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ÄLVÄNGEN. – Titta, 
Janne kör som i forn-
stora dagar!

Publiken längs Para-
disbanan var entusi-
astisk när den fjärde 
upplagan av cross för 
veteraner arrangerades 
i lördags.

Ett 60-tal förare kom 
till start i Älvbygdens 
MK:s uppvisningstäv-
ling, den äldsta hade 
passerat 75 år.

Janne och Johnny Johans-
son är två eldsjälar som har 
tagit initiativ till arrange-
manget som har lockat cross-
veteraner och dess förare till 
Älvängen fyra år i rad. De har 
också haft stort stöd av Göran 
Pettersson, som aldrig själv 
körde, men som var lagledare 
åt bland annat sina tre bröder 
som alla körde cross.

– Många kommer hit bara 
för att träffas och trivas. De 
snackar gamla minnen och 
minns svunna tider, säger 
Göran Pettersson.

Veteranerna kommer från 
alla håll.

– I år har vi förare från 
Stockholm, Skåne, Motala, 
Dalarna och ett gäng från 
Norge. Det är roligt att det 
är uppskattat och det hade 
varit kul om någon mer klubb 
gjorde något liknande, säger 
Janne Johansson som defini-
tivt tillhörde de mest merite-
rade förarna med två segrar i 
Riksmästerskapen för 4-tak-
tare 500 cc.

Den sista inteckningen var 
1983, samma år som jag slu-
tade.

En del har aldrig riktigt 
slutat köra, men det fanns 
också veteraner som inte kört 
på 35 år.

– Jag vet inte om de 
kommer till start idag heller 

för en del blir kvar inne i 
klubbstugan. De träffar en 
gammal bekant och börjar 
tjöta – plötsligt tystar mo-
torerna och de upptäcker att 
banan har stängt för dagen. 
Det är inte ovanligt, berättar 
Janne Johansson och ler.

Deltagarna hade att välja 
på fyra olika klasser. 125, 175, 
250 och 500 cc. Det ihållande 
regnet gjorde möjligen några 
tveksamma till start ju längre 
dagen led.

– Det hör till med lite lera. 
Vi hoppar ju inte lika mycket 
som förr, menar Janne Jo-
hansson.

Så vitt man kunde bedöma 
lär det bli ett femårsjubileum 
nästa år – Veterancross verkar 
man aldrig bli för gammal för.

ÄLVÄNGEN. Han gav 
upp elitsatsningen som 
27-åring med benet i 
gips.

Men som 43-åring 
var Bengt Johansson 
tillbaka igen!

– Jag har aldrig 
slutat på riktigt och 
skulle inte dra mig för 
att köra en endurotäv-
ling igen, säger mannen 
vi lokalt mer känner 
som Husvagns-Bengt i 
Alvhem.

Meritlistan för en 68-årig 
veteran som aldrig lagt av, 
bara pausat några år mitt i 
livet, kan naturligtvis göras 
hur lång som helst. Vi pratar 
inte SM-guld och titlar, utan 
framför allt starter. Bengt Jo-
hansson har till exempel kört 
den tuffaste av alla enduro-

tävlingar, Novemberkåsan, 
vid sex tillfällen.

– Första gången var 1959. 
Det är oerhört tufft, särskilt 
nattpassen. Det skulle jag nog 
inte klara idag, men någon yt-
terligare endurotävling hade 
det varit roligt att köra, säger 
Bengt Johansson som själv-
klart stortrivdes bland alla 
veteraner på Paradisbanan i 
lördags.

– Det här är fantastiskt kul! 
Vi har så mycket goa minnen 
ihop.

Vid två tillfällen var Bengt 
Johansson nära att få göra 
upp om SM-medaljer, men i 
kvalet 1969 i Uddevalla bröt 
han benet och bestämde sig 
då för att mer eller mindre 
lägga av. Som 43-åring stod 
han dock åter på startlinjen.

Något han är ganska unik 
med är sina många starter 

i Gotland runt, som också 
rankas som en av de tuffas-
te i landet.

– Jag har tappat räkning-
en, men jag tror nog jag har 
kört 16-17 gånger. Det är en 
härlig utmaning, säger Bengt 
Johansson.

För tillfället har han två 
cyklar, en för enduro och en 
cross 250 cc.

– Det är en Husqvarna av 
modell 1968. Den är speci-

ell för mig. Jag köpte en li-
kadan splitter ny 1968. Det 
var något alldeles extra att be-
ställa en sådan och sedan åka 
till fabriken för att hämta ut 
den. Det är dagar man aldrig 
glömmer, säger Bengt Jo-
hansson innan han sätter på 
sig hjälmen för ännu ett par 
varv på Paradisbanan.

Definitivt inte de sista.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Cross i taket – vilka veteraner!
– Paradisbanans tidigare 
stjärnor var tillbaka igen

–Bengt Johansson är veteranen som trivs

Bengt
Johansson, 
still going 
strong!

Bengt Johansson, kanske numera känd som Husvagns-Bengt 
i Alvhem, var självklart en av veteranerna som passade på 
att köra i lördags när "gubbarna" bjöds in till Paradisbanan.
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Lämplig utrustning för ett 
veterancrossevenemang i 
regn.

Speaker då som nu. Bo Lyrhagens stämma hördes precis som på 50- och 60-talet.

Janne Johansson som i svunna tider...

Veterancyklar med veteraner bakom styret.

Och här är en som aldrig har slutat


