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Bendt har benzin i blodet
Passionen er vokset og fylder i dag et helt motorcykelmuseum
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Ved indgangen til Hedebo Camping i Sæby bor Bendt Christensen
sammen med fru Inger og det har de gjort i rigtig mange år. Og herfra
dyrker Bendt sin helt stor hobby, motorcykler.
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Og er der noget Bendt har en helt særlig passion for, så er det især
motorcykler, men også biler og helst de gamle af slagsen.
- Jeg fik min første motorcykel, da jeg var ganske ung, fortæller Bendt og
forsætter:
- Det var en Vandra med remtræk, som jeg købte for kun femten kroner og
så kunne den endda køre.
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- Dét blev starten på min livslange passion, som jeg stadig den dag i
dag,og som jeg dyrker og nyder, forklarer Bendt.
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- Jeg har altid haft en stor interesse for motorcykler og biler, fortæller Bendt
Christensen, som trods sine 87 år stadig er med på sidelinjen, når der hvert
år afholdes træf for både motorcykler og biler på og ved Hedebo Camping.
En gammel tradition
I 1980 startede traditionen med et motorcykeltræf, som blev lagt fast den
tredje tirsdag i juli, hvor Bendts gamle Nimbus og Nordjysk Ventage
motorcykelmedlemmer og venner mødtes, for at dele deres fælles
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interesse, nemlig motorcykler.
Det blev en tradition, som har været vedligeholdt lige siden, kun afbrudt af
Corona, som i forvejen havde skylden for mange andre aflysninger sidste
sommer.
En tradition, som startede i det små, hvor motorcyklerne med aviser under,
så der ikke kom oliepletter på fliserne, blev linet op inde ved Bendt og
Ingers hus foran svømmepølen.
En årlig begivenhed, som i starten samlede tyve til tredive
motorcykeldeltagere, som Inger og Bendt bød på grillkylling med tilbehør.
Men som årene gik og antallet af deltagere og interessen for
arrangementet steg, blev menuen lavet om til pølser med brød. For der skal
altså noget af et køkken og en friture til for at tilberede grillkyllinger til over
ethundrede motorcyklister.
For rygtet om den gamle klubs træf spredte sig til hele Danmark, og er nu
blevet til en hel event, som mange motorcykelentusiaster i dag planlægger
deres ferier og køreture efter.
Motorcykelmuseum
- Jeg har jo samlet på motorcykler i mange, mange år. Og det er så blevet
til mit motorcykelmuseum, hvor jeg nu har over ethundredeoghalvtres
forskellige motorcykler udstillet, fortæller Bendt, som kan historien til og
om de mange motorcykler ned til helt små detaljer.
- Campingpladsens motorcyklemuseum er åbent for alle interesserede i
højsæsonen alle dage mellem klokken 19 og 21, inviterer Bendt og
forsætter:
- Passer det tidsrum ikke, så er jeg en fleksibel herre, som kan kontaktes
med aftale om et andet tidspunkt.
Og hvilket køretøj har så den største plads i Bendts hjerte?
Til det spørgsmål svarer Bendt kort og godt: Hvilke af dine børn elsker du
mest? Tja, det kan man jo ikke svare på og da slet ikke i avisen.
Men spørger man nu fru Inger, så kunne hun faktisk fortælle, at den røde
og flotte Alfa Romeo fra 1957, som Bendt også har. Lige dén bil banker
hjertet vist ekstra hårdt og hurtigt for.
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