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Pälles spalt

Man skall inte ha smutsiga tankar. Vi brukar säga att 
det är tanken som räknas.
 I mitt husbilsliv är det friskvattentanken som gäl-
ler.
Vi som bor i bilen året runt, har helt missat att kolla 
friskvattentanken. Resultatet blev att vattenpumpen la 
av. Där står vi på Eksjö Camping och kan inte duscha, 
spola på toan eller koka kaffe.
 Vad gör man då? Irma dålig med syrgas dygnet 
runt och bensår på båda benen.
 Vad gör man – jo man ringer Anders Ekman och 
han är ju människovännen. Jag sa att vi kan inte åka 
till honom i Linköping, utan han fick komma till oss. 
Han fick igång vattnet genom att byta vattenpump. 
Jag fick order om att ta bort beläggningen i tanken. 

KYCKLINGSOPPA MED CITRON O CHILI  (4 personer)
400 g Kycklingkött (Vi brukar ta benfri lårfilé)
300 g Soppgrönsaker (morot, rotselleri, purjolök och ärtor eller bönor)
1 Chilifrukt (inte allt för stark) (Har gjort den utan chili blev gott ändå)
1 Citron med fint skal
1 msk Rapsolja
1 msk koncentrerad kycklingfond
1 msk grönsaksbuljong i pulverform
2 dl Grädde
8 dl vatten
1,5 msk Majsstärkelse röres ut i 3 msk vatten
salt

Skär kycklingköttet i mindre bitar ca 1 cm i fyrkant. Lägg köttet i en skål.
Ta bort fästet på chilin och dela den på längden. Peta bort frön och dra bort mellanväggar. Strimla resten fint.
Tvätta citronen väl och riv bort det yttersta gula skalet med rivjärn.
Skala och strimla rotsaker och purjolök.
Fräs grönsakerna och chilin i en kastrull. Efter en knapp minut tillsätts kycklingköttet och allt blandas. 
Fortsätt med grädde vatten och fond och grönsaksbuljong.
Sjud soppan 6 minuter. 
Red av lätt med majsstärkelse löst i vatten. Tillsätt citronrasp och 
sjud soppan 2-3 minuter till. Smaka av med salt.

Så var det dags att skriva ordförandens spalt i andra Rullan för i år.

Det blir ett nummer med information och del reseskildringar, korsord av 
500 Kenneth samt ett recept som vanligt.

Det var det som gjorde att vattenpunmpen hade lagt 
av. Det vart helt Anders som räddade oss. Tack An-
ders.

Ni får aktuell medlemslista och ett par jubileumsde-
kaler att sätta på lämplig plats.

Även denna gången är det ett recept med. Värmande 
Kycklingsoppa att koka en kulen dag, när det är bra 
väder ute för att vara inne i.

Anmäl er till träffarna där det finns plats kvar.

199 Pälle Bergfoth

Rena tankar, det är vad som gäller

Smaklig måltid!
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Jörgen informerar...
Våren i antågande och med detta en ökad aktivitet bland alla husbilsägare, vilket är härligt.

Tänk på att boka service i god tid, och kosta på en gasol och fukttest på era bilar oavsett om det är tvunget 
för att upprätthålla garantier osv.

När det gäller gasoltest så är inte den test som Bilprovningen erbjuder att jämföra med en riktig prov-
tryckning hos en auktoriserad verkstad. Och tumma aldrig på säkerheten..  

 

Vi tänker försöka föra traditionen vidare när det gäller den årliga golftävlingen på Vadstena GK, som 
numera heter EHG Open. Årets tävling kommer gå av stapeln den 19 maj, och hit kan alla som är ägare 
av en Bürstner husbil anmäla sig. Förra årets tävling var, törs jag säga en succe, trots lite tufft väder...

Inbjudan kommer att finnas på klubbens hemsida, Bürstners hemsida samt på Bürstners Facebook sida 
inom kort.

Vi kommer även i år att vara med på Stora Nolia mässan i börja av Augusti, och för Er som inte varit där 
kan jag varmt rekommendera ett besök.

När det gäller Elmia ber jag att få återkomma, då vi även planerar klubbens 20 års jubileum i samband 
med detta. Mera info kommer...

 

Passa även på att kika in hos våra återförsäljare, då de har mycket aktiviteter och bilar i sina hallar.  

Kör försiktigt!
 
Bästa Bürstnerhälsningar!
Jörgen Fornander

Inbjudan
En inbjudan kommer som tidigare till Husbilsgolf i Vadstena 
den 19 maj.

Vi spelar Burstner Husbils Clubs  mästerskap i samma tävling. 

Försök att slå förra årets mästare Inga-Lill 
Johansson och Lars Johansson.

 

Anna-Lena och Åke Stärner
A-L 073 8213631 Åke 070 3982084  
annalenaake@hotmail.com
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 I november for vi till Sydafrika för att förverkliga 
en dröm. Drömmen om att fara på safari och i verk-
ligheten få se de djur som vi bara sett på foto eller på 
TV. En resa man gör ”once in a lifetime”. Vi hade stora 
förväntningar inför resan. Vi fick uppleva det och mer 
därtill.
 Vi bodde 3 dagar i en safaripark. 2 gånger per dag 
var vi ute med jeep för att få se så mycket som möj-
ligt. Vi fick naturligtvis se ”The big five”. Lejon, buffel, 
noshörning och leopard i all ära men mötet med den 
stora elefanthanen blev något jag aldrig kommer att 
glömma.
 En eftermiddag när vi lugnt och stilla for fram 
sprakade det till i komradion och vår guide vände bi-
len tvärt. Det var flera bilar ute och guidade. En av 
bilarna hade träffat på en elefanthjord. Nu bar det av. 
När vi kom fram stod några elefanter mitt på vägen. 
Hjälp vad stora de var! När jag såg dem kom jag att 
tänka på att vi hemma hade diskuterat vilket av djuren 
som vi skulle få se, skulle vara farligast för oss. Någon 
sa elefanten. Blir den arg välter den jeepen och tram-
par ihjäl dig. Det kändes lite oroande då men det var 
inget mot vad skraj jag skulle bli.
 Elefanterna framför oss tog ingen notis om oss. De 
hade hittat en massa goda löv att mumsa på. Det var 
fascinerande att se dem äta. De drog ganska stora gre-
nar i munnen från ena mungipan till den andra. När 
grenen kom ut var den helt skalad. Väck med den och 
in med en ny! Efter ett tag såg det ganska röjt ut. Det 
fanns inte så mycket kvar att äta. Då började de ”tala” 
med varandra. Det var ett mullrande ljud. Vår guide 
sa att elefanten kunde höra ljudet på flera kilometers 
håll. Vi hörde att det måste finnas flera djur till höger 
om oss som vi inte såg.
 När en elefant är ute och går brakar den rakt fram. 
Det är inte mycket som stoppar den. Nu brakade det 
till rejält till höger om oss. Där kommer en gigantisk 
elefanthane. Jag har aldrig sett något levande som var 

Möte med en elefant

så stort. Jag ser hur han kommer närmare och när-
mare. Han var på väg att korsa vägen där vi stod. Ca 4 
meter från oss korsar han vägen. Jag satt helt paralyse-
rad. Jag tänkte lite i alla fall. Det var att när ska guiden 
backa men  han stod kvar. När elefanten var mitt för 
jeepen tittade han på oss. Då höll jag på att dö. Så fort-
satte han vidare. 
 Hjorden var ju ute efter mat. Vi ser sedan hur den 
stora bjässen börjar knuffa på ett träd som säkert var 6 
meter högt. Plötsligt brakar det till och så ligget trädet 
på marken. Nu var det fritt fram för alla elefanterna 
att mumsa i sig löven och för mig att dra en lättna-
dens suck. Närhelst jag vill kan jag för mitt inre se när 
elefanten korsade vår väg och tittade på oss. Det var 
mäktigt.
 Kuriosa! Visste ni att elefanten antingen är ”höger- 
eller vänsterbetad”. När det ska utföra något kraftprov 
använder den företrädesvis bara den ena beten. Är 
elefanten ”högerbetad” är den beten större än den till 
vänster. Kolla när ni möter en elefant nästa gång!

Vid tangenterna  och  bakom kameran
289 Kerstin och Göran  

EFTERLYSNING
Alla ni ca 300 medlemmar kan väl lämna lite text och kanske en bild till mig, så vi får 
något att läsa om i Rullan.

Är det ingen som kan tänka sig att gå med i Redaktionskommitten.
Vi var fem från början nu är det bara 2 kvar.
 

199 Pälle ansvarig utgivare
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Vi har ännu en gång besökt mässan i Herning, Dan-
mark 24 – 26 Februari.
Tyvärr blev vi bara 4 bilar.  134 Roland o Maud, 1707 
Knud o Doris Schou, 170 Jonny o Vivianne samr Leif 
o Lena Mårtensson.

Vi åkte färjan Varberg-Grenå dagen innan mässan 
öppnade.

Det blev många turer in till utställningshallarna, där 
det fanna mycket att titta på.

På Lördagen bjöd Knud o Doris på grillat. Vivianne o 
Jonny bjöd på kaffe o kaka och en liten avec.

Tyvärr var inte vädret nådigt mot oss, mycket regn.
Två av oss åkte hem på söndagen och två på måndag-
en.

Ps. På hemfärden åkte 134 till Eksjö Camping för att 
fira vår ordförandes födelsedag. Ds.

Hälsningar 134

Herning 2017

Riksförbundet Mobil Fritid (RMF) har skickat ett par skrivelser till Transportstyrelsen och Trafikutskot-
tet m.m. Det handlar om kontrollbesiktning av husbilar med en totalvikt över 3,5 ton. RMF anser att; 
eftersom en husbil körs idag c:a 1500 mil per år är det inte  realistiskt att kräva årlig besiktning som nu 
är fallet.
En annan skrivelse gäller vikter, både tjänste-, last- och totalvikt. I dag är det olika straffpåföljd med en 
husbil (Pb klass II) och en lastbil upp till 3,5 ton. Fordonen är byggda på samma chassi och reglarna bör 
tolkas lika. Det gäller även tyngre husbilar.
Läs mer på RMF:s hemsida, där finns hela kompletta skrivelser redovisade. 

Kenneth Elfström 500

Kontrollbesiktning...
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Våra träffar 2017
1 Vår Idé- och Teknikträff  12-14 maj
 Idé och teknikträff 2017 kommer att annordnas på 
 Backamo Lägerplats. Kostnad: 680 kr/bil
 Träffansvarig: 1186 Karl-Erik Eliasson, 
 Tel. 0522-127 14,  Mobil 070-312 77 01.
 Medarrangör: 466 Marianne och Sture Schewenius
 Anmälan till: 1699 Eva Karlsson, 
 Lagmansgatan 1, 462 37 Vänersborg. 
 E-post: blemo@telia.com, Mobil 070-612 25 22.

2 Norrlandsträff   9-11 juni
 Mer information kommer.

3 Sensommarträff  18-20 augusti
 Vi kommer hålla till vid Solvarbo Bystuga ca: 8 km norr om 
 Säter efter riksväg 70 i Solvarbo. Det finns plats för 60 
 husbilar utan el. kan förmodligen ordna el. åt ca:5 bilar. 
 Toaletter och bastu samt dusch finns också. 
 Bystugan tar 140 personer.
 Fredag egen mat och dryck, Lördag catering 
 Kostnad: ca 450:-/bil.
 Träffansvarig: 1310 Erik Eriksson och 634 Hans-Olov Wieweg

4 ELMIA  8 – 11 september
 20-årsjubileum!
 Mer information kommer. 1997 – 2017

20-ÅRS

J U B I L E U M
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Passerar gränsen Frankrike - Spanien den 7/9 och 
åker mot Roses där vi ska övernatta på camping Sala-
ta. Stor fin camping, första platsen vi fick var för liten 
till vår Argos 747, nästa plats blev bra.
 Resan går vidare och gps:en visar oss upp i bergen 
runt Barcelona. Vi kommer fram till Villafranca där 
vi tankar och käkar på Mc Donalds. Därefter åker vi 
till Miami Platja. Infarten till campingen Miramar är 
3,35 m höjd och vår Argos är 3,25 m, vi kom igenom. 
En fin plats intill stranden, bara att hoppa i havet som 
har en temperatur på +28. Underbart! Här stannar vi 
i 3 dagar och njuter, badar, solar. Natten bjuder på ett 
skådespel av blixtrar men inget muller, det kommer 

fram på morgonen. Ovädret drar bort, skönt! Men vad 
i h…………e.! Inte nu igen! Myror i bilen, jag får spader. 
Far runt i bilen, till slut hittar vi ingången och sprayar 
med Radar. De ger sig, bara de inte hittar en ny in-
gång. 
 Sista kvällen avnjuter vi med att spela Mölkky. Ef-
ter 4 omgångar, Björn har vunnit alla. Nybörjartur?  
God natt! Solen går upp strax efter kl 8, lyser som en 
stor blodapelsin i horisonten.
 Söndag 11/9 ska vi till Peniscola men först tvätt-
ning av Argos den stora, vad vacker hon blev ”Elsbet” 
(namnet på bilen). Framme vid camping Eden i Penis-
cola är det kö. Äntligen efter lång väntan är vi åter här. 
Installerade och svettiga, till stranden, varmt är det 
+35 och +28 i havet. Natten är het likaså Björn. Han 
snor runt i sängen. Varför klaga vi har ju valt att åka 
hit! Måndag marknad, mysigt. Köper goda oliver + ett 
lila solskydd. Snyggt blev det. Tisdag kommer åskovä-
der 2. Kontakt med ”Spaniengänget” de är på väg hit, 
ett par kom idag. Fullt på campingen, de fortsätter sö-
derut. Vi tar Mustangerna (cyklarna) till marknaden i 
Benicarlo, där jag köper nya baddräkter. Åskoväder nr 
3 på eftermiddagen. Träffar många goda vänner som 

vi lärt känna under de år vi varit här. Åter den stora 
festivalen som avslutas med ett dundrande fyrverke-
ri. Campingen har installerat en ny toakassett ren-
görare. En automat Camper clean som man stoppar 
in hela kassetten i och den kommer ut väldoftande, 
kostnad 1 eu. Markisen går sönder när Björn ska veva 
in den, ena kanten skars sönder. När vi lämnar Eden 
den 19/9 för vidare resa söderut kommer flera från 
”gänget”. Vi ses! Vi ska vidare till Oliva. Camping Kiko 
Park har även en ställplats, den är fullbelagd. Inne 
på campingen är det endast fåtal platser, vi kommer 
nätt o jämt in på hänvisad plats men för en natt, okej! 
Har myskväll med spanska stora räkor. Tisdag mor-
gon är det väldigt disigt, kör N332 mot Calpe. Cam-
ping Calpe Mar är fullbelagd. Hittar en ställplats en 
bit bort Calpe Mediterraneo Camper Area. Bra ställ-
plats här finns allt, gångavstånd till mataffärer. 500 
m till strand/strandpromenad, barer/restauranger ja 
allt man behöver. Promenerar i hamnen, vacker utsikt 
till Benidorm. Solen skiner och det går åt mycket vat-
ten! Både i och utanpå kroppen. Onsdagen tar vi oss 
upp för Calpeklippan, slingrig gångväg/stig. Kommer 
till en tunnel går igenom inte helt enkelt mörkt brant 
och ojämt. Har inga bra skor! Stigen fortsätter men vi 
orkar inte längre upp denna gång. Tog 1 timme upp 
och 30 minuter ner. Vilken vacker utsikt det är bara 
att njuta. Väl nere blir det ett dopp i havet. På kvällen 
är det Barbeceu i den lilla baren på ställplatsen. Myck-
et trevligt här och vi kommer mer än gärna tillbaka. 
Torsdag morgon ska vi till Elx/Elche. Åker igenom 
Altea här finns bra platser att campa på. Vi ska fixa 
en grej till medlem 699 Styggbo hos Caravanas Elche 
där kan man beställa Bürstner reservdelar. Sen far vi 
till Camping Playa De Mazarrón. Kompisarna Ulf och 
Anna-Lena har bokat plats åt oss. Det är en stor cam-
ping alldeles intill havet. På fredagen tar vi cyklarna in 
till Mazarrón. Här finns en hel del att titta på. Kvällen 
avslutas på en restaurang utanför campingen där det 
serveras ribbs med tillbehör, hur gott som helst.
 23/9 kl: 23:30 är det +25 och helt underbart un-
der en stjärnklar himmel. Vi ska fortsätta en bit till 
söderut och drar vidare 27/9 till Almeria. På vägen 
dit kan man snacka om växthus. Mil efter mil är in-
plastat. Stora växthus åt alla håll så långt man kan se. 
Checkar in på Camping Roquetas en stor men nästan 
tom plats. Detta är en camping som många övervint-
rar på och de anländer om någon månad. Långt till 
havet och långt till centrum. Men en fin promenad/
cykelväg längs havet. Vänner från Örebro bor på ho-
tell en bit bort, vi cyklar dit och hälsar på dem. En mil 
dit och en tillbaka i regn, blåst och rusk. Efter några 
dagar här åker vi vidare mot Almerimar. Vilken vacker 
infart, pampig allé av palmer och blommande buskar. 

Åter i Spanien hösten 2016
Forts. från f.g nr
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Det klipps och vattnas med stor omsorg. En stor ställ-
plats vid hamnen. Fint! Vi bestämmer oss för att åka 
vidare. Vi rundar hela hamnområdet med Argosen, 
skull nog ha flanerat här istället. Alltså väldigt trångt! 
Vi ställer in gps:en till camping Cabo de Gata. Nej, vad 
trist mitt ute på växthus slätten, ingen civilisation. Så 
vad gör vi? Jo, vi fortsätter någon annanstans.
 Varje dag kommer det fram några små svarta my-
ror som irrar runt i bilen. Bestämmer oss för att åka 
tillbaka till Bolnuevo camping. Här är toppen! Uffe 
och Anna-Lena måste byta plats då den de står på är 
bokad. När de har plockat in allt är det dags att köra. 
Vad händer, jo lite stressad. Uffe har glömt veva in 
markisen. Den slår i ett träd och ena takarmen böjer 
sig. Vad tror ni han säger? Det vill ingen höra! Björn 
och han bankar och fixar till så det i alla fall går att 
veva in och ut markisen igen.
Vi njuter av vad denna plats har att bjuda på. Många 
ställen att käka på. Det finns även en liten affär ytan är 
nog ca 80 kvadrat, strax utanför campingen. Man kan 
köpa det mesta allt från kött i manuell disk, grönsaker, 
frukt ja allt man behöver och en massa bad/camping 
prylar. Vi köper en utematta att ha under markisen 
10x4m pris endast 4,5 eu/m, otroligt hur allt får rum 
i denna lilla butik. Fina cykelturer och promenader 
längs med stranden och mycket mer. Eftersom jag 
tycker väldigt mycket om lila så har Anna-Lena döpt 
om mig till Lilian., fint! Finner en trevlig Bodega där 
man kan köpa gott vin i dunkar. Resten av ”Spanien-
gänget” anländer. Träffas några dagar sen måste vi 
fara vidare. 
 19/10 åker vi till Pilar de la Horadada camping 
Lo Monte, här ska vi träffa 699 Britt och Lars-Göran 
(Styggbo).  Här i Pilar har det byggts en hel del. Nya 
hotell, barer/restauranger. Camping har byggt fler 
bungalows och ett till poolområde. Här har vi och 
Styggbo hittat en liten vik att bada i där vi är nästan 
ensamma. Otroligt skönt! De har även hyrt en liten bil 

som vi får hänga med i. Tack! Besöker Citronmarkna-
den utanför Torrevieja. Soligt, varmt och mycket folk 
varav många svenskar. Dagarna rullar på. Ett åskovä-
der 19mm på 10 minuter, sen fint igen.
 25/10 börjar planera för hemresan, känns både 
ock! Här är varmt och hemma är det höstrusk.
 På onsdagen far vi iväg till Elche och hämtar Stygg-
bos duschgolv som vi beställt. Vi passerar Europas 
största Palmlund med mer än 200 000 träd. Palm-
lunden är över 1000 år gammal och utsågs år 2000 
till världsarv. Fina Bonsaiträd mm. Stora plantage 
med röda lysande Granatäpplen.
 Sista dagen innan fortsatt resa norrut är vi på mark-
nad i San Pedro. En ung grabb försöker råna Björn på 
plånboken. Han känner hans hand i byxfickan. Den 
här gången blev det ”tji” för ficktjuven. Han gick på 
fel ”gubbe” och efter en rejäl omskakning försvann 
han med sitt gäng! Inte nog med detta när vi ska häm-
ta bilen så är den inparkerad, det går inte att komma 
därifrån. Bara att vänta!!! Äntligen kommer en man 
som har sin bil till höger om oss. Nu gäller det för L-G 
att trixa sig ut. Framåt och bakåt ett antal gånger, det 
är trångt ska ni veta, 30 cm är utrymmet! Bra jobbat 
nu kör vi igen! Kvällen avslutar vi på campingens res-
taurang där engelsmännen har ordnat med Hallowen 
party. Vilka kreationer de har klätt sig i allt från häxor 
till djävulen. Tack för oss!
 1/11 börjar resan hemåt, N332 mot Benidorm. Pas-
serar stort pumpa fält med toner i orange. Luktar får, 
en stor fårskock med fåraherde och vallhund vandrar 
ute på åkern. Det luktar inte gott! 
 Camping Villa Sol i Benidorm är en bra plats nära 
till centrum. Här är det dock hundförbud. Onsda-
gar och söndagar är det marknad inte så långt från 
campingen, den är stor och mycket folk. Några dagar 
senare anländer 3 bilar från vårt ”Spaniengäng”. Kul 
att ses igen.  Björn och jag tar våra ”Mustanger” och 
trampar till Albir där finns en affär med lite svenska 
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varor. Vi ska inhandla Kalles kaviar, Findus köttbul-
lar och lite till. I Benidorm Gamla Stan ligger Bos-
se´s bar en skandinavisk restaurang där vi käkar god 
mat. Vi har det bra och trivs tillsammans, mycket prat 
och skratt. Fredags kvällen har vi grillafton, Uffe är 
vår grillmästare och bjuder på heta räkor, fläskfile och 
goda tillbehör. Söndag morgon är det dags för oss att 
lämna denna fina pulserande stad. Men först får vi ett 
besök av 230 Bengt och Ingela Olsson, de bor på El 
Raco camping. Kul att ses här, sist sågs vi på träffen i 
Ullared. 
 Vi lämnar Benidorm i strålande solsken. Hej då, 
”Spaniengänget”, på återseende i januari. I Örebro på 
Hindersmässan en marknad som alltid är sista veck-
an i januari. Som började på 1300-talet med en mark-
nad för bergsmännen från Bergslagen. Numera som 
en traditionell svensk marknad.
 Resan idag går samma väg som för en dryg månad 
sen, nu har apelsinerna mognat. Vi har druckit ny-
pressad apelsinjucie varje dag, en riktigt vitaminkick. 
Dagens mål är en ställplats Spätzle Fritz strax utanför 
Vinaros. En skön miljö med stora apelsinlundar runt 
om. Vaknar till en sval morgon endast +10 men en 
varm och go sol. Idag 7/11 är det exakt 2 månader sen 
vi passerade gränsen till detta underbara land. Och nu 
ska vi snart lämna det. Vi åker N340 en fin väg med ha-
vet på vår högra sida. Sista övernattning i Espaná blir  
på en camping någon mil innan La Jonguera. Tisdag 
morgon är kylig och iskalla vindar, brr! Åker D900 
mot Perpignan sen vidare mot Narbonne osv. fick sms 
hemifrån det snöar i Frövi det har kommit drygt 1 dm. 
Dagens slutmål blir en ställplats i Tournon-sur- Rho-
ne i Frankrike. Nu känner vi höstluft, bäst att börja 
med ”långrör” säger Björn. 9/11 vaknar vi vid 4-tiden 
av att gasolen har tagit slut för det är kallt. Varför tar 
gasolen alltid slut på morgonkvisten? +3 och första 
blötsnön kommer, fy sjutton! Många bilar som kom-
mer har en hel del snö på sig, brr,brr! Idag ska vi ta 
oss till Tain-I-Hermitage här finns en chocolatfabrik 
och butik. Vi ska handla choklad i La Cité du Chocolat 
Valrhona. Oh, vilken ljuvlig doft och smakprover av 
denna fina Chocolat. Dyrt blev det men vad gör det! 
 N7 mot Lyon. Strax innan Vienne möts vi av ett 
riktigt snöoväder. Tur att vi har allround däck. Idag 
har vi verkligen fått känna av november rusk, regn, 
snöslask, grått och murriga träd i dystra färger. Har 
åkt förbi Lyon, Bourg en Bresse, Besancon och ham-
nar till sist på ställplatsen i Baumes-les-Dames. Vak-
nar åter till en murrig morgon. Resan vidare idag är 
dimmig och regnig. Svänger av n57 mot American 
Cementeri i Epinal. En stor vacker gravplats. Här 
möts man av perfekta rader av bländvita marmorkors, 
med namn, födelseort och dödsdatum. Här vilar 5255 
amerikanska soldater som dödades under striderna 
mot de retirerande tyskarna vintern och våren 1944-
45. Området är otroligt välskött. I Epinal råder fridfull 
tystnad. En hedersam stund. 

 Dagens mål är ställplatsen i Pont-a-Moussen. Ut-
anför bilen går 5 st stora svanar! Mysiga att sitta och 
titta på. Resan går vidare mot Luxemburg, det är drygt 
2 månader sen sist. Vad vi ska göra här? Jo, tanka för-
stås endast 0,95 eu/l. På A1 utanför Luxemburg är det 
en stor poliskontroll av ”tradarna” i båda färdriktning-
arna. Kör in i Moseldalen för att stoppa på ställplatsen 
i Ernst. När vi kör förbi Dortmund ser vi några känne-
tecken från hemlandet en hög IKEA skylt och Svam-
pen från Örebro. Hittills har vi bara stannat på favorit 
ställplatser, så nu åker vi vidare till Greven. Här har de 
Europas godaste snitzel enligt kyparen på restaurang-
en. Vi fortsätter resan på A1 och fördelen att köra på 
söndagar är att ”tradarna” har vilodag. Inga problem 
att ta sig förbi Hamburg. 
 Här ligger det ca 5 cm snö i skogen. Skönt att väg-
banan är torr, temperaturen är +-0. Det är väl lika bra 
att vänja sig för vi har ju vintern framför oss. Vaknar 
till en vacker morgon –2 och sol i Grossenbrode. Ska 
ta en tur till Heiligenhafen för lite shopping på Aldi, 
Fleegard och Calles. Kollar om de börjat med den nya 
ställplatsen vid insjön i Heiligenhafen. De började 
1/10 och ska vara klar till våren. Fyller på den tomma 
gasoltuben i Burg. Efter denna shoppingdag ska vi ta 
oss närmare Danmark. Regnet och mörkret kommer 
smygande. Letar febrilt efter en ställplats. Hittar en i 
Oeversee 7eu inkl.el. Mysigt ställe lite spartanskt. Fick 
skriva i deras gästbok. Trevliga ägare. Kommer att be-
söka dem igen. Vädret? Det regnar och regnar. Tisdag 
15/11 fortsätter vi i dimma och regn mot i Danmark. 
Hittar en ACSI camping i Århus. Supermånen visar 
sig bland molnen, den är stor och lyser upp. Onsdag 
16/11 ska vi åka med Stena Line från Grenå/Varberg. 
Sista natten på denna resa gör vi i hamnen på Var-
bergs ställplats. Det blåser en hård vind och regnar en 
hel del, det är ju november. Vi avslutar med en tur till 
Gekås i Ullared. Här började resan och vi avslutar den 
där. Förstår nu varför många svenskar lämnar kvar 
husbilen i Spanien och flyger hem eller övervintrar. 
För det är ”jädrans” ruggigt på hemvägen!

Tack för denna gång!
Kramas mycket och ha det gott!
Vi ses och hörs någonstans i eller utanför Sverige!

369 Sonja & Björn
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Bürstner Husbils Club Profilkläder

Piketröja finns i rött eller
svart, med clubemblem.

Storlek: 
Dam 34-44, Herr XS - XXXL

Pris: 169:-/st

Jacka finns i rött eller svart,
med clubemblem.

Storlek: 
Dam 34-44, Herr XS - XXXL

Pris: 695:-/st

Keps, svart med röd kant,
med clubemblem.

En storlek (passar alla)

Pris: 99:-/st

Beställning sker direkt till elinor@clabris.se , ClaBris, Mjölby. På varje order tillkommer 99:-, 
som sätts in på bankgiro 5734-5332 så kommer kläderna direkt hem.



Besök gärna in på vår hemsida för att ta del av den senaste informationen:

www.burstnerhusbilsclub.se
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Vinnare av korsord 2016/4 blev: 256 Per-Åke Nyström, Vänersborg. Grattis!

EN KEN -        
ELF -                 

PRODUKT       
MEDL. 500

FINNS        
VAGN           
ELLER         

BIL

VARG RÄD
PÅ  BIL        
FRÅN          
NIGER

PÅ              
KUVERT

KAFFE -       
KITTEL

UTVECK -   
LINGS -      
LAND

FINFIN       
UTSTYR -    

SEL

PÅ              
BILDEN

TÄTORT  I    
JOKK -       
MOKK

BLÅSA

bhc                    
korsord              
2017-02

LÄGGS       
KUVERT    

PÅ

50                
I                  

ROM

STÖVEL -    
LAND

SYRE           
I                  

KEMIN

VART            
4:DE             
ÅR

BLI              
SOM            
VERB

EJ                
IN

SÖT            
OCH            
RAR

FINNS          
I                  

MOTORN

PÅ BIL FR.   
SKARA -      
BORG

ÄR              
SELMA       
VÄRD

FINSKT       
VIN

PÅ BIL FR.   
ÖSTER -     

GÖT .          
LAND

     

LANDSKOD 
FÖR           

ÖSTER -    
RIKE

KORT           
STAD           

.                  
LP o CD

DANS  I       
3/4              

TAKT

7                  
.                   

STOR -       
TRIVS

ASK SVENSK       
CYKEL

UTGÅR        
FRÅN          
NAV

SKID -         
ORT

LAGER -       
TORN

BESTÄMD    
FORM

EJ               
LÄTT

FRÅN .. ..    
TILL            

LIMPA
HYRA


