
Playboys orkester som
spelar jazz från 50-60-ta
let å la Nalen på Etage
Café och Restaurant i
Visby ger en extra kon
sert i kväll, tisdag den
2 november, då tidigare
konsert blev inställd på
grund av sjukdom.

Playboys är Bernt
Eklund på saxofon och
sång, Bertil Gottfrids
son på trumpet, Göran
Cederlöf på saxofon.
Mikael Carlsson på piano
och keyboard, Janne
Persson på trummor och
Bengt-Ake Jacobsson på
kontrabas. (GT)

Unga
konstnärer
ställer ut
De två unga konstnärerna
Ruben Liljeblad och
Katinka Michal ställer nu
ut på Hedbergs Bok- och
Musikcafé. Det handlar
för dem båda om person
liga bilder i blandteknik.

De har båda gått ut es
tetiska programmet med
inriktning bild på Elfnda
Andréegymansiet och det
som visas är mestadels
nya bilder. De visar bland
annat porträtt, abstrakta
målningar med thé och
glasdekorationer, akva
reller med inslag av col
lage och dikter. (GT)

“Babsan”
klar för Melo
difestivalen
Lars-Åke “Babsan” Wil
helmsson är klar för Me
lodifestivalen 2011, upp
ger SVT för Tf Spektra.
Bidraget “Ge mig en
spanjor” är skriven av
Iåtskrivartrion Larry
Forsberg. Sven-Inge Sjö
berg och Lennart Wastes
son. Trion har tidigare
skrivit schlagerlåtar som
Jul Johnssons “Crazy in
love” (2003), Brandsta
City Släckers “Kom och
ta mig” (2002), Osten
med Restens “Hon kom
mer med solsken till mig”
(2002) samt After Darks
“La dolce vita” (2004).

Bland de artister som
sedan tidigare är klara för
Melodifestivalen finns
Linda Bengtzing, Sanna
Nielsen, Sara Lumholdt
och Melody Club.

(TT Spektra)

ur många timmar
Bengt Brolin till
bringat på arkiven

. i Visby för sina pu
blikationer om Gotlands for
donshistoria de senaste 20
åren är inte möjligt att ange.

Men när han presenterade
sitt “Gotlands motorcykel
register” på Arkivcentrum i
går berättade han också lite
om hur arbetet gått till.

—Eftersom det inte fanns
något register från 1916 och
framåt, skapade jag detta
hemma på min skrivmaskin.
Men det blev ohållbart i
längden så jag tvingades till
slut att skaffa dator.

—Men redan då hade jag
35 handskrivna kollegie
block med uppgifter som
skulle läggas in i databasen,
berättar Bengt Brolin.

Gotlands första mc

Första motorcykeln på
Gotland var en Royal En-
field med en tvåcylindrig
motor på 68 hästkrafter. Den
inköptes av kontorist Gun
nar Norrby 1909 men såldes
redan året därpå vidare till
länsjägmästare Ragnar Me
lm. Det var den första regist
rerade motorcykeln på Got
land och skyltades med Il,

ett nummer den fick behålla
vid registeromläggningen
1916.

När det gamla registret
upphörde 1915 och ersat
tes med ett nytt 1916 fanns
55 motorcyklar på Gotland
och 13 bilar. Endast Ragnar
Melin fick behålla det gamla
numret.

1917 infördes körkort för
bil, men det var först 1921
som mc-förarna behövde ta
körkort för de motorcyklar
som vägde mera än 50 kilo.
1927 infördes även körkort
för lätt mc med nya åiders
gränsen 16 år.

1939 skulle även 98-ku-
bikarna in i registret och allt
blev mera reglerat med kör
kort, skatt och register.

1942 avskaffades regis
terböckerna till förmån för
ett kortsystem med lösa kort.

—Det innebar också att de
första förFalskningarna av
registreringarna blev möj
lig. vilket ställt till det för
de entusiaster som försökt
inregistrera tidigare skro
tade och senare renoverade
motorcyklar.

32000 poster
Trots att mopederna gjor

de sitt intrång vid början av

1950-talet så var detta mo
torcykelns storhetstid. 1954
fanns 4188 inregistrerade
motorcyklar som kördes på
öns vägar. Redan 1959 när
bilarnas antal ökade hade
motorcyldarna minskat till
2200 för att nå bottennote
ringen 1971 med 399 styck
en med länsbokstaven 1.

Under tiden som Bengt

Brolin arbetat med att lägga
in alla registreringar i sin
databas, totalt 32000 poster,
har han ocksåhjälpt många
att hitta rätt registerposter
så att de kunnat registrera in
sina skötebarn.

—Senast var det en ägare i
Finland som med min hjälp
kunde få sin cykel besikti
gad, berättar Bengt Brolin.

Fynd i hönshus
Aven Rune Larsson, aktiv

i Gotlands veteranbil)dubb,
medverkade i går. Dels vi
sade han upp ett fynd från ett
hönshus i Vallstena, dels be
kräftade han det viktiga ar
betet som de två volymerna
med registerposter betyder
för entusiasterna.

Motorcykeln han visade
upp var en amerikansk Exel
cior från 1928, en cykel som
i Sverige döptes om och sål
des under namnet Super X.

—Jag hittade den i ett
hönshus och den hade bara
ett motornummer. Så jag
gick till Bengt för att få
hjälp, berättar Rune Lars
son.

Bertil Kahiström

1928 inköptes motorcykeln
av Gotlänningens dåvarande
redaktionschef Bertil Kahi

ström, som troligen använde
cykeln under sina reporta
geresor Gotland runt. Kall-
ström sålde den vidare till
Konrad Boheman i Vallstena
1937, som i sin tur sålde den
inom socknen till Hugo Pet
tersson 1950 och den skrota
des 1960 och blev stående i
ett hönshus.

Rune Larsson kommer nu
att lägga många timmars ar
bete på motorcykeln och han
lider med dem som gjort det
samma utan att sedan kunna
registrera och besiktiga sina
fynd.

Detektivarbete

Han berättade i går om det
detektivarbete som krävs
för att få ordning på pappren
och hur månader av efter-
forskningar runt om i landet
till slut kan lösas av ett gam
malt fotoalbum.

—Det är tur att sådana
personer som Bengt Brolin
finns, menar Rune Larsson.
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Playboys
spelar extra
på Etage

Gotlands första motorcykel pryder omslaget till motor
cykelregistret. Här en bild från 1920 där Ragnar Me
uns barn sitter på cykeln, Elisabeth, 3 år, och Bertil, 5
år. På framskärmen registerskylten med II.
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Super X var en motorcykel som i sitt hemland USA Rune Larsson i Gotlands veteranbilklubb visar upp den Super X från 1928 som först
såldes under namnet Exelcior. ägdes av Gotlänningens dåvarande redaktionschef Bertil Kahiström.

Gotlands mc-hstora
7OO-sidigtregstér

Till julen 2009 utkom Bengt Brolin med sin bok “Gotlands motorcykelhistoria”
som var en riktig godbit för mc-entusiasterna.

Nu har han kompletterat boken med ett “Gotlands motorcykelregister 1916-
1972” — drygt 700 sidor i två band om alla registrerade motorcyklar på ön under
denna tid — ett verk för de verkliga kalenderbitarna.

Bengt Brolin kan sin got
ländska fordonshistoria.
1 går lade han ytterligare
32 000 poster till sina
arbeten, “Gotlands mo
torcykelregister 1916-
1972” i två band på drygt
700 sidor.

Bengt Valentinsson
Text och foto

0498-202432
bengt.valentinsson@
gotiandstidningar.se
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