…vi fortsætter turen rundt i landet for at interviewe en række Super Seven kørere….
Vi er nået til Hjørringkanten hvor den danske mester Steffen Hansen bor. Vi ankommer op ad
formiddagen og møder to ældre kvinder med dannebrogsflag i hænderne uden for havelågen. Begge i
cottoncoat, plisseret nederdel, ål i strømperne og udtrådte sko.
Hej... Hvad sker der lige her?
Vi venter på Steffen og hvis vi er heldige får vi en autograf? Han er så nuttet. En rigtig snuskebasse…
Joh……Har i ventet længe?
Ja, vi kom i går aftes og det har været en lang nat, men vi VIL se ham og vi går ikke hjem før han kommer
ud…nemlig.. . De giver sig til at skråle og vifte med flagene: STEFFEN, STEFFEN KOM NU FREM ELLERS GÅR
VI ALDRIG HJEM…HEJA HEJA HEJA…
Hold helt op…i er ihærdige…
Nu dukker hans far, Ivan, op ved vinduet iført pyjamas og nathue og så bryder helvede løs.
DER ER HAN hviner de. ÅHH….. HVOR ER HAN NUTTET…. De vifter med flagene og svinger med
håndtaskerne.
Ivan kaster sig ned bag vindueskarmen..
Øhh…det er altså ikke Steffen . Det er hans far, Ivan…
SKA’ DU VÆRE FRÆK DIN HVALP, hyler de i kor og svinger håndtaskerne. Jeg bliver ramt i solar plexus og går
i dørken.
Så ka’ du lære det din Køvenhavner. Tror du ikke vi har øjne i hovedet. Det VAR nuttebassen selv…nå.
I samme øjeblik kører Steffen, iført solbriller og charmeklud, op foran indkørslen i en kæmpe lyserød
Cadillac med flødefarvet indtræk. På passagersædet troner to lyshårede piger i den kønsmodne alder. De
kigger beundrende på ham.
Nå, siger en af furierne…der kommer nok flere fans, men VI kom altså først…
Jeg rejser mig og børster støvet af. Hej Steffen, hvordan går det?
Hej hej…hvis du vil have en autograf må du altså vente til jeg har fået morgenmad…og du kan godt be’ de to
gamle lebbere fise af… jeg er optaget
Jamen Steffen kan du ikke kende mig? Det er Hans…jeg lærte dig at køre wetrace…
Han tager solbrillerne af…Nåh…er det dig Hans. Hvad laver du her?
Jeg er ved at skive lidt som optakt til afslutningsløbet på Djursland. Har du tid til et kort interview.
Ja da…i to puttehøns sig pænt goddag til Hans… de er meget intelligente. Hende til venstre bruger D skål
hende til højre F skål. Jeg er mester på flere områder ka’ jeg godt betro dig…he he he…det er skønt at være
Superstar...Kom bare ind Hans og få en kop kaffe og en autograf.

Vi går ind og møder en ophidset Ivan der har tabt nathuen. Hva’ fan’ er det for nogen fugleskræmsler du
har stillet op derude, råber han. FÅ DEM VÆK… brøler han og hamrer en næve på størrelse med et
brønddæksel ned i bordet. Ellers får de den onde-lyne-mig et skud hagl i røven.
Så så far…slap af…du ved jeg har fans i alle aldersklasser. De smutter nok til vinter når det bliver koldt.
Nå Steffen…Hvad er dine forventninger til afslutningsløbet. Vinder du igen og har du lagt en strategi?
Jeg vinder tidtagningen og begge heat og sætter banerekord undervejs…jeg behøver igen strategi…det
kaldes talent gamle…
…det er ellers Carsten Lauridsens favoritbane. Han er hurtig og vist nok indehaver af banerekorden…
Det lange hyl…jeg kører skærmene af ham…han kører bil som en trebenet hest galoperer…han er
for gammel og senil til race…han sku’ sidde hjemme i Varde og strikke fodvarmere…det ska’ jeg nok sige til
ham…
…der er også Christian Sørensen og Mikkel Holch…de kan vel også udfordre dig?
NEJ…i hvert fald ikke. Sån’ et par hanekyllinger. Christian er færdig med fyrre og Mikkel sveder tran bare
han ser mig…det kan jeg godt forstå…de kommer i sækken begge to…
…Wau…du har da selvtilliden i orden…
Yep…og jeg har noget at ha’ den i…hva’ sir’ i piger? Vinder Superstar på Djursland...som sædvanligt?
Jahhh hviner begge…
Og hvad er præminen denne gang? Det samme som sidst?
...begge piger fniser og ser lykkelige ud…
...det er skønt at være superstar Hans, men hvor sku’ du vide det fra? Ha ha ha…
Nej det har du da ret i. Tak for kaffe og autograf og så ses vi på Djursland i weekenden.. hej hej
…hej hej …(grinende) kør forsigtigt… men det er du jo go’ til Hans…ha ha ha…

