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Skriv i Stensjönbladet 

Tre föreningar samverkar om att ge ut Stensjönbladet. 

Du är välkommen att skriva i tidningen om information, en berättelse, dikt eller något 
annat trevligt. 

Enda kraven är; skriv positivt, personligt och färdigt på A5 och 

du skickar det smidigast på mail till: stensjonbladet@hotmail.com 

Annonser 100 kr halvsida–200 kr helsida betalar Du i Barkös. 

Stensjönbladet utkommer år 2019 
25 april - 1 september - 1 december 
Manusstopp 10 dagar före utskick! 

Övriga utgivningar 
Stensjöns IF:s årsberättelse och friidrottens årsberättelse  

Arrangemangen i Stensjön 2019 

Valborgsfirande  * Ullinge Mini-Cup   * Midsommarfest  
 Barködagen   * Luciafirande   * Tomtestigen  

”detta är en periodisk utgåva om minst 4 nummer per år”… 

mailto:stensjonbladet@hotmail.com
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Hej 

 

Sommaren börjar gå mot sitt slut men 

säsongen för Stensjöns IF fortsätter.  

Stensjöns IF har bidragit med många ar-

rangemang och aktiviteter under året och 

fler kommer det att bli.  

Seniorerna i fotbollen har under den  

gångna säsongen vunnit två inomhus cu-

per: Hyvelcupen och WR-cupen. Friidrottsungdomarna från Sandsjöfors 

skola lyckades även vinna Höglandsolympiaden för sjätte året i rad, vilket 

innebär att OS-pokalen fortfarande tillhör Sandsjöfors skola. Grattis!  

Runeplans anläggning har även blivit utsedd till den tredje anläggningen i 

Nässjö kommun som bjuder på den bästa upplevelsen. Detta utsågs av 

Smålands dagblad och motivationen löd: 

“Vackert beläget med sjön på ena sidan och den lummiga skogen på mot-

satt håll. Klassisk träläktare som är inbyggd i den lilla kullen upp mot cafete-

rian. Mysfaktorn är alltid på topp när man kommer till Runeplan”.  
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Det uppskattade och välbesökta cupen Ullinge mini cup genomfördes i juni, 

där 34 lag deltog. Barn och ledare kämpade tillsammans under denna dag 

och ännu en gång blev det en mycket lyckad cup.  

I juni månad genomfördes även Stensjöns IF:s traditionella midsommarfi-

rande, sång och musik spreds sig över anläggningen under denna dag när 

dansen kring midsommarstången genomfördes.  

Stensjöns IF har även under denna säsong varit värdförening för tre av Små-

landsfotbollsförbunds utbildningsläger.  

För att alla duktiga ledare ska känna utveckling har Stensjöns IF erbjudit 

olika utbildningar under säsongen. En utbildning som kommer att hållas 

inom snar framtid är en utbildning som heter fotbollsutveckling.  

I november är det dags för nästa stora engagemang som är Tomtestig. Pla-

neringen är i full gång och vi hoppas på att många kommer och besöker 

tomtefar även i år.  

Tack till alla som på något sätt bidragit till att Stensjöns IF fortfarande kan 

genomföra alla dessa arrangemang!  

Med vänliga hälsningar  

 

Sofie Torstensson  

Ordförande Stensjöns IF 

Halva Potten 
Stöd Stensjöns IF och köp säsongens  

Dragning 2019-09-28 

Säljs alla lotter kan vinsten uppgå till så mycket som 20.000 kr 
För frågor kontakta Franc Aram 

Dragning på sista hemmamatchen lördagen den 28 aug 
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Friidrotten i Stensjön har ett brett åldersspektra i 

verksamheten.  

  Friidrotten 2019 

 

I Mettes lilla grupp finns 3-åringar och hos Görans veteraner funderar 

Idolf Sandahl på ”comeback” 2020 när han får ställa upp i 100-

årsklassen. 
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I framgångarna under sommaren kan nämnas att vi vann OS-pokalen 

för åttonde året i rad och även i år utan att handicap behövde räknas 

mot större skolor. 

 

Skolornas friidrottsdagar på Runeplan blev för skolan i Sandsjöfors 

en succé med finallöpningar på 60m i alla klasser. Skolan i Björköby 

körde sin dag på skolgården efter att det var åskväder och de gör ett 

nytt försök den 5 september på Runeplan. 

Veteranerna fortsätter att vara framgångsrika på VDM och VSM men 

i år är dom bara fem. Göran Salomonsson i M55, Peter Danneman 

och Håkan Josefsson i M60, Rodgeir Karlsson i M65 och Ambjörn 

Martinsson i M70. Vi skulle verkligen behöva nytillskott och då gärna 

i 35 – och 40 – årsklasserna och framför på tjejsidan där vi inte har 

någon. 

Återvändardagen var lyckad och Jacob Sjödins 50 meterskast i spjut 

gladde många. Allex Andersson försök i höjd på Adams klubbrekord 

var ytterst nära på 1,86. 

Mettes friidrottsskola drar uppåt 50-tal ungdomar och en kväll till 

har sedan lag-UDM-laget extra träning för att komma i form till 

finalen den första september i Ljungby. 

 

Göran har sammanfattat sommarens friidrott! 
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Victorialoppet gav överraskande SIF två fjärdeplatser 17 juli Nova kom 

fyra på nytt klubbrekord på 2 km på tiden 8,23 och inte långt efter 

bronset. Även Albin Bromander gjorde ett kanonlopp på 9km och fick 

tiden 36,20 i P16-klassen och även han blev fin fyra! Pappa Joakim 

hade på 9 km 40,24 vilket var bättre än förra året då Jocke hade 41,51.  

VICTORIALOPPET 

Eftersom Mathias Israelsson-78 har samma födelseår som Joakim blir det 
alltid Mathias som tar åldersrekordet. I år hade Mathias 34,59 
(35,17/2018) 
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Vi kör om vädret tillåter det fram till Hög-

landsloppet som går i Lövhult   

söndagen den 6 oktober och i september kör 

vi därför mer av typ konditionsträning. 

Med Nettan & Göran 

Måndagar kl. 18 – 19  
Info Göran 0380/26243 eller goran@sifidrott.se 

Mettes friidrottsskola HT-2019 

Lilla gruppen 17,45 – 18,30 

Äldre gruppen 18,30 – 19,30 
Info Mette 070-530 32 14 
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Våra ungdomar! 

Vilka härliga barn och ungdomar vi har i Stensjöns IF! 

Har du varit på Runeplan en vardagkväll i år och kanske stött på nån 

av alla de ca 140 ungdomarna vi har i friidrott och fotboll? Det 

sprudlar av liv & rörelse, koncentration, beundran och glädje. 

Alla rör sig på något sätt -framåt, bakåt uppåt och ibland nedåt. 

Man hejar på eller pushar varandra. Alla tar in vad ledarna lär ut och 

visst ser de upp till de äldre som kan och vet. Inget är som samman-

hållningen och kamratskapen eller glädjen när man fixar den där 

dribblingen eller hoppar lite längre i sandgropen. 

Våra fina barn och ungdomar börjar nätverka i tidig ålder och den 

kontakt de etablerar inom idrotten är ofta livslång. De lär sig också 

vikten av att hjälpas åt – inte minst vid våra större arrangemang 

som Ullinge Minicup, Tomtestig, men även vid Zonläger och som 

bollkallar på A-lagsmatcherna. 

Man behöver inte kunna/förstå sig på varken fotboll eller friidrott 

för att vara förälder i SIF. Man behöver bara närvara, uppleva och 

stötta det ungdomarna tycker är roligt. Å vilken kvalitetstid att få 

hänga där med barnen och ungdomarna samtidigt som man bondar 

med andra föräldrar och kanske tar en kaffe i våran kiosk som är öp-

pen alla matcher. 

Vad kan egentligen vara mer givande. Detta är 

tillräckligt med bränsle för mitt engagemang för 

ungdomsverksamheten. 

 

Mette Bromander 
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Från att bara spelat 5mot5 så spelar vi nu seriespel i F08 serien och 

7mot7 för första året. Det var en stor omställning för tjejerna, men 

efter en trevande start så har vi nu kommit in i det och det är fantas-

tiskt att se hur alla tjejerna gör framsteg för varje vecka som går. 

Träningsfliten lyser i gruppen och alla kämpar stenhårt i varje match. 

Vi har haft en del målrika matcher och en del där det varit helt omöj-

ligt att få in den, men ingen hänger med huvudet och alla hjälper 

varandra både framåt och bakåt. 

Förra året startade vi ett tjejlag för flickor födda mellan 2007-

2010. Vi har blivit ett sammansvetsat gäng på 14 tjejer, 3 

ledare och en massa trevliga föräldrar.  

FLICKLAGET 
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För oss ledare är det alltid kul att komma ner på träning, för det är 

alltid glada miner och hjälpsamma lagkompisar som möter upp. 

Nu är serien snart slut och vi ser farm emot avslutning och förmatch 

till seniorernas sista hemma match lördagen den 28 september. Kom 

gärna och heja och trumma lite med oss. 

Vi ses på Runeplan. 

Wilma, Malin och Mattias 
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”Skulle ni vilja lägga om ert liv och bosätta er på lan-

det?” 
Av Ulle Eisner, stolt Stensjöbo 

”Skulle ni vilja lägga om ert liv och bosätta er på landet?” Den 

frågan ställs till olika svenskar bosatta i huvudstaden i boken Husmo-

derns Köksalmanack 1941. Svaren är mycket ärliga, och rentav myck-

et underhållande, åtminstone för mig som ställde mig samma fråga 

innan flyttlasset gick från Malmö till Stensjön för 11 år sedan.  

Vad svarade då de inbitna stockholmarna för sjuttioåtta år sedan? Låt 

oss ta del av deras tankar och stundtals möjligen dra lite på munnen: 

(Fru Marika Jondal) ”Det låter underbart, men när man aldrig bott rik-

tigt på landet, kanske att förutsättningarna för att man ska trivas äro 

för små.”  

(Fru Gio Ljungstedt) ”Det skulle jag gärna vilja – fastän inte i någon 

obygd – och inte för långt norrut heller.” 

 (Fru Britta Elmquist) ”Under förutsättning att det vore till nytta för 

min makes framtid och karriär skulle jag försöka anpassa mig efter 

förhållanden även om att det innebar att mitt liv helt och hållet måste 

omläggas. Med landet menar jag, någorlunda bekväma bostadsförhål-

landen, natur och djur, hästar och hundar och helst huset fullt av barn, 

gärna bara pojkar.” 

(Skriftställarinnan Ebba Segerstråle) ”Ja tack! När jag blir gammal och 

grå. En liten gammal gård… Ett stort bibliotek. En mossig fruktträd-

gård. Värphöns, kalkoner, spaniels och ett halvt tjog hundar av olika 

dimensioner. Drivbänkar med gurkor, luktärter, tearosor, massor av 

kornblå och rosa riddarsporrar i parken, blommor i alla husets krukor 

och pottor, för att inte nämna fint porslin. Men det bleve just, som det 

så riktigt frågas, att lägga om sitt liv. Att plantera om sig och bli bo-

fast. Kan man tänka sig en lycksaligare tillvaro?” 

Jag tror att jag själv med några undantag och möjliga förenklingar kan 

bocka av samtliga önskemål från de fina damerna från storstaden. 



21 

 

Stensjön är varken en regelrätt obygd och ligger ju inte heller direkt 

alltför norrut. Någorlunda bekväma bostadsförhållanden påbjuder det 

gamla stationshuset, trots att jag märkligt nog ännu saknar diskmaskin. 

Stort bibliotek saknas visst också, aj då. Så även värphöns, kalkoner 

och alla de där hundarna i olika dimensioner. Make med framtid och 

karriär – hm, jovars. Mossig fruktträdgård – massor av mossa i gräs-

mattan åtminstone. Drivbänkar med gurkor och luktärter – nja, men 

ogräs är ju också växtlighet. Blommor i alla husets krukor – check! 

Fint porslin – check! Och huset fullt av barn, åtminstone två. Flickor. 

Världens bästa.  

Lycksalig tillvaro – check! 

Undrar om någon kommer citera mig om 78 år? 
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Härligt med 3 poäng i fredags mot M/V FK. Här nedan följer vi 
med i tränare Tomas Andersson's uppfattning från matchen. Håll 
till godo! För övrigt så vann U-laget med 3-2 mot Eksjö borta un-
der söndagseftermiddagen!   

Vinst i höglandsderbyt. Derbymatch väntade på fredagskvällen mot 
Myresjö/Vetlanda FK. En tuff uppgift på pappret och så skulle det 
också bli spelmässigt i matchen. 

Det var MVFK som inledde matchen bäst och vi hade svårt att riktigt 
hitta positionerna. Bortalaget var bättre i första halvlek i både pass-
ningsspelet och i försvarsspelet där man satte en hög press. Det 
gjorde att vi fick för korta anfall och inte kom upp i plan ordentligt. En 
och annan farlig omställning hade vi dock och i slutskedet av halvle-
ken kom så det förlösande ledningsmålet. Ett inlägg nådde ända fram 
till Alpha, som kunde nicka in 1-0. 

Till andra halvlek kom vi ut som ett nytt lag och vi hittade tillbaka till 
det så framgångsrika spelet vi haft i de senaste matcherna. Bara ett 
par minuter in i halvleken var det dags igen. Tomislav dunkade upp 2-
0 i nättaket från nära håll. En kvart senare höll sig sedan Marcus B 
framme på ett fint inspel av Peter L och kunde rulla in bollen i öppet 
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mål fram till 3-0.  

Simon Klein tände ett litet hopp hos MVFK med drygt 5 min kvar att 
spela när han satte reduceringen till 3-1. Marcus H kunde dock göra 
Stensjöns fjärde mål nästan omgående när han fick ett friläge till hö-
ger. Innan matchen var slut fick även Daniel komma med i målproto-
kollet när han spikade slutresultatet till 5-1. 

En underhållande match för publiken där målchanserna avlöste 
varandra. Nu hade vi marginalerna med oss och därför blev resultatet 
lite större och speglade kanske inte riktigt matchen.  Men det är må-
len som räknas. Och med ett starkt försvarsspel där general Jonsson 
styr ser det bra ut inför kommande matcher. Det gäller dock att vara 
ödmjuk och göra sitt bästa på varje träning och match. 

Nästa fredag 30/8 reser vi till Oskarshamn  
för match på konstgräs mot IFK Oskarshamn.   
Därefter är det bara lördagsmatcher framöver. 

  

Vi ses på Runeplan! 
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Fyra st Bromander med i U-laget!  
Jocke Albin Marcus och Harry. 
Riktigt kul. Stensjöns IF vann matchen borta mot Eksjö med 3-2 efter 2 st 
mål av Jocke och 1 mål av Marcus. 
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Ur dimman 
Av Christian Tenggren 

Slutet av augusti. Fortfarande bad-

bart, både i luften och sjön. Nattfuk-

ten är blötare än ett bättre dugg-

regn, typ badbart antingen man vill 

eller inte. Morgondimman lägger sig 

tät och utsikten är mer vit än en snö-

rik vinterdag. Tittar man närmare så 

finns det dock detaljer som blir klart 

tydligare, spindelväv är faktiskt otroligt vackert, en morgon i slutet av 

augusti. 

Badsäsongen börjar dock lida mot sitt slut och vi kan summera en 

ganska bra sommar. Vädret har varit periodvis och likaså har besökar-

na på vår badplats. I torsdags räknade vi in fem campingbussar på 

parkeringen, nästan fullt. Nässjö kommun har börjat fundera på att 

göra yta för camping som utveckling av badplatsen. Positivt för de 

övriga parkerande förstås, även bra för att hålla ett öga på eventuella 

busar som får frispel kvällstid.  

SSF har delat skötseln även i år med Nässjö kommun på badplatsen. 

Samarbetet har fungerat utmärkt, det sköts utan att man behöver 

fundera på någon gränsdragning. Det som inte fungerat är sophämt-

ningen trots upplysningar om de stora kalas som vi har ofta vid vår 

grillplats. Ej heller har vi fått någon skyltning som vart utlovad förra 

säsongen men vi som varit delaktiga i skötseln har jagat framför allt 

rökare men även de som tycker att det är mysigt att ligga vid stranden 

bland skräp och matrester. 
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’Känns som det är fullt engagemang i samhället. Över en bred önske-

lista från bland annat medborgarbudgeten så finns förslag för både 

säkerhet, hälsa och samhörighet men det bubblar lite både här och 

där. Att öppna upp för att röra sig fritt i samhället blir allt tydligare. 

Förslagen på att utveckla utegymmet så att det passar alla, motions-

slinga, förbättring av leder mellan ”centrum” och Skärvövägen, bastu 

på badplatsen visar att vi vill umgås ute i samhället. Jag ser flera ex-

empel på engagemang där ideella krafter skapar möjligheter för oss 

alla. Det är det här som gör att vi exempelvis äntligen kommer att få 

en vattenpost till näridrottsplatsen.  

Tydligt blir det också när vi jagar åkerier för hastigheten genom Sten-

sjön sjunker den. Lika tydligt blir det med vikarier på åkerierna och 

sommartrafik. Fast åt andra hållet. Tyvärr. Vad kan det kosta att ha en 

stationär konstapel tro… 

 Inom någon vecka så har Nässjö kommun öppnat upp för medborgar-

dialog. Jag skulle tro att ordet är fritt vilket ger oss möjlighet att få do-

kumenterat vart vi vill att skutan ska styras. Jag önskar att vi kan för-

medla de små detaljer som ger en stor helhet. Vi behöver bla drag-

hjälp när det gäller kampen mot de stora drakarna i frågan om ge-

nomfarten. Frågan om kommunens dåliga ekonomi är befogad, hur 

påverkar den oss som bor i kransorterna. 

Det filas på en invigning av vårt utegym och uppgradeningen/flytten 

av lekplatsen i helgen vecka 37, mest troligt den 14/5. Någon form av 

samkväm, kanske lek, band som ska klippas…SSF i samarbete med 

Nässjö kommun. Jag hoppas att initiativtagarna till förslagen vill vara 

delaktiga. 
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 I oktober så kör vi åter igång med succén ”Oktoberfest” gemyt, ge-

mys och bier. Dra på lederhosen och kom och ät sauerkraut på bad-

platsen. Fest i tält och räcker inte värmen till så får vi själva bidra till 

det. Kanske lite stöttning av gasol utlovas precis som underhållning 

på högsta nivå. 

Utanför där vi bor jobbas det på världspolitiska förbättringar, ekono-

miskpolitiska intressen, vän av konspirationsteorier säger att de hör 

ihop som ler och lång halm. Sverige finns med engagemang inter-

nationellt. Nationellt drivs vi vidare med samma kille som tidigare fast 

med nya kompisar. I regionen utvecklas infrastruktur och sjukhus bla. 

Som man känner det så har vi en kommun som vill en massa, kanske 

dock inte har koll på alla utgifterna. I Stensjön strävar vi på och försö-

ker förbättra vår närmiljö. 

När dropparna från morgondimman faller från vårt spindelnät så bör-

jar solen nå ner till oss och världen ligger åter öppen och ny utefter 

hur vi hanterat detaljerna från innan.  

 

Med vänliga hälsningar 

Stensjöortens  

Samhällsförening 
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Idéinlämningen har stängt. Kolla in alla 
88 förslag som kommit in i årets med-
borgarbudget 

Många förslag har lämnats in, allt från belysningar, upplysta sjömär-

ken, sittplatser på lekplats, motionsslingor, digitala hastighetstavlor 

och bastu. 

Det kommer att anordnas omröstning på förslagen som kommit in. 

Preliminärt kommer det att hållas någon gång mellan 14-27 okto-

ber, så håll utkik efter vidare annonsering. 

Det går även att gå in på kommunenshemsida och läsa mer om för-

slagen. Sök efter ”½ miljon idéer Nässjö” och klicka er vidare till 

Lämna förslag som kommer ni till nedan karta och vidare inform-

ation. 

Vad blir nästa projekt efter lekplats och utegym i Stensjön. Ni be-

stämmer! 
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De flesta har en kompis i ung-
domsåren, jag hade många sys-
kon och kusiner som bodde i när-
heten som jag umgicks med, en 
del på kompisnivå. En riktig kom-
pis är den man kan anförtro vik-
tiga saker, umgås med så ofta 
man kan, göra massa saker och 
ha roligt tillsammans.  

För min del hann jag bli tonåring, 
hade börjat vara på samlings-
punkten för byns ungdomar 
kaféet i Stensjön. När jag började 
vara där var det Linnea som ägde 

kaféet tillika bagerska, syster med 
sågverksägaren Erik i Ekhagen. 
Linnea försåg bröddisken med 
hembakat bröd av alla de slag, en 
del riktigt smarriga godbitar. Till sin 
hjälp hade hon döttrarna Dagmar 
och Maj som serverade dessa deli-
katesser. 

Här träffades man framför allt på 
lördagskvällen köpte en dricka med något gott till, spelade spel till 
jukeboxens ljuva toner. Man diskuterade vad som var på gång i de 
närliggande städarna framför allt Nässjö som låg närmast till. Ofta 
klämde vi in oss upp till åtta, tio personer i en droska för transport till 
staden, det skulle ju bli så billigt som möjligt, många gånger hade vi 
förhandlat oss fram till ett bra pris. 

Evert Persson specerihandlarens pojke i Stensjön hade jag sett och 
pratat med ibland när jag varit i affären och handlat.  

Det visade sig att vi var jämngamla, att skaffa MC så fort vi fyllt sex-
ton var självklart. Körkort fixades, likaså motorcyklar och vi började 
umgås allt oftare, åkte tillsammans så fort tillfälle gavs. Den lilla grus-
gropen, mitt emot Barkös handel, fick utgöra motocrossbana, där 
hade vi många dueller även andra killar var med i tävlingarna. 

Dansbanorna på Stensjöns festplats, var skoj att åka rundbana på. 
Bra grepp på trägolvet, som fick sina svarta märken efter däcken, na-
turligtvis var det inte tillåtet att göra på detta viset, men lite rackartyg 
var spännande. 

Av: Bertil Trolle 

En berättelse om ungdomslivet i 50-talets 

Stensjön. Vi kommer att publicera fler anekdoter 

från Bertil i kommande nummer. För att få 

kontakt med Bertil, hör av er till  

mattiaseisner@hotmail.com 

En resa i minnen 
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Där Evert bodde fanns en nivåskillnad mellan huset och den lilla par-
keringen för affärens kunder. Ett ypperligt ställe att träna små luftfär-
der med våra MC. Vid ett tillfälle hade jag lite för hög hastighet uppför 
den lilla backen, landade på trappan till affären lite snopen men allt 
gick väl. Härintill en stilstudie av mig vid ett av de otaliga tillfällen som 
vi hoppade. I bakgrunden skymtar det lilla  huset som fungerade som 
kapell.  

                                     

                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 

 

En kväll skulle Evert följa med mig hem till Lindbacka, som vanligt var 
det först framme. Från Perssons med full rulle, grusvägen förbi idrotts-
platsen vidare förbi Rödkärr där vägen svänger vänster när man kom-
mer från Stensjön. Jag hade ett litet försprång, klarade böjen med 
knapp marginal, när jag vände mig om, såg jag Evert köra ned i diket, 
missade stenmuren med liten marginal när han flög av MC:n som gick 
i två bitar, styre, gaffel och framhjul låg för sig på vägen resten i diket. 

 
Turligt nog klarade sig Evert helt oskadd, hjälmar hade vi inte och var 
inte tvång att ha. Vad göra nu, bara ta Evert på min MC, hem till Pers-
sons och hämta cykelkärran för hemforsling av delarna. 

 
Det här var bara en av alla incidenter under MC perioden, men vi kla-
rade oss vid alla tillfällen hyfsat bra. Jag har själv några ärr i bakvag-
nen efter en vurpa som hände när jag varit hos Evert. Vägen från 
Perssons tog jag över järnvägen mot landsvägen mellan Vetlanda och 
Nässjö som nyligen blivit belagd med asfalt genom Stensjön. Rullgrus 
hade kommit upp på asfalten vid påfarten, när jag drog på fick bakhju-
let kast, jag rasade omkull och fick MC:n i knäet kanande framåt på 
ändan, resulterade i uppriven byxbak varav ärren i baken, men inga 
märken på knarren det var viktigare än min rumpa.   
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På översta bilden syns Evert framför Najaden.  

På nästa bild återfinns Evert och Bertil på sina motocyklar.  

Sist baslägret första kvällen, Bertil skymtar i tältöppningen. 

 

Semesterresan 
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Evert och jag gjorde sommaren 1953 en lång semestertripp på våra 
MC, utrustade med tält, sovsäckar en campingväska med bestick, tall-
rikar mm. Jag hade börjat tävla i MC orientering vunnit en störtkruka 
och en liten campingväska . Jag hade overall på mig  när vi åkte även 
stövlar för regn blir det säkert räknade jag med.  Evert friskusen åkte 
barhuvad utrustad i jeans och träskor. Han menade kommer det en 
skur är det bara att åka tills det lättar, sedan köra sig torr. Målet var 
Halmstad men dit nådde vi inte första dagen p g a sen start hemifrån. 
På kvällen hittade vi ett ställe, att tälta på, spännande, valet blev intill 
en lada i en kohage skulle det visa sig. Morgonen därpå hade vi fått 
besök utanför tältet, en nyfiken kossa stod där och blängde undrande 
vad vi var för några.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Färden gick vidare mot Halmstad och campingen vid Östra Stranden. 
Strålande solsken dagen därpå, snabbt ut på stranden för att anlägga 
den första solbrännan. Grillningen märkte vi inte mycket av eftersom 
det fläktade behagligt. Senare visade det sig att vi bränt upp oss re-
jält, särskilt Evert, han lyste som en nykokt kräfta, den natten blev det 
inte mycket sömn på det nylagda halmunderlaget.  
 
Dagen därpå fick vi ta det lugnt, bara flanera i centrala Halmstad. Det 
blev enda tillfället att sola och bada på den dryga veckan vi var ute, 
tur var det. 
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Köpenhamnsbesöket 
 

Färden gick vidare ibland i sol för att ibland övergå i regnskurar, vi 
körde ändå till nästa anhalt Helsingborg och Råå campingplats. 

Här var det Köpenhamnsbesök som vi såg fram emot, ta båten från 
Helsingborg för en dagstur skulle sitta fint, äta lite gott med lämplig 
dricka. 

Maten blev några röda pölser i Köpenhamn, ganska hungriga äntrade 
vi båten för hemfärd. Vi beställde en rejäl landgång med snaps till 
som vi inte smakat på tidigare. En sexa renat att börja med tog vi i en 
svälj det hade vi hört talas om att man skulle göra. Vi tog för givet att 
man snabbt skulle känna av spriten men vi märkte inget speciellt så 
det var bara att dra i sig en till omgående. Nu började det hända saker 
i våra små kroppar, jag var tvungen att komma ut på däck snabbt som 
ögat allt började snurra, jag tror Evert inte var långt efter. Vad skulle vi 
ta oss till, nu fanns ingen återvändo, vi stod där tillsammans med 
andra överförfriskade jag tror vi sjöng lite ibland. Frisk havsluft hjälpte 
till att vi någotsånär visste var vi var och så småningom sent på kväl-
len anlände Helsingborg. Det fanns spårvagnar i staden, även Råå 
trafikerades av dessa. Sent som det var hade trafiken upphört för da-
gen, taxi hade vi inte råd med. Vi beslöt att leta upp spårvagnspåret 
och gå den dryga biten som i början var väldigt jobbig med ostadiga 
ben men väl framme sent omsider hade långpromenaden fått oss nå-
gotsånär normala igen. Vi ska inte tala om morgonen därpå då gick 
det inte att ha störthjälm på huvudet, bara ta det lugnt. Den här första 
kontakten med alkoholen blev en riktig tankeställare och det skulle 
dröja länge innan jag smakade igen. 

 

Vår färd gick vidare till Kristianstad där vi övernattade i ösregn som 
gjorde att det gamla halmunderlaget luktade unket. Efter detta stopp 
bar det iväg kustvägen ända till Öland och Färjestaden som heller inte 
bjöd på vackert väder. Trevlig samvaro med några töser från Gulla-
skruv som tältade intill oss förgyllde dagarna eller rättare sagt kvällar-
na. 

Vi kom välbehållna hem med många minnen och erfarenheter rikare. 

Evert fortfarande i sina träskor och jeans som blivit tvättade åtskilda 
gånger. 
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Vår packning hade vi det mesta liggande löst i knäet och på bensin-
tanken eftersom cyklarna saknade riktiga pakethållare, bara det en 
prestation.   

MC åren gick fort som det alltid gör när man har roligt framför allt var 
det motortävlingar av alla de slag som vi såg eller vad med i själva. 

Snart nådde vi körkortsåldern för bil, inga problem att få körkort, det 
gick väldigt enkelt eftersom vi tidigare kört upp för MC, mitt körkort 
kostade totalt 98 kr. 



 

 

 


