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I en ren, stidad och vdlorganiserad verkstad i vdstgotska
Bollebygd finns en harlig samling amerikanska roadracingmaskiner.

Anders "Tassen" Bengtsson kan sin Harley-historia.

iir rnan bestiimmer sig fcir att grira en specialticl-

ning pi temat "racing" 6r kanske inte arnerikan-

ska Harley-Davidson den frirsta rnotoro'keltill -

verkaren man kommer att ttinka pA. I moclern

tid - reknat frAn andra v?irldskriget till i dae -
har de koncentrerat sig pfl stora och pilitliqa
transportfordon, l6ngt frin de fdrfinade och sma

exernpelvis italienska eller engelska maskiner

som kenns mer naturliga i tiivlingssammanhang.

Men iiven orn det hnge iir touring och glidare som varit i hurud-
saklig fokus fdr den enda kvarvarande hojtillverkaren i USA efter att

Indian slog igen 1952 - i varje fall frarn ull helt nyligen dfl mlrken
sorn Buell, Victory och ett Aterskapat Indian tagit upp konkurrensen

- si har H-D faktiskt alltid varit engagerade inom motorsport. I allra

hrigsta grad till och med, dven om de inte gjort si stora avtryck her i
Europa. Men fakturn [r att "frihetsmaskinen" frAn viist har anv[nts i
trivlingssammanhang fran tidigt 1900-tal till vira dagar, och fortfarande

tillverkas deras XR-750-rnotor; \Ltr,r,innen sor.n varit sfl framgflngsrik

i rundbaneracing i dver 40 Ar nu.

Amerikansk rnotorcfelsport har alltid skiljt sig frfrn den euro-
peiska, vilket naturligtvis Eir en fcirklaring till varfdr vi si sdllan sett
nAgra Harley pi vira banor. Till att biirja rned har rnan der i huvudsak

koncentrerat sig pfl si kallad "dirt track", en rundbanedisciplin sorn

kan jiirnfdras rned en snabbare och tuffare variant av speedrvav. Det
har alltid funnits andra grenar som liknar vira enduro-, rnotocross-

och roadracingsporter, men dirt track har varit - och [r i r.iss rnin
fortfarande - centrum f<ir amerikansk rnotorcykelsport.

En annan shllnad fr6n vflr fir av rner specialiserad tdvlingsverk-

Tassenhrckadeftirstliteniirviville tabortkepan
frfur hans I(RIT. Eftersom den inte er delbar
mAstehelaframhlulet demontelasfdrst, och dA
masldneniLbyEgdsomenkopiapARafiborns
69-racererdet slouv ochmuttersom giitler - inga
snabbtlsten hfrr inte. Men med gemensamrra
krafrer kunde vl {ndAtaloss dens;IrreclcakApan





Oftast anvandes
samma maskin till
olika discipliner
det var bara en
frAga om bromsar

samhet er att man i USA sedan tidigt 30-tal till stdrsta delen lignat

sig it rner produktionsbaserat rnaterial. Bakgrunden till det er kritik
som viixte rnot de htiga kostnader och svirigheterna frir arnatrirer att

slA sig in i de existerande klasserna "A" och "8", vilka var avsedda fijr
fabrikstearn och professionella {brare. Som en fr;ljd av det vdxte en ny

ldass fram, sorn naturligt nog fick narnnet "C", diir det var pibjudet att

endast serietillverkade maskiner ffck anvdndas, och att dessa dessutom

skulle monteras.

skulle iigas av friraren.

I den h[r nya klassen, sorn pi
kort tid blev mycket populer och

snart helt tog 6ver intresset frin
de ciwiga tv6, sattes begrdnsningen

i rnotorstorlek till 750 kubik fcir

sidventilare och 500 kubik for
toppventilare. Den regeln har pi
senare tid kritiserats sorn oriittvis
och protektionistisk, rnen sedd i
ett historiskt perspektiv var det

fullstiindigt naturligt.
Sivel H-D sorn Indian tillverkade 750-kubikare med sidventils-

arrangelnang, sorn var mer eller mindre jambdrdiga rned det ffltal
50O-kubiks toppventilare i serieprodukion sorn fanns att tillgi i USA
vid den tiden. Man striivade helt enkelt efter bra och lernna race, och
det var just vad "Class C-racing" erbjrid publiken.

DE soM FORE KRtcEr ville k<ira Harley-Davidson i C-klassen var

henvisade till deras W-serie, en fcir mlrket traditionell V-twin pA 750

kubik rned sidventilsteknik, separat och trestegad viixellida och fot-
koppling med viixelspaken pi tanken. Under ett antal ir var det hlr
fcirstahandsvalet fdr rninga, oavsett om det var rundbana, backe eller
landsv[gslopp rnan skulle kr;ra. Ofta anvdnde ]nan sarnma rnashn

till alla discipliner, det var rnest en friga om att montera piL eller av

bromsarna.
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Men nhr kriget var iiver, och vAstviirlden sig pa framtiden med
tillfdrsikt, var den garnla W-maskinen klart utdaterad - inte rninst

tydligt i skuggan av de lettare och snabbare brittiska nizrskiner sorn

bririade hitta over Atlanten.
Svaret fran Harley-Davi&on - Indian var slaget, lecl i doclsncloringar

och var inte n-red i matchen - var en helt ny konstruklion: fortfarande

en 750-kubiks sidventilare rnen en frin grunden nl nrotor. \lodel K.

Med den nya K-serien fick man ett drivpaket ddr vevhus och viixel-

lAda var sarnrnanbyggda, till skillnad frAn W-seriens clelade konstruk-

tion. Sorn den efterkrigskonstruktion K-rnodellen var erbitid den ocl<si

f.,rstegad och fotrnan<iwerad vzixellida och levererade ricl lanseringen

1952 ungefer 40 hlstkrafter.
Precis som sin fdregingare W-serien korn den nva K-nrodellen att

levereras i - frjrutom gatutfrirande - en rniingd tiivlingsvtrrianter. Dlr
fanns KR frir rundbana, KRM for <ikenrally och KRTT lor roadracing,

rnen shllnaderna var oftast smi; f<ir rundbana fanns inqa brornsar

eller fiadring bak, nigot sorn anvlndes fcir roadracing. medan KRM
hade ett aningen hcigre draget avgassystem och hasplit. bland annat.

Nigot som ocksi var gemensamt med W-serien var att K-racern
var rnycket frarngingsrik i sina olika grenar. Trots att de europeiska

fernhundrorna, och slrskilt di de engelska, importerades i stora antal,

stod den arnerikanska V-twinnen oftast ernot konkurrensen.

Men det kostade p6, i och rned att man hade valt den klart utdate-

rade sidventilstekniken fick H-D jobba hirt fr;r att hela tiden frirbettra
sin maskin. Pi rundbanorna gick det frirh6llandevis bra, men med
tiden korn K-rnodellen att ffl det allt tuffare pi roadracingbanorna.

Och rned iren korn det verkligen att handla om banor, i st?illet fcir

de landsvAgslopp rnan tidigare hade deltagit i. Arets hrijdpunkt, och

inledning, var naturligtvis di sorn nu Daytona 200, sorn frarn till 1961

hade kcirts delvis pi stranden och delvis pi en rak landsviig.

NAr man flyttade tiivlingen till den nybyggda motorsportanliigg-
ningen stiilldes nya krav pi motorcyklarna vad det gellde fjadring,
brornsar och rnotor. Tvfl 6Lr senare, 1963, tillets ocksi vindaw"isande





"Nu har du skruvat lika mycket pa
den hdr som jag, ska jag kOra den
nAgon gAng f&r du hdnga med."







k6por pi tflvlingshojarna i USA, nAgot sonr H-D naturligtvis anpassade

sig till iiven om de fortfarande anr'[nde siq av fjedrande solosadel och

forarna slapade foten i backen sorn nlr cle korcle flat track.

Men siv2il mashnerna sorn ftirantir uh'ecklacles, och under andra

halvan av 60talet sig en tlivlingsnrotorc'rtel frin H-D ut precis, niistan,

som de europeiska rned teckande helkipa. korta str'ren fiista direkt pi
en vdl fungerande gaffel och rejiila bronrsar.

L]nder dess sista tvi 8r, 1968

AttH-Dvarde tri1fh:::flffi:::H%1:
gjutjdrnistdllet ::l'1,.'!llli,:r1-":pnbekostnadav

ror atuminium :::i'ffi:"1ffi'ffiJ::'Ji#J
ter sig i dag som dragkraft 2 000 varv upp' Den

ett mdrkrist och 
"ff:ii;:"Yii1[ffi:J',t;;#;felaktigt beSlUt viixellidsdrev frir i stort sett vilken

' utvlixling sorn helst.

Fcir hastighetstiivling pfl asfalt

var den stora stjlrnan hos Harley-Davidson en ung man vid namn

Calvin "Cal" Rayborn. De dar tvi sista iren vann han, mot mingas
odds, Daytona 200 med sin KRTT och nummer "25" pL kipan. De
tvi segrarna utgiorde de tvi sista av K-seriens 13 vinster pi Daytona

under de 17 ir som modellen var aktuell. Men till sAsongen efter,
1970, skulle den gamla sidventilaren gi i pension: delvis pfl grund av

en regellindring som {tireskrev 750 kubik oavsett motort}?, och delvis

pi grund av ett smattrande oljud frin ]apan - tvitaktarna.

DET KoM l{aruRltcrvrs inte sorn nigon dverraskning f<ir Harley-
Davidson, det hade under ett antal ir pratats om en gemensam
7S0-kubiksregel, och redan 1965 hade t[vlingsavdelningen i Milwaukee

experimenterat rned en stdrre motor. Dessutom, i dirt track infiirde
man gemensam kubikgrans dl 1969, si H-D hade redan {hft kennapi

konkurrensen frin de st<irre britterna. Som en liten detalj brir niimnas

att trots att det var 750 kubik som g:illde fcir alla i dirt track 1969,

vilket var den disciplin sorn sarnlade stdrst miingd poang i jakten pi
att bli "Number One" - AMA-m[stare - var det Harley-fciraren Mert
Lawwill sorn fick anviinda startnummer "l" iret efter. Helt utriiknad
var nog inte den gamla sidventilaren dndi.

Men naturligtvis var det dags att uppdatera maskinen, problemet
var bara att Harley-Davidson hade ont om pengar och en ny tiivlings-

rnotorcykel var fiinnodligen ligprioriterad.
Resultatet blev nigot av en kompromiss, pi endast i,ra rninader

ritade den unge konstruktdren Pieter Zylstra en ny, toppventilad ver-

sion av nigot som till stora delar var samma garnla K-motor frfln 1952.

Vid ett snabbt iigonkast kende man igen bottendelen der vevhus

och en f,'rstegad v:ixellida samsades, och precis sorn innan iterfanns
fyra korta kamaxlar pi htiger sida av rnotorn. En del detaljer som kopp-

ling, tiindning och oljepump var i princip identiska med K-modellen.
Men ovanfrir vevhuset sig det annorlunda ut, cylindrarna harbiirge-

rade inte l2ingre ett par h[ngande ventiler. I stiillet krontes motorn av

ett par topplock med stflende ventiler, som piverkades av vipparmar
och sttitstlnger frin de ligt placerade karnaxlarna.

Dessvflrre var sivdl cylindrar sorn topplock tillverkade i giutjiirn.

vaRFOR H-D vaLDE lrr anvdnda gjutjern - som [r tungt och inte
avleder viinne nigot vidare, tvi vikiga faktorer i racing - i stiillet ftir
aluminium till cylindrar eller i varje fall topplocken kan vi bara speku-

lera i. Kanske blev det billigare si, enligt nigon ekonoms rlknesticka.
En katastrof var det i varje fall. Nar sdsongen 1970 tippnade med

Daytona 200 bestod tearnet av f,ra ftirare: regerande mdstaren Mert
Lawwill, Cal Rayborn, Mark Brelsford och Bart Markel. Alla skulle

komma att bryta med rnotorhaverier, och innan dess hade ingen av

dem lyckats prestera n[gra tider att tala om heller. Den nya motorn
var utan tuekan ett fiasko, dven orn rnan iindi giorde en del hfsade
resultat pA rundbanorna.
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I bOrjan av
7O-talet var
tiden 6ver fOr

fyrtaktarna i
roadracing.

Och ingen, i varje fall inte engelsrndnnen, kan glcirnrna nAr Cal

Ral.born korn river till England fdr Transatlantic Matcl.rraces under
pflskhelgen 1972, och pfl banor han aldrig sett f<irut vann tre av sex heat

rned sin gamla "Iron Maiden". Mah[nda trivdes jdrnmotorn bdttre i
den rikalla virluften England kunde erbjuda, [n i hettan pi Daytona

eller Talladega ddr rnotorerna srndlte kolvar pi kipande band.

Inorn racing dr tid den kanske allra stcirsta bristvaran, och H-D hann

inte rdtta till felen pfl sin nya maskin, sorn hade fitt narnnet XR-750,

under sdsongen 1970. Och inte iret efter heller, trots att rnan experi-

menterade rned dubbla fr;rgasare,

avskinnande verrneskdldar och

avancerade oljeqatern rned rnflng-

dubbla lylare, var rnan hoppkist
avhengda. Till siisongen 1972, de

alurniniurnrnotorn korn.

Man ska inte grira rnisstaget

att tro att Dick O'Brien - den

legendariske chefen pA Harley-
Davidson Race Departement -
och hans lnannar inte visste hur

rnan byggde en snabb rnotor. Det hade de full koll pi. Det ar troligare

att ekonorniska beslut och friretagspolitik fAr ta skulden for rnisslyck-

andet med den fcirsta generationens XR-750.

Men niir de viil fick grira jobbet riitt fick de ihop ett drirpaket sorr

med iren har blivit en avvarldens rnest frarngingsrika serietillverkade

tflvlingsrnotorer - det iir faktisk svirt att se nigon konkurrent.
Ndr de viil var klara med den nya versionen av sin V-twin - fort-
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farande pA 750 kubik, med 45 graders rinkel nrellan cylindrarna, tvi
ventiler per fdrbrdnningsmrn sorn piverk,rs ria stotstdnger fr&n fyra

karnaxlar, kedia till primiirtransrnissionen och Iirstegad vilrellAda av

kassettyp - var &rtakarnas dagar rdhracle inom roadracing.

Framfrirallt Yarnaha hade tydligt rnarkerat att det nu var tvetak-

tarnas era, rnen pi den for USA sA riktiga rundbanescenen skulle

man anvdnda &rtaksrnashner i rn&nga ir frarnover. Och dar hittade
Harley-Davidson rett arena frir sin XR-750.

En ung talang vid namn Kenny Roberts vann serien it Yarnaha bAde

1973 och 1974, och tio Ar senare tog Honda hern segem f.na ir i rad

med Ricky Graharn och Bubba Shobert. Men rned nflgra f[ undantag

har det sedan introdukionen av alurniniurnversionien av XR-750 varit
H-D fcirarna valt i karnpen om "Nurnber One".

Forklaringen till det Ar en konstant utveckling av drivpaketet och

det fakturn att alla faktiskt kan kripa en XR-750, helt i enlighet rned

reglerna frir Class C-racing. Du som leser den har texten kan 5n i dag

gi in till din lokala HarleyJrandlare och bestiilla ett "XR-750 engine

kit", even om det komrner kosta dig 250 000 kronor inklusive rnoms.

Vad du fir dA ar en kornplett motor i form av resen delar for att
sjtilv siitta ihop, och di talar vi pi nivAn att karnloberna rnflste pressas

pi karnadama - det [r verk]igen ett "engine ht" ...
Men rnan fir ocksi en extremt frirfinad och velgiord 75O-kubikare

som kan leverera upp rnot 100 hAstkrafter, en motor sorn i rdtt chassi

och med rdtt lcirare kan konkurrera om segern rned de bdsta i arneri-

kansk flat track - och sorn dessutom gflr att krira classic racing med.

Den har varit i produktion i civer 40 ir nu, rnen fortfarande iir
Harley-Davidsons XR-750 en vinnarmaskin.
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En som fastnat frir den lite okenda rnen mycket intressanta tiiv-

lingshistorien hos Harley-Davidson dr Anders Bengtsson i Bollebygd,

mer kand hos alhriinheten sorn "Tassen".

Anders bO4'ade iktr H-D redan pi 70-talet, och ganska snart brirjade
kornpisar och bekanta v[nda sig till honorn niir de hacle problern rned

sina rnashner. PA den tiden l.rade han ett "riktigf' jobb och skruvade i
"veaskiulet" sorn han uttrycker det pi klockren vtistgotska.

Det visade sig snart att Tassen var en nl'cket cluktig lnotorcy-
kelmekaniker, den der tlpen sorn jobbar noeerant och alltid med

en kensla frir perfektion. Dessutorn gillade han att irka foft, och den
kornbinationen brukar alltid leda &t sarnura hfill.

"JAG BORJADE xdna classic racing rned en Triclent i ett Rob North-
chassi p[ 80-talet, men nflr Bott-serien clroq igiing nigra [r senare

byggde jag en XR-racer i stiillet", ber2ittar han for oss i diir vi sitter
rned en varsin kopp ganska surt kaffe i en i (irligt perfekt verkstad.

Den Bott-serie han nlmner var en roadrilcinqserie frir tvAcvlindriga
rnaskiner sorn kom iging i slutet av 80-talet. Llrider nigra ir var det
scenen frir l.rerliga bvggen p[ allt frin Ducati till Yamtrha och Nofton,
och Harley-DtMdson alltsi.

"Den hojen byggde pi en XR1000, alltsi gah ersionen av 750-racem,

rnen i samma stil som de gtunla fabriksnrrLskinenra. Den stir kvar inne i
huset", berdttar han och visar oss senare biide den och en XlR-baserad
hoj rned nf,rmare sllktskap till den "r'anliqa" Sportsterrr. Men vi iir
och hiilsar p[ hos Sporsterspecialisten i Bollebvgd - sedan nringa ir
tillbaks [r Tassen heltidsrnekaniker nred siirshld inrikning pir Harleys

snabbare rnodeller, dven om alla iir viilkonina - frir att se niirrnare pi
tvi andra hojar: en racebyggd XR-750 oc'h en per{ek KRTT-kopia.

"Det bdrjade med att Eros [Krister Helqesson sorn driver Mother's

Harley Shop i Gdteborgl hade kr;pt en nedlasd butik i USA och fitt
hern en container med delar. Han ringde nriq och sa att 'Nu har det
kommit hern en sadan dar konstig Sportster. ska clu htr den?'Jag k<ipte

den inte di, rnen den harnnade iincli lriir lite senare."

Den "konstiga Spoftstern" var en KR-rircer sorn nigon konverterat

till gathoj, rnen alla viktiga bitar till rnotorn fanns der. Men i <ivrigt

var det inte rnycket sonr gick att anvf,nda, negot sorn kanske underlat-
tade beslutet att bvgga en kopia pi 1968 firs KRTT, likadan sorn Cal
Rtryborn vann pi Daltona rned.

"Jag fick lflna en ekta KRTT av Honda-Ingvar, sorn hade sarnlat

p[ sig en del nlr de var billiga. Med den sorn rnall byggde vi, jag och

Rune Andersson, en ny rarn, gtit upp nya kipor och tillverkade ndstan

alla srnfl detaljer sorn inte fanns att kripa. Den fantastiska oljetanken

gjorde LGO, Lars Gunnar Olsson, flt rnig, och en del saker sorn fram-
gaffel och frambrorns frfln Ceriani gick att kripa. Men annars fick vi
nog tillverka det rnesta sjiilva."

Tassens KRTT-kopia [r i det nf,nnaste perfekt; detaljarbetet och

trovrirdigheten mot originalet tir enastflende. Friga ftiwinande anv5nds

inte hojen, dven orn Ttrssen som han siiger "har provat den hiir pi
landsvdgen fdr att se sir den gflr sorn den ska".

Den XR-750 han har byggt friljer diirernot ingen exakt rnall och er
heller inte rnenad att vara nigon kopia. Den [r byggd fdr racing, ftir att
vanr konkurrensknrftig i classic racing. Och frir att Tassen ville bygga en.

"Jag tog hem tre stvcken XR-750-rnotorer med 1992 irs specifika-
tion frjr ett bra tag sedtrn. En sattes ihop och gick till Norge, en kr;pte
ju du [artikelfdr{trttaren var sjlilv lycklig egare till en XR som Johnny
Nordberg vann nordiska classicserien rned 2001] och den tredje har
legat i deltrr har under alla flr. Det var dags att s5tta ihop den."

Sedan tidigare lanns ett Charnpion-chassi i huset - "en dirt trackrarn

frAn 1972" - sorn frirenades rned rnotorn. Genom ett flitigt anvlndande
av svarl/. friis, alurninium och der sfl beh<ivdes titan har Tassen lyckats

bvgga en kornpak och stark 750-racer sour vlger in pi under I50 kilo.
"]trg har kort nflgra race med den, mest frir att prova ut den och

Ibr att det iir kul frirstis. Men jag vet inte, racing tar ju all tid rnan har
och kostar hur mycket sorn helst. Jag ska nog salja ivlg den, trorjag."

Nu har ju Anders sagt i fera Ar att han ska sllja sin sarnling av

arnerikansktr tlvlingsrnotorcyklar, rnen i erlighetens namn verkar han
ha svfirt att skiljas frin dern. Och det iir ][tt att frirsti, en finare sarnling

lr svart att hitta. &

Inf6r Daytona 2OOl!168 arpiinde Harley-Davidsons fabriksteam16r tdrstagiAngen dennysAklassiska ftirgseftringenivig$rart och onnge. Masldnerna er den
sidvenulade I(RTT pi zio kubik i sin mest lorfinade fornr Edn viinster ses: Bart Markel" Mert LawwlU Dan Haaby, Cal Rayborn - som skulle vfuma tevfngen
RogerRetnarl FredNix och WaltFulton Jr. Elm:iktig uppstillning avftirare odrmotorcyklar.

55 (:


