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27 år gammal dröm blir sann

Nej, om du tror efter att du läst denna artikel att jag plötligt är i en ålderskris vilket innebär 
att man gör allt för känna sig/verka yngre genom att färga håret svart, skaffa tatuering, leva 
farligt och jaga lammkött... DU HAR DÅ ABSOLUT FEL, kära läsare. Men jag letar ständigt
efter saker som förgyller vardagen – jag vill kalla det "att njuta av livet". 

Med åren har det känslan avtagit, men jag minns det som igår och nu så här med facit i hand kan jag
tala om att det är lätt att återfå känslan. Varje åren då våren kommer, perioden då värmen är här och 
man längtar efter friheten som man förr upplevde då och då. Jag pratar naturligtvis om en speciell 
frihet. Jag kallar den ”Frihet på 2 hjul” och jag tror du redan gissat rätt, det handlar om att åka 
motorcykel.

Det värsta suget kommer alltså våren, oftast i maj. Å våren, när kommer den? Jag vet inte exakt var 
det är, men för mig så känns det bara plötsligt NU ÄR DET VÅR. Man riktigt känner och vill 
liksom Ronja Rövardotter ta fram sitt vårskrik för det bara spritter i kroppen. Ja, du hade säkert 
skrattat om du då utan att jag märkte att du stod i min lägenhet och kunde se mig fullt påklädd i 
MC-munderingen. Javisst, hjälm och handskar var också på där jag stod framför toalettspegeln och 
drömde mig bort... Det var aldrig så att jag ägde någon hoj, men brukade hyra då och då. Hojen 
hade stort Prio under mitt liv då. Jag skulle med lätthet kunna leva på endast makaroner eller ett 
paket ärter flera veckor, bara jag fick min vecka då jag kunde hyra hoj.

Vad är det för speciellt med båge då, tänker du. Ja, min lilla bågetid har gett mig mycket erfarenhet 
och utan att först tänka skulle jag svara att jämfört med att sitta bakom en ratt i en plåtlåda dvs bil så
ger hojen direkt en frihetskänsla.

Som hojåkare ligger man med hojen i en kurva så hojförare behöver vara mer vaken än bilföraren. 
Jag tror aldrig jag mött bilägare hälsa på varann bara för att dom båda är bilförare. Knuttar hälsar på
varann (om det inte är en nykläckt sådan J). Min bild av knuttelivet må vara en liten tid men gav 
mig precis det jag behövde för att längta till det varje år.

Jag minns dom där gångerna när man mötte upp andra knuttar och snackade bort en massa tid. Jag 
var direkt accepterad för att jag var knutte. Ingen jämförde båge utan det fanns en oskriven 
sammansvettsning mellan knuttar. Varför inte nämna den gången vi var tre personer på 2 hojar på 
väg mot Göteborg. Vägen var stor och blöt av det långvariga regnet så vi bestämde oss för att 
svänga av vid närmaste ställe för att torka och fråga någon om var vi befann oss. Vi parkerade vid 
det närmaste hyreshuset som bestod av tre våningar. Utanför huset stod det redan parkerad en annan
båge. Väl inne i husets farstu började vi knacka på dörrar. Ingen öppnade utom den sista lägenheten 
högst upp. Dörren öppnas faktist av knutten som ägde bågen utanför huset. Mannen som var i 
medelåldern gav upp ett stort leende när han såg på oss och skrek
- Knuttar !!!

Vi berättade om vårt dilemma för denna knutte som direkt svarade med frågan;
- Ni kan väl sova här?



Tänk dig själv, kära läsare, Här kommer 3 vilt främmande människor som inom loppet av 10 
minuter blir erbjudna att sova över hos någon som inte alls kände oss...
När regnet hade lagt sig senare på kvällen körde vi runt i Maiestad som platsen heter med knutten 
som guide. Morgonen därpå fortsatte vi 3 mot vårt mål och i min innerficka fanns det 
telefonnummer till andra knuttar som vi hade fått av värden och även en inbjudan till en senare 
MC-karavan som skulle ske i Sverige...

 

Andra trevliga knuttar skulle kunna nämnas, eller varför inte dom där man bara tecknade till under 
färd och aldrig pratade med. Man kunde köra ifatt andra bågar och slå följe med dom och alla, även 
jag turades om att ligga i täten av den nya lilla MC-karavanen.

Många positiva saker hände på dessa resor som gjorde att jag kände att det var rätt för mig.

Drömmen blir sann
Inom loppet av en vecka så var jag plötsligt ägare i
somras av min första hoj. Dagen "D" fattades bara då
den blev godkänd på besiktning efter att ha stått still så
länge. Jag kallar det dagen "D" för om besiktningen
skulle gå bra, så kunde jag äntligen nyttja underverket.
Det visade sig bli en dag full med utmaningar så det
räckte.

Dagen "D" kom och jag skulle besikta hojen i Köping,
och fastnade i något projekt så tiden glömdes bort
kvällen innan så den blev lite sen. Nåväl jag hade
förberett både GPS och att skriva av för hand
vägbeskrivning till besiktningen. Nu så här i efterhand
kan jag tala om att det ej var bra ideer. GPS som tas upp
då och då från fickan, uppdaterar inte var jag just då
står, vilket skapar problem att hitta. Även dom
handbeskrivna noteringarna kan vara svåra att följa då
vägbyggen pågår.

En häftig körning dit. Allt detta missplanerande gjorde
att jag missade besiktningstiden 11:10, för jag kom fram
först kl 11:35. På plats fick jag ny tid samma dag 14:10.
Jag tackade ja. Jag snackade lite med en annan knutte
och sen -Jaha, vad gör man i Köping för att slå ihjäl ett
par timmar. Med rädsla för att inte hitta tillbaka i tid
ville jag vara i närheten.

MAT !!! skrek magen och jag begav mig till den välplacerade höga skylten macdonalds, även fast 
jag hade svurit att aldrig besöka dom igen. Macdonald måste jag säga var bra över förväntan, då jag 
tidigare mötts av dålig mat. På väg tillbaka passerade jag ett företag som sålde kök… 
- OK! så jag kunde få lite inspiration också på köpet, tänkte jag. Så det gjorde jag. Och visst fick jag
inspiration och säljaren fick uppdrag att kolla upp något och återkomma till mig via mail.

Vädret ändras
Det började mulna på och när jag kom fram till besikningen 1,5 timme innan det var dags, började 
det att droppa från himlen. Det plingade till i telefon som sa att jag hade vara att hämta på 
Elgiganten. Ett beställningsstrul som pågått sedan vecka 24 och resulterade i att jag fick vara för 
800:- gratis. Jag smailade till och tänkte "-det var en bra affär". Träffade lite andra knuttar och den 
sista som kom insusande på en gammal encylindrig sak gav mig flashback till filmen "Grabben i 
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graven brevid" då knutten nästan direkt kastade ur sig "-jag är bonde". Jag smailade till inombords 
och tänkte på 08:or man ibland möter, som snabbt deklarerar var dom kommer ifrån… Men denna 
knutte var precis som hämtad från filmen… :)

Snart var det dags och dom ropade att jag kunde besikta en halvtimme tidigare… YES nu skulle det 
visa sig om jag problemfritt kunde fara härifrån och tänkte samtidigt "-om jag nu HITTAR hem". 
Besiktningskillen som också var en knutte var trevlig och tipsade mig lite. Allt var OK och 
besiktningskillen sa att jag gjort en bra affär för hojen var ju som ny och sa sen att jag inte behövde 
betala högre avgift för att jag missat första tiden.

Dag att dra hem i vädret som nu hade ändrats till lättare men stadigt regn. Strax blev det ösregn, 
men jag fortsatte till sista anhalten macken innan jag skulle lämna köping. Ha nu i åtanke, kära 
läsare att min klädsel endast var hjälm, väderskyddad jacka och skinnhandskar. I övrigt var klädseln
vanliga jeans och lågskor. Så in på macken kom jag blöt. Träffade en trevlig knutte bakom disken, 
som berättade att han betalade ca 50% mindre än mig i försäkring för att han fyllt 50. Hans hoj var 
ändå en 1200-1300 CC och jag förvånades över denna skillnad., då jag bara är 3 år yngre och har en
535 CC. Han serverade mig en god korv som jag hade beställt och gick ut genom dörren och till 
hojen.

Regnet hade upphört då jag stegade upp på åket. Men det dröjde inte lång tid förrän ösregn 
påbörjade. Vilken prövning…

Slut nu dina ögon, kära läsare och se framför dig en blöt katt ända in på kalsingarna som far fram i 
60-70 på 90-väg, för han är rädd för vattenplaning. (javisst, det är inte lätt, för en katt har ju inga 
kalsingar...). Hur skulle du reagera om du såg denna katt som samtidigt satt och skrek av lycka för 
att han äntligen efter 27 år får framföra sin egen hoj, vilket du inte kan veta när du ser katten. Det 
borde sett roligt ut…

Väl en bit från E-tuna övergår regnet till solsken och solbrillorna åker på. Fortfarande dyblöt i 
plaskande skor bestämmer jag mig för att dra till en släkting som bor en bit utanför Eskilstuna. Inne 
på en affär köper jag fikabröd till det kommande besöket och får samtal av syrran som frågar om jag
vill kolla på ett husprojekt först. Vi ska mötas på en väg mot huset. Efter fler ordväxlingar möter vi 
varann och fortsätter mot huset gemensamt..

En parantes
En liten rolig mellanhistoria hinns med från syrran om när hon skulle möta mig. Hon mötte en MC 
som hon trodde var jag, hon körde efter hojen med sin bil. Hojen stannar på en parkering. Syrran 
stannar bakom, innan hon hinner kliva ur och prata med "mig" som hon tror det var, så åker MC:n 
iväg i full fart, och syrran bara sitter och gapar av förvåning. Den främmande MC-killen kanske 
trodde hon var en snygg vägpirat som drog nytta av sitt utseende :).

Dagen fortsätter
Vägen till huset var en liten asfalterad 70-väg som gick upp och ner och var kurvig, vilket gjorde att
man både fick gasa på, släppa gas, svänga hit och dit, och ligga i kurvor… en underbar hojträning…

Jag fick se en häftig strandtomt. När vi var färdiga drar vi till fikat. Vi fikade men jag glömde bort 
fikabrödet i min väska :). Klockan började bli 18:30 och jag tänkte hinna sticka till Elgiganten som 
skulle stänga kl 19. Jag for i väg och strax innan stan började hojen gå ojämt. Jag tänkte att det var 
soppan och satte på reserven. Jag pillade tyvärr på shoken också… -säkert dumt !!!

Hojen dog i sissta kurvan innan stan. Jag fick igång den till slut men bara tomgång gjorde att den 
stannade. Jag tog mig till en OK/Q8-mack. Precis innan tankningen var den hojen död och batteriet 
började bli helt urladdat av alla startförsöken. Jag tankade och började dels skjuta på hojen och 



ibland sittandes på hojen, skjuta hojen framåt med fötterna. Man behöver växla metod för vi pratar 
om en maskin som väger ca 220 kg.

Dagens sista samarit
Jag tänkte att jag drar bågen och ställer den vid en MC-verkstad, låsa den för natten och gå hem 
vilket bara var 1-2 km från verkstan. Sen planerade jag att återkomma dagen efter för att lämna in 
hojen till verkstan..

Jag hade kanske dragit bågen ca 2 km och höll på att ta mig förbi några gamla lador då jag hörde 
någon vissla. Jag vänder mig om och ser en medelålders man utanför ett garage som ropar att han 
vill hjälpa mig. Jag drar bågen dit och det visar sig också vara en knutte som har garaget för att med
sin son för att fixa sina folkracebilar. Sonen är inte på plats. Han laddar batteriet och kollar tändstift 
samtidigt som vi snackar hoj och folkrace. Under tiden hinner sonen också anlända. Jag ser på 
sonens min att han skiner upp då vi pratar folkrace och båge. Jag frågar sonen, som redan sagt att 
han kör en offroadhoj, om det är han jag sett dra på 2 hjul på stadens gator. Han ler stort och säger 
att det kan det vara. Pappan fortsätter med bågen och berättar att den bara går på en cylinder, men 
att den andra vill komma igång, när han varvar motorn som bäst. Jag frågade om jag kommer märka
av när den den andra cylindern också går. Absolut, svarade båda i kör, och sonen skojar med att 
säga att det kanske är jag sen som kommer dra upp min båge på bakhjulet…

 

Batteriet är snart laddat så jag kan fara till MC-verkstan, parkera den och gå hem. Innan jag drar 
tackar jag för hjälpen och frågar jag pappan om han ska vara på plats nästkommande kväll. - Ja, 
svarade han och tillägger att jag inte behöver komma tillbaka och tacka.
- DET KAN HAN GLÖMMA ! tänkte jag för mig själv. På vägen hem fundrade jag på den 
händelserika dagen. Jag var absolut nöjd. Redan nu hade jag blivit påmind om tjusning av att äga 
och köra hoj. Mötande hälsningar vid åkning, trevliga människor, gemenskap och hjälpsamhet. Å 
detta var bara min första dag som hojåkare. Vilka äventyr jag säkert kommer fortsätta möta… Jag 
skrattade och tänkte på vad dom sagt om när den andra cylindern funkar. Jag hade tyckt att det 
funkade bra förut när jag körde och nu kanske jag skulle få MER kraftpaket… Väl hemma är jag 
trött. Lite snack med den undrande pappan, lite TV-koll och sen blev det till att sussa…

 

Ny dag
Strax efter öppningsdags kl 9 lämnade jag in bågen och dom ringde mig några timmar senare med 
svaret att hojen nu funkar. Fantastiskt…. Jag fick beräftat att felet var att den stått så länge oanvänd.
Förgasaren behövde rengöras. På kvällen åkte jag och lämnade en chokladask till samariten. Allt 
löste sig bra. Jag har en bra båge som fått tillsyn och behövlig service. 19 mils utmanande träning 
första dagen och redan en jättefin introduktion inför hojlivet. Å detta är bara början… Fantastisk !!!

 

/Ludde


