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Det låter som ett kostsamt projekt att sticka i väg 
på en hojresa genom Sydamerika i ett halvår. Men 
Jonas Fors Lellky och Roberto Toros resehistoria 
berättar motsatsen. Som en motreaktion till dagens 
konsumtionssamhälle bestämde killarna sig för att 
det går att åka i väg på ett äventyr – utan en massa 
pengar. 
– De flesta som funderar på en sådan här resa är 
rädda för att det ska blir dyrt. Vi vill visa att det inte 
behöver vara det, säger Jonas.

 
Den 10 november 2009 skeppade Roberto Toro och Jonas Fors 
Lellky sina BMW F 650 GS Dakar över Atlanten till Valparaiso i Chile. Det 
blev startskottet för drömresan som slutade ett halvår senare i Argentina. 
Då hade killarna avverkat 20 000 kilometer på hoj genom Sydamerikas 

bitvis mycket tuffa terräng. Men allt började under en backpackresa i 
Asien när killarna en dag fick för sig att hyra en motorcykel i Kambodja 
och upptäckte vilken ”makalös upplevelse” det var att ta sig fram genom 
landskapet på hoj.

– För första gången kom vi nära naturen och ställena vi besökte, 
berättar Jonas.

Där och då föddes idén till att göra en riktig långresa på hoj. Valet föll 
på Sydamerika, där Che Guevara 58 år tidigare hade farit fram på sin 
motorcykel, en resa som Guevara dokumenterade i sin bok 

– Det var en av alla böcker och filmer som vi inspirerades av när vi 
planerade resan, säger Jonas.

AMATÖRER PÅ TOPP

Det är som att köra i en tavla. 
Hela tiden.

Innan killarna kunde ge sig i väg behövde de åka hem en sväng till 
Sverige för att spara pengar och fixa sponsorer till sitt nya reseprojekt. 
När det mesta var klart var det bara en detalj som saknades. Roberto 
hade inget MC-kort.

– I Kambodja hade det gått att ”deala” sig fram på vägarna men när vi 
skulle ut på en längre resa kändes det nödvändigt att ha alla rätta pap-
per, säger han.

Roberto skrev teoriprovet två dagar efter hemkomsten. Sen följde en 
del strul med att boka uppkörningen. Till slut lyckades han få en tid på 
en skola i Eskilstuna. Det vara bara ett problem, Roberto skulle köra upp 
för tung behörighet, men själv hade han bara kört lättare motorcyklar. 

– Jag kom dit en dag innan och fick tillstånd att låna en ”tung” hoj 
över natten. 

Den kvällen var Roberto ute på banan och spenderade timmar med 
att nöta teknik.

– När det väl var dags att köra upp tänkte jag bara, ”nu får det bära 
eller brista”.

Som tur var gick det bra och nästa dag kunde Roberto hoja hem. 
– I slutänden tog jag mc-kortet på en månad, något jag är stolt över, 

säger han med ett varmt leende.
Robertos inställning till hur han lyckades ta sitt mc-kort är ett bevis på 

båda killarnas attityd till livet. Det låter så enkelt när de beskriver vad de 
gjort, men det som blir mer och mer tydligt ju mer de berättar är att både 
Jonas och Roberto är oerhört drivna och skickliga på att se möjligheter 
där vi andra skulle se hinder. Efter hemkomsten till Sverige flyttade de 
in i ett billigt kollektiv, jobbade extra och drog in på onödiga utgifter – allt 
för att spara pengar till sin resa.

– Det var intressant att upptäcka hur lite saker det är man faktiskt 
behöver, säger Roberto och får medhåll av Jonas.

För att dryga ut reskassan tog Jonas kontakt med BMW som gene-
röst ställde upp på att sponsra med stövlar, klassiska ställ och hjälmar. 

– Det var en kick när BMW sa att dem ville hjälpa oss, säger han.
Hojarna köpte de på blocket.
– När vi hittade två BMW F 650 GS Dakar från 2003 som var identiska 

slog vi till direkt, säger Jonas.

Känslan av hojen, gruset, greppet, 
draget. Vind i ansiktet och en sol som 

strålar. Lukten av grönt, damm och jord. 
Det blir för mycket för sinnena och all 

tankeverksamhet upphör. Allt som finns är 
vägen, hojen och du. Total lycka.

C a t h e r i n a  B a r n a r d
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Efter fem månaders slit i Stockholm, tillsammans med pengar de 
sparat tidigare, hade Jonas fått ihop 108 000 kronor och Roberto cirka 
130 000 kronor. Nu var det äntligen dags att dra iväg, med sig i pack-
ningen hade de tält och primuskök.

– Vi campade nästan hela resan och det gick jättebra. Det här är ett 
äventyr som alla kan genomföra, bara du lycktas få ledigt från jobbet 
eller vågar ta steget att säga upp sig som vi gjorde, säger Jonas.

Under sin tid i Sydamerika var killarna med om en rad spektakulära 
upplevelser.

Bäst gillade de att köra genom Patagonien’s mytomspunna landskap. 
– Det är så otroligt vackert och varierande med turkosblå laguner, 

djungel och snötäckte bergstoppar, säger Roberto.
Jonas fyller i: 
– Det var svårt att sitta kvar på hojen och det blev en hel del foto-

pauser.
I början tog killarna det lugnt med motorcyklarna, Roberto hade ju 

knappt kört något innan. Men allteftersom milen tickade i väg på mäta-
ren blev han och Jonas skickliga förare som vågade pressa sina Dakarer, 
och sig själva. 

– I perioder var det rejält krävande körning genom vattendrag, extrem 
vind som var så hård att vi nästan fick nackspärr när vi körde, och så hetta 

förstås. Uttrycket ”learning by doing” fick en helt ny innebörd, säger Jonas.
Han forsätter:
– Det var så skönt att våra ställ från BMW var otroligt bra, med grym 

passform, eftersom vi levde i dem åtta timmar om dagen i ett halvår.
Hela tiden bloggade killarna om sina intryck på sin blogg Flyvardagen.

nu. Det som började som ett sätt att hålla kontakten med nära och kära 
hemma utvecklades till en passion som kom att präglade resan. 

– Roberto har skrivit, fotat och jag har filmat. Dokumentationen gav 
en helt annan dimension på upplevelsen, säger Jonas.

I bloggen kan de även minnas alla möten de var om på resan. Ett av 
de starkaste intrycken gjorde en rysk man som de träffade ombord på 
en bilfärja. 

– Jag såg honom framför oss och hojtade ”hej” men han sa inget så 
jag tänkte att han var dryg. En stund senare kom han fram med ett stort 
leende på läpparna, säger Roberto.

Det visade sig att mannen var både döv och stum.
– Trots att han varken hörde eller kunde prata var mannen otrolig på 

att kommunicera. Han berättade om sina äventyr på hojen med hjälp av 
gester och bilder. Det var så grymt och inspirerande, säger Roberto.

Ett annat roligt minne är från Dakarrallyt.
– Polisen trodde vi tävlade och stoppade trafiken för vår skull sam-

tidigt som folket hurrade. Det var helt galet, och inte direkt läge och 
stanna för att säga att vi inte var med, säger Roberto med ett skratt.

I snitt körde Jonas och Roberto cirka 200 kilometer om dagen, 
resten av tiden gick åt att filma coola hojklipp, ta bra bilder och studera 
landskapet – allt för att göra så bra blogginlägg som möjligt. 

– Vi lärde oss att ta tid och verkligen se länderna vi färdas genom, 
säger Roberto. 

Den 25 maj i år var äventyret över- då hade grabbarna kört hela vägen 
genom Chile och Argentina- sammanlagt 20 000 kilometer.

Tillbaka i Sverige har Jonas fortsatt att jobba med bloggen. 

FAKTA: KILLARNAS 
UTRUSTNING
Roberto och Jonas valde att göra sin Sydamerikaresa på BMW-

motorcyklar. Valet föll på F650GS Dakar, en stor ”liten” hoj med en 

encylindrig 650cc motor. Till motorcyklarna hade de BMW:s original-

packväskor. Varje motorcykel har två sidoväskor och en toppbox samt 

tankväska. Sidoväskorna rymmer 45 liter vardera när de är maximalt 

expanderade, toppboxen rymmer cirka 30-40 liter och tankväskan 

cirka 25 liter. På grund av den bitvis mycket extrema körningen var det 

viktigt för killarna att köra med ”så säkra skyddskläder det går att få 

tag i. Helst ska det vara GoreTex i jacka och byxor, samt kängor för att 

man inte ska bli genomblöt om det regnar”. Bra hjälm och ryggplatta 

var ett krav. Jacka och byxor var BMW:s Rallye 2Pro, hjälmarna BMW 

Enduro, kängorna BMW Santiago.

JONAS OCH ROBERTO’S BÄSTA TIPS FÖR DIG SOM 
PLANERA ATT GE DIG AV PÅ EN LÅNGRESA PÅ HOJ:

något går det mesta att köpa på vägen.

– Vi träffade många som stressade sig igenom resan och åkte över 

40 000 km på två månader. Frågan är hur mycket de verkligen hann 

uppleva under den tiden, säger Jonas och Roberto. 

– Det kommer garanterat att dyka upp oväntade situationer vilket är 

– Tack vare intercom så kunde vi prata med varandra hela dagarna.

resan.

– Jag älskar att kolla på film. En del tycker att skådespelarna Ewan 

om deras motorcykelresa är fånig men jag tycker den är fantastisk, 

säger Jonas. 

Läs mer om resan på killarnas blogg:  www.flyvardagen.nu 

– Vi har ungefär 3 000 unika läsare som följer oss, ställer frågor och 
kommenterar på bloggen. Det är superkul och betyder jättemycket, 
säger han.

Och intresset för deras hojresa är stort. Utöver bloggen har Roberto 
och Jonas hållit fördrag på Adventure Days i Säfsen och på Ava MC. Nu 
planerar de nästa äventyr - att åka med sina Dakarer genom Europa och 
ner till Indien.

– När man väl har gjort en sådan här resa är det svårt att inte längta 

efter att ge sig av igen, säger Roberto och får medhåll av Jonas.
Tanken är att de ska komma i väg någon gång under 2012, lite bero-

ende hur snabbt de kan spara pengar och styra upp allt det praktiska.
Drömmen är att kunna försörja sig på att åka hoj, skriva reserepor-

tage och blogga. Och i framtiden hoppas Jonas och Roberto samla alla 
sina intryck i en bok.

– Vi har lärt oss så mycket av allt som vi har varit med om och vill 
gärna dela med oss av den kunskapen. Det finns inte så många bra 
moderna hojreseböcker på svenska, det ska vi ändra på! säger de. 

En känsla av frihet  
infinner sig som är 
svår att beskriva.

Mest påtagligt är dock lukten av allt 
grönt. Efter öknen är detta som en drog 

för näsan, som uppenbarligen lidit av grav 
abstinens efter klorofyll. Vi körde omkring i den Chilenska skogen 

ett par timmar då vägarna helt plötsligt 
bara slutade. Ingen kunde vara gladare 
än vi då det var galet roligt att köra här. 
Ibland blev det så brant att man nästan 
blev lite orolig när det inte gick att röra 

bakbromsen utan att hjulet låste sig.


