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NU TAR
TJEJERNA
PLATS
I FRAMSÆTET
MMm Power Meet är sam
lingsplats för en folkrörelse.
MMm Världens största bilträff
har sina rötter i raggar
kulturen, där könsrollerna
var lika fixerade som de
brylkrämsimpregnerade fri
syrerna och kvinnor troféer
att erövras av motorburna
män.
MMm Men tiderna förändras
och nu tar tjejerna plats
i framsätet.
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VÄRLDENS STÖRSTA TRÄFF
FÖR AMERIKANSKA BILAR

m Power Meet, eller Power Big Meet
som tillställningen formellt heter, är
världens största träff för amerikanska
bilar. Förra året samlades 20 000
fordon och långt fler besökare. Power
Meet tillämpar ingen föranmälan utan
antalet får uppskattas på plats.
m Det första Power Meet ägde rum
1978, då 80 fordon och 400 entusi
aster samlades i Anderstorp utanför
Gislaved.
m Power Meet har sedan dess arran
gerats i Skövde, Jönköping och Norr
köping. Sedan 1984 har Power Meet ägt
rum i Västerås, med undantag för 1986
då Kinnekulle stod värd för evene
manget.
m Började i torsdags och avslutas i dag
med traditionsenlig cruising i Västerås.

VÆSTER˚S

UPPVÆXT MED AMERIKANARE. Ellen Hedström visar bilder på hur

hennes pappa spänt fast bilbarnstolen i framsätet. ”Pappa hade en Cadil
lac 1959 med stora fenor och spetsiga baklyktor”. Själv är hon i dag ägare
till en Plymouth Cuda.
Foto:CHRISTOFFER HJALMARSSON

Könsrollerna har förändrats också hos jänkarna – Ellen

blev första kvinna att vinna Best in Show på Power Meet

V8-motorn mullrar dovt när Ellen

Men tiden går obönhörligt framåt. Och
har fostrat en ny generation som hellre
kör själva än åker med.
– Det är fler kvinnor som skaffar egen
bil nu, säger Ellen Hedström. Jag tror att
det är en kombination av att fler har fått
intresset hemifrån och av att samhället
förändras.

 edströms Plymouth Cuda 1971 rullar
H
genom Hedemora. Några mopedungdo
mar som passerar förbi tittar storögt.
Det är lördag, och i dag ska hon och
bilen återvända till Power Meet i Väs
terås. Förra året kröntes hennes jänkare
till Best in Show och belönades med det
mest prestigefyllda pris som världens
största bilträff delar ut. Det var första
gången i Power Meets snart fyrtioåriga
historia en kvinna tog hem titeln.

– Jag fick veta det på plats, att jag var
den första kvinnan. Det var stort och tog
lång tid att förstå. Men det kanske var
meningen att en tjej skulle vinna.
Bilintresset har hon sedan barnsben.
Amerikanare har hon åkt sedan innan
hon kunde gå. Hon visar bilder på hur
hennes pappa spänt fast bilbarnstolen
i framsätet.
– Jag är uppvuxen i det här. Pappa
hade en Cadillac 1959 med stora fenor
och spetsiga baklyktor. När han kom och

hämtade mig på dagis sade han till dagis
barnen att det var en raket och att vi
skulle flyga därifrån. Så alla barnen stod
vid staketet och väntade på att vi skulle
lyfta.
Hon övningskörde i en Corvette.
Hennes första egna bil var en Mustang.
  I Cudan mötte hon kärleken på fyra hjul.
Men trots de hundratals timmar Ellen
Hedström lagt på att omsorgsfullt putsa
dess detaljer med tops har beundrares
beröm en tendens att riktas åt annat håll.

– Det som jag stött på är att man
 änder sig till min sambo och säger
v
vilken fin bil han har. Och han pekar på
mig och säger att ”nej, den är hennes”.
Det var raggarkulturen som cemente
rade det svenska intresset för amerikan
ska bilar. I synen på könsroller var rag
garkulturen inte mer konservativ än det
omgivande samhället, snarare tvärtom,
men rörelsen var ett barn av sin tid.
Bakom ratten satt männen. I baksätet
kvinnorna.

Power Meets historia går tillbaka till

en anspråkslös samling i Anderstorp,
strax utanför Gislaved, 1978. Då möttes

400 entusiaster och 80 fordon.
– Vi hade inga som helst ambitioner
mer än att ha kul själva. Träffas med
bilarna och ha lite roligt,
säger arrangören Kjelle
Gustavsson, även känd
som Mr Power Meet.
Det visade sig att fler
än den närmaste bekant
skapskretsen tilltalades av konceptet.
I år uppskattas omkring 20 000 stolta
ägare ha kört sina omsorgsfullt ompyss

lade amerikanare till Johannisbergs flyg
fält sydväst om Västerås. Där har de säll
skap av såväl skräniga raggare i rostiga
skrothögar som oklander
ligt klädda femtiotalsentu
siaster.
Dåtidens musik och
mode har fått fäste hos en
ny generation. Nostalgin
har blivit trendig. Men som Stockholms
stadskollegium konstaterade i utred
ningen Raggarungdom från 1962: ”bilen

Det var stort
och tog lång
tid att förstå.

är den främsta nyckeln till kamratkret
sen.”
Det var sant då och det är sant nu.

Flygfältet är en orgie i krom och polerad

lack. Bilarna är kolosser. Byggda i en tid
då framtiden var ljus och den som varnat
för förbränning av fossila bränslen hade
ansetts redo för dårhuset.
Långa rader av Cadillacs, Mustanger
och Pontiacs agerar ögongodis och sam
talsobjekt. Power Meet är i någon mån
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32 e

EXPRESSEN S VERIGE

LÖRDAG 4 JULI 2015

VETERAN OCH DEBUTANT. Reino Kalliaisenaho är en återkommande gäst, medan KÖR DRAGRACING. Under Cudans motorhuv gömmer sig 500 hästkrafter. Alexan
det är dottern Annas första gång på Power Meet.

dra Engström kör dragracing och lagliga streetrace.

Bara i dag har jag fått övertyga massor av
människor om att det här faktiskt är min bil

ett museum på hjul. Bilarna är ömsint
starka ställning i Sverige.
vårdade klenoder. En bilburen folkrörel
– Vi hade redan en stark anknyt
ses ögonstenar.
ning till USA genom den stora utvand
Denna rörelse har rötter som sträcker
ringen i slutet av 1800-talet, säger Sten
sig längre bak än Anderstorp, till efter
Berglind.
krigstiden och en historia om rock’n’roll
– Och efter andra världskriget var USA
och uppror. Raggarkulturen satte skräck
det enda land som fanns att titta på, de
i tonårsföräldrar och skapade moral
andra låg i ruiner eller var fiender. Ame
panik i tidningar och folkvalda försam
rikansk kultur och ame
lingar. Polisen drog sablar när raggar
rikanska bilar började
kravaller 1960 rasade i Karlskoga. Hög
rulla in. Amerika var
ljudda röster krävde lagstiftning, unga
allt.
flickor skulle förbjudas att ens sätta
sig i amerikanska bilar. Riksda
Då var raggarna
gen införde den så kallade raggar
ett storstadsfenomen. Sedan
paragrafen, som förbjöd ”onö
slutet av 1970-talet är det istället
dig och störande körning med
glesbygden som förvaltar tradi
motordrivet fordon vid bostadsbe
tionerna. Kanske ligger en del av
byggelse”.
Sten Berglind. förklaringen i geografi, att bilkul
På det hela taget tycktes sedernas
turen har bättre förutsättningar att
upplösning och ungdomens fördärv vara frodas där behovet av egen transport är
omedelbart förestående.
större. Kanske ligger en del i klass.
– Raggarna var den första svenska
Raggarkulturen var arbetarklassens rop
ungdomsrörelsen. Modsen, punkarna
på frihet och dröm om en landsväg bort
och hårdrockarna har alla rötter i rag
från tristessen. Och i bruksorter och
garkulturen. Den var vaggan. Tidigare
industrisamhällen runtom i landet lever
gick man i skolan och sen blev man
arbetaridentiteten alltjämt kvar.
vuxen. Punkt slut, säger Sten Berglind,
– Vi stannar aldrig och pekar, vi går dit
legendarisk Expressenreporter och
kuken pekar, sjunger en grupp unga män
raggare som var med när det började.
utan tröjor som åker förbi i en baklucka.
Rörelsen har blivit så stor att den spre
I dag har ungdomsrörelsen vuxit upp
tar. Men finbilsentusiasterna och rosthål
och börjat vårda sitt arv. Som nu mani
i lacken-raggarna är subkulturella syskon.
festeras i att världens största bilträff
Medan entusiasterna förvaltar den kultur
osannolikt nog äger rum i globalt sett
skatt veteranbilarna utgör så upprätthål
oansenliga Västerås.
ler raggarna kulturens rebelliska arv.
Förklaringen är kulturens unikt
Alexandra Engström, 20 år, är på plats

med sin racerbil. Mot den mörklila lacken
lyser detaljer i rosa. Samma färg som pry
der hennes långa naglar.
– De matchar bilen. Och de går alldeles
utmärkt att meka med, säger hon.
Under Cudans motorhuv gömmer sig
500 hästkrafter. Alexandra Engström kör
dragracing och lagliga streetrace. Men
hon har tvingats slåss
för sin plats. En kamp
som började i hemmet.
– Jag har alltid varit
bilintresserad och velat
köra, men jag har inte
fått för pappa. Men en av hans kompisar
gav mig en bil.
I dag har hon gjort sig ett namn. Men
möts fortfarande av förutsägbara fördomar.
– Ibland får jag kommentarer som ”ska
du köra”, men de som säger så brukar
tystna efter tävlingarna. Bara i dag har
jag fått övertyga massor av människor
om att det här faktiskt är min bil. Men jag
tycker att det är kul att mot
bevisa folk.
VÆSTER˚S
Fadern som inte ville att
hon skulle köra har också,
till sist, erkänt sig mot
bevisad.
– Nu tycker han att det är
skitkul! säger Alexandra
Engström.

Tjejerna har
börjat ta för
sig mer, det är härligt.

FESTAR LOSS. ”Vi stannar aldrig och
pekar, vi går dit kuken pekar”, sjunger
en grupp unga män utan tröjor som
åker förbi i en baklucka.

Efter en kylslagen juni

Ivar
Andersen

månad har sommarvärmen ivar.andersen
anlänt precis lagom till värl @expressen.se
dens största bilträff. Solen TEXT

bränner. Reino Kalliaisenaho och dot
tern Anna har tagit skydd i skuggan av en
Pontiac Firebird från 1970.
Reino är en återkommande gäst. Anna
har precis tagit studenten och besöker
sitt första Power Meet.
– Jag har blivit mer och mer intresse
rad, det blir lätt så om föräldrarna håller
på, säger hon.
Pappa Reino ser närmast rörd ut när
dottern pratar bilar.
– Hon får bestämma själv vad hon vill
göra men jag är stolt om hon följer i mina
fotspår. Tjejerna har börjat ta för sig mer,
det är härligt. På min tid åkte tjejerna
bara med, de hade inte egna bilar.
Den tiden är snart förbi. Och hans eget
kött och blod ser ut att bli en del av för
ändringen.
– Jag kommer säkert att skaffa en egen
bil, säger Anna Kalliaisenaho. Jag gillar
Chevy Impala 67:an. Men så länge det är
cab går det mesta bra faktiskt.

SVERIGES FÖRSTA
UNGDOMSRÖRELSE

Christoffer
Hjalmarsson
christoffer.hjalmarsson
@expressen.se
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m Begreppet ”ragga”
har oklart ursprung.
I slutet av 1950-talet
gav termen namn åt
Sveriges första ung
domsrörelse.
m Raggarna hämtade
både stil och
attityd från
de karak
tärer
James
Dean spelade
i Ung Rebell och Marlon
Brando i Vild ungdom.
m Flera svenska
böcker och filmer
skildrade raggarna
som en farlig och
destruktiv rörelse.
Däribland Raggare!,
Susanne och Chans.
m Musikaliskt intog
Elvis Presley en sär
ställning som rörelsens
husgud. Inom de
vildare delarna av
dagens rörelse är
könsrockaren Eddie
Meduza populär.
mMoralpaniken som
raggarna gav upphov
till resulterade i utred
ningar och åtgärder.
Fritidsgårdarnas
utbyggnad var ett
försök att skapa
ordande mötesplatser
för ungdomarna.

