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Tävlingarna brukade avslutas med ett extra-
heat av de två bästa förarna. Det blev den här 
dagen Fritz Löfqvist som skulle möta Valde-
mar Magnusson i ett heat om två varv.

När starten gick visade Magnusson återi-
gen sin supersnabba start. Trots ytterbana var 
han först in i kurvan och tog ledningen. Fritzen 
gick på öronen i andra kurvan, men reste sig och 
fortsatte jakten efter den bortflyende gislaveds-
bon, men kunde inget göra för att hindra ho-
nom vinna mötet. Nu var det åter igen alla små-
landsbassar på A7:s idrottsplats som jublade.

Resultat:

 1. Fritz Löfqvist, Visby. 1.53,5 min. 

 2.  Valdemar Magnusson, Gislaved. 1.54,9 

 3. Börje Haag, Sigtuna. 1.55,1 

 4. Erik Engvall, Gislaved. 1.59,8 

 5. Torild Hansson, Stockholm. 2.00,4 

 6. Gösta Andersson, Stockholm. 2.00,5 

 7. Georg Johansson, Visby. 2.13,3

 8. A. Blomgren, Visby. 2.20,6 

Banan hade varit något lös och torr, vilket gjor-
de att den inte blev så snabb.

Ett tiotal Röda Korsmän var för första gång-
en på uppdrag vid banan, dock utan att behöva 
ingripa.

Under pausen hade Motorcykelklubbens 
modellflygsektion uppvisning med sina plan, 
kastvindarna gjorde det visserligen besvärligt, 
men ibland flög dom riktigt bra. 

Publiken hade varit mellan 2 000–2 500 per-
soner.

Vid en fest på Stadshotellet under kvällen, 
där klubbmedlemmar och gäster samlats, för-
rättades prisutdelning.

/

Motorcyklist körde på cyklist, omkom. Klock-
an 18.15 den 20 juni körde en motorcyklist för-
bi en skördetröska vid Diskarve i Roma och 
svängde därpå direkt in på sin vänstra sida. 
Han observerade aldrig en cyklist som befann 
sig där utan kollidera med denna. Han tappa-
de då herraväldet över fordonet och körde ner 
på en åker. Han slungades av motorcykeln och 
slog huvudet i en sten. Innan ambulans kom till 
platsen avled han.

Den omkomne var den 24-årige elektrikern 
Karl-Johan Engström från Busarve i Roma.

/

Motorcykelpassagerare omkom efter kollision. 
Hedvig Andersson, 46 år från Pejnarve i Levi-
de, var som passagerare på en motorcykel med 
om en kollision den 23 juni. Det var med en bil 
man sammanstötte och det ägde rum på vägen 
mellan Eksta och Levide. Hon avled fyra da-
gar senare av skallskadorna och efterlämnade 
make och sju barn.

/

19-årig motorcyklist död vid singelolycka. Jens 
Nordström från Rute skadades svårt den 25 juni 
vid en kullkörning utanför väggaraget i Bro. 
Han fördes med privatbil till lasarettet men de 
svåra skallskadorna ändade hans liv efter någon 
timme. En passagerare på motorcykeln klarade 
sig med några mindre blessyrer.

Olycksorsaken var troligen att föraren av miss-
tag trampat på bromsen, fotsteget hade nämli-
gen varit trasigt innan olyckan  inträffade. 

/

Kullkörning slutade med döden. Lördagen den 
25 juni inträffade en motorcykelolycka utanför 
gasverket på Söderväg. Det var den 21-årige in-
genjören Peter Sternberg, anställd hos Visby 
elektriska byrå, som sladdade omkull i gruset 
med sin motorcykel efter en omkörning. Han 
kunde själv ta sig in i en efterföljande bil som 

förde honom till lasarettet. Efter en vecka på 
sjukhuset var han på bättringsvägen, då drab-
bades han av andningsförlamning. Med konst-
gjord andning höll man honom vid liv medan 
man rekvirerade ett ambulansplan från Häger-
näs. Den sjuke togs ombord på planet vid sli-
pen utanför Kruttornet. Han avled dock efter 
ankomsten till Serafimerlasarettet.

25 september  
GMCK:s Jordbanetävling

Starkt startfält med bröderna Bertil och  
Eskil Carlsson i spetsen

Tid: 25 september kl. 13.00.
Vädret var ljumt och soligt.
Plats: A7:s idrottsplats, Visby.
Klass: Racermaskiner.
Banan: Två startande i varje heat. Varje fö-

rare gjorde tre starter, och den bästa tiden 
räknades. Nytt för i år var att den 400 meter 
långa banan endast kördes i fyra varv.
Tävlingsledning: Thure Stärner, Gustaf 

Falck, Gösta Jacobsson, Helge Beckman och 
Valter Jansson.
Prisdomare: Major af Wetterstedt och in-

genjör Driessen.

I nationellt motstånd vann Fritz Löfqvist.  
Foto från Rune Stenström.


