En årsvända med vånda
Utan att egentligen finna känslan på den korta provturen så tog
jag ändå beslutet att köpa den. Hur kan man resonera så?
Liksom kasta sig in i en affär som kostar mer än vad man nästan
mäktar med bara för att..!
Jag körde tillbaka till Johans MC, fast besluten att denna kan jag
nog vänja mig vid, denna kan nog bli min nästa Måns.
Men varför inte? Varför skulle inte denna kunna falla mig i smaken så som Måns gjorde när jag fångade honom?
Vem faller inte för Harley Davidson? King of the road? En svart
dröm med extra allt, som gjord för långa turer med frugan. Genom hela Europa, Tyskland, Frankrike med Provence, utmed
Rivieran till Italienska kusten… Undrar om hon vill åka med nu?
Borde kanske fråga innan jag köper för det är ju trots allt roligast
att göra saker tillsammans, åka hoj till exempel, åka HD…?
Den förra hojen, min 1600 Classic var ju för liten, tyckte hon. Hon
menade att sadeln som hon skulle sitta på såg för liten ut, ingen
Sissybar och kändes inte säker… Men är det verkligen så att hon
vill åka hoj? Eller är det jag som inbillar mig? Övertalar mig själv
att hon vill säkert bara jag köper en stooor hoj med stoor sadel?
”Ok” sa jag till Niclas hos Johans Mc. ”Jag tar
den under förutsättning att jag får nya däck
monterade”. Jag såg hur hans ögon glittrade
till och jag insåg att han gör en bra affär. Gör
jag en bra affär? Eller köper jag fel nu? Gör
om, gör rätt??
2 veckor senare hämtar jag ut hojen, precis i
tid för att kunna ge mig ut på en vindlande
färd i Norge, genom fantastisk natur och
slingriga vägar… på en HD som jag kört 3
km med… uj…
Jag hämtade HD:n den 28 maj kl 15.30 och resan till Norge började den 29 maj kl 0800…
Tiden räckte knappt till för att packa klart men det fick gå.
Tidigt på morgonen vaknade jag, totalt väck. Hade sovit som
en stock och kände mig som efter en brakfest, yr, desorienterad,
omedvetet medveten… Jag fick i alla fall i ordning på tentaklerna
så att jag kunde släpa mig ner till hojen och packa helt klart.
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Fullt medveten om att detta är en hoj med massa krimskrams och
knappar och reglage och fan o hans moster, grenslar jag hojen, slår
i foten i ryggstödet, tar tag i styret och tappar balansen baklänges
och inser att jag nog drar med mig hojen ner om jag inte släpper
styret. Släpper styret, faller bakåt, inser att grannens BMW-mc står
där, vrider kroppen och landar med faceplant rakt in i hans tank.
Hade jag haft läppstift så hade nog grannen undrat vad det var för
vidrig djävel som hade hånglat med hans BMW. Jag krånglar mig
upp och känner att pulsen gått upp, värmen stiger i mc-kläderna
och tiden börjar bli knapp. Jag grenslar hojen en gång till och lyckas vrida på dom rätta reglagen för att få igång tändningen.
Det är underbart med musik men att klockan 07.35 höra Metallica
på Bandit Rock på maxvolym i ett ekande garage får mig att skrika
rakt ut. Jag hittar avstängningsknappen och kan äntligen starta.
Tiden lyser på displayen att nu har du 20 minuter på dig att ta dig
till Kungälv, Rollsbo och det kan ju gå bra… In med Ettan och
iväg.
0,3 meter senare tvärnitar hojen och jag välter, jag tappar greppet
och hojen lägger sig på sidan. Paniken och tankarna rusar omväxlande genom hela kroppen och jag känner att jag vill gråta, sparka,
skrika och undrar vad för skit jag har köpt!
Då ser jag låset.
På bromsskivan sitter mitt lås som i sin tur sitter fast i en kedja,
som i sin tur sitter fast i en krok, som i sin tur sitter fast i betonggolvet. Hade inte spelat nån roll om jag haft en stridsvagn 103
fastsatt på samma sätt. Jag hade inte kommit loss ändå.
Nu ligger 418 kg motorcykel plus packning på backen, på sin
vänstra sida… Hur ska jag lyckas med att få upp detta åbäke?
Jag drar mig till minnes att jag sett ett klipp på youtube där en
man visar hur man reser en Goldwing om man olyckligt råkar
välta.
Jag ställer mig med ryggen mot hojen och böjer knäna. Jag tar tag
i vänster handtag med höger hand och sätter vänsterhanden under
sadeln och greppar om rörramen. Jag andas djupt några gånger för
jag vet att detta är ett kraftprov.
Sen lyfter jag. Inte nåt händer. Den rör sig inte.
Nytt försök. Jag tänker tillbaka på de dagar då man ung och fager
höll på med marklyft, fäster blicken i taket och tänker elaka tankar.
Nu ”lossnar” den från marken och jag börjar lyfta. Det är utan
tvekan det tyngsta jag någonsin varit med om men jag tänker ”nu
eller aldrig!” Det tar sekunder att lyfta den de första 2-3 decimetrarna… det tar dagar att klara sig genom mellanskiktet 3-6 decimeter. Benen skakar våldsamt och jag känner att det svartnar för
ögonen. Jag vrålar rakt ut och finner ny kraft någonstans ifrån och
lyckas till slut komma så långt att vikten lättar. Jag lyckas få fram
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stället och ställer ner hojen.
Totalt utpumpad vet jag att tiden rinner iväg och jag måste iväg.
Denna gång går jag på darriga ben och flåsande andning fram till
låset och låser upp. Ett sånt misstag gör man bara en gång…
Jag kör iväg och känner att det går bra nu. Det kommer att bli en
härlig tripp. För vad kan gå snett nu?
Följande 4 dagar var det en underbar tripp i fantastiska landskap
med massor av härliga stopp och god, norsk öl.
Trodde aldrig jag skulle säga det om norsk öl…
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Väl hemkommen, 4 dagar senare, summerar jag min resa. Jag är
inte riktigt överens med hojen ännu och inser att den är väldigt
mycket… av allt… och jag undrar om jag är rätt person att sitta
på en så …”mycket-hoj”…
Under sommaren åkte jag och frugan några mindre turer men det
tände inte till riktigt. Vi fann inte den där ”ständigt-leende”-känslan utan det blev mer och mer jag själv som drog iväg några
vändor…
Den hösten bestämde jag mig. Jag säljer den. Det var inte kul med
touring, framförallt när man inte kör touring-vändor.
Förslaget från jobbarkompisar om att vi ska på ny Norgetur togs
dock emot med förtjusning och det ledde till att jag bestämde mig
för att sälja efter Norgeresan 2015.
Tyvärr så blev resan till Norge inställd. Vi skulle åkt över Kristi
Himmelsfärdshelgen men då var det fortfarande snö och is på
den tänkta sträckan så vi valde bort dubbdäck och skoterställ
och ställde in resan. Även uppföljningstiden 3 veckor senare ställdes
in…
Då vaknar tanken till liv igen. Jag
måste sälja touring-delen av mitt
liv och återgå till åka-hoj-på-mittsätt-livet…
Hur var det nu med 1600 Classic?
Hur var den att åka omkring på?
Alldeles fantastisk!
Jag hade lyckats bra med min
Måns och till och med fått pris för
hur den var fixad, men det var ett
avslutat kapitel. Så den stora frågan var: Vad ska jag hitta på nästa
gång?
Jag tänkte en stund, men så bestämde jag mig för att vänta tills
Johans hade sålt HD:n. Jag skiter ju inte ut pengar och att sälja
en så stor och dyr(ja… den var dyr) HD kan inte vara lätt. Jag
räknade kallt med att det blir nog inget mer hojåkande för min
del denna säsong.
Tre veckor senare ringer en glad gamäng från Johans MC och
säger att den är såld. Snabbt o lätt och jag känner ingen saknad
alls, bara lättnad.
Då kliver jag in på Blocket och kollar runt lite och det allra första
som visas framför min näsa är en VN2000 och jag tänker: ”Wow!
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Den måste jag prova!”, tänker jag innan jag ens har klickat på annonsen. Utan att titta mer på annonser bestämmer jag mig för att
ta reda på mer. Jag frågar runt lite och får även massa tips på bra
VN2000 men inget som gör att jag tänder till…
Tills jag ser en hoj med longshots på.. och det är longshots:en som
lockar mig att titta närmare på den. En Skånehoj som går för en
relativt billig peng och jag bestämmer mig på no-time att detta
ska bli min nästa hoj. Man har sin smak och jag konstaterar att
den är väldigt lik Måns… men ändå inte…
”När det regnar som värst fattas de bästa besluten”. Napoleon kan
ha sagt nåt sånt men det gjorde han nog inte. Det var jag som sa
det till frugan när jag bestämde mig
att åka ner till Malmö och hämta
hojen. Då regnade det som allra
mest och jag satt hemma, sysslolös.
Min fru bara skrattade och till och
med uppmuntrade mig att ringa på
hojen! Sagt och gjort.
Dagen efter satt jag på Swebus.
5 timmar senare satt jag som nybliven ägare till en VN2000 i Malmö
och åt lunch med kära Nisse, som
bjöd på lunchen! Tackar!!
Hemresan var fantastisk. Jag har
aldrig kört mc på havsbotten men jag kan tänka mig hur det är.
Jag kan lugnt säga att det regnade, ända fram till Hallandsåsens
topp då vädret växlade till sol och jag kunde börja torka upp. Resten av resan hem gick som smort.
Jag är oerhört glad att jag köpt hojen och det som gläder mig
ännu mer är att så många gläds med mig.
Jag kan bara hålla med Klaus som hela tiden sagt att detta är
en hoj utöver det vanliga! En fantastisk maskin, ett underbart
vrid… 108 hästar på bakhjulet… den dô!
Jag har nu varit ute på min första tur med VRS-folket på
drygt ett år och det var gött att träffa er igen! Härlig fika och
härligt tjôôt. Jörgen valde Tjôtamacka som hade samma
effekt som att ge en duracellkanin anabola steroider…
Jag har väl aldrig trott att jag skulle bli så välkomnad tillbaka som
jag blivit. Tack till er alla. Jag ser fram emot många turer och
roliga stunder med er alla.

Bosse ”Slipsen” Nilsson
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