
Tonker og betroglninger under
en cykehur i Hommer Bokker...
Man v&gner en tid1lg morgent
hus.et ligger stil le hen, og
de ovrlge j.nd.vAnere beflnder
slg endnu L lvlorfeus anlleo
trMerureske, hvacl venter du pA?
solen skinner, og det er sonmer
nllr Ud af fjerene og husk p&,
hvad du lovede dig selv I g&rrr.

Stil le konmer nan i tajet og
llster ud af huset i folge ned
en lvri.g, spllvAgen Springer
Spanlel, cler altid er'parat
tll at folge sin herre uclen for
hus og haves noget afgrursecle
omrA,cle. Vl gAr hen ovex gArds-
placlsen, ind I garagen og forbi
d.et laksklrinencle, benzinosende
rnilstmn af et kbretaj, hvorl
man clagligt und.er ksrsel hen-
sialder i Let knubojet og
anepandt' stilling - 6nr6,gen
og glver. agt p&r hvorclanr man
be0st kkrer tle ofte farlige
og. pl.udseJ.ige trafiksituati-
or ler.  dqr p1udse11g opstAr.. .'ginpelthen forssger at overlev€o

S'rrfrflen Logrer nect ha1.eu og ser
pd nlg; for clen elsker nenl-ig
at bl1ve tranaporteret nmclt,
sj.ddende behageligt p& vognens
lagsade og ki6ge ucl pA sine
fj.rDcnede venn'sr, cler n$ske
'ikke har sanrne privilegium.
Iv1en I dag skal vi nycle turen
ssnen pA, en helt anclen m6cle,
Yl tar nenllg cyklen - clette
sA otrte niskritiserecle men
energlbegp arencle beforclritgs-
oicldel, som vjjstnok bnrges
etrt for .lldt i cla, travle
hver@ag. For i vor tidl gaelder
tlet tilsynelattencle lnrn om at
komc hurtlgst nuligt fren
ved hJa1p af storle og storre
antal motorlserecle hestekmf-
terl cler anbringes i mere eller
mlndre, skrsbelige blikasker -
ogs& ka ldet  b i l€r .  o . .

Det er pA sln vlg' frygteJ,lge kraf-
ter, som pl clerne nAile overllaclgs
ti1 ofte u.kynrllge €lLer ubesl-ndl-
ge mennesker, der let latler sig
fartbenrse og henrncler mister' kon-
trollen over dette nenergibuntltf l
af rnaskinkraft, som pludseligt
kan fonrandles ti1 et dod.ens recl-
skab pA la r tdeve jene. . . .

Vi skal heldiryi-s ikke p5 de al-
ninclelige veje i dagr min hurrd og
jeg, men pA cykeltur i de skanne
Hammer Bakker, hvor der nesten
altid findes en vidunderllg fretl
og roo For her m6. de.notor isere-
de til dels give op pt' grrund af
ikke serllgt gocle karselsforholtle,
hvilket efter min og antlre natur-
elskeres opfattelse mt. betragtes
som et stort gocle, tler forh&bent-
ligt n6' kunne bevares fremover.

Morgenstilheden ligger entlnu hen
over lanclskabet, og trnrn en]ceIte
af de motorkorencle bringer for-
styrrelse, inden skov og balrJrer
opsluger os.
Det g&r nu op ad snoecle og sanclecle
veje, hvorfor cler nA, tm'tles, h&rclt
i ped,alerrr€r Hjerte og l-unger kom-
mer i livligt fb:alction - odrr fsler
rigtig gleclen og ti1-freclsheclen
vecl at yde clen personlige jnclsqts,
der skal til for at komme frem
gennem clet noget ujernre te:ran.
0g der er virkellgt sksnt og fre-
deligt her I balckerm,e. Ingen 1am
og stoJ eLler anclre nervebelasten-
cle lyde, kun naturens egne stenmer
hsres: Rrglesangen er forlagst
beglna.clt - et nangestemigt kor
lyder nmtlt otnkring osr og over-
turen til norgenkoncert€n kar ny-
des t  f \Lcle drag.. . .
0g hunrlen har tlet ogsA godt.
Irttgen og sprelsk snuser clen
nudt t gresset, hvor clen af og
tll fAr farten af et eller andet
sl ndencle. SA tror clen, at noget



skal opspores fonrcle og
satter af i et sprrng, mea
ak og vel gndlGlt gt3arnnrgg,
den nA pat felge eln herre
og noJea ned ncluften fra stegenrr.

Vi er s6. n6et op, hvor uclsigten
syclover giver et vidunderligt,
natursksnt bilJ-etle af grorure
narker, isprengt farveklatter
af rsde og sortbrogede nalkekaet,
son brol-er cleres forrn for morgen-
Sang.
0g i horisonten skintes den bl&-
nencle fjord. ned enkelte sklbe,
som stavner uil mod det Abne hav
eLl-er er pA vej ind ti1 storbyens
havn - lastet med. spendende gods
f ra  f je rne  lande.  o .

Det er faktisk vanskeligt at

I.rr oh cykelr . gQdt jeg har clig.
Dr berer rylg s1-dlg 6g-ukonpll:
ceret nrnd.t 1 ledige str:ncler gen-
+gT.balcker og dale-og ssrger sam-
rlorg T-or, _at mj.n kondi er rrogen_
J.uncte i orden. Eller udtrykt rned
d.igteren P. Sarensen-ffrgh-olms orcl,
da han for mange Ar sid6n skrevrtOde ti l- nin Sykkel_tt3

rfDit Hjuls Musik forrreerrer mig,men.g i r r  n ig  Kra f t  og  Mod.
og lngen s inde synes  jegr '
e t  jeg  har  t raadt  i  n5 iE i
:?..,...'1?i1isl som i din perddt,
na_rJ-oJ sa, hvor d en ske r r
nenover Baldce, ned af Dal
med al- lerhojs ie Gearr. '  
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Men kursen m& anilresr vi skal
ti lbage tiI dagligdagens mange
gorenA.l. Hurtigt gAr det nedad,
geruxem sandede hjulspor,  der i i
t idl igere tider var alfar vej i
for clen lokale befolkning men
ogs& blev benyttet af l-andets

konge, nAr han drog nordenf jords
for at lade sig hylde - ell-er n6"r

Snart er vj. igen p6, asfalten, :*'
hvor en af landevejens osend.e i, l
og Ia^:mende transportmidler,
en tankvogn - kommer os 1 mod.e,

\ {

han kom ti l landsdelen som en ikke
serlig velset gest for at opkrcve
skat blandt sine unclersStter.

flrldl-astet med nynalket melk,
som kort forinden blev kserne
forlost - ogs& ved mekanisk I
ud.fsrelseo fdylen med. d.e heste-
tntkne vogne, som i t idlige
norgentimer sterrnede mod lands-

Nu ik[e falde hen 1 drsmrne on nF j. , j
svundne tlder. Udviklingen ^5':,74f1,.' 1:',
g8 sin gang og komrne ti1 os ,J' ,.{ i
ned sine mg1gg. til-bud - 

_g-ocle. 
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s tvel  son clAr l ige,  der a1le kan' .
vere nok st, bewarlige at admini-
strere pA en for merureskehed.en
forsvarlig og hensigtsmassig mede.F$r- 
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