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För den oinvigde kan det vara
svårt att förstå vad som hänt.
En passionerad man har in i
minsta detalj skruvat ner en
motorcykel som heter Yamaha
XT 500 av 1980 års modell.
Sedan har han tagit bort lite här
och lagt till lite där – modifierat
ramen, tillverkat nya hjul, ham-
rat ut nya sidokåpor i metall. 
Allt för att cykeln ska få lite

mer engelskt 50-tals-stuk, och
ändå vara en bra terrängcykel.
Som en gammaldags crosscy-
kel.
– Jag skulle kalla den

 scramble, säger Stellan Am-
björnsson.

En lidelse
I den motorcykelklubb han

varit medlem i sedan 13 år, SR-

klubben, är de flesta likadana. 
De bygger om sina cyklar

och njuter av skönheten i resul-
tatet. Vår och höst träffas de i
Skåne och kör omkring tillsam-
mans. På sommaren blir det
dessutom en tur till Gotland.
Då händer det också att Stel-
lans hustru kommer med för att
åka på bönpallen.
– En cykel blir nästan som

en individ, säger Stellan, med
stark betoning på nästan –
hustru och barn går trots allt
före.
Han är inte galen. Bara myc-

ket passionerad. Det har fört
honom ända in i kulturens fin-
rum. Från slutet av januari till
förra helgen vara hans XT 500
nämligen utställd i konstrum-
met i Skärhamns bibliotek.

Från verkstad till bibliotek
I samband med utställ-

ningen höll han också två före-
drag om sitt arbete med
motorcykeln. Publiken var inte
van att behöva gå på konstut-
ställning för att höra om sin
hobby.
– Hade inte deras fruar sett

att det var föredrag om motor-
cyklar på biblioteket så hade
inte gubbarna kommit, berättar
Stellan om sina åhörare.
Stellan har dock ställt ut sina

ombyggda motorcyklar på
MC-mässan ett par gånger. 

”Storkens” cykel
Det senaste projektet bör-

jade med att han såg ett repor-
tage i tidningen Classic bike
om utvecklingen av Yamahas
500-serie, från 1976 till 1988.
Sedan fick han se att den kände
crossföraren Sten ”Storken”
Lundin utgått från en XT 500
när han modifierade sin favorit-
cykel. 

För två och ett halvt år sedan
köpte Stellan en likadan och
satte igång. I våras var den klar.
Då hade den guldlackerade tan-
ken ersatts med sin råa metall-
puts, sittdynan hade sänkts tre
centimeter. Allt har bytt utse-
ende lite grann. Lampor är nya,
gasreglage i plast har blivit me-
tall. Och så vidare.
Motorn är dessutom krafti-

gare och elsystemet har ändrats
från sex till tolv volt.
– Jag är nöjd, men det kan

bli bättre, säger den obotlige
perfektionisten.

Från första början
Det är hans 13:e motorcy-

kel. Den första skaffade han
som 16-åring. Det var en Hus-
kvarna Silverpil. För tillfället
har han tre Yamaha, två 500
och en Bulldog för ren lands-
vägskörning.
Stellan har alltid byggt om

saker. Typiskt nog började det
med Meccano i barndomen.
– Jag köpte upp kompisar-

nas Meccano och byggde en
berg- och dalbana som fyllde
hela mitt rum, berättar Stellan
Ambjörnsson.
En förstående mor tillät in-

tresset att blomma. När han
skruvat sönder en ny Märklin-
motor, som han tjatat sig till att
få, konstaterade hon bara helt
lugnt ungefär så här: ”Så myc-
ket som du bygger om och hål-
ler på så är det klart att man får
misslyckas ibland”.
– Det där har fastnat i mitt

huvud, säger Stellan.
Därför är han inte rädd att

misslyckas. Och även motor-
cyklar kan bli skön konst.
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Passionen för 
motorcykeln blev 

utställning

Mellan 19 januari och 24 februari kunde man se Stellan Ambjörnssons verk i utställningen Motorcykelpassion i konstrummet på Skärhamns bib-
liotek.

– Motorcykeln blir nästan som en individ – men bara nästan, säger
Stellan Ambjörnsson, som från början är byggnadsingenjör och till
vardags jobbar med datorer. 

Ett antal cylindrar och toppar får plats i Stellan Ambjörnssons hyllor, tillsammans med andra typer av re-
servdelar.

Reportaget om ombyggarna som inspirerade Stellan var med på hans utställning tillsammans med egna
bilder från projektet. Stellan är också intresserad av kameror och har till exempel haft Hasselbladare i sin
ägo.

Detaljerna är avgörande för intrycket. På den blankputsade bensin-
tanken kan man se Yamahas symbol med tre krosslagda G-klavarna.

På längre landsvägsturer kör Stellan sin Yamaha Bulldog. På den har
han bland annat byggt om avgasrören.

TJÖRN: I ett och ett halvt år byggde Stellan Ambjörnsson
om en off road-cykel för att få den exakt som han ville
ha den.
Det blev en utställning som i en dryg månad kunnat be-
skådas i Skärhamns bibliotek.
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