvertet
”Nostalgitävlingen”. Senast den 6 maj behöver
vi ha ditt svar. I potten den här gången lottar vi
ut vårt populära multiverktyg.
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Sverige m s Transport som
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Grattis!
I förra numret frågade vi
efter året då Volvo F89
släpptes ut på marknaden.
Rätt svar är 1970.
Det visste xxxxx xxxxxxxxxxxx
i xxxxxxxxxxxxxx.
Grattis säger vi och skickar
vinsten med posten!

stat upp
se hade la
n
e
d
O
n
å
u fr
å sin
Poul Scho tidsenliga säckar p
d
e
flaket m
från 1930.
Ford AA

Sommarsvängar – från norr till söder
Åka en sväng
Lördag 25 april
Samling på XR Logistik Mariestad

Retro Trucks Rekkakukossa
Lördag 2 maj
Hollola, Finland

Svartåträffen
Fredag 1 maj
Svartå Bruksområde

Tunga Rallyt – Väst
Lördag 9 maj
Göteborg

Kristianstad Truckmeet
Fredag–lördag 1–2 maj
Wendesvallen, Norra Åsum

Smålandsrundan
Lördag 16 maj
Skillingaryd

Tunga Gefle Dala 2015
i samband med Trucks In Dalarna
Fredag–lördag 22–23 maj
Romme Alpin, Borlänge
Strängnäs Truck Meet
Fredag–lördag 29–30 maj
Björkvik Ring (E4 söder om Nyköping)
Östergötlands Veteranlastbilsklubb
Lördagen 30 maj
Scania Wahlstedts Bil, Motala

Motorns Dag
Lördag 6 juni
Gasstorp, Hova

Mer
www informatio
.veter
anlas n på
tbilar
.se

Sommarrallyt
Fredag–söndag 12–14 juni
Vid Saimen östra Finland
Logistik- och transportmässa 2015
Torsdag–lördag 11–13 juni
Messukesus Helsinki Convention Centre, Helsingfors Finland
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