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Reportage
26 COOL BREAKER SHOW Forjapanese Harleyriders.

30 PÅ TVÅ HJUL Arets stora motorcykel mässa i Göteborg.

COOL BREAKER SHOW är nirvana tör den japanske Harleybikern.
Showen i Yokohama drar massor av inhemska byggen och är en

av de största i landet. Vi var där!

34 BUILDERS TROPHY Andra året för MC-Nytts byggartävling.

42 KENTH ÖHLI N Mannen som kom på att fjädring ska göra annat än

bara gunga dig genom böjarna.

44 GUZZITRÄFFEN Vi åker till Lappland för att gå på italienträff!

56 BEG SUZUKI DL1000 V-STRaM Enallroundmaskinför
den som vill vara bara lite extra lagom.

3~

148 KAWASAKI Z 1300
Sexcylindrig långfärdshoj som bildade skola

utan efterföljare.

7 BMW HP2 SPORT Sportigaste boxern någonsin.

138 HARLEY-DAVIDSON CVQ~»värsta«hojarnaurHarleys,
I egna customshop.

,52 ALLVÄDERS-
I JACKOR
I Tygjackor tör kyla och regn.

f Vad vill du lägga ut?

22 POWERPLANT BROWNIE Scott Caans panheadbygge
med retrokånsla.

37 RSD ULTRAMOTARD kan man bygga om en Ducati precis hur

som helst?
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utflykter runt i Gällivare och stadsdelen Malmberget med
omnejd, till exempel till den gamla »kåkstan" i Malmberget.
Ar 1888 lastades det första malmtåget och det var början på
den stora malmruschen som skulle komma att förändra hela
Malmfälten. I Malmberget fanns gott om arbete men inga
bostäder, det var då Kåkstan föddes. En gedigen bit kultur-
historia där det var rena Vilda Västern under nybyggattiden.
Numera kan vi rurister här få oss en föreställning om hur det
kunde se ut under den norrländska gruvbrytningens barn-
dom. Då när nykterheten långt ifrån var en självklarhet och
kommunikationen människor emellan inte alltid var verbal
utan stundtals utövades med hjälp av knogar eller kniv!

S edan decennier tillbaka har motorcykelträffar på
Nordkalotten haft ett mycket gott renomme bland
motorcyklister, såväl från Skandinavien som från län-

der både i Mellan- och Sydeuropa.
Vad den speciella dragningskraften mot nordliga bredd-

grader består av kan jag bara spekulera i. När det gäller mig
själv sätter jag sådana saker som ljust dygnet runt, betagande
natur, öde vägar och gästfria människor högt upp på listan.

Under några dagar i slutet av juli styr jag kosan norrut.
Målet är en träff i Gällivare för "italienare«. Arrangören som
den här helgen ska göra Gällivare grön-vit-rö~ ~icklas
"Nicke« Johansson, Moto Guzzi Club of Swedens 11 Presi-
denti (ordförande). Det är inte så att just MotoGuzzi-ägare
har förtur, utan alla som kör italienskt är välkomna. Och viss
slank det med några japaner också, men vad gör det. Det pas-
sar mig utmärkt, visserligen är jag sedan 3° år medlem i Moto
Guzzi Club of Sweden men jag har aldrig gillat fanatism.

Härvid foten av
2000-meters
fjället Akka., som
enligt samernas
religiOn är »alla
bergs heliga
moder", smälter
1ivet och natU-
ren samman..
Själva tiden tycks
stanna..

ETT OBLIGATORISKT MÅSTE vid ett Gällivarebesök är att köra
ända upp på fjället» Dundrets" topp för att beskåda den
milsvida uts~en. Ordet milsvid är för övrigt i det här sam-
manhanget verkligen att ta till i underkant, här uppifrån ser
man många mil åt alla de fyra väderstrecken!

Vi besökte även MMCK:S klubbstuga i Gällivares utkanter.
MMCK (Malmfältens Motorcykelklubb) har för övrigt just
fyllt 4° år och de har sedan 1969 arrangerat den populära
Midnattssolsträffen. Träffen, som är en av Sveriges fem
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får betraktas som preskriberade.
Det osannolikt pampiga träslottet » Villa Fjällnäs« fickFREDRIK LUNDGREN

SOM BEKANT HAR medelåldern på Sveriges motorcyklister
stigit mer än 20 år under de senaste 25 åren. Denna statistiska
sanning gäller även på motorcykelträffarna. Under 7o-talet
var vi gängliga ungdomar som samlades på landets hojträffar.
Idag har vi mognat och beskrivs väl bäst som stabila ung-
domar som har lämnat gängligheten, men tack och lov inte
lekfullheten och äventyrslusten, bakom oss.

Träffen var öppen från och med fredag till och med
måndag, så redan på fredagsförmiddagen började de första
besökarna droppa in till Lugnets stugby. Några tältade, men
de flesta kamperade i stugorna. Med den allt högre medelål-
dern får vi allt svårare att förlika oss med hårda liggunderlag.
Jag delade stuga med tre gentlemän från olika delar av vårt
avlånga land.

Det var inte bara besökare från hela Sverige som anslöt
sig, utan från framför alh Nordnorge kom flera deltagare. Eva
Kjellman körde från Alta i Nordnorge på sin Moto Guzzi
Griso 110O! Eva är för övrigt en av de få tjejerna som kör Griso
men det fanns faktiskt en till på träffen, fast hon körde en
Griso 85°.

Förutom Olli Pääkkönen från Finland kom det dock inga
besökare från några andra länder.

Helgen var skönt avkopplande. På dagarna körde vi på
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MMCK (Malmfältens Motorcykel-
klubb) harfyilt40 år och de har

sedan 1969 arrangerat den popu-

lära Midnattssolsträffen I Gällivare.
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och "kast med stor stake",
men främst för att här var ett I
gäng kil1ar och tjejer som alla . ~

gi1lade italienska motorcyklar -~,,__"~"r-

samlade. Naturen var betagan-
de, midnattssolen sänkte sig mot horisonten, myggen höl1 sig
någorlunda lugna, man hade semester och livet lekte!

Ingen träff utan en riktig lägereld! Runt den satt sedan al1a
samlade för att läppja på en kal1 pilsnerdricka och snacka bott
en natt som aldrig blev mörk. El1er som det heter i reklamen
för Norrland Guld; "vi vi1le vara oss själva en stund".

givetVis också ett besök av oss. »Stugan« ligger i Gällivare
och ger ordet snickarglädje en betydligt vidare innebörd!
Det byggdes 1889 av dåvarande gruvbolagschefen för att
användas som sommarbostad. Bara några år senare orsakade
l hans kemiintresserade son en brand som delvis förstörde
! byggnaden. När Fjällnäs restaurerades fick det tVå torn
! mot tidigare ett, samt den exteriör den har idag. Slottet har
I numera italienska ägare, vilket gav det extra intresse från vår
sida. De köpte det för ett antal miljoner och renoverar det nu

för minst lika många till!
Vi var också och kollade in »Gropen«, som är ett gigan-

tiskt hål som delar Malmberget i tVå delar. Den idag 25°
meter djupa Gropen bildas av flera ras efter många års under-
jordsbrytning. Gruvbolaget kämpar nu med att försöka fylla

, igen Gropen innan den slukar delar av staden!

Eva och Per-Espen Kjell-

man från Alla i Nordnorge

poserarnedanförlavtorneli

Gällivares gamla gruva.

PÅ LÖRDAGSKVÄLLEN ÅT vi i stugbyn, en kalasgod norrländsk

middag. Det var renköttsgurun Ernst "Ernie« Wikman som
under flera timmar hade grillat och kryddat renkött som fick
vårt snålvatten att rinna som norrländska älvar! Ernie var
faktiskt inte en av dem som 1967 grundade MMCK, men han
har gjort så mycket för klubben att han är en av de tre som är

valda till hedersmedlemmar på livstid.
Liksom på många andra träffar var det senare under lör-

dagskvällen dags för sedvanlig femkamp. Jag~rsppligen
har svårt att se det roliga i att vuxna människor som, styrkta
av jästa maltdrycker, sänker sig till "förnedringslekar«. Fastdet beror väl bara på att jag är en ovanligt tråkig persön. .

Men jag kan ändå inte låta bli att undra vad det var för fel
med att som på den gamla goda tiden bara dricka pilsner
och snacka motorcyklar? Kanske att någon fyllvarvade
sönder motorn eller spydde i tältet, men det var ingen orga-

Ingen träff utan en riktig

lägereld!

TRÄFFENS SISTA DAG var måndagen. Den var dock ingen

hemresedag, utan nu var det dags för den spännande mo-

torcykelturen genom världsarvsområdet Laponias pampiga
natur upp till Ritsem. Utflykten var 20 mil lång, ja och så

lika lång tillbaka förstås... i Norrland är avstånd det minsta

problemet!
Denna exotiska tur, med naturen i fokus, tog oss på här-

ligt kurviga biltomma vägar upp genom det sanslöst vackra

och brutalt kraftfulla landskap som brukar betraktas som

Europas sista riktiga vildmark. Resan startade i Sjaunjas

vidsträckta myrmarker, för att fortsärta upp längs Stora Lu-

levarten och Akkajaure genom vresig urskog och inte sluta

förrän vi var uppe i den vilda högfjällsvärlden.
Det var mer än 20 år sedan jag var just här senast. Härvid

foten av 2000-meters fjället Akka, som enligt samernas reli-

gion är »alla bergs heliga moder«, smälter livet och naturen

samman. Själva tiden tycks stanna och man får en inre frid

som är en balsam för stressade själar.
Att molntäcket öppnade sig och solen började skina


