
Den  18 maj var det föredrag med Jack Ny 

  
som berättade om äldre och modernare utombords- och MC-
motorer. Och, som det stod i annonsen, visade han tekniska 
lösningar på både möjliga och omöjliga motorer. Han började 
med att berätta lite om sig själv och bl.a talade han om att han 
bara gått 6 år och några månader i skolan och det var han glad 
över!! Inte slänga bort en massa år på skolbänken utan att för 
den skull lära sig så mycket mer, utan ut på arbetsmarknaden 
där han fick  lära sig det han kan den praktiska vägen. Och att 

han kan och klarat sig helt otroligt bra genom livet gav han prov på i dag minsann. 
 
Jag lovade skriva lite om hans föredrag. Men vet ni vad!? Nu har jag allt tagit mig vatten över 
huvudet. Är det inte så man brukar säga? Jack höll ett alldeles ypperligt och intressant 
föredrag, det såg jag på de närvarande övervägande manliga lyssnarna, men tyvärr måste jag 
säga att jag inte förstod allt, eller rättare sagt förstod jag inte det mesta. Att en del motorer 
och konstruktioner var helt ypperliga och en del helt "uppåt väggarna" framgick av Jacks 
berättande och han själv och publiken hade ganska roligt åt en del tokerier. 
 
Så berättade Jack om den makalösa Harry Lundberger - "Professorn" som han haft den stora 
förmånen att få lära känna. Harry föddes i Spånga 1918 och 
betraktades som mindre vetande men var i själva verket ett geni. 
Han älskade att köra sin gamla Eiber-motorcykel och det  gjorde han 
med framgång i olika tävlingsformer. Det inte Harry visste om 
veteranhojar var inte värt att veta. Det påstods att han hade 
fotografiskt minne. Han kunde påpeka brister och felaktigheter vad 
gällde minsta lilla skruv. Som 12-åring skrev Harry en uppsats om 
människans blodomlopp, "En bloddroppe berättar". Hans lärarinna 
tyckte den var så fantastisk, så hon skickade den till tidningen "Allt för alla" där den 
publicerades. Jag har läst att uppsatsen sedan användes som pedagogiskt mönster för 
skolboksförfattare.   
Vid pennan Monica V 



 

 


