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Forsidebillede: Virago Østjylland på øtur

Fra redaktionen.
Så kom det omsider. Virago News nummer 3. Til min
egen ros skal jeg hævde, at det er første gang at jeg laver
bladet helt på egen hånd. Til min kones ros skal det siges
at hun forbigik mine talrige udbrud som: ”Hvor pokker
forsvandt billedet nu hen? Hvorfor har den lige pludselig slettet fjorten siders tekst? Hvor nederen, seks timers
intenst arbejde spildt! eller ”Hvorfor er teksten pludselig
havnet inde midt i billedet?” med en beundringsværdig
tavshed. Som tidligere redaktører er det et evindeligt problem, at skaffe indhold til bladet, så set i bagklogskabens
klare lys nedfældede jeg en artikel om vores Englandstur
på 14 sider. Min begejstring udeblev da heller ikke, da
Lars fra Virago Sydjylland bidrog med sin beretning om
bjergbestigning for bikere. Med blodsprængte øjne og
dirrende fingre gik jeg derfor i gang med bladet, kun for
at konstatere, at der pludselig ikke var plads til alle de
andre vigtige begivenheder, som skulle omtales i bladet.
Derfor kære læser, er dette blad udviddet med fire sider,
så selvom det ganske vidst er for sent ude, så kan du til
gengæld glæde dig over meget læsestof. Som det fremgår
af bladets design er jeg fortsat på novicestaiet, selvom
disse færdigheder forhåbentlig vil blive forbedret.
Redaktøren 2945

Årgang Model - farve

Km

Pris

1993

XV 250 Virago Rød Sissybar , servicebog

19

16.900

2000

XV 535 Virago DX rød/ elfenben, en ejer, bred
og forlænget forgaffel, servicebog, smart
bremseskive ,silvertail, sissybar, fremflytter

2

54.900

2002

XV 535 Virago DX sort/bronce, sissybar,
vindskærm, varme i håndtag

17

54.900

1995

XV 750 Virago, boudeaux/sort, 2 nye dæk,
servicebog, cromhåndtag, toolbox, trådhjul

38

59.900

1995

XV 750 Virago, rød, tasker, styrtbøjle ,
silvertailudstødning, og ekstra fodhviler

25

44.900

2004

XV 535 S Virago Sort/bronze, tasker,
sissybar, vindskærm, toolbox

11

59.900

1987

XV 920 Virago sort, meget velholdt

74

29.900

1999

XV 1100 Virago, rød, 1 ejer, servicebog,
silvertail, fremflytter, ekstra lygter

5

69.900

2000

XV 250 Virago koks, sissybar bemærk km.

8

24.900

1997

XVS 650 Dragstar, orange, bemærk km

15

44.900

2006

XVS 650 Dragstar Classic sort, tasker,
sissybar, toolbox vindskærm, effektpotter

4

69.900

2008

XVS 650 A Dragstar Classic, sort, 1 ejer,
servicebog, udstyr for ca. 18.000 kr.,
effektudstødning, sidetasker, vindskærm,

2

84.900

Se billeder af cyklerne på www.steens-mc.dk
Motorcykler købes kontant evt. bytte med bil,
campingvogn eller autocamper
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Som det fremgår af forsiden havde vi på Sjælland besøg af de gæve jyder fra øst. De var kommet hertil for at
gennemføre deres årlige øtur, som dette år skulle foregå til Enø. På en eller anden måde fik Birger fra vores
klub lusket disse kendsgerninger ud af jyderne, hvorfor vi anså det for at være en god ide at vise dem lidt
omkring på en fællestur. Medlemmerne fra Virago Østjylland er meget sympatiske mennesker, og det skal
siges til deres ros, at der ikke på noget tidspunkt faldt andet end positive ord om Birgers planlagte tur. Og
det selvom han med slet skjult begejstring viste dem ting, som de sikkert i rigt mål kendte fra hovedlandet.
Vi fik under fællesturen lejlighed til at se adskillige kornmarker, et par mejetærskere for ikke at omtale de
allestedsnærværende John Deere traktorer. Men vejret var skønt og vi havde en dejlig tur, som endte på
campingpladsen, hvor vi i fællesskab nød en kølig pilsner

Brug hjemmesiden: http://viragomcclub.dk/
Nu indfører Virago MC Club Danmark et medlemslogin, så du selv kan
logge på hjemmesiden. Når du logger
på kan du se (og rette) dine egne informationer såsom navn, adresse, mc
osv.
Du vil også få adgang til den elektroniske udgave af Virago News, samt
diverse interne meddelelser, som nye
rabat ordninger og anden information
kun for medlemmer.
Hvis du vil bruge denne mulighed
skal du skrive til klubbens webmaster
(wm@viragomcclub.dk ) og bede
om et kodeord (husk navn og medlemsnr.).
Første gang du logger på, bliver du
tvunget til at skifte adgangskode.
Adgangskoden bliver krypteret, så
ingen kan læse den.
Så er du på og kan se dine registreringer og foldere i menuen i venstre side
.
God fornøjelse !



Når du har modtaget kodeordet, logger du ind på følgende måde :

Find logoet i venstre
side og klik på M i
Virago MC
Så kommer der et login vindue.
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Guide til Vadehavets bjerge
Af Lars (3312)
Bjergbestigning er en aktivitet som
ikke rigtigt synes at have vundet
indpas i det danske bikermiljø. Det
kan der naturligvis være mange
grunde til; den mest nærliggende
er nok, at det kan være svært at
have det nødvendige udstyr (isøkse,
hakke, pigsko, iltflaske, reb, og så
videre) med på MC’en. Vi ved alle
hvordan det kan være bøvlet nok at
pakke bare til et weekendtræf, og der
skal man ikke engang selv have øl og
mad med.
Dertil kommer, at vi danskere i høj
grad er opdraget til tro at bjerge er
noget som ligger temmelig langt
borte, og i hvert fald udenfor landets
grænser. Det er imidlertid ganske
forkert. I bogen ”Guide til det
danske høyfjellet” (udgivet på dansk
som ”Guide til Danmarks bjerge”)
beskriver nordmanden Roger Pihl
sine oplevelser og strabadser med at
bestige samtlige danske bjergtoppe
højere end 100 meter. Og så begynder
det jo straks at ligne noget, især hvis
man som Roger Pihl konsekvent
benytter sig af lokale kroer og
gæstgiverier for både overnatning
og forplejning. På den måde kan et
hvilket som helst bjerg i Danmark

Udsnit af Esbjerg kommunes kort over Marbækområdet med
bjergene Køllehøj og Baunehøj
bestiges i løbet af en weekendtur,
selv hvis det ligger i den anden ende
af landet.
Men så alligevel. Det at bestige et

bjerg på over 100 meters højde,
og måske forinden skulle forcere
en længere strækning til fods for
overhovedet at komme derhen, det
hele måske tilmed i bagende solskin
– ja, det underminerer ligesom lidt
af forudsætningen for at overbevise
en fuldt udvokset biker iført varmt
lædertøj om, at bjergbestigning
faktisk er en spændende og berigende
friluftsaktivitet.
Løsningen er naturligvis som altid
at udvise rettidig omhu, i dette
tilfælde ved at udvælge en lokalitet
hvor bjergene er af en passende
bestigningsvenlig beskaffenhed.
Deres udsendte fandt det derfor
oplagt at tage et nærmere kig på
bjergene i den forholdsvis nye
Nationalpark Vadehavet. Det meste
af nationalparken er nemlig helt flad
marsk, og Køllehøj rejser sig som
det højeste punkt ikke mere end 33
meter over havet. Så med sidetasken
fyldt med kort kom Virago ud på
opdagelsesrejse.
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Sandflugtsmyndighedens skilt ved de Afside Bjerge


Køllehøj ligger ved bebyggelsen
Sjelborg i Marbækområdet, som ligger
ud til Ho Bugt nordøst for Esbjerg.
Marbæk har siden 1921 har været ejet
af Esbjerg Kommune som rekreativt
område, og indgår som nævnt nu i
Nationalpark Vadehavet.
Køllehøj ligger forholdsvis tæt på
Sjelborg Strandvej. Lidt skuffende
findes der ingen parkeringsplads på
stedet, men med lidt forsigtighed
på grund af den opkørte rabat, går
det an at stille cyklen i kanten af den
smalle vej. Der findes hverken hegn,
grøfter, tæt bevoksning eller andre
forhindringer i terrænet frem til
bjerget, og selve opstigningen forløber
også ganske problemfrit. Fra toppen
har man en nogenlunde udsigt i
sydlig retning over Ho Bugt, samt et
kig mod øst. Det er dog tydeligt at vi
stadig befinder os under trægrænsen;
de mange træer på toppen og rundt
omkring forhindrer et videre udsyn
i øvrige retninger. På toppen står
desuden en tilhugget sten med en
fredningstilkendegivelse fra det
daværende Geodætisk Institut.
Det er således fuldt ud muligt, selv
for begynderen eller den kun lidt
øvede, at besøge og bestige Køllehøj.
Men det skulle vise sig at blive endnu
bedre. Ikke langt fra Køllehøj, i
nordvestlig retning, ligger et næsten
lige så højt bjerg, nemlig det 32 meter
høje punkt Bavnehøj. Det ligger midt
i skoven, så udsigt er der ikke meget
af, men denne lille ulempe opvejes
så rigeligt af de helt uproblematiske
adgangsforhold, både frem til selve
bjerget og op på toppen. Man skal
ind ad Bopladsvej som godt nok er
grusvej, men som til gengæld fører
frem til en parkeringsplads lige ved
foden af bjergtoppen. Bavnehøj må
siges at være det ideelle valg for
enhver som måske længe har haft
lyst at bestige et bjerg, men som ikke
har haft modet og måske følt sig lidt
usikker overfor faremomentet eller
opgavens omfang og sværhedsgrad.
Fra Marbækområdet fortsætter
ekspeditionen videre sydøstover
til Esbjerg, og herfra med færgen
til Fanø. Her bliver det imidlertid
indviklet. Når man googler ”Højeste
punkt på Fanø” får man en stribe
henvisninger til Pælebjerg, idet der
dog er uenighed om hvorvidt dette
bjerg er 21 eller 22 meter højt – de
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fleste hælder dog til 21 meter. Men
ikke nok med det: Kigger man efter
på 1:25000 (4 cm) kortene fra Kortog Matrikelstyrelsen (som i øvrigt
også angiver 21 m for Pælebjerg),
findes der flere punkter på Fanø
som er højere end 21 meter. Midt i
sommerhusområdet i Rindby ligger
der således et bjerg som er 22 meter
højt, og i klitområdet Havside Bjerge
vest for Sønderho når toppene helt
op på 23 meter. Så der er ingen vej
udenom, vi må naturligvis ud og
kigge på dem alle.
Første bjerg på Fanø er en skuffelse.
Ja, måske ikke bjerget i sig selv, det
er i den sammenhæng for så vidt
helt uskyldigt. Men Vagtbjerg Klit
i Rindby er omgivet ikke alene af
sommerhuse, men også (eller måske
nærmere derfor) af skilte med teksten
”Privat”. Nu er den slags jo i og
for sig ingen hindring for en biker
iført læderjakke, skægstubbe og seje
solbriller, men der løb en lille kanin
rundt lidt oppe på bjerget, og vi har
jo alle set Monty Python and the Holy
Grail (på dansk: ”de skøre riddere”).
Ekspeditionen vælger naturligvis at
ikke løbe nogen unødig risiko – ”It’s
an evil rabbit….”.
Så derfor fortsætter turen sydover,
til Sønderho og Havside Bjerge. Det
viser sig at være et fuldstændigt
misvisende navn, rettelig burde
de hedde Afsides Bjerge. Ikke nok
med at de ligger så langt borte at
det ikke engang er værd at bringe
et billede af dem, men det er slet
ikke meningen at man skal kunne
komme derhen. I hvert fald har
Sandflugtsmyndigheden opsat
skilte, hvorpå de besøgende både
på områdets hovedsprog og på
den lokale dialekt (d. v. s. dansk)
henvises til de ”flisbelagte stier”
– som der så ikke findes nogen af, i
det mindste ikke i nærheden af skiltet.
– Bortset fra det er det et fedt navn,
”Sandflugtsmyndigheden”, dér skulle
man arbejde: ”Goddag, jeg kommer
fra Sandflugtsmyndigheden, vil De
være venlig at give mig adgang til at
inspicere Deres klit….”
På denne baggrund kan man godt
forstå, at de gode fanniker har valgt at
udnævne det, der i virkeligheden er
deres trediehøjeste bjerg, til officielt at
være det højeste. Men egentlig er det
ikke så meget bedre end de andre. For
at komme hen til Pælebjerg skal man
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Tidevandet ved Ribe kammersluse kør kun over låningsvejen til Mandø
i tidsrummet fra vandstanden har passeret +50 cm. faldende, indtil den
igen passerer 0 stigende

først gå ca. 600 meter ad en sandet sti
og det i sig selv kan jo være lidt i overkanten. Når man så kommer derhen
og skal op på toppen er der end ikke
tale om egentlig bjergbestigning, men
om en tur op af en trappe. Dybest set
kunne man lige så godt går en tur op
på overetagen derhjemme. OK, udsigten fra toppen af pælebjerg er fin, men
det kan whiskyen, Harald Nyborg-kataloget og den bløde stol i herreværel-



set på loftetagen jo også være.
Alt i alt kan Fanø derfor ikke anbefales som udgangspunkt for bestigning
af bjerge. Derfor sejler ekspeditionen
hastigt retur med færgen og fortsætter videre sydover. Undervejs
passeres Ribemarsken, som generelt
ligger i kote 2, men med enkelte naturlige forhøjninger helt op til kote 4.
Det ville dog være at trække begrebet

“bjerge” en smule for langt at medtage
disse forhøjninger i nærværende guide, så
derfor skynder vi os videre. Det højeste
punkt på Mandø er ikke mere end 12
meter, og derfor er det ikke så vigtigt at
bestige det. Det er meget heldigt, for
det er forbundet med temmelig store
vanskeligheder at komme derover. At en
biker skulle lade cyklen stå på fastlandet
og lade sig selv transportere med
traktorbussen er naturligvis udelukket,
og Låningsvejen som er den eneste
kør-selv vej er ikke særlig MC-venlig.
Lokalaviserne har flere gange om året
underholdende historier om turister som
blev overraske over tidevandet og som
skal reddes i land fra taget af deres biler.
Rømø er den sydligste danske ø i
Vadehavet. Øen er forbundet med
fastlandet med den godt 9 km lange
dæmning fra 1948. Rømødæmningen
er et yndet sted for fartdjævle som vil
teste hvor hurtigt deres bil eller MC
kan køre, men den slags tåbeligheder
var vi heldigvis forskånede for i de 15
sekundmeters modvind på vej derover.
Der findes tre bjerge på Rømø; det
højeste er Høstbjerg som ligger ved
Ringvejen i Bodilmark, lidt mod nord
fra lyskrydset i Nørre Tvismark. Man
kan parkere cyklen på en lille plads ved
siden af vejen, på stedet hvor en lille sti
leder frem til bjerget et par hundrede
meter borte. Vel fremme ved foden af
bjerget er synet majestætisk, intet mindre.
Vi besteg bjerget ad den nordlige rute
– det går stejlt opad, men oplevelsen er
alle strabadserne værd. Fra toppen
er udsigten over det nordlige Rømø
ganske enestående. Det er uforståeligt
at de besøgende på Rømø i den grad
foretrækker Pommes-Frites-Straβe
i Lakolk, når der findes steder som
dette. Den lunkne Royal Classic kan
man jo bare have med i lommen.
På nedstigningen passerede vi en af
de 20 bænke som foreningen Venner
af Rømøs Natur har opstillet rundt
omkring på Rømø. Som forberedelse
til et besøg på øen kan det klart
anbefales at google ”Bænk dig på
Rømø”, klikke ind på Naturstyrelsens
side som kommer som første hit, og så
downloade og printe den fine folder
som foreningen og Naturstyrelsen
har udgivet. Udover bjergene som
beskrives her, har denne folder mange
andre forslag til steder man kan
besøge på Rømø
på det sydlige Rømø ligger det 18
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meter høje Stagebjerg. Det er en lille
kilometer grusvej (Stagebjergvej)
at køre, og så godt og vel 100 m.
at gå. Under anden verdenskrig
anlagde de tyske besættelsestropper
her radarstationen Runxendorf,
som blandt andet omfattede en lejr
med plads til omkring 300 soldater,
og adskillige bunker gravet ned

i klitterne.Tårnet som bar selve
radaren blev desværre sprængt bort
i 1969 på foranledning af sagfører
Carlsen som havde sommerhus i
nærheden, og som syntes at det
skæmmede naturen. Inden et
eventuelt besøg anbefales det at
tjekke www.avlg.dk/RoemoeVraaby

MarineradarstillingRunxendorf.htm
hvor en masse detaljer om anlægget
er beskrevet. I dag ser man kun
resterne af bunkeren på toppen af
bjerget Det tredje bjerg på Rømø
hedder Spidsbjerg. Udsigten herfra
omtales alment som en af øens
smukkeste, f.eks. i Naturstyrelsens
Rømø folder og også af Politiken
bloggeer Rune Engelbreth Larsen.
Ja, ja, det er godt med jer, flyt
bjerget eller få de 1½ km. vej åbnet
for MC-kørsel, så kan det være at vi
ses.
Tilbage i Ribe er det godt at kende
byens typografi. Der findes tre
punkter i den gamle bydel som
ligger helt oppe på ca. kote 7,5.
Resten ligger lavere og er således
udsat for større risiko i tilfælde af
stormflod og digebrud. Et af disse
tre punkter er Von Støckens Plads.
lige ved det gamle rådhus som i
øvrigt daterer sig tilbage fra før 1496
hvor det første gang er omtalt. Og
skråt overfor i Stenbogade ligger
de t traditionelle Ribe-værtshus
Stenbohus, hvor den flinke
indehaver Niels har Brooklyn Pale
Ale på fad og levende musik hver
lørdag. Get your motor running head
out on the highway....

Landbocamping

Som medlem af Virago MC Club Danmark kan du kombinere turene på motorcykel eller i bil med stor rabat på
overnatning hos mange af vore samarbejdspartnere.
Her er forskellige tilbud på:
•
Landbocamping
•
Bed & Breakfast
•
Landboferie
•
Hytter

Mange steder får du stillet gratis garageplads til rådighed
for motorcyklen og 10 % på overnatningspriserne.
På www.landbocamping.dk/virago kan du finde oplysninger om, hvor du finder vore samarbejdspartnere, og
om faciliteter og priser.

www.landbocamping.dk/virago

af
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Ferie med forhindringer

Claus Tassing 2945
Måske burde man lade sig underkaste
en omfattende test af kvalificerede
psykologer, eller måske bare grave
dybt i sit sind, for at forstå årsagen til
at konen og jeg endnu engang havde
besluttet os for at tage til England.
For hvad kan være grunden til at
man træffer en afgørelse om at tage
til et af Europas mest regnfulde
lande på motorcykelferie. Jeg er
ikke hysterisk, og indrømmet, jeg
har tilbragt tusindvis af kilometer
på ryggen af en kværn i styrtøsende
regnvejr. Men hvis jeg har valget,
vil jeg absolut foretrække sol, varme
og tørre veje, når jeg triller af sted.
Tanken om regnvåde, glatte veje, hvor
sigtbarheden er nedsat, kombineret
med ekstra lang bremselængde,
følelsen af iskoldt vand som stille
og roligt siler ned i støvlerne, ind på
maven eller forvandler handskerne til
klamme skindklude og gør hænderne
følelsesløse af kulde, er ting som
bidrager til at jeg hader når himlens
sluser åbner sig. Dette var nogle af
de tanker, jeg gjorde mig, da jeg med
stor omhu samlede regntøj og varmt
tøj sammen til vores forestående tur
til England. Og som om det ikke var
nok med at konen og jeg havde tænkt
os at tage brusebad på motorcyklerne,
så havde vi i år overtalt Leif og Anne
fra motorcykelklubben til at komme
med. Ikke fordi vi nærede nogen
specifikke ønsker om at udsætte dem
for at blive gennemblødt, men fordi
der er noget ved Storbritannien, som
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lokker sine besøgende til at vende
tilbage år efter år. Om det er den
mageløse og foranderlige natur
eller om det er selve den britiske
væremåde og imødekommenhed,
er svært at vurdere, men man har
altid en følelse af at man er kommet
hjem, når man står med fødderne
på denne sælsomme ø. Man kan
sige meget om briterne, men de er
i hvert fald gode til at tale engelsk.
Det er for eksempel stort set aldrig
nødvendigt at korrigere deres
udtale, og de har så godt som alle
sammen fint styr på grammatikken.
Dette er værd at notere sig, når man
som folkeskolelærer dagligt oplever
danske elever radbrække et meget
smukt og harmonisk sprog.
Konen havde traditionen tro
brugt dage, uger og måneder
til at planlægge, hver eneste
detalje af turen, så hele rejsen
var plottet ind på små sedler
med afstandsudmåling i
såvel kilometer som miles.
Der var skrevet minutiøst om
destinationernes varighed,
ligesom vi havde nedfældet
alle informationer om byernes
turistattraktioner, butikkernes og
pubbernes åbningstider, for ikke
at tale om telefonnumre til politi,
brandvæsen og ambulancer samt
hastighedsbegrænsninger og
benzintankenes forskellige udvalg
i oktan på både dansk og engelsk.
Det hele var naturligvis grundigt
lamineret, så det kunne holde til det
engelske klima. Jo, Bente lod intet
være overladt til skæbnen.
Således yderst velforberedt

begyndte vi at samle oppakningen,
der havde hobet sig op på samme
måde, som de tomme ølflasker
under et bikertræf, og læsse tingene
på maskinerne. Det er som om
mængden af absolut nødvendige
remedier øges eksponentielt år efter
år, ligesom dette at pakke Viragoen og
Dragstaren stiller større og større krav
til opfindsomheden hvert år. Omsider
lykkedes den umulige opgave
dog, og vi trillede ud til vores to
følgesvende i Hørve. Solen skinnede
og for første gang i år havde jeg iført
mig et par små fikse Viragoshorts
under motorcykeltøjet, hvis vi nu
skulle være ved at omkomme af
varme under ventetiden på færgen i
Esbjerg. Bente er ligeså tålmodig som
en motorcyklist, der afventer forårets
komme, så naturligvis ankom vi til
denne fiskelugtende by flere timer
før færgens afgang. Dette viste sig
imidlertid at være en fordel, da hele
Danmarks befolkning havde besluttet
sig for at aflægge besøg i byen denne
eftermiddag. Der var kø så langt øjet
rakte, en kø der sneglede sig af sted,
og vi begyndte nervøst at skæve til
klokken på uret. De endeløse rækker
af biler bevægede sig med samme
hastighed som en forædt dræbersnegl,
og utålmodige motorcyklister
begyndte meget hurtigt at udnytte
deres ringe omfang til at trille mellem
bilerne ned mod færgelejet. Her
afsløredes kulturen mellem de danske
og de britiske bilister sig markant.
Vores landsmænd gjorde alt hvad
de kunne for at spærre vejen for
disse irriterende tohjulede køretøjer,
hvilket somme tider indebar at de
nærmest holdt på tværs af vejen,
mens englænderne høfligt trak ind til
siden for at give os plads. Trods mit
meterbrede styr, der var læsset med
soveposer og liggeunderlag, lykkedes
det alligevel mig og de andre at luske
forbi køen og ned mod færgen. Det
viste sig at køen til Fanø og køen
England var tørnet sammen, hvilket
havde forvandlet området omkring
færgerne til noget som lignede et
motoriseret kaos. Jeg tvivler på at vi
var nået frem i tide, hvis ikke vi havde
været på motorcykel. Det der med
shorts og T-shirt i ventetiden kunne
jeg dog godt glemme alt om. Den
varme som vi havde nydt på Sjælland
og Fyn, var totalt forsvundet, da vi
ankom til fiskerbyen, og jeg var glad
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for mit varme motorcykeltøj.
Billetten til overfarten fra Danmark
til England og tilbage igen, kan
erhverves for samme pris som en
mindre motorcykel, til gengæld
er komforten og maden under
overfarten i top. Det ene skybrud
afløste det andet under overfarten
vores bange anelser om det britiske
vejr blev på alle måder bekræftet.
Det var imidlertid strålende solskin,
da vi trillede fra båden, og efter
en kort inspektion fra de engelske
toldere og farisæer kunne vi starte
rejsen. Jeg kastede et hastigt blik på
Bentes rejsebeskrivelse: Harwich
til Colchester. A120, 20 mil, 29 min.
Colchester til Braintree. A120, 17,3
mil, 32 min. Braintree til Stansted
(Airport). A120, 22,3 mil, 31 min.
Stansted til Great Chesterford. M11,
12 mil, 21 min. Great Chesterford
til Cambridge. M11, 12,4 mil, 25
min. Vi overnatter på Camping
and Caravanning Club Site, 19
Cabbage Moor, Great Shelford,
Cambridgeshire CB22 5NB. Som sagt
havde konen minutiøst nedfældet alle
informationer, så det var blot at vride
på gashåndtaget og febrilsk følge efter
de engelske bilister, der traditionen
tro alle bevægede sig af sted med en
fart der var Le Mans værdigt. Det
er nødvendigt at holde tungen lige i
munden, når man samtidig pludselig
skal vende alle færdselsregler og al
skolelærdom på hovedet og køre
i venstre side af vejen, overhale
indenom og dreje den modsatte vej

rundt i rundkørsler. Vejret var dog
ikke desto mindre med os. Faktisk var
det så varmt, at man meget hurtigt var
fuldstændig skumsvedt i den kraftige
motorcykelbeklædning under en
skyfri himmel, der rundede de tredive
grader. Som nedfældet i Bentes
rejseguide passerede vi byen Braintree
klokken 12.47, så alt gik efter planen.
Det vil sige lige indtil jeg så Leif
blinke til mig med overhalingslyset.
Med den intensitet han blinkede på
kunne jeg konstatere at noget var
rivende galt, så jeg drejede ind på
den første og bedste rasteplads. Bente
trillede lige efter mig, og til sidst
kom Anne og Leif på deres grønne
Dragstar, der udmærkede sig ved en
usædvanligt lydløs motorgang. Det
viste sig at motoren for længst havde
sat ud, hvorfor han bogstaveligt talt
trillede ind på parkeringspladsen i
frigear. Da han og Anne var stået af
maskinen forklarede han at den slet
ikke ville tage gassen, at lyset var
gået ud og at blinklyset var holdt op
med at virke. Med min ringe erfaring
for diagnosticering af mekaniske
finurligheder foreslog jeg at her
måtte være tale om en kortslutning,
hvorfor Leif startede med at tage
sidedækslerne af. At et eller andet
var rivende galt blev bekræftet, da
han sagde at jeg skulle prøve at
mærke på batteriet. Han burde have
advaret mig. Det var som at sætte
hænderne på en kogeplade. Nogle
få grader varmere og hele skidtet
ville være eksploderet i hovedet på

os. Det som naturligvis undrede
os begge var at ingen sikringer var
røget under denne proces. Hvis
kortslutningen var af en sådan
karakter, at syren i akkumulatoren
nærmest var på kogepunktet burde
nogle af sikringerne i det mindste
have slået fra. Som tidligere nævnt
er min mekaniske ekspertise relativt
begrænset, for ikke at sige nærmest
ikke eksisterende, så jeg overlod det
til Leif at undersøge ledningerne.
Det var dog en større opgave at
finde årsagen til kortslutningen.
Skulle fejlen findes i det almindelige
ledningsnet eller var den at finde
i de ny monterede ekstralygter, i
udtaget til det trådløse internet,
kablet til opladning af GPS’en,
ledningen der skulle føre strøm
til fruens transportable hårtørrer,
mobiltelefonopladningsaggregatet
eller kompressoren til oppustning
af de medbragte sammenklappelige
havenisser? Jeg havde valgt den
første rasteplads, vi nåede efter
uheldet, men bestemt ikke den bedste.
Her var ingen læ for en nådesløs sol,
der fik luften til at flimre og skabte
et falsk fatamorgana i horisonten.
Her var absolut ingen ting, kun den
enerverende larm fra de utallige
passerende biler og motorcykler og
åbne marker hvor pigtråd og elhegn
begrænsede alle muligheder for at
fjerne sig fra den bagende asfalt.
Leif brugte den første time på at
undersøge motorcyklen uden dog
at komme en konklusion nærmere,
og det skal påpeges, at Leif er en af
de her handy men, som er i stand at
bygge badeværelser, trække vandrør,
montere ledninger og restaurere
gamle bilvrag. Til sidst måtte vi
dog kaste håndklædet i ringen
og ringe efter vejhjælp. Dette er
forbundet med nogen vanskelighed.
At kontakte Falck i Danmark fra en
mobiltelefon, hvor man forgæves
prøver at overdøve en trafikeret
motorvej, at forklare dem hvor i
England man befinder sig (når man
ikke engang selv er klar over det), er
umiddelbart vanskeligere end man
forestiller sig. Takket være en GPS,
hvis eneste mulighed for opladning
befandt sig på en motorcykel, hvis
batteri var faldet sammen, kunne
vi give Danamark de nødvendige
koordinater. Efter et par timers
ventetid og adskillige telefonopkald
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til Falck i Danmark samt det engelske
redningskorps, afførte jeg mig det
varme motorcykeltøj og var umådelig
glad for den lette påklædning
under dette. På et tidspunkt mens
vi døjede med varmen, kørte en
sølvgrå, fircylindret BMW-racer ind
på rastepladsen. Den blev ført af en
kvinde i slutningen af tyverne i ført
en heldragt i hvidt læder, der sad så
stramt som var den malet på kroppen
af hende. Da hun tog helhjelmen af
afslørede hun et blændende hvidt
smil og kaskader af langt rødblondt
hår. Det skal siges at hun udfyldte
det stramme lædertøj på forbilledlig
vis. Selv de sorte brystlommer
var helt fyldt ud på trods af at
hun ikke havde noget i dem. Hun
forklarede mig at hun var blevet
ramt af en bi på halsen, mens hun
kørte, hvilket var årsagen til at hun
var kørt ind på parkeringspladsen.
Jeg overvejede at tilbyde hende en
grundig undersøgelse over hele
kroppen ganske vederlagsfrit, for at
finde eventuelle tegn på en allergisk
reaktion, men undlod at gøre dette
da det jo kunne blive opfattet som
om man havde skjulte bagtanker.
Hun forklarede mig at hun ikke var
blevet stukket, men at slaget alene
havde givet hende et rødt mærke.
At en eller anden lumsk bi kunne
finde på at stikke sig brod i hende,
kunne man dybest set ikke fortænke
den i. Hun var en af den slags piger
som fik én til at glemme varme og
motorcykelsammenbrud, selv om
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det kun var for en stund. Vi fik en
rigtig hyggelig snak om motorcykler
og hun beklagede dybt at hun var
mere mekanisk minded, hvorfor
hun desværre var ude af stand til
at hjælpe os. Derefter trak hun et
tørklæde overhovedet, for at beskytte
halsen mod flere bier, gled atletisk
op på motorcyklen og racede af sted
ud på motorvejen med et dyrisk brøl
fra lydpotterne. Hun vidste godt,
at hun så godt ud, kom det næsten
i kor fra konerne, da hun var kørt.
Dette kunne man vel strengt taget
ikke fortænke hende i. Måske var der
en anden mand, der engang havde
betragtet hende på samme måde som
jeg, måske en anden mand som ikke
havde så uskyldsrene tanker som jeg.
Fire en halv time nåede at passere, før
den engelske vejhjælp dukkede op.
Det skal siges at sådan en motorcykel
ikke giver meget skygge, selvom vi
prøvede efter bedste evne at placere
os bag bagdækket. Jeg formoder
at min stemme nærmest har været
velkendt på centralens kontor, da
jeg talrige gange havde ringet og
forklaret GPS-koordinaterne på
engelsk, den afkørsel som var lige
inden rastepladsen, for ikke tale om
fikspunkter som de skulle kigge efter
i deres søgen efter os. Det var først
da chaufføren på bilen ringede til
mig, at det lykkedes mig at forklare,
hvor vi befandt os, og da havde han
kørt rundt i Stanfield i mere end
en time. Om disse kommunikative
divergenser var afledt af larmen fra

motorvejen eller beskrivelserne fra
Falck i Danmark skal være usagt,
men med en halv pose smeltede
vingummier til aftensmad og en halv
liter kogende varmt vand fra en flaske
som havde ligget hele dagen i solen
til deling mellem fire personer, så vi
frem til at komme til civiliserede egne
igen. Chaufføren fra redningskorpset
forklarede at han kendte et
Yamahaværksted i Cambridge, som
han ville køre motorcyklen til. Leif og
Anne fik nu læsset al deres oppakning
ind i den skriggule kassevogn,
og Leif blev placeret bagi, mens
Anne sad på forsædet ved siden af
Chaufføren. Den grønne Dragstar
var behørigt fastsurret på en lille
anhænger bagefter kassevognen, og
jeg forklarede ham at min kone og jeg
ville følge efter ham på motorcyklerne
til Cambridge. Om det var ordet
motorcykler, der fik ham til at agere
som racerkører eller om han slet og
ret forbandt al kørsel på motorvej
som opfordring til hæsblæsende
dødskørsel, ligger hen i det uvisse.
Jeg ville til enhver tid nægte at en
kassevogn med anhænger skulle
kunne køre fra mig endsige være
en værdig konkurrent i et kapløb,
men denne dag blev jeg klogere. De
hundrede og halvtreds kilometer til
Cambridge var på dette tidspunkt
fyldt op med en endeløs strøm af
trafikanter, der alle var på vej hjem
fra arbejde eller på vej til ferie. Bilerne
lå så tæt at enhver overhaling syntes
umulig, ligesom tempoet på de 120
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kilometer i timen ikke syntes at være
urimeligt langsomt, alligevel lykkedes
det den forankørende kassevogn
at kaste såvel bil som anhænger
ud i yderbanen, hvilket udløste
en kakofoni af bilhorn og lysende
bremselygter. Da vi på motorcyklerne
ikke havde samme mulighed for
at skræmme vores medtrafikanter
med vores størrelse eller omfang,
betød dette at vi ind i mellem kun
kunne se bilen fra redningskorpset
som en prik foran os. Dette førte til
en del hasarderede overhalinger fra
både Bentes og min side, for ikke
at tale om tempoet der fik selv de
hurtigt kørende briter til at ligne
sneglelignende køretøjer. Problemet
var at Cambridge er en storby på
130.000 indbyggere og med et omfang
som gør at der er seks forskellige
afkørsler til denne by. Trods Bentes
detaljerede beskrivelser over vores
rute, havde vi ingen anelse om hvor
motorcykelværkstedet befandt sig
i denne by, hvilket også gjorde at
vi for enhver pris måtte hænge
på efter denne kassevogn, som en
rottweiler i en indbrudstyv. Ude på
motorvejen betød dette at vi måtte
kaste os ud og ind i de forskellige
vejbaner, hvilket var halsbrækkende
men dog fysisk muligt. Da vi omsider
kørte ind i Cambridge, betød det
en kamp mod trafiklys, heftigt
trafikerede rundkørsler, ensrettede
gader og bilister der konstant kom
drønende i mod os fra en retning,
hvor vi ikke havde forventet dem.
Efter en række nærdødsoplevelser,

lyden af skrigende dæk fra bilister
som vi havde overset og et par
kollisionstruende U-vendinger, der
bragte os uhyggeligt tæt på kofangere
og kølerhjelme, nåede vi frem til
forretningen. Bente skælvede over
hele kroppen, da vi omsider holdt
stille og begyndte at spænde Leifs
motorcykel af hængeren. Det var
søndag og klokken var omkring halv
otte, så der var ingen på værkstedet
denne dag, men vi placerede
Dragstar’en lige udenfor butikkens
åbning, for som chaufføren sagde, så
ville overvågningskameraerne inde
i butikken kunne afsløre alle forsøg
på at stjæle den. Dette betød ganske
vist at indehaveren ikke ville kunne
komme ind i sin forretning før vi
ankom den følgende dag, men Leif og
jeg blev enige om at møde op så snart
de åbnede. Det var jo også vigtigt for
os at kunne komme videre i vores
rejseplaner, så motorcyklen skulle
jo gerne repareres så hurtigt som
muligt. Herefter forlod vi butikken
og kørte efter redningskorpsets bil
mod campingpladsen, hvor vi skulle
overnatte. Jeg har ikke tal på alle
de englændere som bandede mig
ned i det sorteste helvede, fordi jeg
fejlagtigt endnu engang formåede at
køre ud foran dem. Det krævede en
hel del at følge efter en stedkendt bil,
der oftest nåede over for Taxirøde
trafiklys, og drønede ned gennem
snoede sidegader, hvor den ofte
forsvandt ud af syne i flere minutter.
Dette kombineret med at bilisterne
hele tiden syntes at komme drønende

fra den forkerte side, gjorde det til
en nærmest surrealistisk oplevelse
at køre, når man var gennemblødt af
sved og havde bankende hovedpine
af dehydrering og mangel på mad.
Chaufføren syntes ganske at ignorere
de trafikbump som var lavet i
asfalten for at holde de besøgende
campinggæsters hastighed nede,
og jeg så folk klamre sig til børn
og hunde, mens vi under eder og
forbandelser bragede ned mod
campingpladsen.
Der var ingen øl at købe, men aldrig
har en kold sodavand smagt bedre
end denne aften, da vi efter flere
højlydte diskussioner havde fået
slået det nye telt op og sad i vores
medbragte stole. Aftensmaden
bestod af bacon og æg, hvilket var
et af de få gastronomiske tilbud
campingpladsens butik kunne byde
på, men selv det mest simple måltid
bliver forvandlet til et kulinarisk
højdepunkt, når man på hele dagen
kun kunne ernære sig med et par
smeltede vingummier.
Den næste morgen lå vi og gassede
os i soveposerne, det var jo trods alt
ferie, og det var først klokken halv
seks, at Leif og jeg stod op. Efter
en kop morgenkaffe begyndte vi
at studere motorcykelværkstedets
adresse. Det viste sig nemlig at
chaufføren fra redningskorpset kun
havde kradset navnet på butikken
samt området, hvori denne lå, ned
på et stykke papir. Takket være Leifs
GPS skulle det ikke være den store
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opgave at finde butikken, selvom
alle erindringer fra gårsdagens
hæsblæsende race gennem Cambridge
henlå i en tåge. Problemet var bare, at
der ikke var særlig meget batteri på
GPS’en, og den eneste mulighed for
opladning, sad på en motorcykel med
fladt batteri. Leif tastede og tastede
og den elektroniske vejviser fandt da
også mange forskellige forhandlere
og butikker som havde samme navn
som var nedfældet på papiret foran
os, det var dog alle i andre byer end
Cambridge. Da han således havde
trykket og trykket i et par timer, uden
at have fundet den rigtige adresse,
og forretningen meget snart skulle
åbne, mistede jeg tålmodigheden
og gik hen til campingpladsens
telefonboks. Her fandt jeg en
gammel laset telefonbog og efter to
minutters søgen fandt jeg adressen
på motorcykelværkstedet, hvor
Leifs maskine stod placeret. Somme
tider er den slags lavteknologiske
hjælpemidler at foretrække. Jeg
startede nu Dragstar’en, og Leif
fik møvet sig op på bagsædet. Det
viste sig at være en opgave med
udfordringer at køre gennem en
storby på hundredetredivetusinde
indbyggere med Leif til at guide
mig fra bagsædet. Dels var
morgentrafikken meget tæt og
støjende, og dels var det en opgave for
Leif at overdøve motorcyklens Vance
and Hines lydpotter. Efter at have
kørt forkert nogle få gange havnede
vi omsider foran butikken. Her var
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allerede åbent, så vi skyndte os at låse
motorcyklen op og bugsere den væk
fra butikkens hovedindgang. Der var
påfaldende få ansatte i betragtning
af, at det var mandag morgen, men
det lykkedes os at finde forretningens
indehaver. Han forklarede os
imidlertid, at der aldrig var nogen
mekanikere i butikken om mandagen,
men at der tirsdag ville komme nogle
personer, som kunne undersøge
Dragstar’en og om muligt reparere
den. Det undrede os naturligvis, at
der ikke være nogen mekanikere
på et motorcykelværksted, men det
viste sig at man var ved at flytte
alle remedier og motorcykler fra
en forretning andetsteds i byen
og transportere dem ud til dette
værksted, som var hovedafdelingen.
Derfor var alt disponibelt mandskab
sat til at lege flyttemænd. Det var
ikke ligefrem den slags nyheder, vi
havde ønsket at høre. Dette betød
at vi måtte udsætte vores videre
tur endnu en dag. Leif følte sig dog
mere tryg ved at have sin Yamaha
holdende indenfor på værkstedet nu,
og vi vendte næsen hjemad. GPS’en
var stort set ved at være løbet tør for
strøm, så vi var lidt spændte på om
vi overhovedet kunne finde hjem
til campingpladsen. Endnu en gang
overraskede den moderne teknologi,
for hjemturen fra værkstedet var lige
pludselig blevet tre kilometer længere
og nu ville skidtet have os ud på
motorvejen. Fra mit ophold tidligere i
Cambridge, vidste jeg at teltpladsen lå

relativt tæt på motorvejen, så vi valgte
at følge GPS’en. Det var dog ikke
uden problemer at finde tilbage og vi
så store områder af universitetsbyen,
som vi hverken før eller siden fik set.
Gennem adskillige små landsbyer
ad snoede landeveje gik det indtil vi
igen holdt stille ved et trafiklys. – Vi
skal køre sekshundrede meter ligeud
og så dreje til venstre, forklarede
Leif, -så for satan der løb GPS’en tør
for strøm! Nu er man jo et logisk
tænkende mennesker, så jeg valgte at
følge hans anvisninger. Jeg kørte lidt
over en halv kilometer længere frem
og drejede til venstre, og som ved
et mindre mirakel holdt vi udenfor
campingpladsen. Konerne virkede
ikke overvældende begejstret ved
tanken om, at bruge endnu en dag
i Cambridge, men som et plaster på
såret havde vi medbragt morgenmad.
Så vi kunne i det mindste spekulere
over, hvordan vi ændrede planerne
på fuld mave.
Vi havde under alle omstændigheder
tænkt os at frekventere
universitetsbyen, så vi besluttede os
for at tage bussen ind til centrum og
vandre lidt rundt. Vi kunne såmænd
godt have taget motorcyklerne
derind, men vore tidligere besøg i
storbyen levnede ikke ligefrem ønsker
om at gentage succesen mere end
højst nødvendigt. Englænderne har
en sand passion for rundkørsler og
disse er placeret, hvor vi i Danmark
når som helst ville have opsat et
trafiklys. Om det er for at spare
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strøm eller i ønsket om at bekæmpe
befolkningseksplosionen ligger hen i
det uvisse. Sandheden er imidlertid
at der er rundkørsler overalt, og de
varierer lige fra små cirkler med en
diameter på halvtreds centimeter,
hvor man virkeligt skal have tungen
lige i munden for at krænge en
motorcykel rundt mellem ventende
biler fra fire forskellige retninger,
til kæmpe rundkørsler, der er så
store at man kun kan se nogle få af
de veje som går ud herfra. Når man
samtidig ved at briterne er noget af
verdens mest utålmodige folkefærd,
kræver det en del is i maven at
vide lige præcis hvornår man selv
tør kaste sig ind i denne cirkel. En
ting er sikkert, man er nødt til at
være fræk i trafikken, ellers får man
ikke en chance for at komme ind i
rundkørslen og så har man straks en
kakofoni af bilhorn bag sig.
Cambridge er på mange måder
en stor by. Når man befinder sig i
centrum er man ikke alene omgivet
af mennesker fra hele verden. Kultur
og påklædning fra alle de lande og
verdensdele, der engang har været
underlagt det britiske imperium, er
synligt overalt. En inder med turban
kører taxi lige bag en afghaner, der
efter hans påklædning at dømme,
lige så godt kunne være kravlet ud
af et beduintelt. På et øjeblik er det
som om hele verdenens befolkning
har passeret én, kinesere, afrikanere,
tyrkere, pakistanere, indere, arabere
og danskere. Ikke blot i Cambridge,

men i mange engelske byer, er det
som om man indsnuser alle klodens
dufte. Oregano fra pizzeriaerne,
karry fra de indiske restauranter,
bacon og øl fra pubberne, dieselos fra
bilerne, parfume og sved fra de andre
besøgende, for ikke at tale om gran
og harpiks fra de omkringliggende
parker. Engelske storbyer er et orgie
af indtryk, og dette er måske grunden
til at mennesker fra hele verdenen
føler at det er som at komme
hjem, når man havner på disse
øer. Denne dag besøgte vi blandt
andet et museum med forhistoriske
skabninger, mange af dem sikkert
hentet hjem fra nogle af de talrige
kolonier. Det lyder måske som en
malplaceret ide at besøge et museum
i tredive graders varme, men der
hersker ofte en kølig stilhed sådanne
steder, som kan være en ro for sjælen
ovenpå det larmende trafikkaos
udenfor. Efter at have besøgt nogle af
byens talrige universiteter, vendte vi
næsen hjemad, hvor Leif og jeg tog
motorcyklen ned til det nærmeste
supermarked. Det var sådan nogen
lunde på størrelse med et dansk
butikscenter, så det var ikke råvarer til
middagsretterne vi savnede.
Den følgende dag ventede vi til
klokken ti med at køre ind til
motorcykelværkstedet i håb om at
Leifs Dragstar var blevet repareret
når vi nåede frem. Det var den ikke.
Leif og Anne havde kørt på Bentes
Virago, i håb om at vi alle kunne

køre tilbage til campingpladsen og
fortsætte vores rejse. Derfor blev
konerne også vidne til de næste
dårlige nyheder. De havde fundet
ud af at det var ensretteren ”the
regulator” som var stået af, hvilket
også havde brændt batteriet af. Om
de skulle bestille en ny? Jeg må have
set mildest talt målløs ud da vi fik
spørgsmålet. Ja, naturligvis skulle de
bestille en ny. Vi havde ligesom ikke
planer om at bosætte os i England
og have en dansk Dragstar stående
på et engelsk værksted til tid og
evighed, fordi en enkelt motorcykel
var gået i stykker. Dette undlod jeg
dog klogelig nok at sige, fordi jeg
vidste, at de med sammenlægningen
af butikkerne havde rigeligt at se til,
hvorfor det ikke ville være klogt at
gøre sig upopulær. Et par søgninger
på internettet fortalte mekanikeren
at en sådan ensretter måtte bestilles
hjem fra Tyskland og at den tidligst
kunne være fremme om fredagen.
Skuffelsen var næsten ikke til at bære.
Dette betød, at vi måtte tilbringe
yderligere tre dage i Cambridge, og at
vi måtte kuldkaste alle vore tidligere
planer. Problemet var bare at det var
vanskeligt at beslutte sig for, hvilke
destinationer vi skulle undvære. Både
York, Wales og Dartmore har en helt
speciel atmosfære og det ville være
meget trist at undvære et besøg i
nogen af disse dejlige steder.
For ikke at forfalde til total apati
besluttede vi os for at besøge nogle
af de omkringliggende byer, selvom
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de ikke stod på vores ønskeliste.
Vi kunne fortsat køre rundt i en
overskuelig radius fra Cambridge, da
Leif og Anne kunne køre på Bentes
Virago, mens Bente sad bag på mig på
Dragstar’en. Dog var det ikke muligt
at få plads på de to motorcykler til al
vor bagage, hvorfor vi var mere eller
mindre stavnsbundet til at blive i
området omkring universitetsbyen.
Kun 150 kilometer fra Cambridge lå
en mindre by som hed Linton. Det
eneste som var værd at se i Linton var
en zoologisk have hvor man havde
specialiseret sig i truede dyrearter.
Da min kone ikke er særlig høj og
derfor havde for vane at vælte med
jævne mellemrum på Viragoen,
havde vi for ikke at få unødvendigt
mange buler i motorcyklen fået
den bygget om til hende. De
oprindelige bagstøddæmpere var
blevet udskiftet med et par kortere
af slagsen, hvilket også betød at vi
måtte korte støttebenet af, da det
ellers var for højt. Personligt var jeg
ikke særlig begejstret for at køre på
hendes motorcykel, da den som sagt
var bygget til en meget kort person,
både hvad angik styr og fodhvilere.
Derfor anså vi det for at være klogest,
først at tage på en mindre tur, så
Leif kunne vænne sig til at køre
den, og måske også fortælle om
han overhovedet kunne holde ud at
sidde på den. Heldigvis er Leif heller
ikke blandt de højeste, så den lille
750’er passede ham perfekt og han
blev meget hurtigt glad for at køre
på den. Den noget lettere Virago er
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faktisk også en del nemmere at tumle
en Dragstar’en, og jeg tror at han
på et tidspunkt næsten overvejede
at købe en maskine magen til. Som
forventet lå alle dyrene i Linton Zoo
skjult under træer alt imens de alle
sammen prøvede at overleve den
ekstreme varme. Derfor fik vi ikke
set meget til disse skabninger, men
turen var en glimrende prøve, da det
nu betød, at vi kunne se andre ting
end bare campingpladsen. Vi var alle
sammen henrykte over at vi havde
medbragt vores draggin’ jeans, som
meget hurtigt blev vores foretrukne
påklædning under køreturene. Det
var samtidig nemt fordi vi kunne
pakke dem sammen og lægge dem
i sadeltaskerne, mens vi vandrede
rundt i zoologiske haver eller i byer.
Efter at have indtaget nogle gyselige
sodavand i Linton Zoo, besluttede vi
os for at vende næsen hjemad. Leif
syntes helt oplivet ved udsigten om
igen at kunne køre på motorcykel
og sprang i sadlen, så snart vi havde
iført os vores køretøj. Det eneste
han ikke lige havde tænkt på var, at
frigearslyset på Viragoen ikke var
særligt tydeligt, og da slet ikke i stærk
solskin. Derfor havde Anne kun lige
nået at svinge det ene ben ind mellem
ham og sissybaren, da han trykkede
på starterknappen. Motorcyklen
nåede faktisk at hoppe et par meter,
før han opdagede at den stod i gear,
og at Anne blev trukket efter ham.
Dette bidrog ikke ligefrem til at øge
hans popularitet hos konen, der vist i

starten troede at han havde gjort det
med vilje.
Den næste dag kørte vi til Colchester,
der efter sigende skulle have et
imponerende slot, som vi naturligvis
ville se. Colchester var også en
storby med alt hvad dette indebar
af tæt trafik og fire vognbaner ind
til centrum. Det kræver en del hele
tiden at skulle placere sig i den rigtige
vognbane, når man ikke helt ved
hvor man skal hen, men heldigvis er
motorcykler både hurtige i optrækket
og kræver heller ikke meget plads i
trafikken. Dette gør det til et dejligt
transportmiddel. Ikke alene er
det relativt nemt hurtigt at skifte
vognbane, men det er også nemt at
finde parkeringspladser, hvor der
ingen er. En kværn kan altid trille ind
mellem cykler på et bredt fortov eller
på en lille plet ledig asfalt, hvilket vi
også gjorde, da vi omsider var nået
frem til byen. Colchester indeholder
alt hvad man kan forvente af en
storby, de socialt marginaliserede
som oplever livet passere gennem
alkoholens tåger og den hektiske larm
af mange mennesker og mange biler.
Colchester er ikke nogen hyggelig
by. Den er grim og de få gamle
bygninger som findes i byen er klemt
inde mellem et kaos af butikker og
beboelse. Da vi efter lang tids søgen
nåede frem til det som vi forventede
var slottet, blev vi slemt skuffet. Det
var nærmest nogle få mure, der stod
og lænede sig op af hinanden. En
hensmuldrende ruin. Det viste sig dog
at det rigtige slot lå nogle kilometer
derfra og fulde af forventning gik vi
derhen, kun for at finde det lukket på
grund af restaurering. Parken som lå
rundt om slottet var dog imponerende
med blomster i talrige farver og stier
i forskellige niveauer. Vi var ikke
desto mindre temmelig skuffede, da
vi vendte tilbage til motorcyklerne og
vendte næsen mod Cambridge.
Dagen efter besluttede vi os for at
køre til Strafford Upon Avon, der
som bekendt er Shakespeares fødeby.
Det er en omfangsrig by med mange
gamle bygninger og talrige kanaler.
Ligesom i Cambridge og, skulle vi
senere erfare, Oxford er disse kanaler
en transportvej for alle mulige slags
både alt fra store sejlbåde til smalle
kanolignende fartøjer, som man
stager sig af sted med. Det tog en
del tid at finde en parkeringsplads,
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men en parkeringsvagt henviste os
til en gratis MC-parkering midt inde
i centrum. Takket være det gode vejr
var den relativt store parkeringsplads
pakket med motorcykler, men vi
fandt dog et par ledige pladser
mellem en masse Harleyer. Efter at
have besøgt et stort marked, hvor
man kunne erhverve sig alt fra fudge
med Baileysmag til kinesiske nudler
og små flagrende plastiksommerfugle
gik vi hen til Shakespeares hus. Som
alt andet var dette blevet forvandlet
til en pengemaskine og de urimelige
priser afholdt os for at besøge huset.
I stedet fik en fortrinlig engelsk
morgenmad med røræg, bacon,
bagte bønner, krydrede pølser og
toastbrød med marmelade. Man
har ikke været i Storbritannien, hvis
man ikke har indtaget mindst en
omgang engelsk morgenmad. Der
er generelt meget udmærket mad
i England, hvis man ser bort fra
det allesteds nærværende fish and
chips, men mange ukendte navne
på spisekortet rummer kulinariske
misforståelser som lammenyrer med
øl eller haggish, hakket svinehjerte
med røget spæk og lever samt
havregryn opløst i mælk. Derfor
bør man frekventere det engelske
køkken med en vis forsigtighed.
Det var hen på eftermiddagen, da
vi besluttede, at vi lige kunne nå
til Oxford, da vi nu alligevel var i
gang med at besøge engelske byer.
Dette viste sig at være en fejl. Efter at

have kørt forkert et par gange var det
temmelig sent før vi nåede Oxford,
og da vi yderligere tog fejl af vejene
hjemad, var det buldrende mørkt, da
vi kørte mod Cambridge. Oxford er
på mange måder en mondæn by med
kæmpemæssige parker og fornemme
gamle bygninger. Man har en anden
følelse af at havne midt i en storby
med det samme, da den ikke har
de samme parcelhuskvarterer og
omegnskommuner som Cambridge.
Det hastigt aftagende dagslys gjorde
imidlertid, at vi fremskyndte vores
hjemrejse en smule. Dagens hede var
erstattet af en kølig fugtig luft, der
fik mine motorbriller til at dugge, og
det meste af vejen kørte jeg mere eller
mindre i blinde. Bedre blev det ikke, da
vi drejede fra ved den forkerte afkørsel
i Cambridge og måtte drøne rundt
på må og få gennem byens gader, før
vi omsider fandt campingpladsen.
Klokken var elleve – halv tolv før vi i
tomgang trillede hen mod vores telt.
Men hvis vi troede at vores ankomst
kunne ske ubemærket tog vi fejl.
Campingmutters autocamper som stod
lige ved siden af vores telt var stadig
oplyst og hun kom ud og fortalte at
hun havde været meget bekymret for
os. Heldigvis havde hun lavet kaffe til
os, så vi kunne få en kop mokka inden
vi gik til køjs.
Omsider nåede vi frem til fredagen
og tog ind til motorcykelværkstedet
i håb om at delene til Leifs maskine
var kommet. Mekanikeren havde
lovet os, at det kun tog en halv time

at montere tingene, så vi håbede på
at kunne køre om formiddagen og
i værste fald lørdag morgen. Da vi
ankom til butikken var stumperne
fra Tyskland ikke ankommet og
uvist af visse grunde kunne de ikke
spore kureren som kørte med dem.
Jeg tror, at vi alle sammen var ved
at miste tålmodigheden. Dette var et
land med 57 millioner indbyggere,
et land med motorcykler som var
enhver entusiasts våde drøm. Dette
var stedet, hvor man frit kunne
købe maskiner, der slet ikke blev
importeret til det øvrige Europa
og det til en tredjedel af hvad de
kostede i Danmark. Her var det kun
fantasien, der skabte grænser for
hvordan man kunne ombygge en
motorcykel. Al syntes muligt, alt
syntes tilladt her, alt undtagen at
kunne skaffe en dødssyg ensretter
til en Yamaha. Indehaveren lovede
at hvis delene ankom lørdag, skulle
han nok have en mekaniker klar til
at montere dem. Vi modtog denne
information med et vist forbehold
og var temmelig modløse, da vi
vendte hjem til campingpladsen. Vi
havde ligesom sat næsen op efter
at køre senest lørdag, og nu blev vi
igen forsinket, på grund af noget
der dybest set var en bagatel. For
ikke blot at trille tommelfingre på
campingpladsen, tog vi bussen ind
til Cambridge og gik rundt her i
nogle timer. Vi frekventerede et par
gammeldags pubber og indtog lidt
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mad, men kunne på en eller anden
måde ikke tænke på andet end at
vores ferietur var gået mere eller
mindre i vasken. Det var svært at
tænke på andet, end at vi ikke nåede
at se mange af de fantastiske steder vi
havde planlagt.
En af de andre campinggæster havde
anbefalet os at besøge the Imperial
War Museum som lå i Huxford,
der kun betød en kort tur ned på
motorvejen for derefter at tage den
første afkørsel efter Cambridge. Leif
og jeg ville gerne se stedet, men
konerne ville hellere ind til byen og
shoppe. Derfor sprang vi mænd op
på motorcyklerne og overlod det til
konerne at tage på tøsetur. Vi drejede
fra ved den første afkørsel, præcis

som vi havde fået forklaret og kørte
nogle kilometer efter mærket med
en turistattraktion. Det tog kun en
times tid, før vi erfarede at vi var faret
hjælpeløst vild. Da vi i forvejen kørte
på de sidste dampe af benzin, kørte vi
ind for at tanke og benyttede samtidig
lejligheden til at spørge om vej. Den
unge mand som stod bag disken
anede intet om dette krigsmuseum,
men bag os stod en anden mand, som
med stolthed forklarede at han havde
arbejdet i Danmark. Selvom dette ikke
syntes at have indflydelse på hans
sprog, han kunne ikke et ord dansk,
så kendte han til museet og foreslog
at køre foran i bilen. Naturligvis blev
samtlige hastighedsbegrænsninger
overtrådt på vejen derhen, men vi

nåede dog hurtigt hen til museet. Det
som overraskede, var stedets omfang.
Da campinggæsten havde sagt at vi
skulle sætte en hel dag af til dette
besøg havde vi kigget lidt indforstået
på hinanden. Jo, hvis man en eller
nørd som kunne bruge timevis på at
glo på gamle anden verdenskrigs fly,
så var det sikkert sandt, men selvom
vi havde en interesse for historie, var
en hel dags besøg sikkert en sandhed
med modifikationer. Manden havde
dog haft ret. Her var hundredevis
af forskellige flyvemaskiner, alt fra
Boeing og Concorde til ældgamle
fly fra før første verdenskrig. Her
var jetfly som fløj tre gange lydens
hastighed. Her var sammenklappelige
motorcykler og jeeps beregnet til at

Køb/Salg/Bytte
Medlemmernes gratis markedsplads

Sælges : Yamaha Virago XV 535.
Midt på Fyn står denne flotte motorcykel til
salg.
Sissy Bar, fremrykkersæt, vindskærm, lædertasker, ekstra udstødning medfølger.
Årgang 1999 har kørt 35.600 km.
Altid stået i opvarmet garage, pudset og
plejet.
Pris 48.000.
Henvendelse : Frank og Kirsten (2253)
Tlf. 40921827
Mail : bonso-vov@hotmail.com
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smide ud med faldskærm. Her var
alle mulige spændende forsøg, hvor
man kunne studere aerodynamik.
Her var mini ubåde og krigsskibe. Og
da vi alligevel var indstillet på heller
ikke at køre videre denne dag, kunne
vi ligeså godt gå rundt her og studere
de forskellige ting. Humøret faldt
dog et par grader, da jeg ringede til
motorcykelværkstedet og fik at vide at
det kun var forretningens bilafdeling
som var åbent denne dag. Dette
stemte ikke særlig godt overens med
løftet om et have en mekaniker på
standby, hvis delene skulle komme,
så efter at have indtaget en vaffelis,
der bogstaveligt talt smeltede mellem
fingrene på os, tog vi motorcyklerne
og kørte ind til værkstedet. De talrige
besøg på værkstedet havde givet
mig et vist kendskab til byen, så jeg
følte mig efterhånden velbevandret i
universitetsbyen. Efter en del søgen
på værkstedet fandt jeg dog en
mekaniker, som jeg vidste reparerede
motorcykler, men han måtte med
skam erkende at delene heller ikke var
kommet denne dag. Frustrationerne
var til at tage og føle på. På den ene
side fandt vi værkstedets håndtering
af sagen meget uprofessionel, men
vi vidste også at hvis hidsede os op
foran disse mennesker, ville Leifs
motorcykel næppe blive færdig, inden
ferien var slut.
Hen mod aftenen begyndte mørke
skyer at samle sig på himlen. Jeg

havde spøgefuldt drillet Leif med at
hans motorcykel sandsynligvis først
ville blive færdig, når England igen
var indhyllet i regnvejr. Nu havde jeg
en fornemmelse af at denne dystre
profeti ville gå i opfyldelse. Om natten
kom regnen og med den et tordenvejr,
der fik jorden til at skælve under
os. Det var forbundet med nogen
vanskelighed at sove, når lynglimt
oplyste himlen konstant fulgt af
gigantisk tordenskrald lige omkring
teltet og regnen trommede mod
teltdugen. Det var faktisk ikke særlig
rart at ligge på en åben græsplæne,
og selvom den silende regn mindede
mig om at jeg skulle træde af på
naturens vegne, undlod jeg at følge
denne indskydelse, da det eneste som
syntes værre end at ligge i telt på
en åben mark i tordenvejr, var at gå
rundt derude. Jeg ventede til der kom
lidt længere tid mellem lynglimt og
tordenskrald før jeg fulgte min første
indskydelse. Den følgende morgen
var der kæmpestore vandpytter
overalt, men regnvejret var holdt op.
Det var stadigvæk bagende
varmt, og den tilsynsførende på
campingpladsen sagde, at jeg lignede
en rigtig biker. Lettere smigret
spurgte jeg hende, hvad hun mente
med det, hvortil hun svarede, at hun
aldrig tidligere havde set nogen med
så kridhvide ben. Jeg havde ellers
været iført de shorts, som jeg slet ikke
forventede at få brug for, i seks dage.

Da vi nu var klar over at motorcyklen
stadig ikke ville blive færdig,
besluttede vi os for at tage Ely en
gammeldags by med en efter sigende
kæmpestor katedral. Vi trillede
gennem søndagssløve sovebyer indtil
vi nåede en middelstor by. Vi var
temmelig modløse på grund af den
manglende ensretter, men besluttede
os alligevel for at få det bedste ud
af tingene. Det er ikke fordi jeg er
religiøs, snarere tværtimod, men jeg
holder meget af at besøge forskellige
byers kirker og katedraler. Det er ofte
imponerende at se, hvad mange har
formået at bygge i middelalderen,
og hvor kostbart mange af disse
bygningsværker er indrettet i en tid
hvor pest og hungersnød hærgede
det meste af Europa. Jeg har gennem
årene set mange religiøse bygninger,
katedralen i Reims, domkirken i
Köln, for ikke at tale om talrige kirker
i Belgien og Luxembourg. Måske
derfor er det efterhånden meget
svært at blive begejstret, fordi man
altid har set noget tidligere som var
større eller flottere i detaljerigdom.
Alligevel blev jeg taget med storm,
da jeg gik ind i Elys katedral. Den
er såmænd kun den tredjestørste i
England, så den burde vel ikke have
bjergtaget mig som den gjorde. Jeg
tror aldrig i mit liv, at jeg har set
så mange udskæringer, så mange
statuer og monumenter på nogen
kirke. Dette at den havde en længde
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som en gennemsnitlig landingsbane
for fly i Kastrup, gjorde også at der
var plads til så mange udhuggede
kors og krummelyrer. Under mit
besøg i Elys katedral, var det som
om modløsheden over tingenes
tilstand forsvandt og jeg tænkte at jeg
aldrig ville have set dette vidunder,
hvis ikke det havde været for Leifs
motorcykel.
Mandag havde man stadigvæk
ikke modtaget reservedelende til
Dragstar’en, og jeg begyndte at
hælde til den anskuelse, at pakken
fra Tyskland muligvis var forsvundet
i rodet fra de to forretninger som
var blevet slået sammen til én. Dette
benægtede man på det kraftigste,
men da vi ankom tirsdag uden
at man havde hørt eller set noget
til stumperne, blev de enige om
at bestille dem en gang til, og så
returnere den oprindelige pakke,
når og hvis den dukkede op. Leif
var naturligvis frygtelig ked af det,
men det var også en kendsgerning
at dette kunne være sket for os alle.
Flere andre i klubben har oplevet at
ensretteren pludselig er gået i stykker,
så det lader til at være noget som er
meget svært at gardere sig i mod.
Tirsdag kørte vi på de to motorcykler
til Brandon Nationalpark. Det var et
naturskønt område, når man så bort
fra at skovområderne flere steder
var blevet brugt som losseplads for
køleskabe, frysere og komfurer. Hvor
vi andre rystede på hovedet af denne
vederstyggelighed, blev Leif grebet

af en hidtil uset begejstring. Opildnet
som en lille dreng kom han løbende
med alverdens elektriske dimser,
som han med slet skjult stolthed
viste frem, ting som han fandt i de
rodebunker som folk havde efterladt
i skoven. Og fuldstændig som en lille
dreng skældte Anne ham ud og bad
ham lægge skramlet tilbage, hvor
han havde fundet det. Det var næsten
synd for ham, at ingen andre delte
hans begejstring alle disse komplet
ubrugelige stumper. I det hele taget
det som juleaften for ham hver gang,
vi gjorde holdt på en parkeringsplads,
hvor adskillige års skrald havde
hobet sig op. Han kunne mageligt
have fyldt flere lastbiler med alle de
fuldstændigt overflødige ting han
fandt. Når vi andre nød smøg, gik
Leif på opdagelse i dette univers af
kasserede objekter. Det var alene
respekten for Anne som gjorde at
sadeltasker og bagagebærere ikke
blev læsset med alt det skrammel han
fandt.
Senere på dagen gik vi tur i noget
af den smukke natur som omgav
parken, men havde vi forventet at
nyde stilhed og fuglesang blev vi
skuffet. På vej ud til Brandon havde
vi passeret en kæmpe Royal Air Force
militærlejr, og mens vi nu vandrede af
sted blev stilheden sønderflænget af
jagerfly. Igen var denne enerverende
larm årsag til Leifs sprudlende
glæde og vi måtte aftale at tage hen
til militærlejrens startbane, så snart

vi havde spist frokost. Hvor jeg
havde sendt hadefulde blikke mod
de bragende flyvemaskiner, måtte vi
nu alle fire, da vi omsider stod ved
siden af startbanen, konstatere at al
flyvning var indstillet. Efter en halv
times venten i den bagende sol, blev
vi enige om at køre hjemad.
Det blev torsdag før de omsider
fik reservedelene, og vi kunne
genoptage vores rejse. Vi havde nu
kun fem dage tilbage af vores ferie,
færgebilletten tilbage til Esbjerg var
allerede bestilt, så vi måtte glemme
alt om at besøge Wales, Dartmore
og Salisbury. I stedet kørte vi til
Yorkshire, hvor konen og jeg tidligere
havde haft nogle skønne stunder. Vi
fandt en glimrende campingplads
udenfor byerne, som dog viste sig at
ligge tæt på et industrikvarter, hvor
alle mulige maskiner larmede hele
natten. Den følgende dag besøgte
vi York, en smuk stor by, som jeg
allerede tidligere har beskrevet. Der
var dog en del vejarbejde i byens
centrum og det var vanskeligt at
finde en parkeringsplads. Vi havde
gjort holdt tæt på byens katedral, da
vi pludselig opdagede at den plads
vi havde udset os, havde gjort os
alt andet end populære blandt de
omkring boende. Hvorfor Leif og jeg i
forvirringen havde efterladt konerne
midt i byen og nu på egen flakkede
rundt for at finde en parkeringsplads
ligger hen i det uvisse. Men det havde
en vis underholdningsværdi at se
de to madammer drøne rundt iført
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varmt motorcykeltøj og styrthjelme
under armen, alt imens de prøvede
at indhente os. Vi var netop kørt
ned af en bred gade, da jeg indså
det formålsløse i at køre rundt på
må og få efter et sted at parkere.
Jeg kørte ind til siden og stillede
motorcyklen på en cykelsti, hvorefter
jeg kiggede efter den første og bedste
biker. Hvis man ønskede at finde
en motorcykelparkeringsplads ville
det være fuldstændig formålsløst at
spørge en bilist. Jeg fik ikke lov til at
vente længe, før en gut på en chopper
med lang forgaffel standsede op, for
at tage et overblik over hovedgaden
før han trillede ud. Hurtigt forklarede
han mig, hvor der var en gratis
motorcykelparkering i området.
Vi fulgte hans anvisninger, og fik
snart efter parkeret motorcyklerne.
Problemet var bare at vi var kommet
et temmelig langt stykke væk fra
konerne, og hvordan fandt man lige
sådan et par madammer midt i en
tæt trafikkeret storby. Nåh, man er jo
heldigvis et moderne menneske, så
jeg greb mobiltelefonen og ringede til
konens telefon. Om det er resultatet
af talrige heavy metal- koncerter eller
bare den snigende alderdom, ved jeg
ikke, men min kones mobiltelefon er
indstillet på så høj en ringetone, at
den kan vække de døde til live. Derfor
havde jeg heller ingen problemer med
lynhurtigt at fastslå, at monstrummet
kimede nede fra den ene sadeltaske
på min motorcykel. Leif måtte komme
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til samme konklusion, da også
Annes mobiltelefon ringede nede i
hans sidetaske. Nåh, man kunne jo
bruge ventetiden på den nærmeste
beværtning, for heldigvis havde
konerne også lagt deres tegnebøger
i vores tasker, så vi ville ikke løbe
tør for penge lige med det samme.
Noget sagde mig imidlertid at dette
ikke ville falde i god jord. Fruerne
var nemlig ikke alene henvist til at
gennemtravle hele byen i bagende
varmt goretex-tøj, med styrthjelme
under armen, de ville også være
nødt til at gøre det i store tunge
daytona-støvler, da deres små lette
sandaler ligeledes var placeret i
motorcyklernes sadeltasker. Det
var mindst fyrre grader varmt den
dag, alligevel kunne man næsten
fornemme varmen fra konernes raseri,
da vi omsider fandt dem gående
rundt i byen. Bedre blev det ikke, da
jeg forklarede at Leif og jeg havde
haft brug for lidt mandetid, og det
kun var ren og skær næstekærlighed
som havde afholdt fra at tilbringe de
følgende timer i en kølig pubs bar.
Jeg mener, kvinder taler altid om,
at de skal tabe sig, og hvad er vel
mere effektivt end at vandre rundt
i en storby iført motorcykeltøj. Det
skal siges at konerne ikke delte min
finurlige form for humor, i hvert
fald ikke på dette tidspunkt. Men
efter et måltid mad og en pint kølig
pilsner var de næsten i stand til at
kommunikere i et normalt toneleje.

Vi brugte herefter nogle timer til at gå
rundt på den bymur der omgav York,
og som var blevet opført i romertiden,
for at holde de bestialske skotter
ude af byen. Efter dette gik vi en tur
gennem byens gågade, hvilket var
ganske hyggeligt indtil de to damer
fik øje på et udsalgsskilt i vinduet til
en modeforretning. Herefter var det
Leif og jeg som blev efterladt. Mens
vi sad her på en bænk, kom jeg i
snak med en gammel knark, der talte
med den værste Yorkshiredialekt,
jeg til dags dato havde hørt. Selvom
mit skoleengelsk kom på en alvorlig
prøve fik jeg dog alligevel forstået,
at området her havde været et
luderkvarter i gamle dage, og at han
havde overværet hele forandringen
fra prostitutionsghetto til mondænt
forretningskvarter. Da han spurgte
hvor jeg kom fra, og jeg sagde at jeg
var dansker, udbrød han nærmest
begejstret at jeg kom fra Holland.
”No, I am a bloody viking from the
North!” svarede jeg, ikke at jeg har
noget mod hollændere, men jeg tror
aldrig at han havde været udenfor
Yorkshire. Samtalen blev afsluttet med
et høfligt ”Nice talking to you” og så
stavrede gamlingen af sted. Adskillige
pund fattigere dukkede konerne
omsider op med venindebluser og
andet tøsefnidder. Skrigende gule
bluser som tiltrak samtlige Englands
insekter i samme øjeblik, de trak dem
over hovedet. Vi så dem ikke bære
disse bluser mere på den ferie.
De følgende dage besøgte vi to af
Yorkshires tre store nationalparker.
Naturen her var ganske anderledes,
end den Bente og jeg havde oplevet
sidste gang, vi var i området. Det
vi havde oplevet var nærmest et
Tolkienlandskab med kuperede
snoede veje gennem skovområder
med hængende trækroner ud over
vejen. Det vi oplevede her var mere
som at havne i Norges vildmark
med høje bjergområder og nøgne
klipper. Vi havde kørt rundt i
nogle timer, da vi med skam måtte
konstatere, at vi var fuldstændig
ude af stand til at finde ud af denne
nationalpark. Heldigvis havde Leif
jo fået sin motorcykel tilbage med
den tilhørende oplader til GPS’en,
så i stedet for at vi standsede for
hver kilometer, og han forklarede
mig vejen, foreslog jeg, at han kørte
forrest, til vi var nået ud af området.
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Det havde gennem længere tid
irriteret mig, at han hele tiden viste
sig fuldstændigt uforstående overfor
mine jeremiader over at køre i venstre
side af vejen, og at han ikke på noget
tidspunkt havde syntes, at det var
spor vanskeligt. Nej, det er ikke
vanskeligt, når man blot skal følge
efter en eller to andre motorcykler,
som hele tiden viser én, hvilken
vognbane man skal placere sig i,
hvor man skal dreje, og hvordan man
skal køre rundt i en rundkørsel. Nu
havde han selv muligheden for at
forstå mine problemer, og det endda
i et relativt øde område med meget

den gale motorcyklist, som kørte
lige i mod ham. Idioten kan sgu da
bare lade være med at køre i den
forkerte side af vejen, forklarede
Leif, da jeg efterfølgende
kommenterede episoden.
Vore dage i Yorkshire var præget
af mange hyggelige timer, men
ofte måtte man fare med stor
forsigtighed, da vejene kun lige
akkurat var brede nok til én bil,
og man fik et mindre chok, når
man en sjælden gang mødte en
modkørende.

Det regnvejr, som vi havde frygtet
hjemmefra, indhentede os på
hjemrejsen. Turen fra Yorkshire
til Cambridge var under et
skybrud, der fik selv de fartglade
englændere til at nedsætte farten.
Vi var gennemblødt, da vi den
følgende dag ankom til færgen,
men efter et par timers venten
kunne vi heldigvis komme om
bord og skifte til tørt tøj. Fra
Esbjerg til Sjælland skinnede
solen, hvilket gjorde den sidste
del af hjemrejsen væsentlig mere
behagelig.

Køb/Salg/Bytte
Medlemmernes gratis markedsplads

SÆLGES
Virago XV750
Blåmetal
Årgang 1993
Kørt 45.700 km
En flot og velholdt MC Importeret
fra Tyskland i 2001, har de originale
tyske papirer. Altid vinteropbevaret i
opvarmet garage.
Pris: 42.500 kr.
Henvendelse
Tom Jakobsen (3169)
Tlf. 60 29 72 41

SÆLGES
Henvendelse
Jytte Kjeldsen (3059)
Tåsingevej 6
7000 Fredericia
Tlf nr. 29297515
Virago XV535
Årgang 2000
Kun kørt 18000 km
Er fin og velholdt
Pris: 29.000 kr.
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Nyt fra bestyrelsen.
Året 2013 er og har været meget turbulent, med lidt for mange triste og kedelige episoder i lokal klubberne, så
2014 er meget velkomment, hvilket betyder vi snart skal kører motorcykel igen.
Nogen vil måske mene bestyrelsen har været lidt usynlig den senere tid. Og den må jeg tage på mine skuldre,
i forhold til min opgave om at formidle og få alt ud til medlemmerne i Virago Danmark. Jeg har ikke haft så
meget tid til på det sidste, men dette betyder ikke at bestyrelsen ikke arbejder og hele tiden prøver at komme
med nye ideer.
I år var ingen undtagelse, bestyrelsen havde i kølvandet på foto-konkurrencen i 2012 fået fine bekendtskaber,
hvilket resulteret i arrangementet på Bakken. De der var på bakken den sene april dag i år, kan og har helt
sikkert kunnet berette om en særdeles sjov og hyggelig dag, hvor både store og små fik smilet frem på
læberne. Der kunne prøves store og små Yamaha ATV maskiner, børne crossere, og de voksne med kørerkort
fik lov til at prøvekøre et bredt udvalg af Yamahas gade racere og cruisere. Dette arrangement er ved at blive
planlagt igen i 2014, her er bestyrelsen er i gang med at finde på en mulighed for at gøre arrangementet med
overnatning, da der er en smule langt for en Bakke tur for Jyderne.
Bestyrelsen er hele tiden i gang, og vi har planlagt møde med Yamaha igen til næste år. Så har i derfor
noget i kan tænke jer at vi vender med Yamaha, så send det til os. Det kan være der er nogle der har ideer i
og omkring jeres lokal klub og gerne vil have en kontakt til en Yamaha forhandler, så lad os få det at vide.
Helene, Hans Jørgen, Birger, Tonni og jeg er mere end modtagelige for nye ideer og input, så kom med det til
os.
Til sidst vil jeg huske jer på nye forslag til vedtægter og ændringer som skal være bestyrelsen i hænde inden
den 1. marts.
Bestyrelsen ønsker alle en rigtig glædelig jul og et rigtig godt nytår. Vi glæder os til at se jer igen i det
nye år, hvor turen blandt andet går til Tyskland og internationalt træf. Statler og Waldorf (muppet-show)
er i gang med at planlægge turen fra GF 2014´s afslutning, som skal gå langsomt mod træffet i Tyskland.
Turen kommer til at gå med noget overnatning i nordtyskland og så satser de på at ramme nede omkring
Luxemburg, og med nogle gode køre ture i og omkring.
Rigtig god jul og et knald godt nytår.
Fra bestyrelsen.
2993 Formanden
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Midnight
Star XV 1900
Jeg husker endnu, da Tonny fra Virago Midtsjælland havde erhvervet sig en Midnight Star 1900, og han
tilbød mig en prøvetur kun få dage efter at han havde fået den hjem. Tilbuddet var naturligvis for fristende
til at afslå, men fornøjelsen ved at afprøve monsteret var for mig relativt begrænset. At bevæge sig fra den
velkendte Dragstar over på dette nye vidunder gav mig en følelse af at sidde overskrævs på en Boss Hoss. Min
prøvetur foregik inde i en lille by, hvilket gav nogle udfordringer i form af U-vendinger og at navigere rundt,
og jeg var naturligvis også bange for at vælte og efterfølgende skulle fortælle min kammerat, at hans nye
motorcykel lå et eller andet sted og at jeg i øvrigt var ganske ude af stand til at rejse den igen. Så min eneste
erfaring med denne ”klassens store dreng” blev alene begrænset til ”hold da kæft, sikken et skrummel!”
Derfor besluttede jeg mig for at stille Tonny nogle spørgsmål om hans erfaringer med maskinen.
Hvad overraskede dig mest, da du første gang satte dig op på din Midnight Star 1900? Jeg var meget
overrasket over dens utrolige bundtræk og acceleration.
Har du oplevet nogle begrænsninger for eksempel ved kørsel på mindre snoede veje, i bjergområder eller
lignende? Man bør virkelig holde en højere hastighed ellers bliver den for tung i svingene.
Hvor mange kilometer har du cirka tilbagelagt? Jeg har kørt cirka 30.000, da jeg blandt andet har været til
internationalt træf på den i både Finland, Holland og Sverige.
Hvilke forandringer har du foretaget på din Star? Og hvorfor? Jeg har fjernet de oprindelige fodplader til
fordel for et fremrykkersæt, ligesom jeg har fjernet bagsædet for eksponere den rå bagskærm. Endelig har jeg
fået monteret et højere styr og skiftet de originale spejle ud. Hvorfor jeg har gjort det? Nok primært fordi den
ser væsentlig mere sej ud nu. Naturligvis har jeg ikke det samme udsyn i de nye spejle, men designmæssigt
giver det motorcyklen et helt nyt look.
Hvilke styrker kan du nævne omkring 1900? Som tidligere nævnt har den virkeligt det nødvendige
kraftoverskud.
Stiller maskinen nogen krav til sin fører? (Dette spørgsmål havde jeg imidlertid selv kunnet besvare, da jeg
umiddelbart ville tro at den var konstrueret specielt til en 200-kilos lumberjack med næver som skovle og
overarme som Arnold Swarzenegger.) Når man har vænnet sig til den synes jeg ikke at den stiller nogen
specielle krav.
Er det en motorcykel, som du kan anbefale andre? Alle som har prøvet den vil medgive, at det er en fantastisk
motorcykel at køre på.
Vil du sige at 1900 er en god langturscykel? Ja, selv efter en dagstur på 900 kilometer føler man sig rigtig godt
tilpas, selvom det naturligvis vil kunne mærkes i den bagerste legemsdel.
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Virago Midtsjælland afholder forårstræf.

Vi har besluttet os for at gentage succesen fra sidste år og afholde hvad der må betragtes som årets første
træf, i hvert fald i Virago-regi. Træffet vil blive afholdt den 8./3. til 9./3: 2014 på Høve Hjemmeværnsgård
Veddingevej 11, 4550 Asnæs. Som nogle af jer sikkert husker, er det ikke nødvendigt at medbringe telt og
liggeunderlag, da der er en stor mængde sovepladser inden døre, hvilket også kan være nødvendigt årstidens
temperaturer taget i betragtning. Sidste år var den nedfaldne sne smeltet under en af ugens varmere dage, kun
for at forvandle hele området til en skøjtebane af is. Alligevel kom både Christian fra vores egen klub, Spir fra
Outriders og Jelsie fra Virago Sydjylland på motorcykel. Det var godt nok sejt.
Som sædvanligt vil der være rigelige mængder af mad og drikke, alt sammen til Virago-venlige priser. Virago
Midtsjælland glæder sig meget til at se rigtigt mange af jer.
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Own the highway !
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