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Een kleine prive-reis naar Nederland en de VRA 
Holland met een aantal vrienden in de Vulcan 
Riders Sweden... 
 
Zondagavond rond: 23:30! Om 08.30 vanmorgen stapte de bus van het hotel 
Golden Tulip in Hulshorst en een terugkeer thuis rond 15 uur begon. Moe? 
Natuurlijk, maar ik zit hier met een glimlach op zijn lippen en gewoon genieten en 
na te denken over de gebeurtenissen van het weekend. 
 
Jaja, då – vi tar väl det på svenska... 
 
Nezze: 
 

öndag kväll ca: 23.30! Klockan 08.30 imorse avgick bussen från hotell 
Golden Tulip i Hulshorst och en hemfärd på runt 15 timmar tog sin början. 
Trött? Givetvis, men jag sitter ändå här med ett småleende på läpparna 

och bara njuter och reflekterar över helgens händelser. Man kan fan inte vara 
klok som gör en så’n här sak. Men det blev stort! Det blev bra! Det blev skitkul! 
Och som tur är lyckades jag med lite hjälp skramla ihop 29 andra dårar som 
hängde på denna makalösa idiot-tripp. Totalt alltså 30 glada, 26 svenskar och så 
vännerna Sigmund, Karin, Øystein och Tove från Vulcan Riders Norge! 
 

Den här gången kommer både Nezze och Stefan att slå våra kloka huvuden 
ihop för att på bästa sätt försöka beskriva vad vi varit med om. Det blir nog 
inte helt lätt och det blir nog ganska långt. Men vi hoppas givetvis att det blir 
läsvärt. Och framförallt vill vi visa att hojsäsongen långt ifrån är över trots att 
hojarna inte används längre. Det gäller att ha lite idéer och improvisera lite. 
 
Men innan vår lilla resa tar sin början måste jag kanske be om lite ursäkt!?  
 
Jag vill be om ursäkt för att det inte fanns en chans att få med hela VRS på 
detta. Min idé byggde på att vi skulle fylla en eller två bilar. Vi fyllde nästan 
en hel turistbuss. Och jag har missat en hel del inbjudningar. Men eftersom 
hela resan byggde på absolut tystnad och eftersom det dessutom INTE är 
en VRS-sanktionerad resa så fick det gå från mun till mun. Och som jag 
berättat fick jag lite ”hjälp” med att bjuda in folk. Så när deltagarlistan stod på 
30 personer drog jag i nödbromsen. Fler skulle bli ohållbart. 
 
Så en stor ursäkt från mig till er som skulle vilja vara med men som jag inte 
hann fråga innan det blev fullt. Men bara lugn. Det går fler tåg – eller bussar!  
I vilket fall. I somras fick jag en idé… 
 
Stefan: 

 
et var alltså Nezze som fick idén. Ibland är han riktigt, riktigt klok den 
mannen och en kväll ringde han och sonika frågade om vad jag trodde 
om att hänga med honom och några andra och partycrasha på 

holländarnas Halloweenfest och femårsjubileum helgen i vecka 44. Det var inte 
tänkt som en officiell VRS grej – utan en ren kompisresa. Nezze-man har ju 
särskilt goda förbindelser med vännerna från Holland och själv är man ju varje 
gång Tånga tar slut, besviken över att man hade så lite tid för att sitta ner och 
prata med alla sköna vänner som kommit för att gästa oss. (Tånga är lite för 
mycket jobb ibland för oss i grupperna) 
 
Hösten hade precis gjort sitt sura intåg och jag låg i soffan och tittade på sur TV 
och var allmänt deprimerad för att min Mustangsadel aldrig kom och för att 
säsongen var slut och för att det var tråkigt på jobbet och för att Monika hade 
mycket att läsa och skriva och… ja, ni begriper – mer än någonsin uppfyllde jag 
kriterierna för en Sad Puppy! 
 

S 

D 

A truely Sad Puppy, slightly 
adjusted in Photoshop 

Ännu ovetande om höstens 
begivenheter… 
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Dala-älgen är fortfarande laglig, 
trots att det kanske är ett av det 
svenska kulturarvets fulaste 
objekt! Den blir naturligtvis 
oändligt mycket vackrare av att 
monteras på en svart träplatta 
med en vacker vinge… 

Självklart högg jag som en mamba på det betet. Inledningsvis var vi så pass få, 
att diskussionerna handlade om en bil eller två eller kanske rentutav en minibuss 
om det blev många napp på förfrågan ifall det blev billigare. Nezze skulle jobba 
vidare och återkomma. Jag la på luren – genast betydligt mycket gladare. Livet 
hade fått mål och riktning igen. 
 
Det tog väl ett par veckor innan han var på tråden igen. Den här gången var han 
en smula sammanbiten. ”Det har liksom vuxit en smula… jag har varit tvungen att 
sätta stopp… Jobbigt…” 
 
Den lilla bilresan hade nu vuxit till en turistbuss med 30 kompisar, hyrd chaufför 
och en assisterande Reiseleiter och Planeringspartner i Svenne från Simrishamn. 
Jag viftade glatt bort alla Nezzes farhågor och besvär. Jag var euforisk! Desto 
bättre! Trettio glada i en buss är ju värt resepenningen alldeles oavsett resmålet. 
 
Jag fick bilder för min inre syn av glada människor och pilsner, kära kamrater på 
strålande humör med en mission att fylla. Ur mitt och Monikas perspektiv var det 
alltså bara att ramla på i planeringen och vi lovade att hänga med.  Present 
diskuterades och smaklösheter vägdes fram och tillbaka, tills Monika hittade en 
Dala-älg på nätet. Den verkade både ful och exotisk nog och beställdes 
skyndsamt och vi stack och köpte oss en hylla att montera eländet på. Nezze 
avslöjade också att han kontrakterat en ”Mullvad” i VRA Hollands organisation, 
Tinie, så vi inte skulle komma och stöka till det alltför mycket för dem. Hotell 
beställdes och nedräkningen började… 
 
Nezze: 
 
Nu måste komma med ett inlägg här: Anledningen till att det blev av var att jag 
under en långtråkig kväll googlade lite på eventuella hotell i närheten av Vuurkuil 
där VRA Holland var månad har en klubbfest. Jag ramlade på Hotel Golden Tulip 
i Hulshorst som så lägligt var placerat endast 1200 meter från festplatsen. Bra 
pris och såg helt ok ut på bilderna. Då föddes idén… 
 
Stefan: 
 

orsdagen den 29 oktober, Herrens år 2009, styrde så jag och Monika 
Skodan (vi har ju ingen bil) mot Helsingborg för en övernattning hos 
Nezze. Med tanke på den tidiga avfärden på fredagsmorgonen var det gott 

att spara två timmar extra körtid till upphämtningsplatsen i Svedala. Vi anlöpte 
Helsingborg vid femtiden för en lugn kväll med Nezze, Ronnie och Manno. En 
snitzel och några bärs på Gyllene Prag - till Monikas förtjustning – och sedan 
bingen.  
 
På morgonen 06.40 drog fyra lätt kuvna själar ner till ”Virus County” (Svedala) för 
att bli upplockade av bussen, som inkom från Simrishamn och Sjöbo. 
 
 Nezze: 
 

id det här laget måste jag säga att jag var lite skakis. Första 
trippen med mig helt och hållet vid rodret fast med gott stöd 
från Styrman Svenne. Måste säga att så här långt hade allt 

flutit på alldeles ypperligt. Inte ett enda avhopp. Goda kontakter 
med hotellet. Vad kunde gå fel? Jo, ALLT! Jag hade lite av 
”Murphy’s Lag” känsla. I alla fall, uppsamlingen i Svedala funkade. 
Alla kom på plats. Bussen anlände och alla var med från 
Simrishamns och Sjöbos uppsamlingsplatser. Jaha, nu var det 
dags. Inte en chans att backa ur nu. Nu kör vi!  
 
Bussen avgick planenligt nästan på klockslaget 08.00 och rullade i 
lagom motorvägsfart mot bron till kontinenten. Första stopp var en 
liten fikapaus i Karlslunde i Danmark. Egentligen ett för kort 
förstapass, men vi hade viktiga saker för oss. Vi var ju tvungna att 
avfyra resans första överraskning: Mi fyllde år! Så det blev 

T 

V
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Till höger vår eminenta busschaufför Kent, 
från likaledes eminenta Kiviks Taxi. Classe 
och Mi känner du väl igen, antar vi ☺… 

Två holländska ”Mullvadar” på plats för att 
konspirera vidare… 

gratulationer, sång, kaffe, kaka och kanske en öl eller två. Min finkänsla 
förbjuder mig att berätta hur mycket hon fyllde så det glömmer vi.  
 
Den enda som nog inte skulle vilja vara där, var en sovande resenär i en 
bil på parkeringsplatsen. Stackars sate! Han lyckades sova förbi alla 
hurrarop, men då växte hornen på Robban. När flertalet var ombord på 
bussen tog han och Tomas helt sonika tag i varsitt takräcke och skakade 
bilen ganska häftigt. Har aldrig sett ett sån’t bryskt uppvaknande! Två 
sekunder senare var bussen på väg söderut… 
 
Stefan: 

 
esan avlöpte synnerligen smärtfritt. Detta berodde dels på vår 
utmärkte busschaufför Kent, som visade sig vara en allt annat än 
svårmodig typ, vår utmärkte Road Sergeant Svenne, vilken gjorde 

talrika rundor med ”äggakorgen” (flätad korg av påsktyp, fylld med små 
lömska 2cl flaskor med t ex Jäger och annat mer eller mindre gott) och 
pilsnerbrickan. Sällskapet för övrigt var ju heller inte av det mer tungsinta 
slaget. Man kan kort säga, att det lunchsällskap som bordade och intog 
färjan Rödby/Puttgarden befann sig i högform. Samma form, som för 
övrigt höll i sig på bussen ner genom Tyskland. Visst hände det att 
resenärer somnade, men då fanns det strax andra som piggnade till och 
kunde fortsätta att störa de andra ☺! 
 
Nezze: 
 
Ett litet stående inslag på olika träffar runt om brukar vara att dela ut en 
s.k. ”hörnflagga”. Den brukar gå till någon som gjort bort sig. Helst under 
lätt förnedrande former. Oftast har det då varit pinsamma saker som man 
kunde skratta åt. Även denna gång delades en hörnflagga ut. Det var 
inget pinsamt som vi kunde skratta åt utan bara beklaga å dennes 
vägnar. Därför tänker jag inte tala om vem som fick den eller varför. Det 
får personen ifråga själv i så fall göra. Kan bara berätta att ingen kom till 
skada och det finns ingen anledning sura miner alls. Utrett och glömt! ☺ 
 
Stefan: 
 
Efter en resa på 12 timmar anlöpte vi slutligen ”Golden Tulip” – för en 
vulcanist, ofta van vid vandrarhemsstandard, var det rena lyxhotellet. Vi 
bestods med en trerätters middag, fick svalka oss med kall, om än 
holländsk pilsner. Lite barhäng blev det för en del – fast för det allra flesta 
var det bums i bingen efter en lång skön dusch. Morgondagen var 
alldeles för nära och även om vi inte skulle ”partycrascha” hos 
holländarna förrän vid åtta på kvällen, hade vi bokat ett besök i 
Amsterdam under dagen. Misstänker att de flesta svimmade så snart de 
träffat kudden… 

 
orgonen började lysande. Suverän frukost, med gott, fett och 
högsaltat bacon, stekta ägg och annat som hjälpte livsandarna 
tillbaka. Därefter samling avfärd till Amsterdam klockan 10.00. 

Ovanligt generös morgontid för att vara VRS, men å andra sidan skulle 
dagen bli lång. En heldag i Amsterdam skulle ju följas av svårartat 
partande till frampå småtimmarna.  
 
Nezze: 

Jag måste här få påpeka att jag inte var 
sist i säng. 12 timmars party tar ut sin 
rätt och som Stefan så lämpligt 
påpekade dog nog de flesta ganska 
omgående. Jag var t o m uppe och 
intog en stor närande frukost. Det 
händer inte ofta. Strax innan 10 
anlände Tinie, vår mullvad, med tre 

R

M
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Se så kul vår medlemsansvarige tycker det 
är att åka kanalbåt och insupa storstadens 
puls och kultur från sjösidan… 

kassar fulla av allsköns maskerings-utrustning. Det var ju Halloween, dessutom 
skulle vi ju inte meddela vår ankomst bara sådär. Nämnde vi förresten att 
holländarna inte hade en susning om att vi skulle komma? Det var ju detta som 
var målet. Chocka skiten ur de små liven! ☺ 
 

Efter en stunds samtal med receptionen beslutades att bussen skulle gå 
till centralstationen i Amsterdam. Därefter var det hopp och lek. Bussen 
avgick c:a 10.03 eller så. Det var ganska märkligt förresten. Bussen 
avgick alltid på utsatt tid. Inte en försening, inte en enda deltagare som 
var för sent ute. Någonsin! Slå det ni! 
En timme senare intog vi Hollands pärla. Iklädda till 95% ”civila” kläder. 
Jag hade gett mig fasen på att om vi sprang omkring på gatorna där 
iklädda full VRS mundering så skulle någon jäkel se oss. 
 
Stefan: 
 
Bussresan var alltså problemfri. Min rossliga hals fick omedelbar lindring 
av både Doktor Nielssen och Herr Jäger och vi anlöpte Amsterdam på 
planerad tid och under anständiga former. När vi parkerat bussen, 
delade vi på oss. Några ägnade sig åt promenerande och shopping 
direkt, medan ett gäng tjackade båtbiljett för att göra en rundtur på 
kanalerna.  Classe och Ronnie försvann för att lugga ut pengar ur 
närmsta automat på centralstationen och vi andra stod och sorlade vid 
kajen tills det var dags att gå ombord. Då kom Classe strosande och såg 
ut som ett frågetecken när vi frågade var han hade gjort av Ronnie. Det 
skulle så småningom visa sig den senare inte riktigt hade lyckats att ta ut 
kompassriktningen tillbaka, utan hade gått till kanalbåtens 
avsläppningsplats istället. Det funkade ju det också – han slapp ju all 
otäck kultur som vi utsattes för och stod på plats när vi återvände, redo 
för mat och pilsner. 

 
Småningom uppsökte vi ett sydamerikanskt steakhouse som skulle visa 
sig vara precis den turistfälla som man förutsätter sig hamna i om man 
befinner sig i en europeisk storstads centrum. Artiga och hjärtliga kypare 
tog upp beställningar, serverade god mat – det skall erkännas – mörkade 
extra kostnader och ”rövknullade” oss sådär charmigt, som man möjligen 
kan överse med när man är lite ölfryntlig och turist och tycker att ett 
krogslagsmål är onödigt eftersom man inte riktigt vet om polisen skulle 
släppa oss i tid om vi gjorde något dumt – och vi ville ju för allt i världen 
inte missa målet för vår resa.  
 
För att göra en lång historia kort, tog i alla fall notan en rejäl stund att 
reda ut beroende på alla extrakostnader på saker som man inte visste att 
man hade beställt, av typen: ”Jasså – tog de € 2.00 för det de kallade 
barbercue sauce, som jag trodde var ketchup?!”… o s v. 
 
Mätta, lagom blåsta men belåtna och fortfarande utan problem med 
ordningsmakten begav vi oss ut på sta’n. För Monikas och min del 
handlade det mycket om att få tag på kontanter. Klockan ramlade på och 
växlingskontoren tyckte inte om våra plastkort. Vi gav oss ut på jakt efter 
en bankomat. 
 
Inledningsvis var det ingen brådska, men allteftersom vi inte lyckades 
finna någon sådan, blev shoppandet synnerligen summariskt och 
letandet efter automaten mer desperat. När vi till sist insåg att vi var på 
fel gata och gick ett kvarter österut var klockan knapp och dessutom var 
köerna vid maskinerna oändliga. Robban, som gick närmsta vägen till 
bussen hittade givetvis en maskin direkt, skulle det visa sig. Förmodligen 
samma som den vi sent omsider lyckade vrida lite Euros ur innan vi 
travade tillbaka till bussen och anlände precis i tid för att inte bli retade för 

  att de andra hade fått vänta ☺.  
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 Nezze: 
 
emresan blev till att börja med inte lika munter. Vi såg Hollands 
baksida, d v s milslånga bilköer som det tog ett tag att trassla sig 
ur. Detta innebar att vi var c:a 1 ½ timme efter schemat när vi väl 

kom hem till hotellet. I en rasande fart fick vi fixa till maskeradpersedlarna 
och ta en snabbdusch för att hinna värma lite innan den stora festen. 
Men det gick bra det också. Måste berömma alla medverkande som stod 
ut med det tighta schemat och stressen som därav följde. Bara muntra 
miner var man än tittade. I vilket fall kom vi iväg på slaget 20.00. Fjärilarna 
i min mage hade växt till kråkor som bråkade och bar sig åt. Jag hade 
nämligen en plan som jag hade tänkt ut och föredragit för gruppen: Vi 
skulle anlända till festplatsen maskerade som spöken. Inte säga något. 
Bara få alla på festen att komma ut. Därefter skulle vi sjunga ”Happy 

birthday to you…” samt överlämna presenten till Mosselman (VRA 
Hollands president) Därefter skulle vi dra igång ett rungande 
”OJOJOJ” och slita av oss maskeringarna. Sen… tja det fick tiden 
utvisa. 
 
I samlad tropp gav vi oss iväg gående längs en smal, dåligt upplyst 
asfaltväg. Det var ju bara 1200 meter. Och vi tappade ingen på 
vägen. 200 meter innan vi var framme tog vi en paus och såg till att 
alla hade spökmunderingarna på plats.  
Sen var det partytime! 
 
Disciplinen var total när vi närmade oss. Alla hade fått order om att 
inte yppa ett ord. Nu får nog Stefan ta över igen. Minnesbilderna är 
smått suddiga och grumliga. Dock inte beroende på spriten… 
 
Stefan: 
 
Tja – vad är att säga om maskering, påklädning, avfärd och 
smygande fram till festlokalen? Man kan väl utan att överdriva för 
mycket våga påstå att vissa lagt mer energi på halloweenkostymer 
än andra?! Jag tror bilderna talar för sig själva.  

 
et var i alla fall stämningsfullt värre när en binge folk 
trampade iväg längs den smala asfalterade vägen, genom 
den täta bokskogen, under inledningsvis en försvarlig del 

stojande, vilket avbröts av några kissepauser – det var ju i alla fall en 
kilometer att gå, en fysisk strapats av astronomiska proportioner. Det 
trampades på lakan, tappades blinkande djävulshorn, fnissades, 
halsades ur flaskor med okänt innehåll och var allmänt gamäng.  
 
Herr Christoffersson fick med ökande avverkad sträcka en alltmer 
bister rynka mellan ögonbrynen och fick ta ett extra återsamlingsheat 
strax innan med moraliskt uppbyggligt samtal och lättare 
uppsträckning. Detta hade önskvärd effekt och det var en samlad och 

fokuserad grupp, tagna av stundens allvar, som 
fixade till det sista med kostymerna under en 
gatlykta, endast iakttagna av en flock skeptiska 
kossor i en hage bredvid. Med lätta suckanden, 
stönanden och försök till andra paranormala läten 
skred vi in på planen framför festlokalen… 
Några utvalda hade till uppgift att gå in i lokalen 
och fösa ut holländarna och deras gäster. Det 
fanns nämligen fler tillresta vulcanister, flera tyskar 
och så Chief och Lisa från England. Våra ”spöken” 
skred alltså till verket och med milda lämpor, stön 
och gester – absolut inga ord mer än holländska 
UIT [öut] – lyckades de på några minuter plocka ut 
en något förbryllad skock halloweenfirande 
vulcanister ur pubvärmen. 

H

D
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Väl ute lyckades vår skara till slut hitta en någorlunda gemensam tonart 
för Happy Birthday. Vi hurrade, OJOJOJ:ade och avmaskerade oss. 
Under det tumult som utbröt, lyckades jag få tag på Mosselman, 
överlämna vår present med många varma grattis på femårsdagen och 
sedan passionerat övergå till att krama Taz, Petra, John, Mosselman, 
Lisa, Chief och ja – resten, typ...  
Jag tror faktiskt att många av dem blev både glada och överraskade av 
att se oss. Inte bara de som känner oss bättre, utan allihop. Jag blir 
faktiskt lite gråtmild när jag sitter här och skriver dessa rader. Visst är 
man löjlig? 
 
En underbar fest tog i alla fall sin början och kvällen gled långsamt över i 
fragment som är smått suddiga och grumliga. Detta helt beroende på 
spriten… ☺ 
 
Det var – kort sagt, en magisk kväll fylld av vänskap, kärlek och 
broderskap. Jag talade flytande tyska – och fan vet om jag inte var på 
gång med holländskan också? Många skratt och många pilsner senare 
vaggade en nöjd Stefan hemåt hotellet, stödd på en nöjd Monika och 
skickandes en tacksamhetens tanke till Hollands alla gatukontor som 
fräst räfflor i kanten på vägen, så man märkte när man höll på att vingla 
av den. Vaddå – det var en smal asfaltsväg på kanske fem meter? Det är 
inte alltid så lätt att promenera på en sådan. Den svängde ju den med. 
Somnade totalt utmattad och lycklig! 
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         Nezze:  
 
ad ska man säga? Sitter här och väntar på ett gäng 
bilder från Stefan så att jag på något sätt ska kunna 
pussla ihop denna galna kväll. Tror att min första 

minnesbild var att någon med kritvitt ansikte slängde sig över 
mig. Vitt av smink alltså, inte chock. Det var John ”Indian” 
Determan. Sen följde ett kram- och pusskalas av sällan 
skådad dignitet. Alla kramades med alla! Pussades, skrek 
tjoade, drack öl och andra suspekta drycker. 
Sedan följde i vanlig ordning tal av Mosselman, Sigmund, 
Lasse och Chief. Även jag fick säga några ord. Jag! Den 
skyldige till detta vanvett. 
 
För att ni ska förstå storleken på vårt besök, bestod festen av 
35 holländare, 10 tyskar och 2 engelsmän. Vad då 26 
svenskar och 4 norrmän gör… tja det kan ni nog räkna ut ☺ 
 
Tror att en av de bästa stunderna var när min gamle käre 
första holländska bekantskap BachaBoy dök upp. Träffade 
honom i Hamburg ’06 på min första utlandssejour med VRS 
och det var faktiskt han som kläckte idén till ”Brotherhood” 
som ni kanske har sett på en del Patchar. Heder till 
BachaBoy!  Sedan dess har han hunnit gå ur klubben, skaffa 
en 1500 och gå med igen. Vi började med ölhävning. 1 liter! 
Det vann jag, he-he. Sedan fick han min t-shirt. Och det var 
nog med blandade känslor han tog emot den eftersom det 
stod ”Belongs to Nezze” på den… 
 
Inför partyt hade samtliga svenska deltagare fått stränga 
förhållningsorder om att inte bilda svenska kolonier. Det var 
mingel som gällde. Och detta skötte de med bravur. Stefan 
ska ju givetvis utmärka sig och minglade på sitt eget sätt. 
Han stod utanför och höll hov. D v s lät alla komma till 
honom. Och kom det för många svenskar flyttade han sig en 
bit. Så kan man ju också göra.  
 
Det var fullt röj på dansgolvet! Och för er som inte visste, har 
vi en egen John Travolta i VRS: Manno från Torslanda! Får 
ni chansen så spana in honom. Det är en fröjd att se!! (se det 
som en komplimang, Manno) 
 
Vidare minnesbilder: En Chief på absolut max! Jag själv som 
sminkar mig på eget vis, genom att gnida mitt ansikte mot 
Taz för att sno hennes färg. Barpersonalens miner när jag 
beställde rom och cola... fifty-fifty. Ormen som gick runt 
några varv. Eggie, Marcel, Laura, Petra, John, Taz, 
Mosselman, Bacha, Grandpa, Waikikiman, Tinie… ansikten 
som fladdrar förbi i en aldrig sinande ström. Bara glada, 
groteska och sminkade ansikten. Knökfullt dansgolv, 
klirrande glas, tjoande, stimmande… 
 
Jag var bara tvungen att sätta mig för mig själv i ett hörn och 
bara titta på eländet, försöka slappna av i skrattmusklerna 
lite innan jag fick kramp. Och när jag satt och tittade på 
denna stora färglada gröt av glada människor kom tårarna. 
Av glädje, rörd. Va’ fan har jag gjort? Det var min bästa stund 
på hela festen. Jag hade aldrig klarat detta utan medverkan 
av så glada positiva och fina människor. Inte ett ont ord 
under hela resan. Inga klagomål värda att nämna. Riktiga 
partyprissar allihop, som inte en enda gång löjlade sig – ens 
med massor av dricka i kroppen… Lycka!  
Jag hade faktiskt bestämt mig att dra mig tillbaka i tid för en 

V
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gångs skull. Bussen avgick söndag 08.30. Men just då tänkte jag… SKIT I DET! 
Jag stannar tills det är slut. Det måste jag bara. Sen tillbringade jag ett par timmar 
med att försöka dra till ordentligt. Ska man vara bakis kan man lika bra göra det 
ordentligt. Det gick inget vidare. Det hände inte mycket mer med den 
berusningsgraden. Jag lämnade festen sist, tillsammans med Lasse, Mi och 
Classe. Vi tyckte det var dags när Sari började skura golvet. En lugn och stilla 
promenad genom en holländsk höstmorgon. Tror klockan var runt fyra?!  
 
Stefan: 
 

öndag morgon. Behöver jag säga mer om det sönderfall som kroppen 
vaknade till? Fast det var mer än så. Det var den läskiga känslan av att 
det var slut – och att som vanligt inte ha umgåtts färdigt. Enligt Nezze 

hade jag inrättat ett föredömligt socialt liv på terassen och jag minns tydligt att 
jag talat många olika språk flytande. Men det var inte tillräckligt. Jag var 
verkligen inte mätt på Holland. Sad Puppy – igen. Jävlar också! Jag sökte 
ljuspunkter i tillvaron. Sådana fanns förvisso för den som sökte.  
 
Monika hade till exempel uppfunnit ”den onda kaninen” på bussen hem från 
Amsterdam. Med denna gick hon omkring och försökte inleda terapisessioner 
med särskilt känsliga personer. Det visade sig att folk blev högst olika störda av 
att tala med en ”ond kanin”. Bosse blev så störd att han har tillbringat hela 
måndagen med att surfa efter kaninburar meddelade han mig på telefonen idag 
måndag. Den onda kaninen gjorde flera framstötar under resan hem, blev 
avrättad åtskilliga gånger, på flera olika sätt, bara för att återuppstå. Som alla vet 
kan ju inte onda kaniner dö under halloween… ☺ 
 
Ett annat glädjeämne var naturligtvis att höra om den svårartade reningsprocess 
och exorcism (infettning och avfettning) som världspresidenten herr Lähnn varit 
tvungen att genomgå på hotellrummet klockan halv fem på morgonen för att 
avdiaboliseras. Vid frukosten hade han fortfarande en lätt rosa ton, vilket elegant 
dolde den sannolikt lindblomsgröna ansiktsfärg som annars skulle ha lyst 
igenom. Vi njöt våra TREO samman i tysthet och det manliga samförstånd som 
uppstår när den enes hudfärg är i samma nyans som den andres ögonvitor. 
 
Bussresan hem begicks under relativ tystnad – jag misstänker att det inte bara 
var utmattning utan också fler ”Sad Puppies” än jag på bussen. Jag fann en viss 
tröst i en jävla naturfilm om pingviner som Nezze satte på. Det kunde varit värre, 
tänkte jag halvsovande. Man kunde ha varit pingvin på sydpolen… 

 
Någonstans i Tyskland tankades bussen och så hade vi lunchstopp. 
Tomas, Monika, Kirsten och jag hittade ett lunchställe med en bra buffé. 
Matlusten var väl sådär, men man säger ju inte nej till salt och fett en 
sådan dag – och Colan var kall och söt. Klart bättre än Burger King, som 
de flesta andra gick till. 
 
Sedan var det bara att deppa vidare hemåt, med en kort humör-
svängning vid Bordershop. Där bar vi oss alla åt som helt normala 
svenskar och kom tillbaka med fulla påsar med diverse godsaker.  
 
Vidare halvslummer och så var vi hemma i Svedala. (Om det hade varit 
så väl) Många hade en bra bit till att åka. Bosse till Växjö, jag och Monika 
till jävligt nordvästra Österlen (Mölnlycke) och Manno till Hisingen. Fast 
mest synd var det allt om våra norska kamrater! När jag är hemma har 
de trettio mil till, tänkte jag medlidsamt. Tappert! Men så är det när man 
måste vara hemma till på måndag. 
 
Monika och jag lastade bilen full med gods från Bordershop och satte 
kurs hemåt. 01.15 var vi hemma efter dryga 17 timmar på väg och man 
kan väl säga att måndagen framlevts i ett töcken. Dessbättre är jag 
undervisningsfri på måndagar, så jag kunde ta bondpermis. 
 

S 

Den onda kaninen! 
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Jag vill tillbaka till Holland och alla sköna bröder och systrar 
där - genast. Det får bli Matjesfest till våren. Är det för kallt att 
åka hoj får vi väl charta en buss igen eller kapa ett flygplan – 
eller vad som helst. Det är inte mycket att välja på. Dit skall vi 
igen! Så är det bara… 
 
Nezze: 
 
Hemfärd. Behöver jag nämna att bussen avgick i tid? 8.30 är 
tidigt när man kom i säng fyra timmar tidigare. Men jag fick till 
och med i mig lite frukost. Vad har hänt med mig tro? Nu 
kommer jag i skrivande stund inte ihåg vem som kom på den 
briljanta idén att göra en sista sorti. Kan det ha varit Robban – 
eller Stefan? Det hade inte förvånat mig oavsett. I vilket fall 
gjorde vi en liten, liten omväg och körde förbi Vuurkuil, där 
några holländare faktiskt var ute och spatserade. Vår 
eminente chaufför Kent hängde sig med glädje på busstutan 
och vi vinkade som galningar. Tror vi väckte hela området. 
Två minuter senare kom mycket riktigt ett sms från Petra: 
”Thank you for the wake up call!” 
 
Söndagen tillbringade vi på resande fot i 14 timmar innan vi 
var framme i Svedala. Bokstavligen. Det gick. Inte vidare 
högljutt i bussen. Tror vi hann med tre dvd filmer. Några 
pauser samt stopp på Bordershop och så vi var nästan 
hemma. Vid det tillfället var jag inte ett dugg avundsjuk på 
norrmännen som skulle tillbringa hela natten i bilen hem.  
 
I vilket fall var jag hemma c:a 23.00. Trött? Ja, faktiskt helt slut 
- men lycklig! Det kommer nog att ta ett tag att smälta den här 
resan. 
 
Och till er som var med: Tacka inte mig! Det var alla ni som 
gjorde den här fullständigt vanvettiga resan till den succé det 
blev. Jag vill tacka er av hela mitt hjärta för möjligheten till den 
överraskningsfest jag länge velat göra hos VRA Holland. Utan 
er hade det inte gått.  
 
Hoppas bara att vi kan göra om det någon gång. Fast då i en 
mer officiell version. Kanske till Matjesfest i april? Då kommer 
jag och Svenne i så fall att ringa Kiviks Taxi, boka buss och 
begära Kent som chaufför. Maken till pratglad och trevlig 
människa har jag sällan träffat. 
 
Tror jag har fått med det mesta. Svårt att beskriva denna 
”happening” med ord. Jo förresten… två: 

 
DIKKE KNUFFEL!!! 
(slå upp det på Google Translate om du inte vet vad det betyder) 
 
 
Hälsningar från Nezze & ”Sad Puppy” ☺ 

Ljusrosa låg han där och avtecknade sig mot den blå 
plyschklädseln! 


