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Å bytte plass var lettere tenkt enn gjort. Terje
Wollertsen (49) bruker protese. Det venstre benet ble
amputert ved kneet etter en bussulykke da han var fem
år.
Friske ben til å betjene gir og brems er en forutsetning
for å kjøre MC, men 44 år etter ulykken tok Wollertsen
MC- lappen likevel.
HARLEY PÅ IMPULS. Motivasjonen står under en
presenning på gårdsplassen i Hokksund: En Harley
Davidson Ultra Classic Electra Glide med sidevogn, en
forkrommet drøm kjøpt på impuls for 290000 kroner,
ferdig registrert.
-Jeg tenkte skitt au. Man lever bare en gang. Når jeg
blir pensjonist kan jeg mimre om hvor moro vi hadde
det, og vite at jeg ikke har gått glipp av noe, sier
Wollertsen som til daglig er ITsjef i kommunen.
Det var der han traff han samboeren. Hun kjørte MC for
25 år siden, lenge før MC budeienes tid, og var blant de
første jentene som tok lappen på tung motorsykkel i
Norge.
-Jeg har alltid drømt om en tohjuling, men så var det
denne protesen, sier han. Han kan ikke gire med
venstrefoten.
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MOTIVERT. Et sterkt motiv for å klare MC lappen,
selv med amputert ben: Terje Wollertsen på sin
Harley Davidson Ultra Classic Electra Glide med
sidevogn som sto og funklet på gårdsplassen en god
stund før "lappen" for stor MC var et fullbyrdet
faktum. FOTO: LISA SELEN

PÅ BAKSETET. Så ble han eksosstegg i stedet. Først
på en Zuzuki 750 GSXF, så en Kawasaki VN800 Drifter
Forstørre bildet
Bestill bildet
helt til samboeren kjøpte seg en Harley Davidson
Heritage Softtail Classic. Det er mye som skinner i sort og krom under presenningene på Wollertsens
gårdsplass.
-Vi begynte å kjøre litt sammen med Harley Davidson Owner Group (H.O.G.) Chapter 2 i Hokksund,
veletablerte og velutdannede folk med en gjennomsnittsalder på rundt 40, som ikke hadde noe imot
Kawasakien. Men vi fant fort ut at vi måtte ha en Harley vi også. Vi har aldri brukt så mye penger på
motorsykler som i år, ler Wollertsen.
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LØSNING PÅ NETTET. Han har vokst opp med halvannet bein og har proteser i utvalg som andre har
dresser.
-Jeg har aldri sett på meg seg selv som handicappet. Det eneste jeg ikke gjør er å gå på skøyter, sier han og
glemmer at han faktisk heller ikke har kjørt MC, bortsett fra en pinglete Vespa med gir på styret, en gang i
ungdommen.
En dag han lette etter motorsykler på Internett kom han over siden til "Likevel MC", en MC klubb for
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handicappede, drevet av Hein Kvalheim som har tatt førerkort for tung motorsykkel, selv om han er lam i den
ene siden.
-Han har bygd om en BMW med sidevogn og lagt girsystemet på styret. Sykkelen viste seg å være til utlån for
øvelseskjøring for handicappede over hele landet. Jeg var raskt i Bergen med bil og tilhenger og hentet den,
sier Terje Wollertsen som kunne rydde unna argumenter om at det ikke fins øvelsessykler for handicappede
da han ringte biltilsyn og kjøreskole. BMWen står også på gårdsplassen. Wollertsen skal montere et lignende
girsystem på sin Harley.
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HASTVERK. -Jeg har alltid hatt lyst til å kjøre tung motorsykkel, men det er aldri blitt noe av å ta førerkortet.
Jeg trodde at det i min situasjon var forbundet med mye byråkrati, og aksepterte at det var slik. Den største
begrensningen har nok ligget mellom ørene, sier han.
Etter å ha gjort unna banekjøring, landeveiskjøring og teori gikk Terje Wollertsen opp til førerprøven for tung
MC. I høst skal han kjøre egen sykkel med bikkja Samson i sidevognen. Samboeren har jo sin egen Harley.
Den største begrensningen har nok ligget mellom ørene.
Terje Wollertsen
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