
En mc-tur i sommarkvällen.  
 
Text och bild Lasse Eriksson 
 
 
Onsdag den 4/7 2018. MC-Veteranerna Kungsbacka är på kvällstur och besöker Café Gunberg och 
1903Bikeshop AB.  Båda ligger utefter Gamla Riksvägen i Kållered, nr 37 respektive nr 24. Hittar man en adress 
så hittar man den andra tvärs över vägen och båda i närheten av centrum. 

 

  
 
Cafe Gunberg med bord och stolar på utsidans altan & Bikeshop på motsatt sida vägen. 
 

 
 
Strax före 19.00 anländer gänget från Kungsbacka i god stil Trevligt nog med en hel del veteranhojar. 
Efter lite snack om färden blev det invasion av MC-avdelningen och avdelningen med kläder ”samt andra bra 
”att ha detaljer”. Henrik hade även, dagen till ära utlovat 20 % i rabatt på samtliga prylar utom när det gällde 
motorcykelköp. Detta gäller även ett par dagar framöver för alla som var med på utflykten. 
 
På caféet väntade kaffe, läckra räkmackor och frallor. Lockande, ingen större tidsspillan innan bord och stolar 
både inne och ute fylldes av hungriga ”knuttar”. 
 



   
 
Caféet är välbesökt och bl a känt för sina läckra räkmackor, frallor och andra bakverk. Bakom allt det goda och 
driften av caféet står Lisbeth Johansson och Linda Bengtsson, mor och dotter. Båda intresserade av MC-
åkning. Lisbeth redan från tidig ålder då fadern körde en HD med ”sidovagnsflak” i sin egen budfirma. Enligt 
säker källa kunde man ibland även se en väl fastbunden barnvagn transporteras. Härliga tider, man tager vad 
man haver (Foto av hojen hittar man på väggen i cafélokalen). 
 

 
 
 
 
Lisbeths far med sin 30-tals HD parkerad vid 
trottoarkanten. 
 
 
 
 
 

 
Lite reklam för åkerifirman. 
 



 
Linda är en genuin MC-tjej som bland annat drar runt i Europa. För närvarande med en HD på 1700cc typ 
Softail inköpt ny för 4 år sedan. Raka rör och 6 växlad låda. Hon har åkt hoj i drygt 10 år. Mest HD men även 
en 800cc Suzuki har funnits med vid något tillfälle. Annars är det HD som gäller. 
 

  
Linda med sin Harley . En snygg kombination. 



     
Drivkälla, en V-twin med raka rör. Härligt muller.      Snyggt tankemblem. 
 
Linda berättar: 
Senaste semestertripp en långtur genom Europa. Från Sverige ned till Hamburg. Därifrån tåg till Österrike och 
Wien, Grossglockner, Dolomiterna, Italien, Schweiz och vidare hem. Mycket kurviga bergsvägar blev det. I år 
blir det lugnare med en planerad Sverigetripp norrut. 
 
1903 Bikeshop AB. 
Firman omfattar bland annat försäljning och köp av begagnade MC och utrustning för MC från välkända bolag. 
Det går även bra att lämna en hoj man vill sälja. Då mot en viss procentsats I provision. I gengäld tar man då 
hand om allt som har med försäljningen att göra. Bolaget, relativt nytt, ägs och drivs av Henrik Larsson. 
Tidigare känd som platschef och säljare hos Vincents i Varberg. I och med att Vincents valt att satsa helt på sitt 
fritidscenter kunde Henrik köpa loss Mc-förmedlingen och på den vägen är det. 
 

 
Hojar till salu uppradade efter väggen. 
 



 
Mer hojar ute på golvet. Samtliga rena och välvårdade. 
 

Firmans Logga. 
 
Åtskild från Bikeshop finns även en MC-verkstad (1903 Workshop) inriktad på HD-hojar och bemannad av ett 
par välutbildade och skickliga HD-mekaniker. 
 
Hälsningar Lasse 


