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Wrooooooooooommm, vilken känsla!
Att sitta bakpå och känna närheten av någon man gillar, att känna dofterna 
från asfalt eller nyskördat hö. Att vara långt borta från mobilen, datorn, TV:n 
och bara njuta en stund. I allt från 30 till 120 knyck med en slutartid på 1/15 
till 1/1000 har jag fångat ögonblicken från bönpallen. Med min kamera vill jag 
dela med mig av bilderna som jag fångat i farten. 
 Så fort snön har släppt sitt tag om marken drar vi ut på bågen. Visst, många 
gånger svinkallt i början på säsongen, men efter långt vinteride är längtan ofta 
så stor att det är värt alla långkalsonger och extra varma handskar. Kanske är 
just det tjusningen med att åka motorcykel. Att få vänta och längta och sedan 
under en kort period få sitta på pallen.
 Tack Bertil för att du låtit mig sitta på din bönpall!

Fotografen och spättan Mia Karlsvärd

Bilden på omslagets framsida är från Lökken i Danmark.
Bilden på omslagets baksida är tagen av Jeppe Gustafsson.



Nyförälskad i dig och hojen ... lover boyen!

 USA, CA, Highway 1



Varför pallen? Vid ratten 40 000 km per år! 
Det räcker! Här är jag fri med kameran.

Vi har en lång resa, jag har gott om tid att öppna kamerans 
slutare, begränsa seendet och vidga vyerna.

USA, CA, Sierra Mtn



I löööv it! Yiiiiihaaaa!

USA, CA, Fresno



Himlen kan vänta,
jag är kissnödig nu! Natur på väg.

Frankrike, Normandie, på väg mot Juno Beach 

USA, CA, I-5



Strand, sand, vänskapsband.

Danmark, 
Lökken

Danmark, Lökken



Tanka, tank, tanke, en tanke, töm den!

Tyskland, Autobahn USA, FL; Daytona Main Street



60 mil, nu får det fan va’ nog!
En hotellskylt, knackar på hans rygg.
Äntligen vila. Längtar snart ut igen! 


