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EFTERLYSNING
Vi söker några frivilliga att ta hand om Sensommarträffen 2014.

Man bör vara ett par stycken kompisar som kan föra traditionen vidare.
Hör av Er snarast till Pälle eller någon annan i styrelsen.
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     I somras fick klubben ett sorgebud.  Number one, Wille eller rättare sagt Jan Wilhelmsson hade avlidit. 
I en artikel i Rullan döpte vi honom till Number one vilket han gillade starkt. Andra kallade honom Gubben 
eller till och med Mr Bürstner.
     Otaliga är de klubbmöten, årsmöten och styrelsemöten som Wille har bevistat. För att inte tala om alla 
mässor både i norr och söder där han gjort reklam för klubben. Visst känns det tomt att inte möta hans 
vänliga nuna vid våra klubbsammankomster.
     Jan Wilhelmsson var med och bildade klubben och valdes till klubbens förste ordförande den 15 
september 1997. Han kom att inneha den posten i nära ett decennium. Den 15 september 2007 valdes han 
till klubbens hedersordförande och blev avtackad för sina insatser både med tal, blommor och diplom. 
      Wille har åkt husbil i många år. Det var hans stora intresse. Många av färderna gjordes tillsammans med 
hans särbo Karin, som tyvärr dog något år före Wille. På Willes husbil kunde man se hans engagemang 
i olika sammanhang. Han var inte bara medlem i Bürstner husbilsclub utan också i Caravan Club och 
Motor Home. Han tyckte det var viktigt med klubbar som arbetade för att skapa sammanhållning och 
trivsel samt arbeta för medlemmarnas bästa. Den dekal han var mest stolt över var Bürstnerklubbens dekal 
tillsammans med sitt medlemsnummer - 1. Wille fick nöjet att uppleva att klubben växte. Även efter sin tid 
som ordförande höll han under en period i klubbens medlemsregister. När medlemsnumret gick över 1000 
noterade han det med stor glädje.
      Wille hade i alla år ett bra samarbete med Bürstner och Östgöta Camping. Det var han och Torgny 
Ekman, dåvarande vd:n, som i en Hymer husbil på Elmia kom på idén att bilda en husbilsklubb för ägare till 
Bürstner husbilar. Sedan fortsatte det bara. Varje år har vi sett honom i Östgöta Campings monter där han 
gjort reklam för klubben. Efter hand fick klubben en egen monter. Wille ansåg att klubben skulle fungera 
neutralt och framför allt att medlemmarna skulle stötta varandra med kunskaper och erfarenheter om 
fordonen.
      I sitt ”civila” liv arbetade Wille många år som kreditchef i Trelleborg. Efter pensioneringen kom han att 
kunna ägna sig mer åt husbilsåkande och föreningsliv.
      Det är med stor saknad vi nu måste konstatera att Wille inte längre finns hos oss.

                                                                                            Britt-Marie Rönnbäck

Number one har avgått!
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Pälles spalt

Efter att min Irma också blivit pensionär, så upplever 
vi den fullständiga friheten.
Visst har vi vår årsplats på Eksjö Camping, det är så 
att säga vår ”hemmahamn”, som vi alltid kommer till-
baka till.

Så blev det ett år till som ordförande i världens bästa 
Husbilsclub. Det är helt underbart att umgås med er 
medlemmar. Jag riktigt känner att alla bjuder på sig 
själva.

Det har blivit lite ändringar i styrelsen, där vi fått en 
”ny Bertil”, som heter Roger Jacobsson. Han är den 
som blir ansvarig för medlemsregistret efter Bertil 
Käll. Kenneth Malm tar över som webadministratör 
efter Marianne Schewenius eftersom Marianne blir 
vår nya sekreterare. Åke Piel valdes in i styrelsen som 
Tekniskt ansvarig. Torsten Lindberg är också ny i sty-
relsen.

Träffarna under året har blivit mycket lyckade, och det 
har inte bara berott på vädret.

2014 års träffar börjar ta form. Teknikträffen blir tro-
ligen i Söderköping. Sensommar träffen är en öppen 
fråga. Finns det någon som kan tänka sig att ordna 
Sensommarträffen hör av er till mig. 199pelle@
gmail.com.
Det blir en Studieresa till Bürstnerfabriken i Kehl. 
Mer om detta kommer senare.

Som vanligt så kommer här ett Recept, denna gången 
blir det fisk och den kan lagas på många sätt. 
Samt en potatissallad.

199 Pälle

Färsk Sej i ugn

Jag köpte färsk Sej, som jag lade i en ugnssäker form. 
Salta och lägg på klippt Dill, några smörklickar. Sedan 
tar man den vrålgoda kryddan som vi fått av Marian-
ne Schewenius, som heter SINGÖ Fiskkrydda. Häll 
på en skvätt grädde. In i ugnen tills fisken är färdig. 
Mängden grädde styrs av hur mycket sås man vill ha. 
Man väljer typ av grädde själv.

361 Kerstin Ekeroths Potatissallad

4 port.

8 – 10 kokta kalla potatisar
1/2 liten Purjolök
1 syrligt Äpple
1 Ättiksgurka kan bytas mot Bostongurka
2 msk hackad Dill
3 dl Gräddfil
2 msk Lättmajonäs
1 – 2 msk Fransk Senap
1 krm salt
1 krm pepparmix

Skär potatisen i små tärningar. Skölj o strimla purjo-
löken fint.

Skala o kärna ur äpplet. Skär Äpplet o Ättiksgurkan i 
små fina tärningar.

Lägg alla ingredienserna i en skål och tillsätt hackad 
dill.

Rör samman gräddfil, majonäs, senap, salt och pep-
par. Häll såsen över salladen och blanda väl.

Här har ni nummer 4:a av årets Rullan, som innehåller 
många reportage från När o Fjärran. Läs o begrunda,
det kanske ger nya uppslag till nästa års resor.
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Bürstner teknikträff i Eksjö
Tänk vad härligt det är när våren kommer! Alla vi som 
tar ut eller tar fram våra husbilar och är sugna på ut 
och åka! I maj var det vår! Och helgen 24 – 26 maj var 
det Bürstnerträff i Eksjö! 50 (!) husbilar anmälda och 
jag tror att alla kom! Så gott som hela södra Sverige 
var representerat men tyvärr kom ingen som bor norr 
om Mälaren.

Vilken syn när nästan alla kom samtidigt och körde 
in på området! Det var till och med dubbla led med 
husbilar! 

Fredagen började med att vi alla fick plats där vi skulle 
stå och sedan var det hälsningar och kramar till både 
höger och vänster! Härligt att träffa andra som liksom 
vi tycker att husbilslivet är härligt! Och i sann cam-
pinganda träffades vi och grillade korv och umgicks 
allmänt på fredagskvällen! 

Lördagen var det fullt program! Det började med in-
formation från turistansvarig i Eksjö som berättade 
om Eksjö gamla trästad och andra sevärdheter i och 
omkring Eksjö! Vi som åkte direkt till träffen hade 
missat en hel del. Men det går ju att åtgärda en annan 
gång!

Efter det var det information om Ecodriving alter-
nativt stadstur med tåg! Jag lyssnade på detta med 
Ecodriving! Intressant med hur man kan göra för att 
köra smartare! Trots att jag tycker jag är rätt duktig 
på att köra ”miljösmart” hade även jag en hel del att 
lära.  Du som inte var med kan läsa om Ecodriving på 
hemsidan www.str.se/miljo/ecodriving.

Det många av oss Bürstnerägare såg fram emot var att 
Anders Ekman från Bürstner Sverige kom och svara-
de på frågor! Det var teknikfrågor som han verkligen 
kunde! Många av frågorna och svaren var det inte bara 
den som ställde frågan som ville ha svar på. Ett förslag 
som då kom upp var att på Bürstnerklubbens hem-
sida göra en frågespalt där medlemmarna kan ställa 
frågor och Anders lovade att svara! På så sätt kan alla 
medlemmar ta del av både frågor och svar!

Platsen där denna träff hölls var Eksjö trafikövnings-
plats Nifsarp. En alldeles utmärkt plats med asfalt att 
stå på och fina vägar att promenera och rasta hundar 
på! Förutom trafikverkets övningsplats fanns även en 
friskola, ett gymnasium med 200 elever. Det som er-
bjöds bland utbildningar var bland annat Bygg och an-
läggning, bilplåtslageri, billackering, förare av tunga 
fordon och skogsavverkning.

Vi fick en rundvandring på skolan vilket var mycket 
intressant bland annat fick vi se bilar i olika stadier 
av förbättringar! En gammal buss som eleverna reno-
verat från att ha varit ett vrak till en toppenfin gam-
mal buss och som bland annat skulle användas till ett 
kommande bröllop! Bussen såg likadan ut framifrån 
och bakifrån! Den var av något udda märke som jag 
inte för mitt liv kan minnas!!

Lokförare Claes-Göran Ros och Marianne.

Karin Ager bjuder på korv.
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Ett kort medlemsmöte hölls där detta med frågespalt 
diskuterades. Beslut togs att försöka ordna detta på 
hemsidan. Dagen avslutades med knytis och då fick 
vi vara i skolans matsal som blev fylld till bristnings-
gränsen. Mycket skratt och prat och en del musik och 
historier.

Söndagen avslutades träffen med en tipspromenad på 
temat Astrid Lindgren! Vi trodde väl alla att vi kunde 
vår Astrid Lindgren men, men…

Stort tack till arrangörerna Gunilla och Åke Piel för en 
mycket trevlig helg på en utmärkt plats!

//Neta

Äldst i gänget
Vi är på teknikträffen i Nifsarp. Så glider den med vär-
dighet in. Det är nummer CFJ539 en Bürstner husbil 
årgång 1992. Ut stiger ägarna Pirjo och Harto Teros. 
Flera av oss tittar lite nyfiket på den. Visst har jag sett 
den förr på våra träffar men aldrig riktigt förstått att 
den är ganska speciell. Pirjo och Harto har haft bilen 
i 4 år och under den tiden har den inte ställt till med 
några problem. Den har gått 13 000 mil och drar 0,9 
liter milen. Den har passerat nålsögat Bilprovning-
en utan anmärkningar samliga gånger. Förresten ler 
Harto och säger. De klagade på ljusinställningen ett 
år.    

Jag sätter mig ner och pratar med Pirjo och Harto och 
får höra historien om hur den kom i deras ägo. Att 
skaffa husbil var de bägge överens om men riktigt 
säkra på sin sak var de inte. För att prova på livet i 
husbil beslöt de att hyra en för att känna på hur det 
var. De hyrde en Kabe ett år. Året därpå hyrde de en 

Nordic. Husbil var de nu säkra på att de ville ha men 
de var inte villiga att avstå så mycket pengar som en 
ny kostade.

De gick ut på nätet för att kolla vad som eventuellt 
kunde finnas. De fick kontakt med en man som tog 
in begagnade bilar från Tyskland. De var och tittade 
på ett par bilar hos honom. När han till slut erbjöd 
dem denna slog de till. Kanske var det kärlek vid för-
sta kontakten. Bilen hade tidigare haft en ägare som 
vårdat den ömt. 

När jag gick in i bilen slår det mig hur fräsch den är. 
Klädseln är original till och med på förarsätet. Pirjo 
som är händig har sytt draperier samt mörkläggnings-
gardin till framfönstren. Annars har deras bil i ori-
ginal allt som de nya bilarna är utrustade med. Mer 
förresten! Den är utrustad med kassaskåp på hemligt 
ställe. Lite ”lull-lull” har de plockat in. Det har blivit 
både backkamera och TV.

Pirjo och Harto har ingen längtan att ge sig iväg ut i 
Europa. De trivs jättebra i Sverige. Det glimmar till i 
Hartos ögon när han talar om Österlen och Hunnebo-
strand. Det är några av deras smultronställen. Dit blir 
det nog ett par turer i år säger han.

När jag lämnar dem kastar jag en sista en blick in i bi-
len och undrar om vår bil kommer att bli lika gammal. 

281 Kerstin Molander

Gymnastikuppvisning.
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En resa i Norden
Astrid och jag (Gunnar) med medlemsnummer 761 
har under ett par års tid planerat att med husbilen 
åka till de nordiska länderna Färöarna och Island. Så 
i november 2012 beställde vi plats hos rederiet Smy-
ril Lines färja Norröna med avresa från Hirtshals på 
Skällands nordvästra hörn den 1 juni 2013. Vi skaffade 
bropass för vi planerade att köra de över Öresunds-
bron och Store Bältsbron, så på morgonen den 31 maj 
startade vi från Urshult 70 milen till Hirtshals.

Vi var tidigt vid färjelägret så vår husbil stod längst 
fram på en av de 10 numrerade köerna och det kom 
allt fler husbilar raderna var nog 3-400 meter långa 
alla utom vår där stod bara en bakom. Som vi kunde 
se inte en enda Svensk bil, många jeepar med mons-
terdäck och många fyrhjulsdrivna husbilar. Färjan 
började lastas, först lastades alla personbilar sedan 
husbilarna Tyska, Franska, Schweiziska, Holländska 
och Danska. Vår rad blev kvar för nu lastades bussar-
na och allra sist kom vi och bilen bakom oss, det var 
bara vi två husbilar som skulle till Färöarna. 

Efter 40 timmar kommer vi till Torshavn och efter en 
rundvandring på ett par timmar i staden åker vi till 
Västmanna som ligger på samma ö Streymoy. Vi blev 
rekommenderade att åka den gamla vägen över ber-
gen vid vackert väder, väg 10. Vädret var vackert i Tors-
havn så vi började klättringen och snart kom dimman, 
vägen var 6 meter och hade som tur var mittlinje men 
inga vägräcken. Sikten var högst 30 meter så de två 
milen tog över 1,5 timmar. Vi tog in på Vestmanna 
camping som är den enda campingen på Färöarna 
som är öppen året runt, här var fyra grova kättingar 
vid varje plats och det fanns ett fyrtio tal husvagnar 
eller husbilar. Varje kätting sitter i en dubb som är 

inborrad i en 0,25 m3 sten som är nedgrävd, så varje 
vagn är förankrad i fyra kättingar för på vintern kan 
här blåsa upp till 80 m/sek. 

Det är framför allt folk från Torshavn som har sina 
vagnar här på vintern och några husbilar har man 
inte. Fricamping på Färöarna är inte tillåten och föres-
ten så har jag fått samma sjukdom som ordföranden, 
sömnapné och måste vara uppkopplad med el för att 
kunna sova med spap. 

Nästa dag kör vi norr ut på ön förbi Saksun här är väg-
bredden på de sista 11 km 3 meter, alla vägar på Färöar-
na asfalterade. Det mycket lite trafik och lite turister 
så här års och det var vi glada för. Dag tre åker vi först 
genom betaltunneln till ön Vågar och till Sörvågur för 
att försöka med båt komma till fågelön Mykines, men 
det blåste för mycket så båten gick inte. Det skulle bli 
bättre väder så vi bestämde på lördag. Vi kör tillbaka 
genom tunneln tvärsöver Streymoy och bron till ön 
Eysturoy söder ut till Aeduviks camping, en liten cam-
ping vid sydkusten. 

Dag 4 tar vi den 9 km långa tunneln till ön Bordoy 
detta är också en betaltunnel. På ön finns två tunnlar 
dessa är bara 3,1 met. höga och 2,8 met. breda med 
45 mötesplatser kör du öster ut är det bara till att köra 
men kör du väster ut skall du vid möte hålla in på mö-
tesplatsen stänga av halvljuset och lämna företräde. Vi 
körde norrut till Muli här bodde bara 4 familjer men 
man lade asfalt de 7 km på vägen och drog fram el. 
Men så hände något för fyra år sedan och idag är det 
helt öde. 

Möbler och allt är kvar som det var det är bara att dör-
rarna är låsta. Det var en liten intressant idyll vi såg 
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inte en människa och inte en bil vi mötte varken dit 
eller därifrån. Vi tar in på Klaksviks camping som lig-
ger högt och delas med en förskola. Tänk en förskola 
och en camping på samma plats. 

Nästa dag åker tillbaka till ön Eysturoy och norr ut på 
östra sidan klättrar över bergen till västra sidan och 
staden Eidi. Har ni kört Trollstigen så har vi gjort det 
några gånger nu, förståss utan räcken, bergen här är 
något över 700 meter. Vi följer västkusten söderut till 
bron över till ön Streymoy tvärs över den och tunneln 
till Vågar och Sandavågar camping och vandrarhem, 
för i morgon är det dags för Mykines. 

Vi är tidigt vid hamnen i Sörvågur därifrån båten till 
Mykines går, vi är de första som går ombord på båten 
och här fantastigt mycket folk så många att alla inte 
kommer med. Båtresan tar ca 50 min och när vi kom-
mer fram börjar vandringen som är ca 2 km men på 
de första 800 meterna skall vi upp 150 meter och det 
är brant och jobbit, men vi fick verkligen lön för mö-
dan. Tänk massor av lunnefåglar bara på några meters 
avstånd och en stor koloni med sulor på lite längre av-
stånd. Mykines, Grimsey norr om Island och Hornöya 
i Nordnorge är eldorado för fågelskådare. 

På Mykines bor bara tio personer de driver ett hotell 
ett café och vandrarhem och någon håller på med får-
skötsel. Så var det dags att åka tillbaka Vestmanna och 
Torshavn och vänta på färjan till Island. Färöarna är 
litet och det blev bara? mil ändå har vi sett så mycket. 
Hur var då vistelsen på Färöarna, fantastisk. Invånar-
na som är 48 600 är mycket trevliga och talar gärna 
Skandinaviska och Svenskarna är sällsynta och det är 
lätt att få kontakt med folk här, ärligheten är fantas-
tisk som det var i Sverige på 50-talet. Naturen mycket 
vacker och vägarna bra men smala och otroligt branta 
slänter eller man kan många gånger kalla det stup, 

men trafiken är mycket gles. Men vad lever man på 
här, lite fårskötsel men framför allt fiske det är därför 
Färöarna inte vill gå med i EU de tycker inte om dess 
fiskepolitik och mycket duktiga sjömän många av be-
fälhavarna på de största fartygen kommer härifrån. 

På färjan kan man köpa ett camping card för 99 euro 
och då bor man gratis på 46 av de 64 campingplatser-
na som finns på Island, man betalar endast en skatt 
på 100 Is Kr och om man vill ha el (1 Isländsk kro-
na är knappt 6 öre). Efter 20 timmar på färjan kör vi 
iland i Seydisfjördur på Islands östkust klättrar vi upp 
för bergen de 2,7 milen till väg nr 1 som är den bästa 
vägen, men även den har vissa partier med grusväg 
framför allt i bergen. Efter ca två mil tar asfalten slut 
och vi har grusväg i ungefär 3 mil, så kommer det en 
skylt med lutning på 14 % och rekommenderad fart 
30 km/tim i 4 km vi skall klättra ned för berget ca 
500 meter så det var tvåan som gällde hela tiden. Det 
var lite svårt vid möte för det var mycket rullgrus i 
kanterna, vi mötte en bil på denna sträcka. Asfalten 
kommer tillbaka och vi kör söder ut förbi fantastis-
ka vattenfall snösmältningen i bergen är i full gång 
nu. Vi ser massor av fjällsippor och polarvallmo och 
otroliga mängder av lupiner. Det verkar vara det första 
som etablerar sig i lavar, det kan vara en mil med bara 
lupiner. Här på får vi köra betydligt längre körpass än 
på Färöarna för att hinna runt ön med lite avstickare 
20 – 30 mil per dag. 

Första campingen heter Lambhus och ligger på en 
bondgård. Nästa dag passerar vi Skaftafellglassiären 
som ingår i Vatnajökullglassiären som är Europas 
största. Skaftafellglassiären som vi passerar söder om 
kalvade mycket nu och det var fantastigt mycket is-
berg i Skeidarårsandur området. Vi fortsätter på väg 
1 nu väster ut det är mycket vattensamlingar ut efter 
vägen och i dem mycket fågel det är häckningstid nu, 
vi ser Lom, Silvertärna, Storspov, Ljungpipare, Labb 
och Eider i massor. 

Nästa natt campar vi på Langbrok på morgonen pas-
serar vi Hekla, varken Hekla eller Vatnajökull kan vi 
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köra upp till det fodras en husbil med fyrhjulsdrift och 
monsterdäck. Men vi gör en avstickare till den stora 
geysern som var 6-7 minut sprutar upp en vattenpela-
re på 20-30 meter, och här pyser det i marken överallt 
och vattnet som sipprar fram är 100 grader varmt. 

Det är ju konstigt att detta kan hålla på år efter år. Vi 
fortsätter vidare på vår avstickare till Gullfoss ett av 
Islands större vattenfall där enorma mängder vatten 
forsar över stupet. Vi kör tillbaks till väg 1 och kör mot 
Reykjavik och besöker den stora katedralen Hellgrim-
skirkju ett fantastigt byggnadsverk med en mycket 
berömd orgel. Vi ser också statyn på Leifr Eiricsson is-
länningen som upptäckte Vinland eller USA som det 
i dag heter, här går vi på restaurang och äter isländsk 
mat.

Denna natt bor vi på en camping någon mil norr om 
Reykjavik. Här träffar vi en islänning som bott i Sveri-
ge, han avrådde oss att åka upp i den nordvästra som 
vi tänkt det fodras fyrhjulsdrift. Vi fortsätter på väg 1 
norr ut och svänger sedan öster ut och kör många mil 
genom ett lava område bara lava möjligtvis med lite 
mossa på annars inget grönt. 

Vi övernatta på campingplatsen Hrafnagil och åker 
sedan vidare öster ut och kör upp i ett bergsområde 
där vi är ute och traskar i snön. Naturen blir här vack-

er och vi ser Svarthakedopping, enkelbäckasin, Röd-
bena och en höjdare Islom. Vi kommer till Husavik 
som är mest känt det är här ifrån man kör ut med 
båt på valskådning, en liten pittoresk stad med mycket 
turister. 

På campingplatsen Heidarbaer skall vi stanna två da-
gar, efter ett par timmar på campingplatsen upptäcker 
jag punktering på höger fram jag tyckte väl att den 
drog lite till höger mot slutet men trodde det var vin-
den. Jag tackar min gud att jag har en sådan modell 
som har reservhjul, vad skulle vi gjort det är lördags-
kväll och på söndagen är allt stängt och även måndag 
den 17 juni som är Islands nationaldag, men jag satte 
på reservhjulet och allt är frid och fröjd. 

På söndagsmorgon åker vi Myvatn ett träskområde 
med mycket fågel men ännu fler myggor, miljontals.  
Utöver vad som tidigare är uppräknat så såg vi här 
Vigg, Bläsand, småskrak, alfågel och strömand, i My-
vatn finns en speciell restaurang som heter Vogafjös. 
Restaurangen är delad av en glasvägg ena sidan res-
taurang den andra sidan ladugård med kor, vad hade 
svenska hälsoskyddsmyndigheter sagt om det. 

Tillbaka till campingen i kväll är det så varmt att vi 
kunde sitta ute och grilla. Nästa dag åker vi till Vestur-
dalur ett område med jättestora raukar eller stensto-
der vidare norr ut vid en rastplats vid nordkusten såg 
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vi valar på långt håll, fram med tubkikaren och största 
teleobjektivet det kallas valskådning på småländskt 
vis. 

Åsbyrgis är en 30-40 meter hög förkastningsbrant 
området nedanför branten är på 250 ha och helt cir-
kelrunt. Enligt den Isländska sagan så är detta ett 
hovavtryck av Odens åttafotade häst Släpner. Kvällen 
på nationaldagen firar vi på campingen i Pórshöfn.

Nu har vi bara ett utflyktsmål kvar Dettifoss, Islands 
största och mäktigaste vattenfall med fantastiska ca-
nyon, men den belagda vägen från Myvatn är avstängd 
det finns en annan väg dit men det betyder 30 mil ex-
tra. Men vi ville så gärna se Dettifoss så vi bestämde 
vi kör omvägen, problemet var bara att de sista 3 mi-
len var grusväg så jävla korrigerad. Jag försökte först 
att köra sakta men husbilen skakade för jävligt och 
alla körde om, jag ökade farten till 50-60 och det gick 
bättre bilen skakade mindre men det small, dånade 
och rök, jag vet att detta inte var bra för bilen. Håller 
den för detta så är Burstner en mycket bra och stabil 
husbil. 

Väl framkomna tyckte vi att vi fick lön för mödan 
denna fåra som vattnet ätit sig ner genom berget och 
bildat fantastiska formationer och så detta stora och 
manifika vattenfall. Vi kör tillbaka de tre milen på den 
korrigerade vägen, och fortsätteter sedan öster ut till 
campingplatsen i Reydarfjördur mycket vackert, sol på 
snöklädda berg i söder, väster, norr och havet i öster. 
På förmiddagen kör vi tillbaka upp över bergen och 
lite norr ut och de 7 milen till Seydisfjördur för att 
vänta på färjan som avgår nästa morgon. När jag kör 
in på campingplatsen kör jag fast men jag var inte oro-
lig för det kommer många husbilar och jeepar hit och 

alla jeepar har ju påkörningsmattor, men en husbil-
sägare från Frankrike hade sådana mattor i plast och 
kom till undsättning. 

Islänningarna har en del husbilar men framförallt 
campingvagnar av Amerikanskt modell, de är inte 
mer än en meter hög sedan vevas den upp och man 
drar ut en platta fram och bak som blir sovplatser och 
så drar man ut ena sidan som blir köksdel. För det är 
många dagar man inte kan köra husbil eller husvagn 
på grund av vinden. 

Jag hade en keps på mig som det stod Sweden på och 
Islänningar som har bott i Sverige kom fram och pra-
tade och vi fick många tips. En sak som är speciell på 
Island är vid varje större mack finns tre fyra platser för 
tvättning med slang och borste och det kostar inget 
ting. 

Vår resa på Island blev 226 mil lång och flera troll-
stigsvandringar upp och ned, inget regn på två veckor 
och ingen stark vind. Jag börjar skriva detta på färjan 
tillbaka till Hirtshals har vi inte en droppe regn sedan 
vi åkte från Urshult det är fantastigt och bidragit till 
upplevelsen blev så otroligt bra. 

Vi har sedan vi stod på färjelägret i Hirtshals inte sett 
en svensk bil inte träffat en svensk, men vi har sett 
mycket svenska kläder en tysk med jeep eller fyrhjuls-
driven husbil har fjällrävenbyxor. Vi har inte sett på 
TV på snart 4 veckor jo nu ljuger jag lite det finns TV 
på färjan så vi han se NRK. 

På resan tillbaka till Urshult fick vi det första regnet 
på Skelland. Men hjärnan är full av nya intryck och 
upplevelser, och datorn har 3593 nya bilder tagna på 
denna fantastiska del av Norden som vi anser är alltför 
bortgömd av svenska husbilsägare.   
     

Gunnar Andersson Urshult
Astrid Dahl Karlshamn
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Norrlandsträffen i Ullånger 6-9 juni 2013
Ja då var det dags att packa inför Norrlandsträffen. Ska 
bli både roligt och spännande vad ”gänget” har ordnat 
i år.

Vi åker hemifrån tisdagen 4 juni. Vi ska börja med att 
hälsa på 699 Britt och Lars-Göran i Styggbo. Vädret är 
både regn och blåst men vi vet att solen väntar på oss 
längre upp i landet.

Vi åker R 50 hela vägen. Strax innan vi kommer till 
Styggbo ser vi en fjolårs älgkalv intill vägkanten, den 
blir ganska rädd när vi kommer farande så den sticker 
in i skogen. Hann inte få upp kameran. Synd, hade 
varit kul med ett älgkort.

Onsdag efter en god lunch far vi vidare på R 50 mot 
Söderhamn. Sedan kör vi E 4:an mot Haparanda. En 
mil före Sundsvall ligger en gratis och fin ställplatz 
Svartvik intill Ljungan. Här finns plats för många 
husbilar. Ett fint grönområde där man kan promenera 
och cykla. Här intill finns en gasoldepå där man kan 
byta eller fylla på sina gasoltuber. 

Nationaldagen den 6 juni bjuder på en varm och skön 
sol. Svenska flaggan står på bordet och jag säger Grat-
tis till Björn som fyller år idag. Dags att fortsätta till 
Docksta. Kör igenom Sundsvall där det är stora väg-
byggen igång, blir nog kanonbra när det är klart. Innan 
Midlanda flygplats passerar vi ett konstverk som heter 
Y:et på vänster sida, som den kända konstnären Bengt 
Lindström målat. Han har även gjort stora konstverk 
i Örebro bland annat på Åbyverkets stora silo. Höga 
kusten bron träder fram ståtlig och vacker. Den för 
oss över Ångermanälven, den kallas också för Missis-
sippi. Stannar på parkeringen, sträcker på benen och 
njuter av utsikten. På sidorna om vägen vi far fram 
på, blommar smörblommor, hundkex, midsommar-
blomster med flera sommarblommor. Känner doften 
från sköna midsommarnätter intill sin käresta. Vid 
lunch rullar vi in på Kustladans camping i Docksta 
norr om Ullånger, där vi möts av Norrlandsgänget. Vi 
blir 14 st Bürstner bilar. På grund av få anmälningar 
så har de bjudit med några goda vänner, för att kunna 
hålla nere avgiften. Vi blir varmt välkomna och cam-
pingvärden möter upp och visar oss var vi ska stå. Väl 
på plats bjuds vi på kaffe med dopp. Precis som förra 
året kallar Torsten till lystring men han har glömt sin 

fina blanka bjällra. Men han hörs bra ändå när han 
kallar på uppmärksamhet.

Kl: 18 torsdagskväll dukas det upp långbord där vi tra-
ditionellt äter ärtsoppa och punsch. Kvällen fortsätter 
i goda och glada vänners lag både nya och gamla med-
lemmar. Kvällen är lite sval och ljus. Natten fortsätter 
att vara ljus så det är svårt att sova. Trots allt lite sömn 
men vaknar tidigt av ett piggt fågelkvitter. Solen strå-
lar från en klarblå himmel och daggen glittrar i det 
gröna gräset. Frukosten intar vi utomhus denna vack-
ra morgon. 

9:45 samlas vi för att åka buss till kajen i Docksta där 
färjan ska ta oss längs Ångermanlandskusten till Ulv-
ön. Färjan m/s Kusttrafik lägger till i Ulvöhamn ef-
ter cirka 1,30 timmar på glittrande vatten. På vägen 
hit  sitter vi på soldäck och ser det vackra kuperade 
landskapet runt om. En skön dragspelsmusik och sjö-
mansånger hörs i högtalaren Båten byggdes år 1908 
och drevs då av en ångmaskin men numera drivs den 
av en dieselmotor. När vi anlägger bryggan står vår 
guide ”Bettan” och väntar på oss. Hon är en av de 34 
personerna som bor här på ön. Ulvön är känd för sin 
goda surströmming Ulvöprinsen som skapades 1932 
av Fridolf Nordqvist. ”Bettan” är dotter och övertog sal-
teriet år 1974 och drev det fram till 1983. Hon tar oss 
vidare till det gamla Kapellet som är Norrlands älds-
ta träbyggnad och byggdes av Gävlefiskarna år 1622. 
Vi bjuds in att slå oss ner i de hårda och obekväma 

sittbänkarna, det är ingen risk att vi somnar eller att 
någon somnat under en predikan. Hon har mycket att 
berätta om ön och vi lyssnar med stort intresse. Här 
på ön fanns gott om älgar för flera år sedan men nu 
finns endast ett 30-tal kvar. Yrkesfiskarna hade fullt 
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upp med att laga sina trasiga nät efter att sälarna ta-
git fisken i dem, även nu finns det gott om säl runt 
ön, numera förstör skarv fåglarna fortplantningen 
av tordmule som är en stor anka och ovanlig fågel då 
skarven tar deras ägg. Naturens lagar rår vi inte över, 
tyvärr. 

Efter en god skärgårdslunch på Ulvö hotell i solen på 
terassen ut mot hamnen , är det dags att gå ombord 
för återresa till campingen. Väl där så har campingen 
fyllts på med många dans entusiaster. Vi har en skön 
avslappnande eftermiddag. Ett lotteri med spännande 
vinster som tex färska ägg och mycket mer. Kl: 19 är 
det dags för kvällens ”knytis”. Vi pratar en hel del om 
dagens trevliga utflykt. Kl: 21 är det dans på Kustla-
dans loge till Claes Löfgrens orkester. Några från vårt 
gäng tar sin älskling i handen och går för att ta en 
sväng om i dansens virvlar. Vi andra lyssnar på musi-
ken från logen. Tur att träffen ligger i början av juni, 
mygg och knott har inte kommit igång riktigt än, bara 
ett fåtal har varit på oss, de kommer först till midsom-
mar. Skönt! Det kommer lite regn när vi kryper ner 
under täcket, somnar gott till smattret på taket. Reg-
net avtar och solen vaknar igen. 

Idag 8 juni är det prinsessan Madeleines bröllopsdag. 
Kl: 10 samlas vi för att åka buss till Hemsö fästning. Vi 
har en guide på bussen som berättar lite under resans 
gång, vi passerar en stor vit villa i Ullånger och här 
är Wilhelm Peterson-Berger född. En konstnär hade 
gjort en älgmålning och satt upp efter E 4:an men den 
stals. Då bestämde han sig för att göra en stor älgko i 
plåt. En brunstig älgtjur kom förbi, därefter upptäck-
tes lite älghår kvar på älgkon och därefter gjordes kal-
ven och några år senare stod där även en ståtlig älg-
tjur. Nu står hela älgfamiljen efter E 4:an i Ullånger. 
De ser väldigt naturtrogna ut. 

När vi åker över Höga Kusten bron så ser vi en liten 
ö västerut som skarvarna har förstört växtligheten på, 
det beror på att deras avföring är så stark. Det tar ca: 
25 år för naturen att återhämta sig. Höga Kusten bron 
är 1867 m lång, 182 m hög,  byggstarten var 1993 och 
den invigdes 1 december 1997. Efter bron svänger vi 
höger in på gamla E4:an som för oss vidare mot väg-
färjan över till Hemsön. 

Framme vid Hemsö fästning möts vi av guiderna Alva 
och Johan. De berättar hur fästningen kom till. Mel-
lan oktober 1952 – 1957 byggdes fästningen. Då var 
den topphemlig men numera ett museum. Vi börjar 
med att gå in i en kanon med torndubbelpjäs m/51 
bestående av 2 st 15,2 cm batteri med en räckvidd på 
22 km. Granaten vägde 48 kg och hylsan bestod av 15 
kg krut och det tog endast 15 sekunder att ladda om. 
Varje pjäs behandlades av 25 mans besättning, Alla 
hade sina uppgifter därav snabbheten. 

Vi delas in i två grupper. Nu ska vi gå 40 m ner i fäst-
ningen. Det första vi ser är ”markan” där beväringarna 
kunde handla diverse kioskgodis. Vi guidas runt i ki-
lometer långa gångar som är svala, här finns sjukhus, 
kök, officersmäss, trånga logement med 6 st sängar, 
en del fick sova bakom draperier i gångarna, telefonist 
och radar anläggning och mycket mer som tillhör det 
militära. Vi går upp 110 trappsteg till ammunitions 
förrådet där granaterna förvarades efter att de starka 
grabbarna hade burit upp dem för trapporna. Inget 
gym behövdes för att bygga snygga kroppar. 

Oktober 1967 var vår blivande kung Carl-Gustaf på 
besök i 14 dagar. Han fick dock inte sova här utan 
säpo kom varje kväll och körde honom till hotellet i 
Härnösand och tillbaka varje morgon. En intressant 
historia om denna plats som vi fick berättat av våra 
duktiga guider. 
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Uppe i solljuset står kaffe och smörgåsar framdukat 
på restaurangen, skönt med solvärme igen. På bussre-
san tillbaka hörs ett härligt sorl och alla är nöjda med 
även denna utflykt. Ikväll ska vi äta på Kustladans res-
taurang. Menyn består av Älg/Hjortbiffar, örtkryddad  
klyftpotatis, kantarellsås och rårörda lingon. Kaffe 
med glass eller camembertost med hjortronsylt. Un-
derbart gott!!  Härlig kväll som avslutar denna träff.

9 juni hemresan börjar närma sig. En del ska åka vi-
dare mot nya spännande mål.

Solen skiner och vi bestämmer oss för att gå Höga-
kustenleden ca: 1,5 km upp till Docksta utsiktsplats, 
där vi blickar ut över Docksta fjärden. En helt under-
bar vy. Här finns Perolsbo vindskydd, med grillplats, 
ved, kikare, gästbok, mm. Sitter här tillsammans med 
Björn, Torsten, Britt och Lars-Göran och bara njuter. 
Denna plats är värt ett besök!
  
När vi nu har bussats fram till utflyktsmålen, har vi 
sparat på det som driver oss framåt i ”Tankarna”.
Man kan tycka att priset var högt men det var värt var-
enda öre och plånboken behövde vi inte ta fram om 

man inte vill kosta på sig någonting annat än det som 
ingick.

Tack till ML Husbilar som sponsrat träffen även i år.
Tack till hela Norrlandsgänget och hoppas på återse-
ende nästa år igen här uppe i norr.

Vår resa gick hemåt på E 4:an mot Gävle vidare mot 
Avesta där Världens största dalahäst står. Den är 13 m 
hög 12,8 m lång och väger 66,7 ton.

Vi åker förbi Norberg där Elsa Anderssons konditori 
ligger, känt för sitt goda hembakade bakverk, som ser-
veras i gammal hemtrevlig miljö. Vi närmar oss Öre-
bro där vi ser en av våra turistattraktioner, Svampen 
byggdes mellan 1956-58 och är 58 meter hög samt 
innehåller 9 miljoner liter vatten, man kan åka upp 
i Svampen och få se en otrolig utsikt över vår vackra 
stad. Det finns många sevärdheter att se här om ni har 
vägarna förbi Örebro.

Kramas ofta och kör försiktigt!    

369 Sonja & Björn

Knep o knåp!
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Knep & knåp

Hur många trianglar ser du på bilden ?

De tre först öppnade rätta svaren erhåller en nyckel-

ring från Bürstner.

Rätt svar skickas till Kenneth Elfström, Kongsbergs-

vägen 4, 432 98 Grimeton eller 500bhc@gmail.com
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Studiebesök hos AL-KO

Den 2:e juli gjorde vi, 14 medlemmar i Bürsterklub-
ben, studiebesök hos AL-KO i Kötz eller närmare be-
stämt de små orterna Kleinkötz och Grosskötz som 
ligger 20 minuter österut från Ulm. Ulm ligger i del-
staten Baden-Würtemberg 120 km SO om Stuttgart 
vid Donau, 120 000 invånare och är mest känt för sin 
stadskyrka Ulmer Münster med världens högsta torn 
161,5 meter och 768 trappsteg. Man kan också skryta 
med ett astronomiskt ur. Innan vi kommit så långt 
hade alla deltagarna tagit sig fram på egen hand, någ-
ra till ställplatsen i Ulm och några direkt till Kötz. 

Själva tog vi Öresundsbron, så smidigt det är med 
BroBizz, och Rödbyhamn-Puttgarden. Några stopp 
var inplanerade, andra inte. Det vi inte planerat var 
Schiffshebewerk i Scharnebeck norr om Lüneburg, 
(ställplats N53 17 34.0 EO 10 29 36.8). Det är fasci-
nerande, att se dom köra in en stor pråm i en balja 
och sen hissa den upp 25-30 meter och sen köra ut 
och fortsätta på kanalen i stället för en sluss. Det vore 
något att fundera över i Söderköping så slapp dom det 
kaos som uppstår sommartid. Dessutom fick vi se ett 
falkbo med två ungar som placerats på en hylla i den 
här konstruktionen.

Nästa upplevelse som vi inte planerat var sightseeing i 
Braunschweig. Förbifarten var ny och dessutom bytte 
den vägnummer plötsligt varför GPS:en tyckte att vi 
skulle dra in i centrum och ställa oss i världens kö. Ef-
ter mycket trixande lyckades vi runda staden och åter-
ta rutten mot ett par planerade vingårdar och Fran-
kervin. Första anhalt blev den lilla staden Vollkach vid 
floden Main NÖ om Würzburg. Staden grundades 

906 och har ett gammalt och sevärt centrum som 
man når genom en kort promenad från ställplatsen 
(finns i Bordatlas). De stora händelserna i staden är 
vinfestival första lördagen i oktober och sen 14 dagar 
senare fiskfestivalen.

I Vollkach hade vi den första vingården med ställplats, 
vi kom dit men vi borde ha tagit cyklarna för det var 
väldigt trångt. Efter att passageraren provat och god-
känt några viner så blev det affär. Det är platta flaskor 
som gäller.

Vi var emellertid inte nöjda vad beträffar vininköp så 
Winzergemeinsdchaft Franken eG, en vinproducent 
utanför Kitzingen, blev nästa anhalt. Ett tjusigt vin-
hus med en imponerande exponering av sortimentet 
men trots det bra priser. I anslutning till anläggning-
en finns en ställplats med tillgång till el och en bedå-
rande utsikt.

Slutligen anlände vi till Ulm och ställplatsen där, en 
stor parkeringsplats i anslutning till en sportanlägg-
ning. Där anlände det ena ekipaget efter det andra 
och till slut var vi 10 st för att sedan på måndag dra 
vidare till Kötz och den sportanläggning där vi skulle 
träffa Per Åkerblom som kom att bli vår guide under 
besöket. Samlingen skulle ske kl 17.00 så det var gott 
om tid varför några skulle passa på att bestiga kyrktor-
net först. Vi hade 1,5 tim. på oss att köra de två milen 
mellan Ulm och Kötz men p g a trafiken tog resan 2 
tim och 40 min. varför vi missade samlingen i servi-
cecentrat.
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Tidigt tisdag morgon kom Per Åkerblom med buss 
och hämtade oss för samling i Al-Ko:s huvudkontor 
där vi fick en genomgång av Al-Ko:s verksamhet. I de-
lades upp i två grupper där den ena gjorde fabriksbe-
söket på förmiddagen och den andra gruppen genom-
förde testkörningen.

Testkörningen gick till så att Al-Ko hade tre identiskt 
lika husbilar men med olika fjädring. Den första hade 
traditionella torsionsstavar, den andra kan vi kalla 
halvluft och den tredje fulluft. Den som var chaufför 
provade alla tre typerna och fyllde sen i ett testproto-
koll. Vi körde en runda på c:a en mil på vanliga byvägar 
där vi skulle bromsa, gasa och utmana i kurvorna. Vi 
hade en Al-Ko-representant med oss som manade på 
oss om vi var för fega. Det var intressant att testa. Själ-
va tyckte vi nog att det inte var så stor skillnad mellan 
halv- och helluft annat än priset vid eftermontering c:a 
20 000 mot 100 000 för helluften. Sen blev det lunch 
och så växlade vi grupperna. Det var mycket intres-
sant att se monteringen av chassier och deras lager 
där delarna hämtades av datastyrda vagnar. Vi träffade 
också mannen som stått vid en bockningsmaskin och 
bockat bromsrör, i jag tror 25 år.

Efter företagsbesöket samlades vi åter vid sportanlägg-
ningen där vi tackade Per Åkerblom för ett mycket väl 

genomfört studiebesök. Sedan fixade var och en sin 
mat som spisades gemensamt ute i det fria. 

Dagen efter splittrades gruppen och alla for åt olika 
håll. Själva for vi tillsammans med 411 Sjöberg för att 
besöka ett ölmuseum i Wertingen NO om Günzburg. 
När vi kom dit var det stängt just den dagen så vi tog 
lite lunch och återvände sen till byn Autenried som 
har ett slottsbryggeri ( N48 21 54.8 EO10 15 11.4), där 
kunde vi övernatta på deras personalparkering, vilket 
möjliggjorde en ölprovning med åtföljande middag. 
Ölprovningen bestod av en planka med 5 ölglas med 
olika öl och olika smaker, sen blev det middag där öl 
ingick som en ingrediens, i marinaden eller såsen 
mm, till en kostnad av c:a 275 kr/person. Givetvis blev 
det inköp av öl.

En våning upp i slottet besökte vi ett museum över öl-
tillverkningen vid slottet. Inträdet gick på 0 kr, ingen 
pensionärsrabatt!!

Nu återstod bara hemresan, och väl komna till Hults-
fred kunde vi konstatera att dessa två veckor som vi 
rest , blev en mycket trevlig upplevelse.
123 Majvor & Ulf Solgren

Intresserad av att ”pimpa” din husbil?
Detta set med ”trädekor” och rattklädsel 
finns bland annat på Biltema!
 
Om man följer bruksanvisningen och är 
noggrann och har tålamod så går det bra! 
 
Blev dessutom snyggt!
 
//Neta

Per Åkerblom.



16

Spontanträff till Larsmäss i augusti 2013
8 augusti är det dags för en spontanträff som Bertil 
Och Christina Käll har ordnat även i år. Målet är Lars-
mäss i Järnboås som ligger i det vackra Bergslagen.

Vi börjar träffen i Nora där vi står med våra bilar på 
Skojarbacken. Denna kväll ska vi gå en guidad tur 
med Dagmar Langes systersonen Ove Hoffner som 
ska berätta om hur Dagmar  blev deckardrottningen 
Maria Lang. Tyvärr så regnar det kraftigt men vi är 
några som trotsar vädret och promenerar fram till 
Noras torg där vi ska möta guiden, en man med en 
hög och klar röst som frågar vill ni verkligen följa 
med på denna rundvandring. Absolut säger vi och 
så börjar det. Vi får se Maria Langs Skoga (Nora) där 
hennes fantasi och boktitlar kom till och mord som 
hände runt om där hon bodde. Hon såg ett mord i 
nästan alla statsdelar. Ove spelar några korta scener 
(så gott det gick i regnet) om några mord och lik som 
ligger under buskar. Hon använde sig av kommissa-
rie Christer Wijk som sin problemlösare. Maria Langs 
bostad ligger alldeles intill kanten av Norasjön med 
en fin utsikt. Kan förstå att fantasin sprudlade i den-
na kvinna. Trots en genomblöt Ove Hoffner så fick vi 
en spännande historia berättat för oss. Blöta och kalla 
återvänder vi till Skojarbacken där våra varma bilar 
väntar. Skönt! 

Fredag morgon inget smatter på taket, solen lockar ut 
oss där vi samlas för att snacka ihop oss om dagen. Ne-
rikes Allehanda kommer och gör ett reportage om oss, 
våra Bürstnerbilar och vad vi ska göra denna helg. Bra 
reklam för Bürstnerklubben. Därefter går vi en pro-
menad fram till torget, passar på att köpa Noras egen 
glass, receptet är hemligt. Idag är smakerna hasselnöt, 
vanilj och aprikos. God är den! Promenerar sedan till-
baks för att åka vidare. Vi börjar med ett besök i Gam-

la Pershyttans bergsmansby. Det är Örebro läns första 
kulturreservat. Går runt och tittar på egen hand. Man 
kan förstå sambandet mellan naturtillgångar - malm, 
skog, rinnande vatten – och framställning av järn i 

hyttan. Ingen annan bergsmansby är så välbevarad. 
Färden går vidare mot Gyttorp som är ett litet samhäl-
le strax väster om Nora. Vi åker genom samhället och 
tittar på 1950 talets fina huslänga som kallas Kålmas-
ken, som ritades av Ralph Erskines i slutet av 1940 
talet. Gyttorp är känt för sin dynamittillverkning, men 
numera görs jakt och sportammunition. Kör vidare 
mot Siggebohyttan men först ska vi passera de tre sjö-
arna Norasjön, Fåsjön och Usken. Solen skiner på oss 
stundtals. Framme vid denna Bergsmansgård parke-
rar vi och tillagar en god lunch. Gör sedan ett besök på 
Siggebohyttans Bergsmansgård som började byggas 

runt år 1790. Den förmögne Anders Olsson kallade 
detta för sitt träslott. Mangårdsbyggnaden är nästan 
40 meter långt, 14 rum, 3 kök och har torvtak och 3 
stycken kronprydda skorstenar i gjutjärn som vittnar 
om att här hade en självägande bergsman sitt hem. 
Hans hustru Katarina födde honom 17 barn. Huset är 
öppet, vi strosar runt i rummen och tänker på hur bra 
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vi har det i nutidens samhälle! Färden fortsätter mot 
Järnboås på småvägar genom ett vackert landskap i 
Bergslagen.  Kommer fram till Larsmäss på eftermid-
dagen. Ett stort gärde är klippt där det gjorts en stor 
parkering. Vi blir hänvisade platser som gör att vi står 
på en lång rad med 20 stycken snygga husbilar. Ser 
maffigt ut när man kommer på vägen. Vädret är skönt 
och vi minglar mellan bilarna. Hälsar på gamla och 
nya medlemmar. Pratar om våra äventyr som vi varit 
ute på sen vi sågs sist. Vädret är strålande och klockan 
18 är det dags för långbord framför bilarna. På bordet 
stor kräftor, räkor, sallader, ostar mm. Goda drycker, 
glada skratt och vacker sång hörs över nejden. Stäm-
ningen är gemytlig. Klubbtältet som satts upp har 
skänkts av Östgöta Camping i Mantorp när Bürstner 
klubben firade15 år 2012. Tack för ett fint tält som vi 
kan ha mycket nytta av på våra träffar. Vid mörkret 
och daggens intrång så fylls tältet av upprymda med-
lemmar. Tack för en mysig kväll.

Vaknar till en skön och vacker lördags morgon. Fram 
på förmiddagen bjuder vädret på en molnig himmel 
men det är uppehåll. Klockan 11 öppnar marknaden. 
Tittar på inmarschen med Lindeblecket musikkår där-
efter kommer gamla traktorer och Nora Moppers på 
gamla mopeder. Carl-Jan Granqvist inviger Larsmäss 
marknad 2013. 

På scenen är det uppträdande för både barn och vuxna 
med flera artister så som Miriam Bryant, Lazy Roosters 
och George Shaid och trollkarl, barnteater. Larsmäss 
är en kvalitetsmarknad med otroligt fina hantverk. 
Här finns allt, träslöjd, smycken, smide, keramik, 
luffarslöjd, väskor, kläder, kuddar i olika material. Ja, 
allt som går att göra med händerna. Provsmakning av 
ost, korv, honung mm. Det är en fröjd att flanera runt 
bland stånden. Hungrig, ja då finns det raggmunk 
med fläsk att köpa. Lite historia, enligt gammal tra-
dition skulle slåttern vara avslutad och rågen sås till 

Larsmäss. Intill marknaden låg Gästgiveriet och där 
flöt brännvin, öl och vin. ”Järnboåspaltar” slogs mot 
”Hjulsjökuntar” och ”Lindes fässingar”, till slut blev 
folklivet för livligt och 1894 förbjöd myndigheterna 
marknaden. Knappt 100 år senare 1981 arrangerades 
återigen Larsmässmarknad, dock utan fylla och bråk. 
Det är 33 år sedan Roland Öster fick idén att återupp-
ta den gamla marknadstraditionen. Miriam Bryant 
sjunger så det ekar över Finnsjön som syns bakom 
scenen, en vacker vy att njuta till i samband med sång 
och musik. Trötta i ben och kropp går vi till bilen. Det 
finns gott om ”loppis” här där en del av folket gör fina 
fynd. Det är snart dags för långbord, himlen är lite 
mörk men vi chansar. Fram med bord, stolar och mat. 
Maten slukas med en hast. Vi har ett öga på himlens 
mörka grund, ser ut att regna bortom skogen, det su-
sar i träden och regnet kommer. Vad händer, jo alla 
samlar snabbt ihop sina saker och flyr in. En del rusar 
in i tältet, andra finner en annan lösning att avsluta 
kvällen tillsammans. Otroligt hur fort det gick när 
långbordet försvann. Efter en dryg timma tittar solen 
fram genom det tjocka molntäcket och bjuder ut oss 
en stund. Vi får trots allt en liten pratstund och det är 
en god stämning bland oss innan John Blund anlän-
der. Vaknar fram på morgonen att det smattrar hårt på 
taket, vänder på mig och sover vidare ett tag till. 

Söndag: idag är det dags att säga hej då till alla som 
varit med på spontanträffen här i Järnboås. Men först 
ett besök på marknaden. Idag är det hundparad och 
presentation av de olika raserna. Därefter får vi en in-
tressant berättelse om bisamhället. Helt otroligt vad 
dessa små bin kan göra för att vi ska få god honung. 
Jag är sugen på en varm vintermössa. Provar, skrattar 
för jag passar inte i någon huvudbonad, till o med hon 
som säljer mössorna skrattar, då förstår ni hur jag ser 
ut. Idag är det Ove Hoffners tur att vara på scenen, 
han ska spela barnteater. Härligt med ungars entusi-
asm och glada skratt! Jag har ju jobbat inom barnom-
sorgen i 35 år så känslan är härlig. 

Träffen går mot sitt slut för denna gång. Dags för att 
kramas och önska varandra på återseende snart igen!

Kör försiktigt och Kramas ännu mera!
Var rädda om varandra så ses vi snart igen!
Tack alla ni som var med och gjorde denna träff så 
trevlig, för visst har vi haft skoj!

Vid tangentbordet 369 Sonja och bisittare Björn
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Sensommarträff i Gamleby

Vi styr kosan norrut för att träffa goa och glada hus-
bilsägare, vädret  ser lovande ut för den här helgen. 
Väl framme på plats möts vi upp av arrangörer som 
troget har suttit och väntat in deltagarna. Vi får en 
plats anvisad och en beskrivning över faciliteterna, 
här finns toa/gråvattentömning, samt färskvatten och 
sopkärl. Det finns även tillgång till toa/dusch på om-
rådet,  fantastiskt  ordnat.  En goodybag innehållande 
information samt annat smått o gott fick vi också. En 
stor eloge vill jag ge för påsen som var till My 9 år som 
fick följa med på den här träffen.

För de som kom tidigt på fredagen anordnades en pro-
menad upp till utsiktsplatsen på Garpedansberget, en 
fantastisk promenad/klättring kantad med allehanda 
troll och figurer, inte minst Grimhild som berättade 
och gestaltade på ett levande sätt. Gofika serverades 
till alla som tagit sig upp.

Nästa punkt på schemat var träff i paviljongen med 
knytis. Här blev vi underhållna av en lokal trubadur,  
Johan från Edsbruk. Försäljning av lotter med fina 
vinster, samt ytterliggare skönsång och munspel från 
egna medlemmar. 
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På lördag morgon väntade en överraskning, i form av 
nybakade frallor samt morgontidningen (där fanns 
ett reportage om träffen) som var o en hade fått le-
vererad till sin husbil. Förmiddagen kunde vi sedan 
ägna åt veteranbil/husvagnsutställning, demonstra-
tion av hudvårdsprodukter eller bara att gå runt och 
prata med övriga deltagare. Eftermiddagen ägnades åt 
femkamp, där vi bland annat kastade stövlar och pilar. 
Efter denna gastkramande tävling blev det en stunds 
vila innan nästa aktivitet.

En superb middag väntade oss i skyttepaviljongen, 
det blev också en del underhållning av egna medlem-
mar i samband med maten. En insamling gjordes till 
barnkliniken på Västerviks sjukhus, där  behållningen 
blev 4.400:- som de köpte en liten TV samt filmer för. 
Ett stort TACK från kliniken till alla er som bidrog. 
Kvällen avslutades med dans i Folkets Park till Wretas 
femmannaorkester.

Söndagen startade med tipspromenad, därefter klubb-
möte med fika i paviljongen. Vinnare i femkamp blev: 
370 Lindström, på andra plats: 751 Blixt, tredje plats: 
123 Solgren. Grattis till er.

För de som ville och hade möjlighet, kunde stanna 
kvar och gå på Garpedagen som Gamleby intresse-
förening ordnade. Men vi styr hemåt nöjda och glada 
efter en träff med trevliga husbilsägare.

En mycket trevlig och välordnad träff. Tack till er ar-
rangörer för den tid och det arbete ni har lagt ner för 
att göra det så trevligt och underhållande för oss som 
var med. Vilka var då dessa som arbetat så hårt? Det 
var: 177 Bo-Inge och Monika, 561 Inge, 1027 Gösta 
och Liz, 1217 Roger och Kikki.

Kram till er från Marianne 1234

Hej alla Medlemmar 
i Bürstner klubben!
Vi i redaktionsgruppen hoppas att ni haft sköna husbilsresor i sommar.

Vet att alla har gjort flera intressanta resor här och där i Sverige, 

Norden eller Europa. Vi önskar att ni skickar in reportage från Era 

upplevelser och ni har säkert många tips om ställplatser, lätt lagad mat,

m.m, ja vad som ni kan komma på. Allt är välkomet till vår medlemmstidning Rullan.

Det är ju ni som vet en hel del. Vi hoppas på att ni bidrar med reportage, kan vara ett 

litet, stort, kort eller långt och naturligtvis kort från resan. 

Mvh Redaktionsgruppen/ Sonja 369
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Resan 2013 är till España i år igen!
Dags att packa vår Argos 747 inför resan söderut. Idag 
onsdag den 28 augusti är det dags att börja resan. Kol-
lar först att alla viktiga papper, pass och euro är med, 
allt ok. Vi är lite mer förbereda inför resan i år. 

Kommer iväg på eftermiddagen från Örebro. Kör för-
bi en hönsfarm där hönorna går ute och ser väldigt 
välmående ut. Vita hönor vita ägg och bruna hönor 
bruna ägg och det är ingen skillnad på smaken. Vårt 
första stopp blir i Mantorp Östgöta Camping Ställ-
plats, där träffar vi 123 Roland & Maud samt 961 Bo & 
Gerd. Får många tips inför vår resa genom Moselda-
len. Torsdagen passerar Gränna, sugen på ”polkagri-
sar”? Vättern breder ut sig med sitt kalla vatten och Vi-
singsö syns lite längre bort. Brauhus ruin ser mäktigt 
ut och är ett sevärt turistmål. Ser Elmia där mässan är 
om två veckor. Vi skipar den i år. Alla ni som ska dit 
ha en trevlig helg. 

Vid Skåneportens rastplats ligger Bengt i Örkelljung-
as ställplats, kl: är bara 16 och den är nästan full, tyd-
ligen populär.  

Ser vita gäss men inte på havet utan på en skånsk 
lantgård. Himlen blir mörk och några få stänk kom-
mer. Gör inget för denna sommar har varit till allas 
belåtenhet. Åker vidare ner till Malmö hamn där vi 
ska övernatta i väntan på färjan som ska föra oss till 
Travemünde, Finnlines pris på den här turen ligger 
på 1115 kr enkel resa. Vi lämnar ett grönskande och 
blommande Sverige med en sval luft och nyskördade 
åkrar. Båtresan tar 9 timmar, man kan få ström till 
kylskåpet under resan utan kostnad. Det gäller att lad-
da med spel, tidningar, matsäck mm. Kudde och filt är 
också bra att ha om man vill lägga sig ner på en soffa, 
oftast är det lite passagerare. Båtresan till Travemüde 
är lugn och trygg, inga vågor på vattnet. 

Låter konstigt men vi väljer att åka upp till Heilinge-
hafen ställplats för övernattning. Här byggs det om 
en hel del. Har hänt mycket sen vi var här i Påskas. 
Enligt planlösning som vi såg ska det byggas villor 
mellan ställplatsen och båthamnen. Vi hoppas på att 
ställplatsen får vara kvar. Tar en promenad ut till Pi-
ren som är upplyst och stranden är full av solstolar, 
njuter av kvällen och utsikten över havet. Det är gott 
om spindelnät på räcket som går längs kanterna, med 

svarta feta spindlar, lamporna gör att insekter dras dit 
och blir fast i näten. Intressant att se hur snabbt de 
spinner in sitt byte.

Lördag 31/8 dags att åka vidare, vi ska ut på väg 1/E22 
mot Hamburg. Även här i norra Tyskland är åkrarna 
klara inför hösten. Det är bra resväder lite molnigt. 
Sätter på en talbok De Ensamma av Håkan Nesser och 
resan går vidare. Några korta bilköer utanför de stör-
re städerna. Har tur även iår utanför Hamburg långa 
köer norr över precis som i fjol, kön är milslång, det 
är tre filer som till slut ska bli en. Väljer nog en annan 
väg hem. Första regnskuren, när vi ska ha lunchpaus 
så den blir i bilen. Vi ser stora majsfält och blir sug-
na på nygrillade majskolvar med smör och salt på. 
Efter Bremen fortsätter vi väg 1/E37 mot Osnabrück. 
Målet idag är ställplatsen i Greven. Har tur endast ett 
fåtal platser kvar. Här går Dortmunt-Ems kanal som 
det kommer många stora, långa pråmar på. Går till 
restaurangen för att käka Winersnitzel Gordon Blue. 
Det är gott om turister som också är hungriga. Sön-
dag kör vi mot Dortmunt väg 1/E37, skönt att köra en 
söndag för då har långtradarna vilodag, kommer en 

och annan som har dispants att köra. Trafiken flyter 
på och vädret är perfekt, varken sol eller regn. Ska till 
Moseldalen så vi åker mot Koblenz. Två stora rovfåg-
lar cirkulerar runt, ett tiotal meter ovan mark, finns 
kanske något gott byte att fånga. Vägen som vi åkt är 
en transport sträcka genom Tyskland ner till Moselda-
len. Naturen är kuperad, platt, grön i alla nyanser och 
otroligt milslånga vackra vyer med små samhällen på 
sluttningarna. Efter ca 135 mil har vi nu kommit fram 
till Ernst där vi ska stanna. Restaurangen har en Bier-
stube med god kall öl. Ett tyskt rockband vid namn 
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The Wild Bobbin Baboons spelar just vår musik Rock 
& Roll. 2/9 vaknar  vi till en strålande morgon. Mosel-
floden fullkomligt glittrar i solens sken. Ser hur vin-
druvorna suger åt sig av solens värme för mognadens 
skull. Väg 49 mot Zell, väg 53 mot Bernkastel-Kaus. 
Där är genomfarts vägen avstängd på grund av mark-
nad, får trassla oss igenom en parkering som är full 
av bilar och bussar. Slutmålet idag är Minheim, där en 
fin ställplats ska finnas. Stämmer bra! Här är fint, bra 
cykelväg längs Mosel. Solen steker och vi söker skug-
ga, det är hur skönt som helst, njuter av allt runt oss. 
Gott om platser när vi kom men kl:16 är det fullt. Grus 
för bilen och gräs för fötterna. Jaha, 23:30 är toan full, 
bara att tassa iväg i nattsärken och tömma. Vi smyger 
för att inte väcka de som sover. En toppen plats och vi 
stannar 2 dagar, tack för tipset. 

Ytterligare en strålande morgon, tar cyklarna och åker 
längs floden på ena sidan och odlingar på andra. I 
Piesport ligger en fin ställplats, gott om ställplatser 
genom hela Moseldalen. Onsdag morgon, dimman 

ligger över floden. Kön är lång till bilen med färska 
frallor och tydligen är det männens uppgift att hand-
la. Eftermiddagen planerar vi för fortsatt resa. Kör 
genom Trittenheim, kommer högt upp och har dalen 
nedanför, bara så vackert måste ha tag på en P för foto-
grafering, har tur hittar en. Ett besök i Luxemburg är 
ett måste när man är så nära. Tanken är nästan tom, 
lampan lyser, har en bit kvar. Kör v 53 mot Trier. Gott 
om cyklande människor åt alla håll som lyser ikapp 
med solen. Framme i Luxemburg ligger alla ”mackar” 
på samma gata. Diesel kostar 1,25 eu/l. Har nästan 
tomt, får i 111 liter. Kör vidare mot Thionville, vägen 
fortsätter att kantas av druvodlingar och Mosel. Hu-
sen i de pittoreska samhällena prydds av prunkande 
blomlådor. Rönnbärsträdens grenar är tunga av oran-
ga bär.

Gränsen till Frankrike
Passerar tre gränser L-D-F. In i Frankrike precis kl: 
12. Ser atomkraftverk med enormt stora rykande sk-
orstenar. Ställer in Gps:en på Pont-a-Moussen, intill 
floden Mosele, bra populär ställplats, kommer dit kl: 
13.30 och ca 15:30 är det fullt. Det kostar 8 eu och All 
Inclusive. Folk drar sig till skuggan av bilarna för det 
är +30. Sen eftermiddag syns alla igen, njuter av att 
sitta ute länge.

En varm och svettig natt. Solen väcker oss idag med. 
Åker A31 mot Nancy vidare A33/E23 mot Epinal sen 
A330/E23 Becanson. N57/E23, D64 mot Lure, Bel-
fort N19 till avfart 15 till väg 486 mot Villersexl, Bau-
me-les-Dames. Utanför Lure åker vi förbi en hage med 
pyttesmå hästar, så söta! Hemma i Norden har vi mest 
barrträd, här är det mest lövträd. Ställplatsen i B-l-D 
är bra, skulle den vara full så finns en camping intill 
för nästan samma peng. Ett antal bräkande får väckte 
oss vid 6-tiden, det var bra för då kom vi iväg tidigt. 
Har tömt allt utom kylskåpet. Åker vi D112 en smal 
slingrande väg och resvädret är perfekt med moln på 
himlen. Åker en massa olika vägnummer mot Lons-
le-Saunnier. Kommer in i de franska vinplantagen. 
D1083 mot Bourg-en-Bresse. Diesel kostar 1,39 eu/l. 
Solen börjar värma mer och mer. Vidare mot Valence, 
även här en massa olika vägnummer. Kör till Vienne 
Har floden Canal de Rhone till höger där flera vind-
surfar, de har bra vind för fort går det. Själv har jag 
aldrig provat för jag skulle nog vara som en tepåse!  
Åker förbi flera poliskontroller, men vi klarar oss. Kör 
väg N7, kommer in i staden Rousillion med trånga 
gator och dessutom är det marknadstånd på båda sid-
or och massor av folk. Färden igenom gick bra. I St 
Vallier ser vi floden igen med sitt vackra turkos/gröna 
glittrande vatten. + 30 ute men skönt i bilen tack vare 
AC. Passerar Vallence och en bergskedja tonar upp sig 
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och vita moln som ligger på topparna. Har passerat 
många rondeller men vad gör det när man vill slippa 
betalvägar. N7 fram till dagens mål som är Montéli-
mar där vi tänkt övernatta. Biljettapparaten var trasig, 
vi stod gratis. Priset var endast 4,30 eu. Bra plats nära 
till varuhus och centrum. Provianterar lite, märks att 
fransmän gillar ostar för det finns hur många som 
helst att välja på. Lördag 7/9 kl. 8:30 är vi på rull igen. 
Idag ska vi ta oss till Medelhavet. Gps:en är inställd på 
Narbonne Plage. Ej betalväg, vi åker parallell med be-
talvägen då och då. Hamnar åter i en stad där vi åker 
på marknadsgatan, det är en stor marknad med stånd 
och folk överallt. Oj, oj, skönt vi kom igenom även 
här. Vägen slingrar sig vidare nedåt och vi börjar bli 
kaffesugna men ingen P på flera mil. Äntligen, kaffet 
smakade suberpt. Äntligen havet i sikte och framme i 
Narbonne Plage, men vad nu ställplatsen är igenbom-
mad. Tur det ligger en bra camping Coté des roses 
Campoele intill, vi tar den. Med ACSI kort kostar den 
16 eu + skatt 1,10 eu. När vi installerat oss kommer 
det ett riktigt mäktigt åskväder som håller på ett antal 
timmar. 

Söndag morgon, efter regn kommer sol, havet glittrar 
precis som det ska. Helt underbart att få se havet igen 
efter ca: 10 månader. Ska nu mot España. Det är cykel-
tävling här i Narbonne idag. Tur att vi möter dem, för 
fort går det och vägen är brant nerför, uppför och kur-
vig. Förstår inte hur de orkar ha den där farten. Vi kör 
sakta framåt. Åker D168 mot Perpignan. Glädjeflickor 
finns det gott om runt de större städerna. Ska vida-
re mot Gerone D900. Dags att tanka igen 1,35eu/l. 
Hamnar i en lång bilkö genom en liten gränsstad Le 
Pertheus. 12:30 är vi över gränsen. Spanska gränssta-
den La Jonquera finns en bra gratis parkering med 
vakter om man vill sträcka på benen och gå ifrån bilen 
och shoppa. Vägen hit har vi inte åkt på en endaste 
betalväg.

Kommer åter i nästa Rullan om årets upplevelse i Es-
paña

369 Sonja & Björn Sandwall

Riksförbundet Mobil Fritid (RMF)
Vid RMFs årsstämma i samband med Elmia blev 
jag, Kenneth Elfström (500) invald i RMFs styrelse. 
RMF är en paraplyorganisation som skall tillvarata 
det mobila fritids-livet som utövas med camping-
fordon. Riksförbundet ska driva frågor av vikt för 
medlemsföreningarna bland annat kontakter med 
statliga och kommunala myndigheter samt andra 
viktiga intressenter, nationellt som internationellt.
RMF är en rikstäckande organisation med flera 
medlemsklubbar (se nedan). Den kunskap som 
finns hos våra medlemmar gör oss till en stark ak-
tör i samhället, med ett rejält inflytande i alla frågor 
som rör mobil fritid. Vi är remissinstans till Trans-

portstyrelsen, Konsumentverket, Naturvårdsverket 
och Sv Kommuner & Lands-ting (SKL). RMK är 
också drivande i projektet Husbilsturism Sverige.
Klubbar som är medlemmar i RMK: Bürstner 
Husbils Club, Caravan Club, Dethleffs Club, Eura 
Mobil Club, Husbussens Vänner, Kabe Husbils-
klubb, Club Knaus Tabbert, Laika Husbilsklubb, 
Svenska McLouis-klubben, MHF Camping Club, 
Motor Home Club of Sweden, PR Husbilsklubb 
samt Club Solifer. Tillsammans representerar vi 
cirka 100 000 klubbmedlemmar i 40 000 med-
lemsfamiljer.

RMFs styrelse
Ordf. Karl-Erik Abrahamsson Västeräs Motor Home Club Sweden
Vice ordf Per-Erik Korström Tanumshede PR Husbilsklubb
Sekr. Håkan Johansson Falun Caravan Club
Kassör Jan Jerpdal Enköping Motor Home Club Sweden
Ledamöter Kenneth Elfström Grimeton Bürstner Husbils Club
 Lennart Olovsson Stockholm Kabe Husbilsklubb
 Lars Rasmusson Örebro Caravan Club
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Klubbdagarna under Elmiamässan 2013
Nu var det dags igen för årets största klubbträff. Det 
kanske inte är den träff som har haft flest deltagare 
men den är den som varar flest dagar. Den varar i da-
garna 5. Tyvärr var vi inte med på VIP-kvällen med 
Bürstner på onsdagen. Jag talade med dem som var 
där och de tyckte att det varit en lyckad kväll. 

Torsdagen
Vi anlände tidig eftermiddag till campen. Som van-
ligt blev vi välkomnade av Stig och Anette Högberg. 
Det kändes tryggt. Vi backade upp på den anvisade 
platsen. Vi hade jättetur! Vi fick en plats med riktigt 
fin utsikt. Det var lugnt och stilla på campen. Det be-
rodde nog på att de flesta var uppe på mässan. Varför 
förneka att vi var nyfikna? Efter att vi rastat hunden 
och fikat gick även vi upp. Vi vandrade runt och på 
jämna mellanrum mötte vi bekanta husbils- och hus-
vagnsentusiaster. 

På kvällen var det som vanligt knytis med ärtsoppa. 
Den här kvällen är ju ämnad för glada återseenden 
men Uno och PO provade i alla fall sina instrument. 
En och annan historia blev också dragen. Helt plöts-
ligt började högtalaranläggningen leva sitt eget liv. 
Den talade danska! Det visade sig att något sällskap 
på området sände på samma frekvens som vår. Det 
var många som rest långt och som var trötta så kvällen 
slutade relativt tidigt. Det blev en riktigt trevlig kväll.

Fredag
Igår hade vi passat på och besöka Bilprovningens 
monter. Där beställde vi gasoltest. De skulle komma 
på förmiddagen. Vi inväntade dem innan vi gav oss av 
till mässan. Idag skulle vi ta en grundlig titt på Bürst-
ners monter. Vi hoppade över den igår. Vi gick runt 
och kollade läget. En och annan nyhet men vi fann 

inget revolutionerande. Till vår lättnad fann vi att det 
inte var någon av bilarna som var bättre än den vi har. 
Ingen längtan till något nytt som man inte har råd 
med. Skönt!

Återigen samlades vi i tältet till knytis på kvällen. Med 
namnbricka och en ros hälsade Bertil Käll 6 nya med-
lemmar välkomna i klubben. Ikväll underhöll Uno 
och PO med musik och sång. Det drogs som sig bör 
även historier. De blev lite flera än igår och kanske lite 
mer vågade men det gjorde inget. Vi hade roligt. Även 
denna kväll talade ljudanläggningen danska. Efter att 
PO kivat lite med dem (krokodil – giraff) stängde Uno 
av anläggningen Kvällen blev lite senare än dagen inn-
an.

Lördag
Dagen började med att vi besökte årsmötet. Mötet 
blev lite längre än vanligt men utan några överrask-
ningar men Pälle tog upp ämnet medlemsvärvning. 
Det finns en ”blankett” på vår hemsida. Den kan man 
skriva ut och ge till Bürstnerbilägare som t.ex. inte har 
något nummer på sin bil. Skriv ut några och ta med er 
när ni är ute och åker.

Väntar på Buffèn.
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När mötet var slut gick vi ”hem” och fikade. Nu var 
vi inte, som vi säger i Skåne, så nällade att besöka 
mässan. Vi tyckte att vi hade sett det mesta men en 
sväng till blev det i alla fall. På eftermiddagen stod vi 
en timme tillsammans med Birgitta och Lars-Göran 
i vår klubbmonter. Vi tyckte att det var lite tunt med 
folk men Birgitta lyckades ändå värva en medlem. Bra 
gjort! 

Så kom kvällen och med den festen som Bürstner 
Sverige bjöd på. Irma stod och prickade av oss som 
var anmälda. Jag kan förstå att anmälan var viktig för 
nu var tältet fullt. Jag kunde inte se någon ledig plats. 
Jörgen öppnade med att hälsa oss välkomna. Han pre-
senterade återförsäljare och representanter som var 
på mässan och som kom från olika delar i landet. 

Sedan bjöd han oss till bords. Det var gående bord 
med grillat och tillbehör. Så blev det lite tystare ett tag 
medan vi lät oss väl smaka. Alla var eniga om att det 
smakade mycket gott. När vi ätit färdigt underhöll PO 
med nubbevisor, historier berättades, lite allsång ur 
det nya häftet som PO satt ihop blev det också. PO 
och Uno spelade men idag steg även Ing-Marie upp 
och spelade munspel. Stämningen var på topp. Cate-
ringfirman drog sig tillbaka men vi satt länge kvar och 
umgicks med varandra.

I väntan på avprickning

Söndag
Nu var det bra! Idag blev det inget besök på mässan. 
Jag tror att vi sett allt och hade vi inte det så vadå! Det 
var dags att fara vidare. 

När vi for ut från mässområdet tänkte jag tillbaka på 
första gången vi var här. Att vara på mässan första 
gången var förvirrande och vi tyckte att det var alldeles 
för mycket att titta på. Kanske var det inte så mycket 
för mässan har ju växt och blivit större varje år. Det 
finns ju ett klart återkommande mönster som man 
känner igen från tidigare mässor. De olika montrar-
na är på ungefär på samma ställen som på tidigare 
mässor. Men innehållet i montrarna är ju inte det 
samma som året innan. En del har nyheter andra le-
ver på tidigare meriter. Kommer jag ihåg allt jag såg? 
Inte heller! Men vad gör det. Nästa år blir det en ny 
mässa och då är vi naturligtvis där. Det är nog inte 
mässan som är det största dragplåstret egentligen. 
Det att vi får träffa våra vänner i klubben betyder nog 
mera. Så visst ses vi nästa år igen, eller hur?

Vid tangenterna  Bakom kameran
Kerstin Molander Pälle Bergfoth

Djupdykning i Grillbuffèn

Kenneth Elfström klurar på nya klurigheter

Jörgen Fornander 71 Jan-Åke sjunger Rosen.
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Årsmötet den 14 september 2013
Pälle Bergfoth hälsade alla närvarande välkomna. Han 
berättade att vår hedersordförande Jan Wilhelmsson 
avlidigt. Vi hade en tyst minut till hans minne.

Pälle hälsade sedan Jörgen Fornander, Guido Venter 
och Markus Pangerl välkomna. Guido Venter känner 
de flesta av oss som Guido Mooseman. Han berättade 
att han gift sig, bytt namn samt fått en son som nu var 
8 månader. Anledningen till att han nu var här var att 
han ville berätta att han inte längre, för Bürstner, hade 
hand om den svenska marknaden. Han skulle bara 
vara verksam i Tyskland. Nu var det Markus Pangerl 
som skulle ta över Sverige och Norge. Han presen-
terade sig och berättade att han även var inblandad i 
designing av husbilarna. Han välkomnade idéer och 
önskemål från oss. Han berättade också att han till-
sammans med Jörgen skulle ha hand om den resa 
till Kehl år 2014 som klubben är inbjuden till. Guido 
Venter och Markus Pangerl hälsade oss välkomna till 
Kehl och sa att de bägge då skulle träffa dem av oss 
som reste ner.
Pälle informerade sedan om att han varit på årsstäm-
man för ”Riksförbundet mobil fritid”. Där är nu 13 
olika klubbar medlemmar. Nr 500 Kenneth Elfström 
hade valts in i styrelsen. Pälle berättade också att näs-
ta års Teknikträff planeras hållas i Söderköping. För 
Sensommarträffen är planerna Sunne. Tid och exakt 
plats meddelas senare. Nästa årsmöte ska äga rum, 
som innan, på Elmia. 

Så var det dags för det egentliga 
årsmötet, det 16:e i ordningen. 
Ordförande satt Roland Ahl. Marianne Schewenius 
satt som sekreterare. Till justeringsman utsågs Ken-
neth Elfström och Bertil Käll utsågs till rösträknare. 
Redaktionskommitén skulle vara pressreferent. Verk-
samhetsberättelsen som står att läsa i Rullan nr 3, den 
preliminära resultatrapporten samt revisionsberättel-
sen föredrogs. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
fattades. Mötet beslutade att årsavgiften skulle vara 
oförändrad. Någon budget för kommande år kunde 
inte göras eftersom klubben inte vet hur stora intäk-
terna kommer att bli.
Sedan var det dags att välja styrelse för nästa verksam-
hetsår. Valberedningen har haft ett hårt jobb. Det var 
flera ledamöter som skulle ersättas. Med så här blev 
det. 

Ordförande på 1 år blev Pälle Bergfoth. 
Ledamöter som har ett år kvar är Marianne Scheweni-
us, Ing-Mari Gustavsson, Stig Högberg, Leif Sjögren 
samt Åke Piel. För den senare innebar det fyllnadsval.
För 2 år framåt omvaldes Ulf Solgren, Roger Jacob-
son, Kennet Malm  och Torsten Lindberg. För de se-
nare innebar det nyval. 
Till revisorer på valdes Sonja Sjöberg, Lisbeth Grund-
ström och till suppleant valdes Bertil Käll. 
Till valberedning utsågs Ann-Britt Grundström 
t.o.m. 2014, Lars Stenmark t.o.m. 2015 samt Sture 
Schewenius t.o.m. 2016
Ansvarig för Elmiacampen blev Stig Högberg
Materialförvaltare blev Tord Sjöberg och Kurt Blixt.
När det blev dags att välja redaktionskommité väcktes 
frågan om det inte fanns någon som ville vara redak-
tör istället för att så många skulle vara inblandade. 
Pälle förklarade att gruppen fungerade bra men att 
den var öppen för om någon ville ta på sig uppdraget. 
Medlemmar i gruppen är Sonja Sandwall, Kenneth 
Elfström, Kerstin Molander, Neta Thomson samt Ma-
rianne Palmér.

När valen var avslutade avtackades Bertil Käll, Marga-
reta Sjöberg och Bernt Ivarsson.

Eftersom det inte fanns några övriga frågor avsluta-
des mötet men innan det var helt avslutat förrättades 
dragning i tävlingen ”Einsteins Bürstner-problem”. 
Tävlingen fanns i Rullan nr 2. Lösningen var: Att tys-
ken körde bilen. Vinnare blev Thomas Johansson, Jan 
Stenmark samt Tord och Margareta Sjöberg. Grattis!  

Vid tangeterna  Bakom kameran
Kerstin Molander Irma Grip
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Möten i Mantorp 25-26 oktober
Möte med Bürstner Sverige och Östgöta Camping, den 25/10 2013.

Styrelsemöte, den 26/10 2013.
Också detta var ett intressant möte där alla i styrel-
sen var närvarande, vilket var länge sedan, enligt ordf. 
Pälle Bergfoth (199). Medlemssituationen är enligt 
Kenneth Malm (1269) att vi är 412 st. plus några som 
kommit de sista dagarna som inte fått medlemsnum-
mer.
Klubbträffarna diskuterades flitigt, men här kommer 
mer info på hemsidan, då datum ej kunde fastställas.

Kenneth Elfström (500)

Ett givande möte. Jörgen Fornander har bra kontak-
ter med ett företag som har profil-kläder såsom jack-
or och peketröjor, som kan beställas en och en med 
BHC-loggan på. Många andra företag vill ha en mins-
ta beställning på 20-25 plagg per gång.
Diskuterades också 2014 års klubbträffar. Även här 
hade Jörgen ett par riktigt bra förslag.
Bürstner har ett nytt dataprogram på gång där försäl-
jaren vid köp av ny bil matar in extrautrustning, typ 
motortyp, klädsel, lackering, värmesystem m.m. Det-
ta blir ”svart på vitt” och det blir inga oklarheter för att 
tyda säljarnas handstil.

Kenneth Elfström (500)

Geocaching - att finna skatter utan att bli rik
I maj 2000, stängde USA störningssignalen som på-
verkade noggrannheten i GPS-systemet. Då fick man 
koordinater med enbart ett par meters felmarginal. 
Det gjorde det möjligt att med GPS-mottagare ta sig 
till ganska exakta positioner var än man befann sig i 
världen. I Amerika föddes då Geocaching. 

Göran och jag har varit aktiva ”geocachare” i 4 år. 
Geocaching är nästan som ett Kinderägg. Man kom-
mer ut och får röra på sig. De personer som lägger ut 
burkarna vill i allmänhet visa oss något som de tycker 
är sevärt där de bor. Burkarna kan finnas i naturen 
men det finns också burkar lagda i stadsmiljö. Man 

får lite hjärngympa. Det finns burkar som innehåller 
någon typ av gåta som måste lösas innan man finner 
den burken. Det kan också vara svårt att hitta vissa 
burkar. ”Socialträning” kan det också bli. Det anord-
nas träffar där man får stifta bekantskap med likasin-
nade.

Det hela går ut på att någon (= cachägaren) lägger ut 
en burk med loggbok som du sedan ska leta rätt på. På 
Geocaching.com har cachägaren registrerat burken. 
När du funnit burken skriver du ditt namn på logg-
remsan och meddelar via nätet att du funnit den. Det 
finns över 2 miljoner burkar gömda i hela världen. Vi 
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och ibland blir man hungrig.

har sökt och funnit burkar så långt från oss som i Ar-
gentina och Brasilien.

Har man en dator och en Iphon eller androidtelefon 
så kostar det inget att börja leta. Gå in på Geocaching.
com på datorn. Där registrerar man sig med ett nick-
name. Välj ett kort namn. Ibland är loggarna så små 
att ett långt namn blir svårt att skriva in. Ladda sedan 
ner gratisappen från Geocaching till telefonen och 
vips fungerar den som en GPS. Det finns också en 
app som kostar 75:-. Den är värd att satsa på. Så väljer 
du ut en burk som du vill finna. Under karta finner 
du den som en grön droppe. Under lista kan du läsa 
beskrivningen av platsen du ska går till. Kanske är det 
ett vackert ställe i skogen eller något värt att besöka i 
en stad. Naturligtvis hittar du den. Då ska du anteck-
na datum och ditt namn på loggen i burken. Därefter 
markerar du att du fann den och skickar iväg den för 
registrering till cachägaren.
När man har bestämt sig för att engagera sig ”med 
hull och hår” så skaffar man sig en särskild GPS-mot-
tagare med noggranna kartor. Det kostar en slant. Hur 
mycket kan du finna på Geocachings hemsida.
Vi har funderat på om vi skulle ordna en träff för dem 
som är intresserade men vill sondera terrängen först. 
Är du intresserad så hör av dig till kemol@hotmail.se.

Burkarna kan... 

…sitta högt

…ligga lågt under ett golv

…vara små

…vara stora



Bürstner auktoriserade återförsäljare;

Bilcompaniet Visby 0498-24 77 55  
Dalarna Camp Borlänge 0243-796 302
Granec Maskin Luleå 0920-22 80 25  
Hallands Camp Falkenberg 0346-71 44 50
MälarCamp Haninge 08-512 514 70
MälarCamp Upplands Väsby 08-591 148 40

Orrekulla Bil Göteborg 031-57 98 90
Skara Husvagnar Skara 0511-189 85
Skåne Camp Svedala 040-29 29 12 
Tumbo Husvagnar Kvicksund 016-34 71 30 
Östgöta Camping Mantorp 0142-217 30

 

www.buerstner.se

Många små och stora nyheter

Bürstner 2014!

Ett urval av årets nyheter
Fifty-five - jubileumsmodeller, unik utrustning 
och otroligt prisvärd

Viseo - populära Viseo-serien i helt ny kostym, 
(220 cm bred) 

Nytt klädselkoncept 
- kombinera helt efter eget tycke och smak 

Ny bredare och förbättrad bodelsdörr

Nytt större TV-skåp för upp till 21 tums 
skärmar


