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Olin kävelyllä kostean syksyisessä ilmassa Porvoossa Vänrikinkadulla, siinä missä juuri on (oli) se Rautatiekirjakaupan kioski, 
Akilleen taloa vastapäätä urheilukentän aidalla. 
 

 Kun silmiini osui moottoripyörä. Tulossa Aleksanterinkatua alas. Kansakoulun urheilukentän 
aidanvierustaa alas. 
 Tummanpunaista, kromia ja mustaa. Upea. Ja ääni, kuiskaava jyry. Viime hetkellä, 
ennenkuin se katosi sinervän kaksikerroksisen kivitalon kulman taakse - tajusin kuljettajalla 
olevan samanlainen kypärä kuin Timillä. Valkea, ja vaalean sininen. Tumma takki yllään... 
Häkellyin. Timillähän on se valkea Vespa. Mutta.. Mutta... 
 Yritin kiirehtiä kadunkulmaan ja sinne päästessäni Aleksanterinkatu oli aivan typötyhjä. 
Tihkusade vain hiljaa lankesi nihkeälle asfaltille. 
Toki moottoripyörä oli nopeampi kuin kahden jalan kulkija! 

 
No, menipä muutama päivä, jos toinenkin. 
Kiipesin Kaivokatua mäkeen, Miljoonatalon ohi; ohi Ruåtsalaisen Kansakoulun (Porvoon talo) ja kadun toisella puolella oli sit-
ten Timin kortteeri, Kaivokatu 43, matala kellervä puutalo. Pihaan pyörähdin ja siinä se oli! 
 
YAMAHA RD350. Kiiltävänä myöhäissyksyn ankeassa valossa. 
 
Piha oli autio, kuten yleensäkin puolen päivän maissa. Timin äiti; Helmi oli tarjoilijana ja useimmat vuorot olivat toki 
"iltavuoroja", eli myöhään aamuyölle jatkuvia. 
Varovasti otin sopivan pieniä kiviä kourallisen ja - kuten toimin usein 'herätyskellona' - ryhdyin nakkelemaan harvakseltaan 
niitä Timin huoneen ikkunaan. 
Ei vaikutusta. ... viides... 
Ei mitään. 
Toinen kourallinen. Se naksahti ikkunalasiin niin että pelästyin että meneekö rikki! 
Se toki auttoi; lasin takaa ilmaantui pörröinen tukka, kalpea naama ja 
mahtava haukotus! 
Malttamattomana odotin kun Timi sai lasin auki, jos toisenkin ja pisti 
päänsä pihan puolelle todeten vaisusti: 
- Mitäs ukko? 
En tiennyt miten sopivan varovasti olisin viitannut pihalla nököttävään 
metallikasautumaan, ja Timi huokaisi: 
- Venttaa vähä.. Mä tuun koht'... 
 
Siinä sitten katselemaan odotellessa tuota tuotetta. 
Ja odottavan aika on pitkä. Timin vihdoin tullessa porstuasta alas 
savuketta hamuten alkoi olla selitysten aikaa. 
 
Kierreltiin ja kaarreltiin, kosketeltiin, siliteltiin ja Tim kertoi auliisti 
kaikkea mitä vain voi kyseisestä moottoripyöräksi rekisteröidystä 
laitteesta  UZ-812 . 
 
 
Hän kai tajusi malttamattomuuteni ja käytyään vielä haukkaamassa 
jotain murkinaa aamupalaksi, tuli kypärä käsissään uudelleen pihalle. 
Ja nyt oli virta-avain myötä. Ryyppy, pari polkaisua ja virta päälle. 
YAMAHA jyrähti kumeasti käymään. Sen ääni sai pari mummua 
kiireesti kurkistelemaan verhojen raosta. Hetken lämmityskäytön jäl-
keen Timi potkaisi takajalkatapit alas ja nousi satulaan viitaten taak-
seen. 
En toista käskyä/kehoitusta tarvinnut ja asetuin nopeasti taakse. Vaih-
teisto loksahti ja aivan pienellä kaasutuksella YAMAHA liikahti ja nousi pihalla ylämäkeen toisesta yläportista Kaivokadulle. 
Niin kiertelimme hetken Porvoon katuja ja minustakin tuntui kivalta kun ohikävelijät kääntyivät katsomaan mikä kulkikaan 
noin kimaltelevana ja uudenkarheana kumean jyryn ja voimantunnon saattelemana. 
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Nyt Timin työreissut Helsinkiin saivat vauhtia. 
Joka päivä Timi lähti pyörällään Hesaan töihin, MetroAutolle sinne Hakaniemen rantaan. 

Ja illalla kiertelin kävellen kau-
pungin katuja aikani kunnes jostain 
kuulu tuo nyt jo tuttu jyry ja Timi 
kaartui keveästi kulman takaa. 
Jollei hänellä ollut muita kyydissä, 
niin YAMAHA lipui kadunvarteen 
ja pienellä virta-avaimen käännöllä 
tyhjäkäyntiä ryskyttävä 350 ccm 
moottori vaikeni: 
- No mitäs ukko? 
 
Siinä sitten juteltiin ja ehdottipa 
Timi tuota, että lähetääks' kahville? 
Ja kolautettiin takajalkatapit alas ja 
pienellä näpäyksellä käynnistyspol-
kimeen elvytettiin 2-sylinterinen 
kone henkiin. Ja se joudutti meidät 
nopeasti KiitoShellin baariin! 
 
 

 
Kittailimme kupin kahvia ja Timi pisti marlboron palamaan. Silmäilimme ulos hämärtyvässä illassa hiukan vinossa jalkatuella 
olevaa pyörää ja Timi kertomaan: 
 

- Kato siinä Boxin kohdalla on bussipysäkki ja sillä on odottamassa aamubussia sitä pokaa paljonkin. 
- Se on upeeta kun mä tuun sieltä Boxin suoraa ja heitän neloselta viitoselle siinä niiden töllistelijöiden kohdalla ja 
mulla on markka nelkyt lasissa! 
- Se on upee ääni kun Jammu laulaa komeesti ja mä vielä kerkiin nähdä kuin niiden naamat kääntyy mukana kun 

mä putoan sinne Boxin sillalle! 
 

 
- Voi juma, mä yks aamu olin saada sydärin!! Kato kun mä just tulen sitä Vestergårdenin ohi, siinä missä on se pitkä 
ohituskielto ihan siinä missä tie menee siitä rannasta ja on ne jyrkät mäet ja painanteet. 
- Mä tuun siihe tavallisesti siinä sataakolmeekymppiä. Se mäki on niin makee kun siinä fillari nouse kokonaan ilmaan 
ja sitten putoo sinne toiselle puolelle! 
- Mut kato täss keskiviikkoaamuna mä just tulin sinne täysillä sen mäen päälle ja JUMALAUT' sielt tulee yks valkonen 
Fiiatti vastaan: väärää puolta!!! 
- Mä en tiedä mitä mä siinä tein, miten mä sain sen Jammun vähän sivuun, ihan sinne ojan reunalle ja mä sujahdin sen 
tyypin ohi ihan vierestä!! 
- Jeeeesus, mahto se säikähtää loppuelämäkseen, ett' mikä se oli kun mä tulin sieltä fillarit ilmassa! 
- Hyi hitto kuin mä säikähdin! 
 

 
--No joo sitkun mä tulin yks'ilta yhen harmaan volkkarin perässä kato ihan siinä Nesteen risteyksessä, sen Kesoilin ko-
halla kun on se tienristeys, niin se kato yht'äkkiä jarrutti kauheesti, ja mä kun just kyttäsin, ett mä olisin just heittänyt 
sen ohi niin mä olin aika lähelt' sen persettä ja mä huomasin, ett siinä oli lasinsiruja pirusti siin' tiellä, ett kai se sitä 
yritti väistää ja hiljensi, ett mä sitten vaan vedin sinne ojaan sen fillarin kanssa ja jarrutin vaan kauheesti. Onneks mä 
pysyin pystys, mut kyll sitten jalat skagas hirveesti siin kun mä sain sen pysähtyyn sinne ojan pohjalle!! 
 

 
Talven 1968 jälkeen Timi esitteli itse tekemäänsä tavaratelinettä YAMAHAAN. Se oli pyöreästä putkesta ja varsin laaja joten 
siihen sitten mahtui hirveästi tavaroita. 
 
'69 Yammun mittaristo oli erikoinen. Iso pyöreä taulu jossa kaksi pyörähdyssektoria, toinen nopeusmittarille toinen kierros-
lukumittarille. Virta-avain oli siinä vähän mittarista sivulle. Ohjaustanko oli varsin suoraa mallia ja satula poikkikuvioinen. 
 
Asettelimme tuota isoa, mustaksi maalattua tavaratelinettä takapään pulttien alle ja kiristimme sen paikoilleen. Se sopi vallan 
mainiosti. 
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Olin lopettanut Järvenpään Ammattikouluni - autonasentaja; heh hee - ja pääsin töihin Neste Oy:n 
mittamieheksi Osmo Ruut'hin porukkaan. Haltian Pepe (Saab 95 farmari!), Ola Sandqvist [oikealla] ja 
muita sankareita! 
Oltiin Eteeninmäellä parakissa, niitä laitoksia juuri rakennettiin ja mitattavaa oli vaikka millä mitalla. 
Lomani sain aivan Heinäkuun lopussa, pari viikkoa vielä Elokuun puolelle. 
 
Nyt mietimme Timin kanssa mitä ja minne. Olin kai kuullut, että muodissa olivat olleet seuramatkat: 

"Koe ja näe Pohjoismaiden pääkaupungit". 
Siitäkö sitten kesäiltojen puhteissa tuli juttua, Timin kotona ja Kiitobaarissa ja katujenkin varsilla. 
Aina kun kohtasimme. 
 
Heinäkuu veteli viimeisiään. 
Kypäräkin piti saada kun Timilläkin oli se vaaleansininen-valkoinen kupla! 
Toki minullekin piti lainata jonkinlainen potta moiselle pitkälle matkalle. Jostain sain punavalkean "kovan pipon" joka varsin 
huonosti sopi ollen liian väljä. Mutta parempi sekin kuin ilman.. 
 

 
ON THE RUN 
Ihan elokuun alussa eräänä perjantai-iltapäivällä sitten jyristelimme Porvoon halki mahtavat pakaasit YAMAHA:n tarakalla ja 
vielä oli kassi kummallakin puolella riippumassa kromattujen pakoputkien yllä! 
Olin hankkinut erityisesti tätä matkaa varten sellaisen hohtavan valkean takin jossa oli hyvin kapea kudottu oranssi-musta-
keltainen 'kaulus'. Se oli hyvin silkinoloinen ja niin täysin väärä moiseen käyttöön väljine kaula-aukkoineen ja parine pikku 
taskuineen kuin olla saattaa !!. 
No, ehkä ei sada! 
 
Maantie keinui allamme kiitäessämme 1-tietä kohti Viking-Linen terminaalia Naantalissa. 
Olimmekin ajoissa, autolautta Viking IV lähti vasta kymmeneltä, joten pyörimme katsastamassa Naantalia. Olimme kumpikin 
siellä ensi kertaa. Olipas antiikkinen kylä: melkein kuin Porvoo… Ja melkein yhtä vanhakin! 
 
Jonot pitenivät terminaalissa kellon lähestyessä puolta yhdeksää. Menimme toki ajoissa jonoon. Huomasimme muitakin pyörä-
porukoita ja varovasti tulimme niiden lähettyville odottelemaan. Vähän niinkuin nolona oli kaksi kaveria jonon hännillä tulipu-
naisen Vespa 180 GL'n kanssa. Hiissaannuimme heidän viereensä. 
 
Koppalakkinen laivamies ohjasi autojonoja vuoronperään sisään ja parinkymmenen minuutin odottelun jälkeen tuli viittilöiden 
(ruåtsiksi) koko pyöräporukalle, että siitä sitten sisään vaan. 
 
Autokannella kukin pyörä pujotettiin aivan laivan kyljen vieressä oleviin 'hukkapaikkoihin' joihin ei autoa mitenkään mahtunut. 
Katselimme vähän siinä ympärillemme mutta kun porukat alkoivat hiippailla palo-ovien kautta ylös laivaan ja näimme vielä kil-
vet: "AUTOKANSILLA OLESKELU ANKARASTI KIELLETTY" - Samma på Svenska - Saksaksi ja vielä englanniksikin, 
niin lähdimme katselemaan VIKING LINE:n hurjaa villin lännen elämää! 
Pitkään kiertelimme laivalla tutkien paikkoja ja katsellen 'hurjaa menoa' kunnes aamuyön tunteina totesimme kaikkien "len-
tokonetuolien" olevan varattuja, matkatavaralokerikkohuoneen oli vallannut mustalaisseurue hälisten vielä. 
Minne lie pujotteleiksemme sen loppuyön, vaan aamulla olimme varsin väsähtäneitä. 
 
Sitten manööveroitiin Kapellskärin satamaan ja laskeuduimme hyvissä ajoin autokannelle. 
Saimme hyvän aikaa etsiskellä missä Yömahamme on kun autotkin oli niin tiukkaan sullottu riveihin. 
Pujottauduimme väleistä ja virittäydyimme matkailua silmällä pitäen. 
 
Olimme sittenkin miltei ensimmäisiä ajaessamme häikäisevässä auringonpaisteessa alas ramppia. Skootteripojat seurasivat 
perässämme ja tulliukot viittasivat sekavan näköistä kulkupeliämme vain häippäisemään silmistä ja niin jyristelimme 
Kappelskärin kaitoja teitä Tukholman kilpien mukaan. 
 
Bensatankinkorkki. 
Koska bensa täällä Ruotsissa oli halvempaa: 65 Öre för liter, niin kannatti toki siirtyä halvemman aineen käyttöön. Ja kurvasim-
me Gulfin aseman hiekkapihaan tankkaamaan. Siinä olikin muutama muukin tankkaaja, autoillaan vetämässä menovettä 
säiliöön. 
Odottelimme vuoroa hetken ja edellinen tankkaaja kolautti bensapistoolin makkiin ja kiersi auton ympäri maksamaan kioskille 
ja mennen sitten rattiin. 

- Hei sillä tankin korkki jäi katolle!! 
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hihkaisi Timi. Ja viittilöimme kuskille joka jo starttasi reippasti polkaisten Volvo Duett'insa hiekalta asfaltille. Mutta eihän 
tämä taakseen katsonut ja pakoputki pärähtäen korkea kaappiauto huojahti asfaltille ja vaihtoi jo kolmoselle! 

- Ooota, mä ajan sen kiinni, ennenkuin korkki putoo! 
huudahti kuskimme ja polkaisi pyörän käyntiin. Jäin seisomaan kuin hölmistynyt siihen huoltikalle niiden Turkulaisten katsel-
lessa samoin suu auki sutimisen partaalla kiihdyttävää Jammua Timin hyökätessä auton perään.. 
Takatelineellä oleva tolkuton kuorma tuntui notkuvan eri tahtiin eri suuntiin pyörän kallistellessa mutkasta häipyvän pakettibii-
lin perässä! 
 
Hetken kuluttua samainen Volvo ja voitonriemuinen Timi tulivat takaisin rauhallista vauhtia ja ikkunasta vielä viittilöivä 
autoilija kiitteli kovasti reippaita nuoria miehiä! 
 
Sitten oli meidän vuoro liruttaa muutama litra kellertävää aromilientä tankkiin. 
Turun pojat samoin valmistautuivat tankkaamaan mutta heidän punainen 180 ccm Vespansa vaati toki 2-tahtiöljyä mukaansa 
joten siinä lotraamisessa meni hiukan pitempään aikaa. Mutta minnes meillä oli kiire? Loma vasta alussa. 
 
Mun tennarit, hei! 
Jyristimme kahden kulkuneuvon muodostelmassa asfalttiteitä Tukholman viittojen mukaan. 
Arvojärjestyksessä: meidän YAMAHA tietysti edellä, poikien punainen Vespa perässä. 
 
Mutta kas! Mikä nyt? Vespa "tööttää!" Sen äänimerkki narisee vienosti ajoviiman huuhtomana, ja vilkaisen kun pojat vilkutta-
vat kaukovaloja: Hei! Hei! 
Koputan Timiä selkään ja hän kurkistaa olan yli. Huudan tuuleen: 

- Niillä on jotain asiaa! Hiljennä! 
Pysäytämme ja Turkulaiset ajavat viereen: 

- Hei kuulkaa! Teiltä putoo jotain matkatavaroista! 
-  

Hämillämme tutkimme pakaaseja. Tavararöykkiön päällimmäisenä on makuupussikääröni. Se on tummanvihreässä kylläste-
tyssä pussissa joka on hyvin liukas päältä ja hiukan tahmea sisäpinnaltaan. Nyt siinä suun tukkeena ollut valkoinen naru on 
aivan löysällä ja hyvä ettei sekin ole lentänyt taivaan (Ruotsin) tuuliin! 
Ja tennarit. Mun koripallotossut! Toinen on juuri tulossa pussin suusta taivasalle. Toista ei näy missään! 
On se - juma - pudonnu jonnekki... 
 
Käännymme takaisin ja Vespakaverit viittaavat kohta pöpelikköön; 
tässä jossain kohtaa se varmaan putos! 
Siinä sitten pengoimme ojan penkkoja neljän miehen voimin ja 
kohta toinen heistä tulee riemukkaasti huutaen tossu kädessään! 
Pakkaan makupussikääröni hyvin huolellisesti ja sidon suunarun 
monelle kiepille. Pääsemme lähtemään. 
 
Kohta ajelemme toisessa järjestyksessä Tukholman katuja. Turku-
laiset eivät ole täällä ensi kertaa. Alkuiltapäivän aurinko porottaa 
kuumasti. Menemme huoltikalle ostamaan jätskit. 
Kaivan onnellisena kameran esille. 
Huoltoaseman kaveri värvätään painamaan nappia ja asetumme 
rintamaan turkulaisten kanssa. 
 
NAPS!  Tack! - Var Så God... 
 
Turkulaiset ovat täällä Stockiksessa vain päivän vierailulla. He 
käyvät täällä aina silloin tällöin Scootteroimassa. Täällä on kivaa 
käydä. Ja sitten iltakymmenen lautalla takaisin Naantalin! 
He vielä näyttävät missä on paikallinen Camping-alue ja sen portilla vaihdetaan sana pari hyvästiksi ja luvataan piipahtaa 
joskus Turun suunnalla. 
 
Tukholman leirintäalue; Metro maanpäällä. 
Loppukesän leirintäalue on tukahduttavan pölisevä, kuuma ja vaisun iloton. Kiusaantuneet lapset kiukuttelevat vanhemmilleen 
ja jokunen koira makaa kieli pitkällä kytkyeessään auton tai kupoliteltan tai huoltorakennuksen varjossa. 
 
Asetumme toki taloksi. Pakkaukset purkuun. Kohta Yamahan piirittää röykkiö kasseja pusseja paketteja saappaita koteloita. 
Saamme aikaiseksi teltan pystytyksen ja Timi esittelee 'ylpeänä' viime kesänä Köpiksessä palanutta reikää teltan pohjassa. 
Ihmettelimme aikamme sitä leirintäaluetta ja illan viiletessä uni maistui sillä se Viking Line oli todella ollut rauhaton ja levoton 
paikka. 
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Itään. 
Kun heräsimme, oli päivä vierähtänyt toki jo yli puolen. 
Ihmettelimme siinä, että tällaistäkö se sitten ulkomailla on; irvistimme Svenssonien maalle ja ryhdyimme yksissä tuumin 
pakkaamaan. 
 
Eikun koneet käyntiin ja baanalle. 
Siinä mennä vilistäessämme ulosmenotiellä katsoin ajatuksissani kummeksuen, että eihän ne ruottalaiset osaa edes rakentaa 
metroa kunnolla kun tuo TUNNEL-BANA:n kiskokulkuneuvo tuossa tien vierellä mennä hötkötteli raiteita ihan kuin tavallinen 
juna konsanaan! Eiks' sentään maanalainen kuulunut mennä maan alla? 
 
Esikaupungit vaihtuivat ja maisema maalaistui silmissä. 
Timi valitsi lahjakkaasti tiet ja risteykset kuin vaistolla vain. 
Eräässä risteyksessä näimme komean näyn, kun risteävällä tiellä meni rekka; tukkirekka: nuppiauto telillä, jossa puolipe-
rävaunu täynnä tukkeja, siinäkin telipyörät. Ja sitten vielä täysperävaunu! Edessä telipyörät samoinkuin takanakin teli, ja 
tukkeja pankkot täynnään! Siinä oli kuormaa kerrakseen !! 
 
Södertäljessä Championit 

Talot suurenevat, ja esikaupunki vaihtuu oikeaksi 
suurkaupungiksi. SÖDERTÄLJE lukee kilvissä. 
Timi etsii silmiinsä OSLO-kylttiä mutta saakin BIL-
ALLT-kilven. 
- Hei! Nyt tuolta mun tarttee mennä katsoon niitä 
tulppia! 
Hän toteaa ja parkkeeraa varjon puolelle ihan 
katukäytävälle. Jään siihen hetken hölmistyneenä 
äimistelemään kaupunkisilhuettia kunnes Timi tulee 
nyrkkiä heiluttaen kaupasta: 

- Oli siellä!! Championit! 
Nyrkissä pilkotti kaksi sytytystulppaa. 
 
Vähän kassia sivuun, narua löysälle ja työkalupussi 
esiin. Tulppa-avain. Tulpanhatut. Avaimen sovitus ja 
NJIRSKK! Lähti tulppa kiertymään auki. 

- Ohhoh! Onpas nää kunnossa?! 
ihmettelimme ja reippasti kiersimme uudet 
Champion'it tilalle. 
Huolellisesti Timi kuitenkin pyyhki ja rapsutteli 
vanhojakin tulppia ja pujotti ne työkalupussiin 
mukaan vastaisen varalle. (Liekö Vespa kouluttanut 
2-tahtisten tavoille?) 
Sitten kamat taas kunnolla kiinni ja YAMAHA jyrähti 
ensi polkaisulla terveeseen elämöintiin joka 

kajahtelikin kivikadulla kumeasti kaasutellessamme pikkuhiljaa niiden OSLO-kilpien perään: Länteen! 
Vahva niitetyn heinän tuoksu. 
Jyristelimme valoa vasten ilta-auringossa. 
Keski-Ruotsin viljavat ylängöt lepäsivät jalkojemme juuressa. Elokuu oli tuonut suuret leikkuupuimurit pelloille. 
 
Istuin siinä takana ilman muuta tekemistä kuin olla mukana. Pellot 
vilistivät ohitse. Muutama metsätupsu, ja peltoja peltoja. Valtavat 
määrät viljavainioita ja heinäpeltoja oli niitetty ja puitu. Siinä 
moottoripyörän päällä ilma oli yhtä sen kanssa mitä keuhkoihin veti 
ja pyörryttävän voimakkaana tuli tuo mahtava vastaniitetyn väkevä 
tuoksu runsaan sadan vauhtikilometrin nopeudella syvätuuletuksena 
sieraimiin! 
 
 
 
AaveAutomaattiasema. 
Ilta joutui, jos matkakin. Yamahan laulu nieli menovettä, ja jossain vaiheessa jälleen ryhdyimme luomaan silmäyksiä edestä 
ilmaantuvaan maisemaan. Huoltikka. Olisi kiva löytää. 
Hämärtyy. Sakenee. Pimenee. 
 

 

 
Tuntikausia korvissa jyrisevän moottorin 

pauhu, ilmavirran jyminä, vilistävät, kypsän 
kellervät ja viheriän eri sävyiset vaihtelevat 
pellot toisensa jälkeen. Vieläkin selkäpiitä 

karmii tuo tunnelman muisto ja leikatun viljan 
jykevä; väkevä tuoksu! 

 



Tim & Eda 1969 The Nordic Capitals & Fanø Sivu 6 
 

 

 
File: FANO.doc . Printed: 30.07.2013 

Kas kirkkaat valot palavat tuolla. Mikäs? Oliko huoltikka? 
Ajoimme lähemmäs. Timi jo hellitti kaasukapulaa. 
- Joo! 

Huoltikka oli. Oliko    SHELL   ,  Q8  vai      Caltex    ? No, olkoon menneeksi, mitäsillonmerkitystä: kai sieltä bensaa saa. 
 
Hiljensimme ja käännyimme kirkkaasti valaistuun pihaan. Asema on. Valot on. Makkeja on. Asfalttipiha on. No mikäs uupuu? 
Aseman pitäjä? 
No kun valot on noin loistaen synkästi pimenevässä iltayössä, niin kyllä tämä - hitto vie - aukikin pitää olla. Eli ÖPPEN. 
Muttei näy ristin sielua. Ajamme hitaasti ohi asemarakennuksen. Eipä niin ketään, ei! Saaks' täältä ees’ bensaa? 
Pysähdytääs kumminkiin. 
 
Kapuamme jäykistynein jäsenin teräsratsun selästä ja riisumme kypärät. Kuulo palaa pätkittäin; korvissa humisee.. 
Ihmeissämme ja varuillamme kierrämme kurkistelemassa ikkunoista ja varaudumme merkkinappulaan ”Trykk Här” tai koput-
tamaan lasiin kutsuaksemme asemamikon paikalle. Ei niin sitten ketään… 
. 

Vähitellen tajuamme: Seteliautomaatti! Limsa-automaatti! Välipala-automaatti! Tarvikeautomaatti! 
Ainoa mikä ei ollut automaatti, oli vessa!! Sinne pääsi ilman killingin kilauttamista "mynt-öppningen'iin"! 
Meitä alkoi riemastuttaa! 
Heh'heh'heh'heheeeeee! Täähän oli niinkuin meikeläisiä varten. 
- Bensaa tankkiin: Kruunut koneeseen. 
- Limsaa automaatista: Kolikoita. 
- Sämpylä toisesta 'tomaatista': Kruunuja koloon! 
- Ja päällisiksi 'piipimään' vessaan: Ei kolikkoa sitten minnekkään. Hih! 
 
Jo siellä juttelimme keskenämme - vähän hiljaisella äänellä - ettei tällainen asema pyörisi Suomessa yhtä viikonloppua pitem-
pään! Joka maanantaina tarttisi tehdä peruskorjaus! 
Kyllä me suomalaiset ollaan sitten nuijia! 
 
Aikamme paasattuamme puoliääneen vedimme sadevehkeet yllemme, nehän nimittäin suojasivat mainiosti ajoviimalta, ja 
janonsa sammuttanut Jammu jyrähti käyntiin. Pojat penkille ja penkki maisemaan!! 
Matka senkuin jatkui! 
 
Yöllä korkealla tunturissa 
Harmaa aamu kajasti takaa. Puistatti ja koputin kuskia olkaan: "Ethän nuku?" Hän tuota havahtui ja pysäyteltiin sitten siihen 
kapoisalle tielle loivaan ylämäkeen. 
Kankeasti kiipesimme Yammun selästä ja hellitimme kypäränhihnoja. Korvien pauhun jälkeen tuo autio ylämaan hiljaisuus tun-
tui käsinkosketeltavalta ja tihkui hitaasti tietoisuuteemme. Sitä korosti alumiinisen moottorin naksahtelu ja raskaiden kumisaap-
paiden rahahtelevat askeleet. Sadetakit rupisivat ja sihahtelivat vaimeasti kun astelimme kummatkin eri puolille kapoisehkoa 
asfalttibaanaa 'pohjavesitauolle'. 
 
Kun jähmetyin kesken askelta!? Jotain valkoista? Liikkui? Silmäkulmassa! Käännyin kurkistaen taakseni: valkoinen pallero 
kuin lampaan kokoinen, liikkui hitaasti ruohikon reunasta tasaisesti - äänettä ojan yli tielle lipuen käsinkosketeltavana.... Toinen 
tuli ruohikosta, sen takana erillinen kolmas! Hyytävä tunne salpasi hengityksen. Timi toljotti vastakkaisella puolella leuka riip-
puen 'lampaita' jotka äänettä tulivat vailla päätä, sorkkia tahi jalkoja lipuen vaivatta syvänkin ojan yli - toinen toisensa perään! 
Kun viimeinenkin oli suorittanut 'ohimarssin' kadoten matalaan koivumetsikköön - aloin vapista. Kiireesti roiskuttelin jotain 
keltaista jonnekin ojan yli sinne vaan ja paketoin itseni vähän äkkiä. Timi loikkasi ojan penkalta naama tavallistakin lumival-
keampana ja kuiskasimme hätäisesti:    ...lähetään... 
 
Vasta kun Yamaha nöyrästi oli karkottanut hiljaisuuden huutelimme puoliääneen kypäriä sovitellessamme, että niiden TÄY-
TYI olla vain pilviä!? Eiks'ne ollutkin vaan pilviä? 
Mutta kiireesti jätimme tapahtumapaikan kiitäen koleassa aamussa länteen, kohti rajaa. 
 
Raja-asema nukkuu. 
Joka olikin sitten erään mutkan takana. Loiva käännös vasemmalle, alas lavealle pihalle. Ajoratamaalauksia, talo sivussa, kelta-
sininen lippu liikkumattomana salossa. Ei ketään ulkona. 
Ajelimme hiljalleen toki odottaen josko joku piipahtaisi kysymässä "varför pojkarna?" Ei ketään. Ei mitään. 
 
Tie kaarteli jonkin matkaa ja toisen asfalttiaukean laidalla tuvan lippusalossa puna-valko-sininen lippu. 
Samma här. 
Kohta Timi jo tuota kaasutteli matkavauhtiin ja asfalttitie kiemurteli tunturiylänköä. 
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Ennen Osloa lämmittelyä nousevan auringon säteissä. 
Se edellinen lorinatauko oli jäänyt ikään-
kuin vähän kesken. Joten ennen kuin 
tulimme "asutuille seuduille" Oslon 
tienoille, totesimme parhaaksi pysähtyä 
jotta sitten saisimme katsella kaikessa 
rauhassa minne asettuisimme. 
 
Nyt selkämme takana nouseva aurinko 
osoitti voimansa ja tajuttuamme vetää 
kumipukua pois säteiden tieltä, nautimme 
vavahtelevin kintuin sen suloisesta läm-
möstä valon tarttuessa tummiin vaatepin-
toihin. 
Sitten toki vain eripuolille tietä ja hetki 
tuuletusta. 
Ikäänkuin virkistyneesti suoritimme ns. 
voimisteluliikkeitä pyörän kupeella, ke-
lasimme kumivarusteet yllemme ja hihna 
tiukalle loppumatkaa varten: Oslo, täältä 
tullaan!  
 
Oslon leirintä-alue 
Arkiaamu oli tuossa pohjolan pääkaupun-
gissa alkamassa. Me 'tämmöiset' risupar-
taukot olimme sangen epäesteettisen oloi-
sia ja suottako sitä kaupungin keskelle 
hilautuu nukkumista varten. Joten silmä 
tarkkana. 
 

 
Camping. Loiva rinne, matalia rakennuksia myötäleessä, ja Reception lippuineen. 
Toki siis sinne. Seuraavat kruunut likoon ja kaksi yötä: yksi teltta yksi moottoripyörä ja kaksi ukkoa. Tack! Vassokuu! 
 
Siinä sitä sitten reippaasti pakaasit levälleen, teltta viritykseen ja makuukamppeet ovesta yhtenä mylläkkänä sisään. Ukot 
perässä! 
Krooohhh.... Puh!  SNRRRRRRRXXXXX'X.... 
 
Holmenkollen ja puukirkko. 
No kun sitten oli aikaa toista päivää, niin pitihän lähteä herättyämme ja siistiydyttyämme (sangen alkeellisissa tiloissa) kat-
sastamaan tätä vuonon kainalossa olevaa suurkaupunkia. 
 
Ajelimme nousevia ja laskevia katuja aikansa ympäriinsä. Konepyöräkin oli reippaalla tuulella kun sitä ei ollut ahdistettu 
tolkuttoman matkatavarakuorman alle. 
 
Pyrimme ylemmäs. Viitat näyttivät nuolta ylämäkeen: "HOLMENKOLLENBÆKKEN" Toki sinne. Aina välillä mutkista erot-
tui huikaisevan korkealle kohoavat hyppyrimäet. 
Kunnes tulimme umpiperään. 
Jossa oli "vain" puinen kirkko. Tumanruskeata tervattua puuta, hopeaksi 
maalattuja rautaheloja nurkat ja ovet tulvillaansa! 
Oli se sellainen kirkko kuitenkin, että pojat pohjoisen havahtuivat kult-
tuurimuistomerkin ääressä, ja kaivoin sen 

Coca-Cola-kameran poveltani ja ryhdyin sommittelemaan kirkkoa 
kuvaan. 
Timi innostui kovasti kuvaamisesta ja halusi, että YAMAHA RD350 olisi 
siinä kirkon edessä kuvassa mukana, että siinä sitten olisi jotain kunnollista 
katsomistakin. 
Narisin vastaan, mielestäni puukirkko oli yllinkyllin kuvauksellinen ilman 
mitään prätkiäkin - kaikki kunnioitus japanilaiselle tuotteelle sinänsä. 
 
Jyrkät paanukatot olivat ryhdikkäästi tummansinistä taivasta vasten, ja 
valkeat otsalaudat loivat kontrastia. 

 

 



Tim & Eda 1969 The Nordic Capitals & Fanø Sivu 8 
 

 

 
File: FANO.doc . Printed: 30.07.2013 

No, kontrastia siihen sitten tulikin - viininpunainen kromattu ja musta YAMAHA aivan kirkon seinustalle. 
 
Mutisin itsekseni painaessani laukaisinta NAPS (ilman salamaa) ja vannoin ottavani sellaisen kuvan joka kertoo kunnolla kir-
kon luonteen. 
 

"Hilaapas - äijä - mopos tikkaille" mutisin itsekseni ja sommittelin 
yläviistoon potretin noista kirkon terävistä kattotorneista: NAPS! 
 
Timi katsoi minuun vähän kierosti ja ryhtyi ehdottamaan kun minä nyt hoidin 
tuon ikuistuspuolen tällä retkellä, että kyllä Jammukin ansaitsisi oikeen 
asianmukaisen ja arvokkaan potretin; eiks'vaan? 
Kapusimme sitten toki kaksipyöräiselle kulkimelle ja lähdimme vielä 
kiertämään Holmenkollenbækken'ia. 
 
Toista kautta löysimmekin pääsyn aivan noiden kahden hyppyrimäen juurelle 
ja meidän toki olisi tehnyt mieli kiivetä sinne huipulle vähän tiirailemaan. 
Niinkuin siellä Roviksella Ounasvaaran mäelle. 
 
Tämäpä vain oli outo tapaus. Tie kyllä meni itseasiassa niiden hyppyrien 
nokkien alta! Siinä oli syvä ja jyrkkä pieni kattilalaakso jossa oli asfaltoitu 
kääntöpaikka. Jyrkät mäet kolmeen suuntaan, synkkää metsää ja sitten korkea 
verkkoaita sinne alamäkeen minne hyppääjät putosivat (talvisin). 
Kun oikein sivusta kurkki, niin saattoi erottaa kuinka alastulorinteenkin poikki oli puomi. Ja sen hyppyrin 'nokka' oli niin 
korkea betoniuloke, ettei sinne millään muulla opilla kuin vuoristokiipeilijän varustein (taitohan meillä oli!?) olisi päässyt. Ja 
tuonne torniin johtavat tolkuttoman pitkät portaat olivat myös salvattu verkkoaidoin. HÖH! 
Jokin turistibussi - Mersu - kurisi samaan kattilalaaksoon ja kohta purki tolkuttoman määrän tätejä ja setiä kameroineen ja il-
man siihen montun pohjaan josta ei sitten nähnyt yhtään minnekään paitsi taivaalle sojottavat mäenhuiput lähtölavoineen! 
Keräsimme itsemme hyvän sään aikana. Mietin vielä että tuon bussin ikkunat olivat ehkä sen verran ylempänä, että niiden läpi 
saattaisi saada jonninlaisen kuvan ainakin alamäkeen ja Oslo sitten taustalla. 
 
Oslo & Holmenkollenbækken & Yamaha RD350 
Eipä auttanut. Kiertelimme vielä pitkän tovin katuja ja teitä hakien 
näkymää. 
Joka löytyikin sitten melko läheltä huippua. 
Pysäytimme, raplasin kameraa, Tim suki hiuksensa ja asettui pyörän satu-
lalle oikein kunnon potrettia varten: NAPS! 
 
Oslon vuonon rannalla kuva Jammusta. 

 
Kiertelimme kapoisia asuntokatuja - alemmas ja alemmas - 
mistähän pääsisi sitten vuonon rannalle? 
 
Pöristelimme jotain telakkakatua hallien ja panssariverkkoai-
tojen väliä. Timi oli nähnyt vettä! 
Laituri! ja ilta-aurinko laskemassa tunturinharjan taakse! 
No nyt tästä kyllä tulisi upea kuva UZ-812'sta! 
 
Laituri olikin lavea kookas, rautalevyin katettu tila kuin pieni 
tori veden äärellä. 
Nyt sitten pääsimme 'luomaan' valokuvaa. Yamahaa asetettiin 
ensin sinne, sitten tänne reunaan ja sitten kuitenkin tuonne. 

- Nyt hyvä tulee.. 
huudahdin, siristin silmääni - NAPS - ja hyvä tuli! 
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Edellinen yö oli jäänyt varsin viitteelliseksi joten Timiäkin ramaisi suhteellisen aikaseen. 
Hilauduimme leirintäalueelle kaupungin katveeseen - oliko sinne näin hiiiivatin pitkä matka? Eikai me olla ajettu jo ohi? Ootas 
NY.. TUOLLA! - ja sonnustauduimme kylmän yön varalta kaikenlaiseen pitkähihaiseen varustukseen. Liikenteen kohina kan-
tautui telttaan selvästi mutta toki tuota pikaa nukuimme tukevasti. 
 
Sitten etelään, rajajoki ja mahtavat maisemat joen yli. 
Kohta - siltä tuntui - liikenteen pauhu voimistui ja raottelimme silmiämme, makuupussia ja teltanlievettä ja vessan ovea ja 
sepalusta. 
 
Sulloimme 'jotain' kitusiimme  ja makeasti haukotellen ihmettelimme aikamme. Timi kaivoi piipun ja alkoi pölläytellä hattaroi-
ta. 
Mietimme mitä sitten. 
- No, sellainen oli Oslo. Nyt Köpikseen! 
hihkuimme kuin intiaanit. 
 
Paketit kassit ja koko helahoito kiedottiin pyörän tarakalle, ukot kevyisiin kenttävarustuksiin, kovat pipot päähän ja eikun 
ryyppyä (koneelle), virta päälle kipakka polkaisu ja Yamaha hörähti unisena käyntiin. Tielle siis. Etelään. 
Ohi liikenneympyrän jossa luki SVERIGE viitaten ylämaille, me viittasimme sille kintaalla ja käännyimme alas Nordstrandiin 
Kolbotniin vuonon reunaa E6-E18-tietä, meri, Skagerrak jäi oikealle puolellemme. 
 
Toista tuntia saimme hillua tien päällä (Moss, Sarpsborg) kunnes saavuimme odottamallemme linjalle. NORGE vaihtui 
SVERIGEksi. 
Svinesundbroen! Paikka oli uskomaton! En käsitä mikä sai meidät ajamaan pysähtymättä sen mahtavan syvän vuonon yli 
johtavan sillan ja levennöksen yli. Jossain huimaavan kaukana alla oli meri, lahdenpohjaan laskeva Svinesundå. Pyöreä 
'tullikamari' ylhäällä sillalla ja turisteja, turisteja sankoin joukoin ojentelemassa kaikenlaisia kameroita. Liput liehuivat 
navakassa tuulessa ja jyristelimme ihmisiä varoen toiselle puolelle keltaristilippujen maahan. 
 
Helsingborgiin, kaupungin halki satamaan. 
Kyllä siitä oli pitkä matka Ruotsin sivua kohti lauttasatamaa. Sitä ainoata oikeata, Helsingborgia. 
Iltapäivä jo teki tuloaan vaikka olimme varsin varhain olleet lähtemässä. 
Viitat kertoivat vihdoin lauttasataman suunnan. Ajelimme myöhäiskesän vehmaassa lehtiholvissa Helsinborgin keskustaa alas: 
Hälsovägen, Drottninggatan ja tuolla lautan kuva! FärjaHamn! Sinne. 
Jälleen prätkä pääsi jonottavien autojen vieritse aivan lauttalaiturin viereen. 
 
Lautta. Helsingör: TANSKA. 
Ja lautta tulikin koneet rynksyttäen; vesi kuohuen kaijaansa. Koppahattuisia miehiä asteli tärkeän näköisinä laskuportaan vie-
ressä ja lautan kannella. Kumea kirskahdus ja apupojat virittivät sekunneissa pari-kolme köyttä pollareihin ja siinä se (lautta) 
oli. Ensin tietysti tuli pitkä jono autoja - Tanskasta. 
 
Sitten ihmettelimme kuinka koppahattuiset viittilöivät meille - joko pääsemme? - mutta 
kuinka ne viittilöivät poispäin?? Mitä tämä oikeen on... 
Kunnes molemmat meinasimme löräyttää pöksyihimme!! 

TOOOOOOOOOOT! kuului aivan selkämme takaa! 

Sekosimme pasmoissa; HELEVETIN ISO junanveturi aivan selkämme takana! Timi 
loikkasi pyörän päältä - minä loikkasin pyörältä ja - hetkun ketkun - työnsimme kiireen 
vilkkaa fillarin tuon tosi kiskokuljettimen alta pois! 
Olimme näet pysähtyneet odottamaan lauttaa juuri rautatiekiskoille ja lauttahan on 
JUNALAUTTA! 
 
No sinnehän se koko juna meni ensin keskelle lauttaa. Siellä oli kiskot kannen päästä 
päähän. 
Sitten autoja pitkä rimpsu junan vanujen kummallekin puolelle, lopuksi valkokoppa-
lakkiset viittasivat meitä. Sujahdimme noloina autojen ja reelingin väliin sopivaan 
koloon ja sitten tuli toki lisää autoja. 
Parras kiinni ja menoksi. Jostain kuului kumea jyskytys ja vesi alkoi kiehua tummanvih-
reänä ja valkovaahtoisena laiturin ja lautan välissä. Moron vaan, Ruotsi. 
 
Biljettimaakari tuli katsastamaan kuormaamme. Kruunut 4;20 vaihtuivat valtion yhtiön 
DSB:n edustajalle ja saimme punaiset pahviprikat joihin 'konduktööri' vielä lävisti reiän. 
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Rantatietä Köpikseen. 
Olimme aikoinamme kotona niin pitkään (kuukausia - vuosia?) Kiidon kuppilassa ja Timillä hänen huoneessaan Kaivokadun 
mäessä aprikoineet Tanskanmaasta ja 'sadunhohtoisesta' Köpiksestä! 
 
Nyt tulimme laakealle aukealle lauttarannalle Helsingör'in kaupungin satamaan. 
Uteliaasti katselimme ympärille. Kyllä, tuolla on valkoristilippu! Punaisella pohjalla! Joo, olemme siis Tanskassa! 
Hip hei! Hihkuimme vaisusti ja ryhdyimme ratsastamaan Jammulla. Rantatietä pääsi Köpikseen. Sinne siis. 
 
Helsingör'n ja itse Kööpenhaminan välillä ei oikeastaan ollut mitään 'maanseutua'. Talot olivat siistejä esikaupunkiasumuksia. 
Rannanpuolella ja sitten tien toisella puolella. Toinen toistaan sievempiä mökkejä - "Hei kato Timi! Tossa on ruohokatto!" 
Olin tyrkätä ukon ohjaimista innoissani. Kypärät pyörivät yhdessä ja erikseen  Ihmetellessämme maan mainiota maata. 
Sitten huomasimme talojen suurenevan, ja tihenevän. Katselimme tiekilpiä mutta en huomannut missään erityisesti lukevan 
"Köpenhagen". Ja kas, tiekin aukeni moottoritieksi keskikaistoineen kaikkineen ja 'kaivautui' syvennykseksi talojen halki ja 
ylittävine poikkikatuineen joihin ei ollut mitään yhteyttä eikä pääsyä tältä pikatieltä. (Sehän oli Ring III) 
 
Vihdoin viimein huomasimme asianmukaisen tienviitan ja kiiruusti kurvasimme 'ylös' tuosta tierotkosta, nyt keskustaa kohti! 
- Jaa, tuota eihän keskustassa ole Campingalueita? 
- Vai ei! Mä olin viime kesänä sellaisella alueella kun Höje Glaisaxö. 
hihkui Timi tuuleen luvaten: 
- Mä osaan sinne! 
Ja kurvasimme oikealle. 
Menimme hyvän matkaa, huomasin Timin tähyävän vasemmalle ja sitten oikealle, lukevan 'lennossa' katukilpiä (Tanskaksi!) 
Jagtvej ja sitten lähdimme oikealle lehtevää Borups Allê'ta myöten: Tuonne päin! 
 
Höje Glaisaxö 
Hareskovvej oli pääkatu jota ajoimme kilometrikaupalla; Ring III'sta ulospäin. 
Käännyimme pikkuisemmalle kadulle ja sitten vielä pienemmälle, ennenkuin tajusin (niskani nyrjäyttäen) Jumankauta - mikä 
masto! 
Verkkoaidan takana nousi todella taivaisiin asti punainen.. Eikun valkoinen, eikun ensin punainen ja sitten valkoinen ja sitten 
punainen ja taas valkoinen vuorottain silmänkantamattomiin ylös pilvien sisään.... 
 
Ilmottauduimme portin luona luukulla sisällä kopissa istuskelevalle sievälle pikku tytölle joka kirjoitti 'ylös' tietomme ja puli-
timme hänelle Kruunuja, nyt Tanskalaisia. 
Sitten ryskyttelimme tyhjäkäynnillä alueelle ja loimme yleissilmäyksen valittavissa oleville paikoille. 
 
- Kato mä olin viime kesänä aivan tuon maston juuressa! 
..osoitti Tim valtavaa betonibunkkeria aivan keskellä laakeaa kukkulaa. Sen ”katolta” lähti valtava tumman viininpu-
nainen/valkea teräsrakennelma (900' = 295 m) joka näin läheltä katsottuna oli heittää ylös tiiraajan suoraan selälleen! Otin pari 
haparoivaa askelta taakse pystyssä pysyäkseni ja totesin: "Antaa sen olla siinä, ei välitetä siitä." 
 
Työnsimme pyörää vallan toiseen nurkkaan, lähelle verkkoaitaa jonka takana liikenne kohisi. Siihen! Sopivan etäällä vessoista, 
ei liian kaukana eikä liian lähellä. 
Purimme kuormaa pyörältä. Koko lähitienoo tuntui olevan pakaasien, kassien pussien ja saappaitten peitossa. ”Lähinaa-
purimme” loivat hyväntahtoisia silmäyksiä päätään puistellessaan ja selvästi miettivät, että ei heidän nelihenkinen perhe pik-
kuautossaan tarvitse noinkaan paljon romppeita pärjätäkseen! 
 
Teltta pystyyn. Kummasti vain kassit pussit nyssykät mahtuivat hyvin keltaiseen kupolitelttaan; mahtuisivatko myös matka-
miehet? 
Kävimme peräti keittelemässä retkieväät 'tukitilassa', röyhtäilimme ikimuistoisesti ja vastentahtoisesti siivosimme retkieväiden 
maut pois hammasharjoilla. 
Teltanpohja - kehveli - vaan vietti väärään suuntaan joten hetken ähkimisen jälkeen; kun tuntui että valuisi päälleen, vaihdoim-
me yksissä tuumin jalat päihin! No nyt se rupesi sujumaan. 
Masto vain ulvoi tuutulaulua yllämme. 
 
Aamulla hetken ihmettelimme missä kummassa olimmekaan. Kellervä teltta kun oli 'samanoloinen' joka aamu. 
Tanska! KÖÖPENHAMINA; Höje Glaisaxö! 
...tulivat 'ratkaisevat' sanat yksi kerrallaan mieleemme. 
 
Virnistelimme toisillemme ja kapusimme pusseista ylös. 
Vaikkei tuulta tuntunut ollenkaan olevan, tuo teräskolossi huokaili, valitti ja natisi keskellä aluetta. Sen harusvaijerit katosivat 
jonnekin kauas leirintäalueen verkkoaitojen taakse eikä ylempiä haruksia edes erottanut taivaan sinestä! 
Rynttyyt ylle, ruokaa poskeen! 
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Lähetääs kattoon vähän nyt Köpistä! 
Ei kypäröitä, Timillä oli se punainen lippis ja kevyin kenttävarustein ajelehdimme portista lähiökadulle. 
 
Keskustaan. Toki! 
Kiertelimme katuja sinne tänne. Borups Allê, Fasan(i)vej (mitäsäsanoit-tie!?), Falkoner Allê, Gyldenlövesväg, kurkistelimme 
pyörän päältä 'outoa menoa' ja satamarannassa kipusimme hetkeksi pyörältä. Missähän oli nuo kaikki kuuluisat turistipaikat? 
Christiansbrygge, Bredgade... 
Ajeltuamme 'lisää' pohjoiseen päin aivankuin sattumalta osuimme kaijalle jonka ulkopuolella oli se matala kivi jossa oli prossi-
nen vedenneito-patsas, Den Lille Havrefrue.. 
 
Tivoli? Käännyimme uudelleen ympäri. Pyörimme siellä täällä ja tuolla. Jumpe! Kyllä tää on jotain toista kun Hesa! Kaupunki 
tuntui toivottoman laajalta. Pyörälläkin sai ajella reippasti pitkät matkat, eikä keskusta siitä sen kummemmaksi muuttunut. 
"Ströget" HEI! Tuolla! Viittasin oikealle. Joo! Siellä olikin lehteviä puita ja tivolivempeleitä! 
Ne vaan näytti niin 'surkeilta' keskipäivän kalpeassa valossa. 
Ja portilla toinen "yllätys": 

TIVOLEN ÖPPNADEN KLO 14... 
STÄNGT KLO 02:00. 

Ai jaha? Aamuyöllä uusiksi? Ei kai? 
 
No; notkuimme hetken ja lähdimme sitten ajelemaan päämäärättömästi. 
Vesterbrogade, Söndre Fasanvej.... 
 
Pukki paratiisissa 
Voi veljet! Mitä? Pornoleffa! 
Kato tuolla;  oikealla! 
Parkkeerasimme Yamahan sivukadun alkuun ja tallustelimme 'muina miehinä' katsastamaan olivatko kokemattomat silmämme 
tulkinneet Tanskalaiset mainoskuvat oikein! 
Joo! Sitä se oli! Hämärän käsityksen mukaan se oli niiden Tanskanmaalaisten bravuurinumeroita "Pukki paratiisissa" tai jotain 
sellaista? 
Katselimme toisiamme kumpi hirvii nyt ostaa ne liput - josko kieltävät vielä alaikäisiltä? - mutta kruunut vaihtuivat vaivatto-
masti tiketeiksi ja sitten hiippailimme hiljaisina hämärään kuvahuoneeseen. Ja kuva oli jo alkanut eikä siellä ollenkaan ounas-
teltu; vaaleanpunaista nahkaa oli tyrkyllä koko valkokankaan leveydeltä. 
 
Hetken ihmettelimme katsomossa hehkuvia punapisteitä, mutta sitten tajusimme; se oli tupakoitsevien puoli! Keskikäytävän 
vasemmalla puolella ei niitä näkynyt yhtään. Hiippailimme hämärässä Tanskalaisen kailotuksen jyristessä kaiuttimista ja 
yleisön 'vastaillessa' pyrskähtelevin hohotuksin! 
Timi halusi tupakoitsijoiden puolelle koska hänhän poltti piippua ja nyt oli vallan mainio tilaisuus yhdistää kaksi pahetta! 
 
Puolikumarassa löysimme käytävän läheltä pari vapaata paikkaa, ja asetuimme hiljaisina paikoillemme. 
Kohta totesimme pari seikkaa: ensinnäkin Suomenkielinen tekstitys oli kokonaan unohtunut pois! Ei Tanskasta saa ilman 
mitään tolkkua. 
Toiseksi; jutun juoni oli lähinnä tiivistettävissä termillä sekanelinpaini jossa trikoot olivat repeytyneet yltä alkuerissä! 
 
Kyllä oheiskatselijoilla oli mahdottomaan hauskaa; eräskin papparainen oli tikahtua nauruunsa hukaten savukeimukkeensa 
jonnekin penkkirivien väliin! Repivät hohotusaallot kulkivat edestakaisin katsojien joukossa, joku käkätti sivustalla juuri niin 
paljon kuin tukehtumatta kykeni! 
Tämän täytyi olla tosi hauska pätkä ! (?) 
 
Kun aikansa oli vaaleanpunaista ihoa nähnyt runsaimman kera niin alkoi jotenkin kaipaamaan tähän päätä ja/tai häntää. 
Miehet siinä tekivät joitain ehdotuksia pulleille puolialastomille naisille jotka eivä - kumma kyllä - mitenkään kyenneet arvaa-
maan ehdotuksen kaksimielisyyttä, ja HEI VAIN taas alkoi tapahtua ja arvon neidon kasvot pilkistivät olkapään vierestä viestit-
täen: "Mites tässä (taas) näin pääsi käymään?" 
 
Ja salillinen (oletettavasti) miehiä nauroi ratkiväärällään kämmenillä polvia hakaten "Kyllä nuo ämmät on sitten tyhmiä!" 
 
Timi ryhtyi nyt sitten kaivamaan piippua. Ja tupakkamassia.... Siis piipputupakkaa? Siis missä? 
Inventaario hämärän välkkyvässä vaaleanpunaisessa valossa tuotti tulokseksi: se piippu, nenäliina, 12 mm kiintolenkki, 
piipunrassi, Yamahan avaimet, kotiavaimet, muttei sitä tupakkamassia. 
Siinäpä vähän jupistiin, mutta eipä hänkään kehdannut keneltäkään ryhtyä tupakkia kyselemään kun oli vielä tuo kielimuurikin. 
Syvennyimme siis lihan - tai oikeastaan ihon - iloihin ja ensikerran taisin nähdä tuon elävän kypsän naisen fyysistä dynamiikkaa 
jota mikään (liikkumaton) pornolehti ei kykene välittämään. 
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Aikamme katsottuamme enemmänkin ihmeissämme ja jotenkin meistä tuntui, että tässä jotakuta nyt petetään; ryhdyimme 
odottamaan koska näytös/näytelmä päättyy.. 
Nuo yhä jatkuvat purskahdukset hilpeyttä alkoivat vaivata ja tuntuivat kohta kovin keinotekoisilta. Arvelimme vielä hetken ja 
kyselimme toisiltamme: "Katsotaanko vielä...?" ja molemmille tuli käsitys, että olemme jo nähneet "oleellisen" tuosta ta-
pahtumaketjusta jossa ei mitään mieltä tuntunut olevan. Varovasti nousimme ja hiivimme käytävää sinne mistä olimme tul-
leetkin. 
 

 
Kurvasimme pyörällemme ja Timi kaivoi taskustaan inventoidut avaimet. 
Pääni pyörähti; pääkadulla hujahti kumman 'surinan' kera kaksipyöräinen härveli kuin suoraan museosta! 
Hihkaisin Timille: 

- Ompelukone?!  Jeeeesus, mikä härveli kahdella pyörällä! 
Tuulahdus suoraan 20-luvulta! Siinä oli pitkät pukinsarvet ohjausstongana, pitkä neliömäinen 'laatikko' bensasäiliönä ja hirmu 
pitkä moottori suoraan rungon suuntaisena. 
Hihkuimme hetken ja viittilöimme sen perään. 
 
Ohoi! Tuolla on YAMAHA AUTHORIZED DEALER AND SPARE PARTS. 
Timi oli mutissut jo kotimaassa, että etujarrukahva menee niin syvään; siis katsomaan tuota josko olisi niitä jarrukenkiä sitten 
kun olisi tuo Markka-Kruunu-valuttaetukin!? 
 
Kävimme asioimassa liikkeessä. Timi puhui selvästi ja ymmärrettävästi Suomen Ruotsia myyjälle joka vastasi vilisevällä mon-
gerruksella jonka päättelimme asiayhteyksistä (olimme Kööpenhaminassa jossa yleensä puhuttiin Tanskankieltä) että se on var-
maan Tanskaa! Mutta ei siitä saanut mitään selvää, vaikka Timi vakuutti että se on aivan ymmärtämisen partaalla! 
Sitten Englantia vähän nolona ja kyllä - tämä myyjä sanoi sitten hitaasti selvällä Englannilla asiansa ja johan kauppa rupesi 
syntymään. Timi kaivoi plakkarista paikallista pelivälinettä ja myyjä hyllystä pakkauksen "FRONT BRAKE SHOES, ONE 
PAIR" 
Tyytyväisenä tulimme ulos ja katselimme vähän vielä ympärillemme. No, 'liristähän' olisi tarvinnut joten kurkistimme sisäpi-
halle. 
 
Jessus! Siellä oli samanlainen Singer! Eikun prätkä. Kuin ompelukone. 
Musta. Kulmikas. Pitkät ohjaustangon sarvet. Ja huisin pitkä ilmajäähdytteinen rivinelonen tankin alla. 
Se oli Tanskalaisten omaa tuotantoa. Ilmankos sellaisia vilisti vielä vähän joka paikassa ja kulman takana. 
Ihailimme pitkään tuota konehärveliä monelta kantilta ja tuskittelin kun olin jättänyt kameran teltalle kun ei ollut vaateparressa 
kunnollista taskua eikä kuvantimessa hihnaa kaulan ympäri. 
 
Eipä auta. Jyristimme nyt leirimäaluetta kohti. Nää olis hyvä saada paikoilleen! 
Puristin nyt jarruhihnapakettia sylissäni ja vyöryimme takaisin Höje Glaisaxön esikaupunkia kohden. 
 
Missäs se nyt taas olikaan. 
Timiltä 'meni pitkäksi' se oikea risteys ja jouduimme pyörähtämään toista kautta takaisin. 
Käännyimme tuossa laajassa risteyksessä oikealle. 
- Tuolla on kyllä se TV-torni! Ei kaukanakaan. Mites me päästään sinne? 
- Hei! Täst tuonne oikeelle! 
Ryhmittäydyimme oikealle. Mitäs kummaa? Liikennevalot ovat kyllä aivan oikein mutta hirmu pienet! Ja aivan alhaalla, silmi-
en tasolla? Katsoimme teräsratsumme 'jalkoihin'. Kapoinen kaista jalankulkijakorokkeiden lomassa ja autot olivatkin tuolla 
korokkeen toisella puolella valmiina punaisissa valoissa! 
Hitto! Mehän ollaan polkupyöräilijöiden kaistalla! Virnuiltiinko tuolta autonikkunasta? Hämillään ja noloina toivoimme että 
valot jo vaihtuisivat. Voi perhana! Tästä ei kehtaa kotona kertoa! 
Mutta kun tää risteys on niin pirun laaja ja kaistoja ja valoja on sinne ja tänne ja kanssa tuonnekin. 
Nolostuneesti pöristelimme tiehemme ja katselimme tarkemmin minne työntää pyörämme. Yllätyksiä täynnä, vai mitä? 
 
Tuolla on SHELL. 
Ajoimme jo alueen verkkoaidan tuntumassa ja käännyimme auringonpaisteessa huoltikan pihalle. 
Tankkasimme ja Timi sai päähänsä vaihtaa öljyt (vaihdelaatikkoon) samoin tein. 
No siinä sitten meni norkoillessa tunti jos toinenkin, kun asian perusteellisesti tekee. 
Höje Glaisaxön esikaupunki vaikutti oikein siistiltä. Valkeat pitkät kerrostalot hohtelivat siellä täällä auringonpaisteessa ja 
kaikkialla oli siistiä ja rauhallista. 
Lopuksi Timi pruuttasi tippakannulla vaihteistoöljyä täyttötulpan reiästä kunnes öljyä alkoi valua tahmeanvihreänä koneen 
kylkeä: 
- Nyt se on täynnä! 
totesimme. Tulppa kiinni ja kannu huoltohalliin. 
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Kiiruhdimme teltalle syömään. Matkaeväämme olivat olleet pääosin kahvia ja voileipiä; olivatko ne täällä kaffe o smörrebröd? 
Päällisiksi piti huokaista. 
Telttakaan ei ollut niin hautovan kuuma enää... 
 
Timin Vespa-retki yksin edellisenä kesänä 1968 
 
Siinä loikoillessamme Timi kertoi olleensa täällä edellisenä kesänä Vespan kanssa ihan yksin. Se oli tosi karmee reissu. 
 

Koko menomatkan tuuli ja satoi ajoittain. Timi oli kuin uitettu rotta päästessään vihdoin Köpikseen. 
Leirintäalue oli Belahoj; sitä Timi etsi ja etsi. 
 
Löydettyään sen vihdoin vieraasta suurkaupungista eivät virkailijat edes vastaanottaneet häntä: hän oli moottoripyöräilijä! 
(Häh!? Tämähän on Vespa? Scootteri!) 
Siinä sitten olikin koleassa myrskyssä ihmettelemässä minne yöksi. 
Hänet sentään neuvottiin toiselle leirintäalueelle jonne saatettaisiin ottaa myös moottoripyöräilijöitä. 
 
Se oli tämä Höje Glaisaxö. 
Jonka maamerkkinä oli tolkuttoman korkea TV-lähetysmasto. 
Tänne ne siis päästivät sisään. 
Vihdoin hän sai teltan pystyyn ja pääsi lämmittelemään telttaa ja itseään kaasupriimuksella. 
 
Koko yön se TV-masto ulvoi ja vonkui ja valitti kuin lentoon lähtevä suihkukone. 
Saatuaan horroksenomaisesti torkuttua sen yön, Timi aamukohmeissaan pisti kaasuprimuksen palamaan ja lämmiteltyään lähti 
vessaan. Tai meinasi lähteä. Astuttuaan ulos teltasta tuulenpuuska tuiversi ja riehautti kepit irti ja pyöräytti telttaa niin että Timin 
onnistui viime hetkellä siepata liepeestä kiinni jottei... 
 
Se palava kaasukeitin poltti itsensä ulos (onneksi lattiasta) ja joku avulias kanssatelttailija riensi päästämään miehen pälkähästä 
pitelemästä leijana kieppuvaa telttaa naruista kiinni! 
 
Eihän siinä auttanut kuin sulloa 'purje' pussiinsa ja pakata tarpeet sekä poistua epäystävälliseksi osoittautuneesta paikasta. 
 
Paluumatka muodostui paljonkin keljummaksi. 
Vettä rupesi sitten satamaan yhtä soittoa! 
Väsytti niin pirusti mutta missäs nukut siinä? Eikun PERKELE - Suomalaisella sisulla vaan suoraan Kapellskäriin autolautalle!! 
 
Sitten Vespan veto hiipui! Ja loppui! Mitäs nyt? 
No, konehan leikkasi kiinni! 
Siinä Etelä-Ruotsin halkaisevalla päätiellä sitten bussipysäkillä kaatosateessa purkamaan moottoria! Kuoret pois. Hylsysarja 
esiin. Kone auki, sylinteri pois. Voi piru, mitkä naarmut. 
Hiekkapaperia. Hinks! Hinks! Hinks! 
Josko se nyt? 
 
Kasaan. Tulppa puhtaaksi. Kuoret kiinni. Potkaisu. Toinenkin. Lupaa. Potkuja. Käy. Mutta nikotellen. Ei auta; kamat päälle. 
menoksi. 
Lautalle enää seitsemän tuntia. Ja Tukholmaan ties montako sataa kilometriä. Kaatosateessa. 
Väsyttää - nukuttaa. Hän huutaa (laulaa) sateessa ja hakkaa jalkoja tahdissa Vespan jalkalevyihin. Piruvie, ei saa nukkua!! 
 
Eteenpäin. Sade pieksee; kylmää - nihkeätä. 
Moottorin ääni vaimenee, veto häviää... "Käy nyt piru periköön! Älä nyt tikahdu." Lisää kaasua; ei auta vauhti vähenee, pörinä 
muuttuu kireäksi. Voi jumalauta: taas se leikkas kiinni !! 
 
Jälleen pysäkillä. Konetta ei pysty käynnistyspolkimella edes pyörittämään. Männänrenkaatkin täytyy olla aivan murusina! 
Kuoret auki. Hylsysarja. Sylinteri. Mäntä. Kannentiiviste... 
Hiekkapaperia. Hinks! Hinks! Hinks! Hinks! Hinks! Hinks! Hinks! Hinks! Hinks! Hinks! Hinks! Hinks! 
Nyt se on piru tietysti liian väljä. Ei auta: kasaan. 
Kotelot päälle. Kamat uudestaan telineille. 
Potkis! Potkis!! Hintelästi Piaggio käynnistyy. 
Ei mahda mitään, nopeasti nyt; pohjoiseen. Lautalle pitää keritä, neljä ja puoli tuntia. 

 
Kuuntelin hengästyneesti Timin selostusta miten oikeastaan kaikki voi mennä pieleen. 
Korviimme kantautui jostain - teltasta, asuntovaunusta, huoltorakennuksesta? - jotain musiikkia joka tarttui korviimme.. 
 
Höristelimme korviamme, oliko se Radio LUXEMBURG?! 
Timi kaivoi kiiruusti matkaradion esiin ja viritti 1440 MHz: 
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Se oli: Radio LUXEMBURG: Zager & Evans: "In The Year 2525" 
ATV Music (©) 1969 BMG Music Highest Chart position: N:r 1 Chart Entry AUGUST 1969 

 
 In The Year Twenty-five-twenty-five 
 If man Is Still Alive.. 
 If woman Can survive 
 They may find: 
  In The Year Thirty-five-thirty-five 
  Ain't gonna tell the Truth; tell the Lies 
  Everything You Say and think 
  Is in the pill what You just tuck Today... 
 In The Year Fourty-five-fourty-five 
 Ain't gonna need Your Keys, walk my jive.. 
 You want pay things You do 
 Nobody gonna look at You 
  In The Year Fifty-five-fifty-five 
  Your arms hanging limps on Your side 
  Your legs can nothing to do 
  Some machine doing that for You 
 In The Year Sixty-five-sixty-five 
 Ain't gonna need husband; nor the wife 
 Your pick up Your Son! You pick Your Daughter! too 
 from bottle bubble long lasting! 
 Ou'uuuuuuuu..... 
  In The Year ...seventy-five then, 
  If got to comin'You to make sad then; 
  maybe Hi'will look around then and say: 
  Get the stars for The Judgement Day! 
 In The Eighty-five then 
 The God is comin'takes my needs; then 
 He'may say 'I Am Peacefull Crown as has been... 
 "What care of soul of farewell has been?" 
  Ou'uuuuuuuu.... 
  In The year Ninety-five-ninety-five 
  I'm gonna wandering, if man gonna be on life.. 
  Is spoken everything, that what can be ill.... 
  And Hill just back nothing.... 
  Ou'uuuuuuuu..... 
 Now it's been Ten Thousand Year 
 Man has quit his briljantiers! 
 For what Hi Never know.... 
 Now Man drains as Rule 
 ...but fruit turn on night 
 That twinkling of Starlight 
 So very proud away, 
 maybe it's only Yesterday: 
  In The Year Twenty-five-twenty-five, 
  If man Is Still Alive.. 
  If woman Can survive 
  They may find: 
  In The Year Thirty-five-thirty-five 

  Ain't gonna tell the Truth;......... 

 
Se (jokin) iski suoraan tajuntaamme!! 
 
Jokin siinä satutti, sanoja tuskin paljoakaan tajusimme mutta jokin siinä surumielisessä ahdistavuudessa kosketti. 
Mutta se oli jotain UUTTA ja tuli suoraan Radio Luxemburgista. 
 
Olimme Radio-LUXEMBURG:ia yrittäneet Suomessakin kuunnella mutta aina se erottui niin heikosti ja jäi venäläisten 
asemien jalkoihin. Täällä se kuului hyvin.. 
Nyt kuuntelimme kaiken mahdollisen ajan koska se taas tulisi uudestaan Radio Luxemburgin taajuudelta! 



Tim & Eda 1969 The Nordic Capitals & Fanø Sivu 15 
 

 

 
File: FANO.doc . Printed: 30.07.2013 

 
Vuoden 1969 listakappaleita, Presenting by Connoissieur Collection 1969 YRNR CD69 
Quality-factor percent of 100% 

. 

SUSPICIOUS MINDS Elvis Presley 46 
BADGE Cream 94 
THE GAMES PEOPLE PLAY Joe South 10 
IN THE YEAR 2525 Zager & Evans 89 
AQUARIUS / LET THE SUN SHINE IN Fifth Dimension 82 
WONDERFUL WORDL BEAUTIFUL PEOPLE Jimmy Cliff 61 
DELTA LADY Joe Cocker 37 
HARLEM SHUFFLE Bob & Earl 73 
GOO GOO BARABAJAGAL Donovan and Jeff Beck Group 90 
JE T'AIME...MOI NON PLUS Jane Birkin & Serge Gainsbourgh 45 
ISRAELITES Desmond Dekker and the Aces 89 
MELTING POT Blue Mink 92 
SOMETHING'S HAPPENING Herman's Hermits 68 
THROW DOWN A LINE Cliff Richard 69 
WHERE DO YOU GO TO MY LOVELY Peter Sarstedt 77 
I'LL NEVER FALL IN LOVE AGAIN Bobbie Gentry 50 
HE AIN'T HEAVY HE'S MY BROTHER Hollies 88 
WICHITA LINEMAN Clen Campbell 93 
SAVED BY THE BELL Robin Gibb 38 
MOVE IN A LITTLE CLOSER Harmony Grass 15 
 

 
Innokkaasti Timi kuitenkin avasi työkalupakin ja 
ryhtyi vaihtamaan hämärtyvässä kesäillassa vielä 
niitä jarrukenkiä: jos huomenna vielä jonnekin 
lähdettäisiin. 
 
Eipä kauaa, kun etupää oli 'palasina'. 
Huusin "asentajalle" jotta odota, tuosta täytyy 
saada kuva! 
Salamalamppu paikoilleen, Timi jo kyseli; 
"Otannytsekuva!", että pääsisi jatkamaan. 
 
NAPS:POKS! Valo välähti illassa ja 'ikuistin' toi-
mi. 
Sitten reippaasti kone kasaan, ennenkuin ilta 
loppuu. 
Mutta mitäs? 
No, piru, miksei nää mahdu? Onks nää jonkin 
väärän kokoiset jarrukengät? Miks'se myi meille 
nää ylikokokengät? 
Timi ryhtyi ruuvaamaan jarrunokkien säätö-
ruuveja. Lopuksi kun ne olivat aivan toisessa lai-
dassa uudet kengät mahtuivat juuri ja juuri. 
Huh! Puuskahdimme kuorossa. 
No loput sitten kasaan. Ja etupyörä paikoilleen. 
 
Timiä halutti nähdä kuinka nuo toimivat. Hän lähti koeajolle. Itse en oikeen ollut viitseliäs asiaan. Olinhan jo saanut jonkin 
aikaa istuskella tuolla penkillä. 
 
Timi yksin Köpiksessä illalla. 
No nuori mies lähti kuitenkin vähän pyöräilemään isoon kylään - The Big City. 
Kääriydyin makuupussiin ja nuokuin... Ehkä nukuin mutta jossain hyvin hämärässä vaiheessa sitten heräsin tuohon tuttuun jyri-
nään joka läheni. Ajovalo leiskahteli telttakankaan läpi ja ison 350 ccm tyhjäkäynti sammui teltan viereen. 
Timi ryntäsi aivan tohkeissaan telttaan ja samantien selitti: 
 

Christianiassa yksi huora oli tarttunut siihen isoon tavaratelineeseen ja Timi ei ollut päästä pakoon ennenkuin oli kaasuttanut 
kovasti ja päästänyt kytkimen jolloin Jammu oli hyökännyt eteenpäin ja vetäissyt sen ämmän pitkäkseen siihen kadulle!! 
Ja hän oli sitten päässyt karkuun! Et usko mutta se oli kaameen näkönen se huora! Varmasti narkkari tai mitä ne täällä tekee! 
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Se oli vaan liikennevaloissa tullut viereen ja alkanut jutteleen mutt'ei siitä Tanskan kielestä mitään selvää ollut saanut! Ja sitten 
kun Timi oli viitannut sitä menemään vaan tiehensä, niin sen ääni oli muuttunut, ja kun hän (onneksi valot vaihtu vihreiksi) yrittä-
nyt päästä menemään, niin se saamarin paksu ja lihava nainen jolla oli hirveet riipputissit oli vaan tarttunut siihen pakkariin ja 
pitänyt kiinni, ettei hän pääsisi karkuun! 
 
Timi oli tosissaan pelästynyt ja kääntänyt kaasukapulaa ja sitten päästänyt kytkimen yllättäen että Jammu melkeen suti. Ja se 
eukko kun piti tiukasti kiinni pakkarista tempautui mukaan ja lensi vatsalleen sinne asfaltille kun ei ymmärtänyt päästää irtikään! 

 
Oli Timi oitis tullut pois sieltä kaupunginosasta ja ajelu ei enää ollut oikein maittanut. 
 
Pitkään juttelimme ennenkuin alkoi saattaa ajatella nukkumista. 
Ja aina välillä matkaradiomme valitti hiljaisella äänellä: 
 

In The Year ...seventy-five then, 
If got to comin'You to make sad then; 

maybe Hi'will look around then and say: 
Get the stars for The Judgement Day! 

In The Eighty-five then 
The God is comin'takes my needs; then 

Hi'may say 'I Am Peacefull Crown as has been... 
"What care of soul of farewell has been?" 

Ou'uuuuuuuu....... 

 
FANØ – AI MIKÄ KUMMAN FANØ ? 
Aamu löysi nihkeän kohmeiset matkalaiset kellervästä teltasta. 
 
Aamupalan aikaan siihen käveli sitten joku mies; suomalainen joka rekkarista oli huomannut että mekin olimme. Juteltiin 
kaikenlaista ja hän kertoi sitten eräästä saaresta: 
 

"....että siellä on länsirannikolla aivan ihmeellinen saari, Fanø, Ejsbergin kaupungin ulkopuolella Pohjanmeressä. 
Siellä on yli kakskymmentä kilometria hiekkarantaa ja siellä saa ajaa autolla. Menkää pojat sinne! 
Ja älkää välittäkö siitä yhdestä (Suomalaisesta?) äijästä joka ajelee siellä ympäri kaiutinautolla ja varottaa tulevasta 
myrskystä ja hirmuaallosta, jota pitäs mennä pakoon rannalta!" 

 
Katselimme toisiamme. Ajatus alkoi kyteä. 
Laskimme rahavaramme. 
Laskimme lomapäivämme. 
Kauankohan sinne kestää ajaa? 
Paljonkohan kilometrejä? 
Fanø... Kumma nimi. Fanø - maiskuttelimme sanaa; sitä nimeä suussamme. 
- Eiks'me kuule lähetä? 
- No joo, mennään vaan! 
 

On the Route 66! 
Ring III ja sitten oikealle: Roskildevej. 
Ja tienumero on 66 ! 
Vihdoin Kööpenhaminan jälkeen alkoi maisema muuttua maalaismaisemaksi. 
Laajoja peltoja, hyvin hoidettuja kapeita metsikkökaistaleita. Ringsted. Sorø. 
 
Tanskan saarien välinen lautta... 
Korsør - Nyborg; Större Bælt! 
Lauttajonossa pääsimme taas keulille. 
Tämä kulki pääsaaren Sjellannin ja Fyn'in "välisaaren" väliä Ison Bælt'in yli 
noin pari tuntia. Pyörimme autolautalla siellä täällä ja nautimme merihenki-
sestä matkailusta. 
 
Fyn oli pikku saari ja halki saaren ajoimme Odensen kautta runsaassa tunnis-
sa. Nyt lauttamatkakin Middelfartin kautta Vähän Beltin yli kesti puolisen 
tuntia. 
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On Route 66 ! Here we come! Kolding. 
Jyllanti oli tyypillistä tanskalaista postikorttimaisemaa. 
Jyristelimme tasaisten, loivakumpuisten maisemien halki viljapellot hohtivat tummankellervinä sänkinä ja aurinko paistoi! 
Vejen! Brörup. 
 
"Epsjerk!" sanoi Timi! 
Satamaan, missäs se oikeen oli? Tuonne näyttää viittakilvet! 
Asetuimme jonoon ja silmäisimme veden takaa erottuvaa matalaa rantaviivaa. 
Onks tuo nyt se Fanø ? 
Ihmettelimme oliko reissumme tänne turhaa? 
 
Sitten tuli "verottaja", vai "suoneniskijä", olisiko pitänyt sanoa. Färja Officer! 
Kaivoimme hämillämme pusseistamme kruunuja aika nivaskan ja karvat olivat nousta pystyyn, se olikin tuo tiketti pirun kallis! 
Eihän meidän rahatkaan riitä jos joutuu samalla tavalla maksamaan takastullessa! 
Mutta eihän me nyt voitas enää tästä kääntyy poiskaan? 
 
Lautta oli pieni kulkien kummallisen kierroksen salmessa tullen sitten Fanøn satamaan. Myöhemmin kuulimme, että siinä 
satamassa on valtava hiekkasärkkä (Köbmanssand = Kauppamiehenhiekka) joka talvisin ajautuu johonkin suuntaan ja joka 
kevät se on hiukan eri paikassa. 
 
Nimi oli peräisin 1600-luvulta kun kauppiaat tekivät kuukausien mittaisia kauppamatkoja Englantiin, Ranskaan, Portugaliin 
ja Välimeren maihin, niin kun he tulivat "seuraavana keväänä" takaisin niin olipa tuo petollinen hiekkasärkkä 'vaeltanut' 
uuteen paikkaan ja arvon kauppiaan koggi humpsahti hiekkaan siinä missä oli väylä ollut; - viime syksynä! 
 
Map: http://aprs.fi/#!addr=dk%20fanoe Visit Fanø : http://visitfanoe.dk/en/home/ 
 
Ajoimme satamarantaan. 

Fanø 
Nordby 
Vesterhavsbadet.... 
Rindby.... 
Byen...... 
Sönderho.. 

 
Lautta rymisteli ja kolisteli Nordby färja-
bukt'iin. 
No minnes täällä sitten mennään? 
 
Ajoimme pääkatua. Siinä oli todella kont-
rastia "pääkaduksi" Köpiksen jälkeen! Heti 
kohta se vaihtuikin "päätieksi" joka meni 
laakeasti kumpuilevan kanervaisen 
nummimaiseman halki.  
Viitta: Vesterhavsbadet. Katotaas sinne. 
 
Olihan siellä leirintäalueita, useitakin. 
Mutta olivat useamman tähden (����), 
eli kalliita. Sitten tie loppui johonkin kum-
malliseen asfalttiaukioon... Oikealla outo 
rakennus ihan kuin elokuvien kulissi. Ves-
terhavsbaden. 
Siis Kylpylä... 
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Lähdimme toista tietä, Rindby. Viitta Rindby Strand. Ja leirintäaluekolmio. 
Katotaas sieltä. No nyt tärppäsi. Yksi tähti (�) riitti lompakollemme, joten kuittaus RECEPTIONISSA, kansainväliset leiri-
passit tiskille ja eikun telttailemaan! 
 
Reippaasti kangaslaavu pystyyn ja sitten: 
 

M E R I  !! 
 
Kanervan peittämien hiekkadyynien välistä 'nousi' esiin jymisevä vesiaavikko, Pohjanmeri! 
Valtava, laakea ranta! Ajorampit (teräksiset reikäpeltilevyt) hiekalle. 
 
Porvoon pojat olivat kuin 'pallo hukassa' avaralla tuulisella hiekkarannalla. Yamaha jyrisi alla ja päät pyörivät. 
Sepä vaikutti uskomattoman mittaamattomalta. 
Mutta ilta kun hämärtäy... 
Palasimme teltalle ja aloimme asettua nukkumisasentoihin. Dyynien takaa meri jymisi etäisesti! 
 

 
RANNALLE ! 
 
Aamujen aamua! 
Kimposimme tuota pikaa ylös kumauttaen päämme teltan kattoon niin että siihen tuli kuhmu - meinaan telttaan! 
 
Sosiaalitilat totesimme harvinaisen kehnoiksi. Olipa pesutiloissa suihkukin mutta sen kopin ovi oli riippulukossa ja käsikir-
joitetusta kyltistä ymmärsimme että avain oli Receptionissa, suihkun hinta tolkuton ja valitettiin saarella jatkuvaa jokakesäistä 
vesipulaa! Että se siitä. 
 
Mutta mehän emme kraanavettä kaipaa!! 
 
Tempoilimme miten kuten yllemme vaatteen tapaista ja hyökkäsimme Yamahan selkään: 
 

TO THE BEACH !! 
 
Haltioituneena ajelehdimme hiljaa rei'itetyn ajokaistojen kautta tuolle mittaamattomalta tuntuvalle rannalle. 
 

Ehkä vain nuo kuvat riittävät kertomaan hiukan sitä olemisen riemua jota 

tunsimme tuolla tuulenpieksemällä suolaisella hiekka-aavikolla. 
 
 - Hei kato! Lenskari! 
Hyökkäsimme pyörineen päivineen eteenpäin. 
 - Hei se, kato, laskee! 
Valko-punainen pienkone surisi vaimeasti ja kallisteli keveästi ilmavirrassa tullen yhä alemmas. 
 - Hei mennään kattoon sitä minne se laskee! 
Ja pojat pyörällä perään. 
 
Pienen ylätason laskusiivekkeet 'lonksahtivat' alas ja kohta kone keinui muutaman metrin korkeudella. Viimehetkellä huo-
masimme, että rantahietikon poikki oli pingotettu köysi keppien varaan ja jouduimme kiertämään sitten rannikon puolelta. 
Timin ajaessa saatoin seurata kuinka koneen pyörät koskettivat hiekkaa pöläyttäen maahan ja kohta pyrstö vaipui myös alas. 
 
Narulla rajatun laskeutumisalueen puolivälissä sivulla olikin joku punavalkea koppi, mastossa tuulipussi reippaasti sojottaen ja 
tynnyreitä vierellä sekä jokunen pysäköity auto. 
Niiden viereen kone rullasi ja mekin hiljensimme toisella puolella ja jäimme katselemaan kuinka potkuri pysähtyi ja kohta 
sivuovi aukesi sekä joitain kyytiläisiä kapusi pylly edellä hiekalle. 
Hetki vielä viittilöitiin ja sitten nämä menivät sille autolle ja ovien läiskyttyä auto lähti Pjæelebergin viittojen mukaan dyynien 
taakse. 
 
Me sen sijaan jäimme katsomaan konetta, jonka pilotti kapusi myös hiekalle ja ryhtyi täyttämään jerrykannulla koneen 
yläsiivessä olevaa polttoainesäiliötä. 
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Odottelimme jonkin aikaa mutta kannullinen toisensa jälkeen kantautui koneen säiliöihin eikä tainnut ketään 'asiakastakaan' olla 
lähitienoilla joten pitkästyimme ja lähdimme ajelemaan hiljalleen kohti toista kärkeä. 
 
Jatkuvana rannalla jymisevä tuuli vei sanat suustamme ja 
jonkin aikaa ajettuamme tuli hiekkaan isketty kilpi vastaan 
jossa kiellettiin autolla ajo aivan eteläkärkeen. 
Löimme pyörän pystyyn dyynin viereiseen hiekkaan ja 
hampparoimme löysässä hiekassa katsomaan sitä saaren 
kärkeä. 
Mutta rantaa vain jatkui ja jatkui. Pieniä kiviä, kuollutta 
ratisevaa levää. Pieniä simpukankuoria, välillä pehmeää 
upottavaa hienoa hietaa, ja vesirajakin oli tuolla niin hiivatin 
kaukana. Aurinko säkenöi sieltä mereltä ja vaaleasta 
hiekasta ja tuli niin hikikin! 
 
Jossain vaiheessa Timi pysähtyi tulittamaan piippuaan ja 
läähätimme siinä hiekassa. 
Käännyimme takaisin koska tuo ranta ei näyttänyt muuttuvan yhtään miksikään koko aikana; samanlaista se olisi sitten ihan 
sinne kärkeenkin... Päättelimme ja jo nälkäkin kurni joten siinä oli taivaltaminen takaisin pyörällekin. 
(näin jäi Sönderho näkemättä). 

Saatuamme sapuskan (voileipiä/kahvia) siirtymään sisällemme 
huokaisimme; eihän ranta mihinkään karkaisi joten heittäy-
dyimme pitkäkseen kumipatjoillemme ja kuorsasimme sydämen 
kyllyydestä. 
 
Illemmalla havahduimme - keitimme kahvit - ja nyt muistin 
ottaa kamerankin mukaan. 
Kai puoliuteliaisuudesta Timi käänsi konepyörän nyt 
vasemmalle ja lähdimme ottamaan selvää miltä Fanø näyttää 
näin iltapäivän valolla. 
Asfalttitiessä oli keskellä valkoinen katkojuovitus ja – hei! – 
kummat silmät! Kun oikein tarkoin katsoi, jokaisen valkoisen 
pätkän alussa ja lopussa kimalteli pieni kellervän valkea 
"timantti"! 
 
Timi nimittäin käytti ajovaloja miltei aina, koska autoilijat 
olettivat yleensä ”yksisilmäisen” vastaantulijan olevan 
moottoripolkupyörä; mopedi eli mopo! (ihan miten kukin asian 
halusi käsittää!) Ja mopot kulkee niin hiljaa, että auto kyllä 
kerkiää aina sitä ennen! Joten oli lukuisia kertoja kun autoilijat 
olivat aliarvioineet tulevan moottoripyöräilijän nopeuden 

”mopo-luokkaan” ja ängenneet sivutieltä eteen! Siksi Timi piti aina lähivaloja ja jos oli erityistä tarvetta ajaa kovaa (harvoinkos 
sitä sattui) niin sitten pistettiin kaukovalot päälle! 
Siksi nuo veikeät ”kissansilmät” vilkahtelivat vastaan ja aiheuttivat positiivisia kommentteja matkapyöräläisten keskuudessa! 
 
FANØ ELEKTRICITET AFFÆR TANTE 
Nordby vaikutti siistiltä pikku kylältä, ja kun silmiimme vielä sattui eräs asianmukainen kilpi FANØ ELEKTRICITET 
AFFÆR juolahti mieleeni, että olisi varmaan kiva ostaa jotain matkamuistoksi. Vaikka nyt jotain vaikka äidille viemisiksi. 
Ihan kuin sieltä Hammerfestista ne poronluukahvaiset veitset! 
Hetken Timi etsi parkkeeringia Yamahallemme joka sitten jäi kiltisti varjoon odottamaan pikku aukion nupukiville ja me 
suunnistimme sitten lompakkoa takataskuissamme taputellen kyseisen kyltin alta kermanväriseen funkistyyppiseen taloon. Siinä 
oli valtavat näyteikkunat kahteen suuntaan kadunkulmasta ja avarassa myymälässä oli muutama matala hylly joille aseteltuja 
mielenkiintoisia sähkökojeita. Silitysrautaa, leivänpaahdinta. Tuolla oli radioita, erilaisia, eri tarkoituksiin, koti ja 
matkakäyttöön. 
 
Takahuoneen verho heilahti ja keski-ikäinen nainen saapui katsomaan oudon näköisiä asiakkaita. 
Jotain hän toivotteli joka oli arveltavissa (tanskalaiseksi) tervehdykseksi, ja nyökkäsimme hämillämme vaisusti. 
Mutta Timppa ”luovutti” heti ja sanoi aivan kohtuulliseksi englanniksi jotain, että pitäisi saada jotain kivaa matkamuistoksi tai 
jotain sinne päin. 
Nainen katsoi meitä tutkivasti ja vastasi asiallisesti mutta jollain kummalla kielellä joka ei oikein ollutkaan sitä hänen 
ensimmäiseksi käyttämäänsä jota oletimme tanskankieleksi. Kai katsoimme hiukan ihmeissään toisiamme ja nainen toisti 
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lauseensa ja minulle alkoi valkenemaan, että oli kyse saksan kielestä jolloin tönäisin Timiä kylkeen todeten suomeksi: ”Hei, 
onks’se saksaa?” 
Ärtyneesti Tim mulkaisi minua ja kääntyi myyjän puoleen yrittäen nyt uudelleen rauhallisella englannilla kertoa, että 
tarvitsisimme täältä Fanøstä välttämättä mukaan jotkin pienet matkamuistot! 
Nyt myyjänainen suostui kääntämään englannin puolelle ja alkoi kysellä myös hyvin selvästi ja hitaasti mitä olimme tarkemmin 
ajatellen miettineet sopivaksi matkamuistoksi? Minäkin aloin hiukan käsittää hänen puheestaan! 
Osoittelimme joitain kohdalle sattuneita sähköesineitä ja myyjä mainitsi hinnan. 
Olivat kautta linjan kalliin puoleisia rahavarojamme ajatellen. 
Sitten hätkähdin tajutessani sen naisen kysyvän mistä oikein olemme tuijottaen edelleen ”alas” puoleemme haukan lailla. Toki 
Timi  selitti meidän olevan Suomesta; Finland! 
 
Kun koko naisen olemus muuttui hämmästyksen kautta kuin ihastukseksi, hän 
syttyi niin sydämelliseksi, että oli rutistaa Timin syliinsä! Olimme kovin 
pöllämystyneitä asioiden saamasta käänteestä ja nyt myyjä suorastaan laukkasi 
myyntitelineiden välissä osoitellen mielellään mitä erilaisia soveltuvaksi 
olettamiaan esineitä meille ja kysyi sitten miten on matkamme sujunut ja miten te 
tänne osasitte – tarkoittaen Fanøtä – ja suorastaan riemastui kertoessamme 
olevamme liikkeellä moottoripyörällä, ja yritimme ikkunan nurkasta näyttää 
mihin olimme Yamahamme pysäköineet! 
 
Siitä hän ymmärsi, ettemme voineet ostaa kovin kookasta matkamuistoesinettä ja 
silmiini osui oikein sievä uppokuumennin jolla sai kätevästi kupillisen kuumaa 
vettä (josta voi sekoittaa teetä tai kahvia tai kuumaa kaakaota) ja laskeskelin 
kruununi joten uppokuumentimelle haettiin pikkuinen pahvilaatikko jossa oli sen 
kuumentimen kuvakin ja pientä tekstiä tanskaksi ja saksaksi ja englanniksi ja pantiin se sitten pakettiin! 
Mielissämme astuimme varjoisasta liikkeestä varjoisalle torille paketit käsissämme ja seistessäni sekunnin odottamassa 
Yamahan käynnistystoimia huomasin sen myyjätädin vielä ikkunan takaa huiskuttavan meille iloisesti! 
 
NIIN – SE POHJANMERI ! 
No, mitäs sitten? Olimme selvittäneet sitten ”velvollisuutemme” vanhempiamme kohtaan. 
Huudellen moottoripyörän kyydissä tuulta vasten ihmettelimme sen myyjä-tädin kaksinaista käytöstä ja päädyimme sitten 
oletukseen, että hän oli ensin luullut meitä saksalaisiksi! Vaikka puhuimme englantia! Kummallista… 

 
Teltalla asettelimme pikku pakettimme kassin 
pohjalle alimaiseksi, emmehän niitä tarvitsisi 
kuin vasta kotona. Katselimme sitten toisiamme, 
minne on matka? 
Toki rannalle! Minnekäs muualle! 
 
Ensialkuun lähdimme katsomaan sitä lenskaria. 
Nyt sainkin siitä hyvän kuvan juuri kun se oli 
lähdössä lentoon: NAPS! 
Hypimme ja pompimme oikein lapsekkaasti lento-
kentän laskeutumismerkkien ympärillä ja kamera 
sanoi NAPS (luoteeseen) ja NAPS (koilliseen) 

 
             LENTOKENTÄLLÄ (SW)                                                                                            VERY SPECIAL SIGN TO AEROPLANES (S) 

 
Lähdin kävelemään rantadyyneille, mutta kas 
hitto, sinnepä olikin matka! 
Vasta kun ähersin paksussa hiekkapenkassa 
kameraa varjellen huomasin Timin ajavan 
perässä Yamahalla! No tulipahan käveltyä! 
Koristossut olivat aivan täynnä hiekkaa. 
 
No, ei tää ainakaan hullummaksi voi muuttua 
ja Timikin tuli loppumatkan rähmien 
paksussa viettävässä hiekkapenkassa! 
 
 
 

           LUOTEESEEN (NW)                                                                                                                              KOILLISEEN (NE) 
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LENTÄVÄ EDA 
- Hei kato! 
hihkaisin ja hyppäsin juuri penkan ylle päänsä kohottavan Timin yli korkealta ja humahdin alamäkeen jalat syvälle hiekkaan. 
- Hei! Tää on kivaa! 
esitin mutta Timi oli vähän nyreissään; ei hän kuule rupee hyppiin tolleen kuin hullut! 
- Otetaan; kuule, kuva tästä! Oota, mä koklaan! 
Kapusin raivokkaasti Timin ohi ylös Dyynin harjalle! 
- Ota hei kamera. Mä harjoittelen vielä. Sun tarttee tähdätä sitt'kun mä tuun tästä yli! 
esitin tohkeissani ja työnsin Timille kameran. 
 
Menin muutaman askeleen kauemmas ja huutelin, että ollaanko siellä valmiina? Ja kaikki oli valmiina. Otin oikein HURJAN 
vauhdin ja kimposin kanervikon reunalta ilmaan rääkäisten jotain vain pelkästä silkasta riemusta ja hiekkaa tupruttaen lehahdin 
kameralla tähtäilevän Timin yli. Painovoima piti huolen että  mäjähdin aika alas dyynin penkkaan ja joku osui nilkkaani.. 
 
Nilkkaa kirveli ja tutkin sitä. Siinä oli joku tehnyt naarmun, melkein palkeenkielen ihoon ja pikkuisen vertakin tihkui. 
Timi katsoi kysyvästi ja pudistin päätäni ryhtyen kapuamaan uudestaan ylös. 
- Pikkunaarmut ei haittaa! Nyt otetaan se kuva! 
uhosin ja kömmin penkan yli kanervanummelle….. 
 

Jälleen ajoitushuutelua - kaikki valmiina - nyt mä tuun! 
Vauhtia; Ponnistus! (NAPS jota en kuullut) ja humpsahdus polvia myöten hiekkaan. 
- Kyll'se onnistu! 
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hihkui Tim ja horjuimme upottavassa rinteessä naureskellen hilpeinä alas. 
 
Kohtapa hän kaivoi taskustaan punaista-valkeaa-sinistä ja ryhtyi puhaltamaan rantapalloa oikean muotoiseksi. 
 
Heittelimme tuotapikaa palloa toisillemme. Siinä sai olla oikein tarkkana; jos 
ote lipesi niin johan sai juosta salamana palloa kiinni kun navakka tuuli 
tarttui siihen vieden muovikuplaa hitonmoista vauhtia pitkin rantaa. 
Eikä kauaakaan kun ote kuitenkin lipesi ja Timi nauruun katketakseen 
laukkasi - ei pallon perään vaan - Yamahan kahvoihin! 
Hei! Kas sillä sai palloa ajettua takaa ja kiinni!  
 
Runttasimme punasinivalkean karkulaisen kasaan ja taskuun, Timi käänsi 
pyörän etelään. 
Ajoimme ja ajoimme rantaa. Siellä täällä oli - pääasiassa saksalaisia autoja; 
olihan Saksan rajalle sangen lyhyt matka - muitakin turisteja. Tanskalaisia 
tietysti, mutta niistä oli vaikea arvata oliko paikallinen vaiko turisti. 
Asuntoautoja harvakseltaan ja sitten se naruköysi etelärannalla. 
Aurinko oli jo lähellä merta ja lähdimme ajamaan takaisin, mutta nyt aivan 
vesirajaa. 
 
POHJANMERI 
Välillä Bridgestoneista ryöppysi valkea vaahtoinen vesi jaloillemme ja kuski usutti pyörää yhä syvemmälle - oli se meistä 
jännää.. Vähän kerrassaan huomasimme olevamme hyvinkin kaukana 'merellä'; Fanøn rantapenkat siinsivät enää taivaanrannassa! 

Ja paksu märkä hiekka tihkui vettä ajaessamme 
vähänkään hiljempaa: 
- Hei! Tää on laskuvesi! 
 - Ajetaaks Englantiin? 
 
Nyt Tim pyrki tarkoituksella ulommas merelle. Aurinko 
laski loimottavana pallona mereen muuttaen pyöreyt-
tään, läikkyvänä ja vaihdellen sävyjään silmiä 
häikäisevästä kullankeltaisesta hehkuvaan oranssiin sy-
vään karmiininpunaan, hiukan violettiin ja viininpunan 
kautta harmahtavaan punervuuteen. Aivan viimeksi 
taivaalle leimahti outo vihervä valo laskukohdalle ja 
sitten taivas sameni himmertävän kalpenevaksi lohenpu-
naksi. 
 
Hiekkasaari oli nyt aivan takanamme ja vesi tirskui ren-
kaiden alta vaikka ajoimmekin hiljaa. Matalia 
lammikoita oli siellä täällä ja vihdoin viimein ne 
kattoivat koko etualan yhtyen kauempana hämärässä 
illassa yhtenäiseksi vesiaavaksi; Pohjanmereksi. 
 
Pysäytimme ja sammutimme. 
Hiljaisuus kohisi korvissamme. Paikka ja tilanne olivat 
niin erikoisia että sanoja ei tarvittu. Vesi tirskui 

                                  TIMI MATKALLA ENGLANTIIN 
 jaloissamme, hiekassa tuntui olevan enemmänkin elämää, rapinaa, kuplia sirahteli pintaan. Näkinkenkä ja simpukka makasivat 
painanteessa. 
 
Ihmettelimme ja nautimme edelleen taivaan tummenemisesta ja kävelimme muutamia askeleita merelle päin. Synkän mustat 
savenväriset pilvet kulkivat matalalla lännessä ja vesi lirisi jaloissa. 
 
Lirisi jaloissa? 
Mitäs... Mitäs kummaa, vesi todella lirisi jaloissa; se virtasi kaikkia lukuisia matalia painanteita pitkin taaksemme! Saarta 
kohden. Kummastelimme ilmiötä. 
Kunnes tossut alkoivat kastua ja nuo matalat harjanteet yksi toisensa jälkeen jäivät pinnan alle lähettäen jonkun kuplan viestiksi 
peräänsä. 
- HEI! PRÄTKÄ! SE KAATUU!! 
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Silmiimme osui muutaman kymmenen metrin päässä sivutuella seisova Yamaha: joka oli jo epäluonnollisen uhkarohkeassa yli 
60° kulmassa kaatumassa kyljelleen sivutuen puolelle. 
Se seisontatuki kun upposi nopeasti kostuvaan hiekkaan. 
Lähdimme laukkaamaan pelastaaksemme pyörän mätkähdykseltä kun huomasimme, ettemme päässeet niinkään kovaa kuin tuo 
solisten maallepäin virtaava vesipuro joka yhtyi aivan uskomatonta vauhtia muiden purojen kanssa ja alkoi vaikuttaa pieneltä 
hyökylaineelta kiitäessään Fanøn hiekkadyynejä kohti! 
 
Tulipa pakokauhukin mieleen ja Timi tempaisi ähkien pyörää pystyyn mutta sen syvälle vajonnut sivutuki piti tiukasti vastaan 
ja vesi jo nousi vanteelle! Autoin, ja työnsin ja huusimme toisillemme ja Tim potkaisi raivokkaasti pyörää käyntiin! Hyppäsim-
me satulaan ja äkkiä takaisin ennenkuin Pohjanmeri ottaa pojat! 
 
Fanø ja Tanska olivat etelämpänä Suomea joten yllätyimme nopeasti laskevasta hämärästä jollaiseen emme olleet tottuneet. 
Eipä auttanut vaan lähdimme - jo ajovalot tietysti sytytettyinä - jyristelemään leirintäalueelle päin. 
 
Illallisen (kahvia/voileipää) jälkeen Timi muuttui kovin salaperäiseksi. Ihmettelin hetken ja sormi suulla hän kaivoi pienen 
vihreän litteän pullon kassistaan. Hän piilotteli kämmenessään sitä ja irvistellen kertoi ostaneensa sen sieltä Köpenhaminan 
Christianiasta! 
Nyrpistin nenääni niin että Timille tuli selväksi etten välttämättä halunnut edes maistaa sitä. 
 
Maailmanmiehen ottein - Timi osasi olla tyylikäs jos vain halusi - hän raksautti korkin kierteiltä ja liritti hämärässä teltassa sitä 
"elämän eliksiiriä" kahvikuppiin. 
Tässä vaiheessa tartuin salaa kameraani - tarkistin salamalampun olevan pidikkeessään ja kun kaverini nosti kupin teatraalisesti 
huulille niin pidin varani ja eka ryypyn sekä NAPS -> PHOKS (ritinää) välillä oli vain se aineen vaikuttamiseen varattu 
puolitoista (1½) sekuntia !! 
 
Ja Timihän hypähti - se pulloruoka vai välähdys? - 
kompuroiden ovesta pihamaalle ja laukkasi 
huoltorakennukseen ryystämään vettä! Lisää Vettä! 
 
FANØ SUPER BAR 
Kesti kotvan kunnes hän rapisteli pyöränsä luona ja 
seurasin kohta perässä. Irvistellen heppu veti paitaa 
päälleen ja hönkäili, että mennään tohon 
leirintäalueen "baariin"! 
Vedin hämärissä 'parempaa' ylle ja hiippailimme 
peräkanaa valaistulle patiolle. 
Timi kähisi, että se pullollinen on BJIESKER'iä! 
Se ei sanonut mulle yhtään mitään mutta itse isäntä 
oli vallan otettu! 
 
Kaivelimme kupeitamme baaritiskin nurkilla ja 
otimme Heineken-purkit kummallekin. Ja ihan 
lasien kera! 
Siinä sitten istuimme puolityhjässä tuvassa. Räikeät 
lamput paloivat ja jokunen yöperhonen jo räpisteli 
valoa vasten poltellen siipiään.. 
Ei ketään kunnollisen tai kiinnostavan näköistä 
tyttölastakaan... 
 
                                                                                      THE BJIESKER EFFECT 
Hyvin hitaasti siemailimme kalpean vaahtoavaa litkua. Sen piti kestää pitkään koskei ollut varaa toiseen kaljaan. 
 
Joitain paikallisia (-ko?) tupsahti valkoiseksi kalkittuun huoneeseen - tilasivat oikein ruokaakin ja hetken kuuntelimme heidän 
kiihkeätä mongerrusta ja Tim kuiskaili että melkein ymmärsi mitä ne sanoo! 
 
Radiokin pöpötti jotain Tanskaa ja tuli jokunen viisu siihen päällisiksikin joten kohta saimme kylliksi tästä riemukkaan menon 
paikasta ja laittauduimme synkkenevään yöhön. 
 
Päivätuuli oli jo rauhoittunut ja pehmeät leyhähdykset kävivät enää metsittyneen pensasaidan takaa. 
Aloimme virittäytyä yöpuulle ja ryhdyin vaihtamaan yövarustusta koleuden varalle. Timi meni hakemaan vielä kupillisen vettä 
pesutilasta. 
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Käteni sattui kameraan siinä pimeydessä ja viritin tuon sekä tarkistin, että siinä 
oli 'tuore' salamavalolamppu kannassaan. 
 

Rapinaa teltanovelta ja ovilipan auetessa ojensin kameran: NAPSPOKS - tuli 
kuva! 
Joskin Timi oli lentää selälleen, vesi kupista hölkkyi sinne tänne ja äijä karjaisi 
vihaisesti: 
- Mitäs perkelettä sä sen kameran kanssa aina heilut!!! 
 
Sokaistuneena hän jäi mutisten teltan ulkopuolelle ja kesti aikansa ennenkuin sai 
piipun sytytettyä.... 
 
Aikansa kiukuteltuaan hän murjotti pimeässä, ja vaaraa uhmaten ojensin kame-
rani teltanliepeeltä ja painoin nappia: NAPSPXKS (ritinää) ja murjottava 
matkakumppani piirtyi uudelleen CocaCola-kameran filmipinnalle... 

- Vie jo se matolaatikkos helvettiin... 
 
Synkän äänettömyyden vallitessa välillämme asetuimme 'pehkuihin'; kylmältä hohkavien kumipatjojen varaan makuupus-
seihimme. 
 

 
THE FANO AND IT’S BEACH ACTIVITIES 
 
Aamun kirkas aurinkoinen teltan äkkiä lämmittää! 
...on perinteinen retkeilijän herätyslaulu. 
 
Kapusimme haukotellen 'ihmisten ilmoille' ja katsoimme toisiamme: 
- Mitäs nyt? 
- Rantaan! 
- Joo! Rantaan! 
 
Sieppasin makuupussini alta sen kumipatjan selkääni; Timi katsoi kuin kahelia, mutta puhkesi sitten mielettömään kätkätykseen 
joka oli tulkittavissa huvittuneisuudeksi ja sitten Yamaha RD 350 heräsi ensi potkulla. 
 
Mutta rannalla tuo käsissä/selässä/välissämme tempoileva kumi/ilma/uimapatja oli kaataa koko pyörälastillisen! Navakka tuuli 
tarttui siihen aina yhä uudelleen eri suunilta ja sai pyörän jäljen hiekalla hoipertelemaan mitä yllättävimmin mutkin. 
Muutaman kilometrin taiteilemisen jälkeen jouduin karjumaan Timille, että hellääs hetkeksi niin käydään vaikka tuonne dyy-
neille vielä vähän vetään lonkkaa. 
 
Ajoimmekin rannansivuun ja oioin käsiäni jotka tuo retku patja oli venäyttänyt. Timillä oli hauskaa: kaikkea nää kahelit 
Suomalaiset oikein tekeekin! 
 
Patja jäi siihen penkalle ja kapuilimme dyynin reunaa ylös-alas ja haimme takaa painanteita joissa oli jo aamuselta hyvinkin 
lämmintä. 
 
Hetikohta tuli tuossa kuopassa jo helteisen kuumaa ja pakkohan sitä oli lähteä tuuleen vilvoittelemaan. 
 
Ja kun olimme kovia liioittelemaan niin sieppasin kumipatjan kainaloon ja lähdin laukkaamaan leveän rantahietikon poikki 
kohti Pohjanmeren tyrskyjä. Eiku aaltoja. Jalkani jo melkein kastuivat kun takaa kuului kumea jyrinä ja Timi urhoollisesti 
painoi Jammullaan ohi! 
Pläiskyttelin veteen nuoruuden innolla patja liekkuen selässä ja kaverini jo joutui kurvaamaan rannan suuntaisesti kun ää-
nenvaimentimet olivat jo veden alla. Se pakoääni olikin nyt kummallista kurnuttavaa pulputusta ja vaikka kaasukapulaa 
käänteli niin eipä kone 'karjahdellut' vaan enemmänkin "mulahteli" kuin joku pikamoottorivene! 
 
Timi ajeli siinä rantavedessä edestakaisin ja meitä nauratti mitä muut rannalla olijat oikein ajattelevat meressä pyöräilevistä 
suomalaisista. 
 
Sitten moottoripyöränkuljettaja ohjasti hyrskyävän teräsratsunsa vierestä ohi hiljaa jolloin heittäydyin kumipatjalle vatsalleen ja 
sieppasin pyörän roiskeläpästä kiinni! 
Timi huomasi pyörän hiukan huojahtavan, vilkaisi taakseen ja tajusi tilanteen! 
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Nyt sai kumipatja elämänsä kyytiä! 
Timi kaasutteli matalassa rantavedessä. Roikuin kynsin (en hampain) roiskeläpässä joka oli kumman niljakas ja kumipatja 
'plaanasi' upeasti. Kun päätä piti sopivasti sivussa, niin takapyörästä lentävä vesi ei tullut ihan kasvoille ja saattoi hengittää siinä 
takana alhaalla vaikka pakokaasut vähän yskittivätkin. 
 
Kiidimme hyvän matkaa rantaa pitkin, mutta se otti käsiini se kumiläpästä puristaminen! Kohtahan ote lipsahti ja kuminen 
lauttani kiiti vain hetken vajoten rantamatalaan veteen ja Timi kaartoi pitkän uljaan kaarroksen veden roiskuessa korkealle tul-
len luokseni. 
- Se oli upeeeeeeta! 
karjuimme. Nousin ja otin patjan vedestä mutta se oli lipsahtaa otteestani ja vasta sitten tajusin vasemman käteni olevan pak-
sussa mustassa öljymäisessä töhkässä! 
Mitäs? 
 
Joo, Jammun roiskeläppään oli iskostunut kaikki se rasva ja maantiepiki ja hiekka mikä ketjunrasvauksesta oli yli jäänyt! 
Ja minä olin sananmukaisesti iskenyt näppini juuri siihen! 
Ja nyt sitä oli tuossa ilmapatjan tyynysyrjässä enemmän ja vähemmän; hurjia käpälän kuvia laita täynnään! 
Kirosin ja yritin hangata hiekalla ja vedellä niitä pois tai edes vähemmäksi, mutta nekös vain levisivät!   
Harmittihan se. Patja joka oli toiselta puolelta kaksisävyinen vihreä, toiselta kellerväpohjainen oranssi-vihreäkuvioinen on 
tänäänkin tummaläikkäinen 'sattuneesta syystä'. 
 
Nyt veimme sen patjan ja itsemme siihen nousevan dyynin hiekkapenkan viereen ja lämmittelimme kuivatellen nahkojamme. 
Aurinko paistoi. Istuuduin loivaan hiekkarinteeseen työntäen jalkani lämpimään hiekkaan. 
 
Timi asetti Yamaha RD350'n sivutuelle ja haki hetken paikkaa vajoten sitten siihen 'hylkäämälleni' kumipatjalle selälleen. Veti 
vielä lippiksen jostain silmilleen. 
Ojennuin selälleni viistoon rinteeseen. 
 
MAAILMAN YMPÄRI KIINAAN 
Siis siinä olin kai torkkunut jokin aikaa. Tuulen huminan keskeltä olin erottavinani aidon Suomalaisen kuorsauksen. 
Työnsin huvikseni leikitelleen jalkoja hiekkaan ja itseasiassa nousin takaperin hiekkapenkkaa ylemmäs. Siellä oli lämmintä, 
oikeastaan kuumaa hiekkaa joka suloisesti valui ristiselkäni takaa reisien viertä kutittaen kummasti. 
Seuloin sitä käsilläni katsoen kuinka kuiva pintahiekka sihisten valui sormien lomitse jakautuen tuulen viemään ja maahan va-
lahtavaan. 
 
 
Vähän syvemmällä hiekka oli viileää, hieman kosteaa ja tiukkaan pakkautunutta. 
Krapsuttelin sormenpäin siihen koloja ja työntelin pintahiekkaa sivummalle. 
Vajotin jalkojani hiekan alle ja siirtelin kosteata hietaa sivuun altani; vajosin hiukan syvemmälle. 
Kuopaisin reippaammin kosteaa alustaa ja sitten aloin tarkoituksella heitellä kosteita hietamöykkyjä alarinteeseen. 
Jos heitti kovaa tarkoituksella ylettää/osua Timiin; möykky hajosi pöllähdykseksi, jos heitti varovasti, ei se lentänyt kuin rinteen 
juurelle... 
 
Mutta kuopsin hiekkaa antaumuksella; reidet jäivät jo reunan alle. Hiekkaa lensi: olin rintaa myöten penkassa sopivan ahtaassa 
kolossa. 
Timi kai nukkui. Syvemmällä hiekka oli toki vielä tiukemmassa mutta kynsin raapien sai siitäkin irti jotain jota saattoi heittää 
alarinteeseen. Koetin vielä josko ylettäisin kosteammalla hikalla Timin nukkumapaikalle, mutta hiekkakakku hajosi edellee sor-
miin. 
Kaivoin; kaivoin... 
 
- EDAAAA ! 
Joku huuteli.... ? 
Äänessä oli epätoivoinen sävy. Katsoin ylös hiekkakuilustani. Taivasta  - johon ilmestyivät Timin helpotusta kuvastavat kasvot: 
- EDA! Mitä sä täällä teet? 
Niinkuin asiassa olisi yhtään mitään epäselvää;  kaivoin! 
- Voi jumpe! Mä jo ehdin huolestumaan, ett' minne sä oikeen katosit! 
ajatteli kuski velvollisuudentuntoisesti ääneen. 
- Ensin sä istuit siinä hiekalla ja kun mä kohta katson niin sä et ollutkaan missään! 
En sanonut mitä ajattelin. 
-...sit mä huomasin, ett rinteestä lentää hiekkaa. Aina uudestaan ja sitte uudestaan! 
Mä aattelin ensin, ett mikä kumma eläin siellä on? 
Ja mä huusin sitt' ett' missä sä oot... 
Minua alkoi naurattaan. 
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- Vai eläin! 
Timi kurkisti uudellen poterooni: 
- Minne sä oikeen olet menossa? 
- No mailman ympäri! Eikun suoraan läpi! Kiinaan! 

Tuota ajatusta käkätimme läkähdyksiin 
hiekkapenkalla ja Timi hihkui: 
- Hei! Anna se kamera tänne! Mä haluun ottaa 
valokuvan kun se hiekka lentää... 
 
Hän laukkasi pyörältä hakemaan CocaCola-pal-
velijan ja sain asettua taas kuopan pohjalle ja 
kupsuttamaan hiekka: NAKS! tokaisi camera ja 
virnistellen tulimme Yamahan viereen. 
- Nyt äijä syömään siitä... 
hihkuimme ja suunnistimme lerimöä kohden... 
 
 
FINAALIFANØ: HUILUTON SOOLO  
Ruokailun lisäksi tarkistimme taskumme; erityi-
sesti lompakkomme. Joista ilmeni parikin asiaa. 
Että Kruunut (Ruotsin/Norjan/Tanskan) sekä 
Markat olivat sangen vähissä. 
Ja taskualmanakka kertoi lomankin veisaavan 
viimeisiä. 
 
Siis jotain oli tehtävä. 
Laskeskeltiin kilometrejä, tunteja, litroja ja 
markkoja: Oikeastaan meidän pitäisi olla jo 
ainakin Kööpenhaminassa! 

     Ihmettelimme hetken tilannetta mutta näin 
      näyttivät kuviot. 

 
Ei hitossa, kun tänne kerran on tultu! Mennään nyt vielä ainakin kerran rannalle! Uhosimme. 
- Mä oon aina halunnu koklata kuin tää kulkee kun huilut ottaa pois! 
vaahtosi Tim. 
- Ei se mitään, kyl' me keritään. Lähetään heti! 
 
Työkalut esiin. Se oli kymppimillin avain jolla äänenvaimentimien kaasujenohjausputki oli kiinni siellä sisällä. Sen tehtävänä 
oli vaimentimien poikkilaippojen kohdalla pakottaa pakokaasut kiertämään ulkovaipan kammioiden kautta ja sitten takaisin. Ja 
monta kertaa uudestaan. Tämä keskiputki oli rei'itetty sitä varten aivan täyteen kaasunvirtausreikiä joista sitä sitten pyöräkansan 
kesken ryhdyttiin kutsumaan "huiluksi"! 
 
Sen kun otti pois niin pakokaasut koneesta pääsivät suoraan pakoputken päästä pihalle. 
Ja sen kyllä kuuli heti ensimmäisellä polkaisulla Yamaha parahti pahasti ja - hys hys - kipusimme satulaan ja aivan minimaal-
lisella tyhjäkäynnillä Tim ujutti kulkuvälinettä leirintäalueen portille ja Rindby StrandVej'tä alas dyynien välistä rantahiekalle. 
Oli upeata ilman kypärää kuulla altaan niin mahtavan 'voiman puhuvan', repeävä pauhu seurasi pientäkin kaasukapulan kään-
töä. 
Tim ohjasti oikealle, Fanø Vesterhavsbad'in rannalle. 
 
Iltapäivä oli hiukan hämärä, puolipilvinen. Väkeä oli "riittävästi" täällä Vesterhavsbædenin päässä. Ajelimme hiukan edestakai-
sin, etsiskellen. 
Tässä oli kunnon hiekkapohja, kova suhteellisen tasainen ja pitkä. Jotakuinkin vielä suorakin. Pysäytimme. 
Kaksitahtisen kaksoisjyskytys sai muutaman rannallaolijan oitis kääntämään päätään: "Mikäs nyt lähti käyntiin?" 
 
180 KMH 
Hihkuimme ja karjahtelimme metelin läpi ja Tim huuteli kuunteluohjeita tyhjäkäyntiä räpsyvän koneen metelin yli. 
Nyt ykkösen loksahdusta oli vaikea erottaa ja hän selitti puolihuutaen: 
- Mä käyn ottaan vauhtia tuolta puolivälistä! Mä sitten tuun tästä ja heitän neloselta viitoselle sun kohdalta. Sun täytyy kertoo, 
miltä se kuullostaa! 
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Nyökkäsin ja hiekka tuiskuten Bridgestonen alta Tim lähti myötäleeseen. Nyt pyörä parahteli terävän agressiivisesti ja sen laulu 
kantautui tuulen huminan läpi.. 
Seisoskelin siinä vähän sivummalla katselleen kun kaukaisuudessa syttyi punainen jarruvalo joka vaihtui kohta tuikkivana 
pisteenä palavaan etuvaloon. 
Hetken tuuli söi kaukaisen murinan mutta sitten se erottui terävän leikkaavana nousten nopeasti falsettiin ja aloitti uudelleen 
kumeasta jyrystä kuskin vaihtaessa pykälän toisen jälkeen. 
Sitten leimahti pistävä valo Timin vaihtaessa kaukovalon kuin varoitukseksi nopeasta ajoneuvosta. Pyörä näytti ensin kuin 
tanssivan värisevällä hiekalla eikä mitään muutosta hetkeen näkynyt. Terävän leikkaava pakoääni nousi ulinaksi; pieni valoisa 
piste hiekalla kasvoi sekunnissa raivokkaasti kohti syöksyväksi teräsratsuksi jonka ääni mylvi jo halki hiekkakentän ihmisten 
katsoessa kulkijaa, kävelijöiden askelten keskeytyessä. 
Ja pamahtaen pyörä kiiti muutaman metrin päästä säreän ulvovan jyryn räjähtäessä huumaavana ohitse Dopplerin pudottaessa 
sävyä useita oktaaveja! Terävä pauhu kiiti hävyttömän nopeasti pieneksi, jälleen vai tanssivaksi mustaksi pisteeksi jota ryyditti 
punainen, kirkastuva perävalo. 
 
 
Vaikka Tim tuli takaisin aivan kohtuullisesti hiljaa ajelehtien, erottui kaksitahtisen paljas raaka kaksoisräpsytys kajahdellen 
kaukaisesta dyynistä ja ihmiset havahtuivat askareistaan. 
 
Viereen pysähtyvä pyörä paukutti tyhjäkäynnillä kuin keskikokoinen kaksipiippuinen konetykki sarjatulta ja Timi huusi äänen 
yli: 
- Miltässs... Se.... Näytti? 
Syljeskelin hiekan siruja suupielestä ja vedin keuhkoihin ilmaa jotta sain huudettua kuskille: 
- Kuule! Oli se jumankauta tosi komee syöksy! Ihan kauhee ääni ja valot ja kaikki.....! 
- Kuuliks'.... Kuuliks'sä kun mä vaihdoin just täss kohass vitosen pesään! 
- Joo! Sen sävy muuttu sellaisesta terävästä just tässä kohassa sellaseks kumeaks pauhuks! 
- Mitä? 
Toistin: 
- Kato; sävy muuttu sellaisesta terävästä just tässä kohassa sellaseks kumeaks pauhuks! 
yritin selvittää. 
- Ajaks'sä, ni mä haluun ite kuunnella! 
ehdotti Tim ja toki olin valmis esittämään Yamahan soundeja! 
 
Otin kahvasta kiinni voimakonetta ja heti jo siitä välittyi tehokkuuden virta olemukseeni. Asetuin hajareisin 350 ccm  36 hv 
koneen hallitsijaksi ja Timi karjui jotain ohjeita vielä joihin nyökyttelin kovasti ja vedin kytkimen. Painallus eteen sai ykkös-
vaihteen päälle ja pyörä värähti malttamattomasti. 
Vilkaisin vielä Timiä ja avasin varovasti kaasua päästäen kytkintä: metallisen terävä jäntevä jyrähdys tuntui räikeältä ja 
Yamaha lähti keveästi liikkeelle säreän pauhun saattelemana. Kytkin ja ylös kakkoselle, ilmavirta hulmutti otsatukkaa, ko-
neääni huumasi korvia! Kolmoselle, mittari näytti kuuttakymmentä, tuuli oli kuin lasinkova viima lipuessani nopsasti paikkaa 
kohden jossa piti kääntää vauhtisuoran suuntaiseksi. 
 
Vauhdin hiljentyessä moottorin jokainen ärähdys kertautui raakana.. Eturengas pureutui hiekkaan ja sain olla varovainen, etten 
kaataisi pyörää tähän - se olisi ollut noloa. 
Poljin alas vapaan ohi ykköselle ja varovasti kytkimellä hiukan luistattaen sain raskaan pyörän kääntymään tulosuuntaansa; 
peukalolla kaukovalot päälle, ja kytkintä irti. Tuo säreä metallinen jyry jalkojeni välistä peitti kaiken muun hämäten minuakin. 
Kaasukahvan kääntö sai voiman puhumaan, paitsi nousevaa pauhua niin penkki ja stonga pyrkivät väkevästi eteenpäin ot-
teessani. Kierroslukumittarin neula heilahti oikealle! Kytkin ja veto varpaalla; kakkonen. Tuli äityi viimaksi, metallinenjärisevä 
pauhu allani menetti teränsä tuulenviimassa, pyörä värisi ja vavahteli hiekan kiitäessä alla. 
Kolmonen. Satasen nopeus jäi taakse, ilmavirta puhalsi hengen keuhkoista, hiukset pieksivät niskaa, mylvintä erottui vielä 
'konehuoneesta', ja nostin nelosen pykälään! 
Aava hiekkaranta vilisti silmissä. Se minkä piti olla Tim vaikutti olevan tanssiva musta piste melkein ajolinjalla, koko pyörä va-
vahteli ja värisi, jostain kaukaa alhaalta kuului kumea, raaka nouseva ulina, ja ilmavirta alkoi saada otteen pääni ulokkeista rii-
piäkseen ne pois! 
 
Musta piste 'sinkoutui kohti' ja kiireesti nykäisin viitosen päälle ja (toivottavasti) Timin kohdalla väänsin 'kylmästi' kaasun 
aivan perille - aivan auki! 
Mieletön myrsky repi minua taakse ja alas satulalta, ilma oli kuin säröilevää lasia paiskautuessaan kasvoja vasten, vesi tulvehti 
silmistäni ja leukoja särki yhteenjännittäminen. Yhä edelleen ohjauskahvoista välittyi jossain alla pauhaavan moottorin voima 
terävänä värinänä ja uskomattoman raivokkaana vetona tuulen halki eteenpäin! 
Jaloissani tuntui kramppimainen veto puristaessani itseäni yhdeksi voimakoneen kanssa; jotten lehahataisi ilmavirran myötä 
suoraan taivaalle!! 
Hiekkarata alkoi tulla epätasaisemmaksi ja Yamaha vavahteli matalin niiauksin hiekkamainigilta toiselle. 
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Kevensin kaasua; veto pehmeni ja henkeä haukkoen laskin kaasukapulaa löysemmälle varoen mitään äkkinäisiä liikkeitä; vauh-
timittari osoitti vielä hyvän matkaa toista sataa nopeutta. 
Ihan keveästi kosketin jalkajarrua josta tiesin sen punavalon kertovan Timille, että tilanne on 'hanskassa' ja vasta jymisevien ja 
vinkuvien korvieni erottaessa kohta tyhjäkäyntiä pyörivän 350 ccm moottorin paukkuvan ja ryskyvän terävän tyhjäkäynnin, 
vaihdoin alas kakkoselle ja tein laajan kaarroksen epämääräisessä hiekassa joutuen polkaisemaan vielä ykköselle saadakseni 
teräspedon taittumaan tulosuuntaansa. 
 
Nyt oli upeaa ajaa puolihiljaa ja kuulla tuon mahtavan kaksitahtimoottorin kaksoispaukutuksen vetävän vaivattomasti Kohden 
tuota viittilöivää tummaa hahmoa joka olikin yllättävän kaukana rantahiekalla. 
 
- Voi HELVETTI! Se oli tosi makee! 
hihkui nuori mies. Kaivelin korviani ja pyyhin silmiäni ja niistin nokkani. 
Timi pulppusi, viittilöi ja hakkasi vuoroin minua selkään - vuoroin Yamahan tankkia - lamppua tai satulaa kehuen: 
- Kunnon tyttö! 
Enkä saanut tuosta vuodatuksesta paljoakaan selvää korvien humistessa vinkuen ja tyhjäkäynnillä paukuttavan Yamahan 
peittäessä kaikki muut äänilähteet. 
 
Vihdoin viimein selittelyn vähän vaimennuttua työnnyin taaemmas penkillä Timi kiipesi puikkoihin ja teimme "kunniakier-
roksen" Fanø Vesterhavsbædet'in hietikolla suunnistaen sitten hämärtyvässä illassa Rindbyn leirintäaluetta kohden. 
 
Ja hirmu varovasti pujottelimmekin telttamme viereen vaikka moottorin pakoääni oli räjäyttää koko leirintäalueen! 
 
ILLAN OHJELMANUMERO 
Nyt oli ohjelmassa illallinen (kahvia/voileipiä) mutta ruokalepoon ei lohjennut aikaa. 
Vedimme teltasta tavaraa, roinaa, pussia kassia, purkkia pihalle joka tuotapikaa rupesi muistuttamaan joko kaatopaikka tai 
oikeastaan modernin taiteen installaatiota ! 
 
Ihmetelimme miten kaikki saataisiin mahtumaan jälleen kasseihin ja pusseihin, homma sai jotenkin sullomisen luonteen! 
Kävi yhä pimeämmäksi ja kun ensisilmäykseltä paikka alkoi vaikuttaa aivan kohtuulliselta - senkun enää teltan kaataa ja myttää 
pussiinsa niin varmuuden vuoksi Timi naksautti odottavaan pyörään lähivalot jolla leirintäkenttää pääsi tutkimaan sil-
mämääräisesti! 
Ja kas! Ne "huilut" sojottivat siellä sivustalla! Heh! No, kymppimillin avain kauniisti käteen ja molemmat putket ujutettiin 
vaimentimien runkoihin! 
 
Mutta nyt olikin tullut melkein säkkipimeä. Vain leirintäalueen Reception/Bar'in räikeinä paistavat akkanat loivat valoa portille. 
Katselimme vielä kertaalleen leirimäpaikkaa ja totesimme tyytyväisenä, että sillä siisti! 
Pukeuduimme kiireenvilkkaa, sillä illan viimeinen lautta olisi kohtapuolin lähdössä Nordbyn satamasta! 
Ja kohteliaasti työnsimme Yamahan portista ennenkuin käynnistimme sitä ollenkaan - ikäänkuin pari tuntia sitten aiheut-
tamamme metelin vastapainoksi. 
Otimme lompakkomme ja kävimme hakaisemassa kansainväliset leirintäpassit Receptionista ja sitten eikun menoksi! 
 
Bensahana - potkaisu (ryypyksi) ja virta päälle. Terävä potkaisu: mutta vain mörähdys! Toinen potku: lähdepäs nyt siitä; ei tässä 
nyt ole aikaa kummitella! Olematon yskähtävä lupaus! Ei muuta. 
Nyt Timi suivaantui; polkaisi että kulkupeli oli kellahtaa kumoon. Ei merkkiäkään käynnistä! 
- Jo nyt on PERKELE! 
tuli suomalaiskansallisesti. 
Kurkistus kone-elimien osastolle; kaikki näytti "alles klart"! Potkua.. Yskähdys! Kaukana käynnistymisestä! Timi alkoi pi-
hisemään, paiskasi kypärän nurmelle ja hyppi käynnistyspolkimelle: phluk! phluk! phluk! (hiljaisuus: ei koneääniä). 
- Mitä HELVETTIÄ nyt?! 
äimistelimme. Bensahana on auki! Ryyppyä? Kyllä! Tulpanhatut? OK! Mikä piru voi kaksitahtisessa olla? Ei kunnolla 'lupaa-
kaan'.. Tussahdus ja väärään aikaan vaimea, tukahtunut: "Poks" jossain koneen sisuksissa. 
Ja kello käy; lautta ei odota! Rahat vähissä, loma vähissä! Tarttis nyt päästä jo liukkaasti liikkeelle! 
 
Työnnämme Timin kera pyörän Bar'in ikkunoiden alle valoisaan ja tutkimme tilannetta, eikun konepyörää. 
Kassi irtipoistieltä! Työkalupussi esiin. Tulppa-avain! Sieltä saa vähän vinkkiä tulpan väristä mitäs koneen sisällä tapahtuu.. 
- No voi helvetin helvetti! 
noitui Timi tirkistellessään vasemman sylinterin sytytystulppaa: 
- Eihän siinä oo kärkeä OLLENKAAN! 
Katson myös kiinnostuneena tuota sytytystulppaa markkeeraavaa kikkaretta. Ja huomaan, että bar'in ikkunoissa on sankka 
joukko paikallisia katsomassa hyvinkin kiinnostuneina katsomassa "illan ohjelmanumeroa"! 
- Täähän on niin pahasti palanut, että ei ihme! Ettei se voinutkaan käydä. 
Kiiruusti Tim ruuvasi toisenkin tulpan irti: 
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- Ihan sama juttu! 
ja otti ne varatulpat työkalukääröstä - polkaisi kerran pyörittääkseen ja tuulettaakseen konetta ennenkuin kiersi toiset tulpat 
paikoilleen ja sitten - virta päälle potkaisu: ja Yamaha jyrähti käyntiin kuin ei mitään! 
 
Nyt - kipin kapin - romppeet takaisin kasaan, ukot pyörälle ja Rindby Strandvej'eniä Nordbyhyn, lautta oli juuri lähdössä - 
ajoimme viimeisenä pimeässä illassa lautan kannelle. Lähtijöitä oli kovin vähän ja ryhdyimme kaivelemaan lompakkoamme. 
Mutta turhaan. Ei keneltäkään peritty mitään! 
Ai jaha! Ilmankos se piljetti olikin ollut tullessa niin kallis kun se oli meno/paluu! 
Kun saarelta ei mitään muuta kautta päässytkään pois! 
 
BACK TO E66 
Esbjergin satamassa suunnistimme E66-kilpien mukaan pääväylälle itään. 
 
Kohtapa yöviima alkoi tuntua kovin kolealta ja pysäytimme 
esikaupungissa reippasti bussipysäkille vaihtaaksemme kengät 
reilusti saappaisiin ja sadetakit taas niskaan! 
Sitten ryhtyi maisema vaihtumaan. Pimeässä yössä kiidimme 
Jyllannin niemimaan halki Koldingin läpi Frederikan laut-
tasatamaan. 
Vähän Beltin yli Middlefart'iin Fyn halki Odensen kautta 
Nyborgiin. Siellä seisoskelimme aikamme odottaen sitä toista 
lauttaa koleassa yössä. 
Menimme yläkerran matkustajatiloihin, baari oli toki suljettu 
tähän aikaan pikkutunneilla, ja nuokuimme sen 2,5 tuntia 
kovilla penkeillä kunnes hytin ikkunoista kajasti Korsör'in 
satamavalot. 
 
Pyörälle ja menoksi. 
Sjelland oli yhtä/samaa hämärässä vilistävää maisemaa, 
jokunen tietyö jotka - muuten - olivat erittäin hyvin merkattu 
valtavilla: miehenkorkuisilla pyöreillä liikennemerkeillä jotka 
osoittivat selvällä nuolella mistä tuli ajaa. Ja pimeässä nauhana 
killuvilla himmeillä ja kookkailla mattalasipalloilla oli luotu 
'kuja' tietyömaata ohittavalle autoilijalle mistä ohjastaa kulkuneuvonsa oikeaa reittiä työmaan halki kunnon asvaltin alkuun! 
Ihailimme sitä Yamahan selästä ja kaasuttelimme jälleen kohti Kööpenhaminaa. 
Esikaupungissa käännyimme kuitenkin kehä III:selle, A3-E4-viittojen mukaan pohjoiseen kohti Helsingör'iä. Meillä ei ollut 
enää aikaa eikä oikein rahaakaan mennä 
Köpikseen. Ja mitä siellä olisi yksi aamuyö ja 
sitten taas olis pakko lähteen heti eteenpäin? 
 
Aamu jo sarasti, kello ei ollut kai paljoa vaille 
kuutta kun altamme kuuluva moottorin luotet-
tava, tasaisen unettava jyry katkesi, muuttui 
voimattomaksi kurinaksi - pamahti vetämään 
voimakkaasti ja vaimeni kohta! 
No; mitä helvettiä nyt? 
Veto hiipui, hiipui vauhti... Siinä taas olimme 
tien vierellä. 
 
Kapusimme alas kulkuneuvolta. 
- No mikä helvetti siihen nyt tuli? 
ärhenteli kuski ja jälleen aloitimme vian met-
sästyksen. 
Ne tulpat olivat tietysti mielessä melkein pääl-
limmäisenä ja siis kassi irti, työkalupussi esiin. 
Tulppa-avain: 
- Ei helvetissä! Tää on melkein kuin iskemä-
tön. 
Timi nuuski läheltä tulppaa! 
- Ei oo saanut liikaakaan, kun bensa ei haise? 
Mikä hitto nyt? 
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Tulppa näytti varsin hyväkuntoiselta. Pyyhimme ja rapsutimme sitä varmuuden vuoksi kunnes katsoimme toisiamme ja 
sanoimme melkein samaan ääneen - samoin sanoin: 
- B E N S A   E I   H A I S E ! 
Bensahana? Normaaliasennossa ON; eikä reserve'ssä! 
Tulppa kiireesti kiinni, hana vara-asentoon ja potku - toinen: ja 350 ccm jyrisi tyytyväisenä tyhjäkäynnillä niinkuin ei mitään! 
Sehän olisi vain pitänyt tässä vaiheessa kääntää varatankille! 
 
Lastatessamme kamppeita takaisin juttelimme, että olisihan sen pitänyt arvata! Olimme tankanneet Fanøssä ja sitten ajaneet 
halki koko Tanskanmaan ja vielä ihmettelimme että mikäs nyt - kun syynä oli vain se, bensa oli väissä: kuluuhan sitä kun satoja 
kilometrejä ajetaan! Että ei mikään ihme vaan paremminkin fysiikan luonnonlakien mukaista, että suunnistaa tankkaamaan! 
 
Siis: suunnistimme sitten tankkaamaan. 
Oliko Kööpenhaminan vaiko jo Helsingörin esikaupunkia kun käännyimme loivan alamaan jälkeen oikealle loivasti käänty-
vässä mutkassa vasemmalle huoltoaseman pihaan. Joka toki oli kiinni mutta siinä oli valot yhdessä automaatissa josta joku 
paikallinen oli liruttamassa lientä autonsa tankkiin. 
Katselin sen hetken tankkausta odotellessamme sitä aamun harmaan punervaa aukeamista kun kaikki oli vielä niin hiljaista ja 
vaisua.. Koleaa… Viileää.. Vihdoin automies sai tankin korkin paikoilleen ja Timi valutti käsijarrulla hilliten hiljaista pyörää 
lähemmäs bensamakkia. 
 
Kohta työnsimme Kruunuja koneeseen ja Yamahan tankki sai täytettä! 
Nyt täytyi muistaa kääntää hana jälleen ON-asentoon ettei myöhemmin tulisi "erityisen yllättävää" tilannetta! 
Ensi polkaisulla japanilainen kulkuneuvo jyrähti toimintaan, ukot satulaan ja Helsingörin satamaan. 
 
Koleassa aamutuulessa sitä tuppasi heräämään seistessään aamujunan ja lautan kaiteen välissä odotellessaan Ruotsin rantaa. 
Matka-aika oli siinä parikymmentä minuuttia ja kävimme palelevaisina yläkerrassa ostamassa pikku kupit ja voileivät taju-
amatta niiden sikamaista hintaa.. 
Lautan keinahdellessa laskusiltaa vasten asetuimme pyörälle ja jyristelimme Helsingborgin halki Hälsovegenille ja E4-tielle! 
 
Sen aamun maisemista eipä minulla ollut juuri 'hajuakaan' nuokkuesani Timin selän takana. Ja oliko Etelä-Ruotsin maisemilla 
niin väliäkään? 
 
TUHTI TAUKO 
Toki jossain vaiheessa piti sitten pitää pikku taukokin. 
Eikä siinä aikailtu, pyörä vain bussipysäkille, kasseja auki ja ruokaa (voileipiä) naamaan. Sinappia makkaralle, kaikki hyvin. 
Totesin Timille käyväni 'tuolla puskassa' jatketaan sitten. 
 

Meninkin 'asioimaan' ja kaikessa rauhassa touhusin hyttysiä hätistellen ja tullessani kumitakkia napittaen huomasin, että kuski 
oli oikaissut selkäänsä ojan yli lojumaan jätetylle lankulle. 
Siinä silmät ummessa odotteli minua aamupäivän auringon lämmittäessä vähän kerrassaan paksujen ajovaatteiden läpi! 
Venyttelin ja haukottelin mojovasti ja tulin Timin viereen viitaten pyörän suuntaan kun huomasin liikenteen hälyn seasta 
erottuvan kevyen kenttäkuorsauksen! 
Jaaha. Että kuski otti pienet nokoset. No, ei se mitään. Istuuduin 
vähän matkan päähän, odottelin. Ja odottelin. Eipä tästä taida 
hetkeen mitään tulla joten hain paremman paikan metsän reunasta ja 
ojennuin täysissä tamineissa minäkin selälleen. 
 

Tiedä häntä kuinka minä mahdollisesti olin nukkunut mutta mahtava 
ison rekka-auton jyry herätti minut ja katselin silmiä siristäen sen 
katoamista pitkän suoran päähän. 
Vähän matkan päässä oli kilpi. Nousin ja tallustelin lukemaan sitä. 
STOCKHOLM  507 Hmmm… 
Katselin Stima-kellostani ajan kulua. Kyllä minuakin nukutti ja 
maleksin katsomassa paikkaa johon käydä mutta tuo tie ja liikenne 
pitivät niin pahaa elämää, etten saanut unta millään... 
 

Kaksi tuntia norkoilin kunnes aurinko meni pilveen. Kesti aikansa 
kunnes Timi alkoi kääntelehtiä kuin vetääkseen peittoa päälleen 
mutta ollessaan pudota kaidalta lautasängyltä heräsi sitten vas-
tentahtoisesti ja totesi tilanteen. 
Ihmettelimme katsellen kelloa. Eihän meillä pitänyt olla mitään 
kiirettä Kappelskärin lautalle, sehän lähti vasta iltakymmeneltä, 
mutta nyt aikarautamme osoittivat että syytä oli kiiruhtaa ja reippasti. 
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KIIRE? KIIRE ! ! ! 
Kipaisimme kulkuneuvolle ja potkaisimme sen vauhtiin. 
Mutta 'leppeä' kesätuuli oli virinnyt ja - tottakai - se oli vastainen; kuinkas muutenkaan! 
 
Nyt Yamaha oli kiusallisessa välissä. 
Vaikka kuinka yritti nelosella päästä 130 km/h päälle niin aina kun heitti viitosen, niin vauhti armotta hyytyi! 
Ei - vaikka oli selvä alamäki, - ei tullut menosta oikeen mitään! 
 
Ja rekkojenkin varjossa oli toivotonta yrittää peesata, nehän ajelivat vain tuommoista 90...110 km/h! eihän siitä mitään tulisi: 
Tällä vauhdilla jäämme Kapellskärin lautasta kuin eno veneestä! 
 
Sitten kunnon moottoripyöräilijällä on vielä yksi niksi takataskussaan: Timi karjui tuuleen minun kuultavakseni, että: 
- Nyt äijä kumaraan! 
Hän kyyristyi alas, viima iski puhurin lailla kimppuuni; ei auttanut, kumarruin Timin selkää vasten. 
Pykälä neloselle - luukku auki - viitonen: no nyt pärkkele! Yamaha alkoi lentää! Kumea ärjyntä pauhasi allamme ja ohittelimme 
lainkuuliaisia ruotsinveikkoja toinen toisensa jälkeen. 
 
Hätäisinä pyörimme vielä Tukholmassa kun pohjoiseen johtava päätie/katu oli hukkua silmistä! Apua! Roslagstull... Tonne! 
Täyttä kiitoa kapenevia teitä Kappelskäriin ja männikön takaa punainen kylki VIKING LINE tervehti meitä! 
Ööööh... Ajoissa! 
 
Laivaan päästyämme etsimme toki paikka levähtää. Matkatavaralokerikon alla oli tilaa kahdelle jotka käyttivät makuupussia, ja 
kuorsasimme kotia kohti laivakoneiden jytistessä vuorostaan jossain syvällä allemme. 
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JÄLKIKIRJOITUS 
 
Timi ajoi sitten  UZ-812 'lla pitkälti toista sataa tuhatta kilometriä, ennenkuin vaihtoi pyörän Suzukin T500J'hin! 
Siinä lopussa ennen myyntiä Yamahan moottori kilisi ja helisi kylmänä kuin porsliiniastiasto mutta lämmettyään siinä oli sekä 
iskua, että potkua vaikka muille jakaa. 
Äänitimme kerran minun kannettavalla avokelanauhurillamme (TELEFUNKEN TS302) tuon ikimuistettavan moottoripyörän 
"soundin", ja erityistoivomuksesta se on kuultavissa meillä ennalta sovittavana aikana! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Eikä Fanø ollut aivan hukassa! 
Kävimme vaimoni kanssa kesällä 1975 pienellä vihreällä Tippa-Rellulla UCE-406 myös Fanøssä asti ja Etelä-Ruotsista 
löysimme paikallistieksi muuttuneen tien varresta nyt tuon paikan kilpineen jossa Timi oli ottanut makoisat päiväunet.... 
(se lauta oli korjattu pois..) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se onkin kokonaan toinen juttu, kuten myös viimeisin 1987 asuntovaunulla käynti Fanøn yhä edelleen minua kiehtovalla ranta-
hiekalla. 
 
Ja kunhan kerkiän - viimeistään eläkkeellä -  tulen jälleen käymään Fanøssä.... Jäiköhän sydämeni sinne? 

 


