
************************* 
 Ni har väl inte glömt betala medlemsavgiften för 2022. Endast kr 300:-, 
betalas till pg 564 - 8308 eller swish 123 290 45 97. Glöm inte uppge namn 
och medlemsnummer. 

************************* 
 Teknikträffen i Ullared den 26 - 29 maj 2022 är nästa färdigpanerad. 
Det blir ett studiebesök på Gekås, underhållning på både fredag- och 
lördagkväll, tipspromenad, kolbullar och lingondricka. Håll utsikt på hemsidan 
där inbjudan kommer när allt är klart. 

************************* 
 Norrlandsträffen blir den 10 - 12 juni 2022 på FriluftsByn, Docksta. 
Det blir bland annat en chartrad båttur till höga kustens pärla, Ulvön och 
mycket, mycket mer. Mer information och inbjudan kommer på hemsidan. 

************************* 
 Jubileumsfest den 16 - 18 september 2022 på Romme Travbana i 
Borlänge. Klubben fyller 25 år och det skall vi fira. Det kommer cirka tio 
utställare som erbjuder sina produkter. Allt från campingtillbehör till stödben 
och däck. Det blir underhållning fredag och lördag kväll. Pris per person: cirka 
kr 600:- men värdet av det ni får, motsvarar c:a kr 1 300:-/person. Årsmötet 
håller vi på söndag, den 18 september. Inbjudan och mer information finns på 
hemsidan. 

************************* 
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F Ö R O R D 

Detta  är  en  sammanställning  över  
händelser  som  har  skett  under   

Bürstner  Husbils  Clubs 
25-åriga  historia 

1997  -  2022 
Fortsättning  följer 

Sammanställt av 
Kenneth Elfström / 500, sekreterare 



 På hösten 1996 funderade ekonomichefen på Trelleborg AB, Jan 
Wilhelmsson, att byta sin husbil, en Hymer, till något nyare och bättre. Han 
kontaktade Torgny Ekman, ägare till Östgöta Camping i Mantorp. Torgny 
hade just förhandlat klart med Bürstner i Tyskland och skulle från och med 
1997 års modeller vara generalagent på den svenska marknaden. Prognosen 
var att sälja nio bilar första året. Det blev hela 89 bilar. Året efter på Elmia, 
1998, såldes ännu fler. ” - Minns jag rätt sålde vi mellan 150 - 200 bilar”, 
säger Torgny Ekman, när jag intervjuade honom i september 2021. ” - På den 
tiden hade vi endast tre olika modeller att välja mellan”. 
  
 Innan affären blev klar blev de sittande i Jans Hymer och skissade på 
att bilda en Bürstner husbilsklubb. Den 4 februari 1997 köpte Jan 
Wilhelmsson en ny Bürstner 572 1997. Han fick även en adresslista på alla 
som köpt en Bürstner av Torgny. Jan skickade en inbjudan till Elmia den 
12-14 september, med två fribiljetter. Tid och plats för sammankomsten blir: 
Tid: lördagen den 13 september klockan 12.00.  Plats: Kongresscentrum. 
Programmet under sammankomsten: 
*  - Kaffe, läsk och fika. 
*  - Mötesförhandlingar (Bürstner Husbils Club skall bildas) och 
*. - Smörgåstårta med läsk och lättöl. 

 Det blev starten för 
Bürstner Husbils Club. 
 Förste ordföranden eller 
klubbchef som det står i gamla 
protokoll fram till 2000, blev 
Jan Wilhelmsson. Han fick 
därmed medlemsnummer 1. 
 Han gick ofta under 
namnet ”Number one” eller 
”Wille” kort och gott, på våra 
träffar. Kärt barn har många 
namn. En del kallade honom 
”Gubben” eller till och med  
”Mr Bürstner”.  
 Vid årsmötet 2007, den 
15 september, blev han vald 
till klubbens första heders-
ordförande. 
 Han avtackades för sina 
insatser både med tal, blom-
mor och diplom.  

            Nr 1, Jan Wilhelmsson.  
           Foto, Britt-Marie Rönnbäck (f.d. 591). 



Nedan till vänster, är det första klubbmärket som användes till och med 2016, 
till höger, det nuvarande som kom när fabriken ändrade sin logotyp 2017.  
 

 Under sin tid som ordförande höll ”Wille” i så gott som all klubbverk-
samhet. Allt från att ta emot nya medlemmar, skriva namnbrickor, ansvara för 
olika mässor från Elmia, Sollentuna-mässan, Kista-mässan och Nolia-mässan 
i norr. Han fick nöjet att uppleva att klubben växte. Även efter sin tid som 
ordförande höll han under en period i klubbens medlemsregister. När 
medlemsnumren gick över 1 000 noterade han det med stor glädje. 

 

 E n a n n a n m y c k e t 
engage rad med lem va r 
medlem nummer 71 Jan-Åke 
Eriksson. Han skötte det 
mesta av sekreterarjobbet 
och var redaktör för klubbens 
tidningen som i början inte 
hade något namn. Det första i 
texten i  tidning nr 98/1 var; 
”Grattis Bürstnerägare, en ny 
medlemstidning har födds”. 
Jan-Åke är fortfarande med-
lem och därmed den ende 
som betalt medlemsavgiften 
alla 25 åren. På bilden, vid 
20-årsjubileet, ses Jan-Åke 
med hustrun Inger. 

Medlem 71 Jan-Åke och Inger Eriksson. Foto, Kenneth Elfström / 500. 



Bürstner  572  1997 

 Detta är bilen Jan Wilhelmsson köpte de 4 februari 1997 och är orsaken 
till att Bürstner Husbils Club bidades. Bilen, med registreringsnummer 
CKJ788, har jag hittat.  
 Som sjunde ägare ägs nu bilen av Valter 
Finnberg, 84 år, i Väröbacka i Halland. 
 När han fick höra historien om bilen blev 
han medlem. Att han fick medlemsnummer 
2501 är rena turen. 25, som åldern på bilen 
och klubben och 01, som bilen haft förr. 

Till höger: 
 Grundaren Jan Wilhelmsson på fotsteget 
på sin sista husbil, en Elegance I710 2008. 
Bilden är tagen 2011. Denna bil ägs idag av 
sonen Johan. 



Klubbens  tre  ordförande 

Jan Wilhelmsson, Trelleborg, ordförande 1997 
- 2006. Han var ekonomichef på företaget 
Trelleborg AB. Det var han som bildade 
klubben. De två-tre första åren kallades han inte 
ordförande utan klubbchef. 

Medlemsnummer: 1. 

Per ”Pälle” Bergfoth, Aneby, sedermera Eksjö, 
ordförande 2007 - 2017. Ägare av Bergfoths 
Grafiska i Aneby. Flyttade från en lägenhet i 
Aneby till Eksjö Camping, 2009, där han också 
är folkbokförd. 

Medlemsnummer: 199. 
 

Torsten Lindberg, Umeå, ordförande 2018 -   . 
Busschau f f ö r med många och l ånga 
utlandsresor som specialitet. Är på väg att sälja 
huset och flytta till en lägenhet i Ockelbo. För att 
komma närmare barnen. 

Medlemsnummer: 695.


