indvendige lapper, for at slangen
ikke skulle titte ud. I denne lidt
usikre forfåtning gik det videre til
Aalborg, hvor dækket blev skjftet.
Forsinkelsen qjorde, atJeg ikke
nåede den p,aniagte færge i
Frederikshavn, selv om f?ergedriften var et par timer forsinket
på grund af stormvejret. Den
næste færge ville ankomme til
Goteborg kl. O 1:00 nat, et ret
umu,igt tidspunkt at ånkomme
på, hvis man vil være biot en
smule hensynsfuld overfor sjn
våert. Færgen ville returnere om
natten og igen være i Goteborg
om morgenen.
At vente 8 timer i 7 graderog
bidende kuljng var mere endjeg
kunne klare selv ien LEITRA. Når
man ikke er i bevæqelse, bliver
man hurrjgt koldDet enclte med, atjeg købte billetter ti,to dobbeltture. Så kunne
Jeg tage den første f.erge og
blive ombord om natten. Efter en
tur frem og tjlbage og frem igen
ankomjeg tjl Goteborg kl. 0B:30,
lige tids nok tilåt kunne være på
messen ved åbningen k,. 09:00.

lf,åssat
Det var som sagt den første
cykel og motorcykelmesse i
Sverige. Tilstrømningen var nogle
dage enorm, og besøgstallet
nåede op på over 45.000. Men
det var motorcyklerne, der trak.
Drømmen om at sidde på skraevs
over en af de tunge, kromskinHPV DK side 27

nende kraftmaskiner og brøle
cler-Lrd-af med et kvindemen
neske tæt omslynget på
bagsædet fik rigelig n?ering.
Bill Andersson, min k?ere
svenske vært og Gdteborgs eneste LEITRA eler, øorde sjt bedste
for at forklare de besøgende på
deres modersmå1, at en kabine
cykel eller Jiggecykel simpelt hen
er verdens ottende viclunder, at
man skuile tænke på mirøet og
sin og andres sundhed, at man
skulle spare på energien oq køre
sikkert....
De læderklædte motorfreaks
rystede bare på hovedet og gik
videre, så snart de bjev klar over,
at der skulle benarbejde tilfor at
få køretølet i bevægelse.
Men ind imeJJem dukkede ål
iigevel nogle besøgende op, som
godt kunne se perspektivet, og
enkelte havde endog selv forsøgt
sig som cykelkonstruktører.
Jeg delte gavmildt ud af jnvitå
tioner til HPV EM i Roskilde tiJ
sommer, og ikke så få viste inter
esse for at tage en tur over sun'
det -nok mere som tilskuere end
som aktjve deltagere i løbene.
Svenskerne kommer vel med 5å
smanrngom.
I hvert fald var messen en så
stor succes, at den uden tuivl vil
blive gentaget næste år.
Carl Georg Rasmussen

Vjvar ca- en snes der mødtes hos Trine og Niels i Roskilde, vi cyklede
lørsl hen t'l Røde port tor at mødes med de andre qrupper' som vl I et
samlet optog skulle åbne Roskilde lO00 års.ltlbilæum med'
Det var virkelig en broget forsåmling, med os som bagtrop- Forrest
jeg ikke
ojk tamburkorpaet for fuld musik, der var i alt 20 grupper' som
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en port. 5å
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var
Dette
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forryqende flerstemmig
toner
hans
egne
for,
da
ikke
så
beqeistret
spillenae harmonikaspiller

druknede.
Hans, som kørte isin trehlulede kabjnecykel' og sktllle danne fortrop
med banneren, holdt nogen afstand, med det resultat at børnene,
n?esten permanent udryldte pladsen
'IPYDK
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Trods det flotte solskinsvejr og harmonikaspillerens ihærdige brug

af

fingrene, kneb det ham ind imellem at holde varnen; men han q/klede heller ikke setu. Trine transporterede ham på fornem vis på en til
lejligheden lånt|'ichshaw. Den vil sammen med flere andre være på
gaden forat fungere som cykeltaxa icyke'festugen tilaugust.
Det gode vejr og annonceringen havde lokket mange i byen den
lørdag. Vi blev mødt afmange måbende og fotograferende mennesker. Et par kommentarer - deriblandt hørtejeg :"Nej - det må da
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menjeq nåede ikke at svare - for
strømmen af mennesker føltes uendelig her henne i gågaden.
De af os, der var mødt op p.å trehjulede cykler, havde det nok
nemnrest med det meget langsomme tempo. Vi andae måtte nogle
gange af for at gå med g/llen.
Vi s'uttede ved Støden - nær domkirken- Her stillede vi op t en slags
hestesko med tamburkorpset overfor. De gav et par numre mere og vi
blev inviteret på kaffe/kakao o9 basser. Lækkertl Men vi var mange
ag Køen var laoq.
Så gjk turen tilbage til Trine og Niels, som producerede en stribe
lækre omeletter med salat og drikke til.
Ketty.
veere temmelig anstrengende,"
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