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Min nye Honda Supersport Fl - 750 cc
Tekst: Steen H. Eriksen
Foto: Sara Stuzk

Telefonen ringede! - det var Kenneth
fra Esbjerg. Han havde en Triumph
Bonneville tra 1967 på hånden til rime-
lige penge.
Vivi kørte med til Esbjerg for at se på
dyret. Vi var først i Tarp for at under-
sØge, om Steen's MC havde noget vi
kunne bruge - det havde de ikke - altså

- vores ouno!Y
Kenneth ventede i

værkstedet, og vi-
ste os en Triumph,
delvis adskilt, men
alle delene var til
stede.
Der var bare det, at
papirerne var ble-
vet væk, den tidli-
gere ejer kunne
ikke spores, så der
skulle betales afgift
af cyklen, selv om

den havde været kørende i Danmark
siden 1967.
Hvad koster det?

I værkstedet lå der en del værktøj her
og der, som der nugørl - og jeg spurgte
om han ikke skulle have ryddet lidt op,
(mit værksted var jo lige brændt).
Den fangede Kenneth! - så næsten in-
den vi opdagede det, greb han en af-
faldssæk, og for rundt og puttede værk-
tøj i sækken.

Steen ved hans "nye" Honda.
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Her; sagde han, det er da til en begyn-
delse!
Vi takkede af med kaffe og kage, og
vel ude i det fri igen, tilbød Kenneth os
hans 750 - vandbøffeltil en rimelig pris,
men det havde ikke vores interesse.

Jeg fik oplyst gennem Veteranklubben,
at man skulle passe meget på at købe
en motorcykel, der ikke havde papirer,
det kunne blive meget dyrt.
Toldreglerne er meget svævende, og
ingen ved rigtig hvad man skal holde
sig til.
Triumphen var fristende at købe, men
risikoen for at den blev dyr, var for stor,
så jeg droppede tilbudet.
Åge Krogh havde derimod en Honda
Supersport lra 1976, han lige havde
fået ind ved en handel, den kostede
23000,- som den stod, med Krauser
tasker.
Den skulle altså synes.

Onsdag den 25. juni hentede jeg prøve-
plader, og derefter Hondaen i Kolding.
Bestilte syn i Haderslev fredag kl.
11.40.
Torsdag morgen kørte jeg til Roberts
MC iGuderup, han ville hjælpe med at
montere kædekit, og ellers se den et
ter, for jeg kunne komme til syn i

Padborg torsdag middag.
Grunden var, at Leif og Ollen fra Århus,
Poul Rinkenæs og Teddy med Sara

bagpå, kør1e til Holland fredag formid-
dag, og dem ville jeg gerne følges
med.
Ved Varnæs løb jeg lør tor benzin.
Mange biler kørte forbi, men pludselig
kom der en mc, en Honda 750, han
stoppede.
Fint sagde han, jeg henter lige lidt.
Straks efter kom han med en dunk ben-
zin, og jeg kunne komme videre.
Jeg siger Kurt Petersen tak.
Nu var jeg lidt forsinket, men ved Ball:t
bro ventede færgen på mig, så jeg kørte
lige ombord.
Robert havde jo også forretningen at
passe, så jeg prøvede selv at gå den
efter så godt jeg kunne, mens han ord-
nede kæde og bremser.
Men tiden gik, og jeg kunne ikke nå
Padborg.
Der skulle også en ny udluftningsskrue
på, og bremserørerne var ikke for gode.
På vej til arbejde var jeg inde hos Åge
Krogh i Kolding, og han lovede at lave
udluftningen, samt lægge bremsekit i

en pose, som jeg så kunne tage med
når jeg kørle tra arbejde.
Fredag morgen op og montere brem-
ser og rør, og så til syn.
Det gik udmærket, - den ene synsmand
mente der var revner i bremserøret vU
styret, men den anden, som jeg stod
og snakkede med, sagde, at sådan
skulle det se ud.
Ned og hente forsikringsbevis og pla-
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der, og så ringe hjem tilViviog fortælle,
at hun godt kunne pakke færdig.
Ved femtiden gik det så sydpå med
Hondsrug-Rally i Holland som må|.
Vejret var fint - ved staften, -ud på mo-
torvejen og afsted.
Ved broen over Kielerkanalen, vinkede
en bilist, og jeg holdt ind på en vige-
plads for at se hvad der var galt.
Plastposen omkring teltet blafrede, og
så havde jeg tabt sidedækslet over olie-

1.,tken.
Og ved Neumunster kørte jeg ind i alle-
tiders hagl- og regnbyge, ived nok, dem
som dueæg. Mange motorcyklister og
billister holdt under broerne, men jeg
mente det var bedre at køre ud af uvej-
ret, end at vente på det gik over.
Få kilometer før Hamborg holdt regnen
op, og en del af madpakken blev spist
på første rastplads
Videre gik det, men pludselig ville
motoren ikke længere. Var der ikke
mere strøm? - var der ikke mere ben-
zin?
Den var tom for begge dele, så nu var
gode råd dyre.
Efter en halv time, kom der et par på
helt nye motorcykler, en Virago 1100 cc
oq en 500 cc, de havde været i Sverige
$ uger.
Han ville hjælpe med benzin, så pigen
fandt en hævert trem, (en tynd slange
og en pumpe der skulle monteres, sik-
kert købt hos Hjem og Fix), men den
duede ikke.
Han fandt en tændrørsnøgle frem, og
vi prøvede at skrue et af, for at se om
der var gnist, det var der, men de mente
at der skulle fire nye rør til.
Flink som han var, gik han nogle hun-
drede meter til en telefon, for at ringe til
ADAC, de ville komme om ca. en halv
time, - det var begyndt at regne, så vi

sagde farvel så de kunne komme hjem
til Bremen.
Det øsede ned, men Vivi havde givet
mig en paraply med, såADAC manden
kom benzin på i tørvejr, og imens af-
monterede jeg bagagen, så han kunne
komme til batteriet, for at give det et
ordentligt skud.
Den startede med det samme, og mens
jeg pakkede igen, holdt han gassen ved
lige.
Tre kilometer til en tankstation, fyldt op,
også i ADAC-reservedunken, hjælpen
var gratis - og videre mod Holland - nu
ville jeg nok være der omkring kl. 23.00.
Efter 40 kilometer med lys, var det slut.
Langsomt gik farten af maskinen, der
var ikke mere strøm.
Lige ud for en telefon, men også lige
ved en afkørsel.
Jeg tog afkørslen, for jeg kunne se en
by ca. tre kilometer væk, der måtte jeg
kunne få hjælp.
Puha, - regnen var holdt op, men nu
var det under tøjet jeg blev våd, for det
gik desværre opad noget af vejen.
En tank var lige ved at lukke, men jeg
overtalte med megen besvær bestyre-
ren til at oplade mit batteri til næste
morgen, og han gav mig lov til at slå
teltet op i baghaven.
Da det var overstået, gik jeg over på
en græsk restaurant for at få noget at
drikke, og her sad bestyreren ved ba-
ren. Han var jo tildels flink, så jeg gav
en omgang, han gav en, værten gav
en - og senere fulgtes vi ad derfra. Han
kunne ikke gå helt lige, men hvad, han
skulle jo også køre.
Sikken en nat! - luftmadrassen kunne
ikke holde luft, Ralph havde brændt hul
med en cigaret da han lånte den, så
jeg var godt øm over det hele, og me-
gen sØvn blev det heller ikke til.
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Vivis madpakke blev så også morgen-
mad, og mutter det ejede tanken, gav
en kop the, og et par trøstende ord.
Ti mark kostede opladningen, og hvad
skulle man så - køre til Holland eller
køre hjem?
Selvfølgelig til Holland, men denne
gang uden at tænde lyset.

Det gik fint, og ved grænsen mødte jeg
en 100 motorcyklister der var på vej til
Tyskland? - var træffet af lyst? - var TT i

Assen aflyst?
Til venstre ved anden afkørsel, og så
mod Het Drouwenerzand.
Så løb jeglørl - lige ud for en gård.
Bondemanden kom lige ien bil, så han
hjalp mig med en tre liter benzin, og vi-
ste mig vejtil nærmeste tank.
Flinke folk!

Poul Rinkenæs mødte jeg i indkørslen
til teltpladsen, og han viste mig om til
kroen, hvor de andre sad og så race
på TV, det var lige tør 500 cc klassen
skulle starte, så mad og øl kom på bor-
det og festen startede.
Ved tilmeldingen fik man en paraply
med træfmærke på, og de sædvanlige
klistermærker. Der var også foto af dem
der kom om fredagen.
Motorcyklerne på teltpladsen blev stu-
deret, der var meget nyt at se på, bl!)
en specialbygget Suzuki i en Bakker
ramme, og nye BMW'er - pæne og ikke
så pæne. Særlig en gul model, hvor det
var nødvendigt, at montere plast strips
rundt om stellet, for at kunne komme
oppakning på, jeg troede BMW var en
Touringcykel!
Tyskerne gik til øllene, og brændte fyr-

værkeri af, og her
fik jeg forklaringen
på de mange mo-
torcyklister jeg
havde mødt om
morgenen. De var
blevet smidt hjem af
politiet, da de om af-
tenen havde tændt
bål oo havde lavet
slåskåmp. t
Morgenmaden sØr-
gede Leif og Ollen
for, - spejlæg og
bacon på fransk-
brød.

Artige Verner fra Århus, kiggede på
Hondaen, men kunne ikke lige se, at
der skulle være noget galt, han mente
at regnen kunne være årsagen.
Teddy sagde, at jeg kunne følges med
ham og Poul, så var jeg da hjulpet, hvis
det skulle kikse.
En ung dansker, der lå ved siden af os,

Jeg havde jo Hollandske penge på mig,
så jeg tankede helt op, men pengene
ville hun ikke have? - de var for gamle!
Banken i Haderslev havde givet mig
udgåede sedler (jeg nævner ikke ban-
kens navn).
DM kunne også bruges, men så blev
det også noget dyrt benzin.

Ollen, Sara, Poul, Leif og mig selv, spiser morgenmad.
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var brudt op med lynets hast, for rundt
omkring lå der alt muligt, lige fra papir-
lommetørklæder - brugte og ikke
brugte, - til reklamer fra Kvickly i Åtborg.
Ollen og jeg besluttede at rydde op ef-
ter ham, og her fandt jeg hans
motorcykelpapirer samt det røde kort,
sammen med reklamerne.
(Jeg sendte det til ham, da jeg kom
hjem, og har fået et undskyldende tak-
'-.brev retur!)

Hr, ,",. om rØroagen r svØmme,ao r

Borgen, og havde glemt sit badetøj, så
det skulle vi hente, men først skulle vi
hente hans paraply, den lå ved tilmel-
dingen, da han mente det var bedst den
lå der, så blev den ikke våd.
Det var jo sådan, at når der kom en
byge var der jo andre at benytte!
Selv om svømmehallen åbnede kl. 10,
kørleviførst ned og hentede paraplyen
kl. 10, så vi kom først ud af Borgen kl.
10.45, med kurs ad de små veje til
tyskland.
Teddy forrest, mig i midten, noget af ti-
den, og Poul som baglys, gik det over
Oldenborg, Brake og Elben.

Her på færgen mødte jeg Hans og John
fra Esbjerg, de kendte noget til Honda
750, så Hans ville hjælpe mig senere i

ferien.
Før llzehoe fik vi tanket, 13,7 liter for
224km, men der er jo sikkert heller ikke
toptrimmet. I byen spiste vi pilzza.
Grænsekioskerne blev besøgt, og en
807o'er kom i tasken, - det er jo rart til
en kold vinter.
Vi sagde farvel til Poul, og Teddy og
Sara drejede af lidt nord for Søgård.
Jeg var hjemme kl. 18.30.

Torsdag den 7. juli, kørte jeg på den til
arbejde, og da jeg skulle hjem, løb jeg
igen tør.
En kollega kom heldigvis lige efter mig,
og han havde benzrn.
Hvorfor løb jeg tør så tit, - ja, det må du
nok spørge om.
Lørdag afmonterede jeg tanken, for at
se om reserven var stoppet, der var jo
benzin i tanken når den var kørllørl?
Da opdagede jeg, at hanen vendte for-
kerl, efter min mening, så jeg havde
hele tiden stillet den på reserven, ups!

Opvasken! - ja se engang, det er Poul, og Sara tørrer af.
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Murphys lov og god service
Af Teddy Stuzk

Hvem kender ikke den: "Når noget kan
gå galt, så går det galt og når noget går
galt, så går det rigtigt galt".
Det startede allerede torsdag, dagen før
bukkejagten gik ind. Jeg måtte afsted,
så efter spisetid drog jeg mod nord.
På den forkerte side af Bække gik det
op for mig, at bundstykket til jagtriflen
lå hjemme. Motorcyklen blev vendt,
snuden mod syd, og hjem efter det
glemte. En hurtig kop kaffe, (det må
være for at stimulere hjernen, red.) og
retur mod nord.
Efter 300 km, og på den forkerle side
af midnat, gik jeg til ro. Altså efter først
at have sat vækkeuret til at ringe kl.
04.00.
Efter en urolig søvn blev det da tid til at
stå op, lidt i maven, og så ud og se efter
bukken.
Klokken blev 10, og jeg havde ingen
dyr set, så jeg kunne ligeså godt køre
hjem, og være hjemme inden middag.
Men - men!
Lidt nord for Hylkedal ved Kolding
begyndte styretøjet på BMW'en at blive
noget levende. Den sjaskede fra side
til side, og med en fad på ca. 130 km/t,
var jeg straks klar over, at det var en
punktering, men den måde den opfØrle
sig på, måtte det da være forhjulet.
Det jeg alle dage har og stadig frygter,
er netop at punktere der! (En prof. skrev
engang, at en punktering på baghjulet
kunne man styre sig ud af, men forhjulet
var man stensikker på at slikke asfalt.
Så det bedste var, at give fuld gas for

at få fremdrift på cyklen og derefter
lade sig glide baglæns af, således at
man ikke fik cyklen over sig).
Så først en orientering fremad, fri bane,
derefter i begge spejle, der var også
fri bane. Gas på cyklen. Om det var
rædslen eller fornuften der var skvld i

det følgende, er jeg i dag ikke t<tar ovD
men hvodor slippe en cykel uden kasko
og som stadig kunne køre. Så farten
blev gradvis sænket og først ved
omkring 50 km/t blev jeg klar over min
fejltagelse: Det var baghjulet der var
fladt!

Jeg fik cyklen standset i højre side af
motorvejen og fandt værktøjet frem og
begyndte at fjerne baghjulet.
Da en motorcyklist på en Virago (Plast
Harley) stoppede og spurgte, om jeg
manglede hjælp. Jeg sagde, at det kun
var en punktering og at jeg havde
lappesager m.m. Men sagde tak fordi
han stoppede.
Slangen kom ud og hullet fundet, det
var lige i kanten af en qammel lap q
lrdt svær at lappe igen", men Oet fi
da, selvom jeg var klar over, at det ikke
var godt, (men den kunne vel altid
holde, til man var hjemme).
Da hjulet var pumpet og monteret,
kørte jeg ind til Kolding, til klubmedlem
nr.37 Åge Krogh, det også er mc-
forhandler. Jeg forklarede at jeg
manglede en slange, men helst på
kredit, da jeg ingen penge havde med.
Det var ingen problem,(dette er jeg
dybt taknemmelig for). Jeg fik hvad jeg
spurgte om og lovede at sende penge,
(hvad jeg så også gjorde).
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Sagde tak og forlod glad forretningen
og vendte atter næsen mod syd.
Klokken var efterhånden blevet 12.00,
og solen stod højt på den skyfri himmel,
og der var nogle kilometer der skulle
køres.
Ud af Kolding og atter på motorvejen,
med lidt krampe ihøjre hånd, og maven
knurrede, da det var længe siden jeg
sidst havde spist og drukket kaffe.

^-fladerslev 
syd blev passeret i pæn fart.

.litiOt i overhalingen af en lastvogn,
"BANG", så skulle da også. Nej, nej,
ikke igen, det gik jo tige så godt.
Men det var en kendsgerning, dækket
havde atter mistet pusten.
Nå, men jeg vidste jo hvor meget der
skulle demonteres.

Men nu kom prøvelsernes tid
På denne åbne strækning, uden læ af
nogen art og med en stor og dyb grøft
i siden af nødsporret. Der måtte jeg
arbejde 10 sek., kigge efter trafik,
arbejde 10 sek., og når der kom en
lastvogn, måtte jeg lege ,'blæksprutte,,

for at værktøj, sidetasker, løj, hjelm,
hansker osv. ikke skulle blive lørlborl
med den enorme blæst dette gav. (Har

QJ.iJ;d: I "; tJr, J$fl ifr [:, åt; i
Nogle af de store sættevogne var lige
ved ar rive cyklen ned af centralfoden,
så det tog sin tid at få lagt en ny slange
i baghjulet.

Og så skete det, et øjebliks uopmærk-
somhed. En lastvogn fra Melgaard i

Aabenraa kom med højfarl, og hjetm,
tasker, tøj osv. lå nede i den dybe
vandfyldte grøft.

Da lettede sikkerhedsventilen
Men der var ingen hjælp at finde her
på den "Øde" motorvej, hvor alle fløj
forbi i lav højde, så der var ikke andet
al gØre, end på med et ekstra lag
knofedt, og hjem kom jeg.
Klokken havde passeret kaffetid og Eva
spurlgte: "Hvorfor ser do så'n ud,,.
Efter en dejlig kop Merritd kaffe,
begyndte humøret at stige og kræfterne
at vende tilbage.
Tøjet, hjelmen, handsker osv. skulle jo
også ordnes, noget skulle bare hænges
lil lørre, andet skulle skylles under
bruseren for andemad m.m.
Derefter skulle baghjulet af for tredie
gang denne dag, dækket skulle kon-
trolleres indvendig for urenheder osv.,
dækkanten smØrres med brun sæbe,
alm. montering af dæk, derefter afbal-
lancering og påsætning af hjut.
Det var nu ved den tid på dagen, hvor
Eva kaldte ind til aftensmad, men
hvorfor ikke også hotde fyraften på
denne en Thyco Brahes dag og
samtidig viljeg konstatere, at Murphys
lov gælder stadig.

VI t(,4N KOMI"AE ROCKE?.
, B^NDERNE llL LIVS/ /

5KATT1VESN|T!
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Tre SivtcC-mærld
- og ert pige!

Tekst og foto:
Herluf Jacobsen

Det hele startede med en telefonsam-
tale ifebruar, jeg ville ønske min store-
bror, Christian tillykke med fødselsda-
gen, men så ville Palle (junior) lige høre
hvad jeg skulle lave i uge 19-20-21 osv.
Da der ikke stod noget på kalenderen,
ville jeg da godt høre, hvad det dre-
jede sig om. Jo, han havde jo arbejdet
i England i nogle år, og fundet sig en
pige der havde en båd, og da de nu
flyttede til Danmark ville de gerne have
båden med.
Så opgaven lød:Tag med til Dover, gør
båden klar og sejl den til Sønderborg?
Kunne man andet end sige ja til sådan
en tur, nej vel.
Vi skulle være fire personer, og det
blev så: Christian, Palle, Pia (Palles
kusine) og mig selv.

Båden det drejede sig om, er en gam-
mel engelsk redningsbåd fra 1910, 40
fod, ca. 12 meter, ombygget til en Yacht
i 1948, monteret med en Fordmotor fra
1962. To-mastet med gaffelrik. Vægt
ca. 13 ton.

Busturen
Vi skulle med bus fra Padboro til Doven'
medoringenoe værrtøj, 

"n 
,"r.r" r,"p.

redningsveste og lidt skiftetøj m.m.
Tirsdag den 6. maj sidst på eftermid-
dagen, vi fik plads ved et firemands-
bord i bussen, så vi havde rimelig med
plads.
Selve køreturen var en positiv ople-
velse, og efter diverse pauser nåede
vifrem tilfærgen ved fem-tiden. Vivar
ellers ved at komme i tvivl, om vi var
med den rigtige bus, idet et par køben-
havnere på et tidspunkt mente vi kør1e
over Rhinen! - Det var ved Hamborg!
På færgen blev der shoppet lidt, og vi
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fik lidt morgenmad. Nu stod vi så der
på kajen i Dover, med alt vores udstyr,
og skulle finde et sted hvor vi kunne
være til næste dag, idet båden først
ville komme torsdag eftermiddag på
blokvogn, efter at være transporteret
tværs over England.
En taxi blev hyret, og han fandt et sted
med Bed&Breakfast, som var åben på
dette tidspunkt, men vi kunne først få

^-yærelset 
fra kl. 11.00. Bagagen kunne

trog eftertaoes der, og nu navde vrfem
timer til sightseeing.
Vi gik ned til havnen for at finde det
sted hvor båden skulle komme.
Nu meldte sulten sig, og vi fandt et sted
nede ved havnen hvor vi kunne få en
gang engelsk breakfast, og det er jo et

Vores båd, "Sirius" kom først på efter-
middagen, og blev læsset af på molen
sidst på dagen. Nu skulle der arbejdes,
idet bunden skulle skrabes af og ny
bundmaling påføres. Arbejdet skulle
være færdig, for båden skulle i vandet
om fredagen. Vi gik alle fire igang og
ved 21{iden, med hjælp fra marinaens
lys, var vi kommet et godt stykke, men
manglede stadigvæk noget malerar-
bejde. Det måtte vente til næste for-
middag.
Kønne var vi ikke, med rester af gam-
mel bundmaling dekoreret med stænk
af det nye, men vi måtte benytte facili-
teterne i marinaen, så vi kunne få et
tiltrængt bad.
Vi fik os indrettet i båden, der nu skulle
være vores hjem indtil vi anløb Søn-
derborg!gik vi til-

godt måltid.
Efter en lille rundtur i byen,
bage til hotellet, og klokken
var efterhånden blevet 11 , og
vi fik vores firemands væ-
relse, hvor vi efter udpakning
fik nogle timers hårdt tiltrængt
SøVN.

Om aftenen spiste vi på en
pub nede i byen.
Så kom dagen, hvor båden

^Akulle komme. Vi havde fået
tv til at srirle vor gagage i er

skur ved marinaen. Venteti-
den gik med at kigge på
Hoover Craften, der staftede
lige ved siden af. Det ser helt
mærkkeligt ud når båden kommer su-
sende på vandet og så stryger op på
cementbanen, hvor den drejer rundt
som på en tallerken for derefter at falde
sammen, så bilerne kankøre fra borde,
men sikken larm den laver.
Vi fik varm cacao på den sidste cafe,
inden Frankrig - den lå yderst på mo-
len.

lndretningen af båden var så god, at vi
ikke havde de store problemer med at
få plads, selv Pia's enorme store sports-
taske blev der plads til!
Næste middag var vi færdige med bå-
den, men den ville først komme i van-
det ved 16-tiden. Så tiden blev udnyt-
tet til proviantering i et stort supermar-
ked oppe i byen.

Herluf, Christian, Pia og Palle slapper af før starten.
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Så blev det endelig Sirius' tur til at
komme ivandet.
Men nu er vi jo i Dover, og her får man
ikke stress. Nej, da klokken er over fire,
kommer formanden for kranholdet gå-
ende med rygende varm the, og arbei-
det gik i stå for en stund. lngen grund
til panik!

Det var noget der godt kunne bruges
herhjemme!
Båden kom i vandet, motoren staftet
og vi sejlede over til en plads i mari-
naen, hvorvi så kunne påbegynde næ-
ste etape, nemlig sætte mast på, gøre
alt towærk klar, sejlene monteret, og
ellers lære 1000 andre småting.
Det blev lørdagen brugt til.
Vi havde håbet at sejle fra Dover om
søndagen, men vejrudsigten var ikke
med os, måske om tirsdagen, før ville
vinden ikke lægge sig.
Men ventetiden var ikke så slem,
mange småting blev lavet, og vi skulle
lære at bruge en GPS sattelitnavigator.
Palle havde lige fået den, så vi måtte
igang med den engelske vejledning,
men, men, men - lige meget hvad vi
gjorde, ville den ikke "fixe" de sattelit-

ter der skulle til, for at finde vores posi-
tion. Selv en tur op på klipperne med
fri udsigt, hjalp ikke, så vi besluttede at
returnere den, og så købe en ny om
mandagen.
"Vandreskoene" kom på, og vi drog på

en tur op til Dover Castle, en ca. 2000
år gammel fæstning. Men da entreen

var 60,- kr., betrag-
tede vi den udefra,
et flot skue.
På vej ned kom L
forbien garage hvor
der blev repareret
og restaureret gam-
le biler og motor-
cykler, så det skulle
vi lige kigge lidt på.
Og hvad stod der,
en Triumph Bonne-
ville fra sidst i tres-
serne, og den var
bare flot. Den så ud
som ny. Også en af

de sidste Triumph fra '85-86 stod hen-
gemt i garagen i diverse kasser, plus
en del andre mc.
Vi spurgte ikke om prisen, man kunne
jo gå hen at blive fristet!
Tilbage ved båden fornøjede vios ov5
den lokale betjent (Bobby), som patruF/
jerede på cykel (selvfølgelig en Raligh)
medbringende håndjern og pistol.
En flink fyr.
Efter rundturen blev cyklen behørigt
aflåst, og så sad han oppe itårnet sam-
men med marinavagten og fik sin the.
lgen denne ro, ingen panik og det var
noget vi lagde mærke til alle steder, i

forretniger, pubber, supermarkeder, -

alle havde god tid, ingen jag, det er bare
skønt.
Den nye GPS blev afprøvet, og den
virkede. I løbet af et øjeblik havde vi

Sirius hejses i Dover havn, med The Castle i baggrunden.
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vores position +/- 15 meter. Palle havde
afstukket kursen med forskellige
fixpunkter, og vi kunne dernæst bare
taste de oplysninger ind, og så kunne
vi styre/sejle efter GPS, det virker bare.

Over rælingen
Tirsdag ville vi så afsted, men da vi lå
inde bag slusen, skulle vi vente på ti-

.irevandet (ca. seks meters forskel), såI(ri frnn" fØrst komme ud ved tre tiden
om eftermiddagen. Vi fik tanket op og
var klar, idet slusen blev åbnet - ende-
lig afsted.
Der er megen trafik i Dover havn, så vi
skulle have en tilladelse til at sejle ud.
lngen problem, så ude af havnen satte

toren ned i omdrejninger og vi stoppede
omgående maskinen og fik fat i ma-
skinmesteren (Chr.). Han gik omgå-
ende igang med at finde fejlen, men
uden held, alt blev prøvel, tjekket og
jeg ved ikke hvad, men intet hjalp. Nu
var det efterhånden blevet morgen, og
vi fik sat sejlene, men vinden var me-
get svag, så det gik langsomt fremad.
Sådan gik det meste af dagen, men til-
sidst var der ingen vind, og der var
næsten havblik, med det resultat at vi
ikke kunne manøvrere. Og da vi nu
bare drev rundt, og var i nærheden af
trafikzonen med store tankere, blev vi
enige om at bede om hjælp fra kyst-
vagten.
Efter flere forsøg med kontakt til den
belgiske og hollandske kystvagt, blevvi kursen mod Bel-

gien, vi ville sejle
langs med kysten,
udenfor trafikzonen.
Det var et flot syn, da
vi sejlede forbi de
hvide klipper ved
Dover.
Der var stadig pæn
sø, så vi blev godt
vippet. Vi sejlede

§med motor. oo detfBt"u vi ved meå.
Desværre måtte un-
dertegnede ned med
nakken. Efterat have
"snakket" med fiskene over rælingen
tre gange, måtte jeg til køjs. Heldigvis
var jeg den eneste der blev syg.
Hen på aftenen var der næsten vind-
stille, men stadigvæk gode dønninger.
Vi skød en fin fart og havde allerede
regnet ud, at hvis alt gik vel var vi
hjemme lørdag!
Men, men - klokken 2.30 onsdag mor-
gen, Palle og jeg havde vagt, gik mo-

der sendt en båd fra den hollandske ud
til os.
De kom kl. 01.00 torsdag morgen, men
nu havde vi også kigget på den samme
bøje i snart 12 timer.
De var nogle vældig flinke folk, og et
ter 3" time kom vi i havn.
Da båden var blevet torløjrel, trængte
vi alle til noget sØvn. Det skal lige for-
tælles, at redningsfolkene alle er frivil-

Skumsprøjt om styrbord.
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lige, og aktionen kostede os ikke no-
get.
Nu skulle motoren laves, så Chr. og
Palle gik op på havne/slusekontoret, og
de var vældig flinke og hjælpsomme.
De ringede til forskellige værksteder/
værfter, - og gav kaffe.
Pia og undeftegnede måtte nøjes med
at kigge på sluserne imens.
Det lykkedes at finde en lokal mekani-
ker, der ville komme og kigge på mo-
toren, han undersøgte den og langt om
længe fandt han fejlen.
En art kobling, der styrer indsprøjtnin-
gen/tændingen af diesel, var brækket i

to halve! Mon vi var heldige? På værf-
tet havde de en motor stående magen
til, som de havde restaureret, og bl.a.
påsat en ny kobling magen til den vi
manglede. Så den fik han fat i og mon-
teret, - det hjalp.
Nu skulle regningen betales, og han
mente at have vi et plastikkort, var der
ingen problem, men det eneste plastik-
kort vi havde udover sygesikringen, var
mit Dankort, så jeg drog med han på
kontoret for at betale. Men et Dankort
virker altså ikke i Holland, - hen på en
bank, lukket, pengeautomaten prØves,
ingen resultat.
Sammen med chefens kone, blev vi
enige om, alkøre tilbage til båden for
at se, om vi kunne skrabe så mange
kontanter sammen.
Men hvad var nu det! Båden havde fået
uanmeldt besøg af tolden, så alt imens
de gennemrodede båden, fik vi samlet
beløbet sammen iforskellige valuta, så
også det blev klaret.
Tolderne var sikre på, at vi havde hash
o.lign. ombord, så alt blev undersøgt,
selv dieseltanken måtte Palle tage
topen af, men der er ikke noget ombord,
så vi tog det stille og roligt, og satte os

op på dækket med en ø1. Vi kunne for-
stå på tolderne, at de ville have fat i

nogle narkohunde, men de var ikke le-
dige, så langt om længe ønskede de
os foftsat god tur.
Næste morgen forlod vi Stellendam, og
på vej ud kom der en stribe af fiske-
både på vej ind. Og sikke nogle bølger
de laver (et par meter høje), og et uven-
tet brusebad blev der også til for mit
vedkommende, men til megen sjov for
de andre! L
Så var kursen sat langs med Holland
til byen Den Helder. Undervejs fik vi
dog styrehuset med indhold (Palle og
Chr.) "malet" rustbrunt!
Vejret var fint, ingen vind, så derfor
sejlede vi med motor, og det gjorde vi
forresten resten af turen.
Men den var begyndt at bruge lidt vand,
så der blev lavet løbende kontrol. Men
på et tidspunkt opdagede Palle, at der
kommer røgldamp op fra motoren, og
Chr. vil lave det normale check. ldet
han skruer dækslet af, kommer der et
udbrud som fra en vulkan og hele sty-
rehuset, søkortene, Palle og Chr. var
blevet lidt rigeligt "solbrændte". Heldig-
vis kom ingen til skade, og efter på-
fyldning af vand, kunne vi fortsætte
men nu med hyppigere kontrol (hveP
20. minut).
Vi nåede Den Helder hen på aftenen,
og fandt en plads i marinaen, men det
var en stor havn, med masse marine-
fartøjer. Næste dag gik vi en tur op i

byen, for at proviantere og se os lidt
omkring.
Det var blevet rigtigt fint vejr, så da vi
kom tilbage til båden, fik vi hurtigt
shorts på. Der blev hældt diezel og
vand på, og vi var atter klar til at stå til
søs, denne gang for at nå så langt som
muligt op til Kielerkanalen.
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Turen gik uden de stor problemer, og
vifik pinsesolen at se der midt ude på
vandet, et flot syn.
Sidst på dagen gik vi til kaj i Cuxhaven
i fiskerihavnen.
Nu ville vi have en bochwurst, så vitra-
skede op i byen, men fandt ingen og
da det begyndte at tordne og regne,
skyndte vi os tilbage til Sirius. Her la-
vede Palle en gang bacon til os, læk-

,. kert!

1jr't/i stod tidligt op for at nå Kierler-kana-
len, men nu varvejret skiftet om til regn

og tåge, og i tåge må man ikke sejle
på kanalen ifritidsbåde, så nu håbede
vi at tågen ikke var værre end at vi fik
lov til at sejle, - og det gjorde vi.
Efter at have ventet et stykke tid, kom
vi ind i slusekammeret og lidt senere
var der fri fart på kanalen, dog max.
otte knob. Kanalen er ca. 100 km lang,
så der var otte timers sejlads.
Den første halvdelvar ikke nogen sær-
lig oplevelse, men jo nærmere vi kom
Rendsborg, blev der lidt mere at se på.
Lige før Rendsborg ville vi tanke, men

den var selvfølgelig lukket (2. pinse-
dag), men der lå en tankstation lidt
længere henne af vejen, så vi fik
sækkevognen frem og tre 25 liters
dunke, og så travedelkørte vito gange,
så var den også fyldt op, plus en del
reserve.
Den motor er bare billig i drift.
Vi fik også ringet hjem og fortalt, at vi
ville være i Sønderborg mellem kl. 24
og 06.
Videre gik det op til Kiel og ind i sluse-
kammeret. Nu koster det jo at sejle på

kanalen, men
ingen steder
stod der noget
om, hvor vi
skulle betale,
men pludselig
er der en mand
oppe i tårnet
der står og vif-
ter med arme
og ben. Så
Palle og Chr.
farer af-sted til
tårnet, det lå
selvfølgelig på
modsatte side,
men de kom-
mer over sluse-

pofien og hen til tårnet.
Her fik de en seddel, hvorpå skibets
navn og ejer skulle påføres, og betalte
60,- kr. Men så skulle de over i en an-
den bygning, for at komme op i tårnet
for at få sedlerne stemplet. Tysk
grundighed!
I mellemtiden var den sluseport de var
gået over, blevet åbnet, så nu måtte
de hele slusekammeret tilbage og over
sluseporlen iden anden ende, det kræ-
ver kondi!
Så kom vi endelig ud af kanalen og vi

§:;

Den stille Kielerkanale, med en fragtbåd om bagbord.
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havde snakket om, at der godt måtte
være lidt mere sØ, når vi kom ud i

ØstersØen, for på kanalen er der fuld-
stændig stille - og beskidt!

Stiv kuling
Det første stykke fra Kiel blev der da
også som vi havde ønsket, men så, tak
skal du have en tur vi fik.
Vi havde ikke hør1 noget om, at der varl
havde været østlig kuling, men det fik
vi at føle. Vi havde bølgerne på langs
og så i en båd der sejler som en ProP,
og så i 4-5 timer.
Samtidig blev det også værre med
vandforbruget, så nu blev det kontrol-
leret hver 10. minut, og så i sådan en

sØgang. Men alle hjalp til, så det gik.

Det var vand op til vinduerne På den

ene side, og så vand oP til vinduerne
på den anden side. Men ingen blev
syge, og det lykkedes også skiftevis at

få en time på øjet.
Endelig kunne Sønderborg ses. Nu

skulle vi bare under broen, for Palle
havde fået bådplads ved Verdens
Ende. Men broen lukker først op kl. 05.

Vi fandt en plads ved fiskernes fælles-
salg, og kunne så bare vente.
Pia gik i land for at ringe efter sin bedre
halvdel, så han kunne komme og hente
hende.
Vifik lavet noget kaffe og fik røget no-
get tobak, vi var alle meget trætte.
John kom og vi sagde farvel til Pia.

Kl. 05 sejlede vi under broen og fandt
Palles bådplads og med diverse forhin-
dringer fik vi båden lrØjrel og gik så op
til Bosagergården, hvor vi havde be-

stilt morgenkaffe. Sonja var kød her-
ned til svigermor dagen før,såefter kaf-

fen køfte vi ned til båden og fik alt gre-
jet fra borde, inden det gik mod Starup.
Det havde været en dejlig tur med

mange oplevelser, mange flere end der
er nævnt, vi var et godt tema, der alle
hjalp til hvor der var behov.
En oplevelse jeg aldrig vil glemme.
Tak for det Palle.

"Kør eller seil Britisk, og du vil altid være

sikker på spændende oPlevelser!"

Køb at køretøi
" uden papirer"
Man ser en gang i mellem en annonce
om en gammel bil eller mc, som er til
salg "uden papirer". Det betyder nor-

malt, at der mangler registreringsattest
på køreløjet.
Hvad gør man så, hvis man er interes-
seret i at købe det?
Det er en betingelse for at få elkøreløi
synet, at man bl.a. medbringer den
seneste registreringsattest, samt even-
tuelle supplerende attester og koblings-
attest til Statens Bilinspektion.
Det fremgår af vejledningen til anmel-
delsesblanketten til syn, at hvis man

ikke kan fremskaffe en original registre-
ringsattest til køretøjet, så skal man

vedlægge en "tilladelse fra Central-
registeret for Motorkøreløier til køretr
tøjets registrering uden fremlæg-
gelse af dokumentation for tidligere
registrering."
Samrådet har haft en uformel kontakt
til Centralregisteret (CR)for at høre lidt
om, hvordan man forvalter denne
dispensationsordni n g.

Det viser sig, at det ikke er muligt at

formulere en klar og 6ntydig beskri-
vefse af denne praksis, idet sagerne er
meget forskellige, således at der fore-
tages et konkret skøn i hvert enkelt til-
fælde.
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Nyt, frYt, nyt
til dækskift.
El{ejlfinding og
CO-HC-tester.

Vi har nyt og moderne udstyr Gælder det

Kig ind, eller ring og hør en
pris. - det betaler sig.

Har du en gammel hjelm, og
mangler et nyt visir, har vi
det garanteret på lager.

CR oplyser, at det påhviler den enkelte
ejer at overbevise registeret om køre-
tøjets forhislorie, lør tilladelsen gives.
Denne "bevisbyrde" kan man løse på

forskellig måde.
Det kan f.eks. være ved en gammel
registreringsattest, sammen med en
beskrivelse af de senere ejerforhold.

-,Det kan også være gamle kvitteringer

Uhed identifikationsnumre (stelnum-
mer), fotos at køreløjel fra tidligere år,

bekræftelse fra enker eller andre pårø-
rende på et tidligere ejerforhold sam-
men med en beskrivelse af de senere
ejerforhold.
På denne måde kan man dokumentere,
at der ikke er tale om et stjålet køreløj.
Med andre ord: Hvis man ikke kan få
en fyldestgørende forklaring på de tid-
ligere ejerforhold i forbindelse med
købet, så kan man risikere, at man se-
nere ikke får Centralregisterets tilla-
delse til at syne og dermed ikke kan

japansk fuldblod,
så kør ind til

Smedevænget 34 . Guderup .6430 Nordborg

flf/lax:74 45 94 28

indregistrere køreløjel. En sådan usik-
kerhed vil naturligvis gøre køretøjet lidt
mindre interessant for en køber, som
forventer at kunne få den indregistre-
ret på et senere tidspunkt.
Ved eftertanke er det nok til alles bed-
ste, at det kan være svært at få synet
stjålne køreløjer. I det sidste nummer
af Danmarks Veteran Motorcykleklubs
blad "Veteranen" nævnes, at seks for-
skellige Triumph motorcykler blev stjå-
let i 1981. De er aldrig fundet!

Fra Motorhistorisk Sam råd

Klubtrøjer er til salg for
den beskedne sum af ........ 50,- kr.

Stofmærker .. 25,- kr.
Klistermærker.................... 5,- kr.

Telefon 74 52 01 23

ROBCRT'
SALG .SERVICE. REPARATION



16 - Kubikken

kommende arrara$e-
menter

SEPTEMBEB
6.- Oldtimercross på Nybøl Banen.

Der er deltagere fra mange lande.
10. Aabenraa Strand - ud i det blå.
17. Onsdagsmøde hos Andreas

Brodersen, Buen 58, Stubbæk,
6200 Aabenraa, telf. 74 61 30 41.
Han fylder 40 år, så han giver nok
en lille en.

OKTOBER
1 . Onsdagsmøde hos Peter Rudolph,

Dyrkobbel 3b, 6300 Gråsten, telf.
74 6525 92. Det er kl. 19.00.

11. Hvide Sande, afgang kl. 10.00 fra
stranden iAabenraa.

NOVEMBER
15. Smeden i Helved, 6440 Augusten-

borg kl. 10 til morgenkaffe.
Poul Christensen siger, at man kan
medbringe madpakker eller have
pølser med til grillen.
Den gamle smed vilvise os, hvor-
dan man bl.a. smeder en hestesko.

22. Generalforsamling på Bovrup
Gæstgivergård.

DECEMBER
7. Julestue på Bovrup Gæstgiver-

gård.

Mærfr,eføg
47 - Jørn Peter Branderup - 50 år.
339 - Andreas Brodersen - 40 år.

tokate fiæf. os løb

SEPTEMBER
5.- Mostens Race Day. 114 mile race

mesterskab. Engvej 15,
8950 Ørsted, 86 48 90 10.

5.- 12. int. Sydfynstræf,
Fåborgvejens Camping,
Ryttervej 21, 5700 Svenborg.

5.- DSK 20 int. sidevognstræf. "Por.
Arthur" Spejdercenter, Solevad,
Frankfri, Fyn.

12.- T rætlhyggeweekend, MC
Hammel, ltaliensvej 6,
8450 Hammel.

12.- Aars Touring Club
Hyggeweekend, Markedsvej 1 2,
9600 Aars.

13. MC Flakkerne, 3 år. Koldingvej
191 , 6070 Christiansfeld.

14. Grand Prix i Barcelona.
19.- Høstfest hos YCÅ i Hulen,

Mødalvej 77 4,8471 Sabro.
21. Helsinge TT.
26.- MC udstilling i Paris.

OKTOBER
11.- Efterårsfest hos Fraugde MC,

Klippevej 7, 5220 Odense SØ. v
18.- Brugtmarked i Fredericia, samt

bilmesse.
18. Kaltenkirchen, stumpemarked

ved Hamborg.
25. Stumpemarked i Herning.

Det forlyder, at formanden har fået
stangtræk.
For enden af stangen, skulle der be-
finde sig en dobbeltseng på to hjul.
Det engelske vidunder er væk!
Er han søsyg endnu?


