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Der er sket det beklagelige, at Lyngtofte Kro
har ferielukket den dag vi har arrangeret
foredrag med Enfield Bullet importøren.
Derfor er arrangementet flfiet til den

28. oktober 1989
- men fodsat på Lyngtofte Kro kl. 14.

Foredrag:

Enfield Bullet
lmportør af Enfield Bullet, Nicole og Jens
har været et smut i lndien på fabrikken

"Enfield lndia Ltd,", som de vil komme og
fortælle om og vise lysbilleder.

- Og om alle de oplevelser og genvordighe-

der der dermed fulgte. Motorcykelmodeller-
ne er fremstillet næsten uændret siden
1958.
Nicole og Jens vil efter planen naturligvis
komme standsmæssigt kørende på en End-
field Bullet, som vi så kan få rig tejtighed tit at
studere og beundre på nært hold.



Sommerferie 1989
Tirsdag den 18. juli drog hele familien alsted
på ferie. Himlen var spækket med skyer
som bestemt ikke lovede for godt. For et
gammelt ordsprog siger: "Ven e himmel
lichne en fårmaue, gi det rejn in manne
dau".
Men helt så galt gik det nu ikke, skyerne
holdt læt. Ved Bække caleteria holdt vi
første fourageringspause. Man må altid
kalkulere med at cafeteriabesøg i ferien
hører til dagens højdepunkter når man har
børn med.
Skyerne var der stadig da vi var færdige,
men vi lortsatte nu fortrøstningsfuldt, ad
små veje gik det, gennem Vejle-ådal, som
virkelig sagde spar-2 til alt andet landskabs-
mæssigt.
Hist og her var der poppeltræer langs
vejene, ligeledes kønne gamle bondehuse.

"Det ser ud ligesom i gamle dage", sagde
Jannie.
258 km senere holdt vi første rast ved HAR
camping ved Arhus. Trætheden havde
meldt sig og kludevillaen blev hastigt slået
op, for straks derefter at frådse i madvarer
fra købmandens butik. - Og himlen var
bare blå, ligeså blå som man altid ser den
på cowboyfilmene.
Vi nød stilheden på den mennesketomme
plads, men det fik ende, da togplanen trådte
i kraft. Men hvorfor den var mennesketom
her i højsæsonen? - Om det s§ldtes den
lidt afsides beliggenhed, eller togene der
kørte hele natten i stereo (dvs. på begge
sider af campingpladsen), det vides ikke
med bestemthed. Søvndrukne (eftersom vi
havde "medvirket" i hele togplanen om
natten), gik det videre næste dag til Djuers-
land, langs blomsterprydede grøftel<anter,
grønne marker m.v., som vi er så lorvænnet
med her i Danmark.
Det var dejligt al se, at der mange steder på
vejstrækningerne var plantet nye træer som
igen tiltrækker et rigt dyreliv. Her øst for
Randers lå Jyllands Herregårdsmuseum,
hvor landbrugsmuseet også hører hjemme.
Her kan man følge dagligdagen hos bønder-
ne, lra galme dage, som beslemt var et
slidsomt arbejde, lrem til idag, hvor maski-
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nerne har overtaget det meste af arbejdet.
Der var også arbejdende værksteder med
forarbejdning af hør, lige fra brydningen til
skætningen og heglingen.
Ligeledes kunne børn og barnlige sjæle lave
liltbold. Ulden skulle først kartes, for derefter
at lægges om en halv korkprop, så blev hele
herligheden dyppet i sæbevand og nulret og
rullet godt. Når det var gjorl, blev den s§llet
i rent vand og så var den færædig. Kun
tørringsprocessen manglede så! - - (vi

kunne jo så passende spænde den efter
motorcyklerne).

Al traktorer var der mange spændenr'
imellem som en lnternational fra 19fi,
(petroleumsmodel), en Fordson fra 1920,
Massey Harris 3, John Deer, Fordson
Major, BMB Plowmate, David Brovn 1957,
Lanz, Farmall, Dankhorse, BM-Bolinder
Munktell og Massey Ferguson, som jo nok
er svær at komme uden om når talen falder
på traktorer.
Der var dog også nogle stykker af det
nymodens kram.
Efter at Jannie havde lavet sin filtbold færdig
og vi set traktorer, gik turen videre gennem
Ålborg Tunellen, men lige inden krævede
maskineriet lidt livseieksir efter 397 km
kørsel.
I Alborg{unellen "stod" køretøjerne i bog-
staveligste forstand som sild i en tønde. Det
tog sin tid, og maverne skreg efter en Big
Burger, som vi fik i Hjallerup, så vi kunne
fortsætte til vores campingplads ved Lyngså
strand.
På pladsen fordrev vi tiden med at spis§!7
6r1;oks, "plyndre" købmandens butik og
høre radio. Den ene aften var der endda
Motormagasinet om danske motorcykler, så
det var sandelig helt i motorcyklens tegn.
Ved stranden kunne man til stadighed
glædes over de små ting her i livet - som
f,eks. samle strandskaller, finde flotte træ-
rødder, kæmpe sneglehuse m.v. Men i år
var det laktisk noget al en køreprøve at
komme ned til marken hvor vi residerede for
os selv (næsten da), da vejen/hjulsporet
bestod af et tykt lag sand, var det ikke altid
mc'en ville som vi ville, så det kunne være
lidt sværl at tæmme de 67 hk i sandet.



De næste par dage gik med at køre lidt
småture rundt i de omkringliggende byer. I

Sæby handlede Jannie ind itøjbutikkerne og
sprængte budgettet for det næste år, ved at
bruge hård sønderjydsk valuta som aldrig
før. I Frederikshavn besøgte vi en "veteran-
ven« som tidligere havde hjulpet os med et
krumtapshus til Triumphen. Vi så bl.a. også
Bangsbomuseet igen og fodatteren Johan-
nes Boolsens Stenhave, som var grundlagt i

1939-1973. Samlingen blev så købt af
Frederikshavn kommune og overdraget til
museet. Forfatteren samlede rav, sleb det
og forarbejdede det til smykker og byttede

- 
så med sten, ialt ca. 1000 sten er det blevet
til itidens løb. Hovedsageligt brugssten som
møllesten, jættestuesten, ambolte, milepæ-
le, kværnsten, slibesten, skålesten, oldtids-
kværne, mortere, fortøjningspullerter, stol-
pesten osv.

Derefter så vi Ellingåskibet fra ca. år 1 100,
og en udstilling fra krigens tid, en sjov
udslilling med hårkunst, og sluttelig en
vognsamling.
Herefter gik vi en lille tur i skoven, som
havde tilknytning til godset. Der skulle efter
skiltningen være både sikahjorl og kronhjort,
men dem så vi nu intet til.

Efter denne kraftanstrengelse satte vi os
ved åen og nød en is og så lidt på karper og
guldfisk. Ænderne kunne godt lide at nappe
karperne lidt på ryggen hvis de ikke flyttede
sig hurtigt nok. Herefter gik turen til Tuen,
med en lille indlagt pause i en skov i

\U/ nærheden, hvor vi nød den medbragte kiks,
banan, øl og sodavand - en skønsom
blanding, ærlig talt.
Vi ville ud og se ørnereservatet, men de
lukkede først op kl. 17, så publikum kunne
overuære affodringen. Og mens de sløve
BMW-padder lå og flød ud i græsset, kom
en ældre mand tøffende forbi på en gammel
BMW, og det kan være at de sløve padders
sanser atter blev vakt til live og øjnene kom
på stilke.

Endelig havde klokken sneget sig hen mod
17 og vi kunne stille op i den kilometerlange
kø, tor at se ørnene. Det var en halvdyr
omgang, 35 kr. for en voksenbillet, men det

var rigeligt pengene værd. Fotografen Frank
Wenzel foreviste kongeørne og havørne
plus falken. Ørnene blev fodret med hønse-
hoveder, som nok så nonchalant blev
grebel med næb eller klør. Og så skulle i

høre nogle kvinder hvine, da et af hønseho-
vederne lande mellem publikum, det var
meget skægt.

Udenfor fik vi lejlighed til at bese de statelige
fugle i deres rette element, sikke nogle
flyvefærdigheder, det var virkelig en god
oplevelse.
Næste dag pakkede vi vore syv ting og drog
hjemover. På vejen hjem ville Jannie gerne
se et ravsliberi, som der er så mange af idet
nordjydske. I Gerå landt vi et lille et, som
samtidig fungerede som en slags egnsmu-
seeum med gamle ting og sager, lndehave-
ren var en ældre mand, som var god til at
fortælle om alle former for rav og fundste-
der. For at skille ægte rav fra falsk/syntetisk,
lagde man det iet glas med 15% sallvands-
opløsning - det falske rav gik til bunds og det
ægte flød ovenpå. Han viste os også et
kæmpe stykke mexikansk rav som næsten
var helst sort, det så ud som der var nogle
ubestemmelige ting i det, men det var en
slags luftblærer der danner sig når rav bliver
opvarrnet, og herefter ikke mere er så
eftefiragtet. Det var ikke det som var ungt,
der var det mest eftertragtede til at lave ting
af, men detdervar30 mill. årellermere.
Vi ville hetefter have været med den lille
hyggelige færge fra Hals til Egense, men
der var kraftig kødannelse. Også Ålborg+u-
nellen havde kødannelse, så langt øjet
rakte, så det blev broen i Ålborg vi måtte ty
til i »nødens time", for at komme over
Limfjorden.

Herefter kørte vi ned til Pouls mor (det gode
spisekammer) på Viborg kanten. Jannie
skulle nemlig være der en uges tid på ferie
- vi to halvgamle måtte så køre til sydhav-
søen Als alene og efter 1050 km var vi atter i

Tandsret -,Byernes by". 
Margit
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kommende

Onsdagsmøder
25110 Viviog Steen, Diernæsvej 119.

Videoaften
15111 Anne og Jørgen Thrane, Langbro-

gade 34, 6400 Sønderborg kl. 1 9.

Generalforsamling
26|11 SMCC's generalforsamling på

Lyngtofte Kro ved Genner kl. 14.

Julestue
10112 Julestue med gløgg og æbleskiver

på Lyngtofte Kro kl. 14.

Husk en lille pakke til en værdi af
mindst 20,- kr.

Stumpemarked
11111 iHerning.

Dansk Veteran nic-klub
9112 Julestue på Folkehjem i Abenrå

Generalforsamling
på Lyngtofte Kro søndag den 26. november
k|.14.00.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent, referent.

2. Formandensberetning.
3. Kassererens beretning.
4. lndkomne forslag.

5, Kommende arrangementer.
6. Konlingent.
7. Valg af: Formand

Kasserer v
Bestyrelsesmedlem
Revisor
evt. suppleant.

8. Eventuelt.

9. Nye nredlemmer.

Evt. forslag til generalforsamlingen sendes
til SMCC, Steen H. Eriksen, Diernæsvej
1 19, 6100 Haderslev, tlf. 74 57 58 55.

Bestyrelsen

Enlig landmand søger ung pige med egen mc.
PS! Send venligst foto - af motorcyklen.

Redaktion, best.medl.: Steen H. Eriksen,
Diernæsvej '119, 6100 Haderslev.
Forkvinde : Margit Christensen,
Mommarkvel 31 5, Tandslet, 6470 Sydals.
Best.medl.: Poul Madsen,
Mommarkvel 31 5, Tandslet, 6470 Sydals.


