
 Björnsnäsbacken 14 sep 2014. 
 
Alla som varit hemma hos Carlberg vet ju att delar av olika fabrikat finns tillgängliga 
överallt i denna, ”Alladins grotta".  
Det vi däremot inte vet är när Jan-Åke blev intresserad av att köra backtävlingar. 
En plan på en dylik MC har kanske legat och pyrt en längre tid, så varför inte ta och 
bygga en! Hur svårt kan de vara? 
 
SVEN, lägg ner allt jobb på Triumphar, Husqvarnor och Ariels! Nu ska vi bygga 
"Backracers" ekar det i verkstaden!   
Var fasen har vi lagt ESO motorn?? 
Ritningar kan vi nog glömma? Här tycks allt finnas i generna . Med chefsmekanikern 
Sven som uppbackning verkar inget omöjligt. 
 
Har själv varit och tittat under arbetets gång och fått info om att motorn är en ESO på 
500cc och 55-60 hästar. Ram, hjul och gaffel kommer från olika märken, många delar 
måste tillverkas och funderas ut. 
Så står den där en dag till synes klar, efter en del justeringar och provkörning är den  
redo för backtävling i Torsbytrakten våren 2014. 
Måste ha känts pirrigt att starta bland "storfräsarna" och skulle den hålla?  
De behövde inte bekymra sig, allt gick galant och en hedersvärd 9- plats blev det. 
Detta var en upplevelse av stor mått, så nu väntar vi på nästa tävling i 
Björnsnärbacken. 
Den 14 september var det alltså dags, vad händer, jo då klämmer han till med  
en FÖRSTA plats!!    
Åk 1 på 19,68 och Åk 2 på 19,69  Tidsdifferens 0,01 hundradel! 
 
Man kan nästan tro att "metanolångorna" har fått liv i "gubben", han slog hela 
eliten! Här finns ju namn som sträcker sig långt tillbaka i racing historien som fick 
se sig slagna. 
Äldsta deltagaren var över 90 år, så Jan-Åke har över 30 år på sig att ta fler priser. 
Så kom inte och säg att ni för gamla att åka MC, skruva ihop en Backracer och kör! 
Åket går ju på några sekunder. 
Och kanske kan vi få fler Björnsnäs Mästare i Klubben vem vet?? 
 
Hälsningar  
Lennart Hedberg. 
(Text och bild) 

 
 

Carlbergs bejublade seger från 
Björnsnäsbacken.   
Foto  Sven Bunketorp 


