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Text: Kirk Taylor & Stephen Berner
Foto: Stephen Berner

Under byggets gång frågade sig Kirk ständigt ”Hur hade Johnny gjort?”.
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Sacred
>>
Vännerna hyllade den avlidne
Johnny Chop genom att
bygga en hoj i hans anda.
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Minimalistiska pipor.

D

et var en regnig,
ganska usel och kall
marsdag i Kalifornien när jag till slut
fick ta en närmare
titt på en hoj som
jag hade sett förut, men som jag inte
kunnat stifta närmare bekantskap med.
Jag såg när maskinen började ta form –
en ram och några plåtdetaljer – under
ett besök hos Custom Design Studios i
Novato, Kalifornien, för några månvarv
sedan. Det var ganska coolt att kunna
ta en titt på hojen i dess fullt färdiga
skick – inte längre en nykläckt, direkt
ur lådan-strassbit.
Under ett hektiskt veckoslut på
Custom Chrome Dealer Show i Santa
Clara, rullade Kirk och jag ut maskinen
på en lastkaj bakom hallen, torkade av
hojen en sista gång och så stod den där:
Sacred, en hoj byggd av Kirk Taylor på
Custom Design Studios som en hyllning
till vår gemensamma, avlidne vän,
Johnny Chop. I all enkelhet, förklarar
Stephen Berner och ber upphovsmannen, Kirk Taylor, ta över.
Jag vill börja med en liten historia
om hur Johnny och jag blev vänner.
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Jag hade just avslutat ett projekt för
James Hetfield, som vi hade döpt till
Saga II. Jag tog hojen till Oakland
Roadster Show för att introducera den
för allmänheten. Jag höll på att ställa i
ordning och kollade in konkurrenterna
när det helt plötsligt rullade in en röd
Panhead som var riktigt ögongodis.
Killen med hojen (Johnny, skulle det
visa sig) höll på att kolla in vår maskin
och snart hade vi presenterat oss för
varandra. Jag gillade hans stil och han
diggade vår. Vid den här tidpunkten arbetade Johnny på Central Coast Cycles.
Strax efteråt fick han ett erbjudande
att komma och jobba för Chica i So-Cal
och resten skulle bli tv-historia, så att
säga. Saker och ting tog fart.
Besatt av kreativitet
Genom hela det här dramat, i stort som
smått, höll vi kontakten och träffades
på shower (tillsammans med våra kompisar, som Steve B). Vi blev goda vänner och samarbetade även med olika
projekt. Vi utbytte idéer, och improviserade med stilar.
När Johnny avled, blev alla chockade
och nedslagna. Johnny var inte den

sorts kille som snackade speciellt mycket om sin hälsa. Han hade levt med en
hjärttransplantation, utförd för ett antal år sedan, men jag kan bara dra mig
till minnes att han nämnde det en enda
gång under de år jag kände honom. Jag
tror att det var en av orsakerna till att
Johnny var en man besatt av passion
och kreativitet.
Han visste att hans tid på jorden inte
var så lång och jag tror att han levde
varje dag som om den vore den sista.
”Ingen ånger.” Han var en speciell
kille, en fantastisk kille, och jag saknar
honom. Många av de delar som den
här hojen består av var sådana som
Johnny hade arbetat med – och det är
där huvudsaken av historian ligger. Det
här projektet handlade om ”oss”. Det
var visionen Johnny hade om vad han
ville åstadkomma i v-twin-branschen
och det var den visionen jag ville hålla
mig till också.
Folk och delar: skulle inte klara mig
utan dem. Ramen såväl som styret var
prototyper som Johnny strävade efter
att få Santee att börja producera. Med
hans vänners – John Geary och Rick
Jantz – välsignelse började jag samla
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Hojen fick ett Sacred Heart-tema, på grund av Johnnys långvariga
hjärtproblem. Av det kom även namnet Sacred.

Tanken, som påbörjades av Johnny, var bara ett par hoptråcklade
plåtskal när Kirk kom över den.

ihop de delar jag kunde hitta, med
tanken att när tiden var inne så skulle
allt falla på plats. Killar och tjejer, som
Repo, då på Baker Drivetrain, och Irish
Rich Ryan och Dennis Goodson, Fab
Kevin, Steve Broyles, Roland Sands och
Kelly Murrow på Performance Machine
– alla hjälpte de till.
Många inblandade i projektet
Dave på Chopper Shox, John Hall på
House of Kolor och, förstås, Tay Herrera, hjälpte också till på sitt sätt med
det här samarbetsprojektet. John Geary
hade en uppsättning fotpinnar som
Johnny hade gjort. Jim Staley, som äger
F U Shovelhead, hade ett hoptråcklat
plåtskal. Det var början till en bensintank åt Johnnys sista kund. Med
lite hagglande, så fick jag tanken och
kunde avsluta det han hade påbörjat.
Under det här bygget höll jag en sak
i tankarna hela tiden, ”hur skulle
Johnny ha gjort?”.
Jag tänkte på temat och på namnet
som hojen skulle ha. Jag hade målat F
U-Shoveln ”East LA Orange” åt Johnny,
så jag kände till hans stil: punkrock
möter lowrider med vibrationer från

Fotpinnarna har Johnny tillverkat.

Kirk skickade en skiss på ett heligt
hjärta till gravören Tay, som dock körde
fast efter ett tag. Hjälpen kom oväntat
från Rick, som gjorde sadeldekoren.

Snygg liten baklykta.

Gediget hantverk, rakt igenom.

Chopper Shox bidrog till komforten.

70-talets van-galenskaper inmixat. Så
bestämde jag mig till slut. Hojen skulle
ha ett ”Sacred Heart-tema”, syftande
på hans hjärtproblem, och namnet
skulle bli ”Sacred”.
När John Geary, som äger Johnnys
hoj ”True Blue”, skickade mig fotpinnarna så nämnde han att Johnnys gode
vän Rick Jantz lekte med läderarbeten
och tillsammans kom vi överens om
att han var rätt man för jobbet. Rick
var killen som tillbringade den där
långa sommaren tillsammans med
Johnny, på en hårdrocksturné.
Jag hade ritat upp ett heligt hjärta
som jag skickade till gravören Tay och
sa, ”Det här är temat, gör din grej!” Jag
skickade Rick samma bild och sa, ”Kör
igång!” Rick skickade tillbaka bilder
under arbetets gång och där fanns tre
rosor mitt på sadeln. Jag frågade vad
som var på gång och han lät mig veta
att Johnny hade en tatuering av de
där tre rosorna på sin axel/arm. När
tatueraren Hudgy var färdig med att
överföra mallen så slängde han den i
papperskorgen och av någon anledning
plockade Rick upp den och sparade
den. Han trodde att det var just för den

här sakens skull, och jag tror att han
har rätt. Ibland gör man bara saker och
den kosmiska orsaken bakom framträder först senare.
Med Tay lidande av artistisk blocke
ring, berättade jag den historien och
han återfann inspirationen ögonblickligen. Som du kan se lägger Tay hela sitt
hjärta bakom varje projekt som han
tar på sig och den här hojen var inget
undantag. Gravyren är enastående.
En ära att få introducera hojen
Det kanske största som förärades mig
personligen var att kunna få introducera den här hojen, förra sommaren,
på Michel Lichters Eternal Combustion
Exhibit i Sturgis, där den gav upphov
till många kommentarer från folk i
branschen som kände Johnny.
För att citera Chris Callen, ”den här
hojen berör mig.” Det var allt jag hoppades på. Att hålla minnet levande är
vad det handlar om. Förhoppningsvis
kommer folk att uppskatta det Johnny
betydde för communityt under den
korta tid han var med oss.
Glöm aldrig Johnny ”Chop” Vasko!
Vila i frid. F
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Sacred

nny ville se Santee
Ram: en prototyp som Joh
bör ja producera
, avslutad av Kirk
Tank: påbörjad av Johnny
ra
rre
Sadel: gravyr av Tay He
nny
Fotpinnar: Joh
omgågende Sacred
Övr igt: hojen har ett gen
de hjärtproblem
på
tar
Heart-tema, som syf
d
me
gs
dro
som Johnny
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”Han visste att hans
tid på jorden inte var
så lång och jag tror
att han levde varje
dag som om den vore
den sista.”
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