
Inbjudan till Norrköping
7 - 9 juli 2023

Ungefär samma datum, men år 1891, kördes den allra första svenska färden med en 
serietillverkad bil i just Norrköping. Sannolikt var det den allra första bilfärden över huvud 
taget utanför Paris. Denna spännande historia har under de senaste årens forskning kommit i 
dagen, en historia som kullkastar mycket av det bilhistoriker i olika länder trott tidigare.

Vi vill nu manifestera denna tidiga bilfärd med att ånyo köra på samma gator och vägar som 
pionjärerna gjorde för 132 år sedan.  

Inbjudan vänder sig till de som vill komma till Norrköping med ett motorfordon tillverkat till och 
med år 1931. Inbjudan riktar sig också till ägare av Peugeot automobiler och motorcyklar av alla 
årsmodeller, ty det var en bil av detta fabrikat som körde runt i Norrköping flera år före 
förrförra sekelskiftet.

Vi tänker oss ett i grunden enkelt evenemang men med trevlig samvaro och enligt följande 
upplägg:

Fredag 7 juli, efter lunch:  deltagarna anländer till f d Mekaniska Verkstaden Vulcan i centrala 
Norrköping. Inkvartering av de gamla fordonen inomhus. Eventuella dragbilar och släp parkeras 
utomhus på fabriksområdet. Därefter en kort promenad till hotell Nordic där en del rum har 
utsikt över fabriksområdet. Middag på kvällen.



Lördag 8 juli:  efter frukost och kort promenad till Vulcanområdet startar vi upp kl 10.00 och 
kör de historiska sträckorna. Eftersom detta bara blir några få kilometer så har vi utökat 
körsträckan med en tur ut i landskapet utanför staden, sammanlagt 3 mil varav 1,5 km på grusväg.
Därefter uppställning av fordonen på Gamla Torget i Norrköping under några timmar så att 
allmänheten får sig lite teknikhistoria till del, medan vi själva tar en liten tur med några av 
Norrköpings veteranspårvagnar. 

Lunch intages på någon närliggande restauration (ett flertal i finns att välja på) i Norrköpings 
gamla stad. Sedan kör vi tillbaka till Vulcanområdet och garagerar för natten. Promenad till 
hotellet där vi äter middag på kvällen.

Söndag 9 juli: Efter frukost, återigen promenad till Vulcanområdet inför hemfärd.

Kostnad för utfärden inkl övernattning i dubbelrum på prisvärda Hotell Nordic är 1950 kr per 
person.  I priset ingår spårvagnsutfärd, två övernattningar, två frukostar och en tvårätters 
buffé-middag på fredagskvällen samt en trerätters buffé-middag på lördagskvällen – dryck 
tillkommer. 

Pris för en person i enkelrum är 2650 kr med middagar och spårvagn enligt ovan. 

Individuella upplägg möjliga, t ex bara en övernattning. 

I priserna ingår också garagering inomhus för ett fordon i låst utrymme under två nätter.

Betalning sker i förväg till arrangörerna.

Deltagarantalet är begränsat och arrangörerna förbehåller sig därför rätten att bestämma ett 
representativt fordonsurval.

Anmälan (senast 12:e maj) och frågor till Rolf Johansson, 070 – 625 54 80 eller email 
rolf.dodge34@gmail.com

Hjärtligt välkomna

Norrköpings Veteranbilklubb Svenska Peugeotklubben
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