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Om dokumenterandets vikt och lite om vad vi
pysslar med bakom ridån för tillfället…
Under hösten 2011 förberedde vi för mässan i Göteborg. Det är en del pill.
Visserligen är vi många som jobbar med det hela, men – det är som sagt en del pill
för var och en av oss…
Uppgift ett för min del var att fixa till en video att köra i mässmontern. Med ny dator
(Intel I7) och ett flång nytt exemplar av Avid Pinnacle Studio HD Ultimate, Blu-Ray
brännare och ett gott humör tog jag mig an uppgiften med tillförsikt och bläddrade
ner i mina video- och bildmappar för att börja fynda material.
Det tog inte lång stund förrän kallsvetten bröt fram. Vad hade jag pysslat med
sistlidna år? Det fanns inte mycket att beskåda. Om man nu skall visa bilder och film
på vuxna män som gör saker tillsammans, vill man ju helst att det skall vara från
sistlidna säsong, annars är det garanterat någon som påpekar det och har
synpunkter. Som informationsansvarig får man många synpunkter, från alla håll och
kanter – jämt…
Jag kom ihåg! Stora delar av
sommaren försvann på grund av en
seg luftvägsinfektion och tvenne
antibiotikakurer. Internationella i
Belgien gick fetbort eftersom den
låg mitt i skolstarten, en av de få
starter som dessvärre är svåra att
skippa om man är lärare. Vid sidan
av Chappen och Tånga var jag rökt.
Detta har inte hänt. Det är ett illasinnat fotomontage av
#6070 där det antyds att det skulle ha druckits Tequila och
pilsnerdricka i Mexicobyn på High Chaparral. Fjärran är ännu
sensommarens lunginflammation…

Fanjävla! Min vana trogen sköt jag
på det hela och ägnade mig istället
med liv och lust åt att beställa
kawameller, göra blickfång och affischer, förhandla fest på Bolåsa tillsammans med
Klas och förhandla om min budget med styrelsen och sedan Klas. Det tog ett tag,
men datorn stod där och värkte av brist på material och förr eller senare var det
liksom tvunget…
Jag drog en repa in i galleriet. Hur kul var det? Den mest talrike bidragsgivaren där
var undertecknad som lagt upp bilder från Monikas kamera. Vad har hänt? Varför
lägger inte folk upp bilder längre? Det är Facebook! Förbannade Facebook! Folk
begraver sin dokumentation i en amerikansk gratissajt, överlåter äganderätten till en
jättekoncern, förvandlar sig villigt till en handelsvara för reklam och låter sedan det
hela falla i glömska i den rasande takt som det staplas trivialiteter, banala sentenser,
bilder på skojiga djur och kramiZar ovanpå senaste inlägg. Nu var det inte bara
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genen för informationsansvarighet som triggade, utan också historiafrôknen för det
hopplösa källäge framtida forskare kommer att få när de skall försöka dissekera
morgondagens arkiv, där
världsmedborgarna har lagt
upp slumpvisa hagelskott av
media, fördelat på mer eller
mindre obskyra, globalt
spridda webbställen. Men
det är klart, man får ju förstå
folk - i Vulcan Riders
Swedens galleri är det ingen
som skriver kramiZ! Suck,
Jag hatar Facebook. Finns det något mer irriterande än när någon
stön och Treo! Jag började
amerikansk snorunge kommer på ett genidrag, skriver en programvara
misströsta, nu på fullt
och blir miljardär?
allvar…
Som vanligt fanns det nu inga egentliga orsaker till min deprimerande svartsyn, när
jag väl hade satt mig och funderat på lösningar. Det handlar bara om att ha lite
ytterligare koll ☺!

På Varbergsträffens tioårsjubileum var jag inte heller. Bra att det fanns
både bilder och video som andra fixat. Bilden stulen i galleriet!

En svårimponerad ystadbo, inte helt opåverkad av charmen från en
bruksmaskin i V8-format. Bilden från Gränsö. Tur att moppen inte var
grön, för då hade det kanske blivit affär ☺

I min omedelbara mässgruppsnärhet fanns ju till
exempel Jörgen (DA
GBG) som ju är en trogen
dokumenterare och vän.
Han hade varit ute på en
serie dåligheter under
säsongen, medan jag låg
hemma och kurerade mig.
Det fanns alltså massor
filmat från årets skottlandsresa, som Jörgen
villigt ställde till förfogande.
Det fanns också färdiga
bildspel från Varbergsträffen och lite annat smått
och gott, som jag tacksamt
tog emot. Stefan och
Karin Bresche hade filmat
en del från Varbergsträffen
och efter att ha lyft på
luren, kom det en
högupplöst videofil från
denne namne och hedersman. Riksträffen hade jag
själv filmat på och
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suveräna och bussiga Judith i Landskrona hade använt sin helmetcam och tagit
sköna vidvinkliga åkbilder både från Fylerundan och rallyt på Tånga. Det rasslade till
i brevlådan flera gånger och saker började kännas lite bättre.
En grej kan man säga om vulcanister i allmänhet och om ovanstående i synnerhet:
Behöver man hjälp, så får man det och det direkt och alltid med gott humör! Tack!
Juste – jag hade video. Nu
handlade det om bilder. En
montervideo kan ju inte bara
innehålla bilder på Stefan och
Monika i Skåne. Jag ringde ett
paniksamtal till Taggen. Till
skillnad från mig hade denna
skumma
typ
tillbringat
sommaren med motorcykelåkning och dessutom bor
karl’n ju norr om polcirkeln
Visst är det jobbigt med vår, go’a vänner och Österlen! Tur att ingen
(Uppsala), vilket gör att han
skrev i Tanken om årets lyckade Fylerunda. Nu finns det mindre att
emellanåt styr kosan också till
förneka ☺
vännerna norr om Vättern.
Hans flinka kamera har ju också ett väldokumenterat rykte om att ha eviggjort många
händelser i vulcansammanhang. Som väntat var det bingo! Han hade inte bara bilder
– han hade under sommaren också lekt med videofunktionen på sin Nikon
systemare och lämnade också villigt HD-video på karaoke i Tydinge och lite från
Gränsö. Lägg till detta ett batteri av bilder från olika möten i landet, från Gävla/Dala,
Sörmland, Belgien och Bohuslän. Jag var hemma. Tiden medgav inte vidare jakt, så
norrlänningarna må förlåta mig, men ni får faktiskt skylla er själva lite också för att ni
inte var med annat än i text i det som sedan kom att köras i montern på mässan.
Så kamrater och mötesdeltagare – detta är ett upprop! Se för f-n till att lägga upp
bilder i vårt galleri! Hur skall vi annars kunna minnas och hur skall nya medlemmar
annars kunna kolla in oss? Och hur skall vi kunna fortsätta att skriva historien om
Vulcan Riders Sweden? Ta för vana att lägga upp lite bilder i galleriet när du
vulcaniserat. Större grejor kan vi skapa gallerier för, så slipper du lägga på eget
konto. Bara säg till så ordnar jag eller Göran det på studs. Maila webmaster. We fix!
På tal om det där med historieskrivning, förresten…
Hur länge sedan var det som DU skrev en Tanke och skickade in? Länge sedan?
Aldrig? Kom att tänka på detta just häromdagen. Vi är (numera stämmer ju dessutom
medlemsantalet) 5904 medlemmar. Jag vill påstå att de flesta av dessa kör eller åker
på sin motorcykel och får med hjälp av denna suveräna och fullkomligt onyttiga,
onödiga och svindyra leksak vara med om både romantik, äventyr och festliga grejor
med eller utan sina bröder och systrar i Vulcan Riders Sweden. Jag tackar så hjärtligt
för hela fem (5) inskickade texter där ni berättar om allt kul eller andra upplevelser
under året. Av dessa fem är Monika en och det räknas inte eftersom hon är jävig då
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hon bor med slusken som skriver detta. Janne i Alingsås har skrivit två (extra plus i
kanten till denne produktive skribent) Nezze och Inger Brosved lämnade varsin.
Stort tack kära vänner! Frågan gäller
dock vad ni andra 4999 gjorde? Är ni
blyga? Har ni det så urbota trist att ni
inte vill delge oss andra? Var ni så
upptagna med vardagspusslet, att ni
inte fick tiden att räcka till? Är ni lata
och vill helst inte bidra utan bara suga
ut det gottiga?

Mycket klokskap och mycket kul finns att läsa i Tanken.

Naturligtvis är det inte så! Ni tänkte inte
på det, helt enkelt. Möjligen så blygs ni
också en smula. ”Inte har jag något att
berätta”… eller ”Det jag läst där är så
himla mycket bättre än det jag själv”…

Låt mig avsluta tankemoralpredikan med att klart och tydligt klargöra en sak. Dina
erfarenheter, tankar, minnen och upplevelser är en omistlig del i berättelsen
om Vulcan Riders Sweden! Det finns ingen skala som avgör viktigt eller oviktigt, det
är heller ingen rättstavningstävling eller kamp om bästa layout. Vill du, så hjälper jag
dig med formaterandet. Ingen skall halka på bristande datakunskaper! För den
som scrollar i Tanken och läser bland alla de texter som finns arkiverade där,
framstår det ganska snart att läsvärde i våra sammanhang hänger väldigt lite
samman med stilistisk, finess eller goda layoutfärdigheter. Utan alla små sköna
vardagsbetraktelser om ditt och datt – och hojen i synnerhet, skulle Tanken bara
vara en festkrönika och det är den inte avsedd att vara. Tanken är det kollektiva
medvetandet och den kollektiva historieskrivningen om det som de flesta av oss
tycker är en av de käraste delarna av livet, nämligen hojen och VRS. Utan Tanken
ingen historia, utan Tanken är varje medlem som lämnar oss en, också ur
upplevelse- och erfarenhetssynpunkt, förlorad vän och medlem. Tanken är kort sagt
en av våra allra viktigaste delar på webben. Så skriv en tanke då och då – och skicka
gärna med några bilder, så lägger vi ut till andras nöje och dessutom till oss
dokumentationsgubbars fröjd!
Hur det gick med mässan? Bra antar
jag? Tror att vi hade försäljningsrekord
i klubb-shopen, ingen klagade på
montern, de tio kilo kawa-mellerna tog
slut och festen var välbesökt. Vi i
mässgruppen fick ont i kroppen och
ölen på mässan var svindyr. Fast vi
drog några medtagna hos YCC. Vore
kul om någon annan skrev och
berättade lite om vad ni gjorde under mässdagarna, för vi i mässgruppen var ju mest
på plats i montern…
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Nu är i alla fall mässan passé för i år och söndagen den 26 februari skall vi utvärdera
i mässgruppen. Förhoppningsvis får vi lite erfarenheter och ny kunskap som
”Nationella insatsstyrkan” kan ta med sig upp till nästa år i Stockholm.
Sedan ungefär en vecka tillbaka har Tånga hamnat i totalfokus. Arbetet med Tånga
Hed och vår Riksträff pågår i princip året runt och Lasse har sedan länge både bokat
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anläggning, artister och annat. De olika grupperna pillar på sitt håll och Lasse sitter
och gnisslar med den slutgiltiga träffbudgeten, som skall godkännas av styrelsen.
Det gnetas och förhandlas rejält kan jag berätta, för det handlar ju verkligen om att få
ut maximalt värde per krona för alla glada träffdeltagare. Själv är jag välsignat befriad
från alla saker som handlar om budget och kassaböcker och det skall vi alla vara
glada och tacksamma för. Istället har Grasse och jag börjat förbereda för information
och anmälan via webben, som ju traditionsenligt skall ut i mitten av mars,
tillsammans med preliminärt program etc. En del kontakter och marknadsföring sker
redan på den internationella VRA-sajten, så folk långväga ifrån skall ha en chans att
planera. Avstämning sker mot barpriser inför träffvalutan som skall göras och tryckas
och så...
Detta är alltsammans en del av den årligt återkommande vulcancykeln. Det mesta
återkommer i stora drag varje år, men en del nytt och en del produktutvecklat blir det
också. Personligen tycker jag att det är extrakul att gotlänningar och östgötar har fått
så bra flås på sina träffar och Dellenträffen med Nilsner och hans mannar/kvinnor
kommer starkt. Det innebär att vi igen har en serie lokala träffar i våra regioner, vilket
är kanonkul. När man är informationsansvarig får man ofta ha med ett finger i varje
syltburk. Oftast är det en ganska blygsam insats – en liten trycksak eller en pin eller
nå’t, men man får koll, stenkoll faktiskt! Med den kollen, kan jag se folk in i ögonen
och säga att det finns all anledning att vara stolt för allt det som VRS faktiskt gör
under ett år tillsammans, över hela landet! Det finns ingen annan hojorganisation
med en så aktiv agenda! Det framgick t ex när vi snackade med YCC:arna på
mässan.
Här sitter jag och bluddrar – och samtidigt slutar jag bli irriterad över bristen på
medlemmarnas inskickade bidrag till Tanke och Galleri. Bra va? Precis när jag
skriver detta, dimper dessutom den första Tanken för året ner. Det är Slipsen, som
spinner loss inför årets Rookierunda. Hedersman! Nu slipper jag skälla på
nyhetsbullen. Han fattar att det inte bara är funktionärernas jobb att stå för
dokumentationen. Respect!
Det får väl räcka så älskade vänner i VRS! Jag utgår att vi ses på Tånga. Tånga är
visserligen stundtals en jobbeträff, så jag kanske inte är mitt allra mest sociala jag
ifall det blir mycket att göra för Transport & Allfix, men alla brukar ju hjälpas åt och
eftersom Monika sitter i receptionen hela tiden, jämt, jämt, jämt, så får ni ta hand om
mig så fort jag inte måste vara körklar, så jag verkligen hamnar i det dåliga sällskap,
som så ofta utgör en lyckad träff. Ser verkligen fram emot att träffa alla gamla och
nya go’ingar igen! Och ni som är nya och ännu inte vet det som vi andra vet:
Riksträffen är inte valbar – den är obligatorisk för alla som vill ha sommarens
bästa upplevelse! Åtta legendariska tångaträffar gjorda…
Prognosen är synnerligen god för den nionde! Let’s Get Medieval…
kramiZ!

