
KLUBBTIDNING FÖR HAMMARÖ MC-VETERANER 2022 1

Hammarö MC-veteraners årsmöte 2021.
 

Efter diverse hit och ditande orsakat av smittoläget kom vi ändå fram 
till att genomföra ett ordinarie årsmöte nu i februari. Inbjudan och 

info om plats och anmälan bifogas separat i detta utskick.

Janne Flash Nilsson
gästade vår förening på en av våra ons-
dagsträffar hösten 2021. Vi fick oss till 
livs ord och bilder från hans händelseri-
ka öden och äventyr i tävlingssamman-
hang från olika hörn av världen.
På bilden tillsammans med H K H Prins 
Carl Philip, som även han härjat runt på 
tävlingsbanorna.

Moped- och MC-marknaden i 
Karlstad

John Högsund låter meddela att mark-
naden avses att genomföras efter ett par 
års uppehåll. Det kommer att äga rum 
under mitten-slutet av maj. Vidare info 
om detta kommer längre fram.

Hammarösvängen

Vårt årliga rally har inte heller genom-
förts i vanlig omfattning. Anders Jans-
son har satt tänderna i planeringen i god 
tid, en förutsättning för ett framgångs-
rikt evenemang. Medlemmarna upp-
manas att ställa sig till förfogande som 
funktionärer om så skulle behövas.
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Oberäkneligt
Vem kunde tro att det skulle bli ännu 
en smittovåg den här vintern. Nu har 
det ändå gått två år sedan vi kunde 
samlas för ett årsmöte på normalt sätt. 
Den provisoriska lösning vi haft för att 
kunna genomföra val till styrelse och 
andra löpande ärenden med protokoll 
skrivna i förväg för godkännande har 
inte varit helt korrekt, men sågs som 
den enda lösningen i det läget som var. 
Nu kommer vi att samlas i alla fall 
under trevliga former. Vi har beaktat 
risken för smittospridning och mötet 
kommer att genomföras med detta i be-
aktande, vi håller avstånd och så vida-
re. Vi förutsätter att alla mötesdeltagare 
är fullvaccinerade.

Vår verksamhet under det gångna året 
har varit präglad av samhällssituatio-
nen. Varken Moped- och MC-mark-
naden eller Hammarösvängen har ge-
nomförts. 

Nu satsar vi inför 2022 och avsikten är 
då att fullfölja våra normala aktiviteter. 
Våra åkdagar har ändå kunnat genom-
föras i normal omfattning. Inför 2022 
laddar vi om, vi kör ju ibland på lör-
dagarna för att få bättre möjlighet att 
besöka något intressant. Ett besök på 
Svenska Rayon-muséet i Älvenäs står 
på listan inför säsongen.

Vi har många medlemmar som inte 
längre är aktiva MC-förare. under nor-
mala år har det varit möjligt att arrang-
era någon bussresa eller liknande så att 
även dessa medlemmar får något till-
baka för att de stöder verksamheten. 
Under 2022 ska det säkert gå att kunna 
förverkliga detta.

Lars-Eric Sundin, ordförande.

 hammaromc.se

Christina Möller Hallin har låtit oss använda den här bilden. Det är Christinas far som bodde på Margårsdängen, 
området söder om Bellevue/Björkås. Någon som vet vad det är för motorcykel?
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Bild från Kungsgatan ca 1965.

I ett inslag i Bildjournalen,  en veck-
otidning för ungdomar, skildrades 
1956 hur man fick till stånd ett klubb-
hus i Karlstad och hur myndigheter-
na samtidigt skulle lösa problemet 
med ”knutteplågan”.

FMCK, i inslaget betecknat som Fri-
villiga Motorcykelklubben, hette och 
heter fortfarande Frivilliga Motorcy-
kelkåren och inget annat. 
Något vatten och avlopp kom aldrig 
till stånd innan 1976 när kåken revs.

Lennart ”Blejen” Eriksson var en av initiativtagar-
na till FMCK i Karlstad.

FMCK utbildar MC-ordonnanser till försvaret.
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Zündapp K 800
Företaget ”Zünder- und Apparatebau 
G.m.b.H.” grundades år 1917 i Nürn-
berg . Tanken var att man skulle pro-
ducera tändrör för artillerigranater och 
flygbomber. Efter första världskrigets 
slut 1921 började man istället tillver-
ka motorcyklar under märkesnamnet 
Zündapp.

Den första modellen hade beteckningen 
Z 22. Det var en enkel och pålitlig kon-
struktion som producerades i stort an-
tal. Motorn var en encylindrig, luftkyld 

tvåtaktsmotor med motorvolymen 211 
cm3 och effekten 2,25 hk.

Zündapp började tillverka tyngre mo-
torcyklar, K-serien, år 1933. K:et står för 
kardandrift. Modellen K 800 byggdes 
mellan åren 1933 och 1938. Den hade 
en fyrcylindrig boxermotor med en ef-
fekt på 22 hkr och kardandrift och fyr-
växlad låda. Ramen var byggd i pressad 
plåt. I soloutförande vägde cykeln 230 
kilo och hade en toppfart på 125 
km/tim. K 800 användes mest som Zündapp Z 22.

Den fyrcylindriga boxermotorn ger ett kompakt 
intryck.
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sidvagnskombination. Den tunga cy-
keln lämpades väl för militärt bruk och 
4962 enheter tillverkades för de väpnade 
styrkorna i Tyskland, vilka under denna 
tidsperiod var i ett starkt expansivt ske-
de. Därtill producerades 2600 maskiner 
till andra användare. 

Den fyrcylindriga motorn hade ett väl 
tilltaget vridmoment och en sidvagns-
cykel kunde frakta tre soldater och en 
tung kulspruta eller en granatkastare 
genom terrängen utan att tappa orken.

Modellen ersattes 1940 av KS 750, vilken 

var ännu mer optimerad för terräng-
körning med drift på sidvagnshjulet, 
backväxel och differentialspärr. 18000 
KS 750 tillverkades fram till 1944.

Man kom åter på marknaden för stora 
motorcyklar med modellen KS 601 som 
tillverkades mellan 1950 och 1957.

Därefter tillverkades i huvudsak min-
dre cyklar med tvåtaktsmotor, men 
även andra produkter som symaskiner, 
gräsklippare, utombordsmotorer och 
till och med mindre kolvmotorer för 
flygplan. Zündapp gick i konkurs 1984. 

Det militära utförandet benämndes K 800 W. Ramen var utförd i pressad plåt.

KS 601 var Zündapps sista stora modell och tillverkades fram till 1957.
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Min och Olas hjälmar med spår av Åkes hand.

MANNEN SOM MÅLADE

Vi som var unga på 60-70-talet och bruka-
de hålla till på Stora torget i Karlstad minns 
säkert Åke Målarn. Han hjälpte oss med 
identitetsskapande i en tid utan Facebook 
och Instagram. Med sin pensel skapade 
han namn på jackor, väskor, mc-hjälmar, 
bilar och vad ni vill så man kunde tillkän-
nage sin personlighet för omvärlden.

Vid den tiden var gatorna runt torget och 
innerstaden öppna för trafik och det var 
parkering inne på torget. Egen bil eller mo-
torcykel hägrade för många och torget var 
arenan där alla syntes och hördes och där 
kontakter skapades. Vi som körde motor-
cykel häckade lite i kanten, så småningom 
mera etablerat i torgets nordvästra hörn ut-
anför Folksam-huset.  

Om man hade självaktning så gällde det att 
få tag på ”Åke Målarn”, så att han kunde 
måla ens namn bak på hjälmen. Han var 
en udda gestalt som brukade vistas i Karl-
stads centrum, lätt igenkännlig i en blå ny-
lonrock och alltid bärande en radioapparat 
i famnen. Han brukade dyka upp på Stora 
Torget i kvällningen, då han behövde någ-
ra kronor för att ta bussen hem. 

Han hette egentligen Åke Jansson och bod-
de på Våxnäs hos sin åldriga mor. Under 
sextiotalet revs många hus med affärsloka-
ler i stadens centrum, och affärerna flyt-
tades ut på gatorna i tillfälliga baracker 
medan nya hus byggdes. Det var neonskyl-
tarnas tidevarv, men sådana var dyra och 
de tillfälliga lokalerna försågs med reklam- 
eller firmaskyltar som målats på masonit, 
och då var det Åke som stod för arbetet. 
Han hade en säker känsla för bokstäver av 
olika snitt och målade flyhänt text i stort 
format, något som är betydligt svårare än 
att göra liten text.

Den stil han använde  var ett slags mellan-
ting mellan neonskyltarnas rundade linjer 
och skrivstil, därtill gjordes delar av bok-
stäverna ibland om till pilar eller hundföt-
ter eller något annat lätt surrealistiskt. Ofta 
omgavs namnen av flygande fåglar i litet 
format, eller någon liten figur som anknöt 
till någon egenskap eller händelse i hjäl-
mägarens liv. Man kunde själv ha önskemål 
eller lämna Åke fria händer. Om man inte 
passade på så kunde Åke få hjälp av viskan-
de kamrater om någon begången pinsam-
het eller något annat utmärkande som fick 
framskymta. När man bad Åke måla något, 
så parkerade han först sin radio på gatan, 
sedan drog han fram en liten färgburk och 
pensel ur innerfickan. Därefter kunde man 
få som uppgift att leta reda på en tomflaska, 
vars sista droppar användes att späda fär-
gen med.

Ett namn på en hjälm brukade kosta 3-5 
kronor, men det fanns lyxvarianter med re-
liefstil för upp till 25 kronor. Han målade 
även ryggar på skinnjackor, men då tog han 
ofta med sig jackan hem, möjligen krävdes 
annan kvalitet på färgen än sådan som bli-
vit utspädd med Fruktsoda.

Varje eftermiddag satt Åke på Café Royal 
på Drottninggatan och drack kaffe med 
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sin radio i sällskap. Han bar alltid radion 
med sig. Han sa en gång att han föredrog 
radioapparater av norsk tillverkning, där-
för att ”de var runda”. Han hade en sådan 
blå länge. Den var byggd av plywood och 
överdragen med blått tyg. På baksidan hade 
han byggt in en lucka och där innanför en 
kassettspelare. Det var storbandsjazz och 
Frank Sinatra som gällde. Han förfäktade 
också tanken att ”man borde bygga en bro 
till Broadway”. Åke var nog en del USA-in-
fluerad, han besvarade ofta ens hälsning 
med ett amerikanskt ”Hi!”. Jag pratade ofta 
med honom, men då fick man vara skärpt. 
Ett samtal kunde ta de mest oväntade 
vändningar, med halsbrytande logik och 
tvära kast, en lågmäld vits kunde ibland 
skjutas in.

Lena Broberg, alias Humpe, har sin väs-
ka från sjuttiotalet kvar med verk av Åkes 
hand på.
- Det var modernt med jägarväska, de fanns 
i skinn eller mocka och kunde ha fransar. 
Folk fick sina väskor och hjälmar och väs-
tar och allt målade, minns hon. 

Humpe hade sin väska i tre-fyra år, berättar 
hon. I trafik, vill säga, eftersom den fortfa-
rande finns kvar tillsammans med en hel 
samling väskor på en vägg.

- Det gick i tre mellanöl, såna där granater, 
och så hade man läppstift och cigaretter, 

mer behövdes inte, säger Lena om helgerna 
på det svunna sjuttiotalet.

Med granater åsyftas Rigelloflaskor. Det 
var en rund knubbig plastflaska som stod i 
en pappcylinder. Tog man bort pappen såg 
den ut som en handgranat, därav namnet.

Åke reste runt lite i landet, han var välkänd 
bland raggare och knuttar neråt Göteborg 
och i andra städer och man stötte på hans 
verk lite varstans. Man kan kanske säga 
att Åke var konstnär i det lilla formatet. 
Han producerade brukskonst, till glädje 
för många. Hur stolt var man inte när man 
hade fått sitt namn målat bak på mc-hjäl-
men. Nu ser man inte längre Åke på Karl-
stads gator, kanske fick han gå över sin bro 
till Broadway till slut.

Åke på Café Royal. Lasse Skånings hjälm.

Humpes väska.



8

Polisen besöker KMCK vid Råtorp någon gång innan 1965. Det är nog 
inget allvarligt, men han till höger ser lite skum ut. Bild: Lars Hallenberg.

Kappkörning på Gelleråsen omkr.1953. Fr.v.: Per Samuelsson, Lars-Åke 
Lundkvist, Jonny Nilsson, Lars-Erik, Staaf, Jan Eng. Bild: Gm Bengt Staaf.

Bernt-Olov ”Bullen” Karlsson och någon mer från KMCK rundar 
Stora torget.


