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Pälles spalt

 Nu har höstrusket verkligen kommit. Mörkt  vått o 
blåsigt. Men Ni ska veta att hösten är början på våren. 
Det går fortare än man kan ana och plötsligt så är so-
len uppe igen.
 Vi har firat klubbens 20-års jubileum med tårtor 
underhållning tält o mat m.m. Klubben har uppvak-
tats  med en släpkärra som vi kan använda när vi ska 
ha våra träffar.
 Vi hade teknikträffen i Backamo där vi var många 
deltagare och sensommarträffen var i Solvarbo utan-
för Säter. Där var vi också fulltaliga. Där hade vi klubb-
mästerskap där 370 Lars-Göran och Iréne Lindström 
van andra inteckningen i vandrarprisen. Det hände 
mera och det får Ni läsa om i texten i Rullan. 

TONFISKRÖRA TILL LUNCH
En burk tonfisk (häll bort vattnet)
Bostongurka efter behov
Finhackat äpple, skalat (inte förstora bitar)
Finhackad rödlök
Blanda i majonäs, lagom mycket, får inte rinna
Lite salt och peppar
Rör ihop allt

Perfekt på ett grovbröd, eller hårt, gärna med kok ägg till.

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

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

 Det börjar klarna lite om nästa års träffar. Troligen 
kommer teknikträffen att bli någon stans vid göta ka-
nal och sensommarträffen någon stans söder om Ny-
köping.
 Det blir nog en Norrlandsträff och klubben har fått 
inbjudan till Kehlbesök där första intressenten redan 
har anmält sej. 
 Jag har sålt min lägenhet och är nu skriven  på Prä-
stängsvägen i Eksjö. Fortsätter att bo i husbilen som 
jag har gjort oavbrutet i sex o ett halvt år.
 Det är ju en Bûrstner så det vet alla att det går bra. 
Det vet 401  medlemmar och alla dom kan inte ha fel.
Vi får inte glömma att det säkert blir en resa till Her-
ning. Brukar vara vecka 8. Det återkommer vi till.

199 Pälle Bergfoth

Hösten är början till våren!

Smaklig måltid!

Hej alla medlemmar i världens bästa husbilsklubb
Vid årsmötet på Elmia fick styrelsen i uppdrag att spara på klubbens utgifter så vi kommer i fas med budgeten 2018.

Vid vårt styrelsemöte i Gamleby  var bl.a klubbens tidning Rullan under utredning. Beslöts att  i detta nummer meddela 
att Rullan i pappersformat skickas till alla som mejlar mej med text. Tex. 199 Rullan  så vet jag att Ni vill ha den på 
posten. Ni som inte mejlar får alltså läsa Rullan på hemsidan.

Det är bra om Ni kollar på hemsidan för där är det mycket info. Där kan ni läsa om det som gäller 2018.
199Pälle
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Årsmötet på Elmia den 9 september var välbesökt. 
Ordförande Pälle 199 hälsade välkommen och vi he-
drade vännerna som avlidit under året med en tyst 
minut. 
 Hans-Olov Wieweg 634, valdes som mötesordfö-
rande och vår ordinarie sekreterare Torsten  Lindberg 
695 skötte även årsmötesuppdraget. 
 Jörgen Fornander, Burstner berättade att de spons-
rar klubben med en täckt släpkärra med Bursterklub-
bens logga, som kan användas vid träffar mm. Den 
blir placerad i Örebro. 
 Guido Wenter, Burstner Tyskland, bjöd till besök 
i Keel i juli. Många nyheter på fabriken så den som 
varit med tidigare kan pröva igen. Årsmötets forma-
lia som redovisning av ekonomi, val och att ge styrel-
sen ansvarsfrihet klarades av med sedvanlig elegans. 

Burstnerklubbens årsmöte 2017
Dock saknades såväl förslag från styrelsen som motio-
ner. Till nästa år ses reglerna över och en uppmaning 
om att sända in motioner bör komma samtidigt med 
kallelsen. 
 Årets underskott 7 382 kronor täcks av eget kapi-
tal. Budgetförslaget för nästa år innebär ett underskott 
om 34 000 kronor. Styrelsen fick i uppdrag av årsmö-
tet att arbeta för ett nollresultat. 
 Debatten om ”Rullan” som papperstidning, eller 
som framtida nätversion, var saklig och argumenten 
för och emot togs emot av styrelsen med stor öppen-
het. 
 Avgående styrelseledamöter avtackades med en 
blomma. Mötet avslutades i 20-årsjubileumanda med 
tårtkalas.

Åke

Styrelsen stående, Roger Jacobsson 1217, Katarina Svensson 1366, Per Nilsson (ny) 1698, Ingela Olsson Engelin 
230,  Stig Högberg 283, sittande Marianne Schewenius 466, Pär ”Pälle” Bergfoth och Torsten Lindberg 695 samt (ej 
med på bild) Kenneth Elfström 500).

Efter årsmötet
Så då var årsmötet avklarat och efter en sväng på mäss-
san så var det dags att 20-årsfira i tältet. 
 Där samlades vi lite före sju på lördagkvällen för 
att höra på denna väldigt duktiga underhållare som 
heter Gunnar Svensson. Det blev både sång musik o 
saxofonspel. Icke att förglömma alla roliga historier. 

Gunnar körde till 19.30. Då hälsade Jörgen Fornander 
oss välkomna till buffén med alla tillbehör som Bürst-
ner bjöd på. Med allt vad som hörde till såsom Loka öl 
o vin.  Mycket gott, man blev mera än mätt. 
När det var färdigätet så tog Gunnar vid och körde till 
nästan 22. 
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 Det blev historik om de år som gått och det var 
nummer 71 Jan-Åke som höll den. Han är förövrigt 
den enda som varit med de 20 åren och framförde en 
hyllning sång som han skapat själv.  Gunnar spelade 
så bra att det rykte i benen på en del så dansen var 
igång för några par.
 Söndagen är ju lite av avskedet dag men jag var 
kvar till slutet och stod i monter de sista 2 timmarna. 
Vi räkning av antalet nya medlemmar så blev det 21 st 
vilket kan anses som väldigt bra.
 När det var till att riva så hjälpte 695 Torsten och 
Maj-Lis Lindberg till så det gick ganska fort..

199 Pälle

Jubileumsreflektioner
Melodi: Det är inte lätt att va ödmjuk

1 Det är jubileum i cluben, därför vi salas till fest.
 Vi höjer nu glaset med nubben, för märket som är allra bäst
 Och andra kan pusta och stöna och begrunda affären de gjort,
 för oss kan det faktiskt sig löna att valt en bil med komfort.

2 Och deltar man sedan i cluben, man tips får för kommande färd.
 För vänner det får man på ”stubben” båd` hemma och runt vår värld.
 Och alla de nya kontakter, vi fått inför vår nästa tur,
 de för oss till helt nya trakter med spännande mat kultur.

3 Och andra som har lämnat cluben, för andra märken än ”vårt”.
 De insåg för sent att på ”stubben”, lämna oss kunde va` svårt.
 En del längtar därför tillbaka, till träffar  och kanske nån fest,
  de vet vad de tvingats försaka den trivsel som är allra bäst.

4 Så därför go/ vänner i cluben , tänk efter innan ni gör-
 (ni lämnar oss alla på ”stubben” och hamnar  då raskt utanför)
 -affär som är rena förlusten, du köper ju mer än en bil
 en vi-känsla som då är brusten och resan ger ensamma mil.

5 En resa kan göras med vänner, vårt minne blir rikare så
 och är det så du också känner, ta vara på tillfället då.
 Och ordna en träff för oss alla, vi kommer så gärna på fest,
 där vi också hör ropen skalla – att Bûrstner är  allra bäst

 71 Jan-Åke
  71 Jan-Åke
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Ja, vad säger man, Bürstner Motorhome 
club 20 år...! Imponerande minst sagt!

Känns helt fantastiskt, och jag har haft den stora förmånen att få jobba med Bürstner sedan 1998, i di-
verse olika befattningar.

En tid med både blod, svett och tårar, men mest av allt förknippat med mycket glädje och fantastiska 
upplevelser.

Och inget av detta hade varit möjligt utan Er medlemmar och det jobb Ni lagt ned på att faktiskt vara en 
”levande och aktiv klubb”, samt våra bästa ambassadörer.

Ett stort tack till alla Er, ingen nämnd och ingen glömd...!  
 
2018 års mässor är i full gång, och försäljningen är fortsatt mycket bra, främst i Tyskland, som uppvisar 
en kraftigt växande marknad, och då speciellt för Bürstner. 

Elmia slutade på 38 bilar för vår del, mot 50 st ifjol, och jag är ganska säker på att allt prat om skatter, 
Nordkorea osv. har en viss inverkan, medvetet eller omedvetet.

Ska bli intressant när man ska försöka tvinga Svenska folket att börja åka kollektivt på semestern fram-
över!
 
Just nu rullar det in en massa av årets nyheter hos våra återförsäljare, så passa på att avlägga ett besök, 
det finns mycket nytt till 2018, inte minst helintegrerade Ixeo I, samt Lyseo I. Lyseo TD Harmony Line 
har också visat sig vara en fullträff, med sina klassiska planlösningar
 
Inom ca 14 dagar kommer klubbens 20 års present vara levererad till Örebro, och jag hoppas Ni får 
mycket nytta av denna släpkärra under Era träffar och resor.  

Tänk på att boka service för Era husbilar redan i höst, så Ni är startklara när våren kommer....om Ni nu 
inte redan väntar på en ny?
 
PS! Tänk på att hålla ögonen öppna för inbjudan till fabriksresan till Kehl sommaren 2018. Ber att få 
återkomma med datum!  

Kör försiktigt, så ses vi ute på vägarna!
 
Bästa Bürstnerhälsningar!
Jörgen Fornander

1997 – 2017

20-ÅRS

J U B I L E U M

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

www.burstnerhusbilsclub.se
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Torsdag! Idag skulle vi ge oss av mot Backamo där tek-
nikträffen tillika årets första träff skulle gå av stapeln. 
Vi hade tänkt åka halva vägen. Där tänkte vi leta lite 
cacher. En ”geocachare” är alltid en ”geocachare”. Vi 
förnekar oss aldrig. Så fort vi lämnar hemmets lugna 
vrå är vi på språng. Allt var packat och klart. När vi 
vaknade regnade det. Då drog vi täcket över huvudet 
och lämnade resandet till morgondagen. 
 Nästa dag sken solen. Hurra! Nu var humöret på 
topp. Det var bara att äta frukost och sedan ge sig av. 
Bilen tuggade på och snart var vi framme vid etapp ett 
på färden. Man kan inte passera Slöinge. Man måste 
först svänga av och göra ett besök på Sias glassfabrik. 
Det blev en 3-kulors och ett par outletpaket.
  Tillbaka i bilen tyckte Göran att nästa stopp skulle 
bli IKEA. Vi stannade för att fika. Det blev kaffe och 
kanelbulle till det facila priset av totalt 20:-. Överkom-
ligt eller hur?
 Så for vi vidare och vid 3-tiden var vi framme vid 
Backamo lägerplats. Det var redan fullt av bilar som 
hade kommit. Som sig bör tror jag vi som vanligt var 
sist.
  Vädret var vackert och det var många som satt ute i 
solen och myste. Det var riktigt trevligt att gå runt och 
hälsa på dem vi inte träffat på hela vintern. Tack alla ni 
som hade samlat flärpar och värmeljushållarkoppar. 
Jag fick flera påsar.  Dom lämnade jag till Maria när vi 
kommer hem. Snälla fortsätt samla.
 Klockan 18 var det sedan samling.  Det blev för-
plägnad som det heter på militärspråk. Ärtsoppa med  
punsch och kaffe med tårta. OK! Jag tror inte soldater-
na fick varken punsch eller tårta. Det var länge sedan 
jag drack punsch. Jag hade glömt hur sött det var. Det 
är nog inget som kommer att finnas på min topplista 
när det gäller drycker i fortsättningen. Det är ju ofint 
att lämna så som väluppfostrad ”flicka” drack jag upp 
min ranson. På topplistan när det gäller tårtor kom-
mer i alla fall den fint dekorerade prinsesstårtan. Den 
var god också! Mm!

Teknikträffen i maj 2017
5 st nya medlemmar fick sina namnbrickor och en 
ros. De ska känna sig välkomna och vi hoppas att de 
kommer att trivas tillsammans med oss i, som Pälle 
säger, Sveriges bästa husbils-klubb. Det visade sig att 
Anette Stenmark fyllde år idag. Även hon fick en ros. 

 Så blev det dags att köpa lotter. Vi köpte 6 st. När 
det sedan blev dragning vann vi naturligtvis inte. Inn-
an kvällen var slut berättade Pälle klubbens historia 
och Bernta drog några vitsar.
    Nästa morgon vaknade jag av det stod några och 
pratade utanför bilen. Jag kollade försiktigt. Det var 4 
gröna män. Javisst! Det var ju ett militärt övningsom-
råde. Det var nog hemvärnsmän som troligen hade 
övning i närheten.
 Det skulle vara medlemsmöte klockan 11. Innan 
dess gick jag en promenad med vår hund.   Jag gick 
runt hela området. Det blev en lagom promenad i fin 
natur som tog 45 minuter. Det tog lite tid för Fiora 
skulle, som vi säger, läsa morgontidningen. Det inne-
bär att kolla vem som varit före och lämnat meddelan-
de. 
 Medlemsmötet blev lite längre än vad det brukar 
vara. Marianne berättade att klubbens kassa innehöll 
163.653:-. Roger talade om att i nuläget var vi 323 med-
lemmar. Det sista numret han delade ut var 1837.
 Det blev tal om marknadsföring av klubben. Päl-
le berättade att man har kontakt med för-säljare av 
Bürstner. Önskvärt vore att de kunde lägga info om 
klubben i bilar de säljer. 
 Kenneth berättade att Riksförbundet Mobil Fritid 
har kontakt med Transportstyrelsen angående vikter-
na på våra bilar. En skrivelse angående regler som gäl-
ler vikterna på PB2 hade sänds.
 Klubben har fått en förfrågan från Jörgen Fornan-
der. Kan klubben ställa upp med medlemmar som 
kan hjälpa till på ELMIA. Han anlitar folk som bygger, 
river, städar och ser till att bilarna är OK under mäss-
dagarna. Nu ställdes frågan vad vi medlemmar kunde 
tänka oss att hjälpa till med. Om vi ställde upp skulle 
klubben få ersättning. Det är inte dumt med lite klirr i 
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kassan. Det var bara ett förslag som föll i god jord. De 
som står på mässcampen ska ju stå i klubbens mon-
ter en gång under mässdagarna. När vi stått vårt pass 
kunde vi tänka oss att gå runt i Hymergruppens bilar 
och se till att det är OK? Det är nu en gång så att mäss-
besökare ofta stökar till det i utställningsbilarna.
 Bertil Käll informerade om att det var fri prissätt-
ning när det gällde reservdelar till bilarna. Det lönade 
sig att ta en koll via ex. nätet så att vi inte betalar onö-
digt mycket. 
 Innan Pälle avslutade mötet bestämdes att nästa 
medlemsmöte skulle vara på lördagen den 19/8 när vi 
har Sensommarträffen.
 Sedan blev det egen lunch. Vi hann snabbt äta inn-
an det var dags för info av Auto-smart. Det är ett före-
tag som säljer bilvårdsprodukter. Jag hade lunchcoma 
och hade därför lite svårt att fatta allt han talade om. 
Göran var betydligt mer på alerten. Han köpte ett par 
produkter av honom. Jag tror att det var flera som pas-
sade på att handla.

 Sedan blev det tid för egna uppfinningar och lös-
ningar. Idag var det inte någon stor aktivitet. Det var 
egentligen bara Karl-Erik som visade en skiva som 
man skulle ha på golvet i duschen så att man inte 
trampade sönder golvbrunnen.  
 Efter mötet gick jag tillsammans med Marianne 
Blixt en liten promenad med våra hundarna. Vi pas-
serade en hundaffären och kunde inte motstå frestel-
sen att gå in. Jag köpte inget men Marianne köpte lite 
hundgodis.  
 Så kom kvällen. Klockan 18 var det samling igen. 
Nu var det feststämning i lokalen. Det var fint dukat 

och det doftade lovande. När alla verkade vara samla-
de så presenterade Karl-Erik Gunnar Svensson. Han 
presenterade sig som en pensionerad dansbandsmed-
lem. Nu blev det full rulle. Han var verkligen duktig 
inte bara på att spela och sjunga utan också på att be-
rätta historier både egna och andras. Ingen av histori-
erna som han drog hade jag hört innan. 

 Det blev paus för middagen. Det serverades en rik-
tigt god köttgryta med ris och till detta en sallad. Eva 
har all heder av allt som serverades både igår och idag. 
När vi ätit fortsatte Gunnar Svensson. När han tyckte 
att nu var det slut så var det bara han som ville så. Vi 
hade inte fått nog så vi ”pressade” honom lite till. 
 När han slutat var det dags för lottdragning. Vi 
köpte bara 6 lotter idag också för det är ingen idé att 
köpa flera. Vi vinner ju ändå inte men lite kan vi ju 
gynna klubben. Som sagt vi vann naturligtvis inget. 
Vann gjorde däremot Gun-Britt och Göran Åström. 
Jag tror att de kammade hem 4 vinster. Så ska en slip-
sten dras!
 När det var klart serverades kaffe och kaka. När vi 
druckit kaffe och suttit en stund och pratat med våra 
bordsgrannar så lämnade vi lokalen.  Det hade varit 
en mycket trevlig kväll.

  När klockan sedan blev 10 på söndagen var det 
dags för tipspromenaden. Då hade vi verkligen otur 
med vädret för när vi startade promenaden började 
det regna. När sedan alla hade gått rundan slutade det 
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regna. Jaha! Murphys lag! Tipsrundan var jättesvår. 
Det visade sig att de som var duktigast inte hade fler 
är 6 av 10 rätt. Vi är ju inga stjärnor på kluriga frågor. 
Jag tror att vi hade 3 rätt. Fyra lyckliga vinnare.
 Vi fikade och satt kvar lite och pratade innan vi gav 
oss av hemåt. Vi skulle raka vägen hem, nästan! Vi tog 
vägen om Falköping och ostaffären. Där smörjde vi 
kråset med ostkaka och kaffe.  Det blev lite goda ostar 
med hem också. De har mycket att välja på och man 

får stålsätta sig så det inte blir för mycket. Lätt hänt!   
 Sedan körde vi direkt hem. Där var vi vid 17-tiden. 
Det hade varit en mycket trevlig och välplanerad träff. 
Arrangörerna ska ha stor eloge för det. Tack ska ni 
ha!!!!

 Vid tangenterna Bakom kameran
 Kerstin 289 Kurt 751 och Kerstin 289

Änglar – finns dom?
Jaaaa, visst finns dom. På väg hem från sensommarträffen i Säter gick turbon sönder i vår husbil. Verk-
staden, Västra-Varla Bil i Kungsbacka, har normalt 
2-3 månaders väntetid. Jag känner dem så de försökte hinna med. Men en kille på verkstan bröt foten 
och en annan åkte på semester till ”Mallis” veckan före Elmia. Torsdag och fredag ringde jag närmare 
20 husbilsuthyrare, men ingen hade en Bürstner att hyra ut. På lördagen (2/9) skrev jag på vårt med-
lemsforum på vår hemsida: ”Finns det någon som har en Bürstner husbil att hyra ut under Elmia den 
5-10/9?”  Det var många som ringde och frågade vad som hänt, men någon husbil blev det inte. Ok, vi får 
väl ta VW Passaten och bädda i den, för till Elmia skall jag. Plats har jag ju på campen och den är betald.
På söndag eftermiddag kom jag på att 1186 Karl-Erik och 1699 Eva brukar åka ihop till träffarna. Jag 
ringde Eva och frågade: -Skall du till Elmia? –Ja, svarade hon.  –Men du är inte anmäld sa jag, - Nä, jag 
åker med Kalle.
Det var då f-n flög i mig, och jag sade: Det är väl synd att din husbil skall stå alldeles ensam i Vänersborg 
och inte få träffa de andra Bürstnerbilarna i Jönköping. Det är bättre att jag hyr den. 1699 Eva Karlsson 
i Vänersborg är en bestämd kvinna och sade: -Du får inte hyra den men du får LÅNA den.
Tidigt måndag morgon tog jag personbilen till Vänersborg och hämtade Evas Ixeo IT 664. Detta kallar 
jag riktiga klubbkompisar.

Kenneth o Ing-Marie 500
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Nu efter att ha begravt Irma så åkte Rolle o Maud och 
jag till Mitt älskade  Helsingör där Irma o Jag har varit 
många gånger under det våra tjugo år tillsammans. 
Eftersom Irma o jag ända sedan första husbilen har 
jag kollat i logböckerna  att vi under vårt husbilsliv 
varit i Helsingör 46 gånger och om man räknar nätter 
så blir det 449. Nästan så att jag  är halvdansk. Rolle o 
Maud har under hela tiden som var den svåraste stöt-
tat mej så mycket. Det blev så att jag ville åka till mitt 
älskade Helsingör. Vi skulle fira midsommar helt ove-
tande att vart sjunde år så infaller St. Hans i Danmark 
på samma dag som vår midsommar.
 Det blev så att vår medlem  1707 Knud o Doris ock-
så var med. Vi fick göra så att vi firade St Hans på 
våran midsommarafton och firade svensk midsom-
mar dagen därpå.
 Knud o Dorit var ganska misstänksamma om Sill 
o potatis så Knud han gjorde en fläskfile panna  om 
det inte gick att äta sill o potatis och den blev ganska 
god den också. Vi fick under tiden där också besök av 
500 Kennet o 1327 Kjell och Gärd som skulle se att vi 
skötte oss.

Midsommar i Helsingør

 Jag fick en väldigt vacker blombukett från alla på 
kampen, Den klarade sej i många dagar. Rolle o Maud 
åkte mot sverige på torsdagen och jag var ensam 
egentligen för första gången sedan dödsfallet och jag 
skulle till Axeltorv för att lyssna på jazzorkestern Spi-
rit of New Orlins men det gick inte. Det var så trångt 
att de fick inte rum. Då kan man skattat sej lycklig att 
jag för flera år sedan hade köpt en CD med just dom.
 Nu är det regn regn så det är bara att sitta inne med 
en god bok eller titta på TV. Det är så tjokt i luften att 
man inte ser över till Sverige. Jag får väl dra mig hem-
åt vad det lider men jag måste dock åka till Helsingör 
snart igen då min vän  Murarmästaren väntar på ling-
onsylt som jag brukar köpa åt honom, det finns inte 
lingonsylt i Danmark
 Det är roligt att notera att vi blir flera  i klubben. Vi 
är väl över 401 medlemmar.

199 Pälle

134 Rolle och Maud

1327 Kjell och Gerd

500 Kenneth

1707 Knud och Doris
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Larsmäss i Järnboås
Torsdagen 10/8 är det dags för en spontanträff. Den 
börjar i Nora på Skojarbacken, ja så heter faktiskt 
Ställplatsen. Det är 363 Christina & Bertil Käll och 
f.d. Bürstner medlemmarna 1146 Sigvard & Eva-Britt 
Larsson som ordnat med denna träff. De som kom på 
torsdagen gick på en stadsvandring och tittade på den-
na fina lilla stad. Efter detta är det dags att följa med 
på en guidad tur i deckardrottningen Maria Langs fot-
spår. Skådespelaren Ove Hoffner systerson till Maria 
Lang, som spelar upp mordvandringen.  Det är en 
otrolig spännande vandring genom Skoga (Nora). Fle-
ra mord har begåtts runtom i staden. Kan tänka mig 
att flera hade svårt att sova på natten, man vet ju aldrig 
vad som kan hända!
 Fredag morgon klockan 10 är det dags för en över-
raskning som Sigvard & Eva-Britt har ordnat. Alla är 
väldigt nyfikna och förväntansfulla. 
 En blå veteranbuss från år 1954 Scania-Vabis B62 
rullar in på parkeringen där vi står och väntar. Tag 
plats i den gamla Larsson-bussen det finns 38 platser 
och bussen blir fullsatt. Vi ska ut och åka. Häftigt, det 
är Bengt Filipsson som är chaufför. Sigvards far Erik 
Larsson hade ett bussbolag som sonen Sigvard över-
tog under 1960 talet. Efter faders bortgång donerade 
Sigvard den gamla bussen till Nora Bergslags Veteran-
järnväg. 
 Bussturen går till Born där Eva-Britt har dukat upp 
gott kaffe med dopp. Christina har bakat underbart 
goda bullar. Tack! Resan fortsätter mot Hammarby 
herrgård vidare förbi Nora golfklubb och in på Turist-
vägen till Nora. Vi har åkt runt Nora sjön. En otroligt 
trevlig tur i en charmig gammal blå buss och strålan-

de sol. Vår lokaltidning Nerikes Allehanda är med och 
fotar och gör ett reportage. På lördagen kan vi läsa om 
bussturen, Björn och jag med flera är med på bild när 
vi ska kliva på.
 På eftermiddagen blir det en promenad fram till 
torget där köper vi Nora glass. Svalkande gott! 
 Vi är ca 20 husbilar som nu ska åka vidare till Lars-
mäss i Järnboås. Vi ställer upp oss på ett gärde i en 
lång rad. Dukar upp långbord och har ”knytis”. Var 
och en har sin egen mat och dryck. 466 Uno tar fram 
gitarren och spelar och alla sjunger med. Kvällen blir 
sval och det är dags att mysa till det lite inne i bilarna. 
Vi blev ca 20 st husbilar  Bürstner medlemmar, vän-
ner och bekanta. 
 Lördag morgon klockan 11 öppnar marknaden för 
37:e gången och orkester Lindeblecket spelar i dagar-
na två. Larsmäss, en kvalitetsmarknad för hemslöjd, 
hantverk och konsthantverk på Finnsjöstrand i Järn-
boås. Många olika aktiviteter och serveringar. Det är 
mycket att titta och känna på både mjuka och hårda 
hantverk. Olika artister uppträder. På söndagen ska 
Jack Vreeswijk uppträda. Hur bra som helst.  Han tol-
kar sin fars visor. Jack avslutar med allsång ”I natt jag 
drömde.” 
 Därefter ska Björn och jag åka hemåt. Vi tackar för 
en mycket trevlig helg.
 En del ska nu fortsätta upp till sensommar träffen 
i Säter. Ha det så bra.

Kramas och mys nu i höstmörkret!
369 Sonja & Bjö



12

Sensommarträff 
och klubbmästerskap i Säter

Helgen den 18-20 augusti var vi i Solvarbo bystuga 
utanför Säter på sen-sommarträff med klubbmäster-
skap. 1310 Erik och Ann Eriksson och 634 Hans-Olov 
och Lillvor Wieweg hade ordnat en trevlig och trivsam 
träff.

 På lördagen fick vi åka buss till SverIges enda bio-
graf & TV museum som rymmer en utställning över 
den rörliga bildens historia. Här finns bl.a. Sveriges 
Televisions första OB-buss som användes för att du 
skulle kunna se VM-finalen i fotboll från Råsunda 

1958. Ett annat roligt inslag var reklamfilmer från 
50-, 60- och 70-talet. Säg Algots – det räcker. I bussen 
”hem” var det många som sade att det var inte sista 
gången de besökte museet. Vi passerade även Rätts-
psykiatriska kliniken och fick en guidad tur inifrån 
bussen. Chauffören vågade inte öppna dörrarna, han 
var rädd att någon skulle bli kvar. Här har flera av lan-
dets farligaste person tillbringat många år bakom lås 
och bom. De mest kända är Thomas Qvick och Sala-
ligans ledare Sigvard Nilsson-Thurneman.

1500 Bengt Christiansen

634 Hans-Olov Wiewg och 1340 Erik Eriksson.
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 På lördagskvällen bjöds det på en utsökt supé. Vi 
underhölls av Smed-kvartetten, fyra äldre män varav 
två hade var sin Bürstner. Vi hoppas de går med i 
klubben. Inte nog med att de spelade bra, de kunde 
dra en och annan historia också.
 Söndagen började med en tipspromenad och 
även klubbmästerskapet avgjordes. Den som tippa-
de/gissade bäst på frågor om Säter var 226 Leif och 
Ann-Marie Sjögren. Skiljefrågan bestod av att gissa 
vikten på en mutter som vägde 2680 gram. 331 Berndt 
och Ulla-Britt Ivarsson gissade på 2670 gram, endast 
10 gram fel. Bra jobbat.
Klubbmästerskapet vanns 370 Lars-Göran och Iréne 
Lindström som fick 62 poäng. Tvåa kom 1500 Mona 
Johansson och Bengt Christiansen som fick 60 po-
äng. Tredje plats tog 751 Kurt och Marianne Blixt som 
fick 59 poäng.
 I nuläget finns det tre ekipage som har två inteck-
ningar i priset. 197 Stig o Inger Gustafsson vann 2003 
och 2016. 711 Bernt o Berit Karlsson vann 2010 och 
2011. Årets vinnare vann även 2013.
 Träffen avslutades med kaffe och Bürstner-tårta. 
Ett extra stort tack till kökschefen Ellinore Morelius, 
11-årig dotter till 1247 Sune och Corine.

500 Kenneth Elfström
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KLUBBMÄSTARE  
BÜRSTNER HUSBILS CLUB

2000	 205	 Ingemar	Gustafsson	 Flen

2001	 63	 Ulla-Britt	Törnblom	 Skultuna

2002	 117	 Leif	Borgnér	 Helsingborg

2003	 197	 Inger	Gustafsson	 Gislaved

2004	 233	 Arne	Sjöqvist	 Mullsjö

2005	 84	 Arnold	Deile	 (Enhörna)
	 	 	 Gunnarn

2006	 403	 Helge	Larsson	 Burgsvik

2007	 	 Inställt

	 Fr.o.m.	2008	är	det	ekipage,	ej	person.
	 Fet stil	=	2	inteckningar
	
2008	 682	 Leif	Möller	 Varberg
	 	 Inger	Möller

2009	 767	 Lennart	Dahl	 Varberg
	 	 Anne-Marie	Dahl

2010	 711	 Bernt	Karlsson	 Motala
	 	 Berit	Karlsson

2011	 711	 Bernt	Karlsson	 Motala
	 	 Berit	Karlsson

2012	 50	 Per-Owe	Olsson	 Norrköping
	 	 Maggie	Olsson

2013	 370	 Lars-Göran	Lindström	 Ljungsbro
	 	 Iréne	Lindström

2014	 138	 Ingemar	Nordén	 Linköping
	 	 Anette	Stenmark

2015	 1249	 Åke	Hedlund	 Täby
	 	 Sonja	Hedlund

2016	 197	 Stig	Gustafsson	 Dalby
	 	 Inger	Gustafsson

2017	 370	 Lars-Göran	Lindström	 Ljungsbro
	 	 Iréne	Lindström

1997 – 2017

20-ÅRS

J U B I L E U M

Finurlig avfallskorg 
med urdålig 

kvalitet på ringen
Den avfallskorg av senare modell som sitter på dör-
ren i Burstner bilarna är finurligt konstruerad. Det är 
enkelt att ta ur och sätta i påsarna. Avfallskorgen fälls 
framåt. Det finns inget bakstycke i den så när den fälls 
fram blir det gått om plats att ta ur skräpet enkelt. Det 
finns dessutom en liten borste och skyffel i locket på 
de flesta modellerna. Bra! 
 Problemet som jag upplever det, är att den rek-
tangulära ringen, som man ska lossa varje gång, är 
urdålig och håller högst i tre månader om man använ-
der korgen som den är avsedd för. 
 Problem två är att Burstner inte säljer ringen se-
parat utan man måste köpa hela papperskorgen kom-
plett. Den är dyr. 1250:- Det upplever jag som mycket 
dåligt och jag känner mig lurad. Vissa återförsäljare 
kommenterar det med att Burstner är Burstner och 
skakar på huvudet. 

Andra företag som T.ex LMC och Hobby har exakt 
likadana avfallskorgar i sina bilar i dörren. Där kan 
man köpa ringen till korgen löst från 78:- st till 100:- st 

Hoppas på att Burstner ändrar på sin försäljnings 
strategi. 

Även på att tillverkaren på avfallskorgen förstår hur 
dålig kvalitet det är på ringen och gör den i annat ma-
terial, så att den håller. 

1327 Kjell
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Norrlandsträff 9-11/6 2017
Åter är det dags att åka på Norrlandsträff. Ett år går 
fort och det ska bli trevligt att mötas igen. Både nya 
och gamla Bürstnerkamrater.                                                                                                                   

 Det är alltid lika spännande att åka norrut och få 
uppleva vad Torsten och hans gäng hittat på. 
 Resan startar 8/6 strax efter 10 på förmiddagen. 
Kör ut på R50, vägbygge en bra bit men det blir bra 
när det är klart. Norr om Lindesberg svänger vi in på 
v68 mot Gävle. Vädret? Regn, regn osv. 
 Stannar för lunch i Whiskyby i Mackmyra. Där-
efter E4:an mot Sundsvall. Info. från Bürstners Fa-
ceBook sida. Många står vid Höga Kusten bron, för 
att därifrån åka vidare mot Olofsfors/Nordmaling där 
Norrlandsträffen är i år. 
 Vi ska möta 699 Britt & Lars- Göran i Svartvik 
ställplats. Här har vi övernattat många gånger när vi 
är på väg till träffarna här uppe i norr. En fin plats 
intill Ljungans utlopp i Östersjön. Tyvärr har många 
missbrukat platsen med att ”campa” långa perioder. 
Så numera är ställplatsen på översta grusplanen. Synd 
tycker vi! 
 Vi kommer fram till Olofsfors Bruk och som alltid 
ett varmt mottagande! Det bjuds på gott kaffe/te och 
hembakade bullar och kakor. Tack!
 Härligt att ses igen det är flera som vi inte träffat 
sedan förra träffen som var i Vilhelmina för ett år se-
dan. Alla våra fina husbilar står på gräset alldeles intill 
”arbetarbostäderna”. Vi står i en härlig kuperad grön 
miljö med björkar runt om. Det märks att vi är strax 
söder om Umeå, Björkarnas stad. Umeå är Sveriges 
12:te största tätort och därmed Norrlands största. 
 Vi ska gå en guidad tur på eftermiddagen. Vår gui-
de heter Fredrik och är klädd i vit Smedsrock. Han 
bor här i byn tillsammans med sin familj och ca: 100 
personer till. 
 Olofsfors bruk – ett av Sveriges bäst bevarade 
bruk. Sedan 1762 har järn varit i fokus här. Skogar-
na och vattendragen gjorde det möjligt att framställa 
tack- och stångjärn av hög kvalitet. Tackjärn kallas järn 
framställt i masugn med kolhalt på över 4 procent. 
Det som gjöts var spishällar och milstolpar. Stångjär-

net användes till att framställa spik, kätting mm. 
 De gamla industrilokalerna används än idag till 
olika ändamål. Masugnen har inretts med en scen 
där det är vigslar, konserter och teaterföreställningar. 
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Olika hantverkare, konstnärer, keramiker och smeder 
håller de gamla byggnader och bruket levande.
 Som sagt Olofsfors Bruk har en lång och intressant 
historia bakom sig.
 Just denna helg när vi är här så är det Norrlands 
häftigaste Öl & Whisky-mässa. Det är många olika 
utställare, smakupplevelser, försäljning av hantverk 
mm.
Tack för en trevlig guidad rundtur i en vacker miljö.
 Solen skiner, alla bara njuter, trivs och umgås. Tor-
sten kallar till uppmärksamhet med sin fina ”klocka” 
hästbjällra i malm! Han informerar oss vad som står 
på programmet.
 Kl 18 är det middag i Herrgården och den består av 
Grillbuffé. Smakade väldigt bra! 
 Klubben firar 20 år och då bjuds det även här på 
en härligt god Jubileumstårta. Som vanligt kvällen går 
fort när man har trevlig! Det bästa är att natten inte 
blir mörk!
 På morgonkvisten möter vi 500 Kenneth han har 
hört hur någon mådde väldigt illa. Men efter lite koll 
vem det kunde vara, konstaterade han att det var 1666 
Bengts Perkulator som bubblade när morgonkaffet 
kokades. Ja, så kan det gå!
 Björn och jag tar en skön promenad runt i den-
na natursköna miljö. Hittar en hinderbana (för barn) 
men vi gick den ändå, lagom svår för oss. Vi går in i 
flera öppna byggnader. Bland annat Stångjärnsham-
maren. Här har många slitit tungt. En murrig, tung, 
lortig och skramlig arbetsmiljö. 
 Kl 12 öppnar Ö l& Whisky-mässan. Man köper 
kapsyler att betala med rosa=20:-/ blå=10:-. Sedan 

fick var och en ett fint glas. Finns otroligt många olika 
sorters öl att välja bland. Ljust, mörkt, smakrikt mm. 
Likaså massor av olika whiskysorter ljus, mörk, rökig 
och ännu mera rökig. Finns även gin att provsmaka.
 16:30 dukar vi upp långbord i det gröna. Där har vi 
”knytis”= käkar vår egen mat. Det äts allt från sallad, 
räkmackor, kallskuret och grillat. Ja, många goda dof-
ter sprider sig runt om oss. Härligt! Det dras historier 
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och många goda skratt blir det. Naturligtvis finns ett 
lotteri också med många fina priser. Jag vann en ”Vä-
dergubbe” som 1257 Lars Lindström täljt. Nu kommer 
det att bara vara bra väder framöver. Vi tackar ”Norr-
landsgänget” för en trevlig vistelse här i Olofsfors 
Bruk. Tack för ni ordnar så vi kommer uppåt norr.
 Mässan är öppen till 23:00. Självklart måste vi gå 
in en sväng till och prova de goda dryckerna. Därefter 
bjuds det på Bullens pilsnerkorv med bröd. Tack för 
ikväll. God Natt i den ljusa sommarnatten! 
 Söndag klockan 10 är det dags för 500 Keneths tips-
promenad med kluriga frågor som vanligt. Utslagsfrå-
gan består av en burk med muttrar. Hur många? Jo, 
precis 100 stycken. Den största muttern vägde 2,780 
g.
 Brandförsvaret från Nordmaling har ställt ut flera 
brandsläckare på området där vi står. Känns bra. Vi 
har haft tur, behövde inte använda någon. Torsten har 
även fixat med kommunen att öppna ett avlopp där vi 
kan tömma vår toakassetter. Toppenbra!
 Nr 1666 Bengt & Erika vinner första pris på tips-
promenaden. Priset är att ta hand om soporna! Tur att 
det var de som vann för de är med i gänget som ordnat 
träffen! Skämt åt sido det är flera andra som vinner de 
riktiga priserna som är väldigt fina. 1415 Christer & 
Christina Strömberg lämnar nu klubben då de köpt 
en Cartago och även 699 Britt & Lars-Göran Törnqvist 
lämnar klubben då de snart får sin nya Kabe. Lycka till 
med era nya val av husbil.

 Dags att ta avsked för att åka vidare eller hemåt. 
Tack alla som vi träffat och gjort denna helg så trevlig. 
Ett stort Tack till hela ”Norrlandgänget”. På återseen-
de nästa år någonstans här uppe i norr.
 Passerar över Höga Kusten bron. Solen skiner, 
vattnet glittrar i dess sken. Vi har haft vädret på vår 
sida hela helgen. Inte mycket sol och men inget regn. 
På E 4:an möter vi en hel del gamla Folkvagns bussar/
bilar. Vår första ”husbil” var en 1974 årsmodell. Den 
var gul/brun i färgen. Vi köpte den av en kille 1994 för 
13000:-. Den var inredd i minsta detalj likt en husbil 
fast i miniatyr. Där bak över motorn fanns gasolspis, 
diskbalja, färskvatten i en tank, kryddställ och många 
små skåp. Inne i bilen fanns garderob med spegel, ga-

soltub och ett litet kylskåp där Björn fick in 2 öl och 
en bit falukorv. Och så bäddade man ner bordet och 
vips hade vi en säng för två. Ja, det fanns allt utom toa. 
Även ett litet förtält. Hur häftig som helst.
 År 2000 sålde vi den och blev ägare av en Bürstner 
modell lite större än ”bussen” och sedan 2003 med-
lemmar i klubben.
 Vi tar det lugnt hem och övernattar på Caravans 
camping i Ockelbo. Måndag förmiddag blir Björn 
stoppad av polis för körkort och blåskontroll.
 I skrivandes stund är vi i Rättvik på CCW Classic 
Car Week. Här mullrar V8 hela dygnet om i en hel 
vecka. Likaså vår svarta Mustang Cab 1996 årsmodell. 

Ha det bra! Och glöm inte att kramas ofta!

Kör försiktigt, vi ses nästa år igen!

369 Sonja & Björn Sandwall
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Vi mötte våren i Holland

I år åkte vi tillsammans med Marianne och  Kurt Blixt 
till Holland för att se den  blomsterparad som går mel-
lan Noordwijk och Haarlem. Den går av stapeln hel-
gen som är omkring den 20 april varje år. Det kräver 
lite förberedelser som inte är alltför betungande. Man 
bör nämligen se till att man har någon stans att sova 
på natten till lördagen, söndagen och måndagen. Det 
samlas massor av folk från både när och fjärran. Det 
blir riktigt svårt att finna någonstans att övernatta an-
nars. Vi bokade plats på en camping i Sassenheim för 
nätterna till lördag och söndag. På en  camping utan-
för Haarlem bokade vi natten till måndagen.
 Eftersom Marianne och Kurt kom från Vadstena 
hade vi bestämt att vi skulle mötas i Flensburg. Det 
var inga problem att ta sig ner. Vi hittade varandra på 
ställplatsen utanför Citty Park. Alla platserna var ledi-
ga. Det var bara att backa upp. Att stå kvar här var en 
bra idé. Vi gick in och bunkrade lite öl och vin inför 
den fortsatta resan. Man måste ju se om sitt hus. Det 
blev middag och planering inför morgondagen innan 
vi kröp till kojs.
 Det blev lite bullrigt fram på morgonen så vi kom 
iväg ganska tidigt. Det är skönt att slippa ha en tegel-
sten på gaspedalen. Vi gillar att ta det lugnt. Vi över-
nattade sedan i Leer. Där var det fullt på de bägge 
ställplatserna men det gick bra att stå på torget över 
natten.
 Nästa etapp blev Simones etablissemang utanför 
Voldam. Det kostar inget att stå där men man får inte 
vara kvar efter klockan 9.30. Då behöver de parkering-
en till turistbussar. Det här är en riktig turistfälla. Här 
kombinerar de träskotillverkning med försäljning av 
ost. Vi gick in och fick vara med om demonstration av 
hur man ystar ost och tillverkar träskor. Vi lämnade 
ställplatsen i god tid.
 Göran och jag har ett smultronställe i Holland som 
vi brukar besöka när vi är i Nederländerna. I en före 
detta kyrka finns ett Temusem i den lilla byn Houwer-
zijl. I den delen som är museum kan man få en in-
blick i teets historia men  framförallt kan man fika. 
De har jättefina scones som serveras varma med oli-
ka marmelader och  tjockt vispad grädde. Till det har 
de en diger lista där man kan välja ut det te man vill 
dricka till. Marianne är glutenintolerant. Det var inga 
problem hon fick egna scones.  

 Så befann vi oss i den blomsteroldande regionen. 
Här odlas inget annat än blommor på fälten. Det är 
till en början svårt att ta in alla de olikfärgade fälten. 
Har man någon gång sett ett vykort härifrån så kan 
man kanske ana hur det är men det måste ses. Inte 
nog med det. Nu blommade hyacinterna. Hela områ-
det luktade så gott av dem. 
 Man kan inte vara i dessa trakter utan att besöka 
den fina trädgårdsanläggningen Keukenhof. Visser-
ligen är det också en första klassens turistfälla men 
det köper jag. Nu blommade ju lökväxterna och vi såg 
sorter som vi aldrig sett tidigare. Det tar flera timmar 
att gå runt och njuta. Jag tror att vi var där 4 timmar.
 När vi var ”blomstertrötta” åkte vi till vår camping-
plats. Allt var ju klappat och klart när vi kom fram. 
Det var bara att åka in och  ta plats. Vi tog en prome-
nad med Fiora. Marianne och Kurts hundar var inte 
med. Sedan vilade vi lite. På kvällen blev det middag 
på campingens restaurang på Marianne och Kurts be-
kostnad. Det var jättegott och servicen var mycket bra.

 Så var det dags för den stora blomsterparaden. Pa-
raden passerar staden Voorhout. Det är så fint ordnat 
att campingen bjuder på fri bussresa dit och hem. Su-
perbra att slippa försöka hitta parkering. 
 När man odlar lökar så tar man av blommorna när 
de slagit ut. Det ser brutalt ut när man bara hugger av 
alla fina blommor. Så här års kommer blommorna väl 
till pass. Man låter göra plaststommar som man sedan 
klär med olika blommors kronblad så att de blir till 
underbara figurer. Varje år har man ett tema som man 
ska hålla sig till. I år var det 16 st stora vagnar typ lång-
tradare med släp som pyntats. Det fanns även mindre 
bilar. Totalt var det 50 fordon. Allt ackompanjerades 
av flera orkestrar. Gissa om det är mäktigt! Vid resans 
slut i Haarlem ställer man upp alla de stora fordonen 
i stadens centrum. Där står de till söndag kväll. Då är 
det fritt att gå och se på dem lite närmare.
 Vi gick en runda i byn innan det var dags att ta 
bussen tillbaka till campingen. Väl tillbaka plockade 
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vi ner cyklarna och for en cacharunda. Det är kul att 
kunna finna ”skatter” i andra länder. Det blev en lyck-
ad runda. 
 På söndagsmorgonen var det dags att checka ut 
och flytta till nästa camping. Det var inte så långt dit. 
Det var inga problem att hitta dit tack vare vår GPS. 
Utan den hade det blivit lite trixigare.    Campingen 
låg lite avsides.
  Vi fick en karta av campingvärden. Där visade han 
oss hur vi skulle cykla för att komma in till centrum. 
Det var ca 3 km sa han. Det bästa med Nederländerna 
är att när man cyklar här så slipper man backar. Det 
finns inte några backar! Nederländarna är ett cyklande 
folk så trafikmiljön är nästan alltid anpassad till cy-
klisterna. Just! Det tog 25 minuter att ta sig till cen-
trum.
 Där var det full fart. Vagnarna stod uppställda längs 
huvudgatan. Nu kunde vi kolla lite bättre på dem. Jag 
är så imponerad av vad jag såg trots att jag varit här 
tidigare.  Vädret var soligt och fint så vi strosade runt 
riktigt länge innan vi gav oss av tillbaka till camping-
en.
 Det blev först middag när vi kom hem. Efter det 
gick Marianne och jag en promenad med Fiora. Vi av-
slutade dagen med att planera morgondagen.
 Så var det dags att lämna även denna camping. Vi 
for till Alkmar. Vi hade tänkt gå på Ostmuseet samt 
Ölmuseet. Det visade sig att så inte blev fallet. För det 
första var stadens centrum uppgrävt. Det var ”bom-
bhål” överallt. Förra gången vi var här var det svårt att 
finna parkering. Idag var det om möjligt ännu svårare. 
Till slut fann vi i alla fall en parkering att stå på.      
 Kurt och Göran gick för att köpa parkeringsbiljett. 
De kom tillbaka och beklagade sig över att det var så 
dyrt att parkera. Jag kommer inte ihåg vad det kosta-
de men det var ”Stockholmspriser” De hade bara löst 
parkering i 1,5 timmar. Skulle vi hinna med 2 museer 
på den tiden. Klart att vi inte skulle hinna. Nu fick vi 
välja! Det blev Ostmuseet. Vi hann lagom se det klart 
när det var dags att gå tillbaka till bilarna.  
 Vi tråcklade oss ut ur stan. Vårt nästa mål var ställ-
platsen vid Svarte Hane. Vi gick en promenad och tit-
tade ut över ett blåsigt hav. Vi hade tänkt äta på krogen 

Svarte Hane men den var stängd. Det blev en inte lika 
flott middag som jag tänkt mig men det fick duga.
  Idag var det sälar som gällde. Vi beslöt att åka till 
”sälsjukhuset” i Pieterburen. Där tar man hand om 
skadade sälar. Sedan släpper man ut dem igen. De 
har satt upp skärmar med bildspel. Där kunde man se 
ex. på hur de räddade en säl som fastnat i ett fiskenät 
och var riktigt illa skadad. Mest orättvist tycker jag det 
är när sälarna skadats av saker som vi människor av 
oaktsamhet ”släppt” ifrån oss. De visade gott om ex-
empel.
 Vårt nästa mål var Groningen. Där skulle vi stå på 
ställplatsen över natten. När vi kom fram var det inte 
så många bilar men allt eftersom fylldes det på så det 
var nästan fullt när kvällen kom. Vi gick först en lång 
promenad. Sedan spelade vi lite UNO innan det var 
dags att knyta oss.
 Onsdagens mål var ställplatsen i Bremerhafen. 
Marianne och Kurt hade varit där tidigare.  
Det är en stor och välordnad ställplats. Vi beslöt att 
gå in och titta på staden. Centrum var som andra stä-
ders centrum. En massa affärer av olika slag. Kyrkan 
var dock lite märklig. Under kriget hade den bombats. 
OK! Men det underliga var att det inre av kyrkan var 
helt förstörd medan murarna och tornet stod kvar. Be-
synnerligt!
 Nästa dag tog vi färjan över Elbe vid Glückstad. Till 
vår förvåning var det ingen kö till färjan. När vi kom 
till andra sidan var vi glada för att vi inte skulle åka åt 
motsatt håll. Jag vet inte hur lång kö vi mötte men den 
var flera kilometer lång. 
 Målet för dagen var Flensburg. Nu började allvaret. 
Nu skulle det handlas. Vi var på 2 olika ställen och såg 
till att vi bunkrade inför sommaren. Det blev både öl 
och vin. Så var det vinet man kunde få om man klipp-
te ut kupongerna ur Caravan clubs campingkatalog. 
Kan man tänka sig!  Det var bara att hämta ut enligt 
kupongen. Det är inte ofta man får något gratis. Gra-
tisvin finns knappast på kartan. Nu återstår att smaka 
på vinet men hur är det man säger. Gratis är gott!
 Vi skulle övernatta på ställplatsen vid Citty Park så 
nu körde vi dit. Där var lika ledigt nu som när vi for 
ner. Bra!
 Nu skulle det bli raka vägen hem. Vi passerade tys-
ka gränsen utan problem. En bit in i Danmark stanna-
de vi och hade ett litet födelsedagskalas för Marianne. 
Vi tog sedan farväl av varandra. Den fortsatta resan 
gick ”som tåget”. Vi passerade tull/passkontroll vid 
svenska/danska  gränsen utan att behöva stanna och 
vid 16-tiden var vi hemma igen.
 Det hade varit fina dagar tillsammans med Marian-
ne och Kurt men hur det nu var så kändes det skönt 
att vara hemma igen. 

Vid tangenterna Bakom kameran
Kerstin 289 Kurt 751 och Kerstin 289
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Vinnare av korsord 2/2017 blev: 1746 Susanne Eriksson, Nyköping.

Sudoku
Jag vill ha namnen på de två medlemmarna som 
döljer sig bakom de färgade rutorna. Pris: 1 st trisslott. 
Svaret vill jag ha senast den 15/1 2018 under adress: 
Kenneth Elfström, Kongsbergsv. 4, 432 98 Grimeton.

Namnet på ”gul” medl.:

…………………………………………………………

Namnet på ”blå” medl.:

…………………………………………………………

Inskickat av: Nr………………………

Namn: …………………………………………………

Preliminär lista för Träffar Bürstner Husbils Club 2018

23-25 febr Ferie for alle, Herning Danmark
 Arr 134 Roland Kemhagen

maj Idé & Teknikträff, Sjötorp ?
	 Arr.	1186	Karl-Erik	Eliasson	m.fl.

juni Norrlandsträff, var ?
 Arr. 695 Torsten Lindberg

Mån-ons juni Fabriksbesök Bürstner, Kehl, Tyskland
ev. juli Arr. 500 Kenneth Elfström o 1614 Åke Eliasson

fredag efter Bugattimuseum, Mulhouse, Frankrike
 Arr. 500 Kenneth Elfström o 1614 Åke Eliasson

11-12 aug Larsmäss, Järnboås
 Arr. 363 Bertil Käll

aug Sensommarträff med klubbmästerskap, Nyköping
	 Arr.	1500	Bengt	Christensen	m.fl.

5-9 sept Husvagn Husbil, Elmia, Jönköping + årsmöte
	 Arr.	283	Stig	Högberg	m.fl.


