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LARVIK

l. Vå,r bønn om at noe måtte skje
rlllt et hele greie måtte avlysee
lrlo rolvnagt ikke h;øt*,. Trond
Hohoo ratte ny banerekord i sin
D'ord §poclalr og så var det vår
tur lgton.

flagget, oB at tida stopper her

og nå.
Men sllke ønsker går lkke så
flagget går
lett I oppfyllelse,
opp, motorbråkot- stlger til et
lnferno, og hjertet slår med et

rostvæske og andre vinterl(96 innom
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Tornnrelon opp til depoet og ut
pl brnoa lgJen. §lommerfuglcnt duuct ca.§pco I ma,geregiorron. og rtarteren var fremdeler
lkkc mottrJrcllg for våre telepa,.

tlrke henrtllltnger.

Nod pn, tldevogna, opp på syk.
olpi1, tnn I svingen. De helt
,rl oro hoydor nÅdde nervenes sitIt

-

A holde seg fast i. Og BMWmotoren var kjempetilger med 6n
sylinder på 'hver side. Antallet
hestekrefter og fartsressurserantok uanede d,imensjoner I vår fantasl. Bildet av hullet I nettinggjerdet, hullet I plankegjerdet og
oss selv allerede begravd t Jord-

runden

i

dette

ot. tll«loparsasjeren på sykkeloil foratr framvlste all verdenr
r

lnt

orrht tor tyngdeloven I gviugen.
lnn ll pl ryggen over sadelen
rrrorl ltodot lutgt lnn på graslile-

f

I

pl tndrr brnc tdet de kjørte
.n bump. tn gtuud virkefi
dpt lrlm om bsn lkkc rlkttg
frurnt bortmue seg lor Lvltlren
rtdr drt vrr Dast e folle pL mcr
don 3eh rldca vant. I 00'Ellometer
I ttnroa n bro adJø ttl redekaPen
(,9 rlo lrolbrtte I gf,ucen. Vl ptruon

ovot

rd,d

så

Det snaret skaffet oss noen

lrrg plt ondre

r

I

oar

bdllige

tro K,lell Gudim gtord,e llcke eltuwtotna$ ftoa
lettere lorøn od,r dabut Eotn uløglært cfidgpøsso§/er.

sølckgnd,$gheten. §lcad,efro emll

pakning sigaretter mfttte supple- vet. Det gikk absolut fortere enn
re§.
vl hadde godt av. Hadde eksekuInstruksen fra eksel<utør Mager tøt Mager kunnet høre oss over
hjatp heller ikke særlig på humø- bråket fra flonda'en foran, ville
ret:
han blitt s&ret over uberettlgede
Når vi går ut nv svingen anklager om uanovarllg kJørlng.

søvnløse netter og krampe i magemusklene. Redskapen gjorde det
ikke noe bedre. På nært hold t
depoet pÅ Hovlandsbanen I Larvik, var der så forsvinnende lite krXryer
du ned på sidovogna,
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vt flagget t måt sun
tre på tida g24,Å Det

hyrteriske latterenfalet vaa lkke
lanet unna da vår kJære Meger
mlnte oEB om at: «Det gt!ft Jo
flnt, vl skal slå dem i neste heat.»
Lunsekreft eller ikke, i slike

IIIRVIK I dag
Sekt 600-kubtkkere og t-olv
n pi startstreken,
- elleve
ge og 6n forskremt
Jorrr- klesk mot fortennene. Og: så får
t med hjertet I ha,lsen, inn- vi mer enn nok med e holde
kot dl det ugjenhiennellge I ogl fast.
t sldnndress, hansker, Det hele berynte så uskyldig
lrn Of brillen Do seks motor- med et uvørent referat fra det
lend me:l sldevogn og t{e siste Bjerke-racet, hvor det ble
evo modige, vonter spent og kjørt motorsykkel med sidevogn
lnrodlg på at starteren skal for første gang her I landet på
flagget slik a,t de kan mange år. Maarten Mager, nurnmo lY gårde. Don tblvte grl- mer tre den gpngen, ble irritert
s('tf I å ønske at starteren over avsnittet om sidevognkommer til å løfte det syklene. Særlig så han seg sint på
setningen om at redskapen ikke
gikk fort nok. Det resulterte I en
utfordring til Journalisten: «Jeg
mangler falrtisk en sidemann til
løpet t lJarvik ttl helga. Kunue De
tenke Dem å hoppe lnD. Det er

NEffiK

1sfl på sldevogna. Op,p ef

- lnnovetf. . .
tykkelen,

10

ikke farlig, og det går Jo ikke
fort. . . .).Vi kunne lkke sl nel.

ferclelig §ving mot .o§o i fZO-,I&
kilometers fart"
Det er i grunnen lite vl t+n
fortello våre barnebarnr om dc
resterende flre-fem rundenq
Opp på sykkelen, lanqvcr I gvtn.

tkke bedre av at Honda'en

tonnevis med g:rus og sand
kjørebriller og skinndress.

Vi holdt oss så fast

la
pr1

rnrto hrm mcd noen centimeterc
h lnrln3, oB ratte kurs for nesto
nvlng, Htortclørt etter min trl€D-

gjennom Ing. Optr pÅ lykkelen,

avlngen at bare Magers albue I gttllr...
( )vor
m&gen fikk oss tll å reagerg dn

fast.

f{y61 skal jeg holde meg

- Der.var verdens minste hand«Der»
tak balr på skjermen. Tu;en takk.
vollen på andre slden, avtegnet seg Vi skal være forsiktigo med hva
krystallklart på netthlnrren.
vi skriver neste gang.
Vi hadde egentlig tenkt A
Sidevogn-guttas alminnelige prat
og muntertspydige kommenta- trekke oss og stige ,av dødsfellen
rer, stod for oss som Doe direkte da starteren løftet flagget, men så
uanstendig I en sådan stund. Det var det plutselig for seint. To ganvar nødvendlg med hjelp for å få ger fem runder hadde vi foran oss.
på seg de+ utlånte sklnnhylsteret,
Oppover den første langslden
hJelmen og hanskene. Gripered- oppdaget vl snart at; det ikke
skapene f,øllea numne og en tJue- gikk så seint som vl haflde skre.
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nrtll ttJeu. §om nuuo!
fl ro.
Mcn vl blr uummsr trc tåEl,r

Hovlartdsbanen rvelvet vanvlttlg vl kom ut på langslden. Nede ptl
når vi går inn I svlngon kommer rundt der vl hang pÅ utslden av rldevogna var lkke tllværqlsen
du opp på sykkelen og lener deg BMW'en. Eølehen &v ubehag blc noc lyrcre. Det dklt rett fiam, rnenlagh Atdrl men
mest mulig inn I svingcn.

lan t elrln.

