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Bürstner Husbils Clubs Bürstner Husbils Clubs 
styrelsestyrelse

Bürstner Husbils Clubs styrelse, övre raden från vänster: Göran Carlsson 
1221, Eva Yrne 1221, Roger Jacobsson 1217, Lennart Bjärud 1015 och 
Thomas Molander 1967.
Nedre reden och AU, från vänster: Kenneth Elfström 500, Magnus 
Ödmark 1837, Torsten Lindberg 695 samt Marianne Schewenius 466.



Organisationsnummer: 847000-8668                                         
Adress hemsida: www.burstnerhusbilsclub.se
Bankgirokonto: 564-8308
Swish 123 290 45 97

Ansvarig utgivare:
Pälle Bergfoth (199)  
Prästängsvägen 5, 575 36 Eksjö
Tel. 070-330 73 69   E-post: 199pelle@gmail.com 

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

www.burstnerhusbilsclub.se

Bürstner Husbils Club - styrelse och övriga funktionärer
Ordförande AU Mobiltelefon:
695  Torsten Lindberg 070 – 655 87 50
E-post: torsten@lindberg.pp.se

Vice ordförande AU
1837  Magnus Ödmark 070 – 571 08 07
E-post: skydrop57@hotmail.com

Sekreterare AU 
500  Kenneth Elfström 070 – 557 36 33
E-post:  500bhc@gmail.com

Kassör AU
466  Marianne Schewenius 070 – 693 95 24
E-post: marianne.schewenius@telia.com

Ledamot Medlemsregister
1217  Roger Jacobsson 072 – 858 48 38
E-post: roger.jacobsson00@hotmail.com

Ledamot Webansvarig
1221  Göran Carlsson 070 – 829 85 26
E-post: grcarlsson44@gmail.com

Ledamot Facebookansvarig
1221  Eva Yrne 070 – 357 93 03
E-post: eva.yrne@gmail.com

Ledamot  Elmia-ansvarig
1967  Thomas Molander 076 – 105 64 94
E-post: utt@hotmail.se

Ledamot  Träffkoordinator
1015  Lennart Bjärud 070 – 640 99 82
E-post: lennart.bjarud@gmail.com

Valberedning
500   Ing-Marie Elfström Glamsjö 070 – 567 36 33
1500 Bengt Christiansen 070 – 554 97 76
304   Margareta Nimarp 073 – 370 03 40

Revisorer
877  Rolf Forsberg 060 – 15 18 15
1115  Inger Sjöberg 070 – 383 95 45
 
Revisorsuppleant
1699  Ewa Karlsson 070 – 612 25 22

Materialförvaltare
1310  Erik Eriksson 073 – 992 01 30

Tidning för medlemmar i 
Bürstner Husbils Club
Tidningen utkommer med fem 
nummer per år.

E-post styrelsen
burstnerhusbilsclub@gmail.com

IT Support
Mejla Göran: 
burstnerhusbilsclub@gmail.com

Har du tappat bort inloggnings-
uppgifterna, gå in på www.burst-
nerhusbilsclub.se.
Klicka på logga in. Användarnamn 
är din e-postadress. Klicka på 
”glömt lösenord” och följ instruk-
tionerna.

Utgivningsplan för 2021
Nr 1 utkommer i februari
Nr 2 utkommer i april
Nr 3 utkommer i juni
Nr 4 utkommer i oktober
Nr 5 utkommer i december

Ansvarig utgivare och redaktör
Pär Bergfoth (199)
Tel. 070-330 73 69
e-post: 199pelle@gmail.com

Redaktionskommitté
199 Pär Bergfoth
500 Kenneth Elfström



Hej alla medlemmar i Världens 
bästa Husbilsklubb

Tyvärr så kommer hösten sakta 
men säkert till oss men den kan 
också vara trevlig och vacker.
 Denna sommar har ju inte va-
rit sig riktigt likt. Tittar vi i back-
spegeln så har de flesta hunnit 
med en hel del i sommar. Själva 
har vi hunnit med en del utflyk-
ter i vårat närområde, Vildmarks-
vägen vid öppnandet , vår kåta i 
Fatmomakke , en vecka på Öland 
mm.
 För första gången så avhand-
lades Årets Årsmöte utanför El-
mias område. Återförsäljaren 
Tumbo  Husvagnar och Husbilar 
ställde upp med både ställplats 
och lokal för Årsmötet. Det blev 
ett välbesökt möte i dessa tider. 
Nu väntar vårt första styrelsemöte 
som avhandlas hos medlem 169 i 
Brottom, Norsholm.
 Klubbens profilkläder har ock-
så blivit populära. Kolla in på 

hemsidan så ser ni att sortimen-
tet är något utökat. Som vanligt så 
påminner jag samtliga medlem-
mar att sätta upp era medlemsde-
kaler på bilen så vi syns. Dags att 
skifta däck på Husbilen så man 
kan utnyttja bilen även under vin-
terhalvåret.
 Nu börjar planering av nästa 
års träffar men för att dom skall 
kunna genomföras så hoppas vi 
att pandemin har lättat till våren.
 Kom ihåg att titta in på klub-
bens hemsida där vi försöker att 
hålla så aktuell som möjligt.

Ha en fortsatt trevlig höst. Kör 
förståndigt ni som är ute efter 
vägarna.

695 Torsten
Ordförande



Upplev flaggskeppet i Bürstners sortiment hos oss. Helt nya Elegance är byggd med det be-
römda och beprövade Mercedes SLC-chassit med Mercedes sprinter. Med assistanssystem likt 
en personbil och en helt ny modern och elegant inredning & flertalet nya innovationer kan du 
ge dina drömmar ett hem.

Bürstner Elegance 2021

Säkra semestern på hemmaplan! 
 

Degernäs 265, Umeå | 090-10 99 50 | fritidsmetropolen.se | Mellan E4 och E12 strax söder om Umeå

Fritidsmetropolen.se - 360graders visning av fordon 

Inkommer under  
nov till oss!!



Årsmötet den 12 september
hos Tumbo

Bürstner Husbils Club hade 
trots rådande omständighet-
er ett välbesökt årsmöte hos 
Tumbo Husvagnar & Husbilar 
utanför Eskilstuna. 40 med-
lemmar (ekipage) hade hör-
sammat kallelsen. Mötet gick 
bra. Pälle Bergfoth 199 och 
Stig Högberg 283 hade avsagt 
sig omval. Nya i styrelsen blev 
Lennart Bjärud 1015, Viking-
stad och Thomas Molander 
1967, Hallstahammar. Erik Er-
iksson 1310, Säter valdes till ny 
materialförvaltare. Jörgen For-
nander från Bürstner inbjöd 
klubben till ett fabriksbesök i 
Kehl runt midsommar 2021, 
datum är ej spikat. På kvällen 
bjöds vi på en lättare förtäring. 

Kenneth Elfström 500

Tumbos egen drönare har fång-
at några av klubbens deltagare 
kvällen före årsmötet. 
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Tack för mina år i styrelsen!

26 februari 1998 
blev jag medlem 
i Bürstnerklub-
ben och nummer 
11 Leif Sellering 
som var chef på 
Systemet i Aneby 
undrade om jag 
var klubbens bli-
vande ordföran-
de. Jag blev invald 
i Bürstnerklub-
bens styrelse och 
samtidigt ord-
förande 2006. Och efterträdde  
klubbens grundare Jan Wilhelms-
son som hade medlemsnummer 
1 och det var 1997.

Det var mycket som hände un-
der mitt ordförande tid. Det gäll-
de konkursen, då vi inte hade en 
aning om vad som skulle hän-
da. Det var många telefonsamtal 
med Jörgen och det löste sej så 
småningom.

Jag var ordförande tills jag avgick 
2018, men fortsatte att vara med 
i styrelsen och samtidigt ansvarig 
utgivare till Rullan.

Senare blev jag 
även förvaltare i  
några år. Det var 
roligt att vara med 
om jubileumet 
2017 då klubben 
fyllde 20 år. Det 
var ett roligt jubi-
leum. Jag avgick 
från styrelsen vid 
årsmötet 2020.

Nu har jag dragit 
ur proppen och 

låter styrelsen dra vidare till nya 
äventyr och hoppas att det blir 
bra, det är styrelsen i världens 
bästa husbilsklubb som har hand 
om framtiden. Jag är säker på att 
det går bra och coronan försvin-
ner och det kan bli flera träffar 
som främjar gemenskapen och 
där kommer vi att träffas vidare, 
jag försvinner inte. Det är ju bara 
trevliga människor som åker och 
bor i en Bürstner husbil.

199 Pälle



Falks grav

Fredagen den 3 juli träffade vi 
1500 Mona o Bengt vid Hökensås 
där vi tog in på Caravan Clubs 
camping. Bengt som är uppvux-
en i trakten visste ju en del om 
vad vi skulle se. (han är ju gam-
mal busschaför).

 Han började tala om Falks grav 
och tog oss dit till graven. Där 
är ett smitt järnkors där det står 
”Falk 1855. De röda blommorna 
är ett färginslag mot den sand-
haltiga jorden. Men ingen kän-
ner den  okände gravväktarens 
namn. Denne  någon som vecka 
efter vecka  osedd vandrar på den 
upptrampade stigen för att hedra 
minnet av den döde.
 Falk 1855. Graven är lite udda 
då det nästan alltid är fräsha 
blommor på graven. Falk var 
född i Sandhemstrakten och kän-

de till där postdiligensen bru-
kar stanna runt midnatt när den 
kom från Jönköpingshållet. Den 
26-årige Jonas Falk och den någ-
ra år äldre Anders Frid är de som 
det hela handlar om. Det kanske 
var mörkret  som gjorde att det 

blev av.  Det är en 
text skriven där så 
vi fick veta att Falk 
hade modet som 
svek Frid. Han hade 
haft betäkligheter 
mot Falkens planer  
från början men 
han lät sej övertalas, 
kanske protestera-
de  han men lät sej 

övertalas. Kanske ville åka tillba-
ka till Stockholm men när judet 
från postdiligensen trähjul mot 
gruset, var det försent  att dra sej 
ur att råna postdiligensen. Efter 
rånet så drog de till Stockholm 
för att undkomma fattigdomen 
och svälten i Västergötland. Vid 
denna tid var huvudstaden full 
av lycksökare, men det var inte 
bättre där med trångboddhet och 
svält.
 Det står ett järnkors mitt ute i 
tallskogen långt från all ära o red-
lighet och det står Syndens lön 



är döden, men Guds gåva är det 
eviga livet.  Står det  med sirliga 
bokstäver.

Man kan googla på Falks grav 
och Där står Blommor på rag-
garhelgonets grav En postrånare 
vilar i skogen Det konstiga är att 
det nästan alltid är blommor på 
graven Då hans kropp inte kun-
de begravas på kyrkogården fick 
det vara  ute på mon. Ock den 
som vilar i ovigd jord vilar i frid. 
Han grävdes ner på den platsen 
han dog men i våra dagar är Hö-
kensås mest känd som ett natur-
skönt vandringsområde, De små 
sjöarna är fulla av ädelfisk vilka 

lockar till sig män i gummistöv-
lar och lägermössor fulla av drag.

När vi skulle dra oss mot Eksjö 
tog vi vägen förbi Habo kyrka som 
det också är värt att beskåda. Kyr-
kan fick sitt nuvarande utseende 
1723 men det har funnits kyrkor 
på platsen sedan 1100 talet. Kyr-
kan målades invändigt 1741-1743 
av två Jönköpingsmästare. Mål-
ningen illustrerar Luthters lilla 
katekes. Jag har aldrig sett en kyr-
ka med så mycket målningar ock 
skrifter. Väl värt att besöka.

199 Pälle



Historien bakom Bilkyrkogården i Ryd

Åke Danielsson eller Åke på my-
ren föddes i början på 1900:ta-
let. När Åke kom upp i arbetsför 
ålder tog han anställning på en 
hästgård i Hässleholm. Efter att 
ha tillbringar ett par år på gården, 
boendes i stallet med hästarna  
började han så småningom läng-

ta tillbaka till sitt Småland igen.
 Så blev det också i början på 
30- talet köpte han en bit torvmos-
se på¨platsen som vi i dag känner 
som Bilkyrkogården i Ryd. Man 
kan inte påstå annat än att  Åke 
tycks ha varit en riktig entrepre-
nör och han stannade på Kyrkö 
Mosse i drygt 60 år.

Uppfinningsrik som han var an-
lade han ett stickspår som till-
lät honom att frakta torven från 
mossen till den egenhändigt upp-
förda torvfabriken och sedermera 
ut  till bilvägen till de väntande 
kunderna. Än i dag kan du se tor-
vräster inuti torvfabriken. Utan-
för står en traktor som hjälpte till 
att driva torvfabriken.



 Ett boningshus på ca 12 kva-
dratmeter byggdes och isolerades  
med torven han bröt i skogen. 
Huset står kvar än i dag och du 
kan fortfarande kliva in i det lilla 
rummet som fick agera både sov-
rum, vardagsrum och allt däre-
mellan.
 Under 40-talet tog sågverken 
över och bönderna började i allt 
större skala använda sågspån is-
tället för torv. En del människor 
hade kanske haft lite svårt att för-
lika sig med att förutsättningarna 

för att leva kvar och syssla med 
det man själv startat upp men 
inte Åke.
 Bilismen började så sakta 
breda ut sig och en försiktig op-
timism spred sig  under efter-
krigstiden. Tyvärr så innebar det 
här att mängden olyckor i trafi-
ken ökade i takt med att fler bilar 
skulle samsas på vägarna. Det är 
det som blev början till bilkyrko-
gården i Ryd.

199 Pälle

Bilder
Åke Danielsson
mfl.



Forsbergs tar över Bossings 
Forsbergs Fritidscenter i Mantorp flyttade hela sin verksamhet i må-
nadsskiftet augusti / september 2020 till centrala Linköping och tog 
över både lokaler och verksamhet från anrika Bossings Fritidscenter 
på Jägarvallsvägen 7.

 Vid tidningen Rullans oannonserade besök, på väg hem från årsmö-
tet, fick vi en pratstund med platschefen Jacob Axelius som är mycket 
nöjd med de nya fräschare och ljusare lokalerna. Jacob har varit an-
ställd sedan april 2019 och räknar med ökad försäljning. 

Kenneth Elfström / 500 



Resan norrut i Sverige 2020
I år blir det hemester på grund 
av Covid 19 som drabbat hela 
världen. Vi skulle ha åkt till Is-
land och firat Björns 70-års dag 
tillsammans med hela familjen. 
Men nu kör vi själva norrut. Vi 
ska träffa goda vänner en bit upp-
åt.
 Vår hemester resa börjar ons-
dagen den 8 juli. Argosen är 
packad och klar. Åker R50 mot 
Lindesberg, kör sedan in på v68 
mot Gävle. Mellan Riddarhyttan 
och Skinnskatteberg har det snö-
at, det ligger snö i dikeskanten 
och en bit in i skogen. Lite overk-
ligt denna årstid. Vi kör i blan-
dat väder ömsom sol, duggregn, 
ösregn och hagelskurar. Till slut 
kommer vi ut på E4:an. Ska åka 
till Axmar Brygga för övernatt-
ning. En fin eftermiddag med sol. 
Torsdag morgon, svala vindar och 
solen som skiner från en klar-
blå himmel. Vi ska hälsa på f.d. 
klubbmedlemmar 699 Britt och 
Lars-Göran även kallade ”Stygg-
bo”. De bor numera i Söder-
hamn. I dessa Corona tider har 
vi tur att solen skiner, vi träffas 
på innergården utanför hyreshu-
set. Trevligt att ses och prata lite 
minnen som vi har tillsammans. 
Efter flera timmar fortsätter vi vår 

resa norrut. Passerar Sundsvall 
och kör vidare mot Höga kusten 
bron. Passerar konstverket Y:et 
och i år är renoveringen klar. Stort 
ståtligt och färgglatt. Framme vid 
höga kusten bron finns en ställ-
plats (gratis), den är full. Åker ett 
varv, vilken tur det blev en plats 
ledigt. Parkerar och tar en prome-
nad. Vädret är toppen! Här finns 
olika markerade leder att gå på. 
Vi väljer den blå. Kommer till en 
fin utsiktsplats där vi sätter oss 
och bara njuter av naturen som vi 
ser. Fredags morgonen vaknar vi 
till en ljus och vacker dag. Solen 
strålar. Nu ska vi ta oss en bit in i 
landet. Åker v90 en fin liten väg 
genom ett härligt landskap. Skog, 
sol, sjöar, kossor och hästar i grö-
na hagar. Vi kör förbi Kramfors. 
Där har vi varit på en mycket trev-
lig Norrlandsträff. Kör vidare mot 
Långsele där tar vi av till Bävervä-
gen v331. Vi har 3 som tele opera-
tör så vi har endast nödsamtal på 
våra telefoner, 3 ska man inte ha 
om man ska vara lång tid uppåt 
i landet. Efter ett antal mil in på 
v346. Därefter E45:an vidare mot 
Hoting. Här får vi kontakt med 
världen igen, telefonerna ”blip-
par”, man har ju ett visst behov av 
en fungerande mobil. Vi anländer 



till Hotings camping där vi ska 
övernatta. En mycket trevlig plats 
vid Hoting sjön. Vi gör ett besök 
på Ivars Bilmuseum som har en 
av Europas största samlingar av 
motorcyklar med årsmodeller 
från 1906 -1970-tal, samt många 
Mercedes bilar. Sedan 2009 finns 
museet mitt i Hoting. Åter en fin 
dag går vi till mötes. Idag ska vi ta 
oss till Vilhelmina via Bävervägen 
och Sagavägen. Vi stannar i cen-
trum för här ska vi möta våra vän-
ner 1666 Erika o Bengt från Hör-
nefors. Nu kör vi till Kolgårdens 
camping i Vilhelmina. En mycket 
vacker plats intill Volgsjö och en 
superfin camping. Absolut värt 
ett besök. Vi går en promenad till 
delikatessbutiken Bergmans Fisk 
& Vilt. Här finns mycket gott att 
njuta av. Kvällen ägnar vi åt att 
prata ihop oss om den fortsatta 
resan! God Natt! 
 Vaknar tidigt, det är väldigt 
ljust ute. Käkar frukost! Snart 
börjar äventyret på Vildmarksvä-
gen. Vi börjar med att åka mot 
Dimforsen, tyvärr fanns ingen 
parkering att tillgå. Vi kör vida-
re mot Trappstegsforsarna ett 
otroligt vackert ställe. Härligt 
brusande ljud möter oss när vi 
kliver ur bilarna. Vi skulle åka till 
Fatmomakke men det har regnat 
en hel del så vi avstod p.g.a. blöt 

grusväg. Hade varit kul att få se 
695 Torstens lappkåta nr 55. Gör 
ett stop i Klimpfjäll och besöker 
Norgefarargården. En otroligt fin 
utsikt mot Norge. Resan fortsät-
ter till Stekenjokk med sina fina 
vidder och 876 m över havet. Vi 
hade tänkt övernatta där men det 
blåser iskalla vindar och tempera-
turen är +6 grader. Vi drar på oss 
långkalsonger, mössa, vantar och 
går en promenad, tittar på natu-
ren runt om och känner på snön. 
Inga renar i sikte. Vi bestämmer 
att fortsätta en bit till. Efter några 
km hittar vi en camping, Campa 
gärna här! Och det gör vi, alldeles 
intill älven. Vi sitter ute, grillar 
och njuter av det goda kalla kla-
ra vattnet som forsar förbi. God 
Natt! Morgonen bjuder på sol. Vi 
förflyttar oss ca: 1,5 km och par-
kerar bilarna och går till Gausta-
fallet. Otroligt häftigt! Regnbågen 
visar sig i forsens vatten. Vidare 
till Brakkåfallet som delvis ligger 
under marken. Nästa mål blir en 
tur till Ankarede efter en smal 
krokig men fin asfaltsväg. Där 
strövade vi en stund bland kåtor-
na i Sameland. Dagens sista ut-
flykt blir till Hällingsåfallet där ån 
störtar utför ett drygt 43m högt, 
men inte fritt fall. Vattnet spru-
tar ner i Sveriges längsta Canyon. 
Men för att komma dit måste vi 



åka 2 mil på guppig grusväg och 
2 mil tillbaka. Jag hade en burk 
med 12 st. ägg! Hur gick det med 
dem? Jo, det var 3 hela kvar och 
resten var en blandning av skal, 
vitor och gulor. Blev en knaprig 
äggröra, haha! Ännu ett mäktigt 
vattenfall. Därefter åker vi till 
Gäddedes camping. Åter en fin 
plats.
 Vildmarksvägens äventyr når 
sitt slut. Men först ett stopp i 

Strömsund för en bensträckare 
och fika paus i solen. Vägen från 
Strömsund kantas av massor 
med olika blommor och lupiner 
i många vackra sommarfärger. Vi 
njuter av alla glittrande sjöar, äl-
var, bäckar, små och stora forsar 
och grönskande skog. Passerar 
Inlandsbanan då och då. Vi har 
haft en otrolig tur med vädret, 
knott och mygg bara lite av dem, 
blåst, sol, och alldeles underbar 
natur. Vackra fjäll! Inget skräp i 
dikena. Och så har vi sett en ståt-

lig rentjur passera strax framför 
oss på vägen. Färden går nu mot 
Sollefteå camping där vi ska över-
natta. Stocka gästhamn blir sista 
anhalten tillsammans på denna 
resa. Vi avnjuter en god middag 
på restaurangen på kvällen. Där 
berättar vi att nu ska vi lämna 
Bürstnerklubben efter 17 års 
medlemskap. Vi ska hämta vår 
nya bil när vi kommer hem och 
det är en Hymer! Här skiljs våra 
vägar för denna gång. Tack för en 
trevlig resa tillsammans på Vild-
marksvägen! 
Nu återstår bara hemresan.

Tack alla i ”Världens bästa hus-
bilsklubb” för alla trevlig träffar 
genom åren!

Kramas ofta och kör försiktigt! 

Vi ses säkert någonstans!

F.d. 369 Sonja och Björn



Ny materialförvaltare 
Medlem 1310 Erik Eriksson blev på årsmötet utsedd till ny material-
förvaltare. Det innebär att han har med sig Bürstners Husbils Clubs 
släpkärra till våra träffar. Släpkärran innehåller pilningsmaterial, träff-
värdsjackor, träffvärdsvästar, femkampsmaterial, förstärkare, högtala-
ranläggning och mycket, mycket annat.

Kenneth Elfström / 500 

1310 Erik Eriksson har just hämtat klubbens släpkärra och stannade vid 
Grimetons kyrka för en kopp kaffe innan det bar iväg hem till Säter. 

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

www.burstnerhusbilsclub.se



Förverkliga dina Bürstner-Drömmar!

forsbergsfritidscenter.se

UPPTÄCK FORSBERGS 

Välj bland 

5 varumärken på 

7 center! Vi har alla 

storlekar och 

prislägen! Störst i 
Sv� ige!

Välk� men till oss!
HYSSNA 0320-305 50 | BJUV 042-830 80 

STOCKHOLM 08-756 67 60 | BORLÄNGE 0243-21 25 00 

MANTORP 0142-670 700 | KARLSTAD 054-202 16 50 | KALMAR 0480-889 44

                                                                        (ej Bürstner)

   

Alltid  minst 

 600 husbilar och 

husvagnar i lager! 

Både nytt & begagnat 

för omgående 

leverans!

och 

Både nytt & begagnat 

Välsorterade 

tillbehörsbutiker

samt förmånlig

fi nansiering!


