
FARSANS MORRIS
I familjen sedan ny, 1957INTERNATIONAL • JEEP • RANGE ROVER

Pelle P – mannen bakom P1800 ’ Destination Sverige: Legendariska Lapporten  ’

BILHISTORIENS FÖRSTA GT – I himmelriket med Lancia Aurelia Coupé

Provkörd: Den allra första 
prototypen för P1800.

Tillverkad för presidenter och 
påvar – ratad av vår egen kung.

Körglädje och mysko körställning 
– välkommen som klassiker, Alfa.

volvo p958-x1 mercedes pullman

Nr 8, 2011 
Pris: 69 kr, 

79 Nkr, 8,90 Euro
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mercedes pullman alfa romeo 164

FARSANS MORRIS
INTERNATIONAL
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En tidning frånEn tidning från

Destination Sverige: Legendariska Lapporten  ’

I himmelriket med Lancia Aurelia Coupé

NY AVDELNING: VAR DET BÄTTRE FÖRR?
NY AVDELNING: VAR DET BÄTTRE FÖRR?

MINI MOT MINI
Countryman 1968 möter Clubman 2011

STORT! 
BRETT! 
BILLIGT! BILAR MED 

POP-UP-LYSEN

    *
*  KÖPGUIDE *********

BILAR MED 

POP-UP-LYSEN

**** KÖPGUIDE
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bildas drar pimpelfiskarna ut sina tillfälliga 
fiskarnästen.

Nästa anhalt är Vassijaure. Den röda sta-
tionsbyggnaden syns ända ner till vägen. 
Eftersom Malmbanan (som hela sträckningen 
mellan Luleå och Narvik kallas) elektrifiera-
des 1915 till Riksgränsen, och åtta år senare 
ända ner till Narvik, krävdes ordentligt med 
elektricitet. Monumentala transformeringsan-
läggningar byggdes för att ta hand om kraften 
som levererades från Porjus kraftstation.

Som ett rött sagoslott i vildmarken står 
fastigheten där stolt. Vi får lite "Sagan om 
ringen"-känslor när vi traskar runt huset och 
plockar upp järnpellets som skramlat av de 
tunga godstågen västerut. Minnesstenen över 
Sveriges officiellt enda skjutna soldat i strid 
under andra världskriget restes först 2003. 
Minnet av soldat Sven Sjöberg är därmed 
bevarat för framtiden.

Den känsliga historien om trafiken av 
svensk järnmalm till nazityskland under andra 
världskriget överskuggar annars vår fjälltur 
men var, sett så här i backspegeln, ett sätt för 
Sverige att inte dras in i kriget.

Strax efter stationsområdet korsar själva 
vandringsleden Rallarvägen rälsen ett par 
gånger och då gäller det att iakttaga försiktig-
het, godstågen är inte de som stannar i första 
taget. E10 däremot löper på med bedårande 
vyer. Sommartid är detta husbilarnas land, 
men mot hösten tar åter den tunga lastbils-
transporten vid. Många norska tradare väljer 
att köra i Sverige på sin väg upp mot Tromsö 
och ännu längre norrut.

Kikar upp mot Lapporten och passe-
rar Tornehamn som under rallartiden var 
en av sju hamnar där material landades 
för vidare transport upp längs fjällsidorna. 
Djurlivet är tydligen stillsamt i norr. Vi ser 
fler döda påkörda renar i dikena än levande. 
Sommarbetet har tagit renarna högre upp i 
fjällterrängen.

Drar i handbromsen vid Abisko fjällsta-
tion som drivs av Svenska turistföreningen, 
tiden har passerat lunch med råge. Dagens fisk 
backar vi dubbelt på, hungriga magar mättas 
och vi snör på oss kängorna. Nu får det vara 
nog med stillasittande bakom Volvoratten. Ut 
i vildmarken, Kungsleden hägrar. Om än bara 
för några avkopplande timmar – vi har ju en 
lång väg kvar innan vi är hemma. '

Djurlivet är 
tydligen 

stillsamt i norr. Vi 
ser fler döda påkörda 
renar i dikena än 
levande.
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I princip erbjuds året-runt-skidåkning. <
Bäst är det på vårkanten, då både ljuset och 
snön erbjuds i mängder.

Navet i rallarlivet. Här fanns förr ett helt litet samhälle <
kring rälsindustirn. Glöm inte att spana in den före detta 
ingenjörsmatsalen – men se upp för rasrisken!

 ?

Säsongsjobbarna är av annat virke 2011 än för 100 år <
sedan. Men festlusten är densamma! Personalens pri-
vata afterski-bar är milt uttryckt stängd sommartid. Var 
du finner den? Någonstans på fjället!
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Imponerande stationshus som alltid har sin väntsal <
öppet året om, dygnet runt. SJ hyr fortfarande ut billiga 
tjänstebäddar till sin personal.
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