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Tidning för medlemmar i 
Bürstner Husbils Club.

Redaktör och ansvarig utgi-
vare:
Britt-Marie och Anders 
Rönnbäck
Ekelunda, 610 50 Jönåker
tel 0155-70160, 070-2400314
bildsprak@telia.com

Text och bild där ej annat 
anges:
Britt-Marie och Anders 
Rönnbäck

Material och synpunkter till 
tidningen skickas med fördel 
via mail.

Klubbens styrelse
Ordförande:
Pär Bergfoth  0380-40700 070-3307369

Vice ordförande:
Britt-Inger Birkeland 08-50032072 070-8485282

Kassör:
Bengt Erdman  08-57024935 070-4274475

Sekreterare:
Staffan Ager  0503-12625 073-3162470

Övriga ledamöter:
Jan Wilhelmsson 0410-16388 070-5148613
Ulf Solgren  0495-10004 070-4333260
Leif Sjögren  019-581905 070-5819791
Marja-Liisa Jansson 0370-43282 070-5524884
Jan Bromsjö  019-6114431 070-3966069
Kennet Johansson 0304-670685 070-6511342
Bertil Käll  019-226805 070-5276943

Postmottagare: Staffan Ager, Sturegatan 5 A, 54433 Hjo

Valberedning:
Sven-Erik Björkander 0498-278474 0705-278457
Uno Pettersson  0455-91280 070-8191280
Ingmar Norden  013-58062 070-6658062

Organisationsnummer: 847000-8668
Plusgirokonto: 608 8517-5

 Medlemsavgiften är 200 kronor per år. Betalning ska ske senast årsskiftet. Om 
Du inte har betalat finns risk att Du inte får nästa tidning. Inbetalning av medlems-
avgiften kan ske via internet. plusgirokonto 608 8517-5. Då är det viktigt att Du anger 
medlemsnumret först på meddelanderaden - annars kan det bli problem. Skriv sedan Ditt 
namn.

   
   Prislista för Clubprodukter

Bildekal med siffror - komplett   50:-  Markeringslina, 200 m    200:-
Lösa siffror       5:-  Namnbricka komplett     50:-
Bordsstandar med stång   200:-  Clubväst, vändbar 1-2 logos  425:-
Stång till bordsstandar    75:-     -  525:-
Vimpel till bordsstandar   125:-

   2

Färdas i bil
mil efter mil
men gör det med stil
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Att byta däck mot däck...

Sommaren 2005 bytte vi livsstil. Vår 
tillvaro förändrades från ett gungande 
däck till fyra rullande.

  Det gungande däcket kunde förvisso 
också rulla. Det var när vinden tog i 
och sjön gick hög.

  Decennier efter decennier drog vi 
efter kusterna och över hav; låg i 
gästhamnar och flader, på svaj eller 
mot stränder.  Alla våra år under segel 
såg vi hela den svenska kusten från de 
steniga finska stränderna i norr  till 
norska fjordar i väster; vi såg finska 
och danska hamnar…

  Kort och gott: vi såg de skandinaviska 
stränderna från havet.  Numera ser vi 
havet från stränderna. 

  Sjö och segling var vår besatthet. 
Det upptog det mesta av vår tid, 
sommartid under segel, vintertid med 
planering eller jobb med båten, eller 
båtarna…

  Sex segelbåtar hann det bli genom 
åren, både i trä och plast. Vår sista 
båt förde oss över vida vatten i 22 år. 
Vi kallade henne ständigt för vår sista 
båt. Vi visste att hon inte skulle kunna 
bytas mot något annat, hon var vårt 
levande väsen, vår kamrat i både vått 
och torrt. När hon fick segla vidare till 
nya ägare kände vi saknad. Men hon 
kom i goda händer. 

  När vi första gången pratade om att 
byta seglandet mot husbilsåkandet var 
vi inte helt överens.

 Mängder av mil på dammiga 
sommarvägar känns inte lockande 
ansåg Britt-Marie och kände inte alls 
för att byta bort segelbåtens ratt mot 
en husbilsdito. 

  Men när vi kom fram till beslut gick 
det snabbt. Vi hann faktiskt köpa 
husbil innan båten var såld. Men en 
fin båt går alltid att sälja…

  Men visst fanns det många frågor 
kring bytet:

  Kan en husbil bli det frihetens 
instrument som en båt är?

  Kan rullandet på trånga vägar bland 
stressade och jäktade billister bli den 
avkoppling som man får i farleder och 
havets fria vidder?

  Kan vi hitta platser som ger frid och 
ro och lugn i själen?

  Allt detta kan inte besvaras med 
entydigt ja.

  När vi ligger på stränder och ser ut 
över havet, sjöar och farleder tröstar 
vi oss med att ilsken blåst inte generar 
oss.

  ”Det skramlar inte i riggen och vi 
har aldrig besvär med draggande 
ankare”, skämtar vi när vindarna tar 
i och sjöarna vräker vitskummande 
över stränderna. Kanske är det den 
botfärdiges bön…

  Vi är dock glatt överraskade över 
husbilsfolkets hälsningar genom 
vindrutorna. Man höjer en hand 

och visar frändskap; man kan byta 
ett ord på rastplatser och campingar; 
man kan också byta erfarenheter om 
bilarna och fina vägar och rastplatser 
man sett under färderna. 

 Och visst är det ett nöje att hitta nya 
platser, efter kusterna, i inlandet, i 
skogarna, på fjället…

Under vår seglartid hann vi avlägga den 
finaste formen av nautisk kompetens. 
Den har vi ingen praktisk nytta av 
längre. Men kunskap är ju aldrig tung 
att bära. Och nya kunskaper skaffar vi 
ständigt i vår husbil.

  Under alla seglingsår var vi 
medlemmar i båtklubbar och 
organisationer. Visst gav det känsla 
av samhörighet med likasinnade. Vi 
har dock funnit en stor samhörighet 
i Bürstnerklubben. Visst märker vi 
kotterierna och att människor som 
tillhört samma gäng i många år alltid 
samlas runt samma bord; alltid finner 
nöjet i varandras närhet; har svårt att 
släppa in nytillkomna. Hittills har vi 
ändå mött vänlighet vid klubbträffar 
vi deltagit i. Vi förstår att människor 
bildar ”inre cirklar” där man värnar 
om en integritet.  Men slutenheten får 
inte bli ett självändamål; får inte bli ett 
”vi eller dom…”

Och att tillvaron i husbil kan fyllas med 
upplevelser och glädje att upptäcka är 
det ingen tvekan om. Såvida man nu 
inte ska stressa och avverka mil bara 
för skrytandet skull…

  Åren under segel satte sina spår. 
I radioprogram; i TV-program; i 
artiklar och bilagor i dagstidningar 
och båtpress; i bokform.

  Därför kunde vi inte avhålla oss från 
att försöka en period med den tidning 
som vi snabbt döpte till RULLAN. 
Vi tycker namnet är dubbelbottnat. 
Hoppas du tycker detsamma. Och att 
du känner för att komma med bidrag, 
och hamna i rullan. En tidning som får 
läsekretsen att gripa till pennan eller 
rikta kameran mot något man finner 
intressant blir en levande utgåva.

Britt-Marie och Anders  
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Tack

Alla Ni som var med och gjorde 10-
årssfesten i Mantorp så enorm. Tack 
Mr. Moosman, tack Torgny Ekman 
med ALLA medhjälpare på Östgöta 
Camping, Tack alla Ni som såg till att 
vi hamnade på rätt ställe. Jag vet att 
det var både blött, blåsigt och kallt.

Tack alla ni nästan fyra hundra i 
nästan 200 husbilar, som kom till 
Mantorp. Ett litet tag i örat på dem 
som anmält sig och inte kom. Några 
meddelade att de inte kunde komma, 
och det är ju mänskligt, men Ni som 
inget sa. Var fanns Ni?

I vår lokaltidning har man ibland 
annonser där det står ”Syns Du 
inte så finns Du inte. ”.Jag gick runt 
på parkeringen och tittade efter 
medlemsnummer på bilarna. Då 
kunde jag konstatera, att det på 
nästan hälften av bilarna inte fanns 
något medlemsnummer. Det vill jag 
jämföra med att man inte syns.Om 
det skulle vara så att man inte vill 
avslöja vem man är, så får man plocka 
bort nummerplåten också. Det är så 
lätt att gå in på Vägverket och få fram 
ägare och även om bilen är besiktat 
eller om skatten är betald.

På våra medlemssiffror kan vi bara 
se vilka det är.För ett år sedan skrev 
jag upp registreringsnummer på de 
Bürstnerbilar, som inte hade dekal 
och nummer på bilen. Sedan skrev jag 
brev till dessa. En svarade att de var 
visst medlemmar, och att dekalerna 
ligger i bokhyllan. Det är på bilen de 
ska sitta.

Som Ni ser så är det en helt ny tidning 
Ni har i handen och jag hoppas att 
den faller i smaken, och att alla, som 
har något att bidra med i nästa tidning 
meddelar Britt-Marie o Anders, så 
blir de glada. Vi ska ju hålla ”Grytan 
kokande”

Det har valts en ny styrelse på årsmötet. 
Den nya styrelsen består av en del nya 
namn, medan andra är kvar. Bild och 
namn kommer på annan plats. Själv 
vill jag tacka alla medlemmar för att 
jag fick ännu ett år som ordförande i 
världens bästa husbilsklubb.

Jag hoppas att Ni hör av Er antingen 
det gäller ros eller ris

199 Pär Bergfoth

Ordförande

0380-40700, 0380-41800 A

070-3307369

199pelle@gmail.com

Vad händer 2008

Idé och teknikträff
Året börjar med en idé- och teknik-
träff i maj. Troligen blir det i närhe-
ten av Eksjö. Tid och plats meddelas 
senare.

Golfträff
Vi kommer också i år att ha en golf-
träff och tävla om klubbmästerskapet 
i golf. Plats: Vadstena. Tid meddelas 
senare.

Rallyhelg
En rallyhelg anordnas i juni. Tid och 
plats meddelas senare.

Sensommarträff
Årets sensommarträff anordnas i 
Munkedal. Då blir det också möjligt 
att delta i klubbmästerskapet. Ansva-
riga är Leif Lindkvist (69) och Sture 
Schewenius (466). Träffen blir den 
tredje helgen i augusti. Närmare in-
formation kommer senare.

Nolia-mässan
Den 2-10 augusti anordnas Nolia-
mässa i Piteå. I anslutning till den sker 
också medlemsmöte.

Elmia och årsmöte
Årets Elmia anordnas 11-14 sep-
tember. Klubbens årsmöte äger som 
vanligt rum på lördagen. Den som 
vill delta i utlottningen av platser på 
klubbcampingen skall anmäla sig till
Stig Högberg, Elmia-ansvarig (283) 
per telefon 019-294441 ( ej senare än 
20.30) eller per post, adress Höglun-
davägen 11, 79130 Vintrosa, senast 
den 2 januari 2008. Använd då an-
mälningsblanketten, som finns i slutet 
av tidningen.
Efter utlottningen meddelas de som 
fått plats genom att medlemsnum-
ren publiceras på klubbens hemsida. 
Avgiften, 610 kronor, betalas sedan 
in av de som fått platser. Om någon 
inte betalar går platsen vidare till 
reserv.(Reserver tas också fram i ut-
lottningen).

Studieresa till Kehl
Vi kommer också i år att försöka an-
ordna studieresor till Kehl för att titta 
på tillverkningen av husbilar. Mer in-
formation senare.

Spontanträffar
Vi vill gärna uppmuntra till spontant-
räffar. Vill Du anordna något - vänd 
dig till Leif Sjögren - leif.sjogren@
bredband.net, som då sätter in en in-
bjudan på klubbens hemsida.

Andra mässor
På Svenska Mässan i Göteborg anord-
nas en auto-mässa den 16-19 januari.

I Malmö anordnas en motormässa 
den 9-10 april.

Den  25-27 april  anordnas Nolia-
mässan i Sundsvall. Det är en stor 
mässa med många inslag, bl a om fri-
tid och motor.

Ordföranden
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Vårens träffar - fullträffar

Jubilumsåret 2007

Teknikträffen på Bråvalla flygflottilj 
i Norrköping hade en militärisk tou-
che. Bernt och Bernt tog emot klädda 
i flygets uniform. Grad okänd. Hela 
arrangemangenget sköttes med god 
finess och mycket humor. 51 bilar 
kom dit och besättningarna umgicks 
i två dagar. Redan i början märktes att 
många inte hade träffats på ett tag. Det 
blev många glada igenkännanden.

  Teknikträff är inte bara teknik. Det 
är framför allt ett tillfälle att träffas 
och umgås. Minst lika värdefullt, som 
de gemensamma informationerna är 
den erfarenhetsutbyte, som sker hus-
bilar emellan. Tips om platser, som 
är trevliga, och hur man löst olika 
tekniska problem eller annat utbyttes 
flitigt mellan de gemensamma arrang-
emangen.

  Jörgen Carlsson från Östgöta Cam-
ping berättade om uppvägning av bi-
lar. Det är ju ett problem som håller 
på att försvinna, eftersom nya husbilar 
regelmässigt registreras som personbil 
klass 2, och då också kan få högre vikt 
redan från början. Denna möjlighet 
kom först under 2006. Och först nu 
har det blivit klarare beträffande kör-
kortsreglerna. Den som har B-kört-

kort äldre än 1996, som inte har varit 
återkallat, kan köra en personbil hur 
tung som helst. (se www.korkortspor-
talen.se) Eu-regler säger dessutom, 
att de regler som gäller i hemlandet 
också gäller om man färdas inom Eu. 

För uppvägning krävs ett intyg från 
tillverkaren. Enligt Jörgen Carlsson 
skulle ett intyg från Bürstner förmed-
lat av Östgöta Camping kosta 3.500 kr 
plus moms. Några medlemmar har 
senare vägt upp sina bilar och konsta-
terat, att det räcker med ett intyg från 
Al-CO, som kostar omkring 800 kro-
nor. Dessutom behöver bilen vägas 
och ombesiktigas, vilket också kostar 
en slant.

  Vid teknikträffen fick vi också in-
formation om solceller och hur dessa 
skulle kopplas samt om rapsolja, vind-
ruteskydd för stenskott m m.

  Lördagskvällen blev som vanlig 
trevlig med underhållning av klub-
bens medlemmar. Söndag förmiddag 
bjöds på en överraskning. Veteranbil-
klubben i Norrköping visade upp sina 
mycket fina fordon. 

  Golftävlingen och Lilla Östgöta Rallyt 
var hopslagna. Efter samling vid golf-
banan i Vadstena bjöds vi på lunch av 
Östgöta Camping. I den här 
träffen deltog sammanlagt 40 bilar 
med besättningar. De som deltog i 
rallyt fick en mycket fin färd genom 
den vackra östgötanaturen. Vi 
besökte både Alvastra Klosters ruin 
och Rökstenen. Vallmon blommade 
för fullt längs med dikesrenarna. Fär-
den genom Ombergs skogar och längs 
med Vättern var fascinerande. 

Golfarna togs om hand av Åke Stär-
ner och Conny Ekman. Resultatet 
från golfen redovisas särskilt. 

  Vi återsamlades på campingen i Vad-
stena, där vi fick en särskilt avdelad 
plats. Kvällen avslutades med gemen-
sam grillning och prisutdelningar.

  Både teknikträffen och Östgötarallyt 
arrangerades av Bernt och Siv Arvids-
son samt Berndt och Ulla-Britt Ivars-
son. Allt fungerade utmärkt. De hade 
till och med tur med vädret. Efter ge-
nomfört rally och festlig grillkväll på 
Vadstena camping började det regna, 
men först när allt var avklarat.

Bernt och Siv Arvidsson samt Berndt och Ulla-Britt Ivarsson stod för arrangemangen 
vid både teknikträffen samt Lilla Östgötarallyt med golfträff
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Teknikträff - inte bara teknik
Bernt och Bernt tog väl emot alla deltagarna. 

Deltagarna i teknikträffen samlade till en festlig 
avslutning på lördagskvällen. 

Årets första träff 
handlade också 
om att träffas och 
ha roligt.

Bernt A 
passade 
också på att 
visa upp de 
berömda 
lackskorna 
på kvällen

Det är inte lätt att gå rakt med glasögon som gör att 
man upplever omvärlden som berusad.

Sönda-
gen bjöd på ytter-

ligare en överraskning då Norrköpings 
veteranbilklubb visade upp sina fina bilar.

Jubileumsåret 2007

    6

Rullan3-7.indd   6 2007-10-22   14:47:51



Östgötarallyt -  en färd genom historisk bygd

Östgötarallyt bjöd på en intres-
sant och vacker färd genom 
det vårliga östgötalandskapet. 
Vi besökte bl a Omberg, Al-
vastra kloster och rökstenen.

Kvällen avslutades med fest och pris-
utdelningar. Av någon anledning stod 
den manliga delen av besättningarna 
för grillningen.

Jubileumsåret 2007

Bernt och Bernt tillsam-
mans med Åke tog hand 
om deltagarna vid golfres-
tauranten i Vadstena
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Bürstner-golf i Vad-
stena.

Ett kraftigt  blåsväder gjorde att det inte 
var lättspelat. Lisbeth Widing försva-
rade med den äran sin tidigare titel och 
ny mästare på herrsidan blev Conny 
Ekman. Longdrive fanns av Anna-Lena 
Stärner och Åke Stärner.
Närmast hål kom Kerstin Lindberg.
Lagsegern gick till Bürstner-åkarna med 
231 poäng mot Östgöta Camping 251.

Vi vill tacka Östgöta Camping för lunch, 
greenfee och prisbord och klubben för 
lagpriset. Vi hoppas att vi kan hälsa ännu 
fler golfare välkomna till nästa års mäs-
terskap.

Åke Stärner

Resultat
Damklassen   Herrklassen
1. Carin Ager 74   1. Sven Elg 79    8. Ulf Floberg 86
2. Lisbeth Widing 78   2. Staffan Ager 79   9.  Leif Runemark 88
3. Gerd Stavtorp 80   3. Åke Mattsson 81   10. Johannes Jakobsson 90
4. Anna-Lena Stärner 82   4. Conny Ekman 82   11. Mats Lindin 91
5. Kerstin Lindberg 96   5. Åke Stärner 82   12. Åke Bergdahl 92
     6. Per Åke Lindblom 83   13. Stig Svensson 93
     7. Ivan Lindberg 85   14. Sten Gustavsson 99
     

Jubileumsåret 2007

Åke Stärner delar ut priser till Lisbeth Widing, Staffan Ager och 
Carin Ager

 Jubileums-generalen avgår

Under klubbens jubileumsår har Leif 
Jansson med stöd av hustru Marja-
Lisa fungerat som samordnare och 
ledare av alla klubbens engagemang. 
När vi träffas i Mantorp undrar vi 
hur det känns och hur det har varit.

- Jobbigt men roligt, säger Leif. Det 
har gått åt många arbetstimmar men 
samtidigt har vi som jobbat med de 
olika arrangemangen svetsats sam-
man. Och det skulle aldrig gått om vi 
inte samtidigt hade haft roligt. 

- Jag vill tacka alla som hjälpt till, fort-
sätter Leif. Det här hade aldrig gått 
att genomföra utan att så många ställt 
upp och jobbat. Bara planeringen i 
Mantorp har tagit flera dagar.
- Det har också varit roligt att få 
lämna ut så fina vinster i klubblotte-
riet till så många som vi har fått göra. 
Priserna har ju skänkts av olika före-
tag och klubben har också bidragit.
- Nu ska jag ta det lugnt, slutar Leif. I 
morgon far vi till Moseldalen.
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Sensommarträff i Dannäs och Sjötofta
                                - trängsel och gemyt

Dannäs säteri ligger 2,5 mil utanför 
Värnamo. Det är känt sedan 700 år 
tillbaka. Första gången Dannäs sä-
teri nämns är den 18 oktober 1335 
i ett brev till riddare Nils Dannäs. 
Sannolikt kommer namnet däri-
från. Säteriet har sedan haft olika 
adliga ägare. 1398 erhåll Ingeborg 

Mottagandet på Dannäs blev rö-
rande. När vi kört genom den långa 
allén, som förde fram till Dannäs 
säteri, möttes vi av Åke Pihl, ivrigt 
eldande under grytan och rörande i 
ärtsoppan. En gammal kokare från 
militärerna tjänstgjorde som kokkärl. 

Visst blev det lite trångt på Dannäs 
säteri när arrangörerna hade lyckats 
placera alla 50 bilarna. Men stäm-
ningen var god redan från början. 
  Redan på fredagskvällen började 
jubileumstävligen med att deltagarna 
fick gissa vad olika redskap hade 
använts till tidigare. Vid samlingen 
i säteriets förrådsbyggnad berättade 
Stefan Josefsson, en av delägarna 
till säteriet, om dess historia. Malin 
Kohls sjöng, vilket uppskattades 
mycket.
  Många lät sig väl smaka av ärtsop-
pan och ostsmörgåsarna som stod 
färdiga när vi samlades på planen 
utanför förrådsbyggnaden.
  På lördagen skedde avfärden till 
hemlig ort. Vi fick vägbeskrivningar 
att följa. Själva jubileumstävlingen, 

som bestod både av frågor och kör-
övningar uppskattades av många. 
Några saknade de vanliga tävlingsmo-
menten. Vid Sjötofta, som faktiskt 
ligger i Västra Götaland, återsamla-
des alla. Dagen var varm och några 
utnyttjade möjligheten till bad i den 
fina sjön. Andra tog chansen att lära 
sig square-dans, vilket inte blev min-
dre svettigt.

Stefan Josefsson

Jubileumsåret 2007

Magnusdotter säteriet. Hon testa-
menterade det sedan till Vadstena 
kloster. Klostret sålde det 1491 till 
Sten Sture d.ä. Gustav Vasa gjorde 
anspråk på säteriet och ägde det un-
der en kort tid. Nuvarande huvud-
byggnad uppfördes 1778. 1900 köp-
tes säteriet av Josef Petterson, som 
hade bott på ett torp under säteriet 
och gjort dagsverken som mjölnare. 
Han var farfarsfar till Stefan Josefs-
son, som berättade om säteriet.
Säteriet består av 751 hektar och är 
belägen på en udde i sjön Bolmen. 
600 hektar är skogsmark och resten 
åkermark. Skogsbruket är miljöcer-
tifierat och bedrivs enligt en särskild 
plan där man tar naturhänsyn. Det 
finns mycket hagmarker och löv-

skog. Stormen Gudrun tog 60 000 
skogskubikmeter vilket motsvarade 
50 % av skogsinnehållet. Det var 
mest granskog. Man har nu åter-
planterat mest gran, lärk och asp, 
men också björk, al, ask, lind m m 
för att få en bättre åldersfördelning 
vid avverkning.
Säteriet ägs nu av 11 kusiner. Mar-
ken brukas av tre arrendatorer.
Enligt Stefan Josefsson, som infor-
merade oss om säteriet, är man be-
redd att ordna ställplatser för husbi-
lar. Man kommer att pröva sig fram 
successivt. Klubbens medlemmar är 
välkomna. Du hittar dit genom att 
först köra till kyrkan i Dannäs. Från 
parkeringen går en allé fram till sä-
teriet.

Kvällens jubileumsmiddag inleddes 
med prisutdelning. Tävlingen hade 
vunnits av Lennart Carlkvist (295) 
med god marginal. Under kvällen 
underhåll olika medlemmar med 
sång och historier.

Dannäs säteri

Huvudbyggnaden vid Dannäs säteri
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Leif Jansson hälsar nya medlemmar välkomna i klubben

Åke Peil och Leif Jansson rör om i ärt-
soppan inför fredagskvällens fest.

Deltagarna lyssnar med stort intresse på Ste-
fan Josefsson berättade om säteriets historia 
och när Malin Kohls sjöng.

De som anordnade jubieumsträffen och jubileumstävlingen 
var Leif och Marja-Liisa Jansson, Stig och Inger Gustavsson, 
Berno och Gunila André samt Åke och Gunilla Piel.

Uppkörningen till Dannäs säteri går genom en lång allé. 
Uppställningen på gårdsplanen var kanske något trång men 
gemytlig

Jubileumsåret 2007
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Jubileumstävlingen bjöd på flera olika moment. Den började redan på fredagskvällen i Dannäs med att deltagarna 
fick gissa vad flera gamla redskap hade använts till. Knappast någon klarade alla. Det handlade om visptillverkning, 
harskramla och råttfångare. Dagen därpå innehöll omväxlande uppgifter. Vi skulle bilorientera oss fram längs med 
vackra Smålandsvägar och vid olika stationer klara körövningar. Tävlingen avslutades med en tipspromenad i Sjö-
tofta, där frågorna krävde rätt stor allmänkunskap.  Det gällde att veta att Björn Borg vunnit Wimbledon fem gånger 
eller att Panama ligger närmast ekvatorn. Att Älgen Helges hund heter Blixten visste nog de som brukar läsa serier. 
Dessutom fanns en utslagsfråga, där deltagarna skulle gissa hur många ärtor, som fanns i burken. Knappast någon 
gissade helt rätt, men någon var rätt så nära. Många visade goda kunskaper och flera ekipage hade över 100 poäng 
vilket inte var lite.

Leif och Liisa skickar iväg ekipagen 
från Dannäs med en beskrivningen av 

den första etappen. Vi fick också 
uppgift om nödtelefon om vi 

for vilse. Men ingen lär ha 
behövt använda dem.

Inger Gustavs-
son tar emot 
resultaten från 
tipspromena-
den och ber 
deltagarna att 
räkna ärtor 
- vilket inte var 
helt lätt.

På tipspromenad utmed dammarna i 
Sjötofta

Avfärden från Dannäs skedde med 
två minuters mellanrum. 

Så här 
glad blev Lennart 
Carlqvist - 295 
- när han vann jubi-
leumstävlingen med 
god marignal

Jubileumstävlingen
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Full rulle i Brevik…
Detta var en Bürstneträff utöver det 
vanliga… Temat var: ”Tjejerna skall 
köra husbil – killarna skall inte vara 
närvarande…” 

  Träffen genomfördes i månadsskiftet 
augusti-september, den sista helgen 
som Breviks camping hölls officiellt 
öppen. Campingägarna Carin och 
Staffan Ager hade tagit initiativet till 
denna lite annorlunda träff. 

  Inkörning skedde på fredagen och 
på kvällen var det kräftskiva på, utav 
Carin anskaffade, Vätternkräftor. 
Och det skall jag säga direkt… Här 
kan man snacka om kräftor… Jag vill 
påstå att jag har sett ett antal kräftor 
i mina dar, men aldrig, aldrig har jag 
sett dess like i storlek… 8- 10 kräftor 
på ett kilo… Det du… Jag vet i alla fall 
nu vart jag skall åka och köpa kräftor i 
fortsättningen… jo, jo, i Hjo…

  Det skall väl nämnas, att vid 
inkörningen var det ovanligt många 
damer som satt bakom ratten… Det 
var kanske en första grundlektion, 
eller så var det en form av att visa att 
”här ser ni en som redan kan…”

  På lördagsförmiddagen blev det 
”split up”. Vi herrar lastades i en buss 
och lämnade fältet. Damerna blev 
kvar för att träna husbilskörning. En 
enda herre blev kvar, utbildaren Åke 
Johansson som fick ta hand om alla 
damerna…

  Grabbarna fick besöka ett museum 

i Mölltorp. Bilmuseum kallades det 
och visst fanns där ett antal äldre 
bilar, men höjdaren var ju att få se en 
unik samling av äldre dragspel. Själv 
gjorde jag en grov uppskattning av 
antalet bälgaspel, som exponerades 
och landade på cirka 90-talet..!

  Sedan gick färden vidare till Forsvik, 
som kanske är mest känt för sin 
sluss. Här fick vi gubbar en otroligt 
fin guidning av Bernt Breding som 
berättade om både Forsviks bruk och 
om projektet ”Eric Nordvall 2” som 
är ett arbete i att återskapa Sveriges 
första hjulångare, en båt som drevs 
fram av en ”kraft av en inre eld”, det 
vill säga ångmaskin. Föregångaren gav 
en ny dimension åt transporter i vårt 
land. En tur Stockholm – Göteborg 
tog med ångbåt cirka 4,5 dygn jämfört 
med diligensens dubbla tid och med 
övernattning. 

  Efter att vi gubbar avnjutit en pytt 
på Forsviks slusskafé mötte bussen 
upp igen för återfärd. Det är ingen 
överdrift att säga att en och annan 
”gubbe” var oroad inför återkomsten 
till Brevik… - Lameller är dyra, sa en 
orolig man…

  Då vi kom tillbaka till Breviks camping 
fick vi gubbar sätta oss på åskådarplats 
och bese när våra ”bättre hälfter” 
defilerade förbi oss genom serpentiner 
och andra körgårdsmoment som 
om dom inte gjort annat än att köra 
husbil. Det skall också nämnas, att 
flera av dessa kursdeltagare aldrig 
suttit bakom ratten på en husbil….

Flera av gubbarnas ögon stod minst ut 
en decimeter från huvudet…

  På kvällen hade vi gemensam 
grillafton och gissa om damerna stod 
i fokus… (det gör dom väl alltid, men 
ändå, särskilt denna kväll… ) Det 
gemensamma omdömet var i alla 
fall att detta var en mycket nyttig och 
trevlig träff. Naturligtvis, höjdes röster 
om en fortsättningskurs till våren. 
Hoppas att det blir så. Tack för en 
nyttig och trevlig helg på Breviks 
camping!

Ulf Floberg 565

Jubileumsåret 2007

Carin Ager, som anordnade träffen 
med bilkörning för tjejer och som 
tillsammans med Staffan driver Bre-
viks camping

När kvinnorna fick styra...
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Jubileumsåret 2007

Klubbens nya styrelse
Överst från vänster: Kennet Johansson (349),  Jan Bromsjö (454), Bertil Käll (363, Staffan Ager (291)
Sittande från vänster: Bengt Erdman (535), Britt-Inger Birkeland (504), Pär Bergfoth (199), Jan Wilhelms-
son (001), Leif Sjögren (226)
Längst fram: Marja-Lisa Jansson (333), Ulf Solgren (123)

Årsmötet på Elmia blev en lugn 
tillställning. Den avgående styrelsen 
beviljades ansvarsfrihet och val-
beredningens förslag gick igenom 
med acklamation. Vilka som valdes 
framgår dels ovan dels i bifogad med-
lemsmatrikel.

Gunnar Lundqvist (277) fungerade 
som mötesordförande, vilket han 
gjort under de senaste fem åren. Staf-
fan Ager satt sekreterare.

I verksamhetsberättelsen hade 
styrelsen konstaterat att klubbens 
ekonomi är god. Medlemsavgiften 
för kommande år blev oförändrad 
200 kronor. Det finns för närvarande 
något över 400 medlemmar i klub-
ben och nya skrivs in löpande.

På årsmötet fastställdes också 
reglerna för Bürstnergolfen. De 
hade utarbetats av golfansvarig inom 
klubben och följer i stort golfförbun-
dets anvisningar med anpassning till 
klubbens behov.

Årsmötet avslutades med en kaval-
kad över klubbens historia författad 
av Maj Sellering (11). Se fortsätt-
ningen.
 

Årsmöte 2007 på Elmia

Staffan Ager var sekreterare och Gunnar Lundqvist ordförande vid års-
mötet
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Om man vill kalla honom för 
Number one, Mr Bürstner, Gubben, 
eller kort och gott bara Wille kan gå 
på ett ut.  Det är bara att välja epiteten. 
Det är sällsynt att han kallas Jan.

Hur som helst: Den 15 september 
1997 såg han till att starta Bürstner 
Husbils Club vars förste ordförande 
han blev.

   Den 15 september 2007 stod Jan 
Wilhelmsson på samma plats på 
Elmia i Jönköping, vald till klubbens  
hedersordförande.

 Självklart blev han den förste på 
den posten eftersom han under nära 
ett decennium  innehaft rollen som 
ordförande för en klubb som år 

efter år vuxit i storlek. Och kanske i 
betydelse.

- Det var en fantastisk upplevelse, 
konstaterade han efter senaste  
årsmötet. Jag var väl inte helt beredd 
på valet. Men roligt var det. Klart 
man blev glad. Och självklart lite  
rörd …

- Några större ovationer uttryckte han 
inte i sitt tack för valet, blommorna, 
diplomet  och applåderna.

- Men jag är inte mycket för att 
uppträda och hålla tal, konstaterar 
han något överraskande samtidigt 
som han förklarar att han varit med 
och dragit igång ett flertal föreningar 
under åren.

- Men jag har nog varit bättre på att 
få saker att rulla på. Det där med att 
uppträda och hålla låda har andra 
varit bättre på. Det har man kunnat 
utnyttja. 

 - Där har bl a Jan-Åke Eriksson varit 
en stor tillgång. Han har ju också 
varit med från starten. När jag blev 
ordförande och kassör så blev han 
sekreterare och tidningsredaktör. 
Och så har han varit duktig på att 
uppträda och förklara även om han 
ibland varit väl så detaljerad. Det 
senare sagt med ett uppskattande 
skratt.

  - Det är många som har gjort 
oegennyttiga insatser för klubben. 
Alla har jobbat utan ersättning  och 
satsat mycket fritid för klubben. Så 
måste det ju vara.

   Det där med intresset och vurmen 
för klubb– och föreningslivet är 
tydligt på fronten av Willes egen 
husbil. Den är smått ”nedkletad” 
med dekaler där hans egen Etta (1) 
tillsammans med Bûrstner-dekalen 
vekar vara det han är mest stolt 
över.                 

 Men medlemskapet i Motor Home, 
MHF och Caravan Club uttalar han 
sig också positivt om. 

- I alla dessa verksamheter 
görs mycket för att skapa 
sammanhållning och trivsel och det 
jobbas för medlemmarnas bästa 
noterar han. I slutet av 1980-talet 
åkte jag till ett möte i MHF och 
åkte därifrån som klubbchef.

   Men åren som kreditchef för 
företaget Trelleborg och idogt jobb 
i föreningslivet tog sin tribut i form 
av sjukdom och så småningom 
pensionering från företaget. Men snart 
rullade det igång igen i föreningslivet 
samtidigt som antalet ”förbrukade” 
husbilar ökade i antal.

Han fick som han Wille
det blev en klubb...

Pär utnämner Jan till hedersordförande och lämnar över diplomet

Porträttet
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 - När jag kände mig hemma med 
nuvarande märke kändes det 
naturligt att starta en klubb. För 
sammanhållningen och vikänslans 
skull.

 - Och visst är det fantastiskt att 
det som drogs igång med 100 
medlemmar för tio år sedan rullat på 
så att medlemsnumren idag pendlar 
mot 800.

 Även om tiden i ledningen för 
Bürstnerlubben gått lite ”på räls” 
erkänner Wille att allt inte varit frid 
och fröjd. 

 -Att jag står i Östgöta Campings 
monter på mässor har nog stundom 
kritiserats. Man har ibland  sett mitt 
uppträdande som en form av gisslan 
hos företaget mer än som  klubbens 
representant. 

 - Jag står där för Bürstnerklubbens 
skull. Jag säljer inga husbilar. Det är 
företagets sak. Men jag tror att jag 
rekryterar medlemmar. Jag har dock 
ständigt motsatt mig att klubben ska 
ta ställning mot företaget i eventuella 
tvister. Uttalandet kan förefalla något 
paradoxalt eftersom medlemskapet  
i klubben handlar om stötta varandra 
med kunskaper och erfarenheter 
om eventuella fel och brister hos 
fordonen. 

  - Jag har ansett att klubben ska 
fungera neutralt, säger han med 
ett stänk av tjurighet i rösten. Han 
verkar dock medveten om att hans 
inställning inte har stått oemotsagd.

   Men att närheten mellan klubben 
och generalagenten för Bürstner 
är lite av ett givande och tagande, 
erkänner han. Östgöta Camping 
inser fullt ut klubbens betydelse. 
Det visar man ju på många sätt. Om 
man inte förstår sig på värdet av en 
fungerande klubb så kanske inte 
klubben finns fortsättningsvis…

  - Vill man kalla det för utpressning 
var så god. Jag kallar det för 
samverkans. Det blir positivt för 
parterna.

 - Jag tror att klubben har 
stor betydelse vid valet av 
husbilsmärke. Vi har till och med 
sett att människor som byter till 
andra märken återkommer, bl 
a för att man trivs i klubben och 
den vänskap som finns där. Där 
blir klubben ett säljargument som 
företaget har nytta av.

  Jan Wilhelmsson nämner ofta 
ordet integritet. Då menar han 
förmodligen att hålla sig på sin 
kant.

Så är det nog, konstaterar 
han. Jag har inte haft många 
personliga kontakter vid sidan av 
klubbjobbet. Det beror nog på 
min personlighet. Det är inte fråga  
om högfärd. Men man undviker 
att hamna i kotterier. 

  Man får en känsla av att han sett 
ledarens roll som att jämka och 
ljuta olja på vågorna och inte bli 
partisk och delaktig i trubbel eller 
motsättningar. 

Att helt lägga av från gnetandet i 
klubben tänker inte den nyvalde 
hedersordföranden göra.

  Bl a ska han fortsätta att sköta 
medlemsregistret. Om det är förenat 
med drömmen om att en vacker dag 
få registrera medlem nummer 1 000 
framgår inte, men är fullt tänkbart.

  Under tiden får han fungera som 
klubbens grå eminens, eller vit om 
man så vill med tanke på färgen på 
den stundom välansade kalufsen.

    Och husbilsåkandet kommer nog 
inte att bromsas. Kanske blir det 
tvärtom. Alltså full gas framåt.

- Jag har redan köpt en ny bil säger 
han och avslöjar att det blir samma 
modell som nu körs av efterträdaren 
på ordförandeposten.

  Att bilbytet skett i avundsjuka mot 
efterträdaren tillstås väl knappast.

- Däremot undrar jag nog över vad 
jag skall med så stor bil…

  Man kan väl misstänka att den skall 
användas till nya resor kors och 
tvärs med  ständigt åkande Karin i 
passagerarstolen.

- Att hon inte kör torde väl bero 
på att hon inte har körkort. Varför 
hon inte har det vet jag inte, men 
så är det.

- Karin  bor i Malmö och jag i 
Trelleborg. Jag vet inte om det 
kallas för att vara särbo eller 
delsbo.

När de kommer åkande i husbil 
måste de väl i alla fall betecknas och 
betraktas som sambos…  

Bilen är fylld med dekaler men ettan kommer först

Porträttet
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Jan-Åke gick
men stannar...

När Jan-Åke Eriksson  vid senaste årsmötet 
lämnade sina uppdrag gjorde han det med 
sång och musik. Efter år som sekreterare, 
hela tiden som tidningsredaktör, ofta som 
materialhållare och körare av lekutrustningar till 
höstträffar, skötare av högtalaranläggningar och 
ordningshållare i största allmänhet avslutade han 
sin period med en sång som innehöll både vemod 
och framtidstro.

- Folk har kommit och gått som medlemmar. 
Roligast har varit när de kommit tillbaka .Det 
har känts som ett gott betyg för klubben.  Själv 
uttrycker han dock inga planer på att gå – eller åka 
åt annat håll.  

  Om vi i redaktionen tolkat hans energi och 
envetenhet rätt  så torde han få svårt att  finnas 
med i verksamheten  utan att göra insatser.

Jubileumsåret 2007

Maj Sellering hade författat en kavalkad över klub-
bens 10 år. Ulf Solgren läste och flera uppträdde.
  Mycket har hänt under åren som gått och sedan 
klubben startade. Från början var det Janne Wil-
helmsson och Jan-Åke Eriksson som fick sköta det 
mesta. Sedan har kretsen av aktiva klubbmedlem-
mar utvidgats och allt fler har engagerats i olika 
träffar.
  Redan i början hade klubben en resa till Kehl och 
såg på tillverkningen av husbilar. En resa som blev 
mycket uppskattad. År 2000 gjordes en resa till 
Höga Kusten och Silvervägen.
  2001 började golftävlingarna som sedan fortsatt. 
Samma år dog Josef Sonius som varit klubbens kas-
sör.
  Klubben har under åren haft träffar i bland annat 
Ullared, Kumla och Kvarntorp med flera platser. 
Olika medlemmar har ansvarat för träffarna.
Flera klubbmedlemmar har medverkat vid klubb-
träffarna. De berömda lackskorna förevisades av 
Bernt Arvidsson redan 1998. De har sedan levt med 
och förekommit på flera träffar. Så också vid jubileet 
förutom vid teknikträffen på Bråvalla i Norrköping.  
  2002 kom en brud i lyxförpackning.

Maj Sellering som tuff brud i lyxförpackning

Kavalkad över decennium
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Christin Johansson uppträder som konfirmanden 
som vill ha en egen synt. Det gjorde hon första 
gången 2003

Christin Johansson sjunger om att blända av till 
halvljus. Det hände första gången 2001.

Maj Sellering, denna gång som fiskar-
gubbe

Maj Sellering och Christin Johansson som far 
och dotter i ett beljublat framträdande.

Jubileumsåret 2007

Jan och Yvonne Bromsjö samt P O och Sonja Sjöberg 
sjunger på tyska för att hedra den tyska gästen från 
Bürstner
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 450 kom till Torgnys fest                      

      STOR SUCCE I MANTORP

Vet ni att Bürstner Husbils 
Club föddes i en Hymer-bil 
på Elmia i Jönköping?!

Det var Östgöta Campings 
vd, Torgny Ekman som 
kom med förslaget och 
Hymer-bilens ägare Jan 
Wilhelmsson som nappade 
på idén. Bildandet av 
klubben skedde redan innan 
Jan Wilhelmsson hunnit byta 
bilmärke. Men sedan har 
han varit märket Bürstner 
trogen som det brukar stå 
i födelsedagsrunorna. Och 
att han dragit med andra i 
denna märkestrohet framgick 
tydligt i Mantorp sista helgen 
i september.

En strålande Grand Finale på ett 
närmast formidabelt jubileumsår.  En 
värdig avrundning på ett decennium 
som skall rulla vidare i ny samvaro…

   När 200 husbilar sista helgen i 
september rullade in och prydligt 
radades upp på parkeringen utanför 
travrestaurangen och totohallen i 
Mantorp var det för att 500 personer 
var bjudna på stor baluns med 
Torgny Ekman och hans företag som 
värd..

   Redan på parkeringen såg 
man prov på ett gott samarbete 
mellan företaget och köparna av 
produkterna. 

   Där placerades bilarna med 
närmast centimeters precision 
dirigerat av organisationsvana 
gruppen från Östergötland och 
Småland med husbilsklubbens 

jubileumsansvarige Leif Jansson i 
spetsen. I två långa dagar hade då 
dussinet herrar och damer rutat 
in parkeringen, paketerat kassar 
med välkomstpresenter och stått i 
snålblåsten med dirigeringskäppar 
och styrt fordonen rätt.

- Jobbigt men roligt summerade 
en något tröttkörd Leif Jansson 
när det dagen efter festen var dags 
att upplösa festligheterna.

   -  Skall vi räkna tid så har så har vi 
lagt ned flera hundra arbetstimmar  
bara på parkeringen och 
organisationen kring detta. Vi erbjöd 
Östgöta Camping att hjälpa till.

    Men Östgöta Camping hade inte 
sparat på krutet när det gällde att 
”bulla upp” för en brakfest. Allt för 
att visa uppskattning för Bürstner 
Husbils Club som på ett decennium 

Torgny Ekman, 
chef för Östgöta 
Camping, hälsar 
deltagarna 
välkomna till 
jubileumsfesten 
i Mantorp

Omkring 200 Bürstnerbilar fick plats på parkeringen framför Mantorpstravets restaurant

Jubileumsåret 2007
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 450 kom till Torgnys fest                      

      STOR SUCCE I MANTORP

blivit en av de största klubbarna i sitt 
slag och som har en enorm betydelse 
för det bilmärke för vilket Östgöta 
Camping är generalagent.

-  Vi satt ett par personer i en 
husbil på Elmia i Jönköping för 
tio år sedan och jag kastade fram 
förslaget om en husbilsklubb. 
Personen jag nämnde det till 
var Jan Wilhelmsson och han 
nappade direkt, trots att vi satt i ett 
annat bilmärke som Wille körde 
då. Men han visade flexibilitet. 
Det avslöjade Östgöta Campings 
VD Torgny Ekman vid sitt 
hälsningstal inför festligheterna i 
travrestaurangen.

   Att Wille bytte bilmärke får väl 
ses som självklart samtidigt som 
han lyckades trumma ihop runt 100 
medlemmar till klubbens start. 

   Nu blev Jan Wilhelmsson och 
husbilsklubben blomsterhyllade, 
Jan i egenskap av grundare och nu 
hedersordförande och klubben via 
nye ordförande Pär Bergfoth.

   Under en blöt lördag (duggregn 
och hällregn) genomförde en 
tipsvandring genom företagets 
ombyggda lokaler. Jan och Yvonne 
Bromsjö vann tipstävlingen. De 
och övriga tio pristagare belönades 

med fina priser.  Middag i 
travrestauranten var både god och 
gemytlig. Den hemliga gästen visade 
sig vara Lill-Babs (Svensson), som 
inför en jublande publik framförde 
både gamla slagdängor och nyskriven 
musik, som handlade om vikten av 
att ta tillvara den tid vi har och vara 
rädda om varandra. 

Omkring 200 Bürstnerbilar fick plats på parkeringen framför Mantorpstravets restaurant

Bernt Arvidsson 
och Berno Andrén 
hörde till dem som i 
regn och blåst anvi-
sade alla plats

De som hjälpte till med incheckningen vid Mantorp hade 
möjlighet att ta skydd undan regn och blåst

Jubileumsåret 2007
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  Efter presentation av klubbens 
styrelse och funktionärer 
bjöds Guido Moosmann från 
Bürstnerbilarnas tillverkare i 
Tyskland på en rafflande färd 
med en racerbil på travbanan.             
Tyvärr vet vi inte om han blev helt yr 
efter detta eftersom färden avslutades 
med att bilen snurrades runt flera 
varv.

  Att kvällen avslutades med dans 

och umgänge får väl ses som en 
självklarhet. 

  När husbilarna på söndagen körde 
ut från parkeringarna såg man 
idel glada miner bakom ratt och i 
passagerarsäten.  

 Klubben rullar vidare in i ett nytt 
decennium. Och framgångarna från 
det första årtiondet kan inte enbart 

tillskrivas en man. Många andra har 
varit med från start och idogt satsat 
tid och pengar på för att klubben 
ska fungera. Och nya tillkommer 
ständigt.

  Nye ordföranden Pär Bergfoth 
understryker så ofta han kan:

- Den här klubben är väldigt rolig 
att jobba i, och för. Och allting sker 
ideellt.    

   Efterlysning

Vi efterlyser en medarbetare 
till vår web-redaktör, Leif Sjö-
gren. Om Du är intresserad 
- tag direkt kontakt med Leif 
Sjögren
leif.sjogren@bredband.net
Du bör vara datakunnig och 
helst ha tillgång till bredband.

Lill-Babs 
var kvällens 
överrask-
ning. Hon 
sjöng om 
vikten av att 
ta väl hand 
om varan-
dra och vara 
rädd om 
varandra 
den tid vi 
har. 

Flera av deltagarna i middagen hade varit med sedan klubben bildades
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               Vildmarksvägen
        - en fjällvandring med bil
Det är svårt att säga var vägen 
börjar. Åker vi den medsols startar 
den i Strömsund i Jämtland; Kör vi 
den motsols startar den i Vilhelmina 
i Västerbotten. Den behöver inte 
heller landa i nämnda orter. Man 
kan välja andra vägare för avstickare 
och ändå få fina upplevelser. 

Men hur man nu än väljer att resa: 
Man blir inte besviken. 

  Vildmarksvägen är för alltid i 
våra hjärtan. För lugnet, harmonin, 
glimtarna av vildmark, av låglänt 
skogsland, av milsvid fjällvärld, för 
bilderna av människans kamp i vresig 
natur…

  Om vi inte vill bryta ut från 
Vildmaksvägen och ”gena” i 
milslukande färd mot Sorsele, 
eller vid sydlig körning byta väg i 
Gäddede, gör en sväng in i Norge 
och återvända till Sverige via 
Valsjöbyn och vika mot Föllinge, 
Hammerdal eller styra direkt mot 
Östersund…

  En färd på Vildmarksvägen blir  till 
en fjällvandring i fåtölj. En bekväm 
färd på goda vägar, åtminstone 
sommartid och när vädret visar sig 
från ”turistsidan”. När vinden viner 
över fjällvidderna; när slagregnet 

kan förvandlas till hagelskurar eller 
snöglopp blir värmen i bilhytten en 
välsignelse. 

   Vi blev snabbt så betagna av att 
färdas på Vidmarksvägen att vi har 
gjort färden i båda riktningar. Och vi 
har gjort de avvikelser vi berättat om. 
Vi har stundom haft tur med vädret. 

Vad  gör väl att  temperaturen krupit 
nära nollstrecket och dimman 
svept över fjälltopparna. Vi känner 
andakt i en natur där fjällvråken och 
kungsörnen härskar och då vi i flera 
mil färdas över rent kalfjäll där inte 
ens dvärgbjörken kan slå rot. Där, på 
Stekenjokksplatån, mer än 800 meter 
över havet fick Stekenjokksgruvan 
sin korta historia. 

  Det är främst nyfikenheten på 
Stekenjokk som fick oss att åka hela 
Vildmarksvägen första gången.

                            

    Tuffa snöstormar
  Som journalist i norr minns 
jag öppnandet av gruvan 1976 
och stängningen 1988. Då hade 
hundratals miljoner satsats 
för byggandet av gruvan; på 
anrikningsverket; på byggandet av 
vägar för frakten av den anrikade 

malmen; på byggandet av gruvbyn i 
Klimpjäll;  på övernattningsbaracker 
uppe på fjället när snöstormarna satte 
stopp för transporter av manskapet. 
För visst blev det stopp när Europas 
största snöslunga inte förmådde hålla 
vägen farbar när det stormade som  
hårdast.

- Visst hände det att vi fastnade i 
drivorna. En gång satt vi fast ett halvt 
dygn berättar en man vi träffade 
i Norgefarargården  i Klimpfjäll. 
Han körde buss med manskap hela 
gruvtiden och blev kvar i Klimpfjäll 
efter stängningen.

- De  flesta husen i gruvbyn såldes 
till turister. Men jag kände för att 
stanna, säger han. Jag trivs med 
fjällvärlden, säger han och gör 
en svepande gest mot fjällen och 
sjösystemet nedanför byn

  Åtta miljoner ton malm hann 
brytas innan gruvan stängde. 
Koppar, zink och silver var 
huvudsaken. Men nära ett ton guld 
kom ut vid slutbehandlingen vid 
Rönnskärsverken.

Dit fraktas malmen på lastbilar som 
gick i skytteltrafik de 14 milen till 
Lövliden och sedan 38 mil med tåg 
till Rönnskär. Med 190 anställda 
hade gruvan en stor betydelse för 
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bygden. Det var väl därför Boliden 
Mineral, som stod för brytningen, 
lyckades tvinga fram pengar av staten 
och kommunerna för att förlänga 
brytningen något år.

                                              

 Vinstbegäret fick styra  
- Det var som vanligt profiten  som 
styrde. Boliden fann vinsten på 
17 procent för låg för att  bryta 
med  fortsatt lönsamhet. Med 
dagens efterfrågan på mineraler 
har intresse visats för att återuppta 
brytningen. Men tillstånd till detta 
anses inte troligt.

 Allt detta faller i minnen när man 
står vid gruvstenen mer än 800 
meter över havet och läser på den 
enkla kopparskylt som berättar 
om den korta men intensiva 
gruvhistorien.

Allt städades bort, eller gömdes 
under ytan när gruvan stängdes.

- Det ligger massor av 
maskiner och bråte gömt 
under jordmassorna, säger 
ortsbefolkningen. Det är mest på 
ytan det ser välstädat ut.  Även om 
nedläggningen lämnat oreparabla 
sår i den vackra naturen. Hur 
som helt: larmet och dånet från 
gruvepoken, om man nu kan kalla 
12 år för epok, har tystnat. Nu 
är det fjällvråken, kungsörnen, 
renarna och turisterna som 
”härskar” på vidderna.  

  Och att befinna sig där uppe och 
låta blicken förlora sig över milsvida 
fjällhedar väcker närmast sakrala 
stämningar. Närheten till den norska 
fjällvärlden är påtaglig. Inte ett träd 
växer där på höjderna. Bara lava och 
mossa lyser på fjällsidorna där snön 
ligger kvar i branterna hela åren.

      Kort öppettid
  Bara ett par sommarmånader är 
vägen  över Stekenjokk öppen för 
trafik.  När den ska öppnas 6 juni 
kan det fortfarande ligga många 
meter höga drivor sedan snöslungan 

farit fram. Och när den stängs för 
trafik 15 oktober har oftast vintern 
markerat sitt antåg.

Men Vildmarksvägen är inte bara 
gruvan i Stekenjokk. Vägen, de 
brusande älvarna, forsarna och 
vattenfallen, de små orterna, 
lapplägren och sjöarna ger 
hugsvalelse för oss som färdas i våra 
husbilar.

  De 20 milen är ingenting som 
passar den som vill fara fram med 
”formel ett-fart”. Färden passar den 
som älskar upplevelser, som finner 
behag i att besöka den samiska 
kyrkstaden i Fatmomakke med de 
många välbevarade timmerhusen och 
kåtorna och den lilla campingplatsen 
där man ligger tryggt vid den svagt 
brusande älven; eller man besöker 
samernas midsommarvistet i 
Ankaredet. 

 Den som uppskattar tillvaron i 
Marsfjället skugga, för att travestera 
en bok av Bernhard Nord, som 
skrev någon gång på 1930-talet, kan 
göra en avstickare till Marsliden och 
bese ett annat gammal lappläger.

  Ger man sig tid att stanna upp på 
någon av de rastplatser där många 
familjer parkerar i dagar och veckor 
för att fiska i jokkarna kan man få 
vänliga och intressanta kontakter 

med människor som verkligen älskar 
de brusande forsarna och fiskandet 
från stränderna.  

                                   

Svårslaget köldrekord
  Med eller motsols på 
Vildmarksvägen. Vi är nog mest 
förtjusta över att åka motsols 
med början i Vilhelmina. Redan 
efter någon mil kan vi göra första 
nattstopp. Vid stranden av Malgovik 
får vi en underbar kväll i den dalande 
solen som ger ljuset ett blålila 
skymmer över Malgomaj. Vi besöker 
Malgoviks främsta turistattraktion. 
En stor skylt som berättar om 
det köldrekord som sattes här en 
köldvinter på 1940-talet.

Trappstegsforsen
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  Tidigt bryts den skogsklädda 
omgivningen av fjällvärlden som 
fyller vindrutan med en fantastisk vy 
större delen av färden.

  Efter klättringen upp mot 
gruvplatån blir färden ända 
ned mot Gäddede en lång och 
bränslebesparande utförsbacke. Mest 
betagna blir vi av anblicken av Stora 
Blåsjön som denna dag ger syn för 
sägen. Den bläck- och koboltblå 
vattenytan förklarar  det träffande 
namnet på den stora sjön omgiven 
av fjäll.

  I Gäddede väljer vi att ”bryta av” 
från Vildmarksvägen och gör en 
tiomilasväng genom Norge för att nå 
Valsjöbyn där författarinnan Kerstin 
Ekman en gång bodde och bl a skrev 
sin kritikerrosade bok ”Händelser 
vid vatten”. När man ser de vackra 
vattensystemen kan man ana vilken 
betydelsen naturen haft både för den 
boken och andra av hennes litterära 
skapelser.

      Oförglömligt
  En beskrivning av några tämligen 
futtiga mil av ett nordiskt vägsystem 
kan inte bli annat än fragmentariskt. 
Och om antalet mil kan ses som 
tämligen futtiga blir inte resan futtig, 
tvärtom den blir en oförglömlig färd, 
åtminstone för den som färdas med 
vaken blick. Vildmaksvägen är till 
för den som orkar stiga ur bilden, 
vandra över spångar och broar, efter 
leder och stränder och samtala med 
människor som präglats av både 
stillheten och kärvheten på gränsen 
mellan Sverige och Norge…  

  Bara drygt fyra månader av den 
tid vi pläga kalla vår sommar och 
höst har vi rätt att köra på den 
väg som i mycket skapades för en 
kort gruvepok. Det asfaltband som 
slingrar över fjäll, genom dalar och 
skog och efter forsande bäckar och 
älvar får man lust att återbesöka. 

  Vi lovar…

Norgefarargården i Klimpfjäll, nära gruvbyn

Enda minnet av Stekenjokkgruvan - sten med kopparskylt

Fatmomakke - samernas kyrkby och mötesplats. 

     23

Rullan3-7.indd   23 2007-10-22   14:51:09



     Praktiska tips

  Vildmarksvägen går från Vilhel-
mina, över Malgovik, Stalon, Saxnäs, 
Klimpfjäll, Stekenjokk, Stora Blå-
sjön, Gäddede till Strömsund. Du 
kan fara i båda riktningarna, men vi 
tyckte, att färden från Vilhelmina var 
finare. I Gäddede kan du välja att 
fara väg 74 in i Norge och sedan väg 
67-340 mot Östersund. Efter Valsjö-
byn kallas det Fiskevägen. När du far 
från Vilhelmina heter det från början 
Sagavägen.

  Vildmarksvägen är öppen mellan 
den 5 juni och den 15 oktober.

  I början av Malgovik finns en turist-
parkering, där man kan stanna över 
natten.

  Mellan Stalon och Saxnäs finns två 
bra parkeringsplatser, där man kan 
övernatta.

  Trappstegsforsen erbjuder också 
bra möjlighet att övernatta. 

  Från Klimpfjäll och över Steken-
jokk finns flera bra platser att stanna 
på. Du kan t o m övernatta på kalfjäl-
let, men räkna med att det kan vara 
kallt. 

  Från norska gränsen ner mot Kro-
kom finns flera bra fiskecamp-plat-
ser. Bl a söder om Valsjöby – Tosk-
strömmen. En mycket fin rastplats 
hittade vi i Häggsjövik. Där fanns 
både toaletter och fina grillplatser, 
samt möjlighet att slänga skräp.

  Räkna inte med så mycket service 
på dessa platser. I bästa fall finns 
torr-dass. Vill du komma till en 
camping finns en liten fin och vänlig 
camping vid Fatmomakke. Den är 
väl värd ett besök. Dessutom finns 
campingar i Klimpfjäll, vid Stora Blå-
sjön och i Gäddede. Givetvis finns 
campingar också i Vilhelmina och 
Strömsund.

Torhamns udde

Från E 22 väster om Karlskrona kan Du fara ut mot Torhamn. Torhamn är 
en fin liten fiskeby. Därifrån kan du fara vidare ut mot Torhamns udde, där 
det finns en bra parkering. Tillgång till torrdass. På udden finns bl a en fågel-
station. Fint att vandra runt och se båtar glida genom sundet in mot Karlskro-
na. Får och kor betar på udden varför det är viktigt att stänga grindar efter sig. 
Du kan sedan fara vidare mot Sandvik och upp mot Kristianopel. Vägen är 
rätt smal, men visar ett typiskt landskap för Blekinge med bland annat gärds-
gårdar och rik vegetation.
I Ekenäs något norrut utmed kusten går också att parkera bra på hamnpla-
nen.

Öland
I Böda och Byxelkroks hamn har inrättats ställplatser för husbilar. Mot en 
avgift om 100 kronor får Du tillgång till toalett och dusch. I Böda ingår också 
ström.

Motala
I Motala finns en ställplats för husbilar vid vandrarhemmet, som ligger vid 
Göta Kanal. Observera att järnvägsundergången närmast vandrarhemmet 
bara håller 2,90 m i höjd vilket gör att man får välja en annan väg dit. Platsen 

 Intressanta platser...

Vingård i Frankrike
Revena heter en mycket trevlig 
vingård i Frankrike. På gården finns 
en vinstock som heter Bürstner 
planterad av medlem 123. Vingården 
har fem elplatser och alla bekvämlig-

heter. Familjen är mycket trevlig. Allt 
enligt Leif Sjögren (226)

ligger vid den gamla torrdockan.

Ljusselsforsen
Vid riksväg 45 norr om Moskosel 
finns en rastplats söder om Piteälven. 
Norr om Piteälven har man gjort 
iordning gläntor vid älven där 1 - 2 
husbilar kan få plats. Lugnt och fint 
vid den brusande älven. I den intil-
liggande kiosken kan man köpa rökt 
röding.
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Teknik

Att navigera till sjöss och på 
land…

Det började till sjöss…

För många år sedan köpte vi en 
navigator till vår segelbåt. Det var 
en så kallad Mark 1 som använde 
sig av deltasystemet. Detta system 
var uppbyggt med master, som var 
utplacerade längs med kusten och 
sände ut radiovågor, som möttes. 
Systemet innebar att det kunde uppstå 
rätt så kraftiga missvisningar, men det 
var ändå bra. Vi hade sett fiskare, som 
hade en tidning över kompassen och 
bara använde sig av sin navigator för 
att hitta tillbaka till platsen, där de lagt 
sina nät. Så småningom ersattes Mark 
1 av en gps-navigator, som angav 
position efter åtta satelliter. Helt 
fantastiskt tyckte vi. Fast amerikanarna 
hade ju lagt in missvisningar, så ibland 
hamnade vi utanför hamnpiren enligt 
navigatorn istället för innanför, där vi 
i praktiken låg. Under Irak-kriget togs 
missvisningarna bort, och också vi fick 
en bättre positionsangivelse. De sista 
åren hade vi en plotter i båten. Den 
innebar att äntligen kunde Anders, 
som var den som mest ansvarade 
för navigationen, släppa blicken från 
sjökorten och se fyrar och öar på ett 
helt annat sätt.

Men vi möttes av mycket kritik från 
gamla ”beckbyxor”. Hur kan man ta 
en sådan manick i båten? Det ansågs 
inte stämma överens med god gammal 
sjömanstradition tyckte de. De levde 
uppenbarligen kvar i en gammal värld, 
där man mest använde sig av kompass 
och i bästa fall släp-logg.

Navigator på land.

För oss blev det därför helt naturligt 
att installera en navigator i bilen redan 
från början. Trots att vi hade används 
oss av navigator till sjöss, så var det 
inte helt lätt att välja modell. Men vi 

visste att vi redan från början ville ha 
hela Europa på kartor, och vi insåg 
vikten av att ha en någorlunda tydlig 
skärm. Det fanns flera modeller, som 
svarade upp mot de kraven. För vår 
del blev det en Navman. Men trots att 
det följde med en skiva för datorn, så 
visade det sig att modellen inte medgav 
uppgradering av kartor. Något, som 
inte kändes helt tillfredsställande.

För och nackdelar.

Är det då bra att ha en navigator? 
Vi tycker det. ”Lilla fröken” som 
vi ibland kallar henne, för att det är 
faktiskt en tjej som pratar, har visat oss 
rätt på många adresser. Vi upplever 
att vi alltid kommer fram och vi 
behöver inte köra onödiga omvägar. 
I länder, där vi känt oss främmande 
i början för skyltsystem och annat är 
det en mycket stor fördel. Vi skulle 
aldrig ha klarat oss så bra utan henne 
förbi stora städer och in i städer, där 
vi aldrig har varit tidigare. Helt klart 
spar vi både körsträcka och mycket 
irritation. Sedan är det en sak att vi 
inte alltid är helt överens med henne. 
Ibland väljer vi en annan väg, och 
då säger hon utan irritation – gör 
en laglig u-sväng. När vi vägrar och 
fortsätter, så programmerar hon rätt 
så snabbt om sig och hittar nya vägar. 
Det svåra är att ställa in navigatorn 
rätt så att den stämmer med vårt eget 
tänkesätt vad gäller val av väg. Det 
gäller att välja rätt när man sätter in 
graden av snabbaste väg, kortaste väg 
mm. Precis som till sjöss så inser vi 
att man aldrig kan släppa kartan helt. 
Men måste alltid följa med. Och det 
är trots allt alltid vi som väljer vilken 
väg vi vill fara. Men på ett helt annat 
sätt kan den som hjälper till med 
orienteringen släppa kartboken och 
också se på skyltar. Efter hand har 
vi också förstått att den krävs en viss 

träning att tolka vad navigatorn säger. 
Man måste vara noggrann. Säger den 
200 meter till nästa sväng så är det 200 
meter och varken mer eller mindre. 
Ibland har vi kommit fel därför att vi 
inte har tolkat den helt riktigt. Men 
övning ger färdighet. Bra är också att 
kunna hitta närmaste bensinmack. 
Däremot litar vi inte på närmaste 
parkeringsangivelse. Husbilar kräver 
trots allt mer än andra bilar.

Att tänka på vid val av 
navigator.

Sedan vi köpte vår navigator för 
några år sedan har dessa utvecklats, 
men inte blivit dyrare. Det finns 
en mäng olika tester, som visar på 
vad olika navigatorer kan och ger 
för möjligheter. Råd och rön och 
Vi bilägare har haft tester och det 
finns också i andra biltidningar. Våra 
erfarenheter visar att det kan vara bra 
att tänka på en del saker.

1.Går kartmaterialet att uppgradera. 
Förvisso kan du räkna vad rakt fram 
är i en rondell men det är ändå bra 
om de senaste omläggningarna finns 
med. Annars finns du enligt navigatorn 
plötsligt ute i terrängen och den säger 
– gå till närmaste gata!

2. En tydlig skärm är bra. Utvecklingen 
går mot skärmar om 4,3 tum istället 
för 3,5 tum. Den ska gå att peka på. 
Räkna inte med att du som chaufför 
ska kunna läsa på navigatorn. Det 
är bra att någon bredvid gör det. 
Som chaufför får du lära dig att lita 
på rösten och tolka innebörden av 
angivna sträckor till du ska svänga.

3. Det är bra om navigatorn kan ange 
longitud och latitud eftersom alltfler 
campingar och ställplatser anges med 
detta. Då hittar du dem säkert.
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4. På de nya navigatorerna finns 
en mängd finesser. Överväg om 
du behöver dem. De påverkar 
priset. En speciell finess är om 
navigatorn har blue-tooth. Då 
kan du, om också mobiltelefonen 
är utrustad med det, använda 
navigatorn som hands-free.

5. Kontrollera vilket kartsystem 
som navigatorn använder. Det 
finns två, nämligen Teleatlas 
och Navtaq. Båda uppdateras 
regelbundet, men det är dyrt att 
köpa uppdateringarna. Teleatlas 
är enligt uppgift sämre på svensk 
landsbygd.

6. 3-D kartor är på gång. Kan vara 
spännande att se hur husen ser ut 
också på navigatorn men det lär 
dröja innan vi får med alla hus.

7. TMC innebär en möjlighet att 
få trafikvarningar till navigatorn. 
Det beror naturligtvis på om det 
systemet finns i det land, som du 
kör i. Enligt uppgift fungerar det 
inte så bra i Sverige, men där det 
fungerar är det naturligtvis bra att 
få förvarningar om köbildningar 
så man kan välja en annan väg.

8. Nya finesser har dykt upp i de 
senaste testerna. En dator är 
utrustad med ”Optimal route” 
vilket innebär att den väljer den 
bränslesnålaste rutten. Det finns 
också något som heter Reality 
View och Lane Assisten. Det 
första innebär att man strax före 
en korsning får upp en 3-D-bild 
på korsningen. Har du matat in 
en adress så visas också hur du 
ska köra genom korsningen. Lane 
Assistent innebär att navigatorn 
visar vilken fil man ska använda 
för att komma rätt.

Har du råd – köp en navigator till 
bilen. Det är roligt, spar tid och  
irritation samt ger möjlighet för den 
som annars läser kartan att också 
njuta av omgivningen under färden. 
Samtidigt spar du tid och pengar 
genom att resan förkortas. Du 
hamnar mer rätt.

Teknik

Stig Forsberg  (390)
skriver om teknik både i tid-
ningen och på klubbens hem-
sida. Han står för följande fyra 
artiklar.

Borgsera en husbil - inte alltid lätt
Den passerade regniga sommaren har 
möjligen gjort att några av oss kört fast 
på mjuka gräsmattor och fått begära 
bogserhjälp fört att komma loss. Av 
den anledningen kan det vara bra att ta 
en närmre koll på vad som egentligen 
gäller för bogsering av husbilar.

Bogsering generellt

Första förutsättningen är att ha 
någonstans att fästa en lina. Det finns 
som standard på de flesta husbilar 
som har standardchassi. Kontrollera 
för säkerhets skull på Din bil. Det 
finns husbilsbyggare som väljer bort 
sådant för att spara några kronor. Det 
är dessutom bra att veta var de sitter 
för så slipper man vara oproffsig när 
det är dags!

Bilar med specialchassi saknar oftast 
dragögla bak. Något som är irriterande 
när man själv vill bli uppdragen ur ett 
dike eller man vill hjälpa någon loss 
från en gräsmatta.

För ALKO finns detta att köpa 
separat. Man monterar öglan längst 
bak på den längsgående balken 
i befintliga skruvhål. Med fördel 
monteras två öglor, en på varje sida 
så, att man får jämn fördelning i båda 
de längsgående balkarna. Vad Du 
än gör fäst aldrig ett drag i någon av 
de tvärgående balkarna! Nackdelen 
med dragöglorna är att de kan skrapa 
i lite om man har långt överhäng vid 
väggupp eller kanter, men lugn, öglan 
tål det och inget tar skada. Öglan har 

artikelnummer 589 944 och kan tas 
hem av välsorterade tillbehörsbutiker. 
Priset är cirka 100:-/st ex moms.

Använd en draglina som tål kraften! 
En vanlig personbils-lina tål ofta inte 
mer än 2000 kg, vi behöver en lina 
som tål 3 - 5000 kg.

Ha om möjligt motorn igång!

När Du bogserar tänk på att ha 
motorn igång, om den startar. Utan 
motor fungerar inte servosystemen 
för styrning och broms. Krafterna 
som behövs är 10 till 15 gånger större. 
Det betyder att Du måste vara mycket 
stark i armar och ben! Du måste under 
alla omständigheter slå på tändningen, 
dvs låsa upp rattlåset.

Dra loss en bil

Ställ om möjligt dragbilen så att de 
drivande hjulen kommer närmast den 
bilen som skall dras loss. På så sätt 
får man bästa dragkraft och minsta 
hjulspinn. Låt den dragna bilen 
hjälpa till, men detta skall ske med ett 
mycket litet och minimalt gaspådrag. 
För kraftigt gaspådrag får bara bilen 
att gräva ner sig. Be några skjuta på 
samtidigt för man får ofta bara ett 
försök att lyckas. Ett vanligt misstag 
är att dragbilen drar för hårt vid det 
första försöket och gräver ner sig även 
den. Om man drar för hårt kan linan 
gå av och komma flygande med väldig 
fart. Dra därför försiktigt!
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Teknik

Bogsera igång bilen

Bogsera för att dra igång motorn är 
OK om man gör något eller några 
försök, men dra inte längre är 50 meter 
varje gång. En diesel startar alltid om 
inget allvarligt inträffat. En bensinare 
behövs möjligen ”dras torr” om den 
är för sur. Kom ihåg att vid dessa 
tillfällen är risken stor att det kommer 
mängder av oförbränt bränsle ut i 
avgassystemet. Detta kan resultera i 
en uppbränd katalysator när motorn 
väl tänder! – Dyrt att åtgärda!

Bogsera med automatlådor

Vid bogsering med automatlåda 
måste motorn vara igång för bogsering 
längre än 1 km. Om motorn inte går 
så måste Du lyfta drivhjulen om Du 
skall bogsera långt! En automat som 
”dras baklänges” får ingen smörjning 
och skär snabbt ihop! - Då blir det 
dyrt igen!

Bogsera långa sträckor

Bör generellt undvikas med husbil. 
Det är ett rejält tungt fordonståg 
som man hanterar i trafiken och 
med ett kriminellt kort avstånd till 
bilen framför. Om även dragbilen 
är en husbils så är framåtsikten noll. 
Begär proffshjälp! Minsta misstag 
och det har blivit dyrt ännu en gång! 
Vi med Bürstnerbilar har dessutom 
fri vägassistans om vi använder 
Midlandolja.

Varför bogsera när det finns 
mattor?

Ett väl fungerande alternativ när man 
kört fast är att använda de slirmattor 
som finns att köpa för någon hundring. 
De tar minimal plats och väger lite. 
Ett bra knep om man är lite tveksam 
på underlaget är att redan när man 
parkerar ställa bilen på mattorna. Bra 
om det är blött och det skall fortsätta 
att regna. Den minimala fart man 
hinner få upp på mattorna vid avfärd 
räcker oftast för att man försiktigt 
skall kunna köra bort från det kritiska 
området.

Mattorna finns hos dem som säljer 
Husvagns- och husbilstillbehör. 
t ex Östgöta Campings butiker. 
Bürstnerklubben har ju dessutom 10 
% rabatt hos ÖC.

Vi åker alla runt med reservhjul, men 
hur ofta blir det använt? Klarar vi ens 
av att byta hjul på en svag vägkant 
med en tveksam domkraft? Vi åker 
ofta med övervikt – varför inte skippa 
reservhjul/domkraft och vinna 40 kg 
i lastvikt?

Skaffa en reparationssats i 
stället

Det beror naturligtvis lite på vart 
Du brukar köra, men de flesta av 
oss håller sig till tämligen bra vägar. 
Är däcken i bra kondition och inte 
allt för gamla, 6 år eller yngre, så 
kan vi troligen lita på den till 100%. 
När hade Du en punktering sist? 
Däcken kommer inte att explodera 
eller spricka när vi är ute och kör. Vi 
kan naturligtvis ha otur och köra på 
en spik eller liknade. En sådan skada 
klarar dagens reparations-kit på burk.

Hur funkar ”punkalagare” 
burk?

I en burk lika stor som en 
hårspraysburk finns gummilösning 
och drivgas. Man dra ut det föremål 
som orsakade skadan ur däcket 
och sprayar in innehållet i hjulet. 
Eftersom det läcker så kommer 
gummilösningen att pysa ut vid hålet. 
När man sprutat i tuben så kör man 
2-300 meter så att centrifugalkraften 
fördelar gummilösning jämnt i däcket. 
Gör man inte det så får man obalans 
i hjulet. Drivgasen har sådan volym 
att den förmår ge däcket ett tryck 
av cirka 1 kg. Detta är för lågt, men 
går att försiktigt köra, max 30 km, 
på till närmaste mack. Fyll på luft till 
rekommenderat tryck. 4,5 till 5 kg 
beroende på bil. Reparations-kit finns 
i två storlekar, Köp den ”stora” tuben 

eller varför inte köpa två.

Vad säger besiktningen?

En bil som från tillverkaren är försedd 
med reservhjul och domkraft måste 
ha dessa vid registreringsbesiktningen. 
Vid kontrollbesiktning kontrolleras 
inte detta utan endast varningstriangel 
och bälten. Det är ytterst osannolikt 
att någon skulle anmärka på detta 
vid en flygande besiktning utmed 
landsvägen.

I Tyskland är det dock ett måste så 
åker Du dit ta med reservhjulet. Hur 
det är i övriga länder är säkrast att 
kontrollera före avresan.

Tveksamt om man ska ge sig 
på att byta hjul

Att i regn, mörker och dåliga verktyg 
byta ett hjul på en husbil är inte lätt. 
Inte ens hemma på garagets plana 
asfalt är det helt utan risker. Att då på 
en trafikerad väg ge sig på det bör man 
nog avråda från. Undantaget är om Du 
är van att göra det och förhållandena 
i övrig är idealiska. Alternativet är 
naturligtvis att ta det säkra för det 
osäkra och begära hjälp på plats av en 
gummiverkstad. Bürtsner-bilar som 
använder Midlandolja har dessutom 
fri räddningsförsäkring i Sverige. Ring 
efter hjälp istället och ta en fika medan 
Du väntar!

Årets modeller saknar 
reservhjul

På Elmia-mässan saknades reservhjul 
på många av bilarna. Spariver från 
biltillverkare troligen, men möjligen 
även för att vinna lastvikt.

Reserven används vid nästa 
däcksbyte

Reserven använder vi när vi köper nya 
däck då behöver vi bara lägga om och 
köpa tre nya däck, det fjärde hjulet 
har vi redan klart.

Skippa reserv-
hjulet
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Förbered bilen inför vintern
Att förbereda bilen rätt för vintern 
gör även iordningställandet på våren 
mycket lättare. Att följa alla tips som 
ges är omöjligt, men att undvika de 
dyra misstagen är nödvändigt!

Inför vintern är bilen som bäst – 
besiktiga först

Om Du har möjlighet att besiktiga 
innan Du ställer av bilen är det 
att föredra. Bilen har kört hela 
sommaren och allt har ”gnuggats och 
skakat loss”. Med en besiktigad bil så 
är det bara att dra iväg när vårsolen 
titta fram igen!

Förutsättningarna är olika

En del kan stå under tak och kanske 
även i uppvärmd lokal - lyckosar! 
Ni behöver inte göra mycket. Att 
tömma tankar och soppåsen är väl det 
viktigaste. Ordna med god ventilation 
i bilen. Tänk på att, om så krävs, ta 
bort gasoltuberna. I ett bostadsförråd  
får Du för brandmyndigheten förvara 
max en P11. På balkongen är det 
dock OK med fler.

Följande tips är mest avsedda för 
oss som tvingas stå ute under bar 
himmel.

Detta måste Du göra

Ställ upp bilen där den får bästa 
möjliga skydd, dock inte under något 
träd som fäller löv eller kan blåsa kull 
i vinterstormen. Vid en husvägg är 
inte så dumt. Låt gärna bilen luta lite 
så att regnvatten och snö kan rinna av. 
Speciellt snö som smälter och sedan 
återfryser är av ondo, bättre då att det 
rinner av. Även om det betyder en 
svart rand att tvätta bort till våren. Vik 
upp vindrutetorkarna så att ide inte 
fryser fast och den tunga vintersnön 
sliter sönder dem.

Dra inte år handbromsen utan säkra 
bilen genom att ha en växel i 1:an 
eller backen. Handbromsen har en 
tendens till att få bromsbackarna att 
kärva om bilen står en längre tid.  
Om Du står där det lutar så sätt några 
klossar under hjulen.

Tömma alla tankar och 
varmvattenberedaren. Lämna 

tankarna öppna så ventilerar bilen 
genom dem. Lämna alla kranar öppna 
och i mittläget så att luft kan passera i 
både varm- och kallvattenledningarna. 
Skruva bort duschslangen vid kranen 
så att den hänger fritt.

När Du tömmer vattensystemet börja 
med att öppna alla kranar fullt i 
mittläget, då kommer luft in och vattnet 
kan rinna ut lättare när Du öppnar 
de nedersta avtappningsventilerna. 
Bürstner föreslår att man använder 
tryckluft för att blåsa ut kvarvarande 
vatten.

Det är inte alla som har tillgång till 
tryckluft, gör då så här: En pump för 
att pumpa luftmadrassen duger bra. 
Skaffa en gängad koppling som passar 
på Dina kranar/duschslang. Stäng alla 
kranar och låt avtappningsventilerna 
vara öppna. Gå nu från kran till kran 
och blås igenom systemet del för del, 
kallt för sig och varmt för sig. Stäng 
kranen och gör om proceduren vid 
resten av kranarna. Glöm inte att 
öppna dem fullt i mittläget när Du är 
klar.

Stäng alla mörkläggningsgardiner så att 
inte solen värmer upp bilen invändigt 
i onödan. Varm luft är ju fuktig luft 
så värm inte upp bilen korta stunder. 
Om Du värmer upp den så skall Du 
göra det under något eller några dygn 
så att fukten hinner vandra ut.

Töm skåp på allt som kan frysa och 
på sådant som kan ta skada och tvätta 
ur kylen. Lämna kylen uppställd. Om 
Du lämnar madrasser kvar stoppa 
något under dem så att luften kommer 
åt.

Öppna alla skåp och lådor så att 
luften kan cirkulera fritt. Ställ in några 
fuktslukare, sådana där blå bollar. 
Tänk på att det utvunna vattnet kan 
frysa och då spricker behållaren. Den 
måste därför ställas på till exempel en 
djup porslinstallrik.

Om Du inte tagit bort batterierna så 
bör Du ladda dem några dagar en 
gång per 5-6 vecka. Detta är ett måste 
om Du har larmet aktiverat och det 
vill man ju trots allt ha! Det är för 
övrigt tämligen knepig uppgift att ta ur 
startbatteriet på en Fiat.

Detta är bra om Du gör

Serva bilen, motorn mår mycket 
bättre av ny olja under vintern än 
gammal som redan tagit upp vatten 
och slaggprodukter. Bilen skall servas 
en gång per år hur lite Du än kört!

Tvätta bilen, dammsug alla skrymslen, 
torka av golv/fönster och städa bort 
allt onödigt. Om Du inte tar bort det 
nu så kommer det troligen vara med 
hela nästa säsong!

Detta är toppen om Du gör

Vaxa bilen och gör en invändig 
recond, dvs polera upp allt som går 
med vinylvax.

Bilen känns som ny till våren och 
bilens lack har mått bra hela vintern.

Fundering för Er som har elvärme/
golvvärme

Man skulle kunna fundera på om 
man vill ha golvvärmen på. Det skulle 
kosta cirka 6:- kr per dygn. Om 
bilen står 100 dygn så är det 600:- 
kronor. En överkomlig peng för att 
få ett värmeöverskott i bilen. Med 
värmeöverskott i bilen så vandrar 
alltid fukten utåt ur bilen

Om man har vattenburen värme och 
ställer termostaten på minimum så får 
man 5-6 grader i bilen. Det i sin tur 
betyder att värmen bara går igång när 
temperaturen ligger under nollan.

Vad sådant kostar beror på var man 
bor och hur hård vintern är, men 
mindre än 1000:- blir det troligen. 
Kan det möjligen vara värt för att 
slippa fuktskador.

En nackdel med ständig värme i bilen 
är att det kan frysa till en isskorpa 
närmast taket.

Det är dock endast ett problem om 
man åker tidigt på våren.

Teknik
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Varning
felaktigt oljefilter till Fiat lätta 
lastbilar

Nu har det hänt igen det som Bossing 
varnat oss för. Felaktiga oljefilter, 
eller fel monterade filter, kan tömma 
bilen på olja inom någon minut med 
turbohaveri som följd. Detta hände 
en Bürstner A574 på väg till Öland.

Det är packningen som är 
problemet!

Av okänd anledning kryper 
packningen runt filtret ur på någon 
del av omkretsen och oljan strömmar 
ur bilen blixtsnabbt. Detta ger lågt 
oljetryck, som i sin tur gör att turbon 
tappar smörjningen. Detta sker så 
fort att oljelampan inte hinner tändas 
innan haveriet är ett faktum. 

Exakt detta hände för den händige 
Bürstner-ägaren som före resan bytt 
olja och filter. Han var väl medveten 
om problemet med piratfilter 
och köpte därför ett filter hos en 
auktoriserad Fiat-verkstad. Han 
tog till och med diskussionen med 
verkstaden om det var rätt filter han 
fått för i bilen var monterat ett blått 
filter på vilket det stod ”Fiat”. Det 
filter han fick var svart och med 
annan leverantörs namn på. Men det 
var ett originalfilter. Det började med 
att motorn började låta illa, strax efter 
tändes oljetryckslampan. Omedelbart 
stopp, men skadan var redan skedd! 
Troligen hade filtret dragits lite för 
hårt så att packningen börjat klättra 
ut. Vad kan vi lära av detta.

1. Förvissa Dig om att det är 
ett originalfilter Du fått! 
En paj packning kostar en 
ny turbo och massor av 
trassel.

2. Dra inte till filtret lite 
”extra”. Att vara försiktig är 
en dygd, men när det gäller 
oljefilter så är det dumt att 
vara ”extra försiktig”. Ett 
rätt draget oljefilter läcker 
inte.

Vettiga priser

Fyll din Gasolflaska   20 kr/Kg
Timmernabbens Karamellfabrik
Öppettider: Vardagar 9-16.00, lör-
dagar 11-13.00.
Utökade öppettider på sommaren.
Karamellfabriken ligger vid E 22, 
avfart norra kustvägen söder om 
Mönsterås (vid Motell Kronmunk-
en)Timmernabbsvägen 4
383 92 Mönsterås

Visserligen frestas man att köpa 
goda karameller också men då får 
man ju något mer för pengarna.

 I Mantorp på Östgöta camping kan 
du byta gasolflaskan – 10 kg – för 
200 kr.

Gasoldepån 10 km söder om Sunds-
vall annonserar om att de säljer ga-
solflaskor. Prisexempel 
P 11 - 260 kr
PC 10 - 240 kr
Du kan gå in på deras hemsida: 
www.gasoldepan.se
Återförsäljare finns på följande stäl-
len:
Härnösand  0611-20835
Kramfors 0612-10276
Hudik  0650-15080
Ånge   0690-12185
Östersund  063-21011
Örnsköldsvik 070-3008582

     29

 Erbjudanden från Östgöta Camping 

Gasolgrill Cramer     (G06-01)  
ord pris: 1235:-     BHC pris: 988:-
 
Alko värdeskåp        (TT495)   
ord pris: 1270.-     BHC pris: 1016:-
 
Brandsläckare 2 kg  (1810)    
 ord pris: 590:-      BHC pris: 500:-
 
20% rabatt på bodelsservice / motorservice (Fiat), som bo-
kas och utförs mellan den 1/11 t.o.m den 15/2.
Detta gäller endast på anläggningen i Mantorp.
 
*Ovanstående erbjudanden kan ej kombineras med an-
dra erbjudanden. 
Vissa varor kan vara beställningsvaror, varvid en viss leve-
ranstid kan förekomma.
Ev. fraktkostnad tillkommer. Reservation för slutförsälj-
ning.

Utöver detta har Du 10 % på andra varor som Du köper i 
tillbehörsaffären. 

Vi gör för närvarande en genomgång av vilka rabatter Du kan erbjudas 
som medlem i Bürstner Husbils Club och återkommer nästa nummer
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Vinnare av korsord nr 2 - 2007 blev 454 Yvonne och Jan Bromsjö, Örebro och 134 Maud Franzén och Roland Kem-
hagen, Linköping.

Sänd lösningen på korsordet till
Britt-Marie Rönnbäck, Ekelunda, 610 50 Jönåker före den 15 december.
Först öppnade rätta lösningen får 50 kronor insatt på sitt konto. Detta ska meddelas när du skickar in din lösning.

BHC - krysset nr 3 - 2007
Korsordet har konstruerats av Kenneth Elfström

Lösningen har insänts av (namn och medlemsnummer)
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Anmälningsblankett till olika club-arrangemang motsv

Vi kommer till................................................................................................................................................

Medlemsnur ...................  Namn................................................................................................

antal personer..................  Åker personbil........ Åker husbil...........................................

Under varje arrangeman ser du vem du ska skicka anmälan till och när den ska vara inne. Observera att anmälan 
inte blir giltig förrän Du har betalat avgiften för arrangemanget till klubbens postgirokonto. Glöm inte att tala om vad 
din inbetalning gäller. Om Du betalar via internet - skriv då Ditt medlemsnummer först och sedan vad inbetalningen 
gäller.

Medlemsansökan

Jag vill gärna bli medlem i Bürstner husbilsclub.

Efternamn............................................................. Förnamn...........................................................
ev tidigare medlemsnummer ..............................

Make/make/sambo..................................................................................................................................

Gatuadress.................................................................................................................................................

Postnummer............................................. Postadress........................................ Län.....................

Email........................................................................................................................................................

Telefon, fast....................................................  Mobiltelefon.....................................................

Reg.nr husbil........................  Chassifabrikat..................................... Årsmodell...................

Modellbeteckning...................................................  Diesel/Turbodiesel/bensin...................................

Intressen (ex golf, boule, tennis, fiske mm) ...............................................................................................
....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................
underskrift

Anmälan sänds till Jan Wilhelmsson, Kaprifolvägen 7, 231 36 Trelleborg
email: xbs572u@tninet.se, tel och fax: 0410-16388, mobiltel: 070-5148613

Vill Du ändra befintliga uppgifter i medlemsmatrikel - maila eller skriv de nya uppgifter direkt till Jan 
Wilhelmsson. Adress se ovan. Glöm då inte att ange Ditt medlemsnummer.

Rullan3-7.indd   31 2007-10-22   14:51:19



Annons från Östgöta Camping

Lyx och komfort för en 
engelsk bulldog

Östgöta Camping Mantorp 0142-217 30 | Skåne Camp Svedala 040-29 29 12
Östgöta Camping Norrköping 011-18 18 15 | Nerikes Camp Örebro 019-27 25 15

Mälar Camp Arlanda stad 08-591 148 40 | Tagene Fritidscenter Göteborg 031-57 00 60 
FJ:s Husvagnscenter Falkenberg 0346-71 44 50 | Bilcompaniet Visby 0498-24 77 55

BW  Husvagnar Umeå 090-18 92 25
www.ostcamp.se  |  www.buerstner.se 

Vad är det bästa med husbil?
– Friheten att åka vart man vill, säger husse Bo 
Palmehorn direkt. Jag kan lasta in cykeln, skidorna 
eller kajaken och vara i naturen på nolltid. Och Alva 
är med. Hennes favoritplats är mellan mig och matte 
i framsätet. Där har hon full koll på läget.

Vilken är din drömresa?
– Närmast åker vi till vindistrikten i Tyskland och 
Frankrike. Vi gillar att tuffa fram på småvägar i 
Europa, stanna till vid byar, uppleva naturen, kulturen 
och god lokal mat. När min hustru går i pension tänker 
vi lämna vintern bakom oss och följa Atlantkusten ner 
till vänner i Spanien. 

Varför kör du Bürstner?
– Jag har varit trogen Bürstner-kund i många år. Det är 
smidiga bilar, både att köra och hantera. Och jag gillar 
att det är kvalitet på grejorna. Deras återförsäljare är 
schyssta och ställer alltid upp. Det är raka rör och inga 
problem. Sådan service uppskattar jag och Alva.

En dam i sina bästa år vill färdas med stil. 
Det gör bulldogen Alva som gärna tar 
med sig husse och matte på spännande 
resor genom Sverige och Europa.

Alva med sin chaufför Bo Palmehorn
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