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OleNsrretranders
vedTR-Club-DK
2s-drsjubiteumfracampingplads
fortaller omfestaftenen
til
riddersalellerhvordanTR-folket
presenning
ndedefra
pd vddtgres tit debonede
gulve.
Beggeudsagnovenforer ganskerammendefor den udvikling,derer sketsAvelreeltsom
symbolskmedklubbeni de forgangne
25 Ar.
TR-klubbenspranglangtom lenge ud af verktojsskabet,smed kedeldragterne
og de
olieplettede
cowboybukser,
og kunnepludseligogsAoptrede i langekiolercigsmoking.
Med6t synesalle,hvilketfaktiskvarover80festkledtedeltagere,at det vardennaturligste
tingi verden,at siddevedfestdakkedeborde,meddamaskduge,
sslvbestikog kandelabre
og ladesig opvarteaf diskretetjenereog skonnefynskeservitricer
i omgivelser,
derosede
langtvak historieog diskretklasse.Hvor var det dog befriendeefter sA mangeAr pA
campingpladser
og feriecentreat se TR-folketfolde sig ud i omgivelser,
der perfekt
matchedede smukkeklassiskebiler,hvorafca. 50 var madt,og helt naturligtpassede
ind billedetog prydededenstorelukkedeslotsplads.
Rammenom aftenensfestmiddagvar HvedholmsSlotsstoreriddersal,der ligeakkurat
kunnerummede mangedeltagere.Riddersalen
er vel nok slottetssmukkesterum,der
udoversin smagfuldeindretning
medantikkemsbler,en klassiskengelskmarmorkamin
og et antalstoreprismelysekroner
ogsAharet utroligflot ornamenteret
traloft.
Den lekre trerettersmenu og
de udsogtebulgarskevine tra
slottetsegenvinkelder var en
kulinarisknydelse, der ikke ligefrem ledte tankernehenpAtidligeretidersgrillmadomkringpresenningen pA
grespl€nen pA
Heatherhill
Campingplads.
Selskabetvarbenket ved mindre
bordeog bordplanen sikrede,at
allevar godt blandet,hvilketvar med til at skabeen god stemningog undgAde nesten
obligatoriskeklikedannelser.
Enkeltetrofastetyske TR-parog et enkeltsvenskhavdeogsAsnegetsig ind, og var
sAledesmed til at givefestenet internationalt
islat. HenrikVikelgaardvar ikke uventet
udpegettil aftenenstoastmaster.
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Etjob som hanmestredetil fulde,mensomdog ikkegav hammegen.sved,,pA
panden,da
taler-lysten
menheldigvisikketalelysten
forengangsskyldvarrimeliibegrenset.Traditionen

roen
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Gormtog et hurtigttilbagedikpAklubbens
historie,og nevnte i den forbindelsede
svare og nogetturbulente
Ari starten,hvor
det varjagtenpAreservedele,
der var den
toneangivende
grundtil at vere medlem
af klubben,og hvor festerneog arrange-
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udvikling,dervarskethenoverArene,og kunnekonk'iudere,
at oe dengangmegetrustne
og ofte sorgeligtudseendebiler,der vaikendetegnetved klubbensstart,
nu var blevettil
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selvog ErikSsrensen.
Formanden
mindedesogsAMogensFischerder i mangeAr varen megetstorstottefor
klubben,bAdesom kasserer
og bladudgiver.
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Ingen jubileumsfe.st uden sange.

Genbruger ogsAengodting,sAklubbeni"huspoet",
aliasformandens
kone,Inge6havde

til jubilaumssansen,
os revykunstnerne,
atiasdentidtisere
fl9:"1:j
Pil"Slg_u_"lt
formandErik Sorensenog hans

k o n e E l l e n R a s m u s s e nh a v d e
komponeretikke mindreend to
hyldestsange
til de elskedebiler.
Dervar ikkeet Ee tort,og der blev
sunget bravt, blandt andet
a k k o m p a g n e r eat f E r i k , d e r i
dagensanledning
havdemedbragt
guitaren.
E l l e n sk u n s t n e r i s k e
talenter
velkendt,og kom ogsAtil udtryki
hendeshjemmelavede
revynummer: "Den tenksomme rengaringskore",der ifsrt blAkittel,tarklade, stor cerut og skureborste
causeredeover hverdagensfortredelighedermed umiskendelig
fynskaccent.
Nummeretvaktevildjubel,og varmedtil at sette denfestligestemningyderligere
et par
takkeri vejret.
Fsrsthenad 23-tidenfortrakselskabettil de tilstsdendegemakkerihvor
kaffenmedavec
og andredelikatesser
kunneindtages.
Som antarti programmethavdekluObenengageretet velspillende
band,hvisrepertoire
modsvarede
alderenpAsAvelbilersom festdeiiagere,
hvilketogsAkom klart til udtryki
danselysten,
der var kraftigtstimuleretaf de vellendtetoner fra 60 er slagere,lige fra
ElvisPresleytil The Beatles.
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Dansegulvbtvar fyldt
resten af aftenen,hvor
det var interessantat se
de efterhAnden
afdrende
T R - m e d l e m m efro l d e
sig ud iforrygenderockand-roll.

Hvem skulle dog
have troet, at den
var st meget liv i de
gamle klude.
Gormfik i en pauseindlagt et festligtindslag,
hvor han roste og takkede de tidligereformand for at haveholdt
grydeni kog. "Roserne"omsattestil langstilkederade,der blev uddeltundertaktfaste
klapsalvertil hverenkelt.
Trodsen mindreafbrydelsei forbindelsemed indtagelseaf natmadenved ca. 1-tiden
fortsattemusikkentil kl. 2, og der blevnok ogsApladstil enkeltsjusellerto herefter.Hen
ad kl. 3 kaldtehimmelsengen
kraftigtpAde trette ben,menda var selskabetogsAgodt
matte af dagensmangeaktiviteter.
Harderveret spogelserpAslottet, mAde vere godt skremte
efterdenneaftensfestog farveri
og som Ellensenereudtrykte
det:
"Det var ikke nsdvendigtmed
festfyrverkeri.Detvar meretiltrangt at tilkalde"de blAblink"
til at give ilt og kunstigtAndedrat til de gamfe",der igen
viste,at de kunnefestepAegte
TR-man6r.
Lad mig slutte af med at rette
en varmtak til bAdebestyrelse
og festudvalg for dette
fortrinligearrangement,som
jeg af erfaringved har kostet
mangekrafter at tilrettelagge
og gennemtsre.Detvar et arrangement
som vi er mange,der vil huskei langtid.
Og sAligetil sidster det io spandendeat tanke pa, hvadde nest e 25 Arkan bringe.

32

Kassererens
mareridt:
,:::!:::?,?":tyj:bgntgl:"n.atrave
karkurer
over,
hvad
jubi6um
et2s-ars
I,fl,in*:T_: at koste er-der artid
n"r
poster;
der
io
der
ri
igesom
:1PI:1T"_tit
\q
kommer
rrvrvf

\rYvl,

henad
j
"n
alq
-l
har
ien
J";
il",*iiiffi
ilH#:ffi
!"ffi:
f lsbeaf stabelen,
H?1
I,1llp
f e fik jeg henvendelserfra
jubifeet
ttd
tsr ::::
selveil,
skutle
I Ltgt I D|(JU[g

anden i bestyrelsenoffi, at de lige skulle brug"

*

bAdeden ene og

"n-t"l

kr. til dette og hint.

lgbrive
meset
dyrere,
endvihavde
katkureret
med.
*y^:::I:,1':31T:!1 1d:I9 hglyif
OOd weekenrl

.lan har i rv.'r^^^

i fnrhinrlalca
eller
clct

anrlct
ikka

nrar{

i.,l^it-^-

\/aralaai

r{anna

A- : tr^-^
r I

rrr^J^^

.r4rh^

rfi;;ff;?I":i
ffi##:ffi::?
ffi',[""':'T:::l

r-:rr-r r I

-r^---:-

Q+^--:-

ffi;HE3J"fl:;
#"il;'
i,a',"r"
#;li;JJI'ililX
"

^

--_

^t-r^ ^^)^
^t^lidttristvejr.IngenhbektageOe
iig.
lirft +ric+ rrair lnrla^

atrarati taxaer
titdetyskere,
dervar
l"1tfj,:-iii:tflJ:':1",j'?,9:_tserikke.lykledes

;'.i'Hllil;iT.Iil

taxaertif demkl.ca.2, menda vi da
fsrst skulletil at have natmad,
mAttejeg bede receptionisten
om
at annullerebestillingen.
Desverre
komtaxaernei det samme.Chauf_
tarernevar utiffredse/fornarmede
ove[ at de havdekart turen ud til
slottetog ikke kunnefA kunderne
med hjem.Vi foreslog,at de skulle
kommeigenom en halvtimestid,
meddet villede ikke.Vi kunnebare
ringetil et andettaxaselskab.
Det
gjorde receptionistensA, og efter
nogenventetidkom der en taxa,
somde flesteaf tyskernekartemed.
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ogjegogformanden
medkonekunneogsagatii kt;.
Dagenefterfik ieg mit livs chok, da receptionisten
presenteredemig for den samlede
regningtor arrangementet.
Jeg betalteikke straks,men trak mig tilbagetil et
bord i
restauranten,
hvorjeg gav migtil at regneog checketal. Menr,"gnii-rgen
god
var
nok,
og
jeg udstedteen checki klubben,n"un-,
s9m1eodArligvar klaroi",; om der var dakning
for' Lettererystetsattejeg mig og fik en sl. vbLten
- . -.-' ' ei
-'' at manaltidskallaveet overstag,
indenmanbederom regningen.
I ugerneefterjubileet ringedeformandenom udleg
hanog andrehavdehaft,og jeg kan
beroligeallemedlemmerne
med,at klubbenikkeei gaettillit. vi harligepenge
til dette
blad'og hermeder kassentom,sAmedlemmerne
kanglede sigover,at kfubbenspenge
ikkestArog trekker rentelmener udbetalttil fest
og fornojelse
til glede for medlemmerne.
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PerLembberetterfraden20/10-2000

Concourpa Hvedholmsfot
Ja vi kanjo ligesAgodt begyndeved afslutningen,
nemligkonkurrencens
resultat.

1'tpremieGormSchmidtmeden TR6 fra 1970,Reg.Nr.CS40 169
2ndpremie PerLembmeden TR 8 fra 1980,Reg.Nr"RV21 404
3'dpremieHansJensenmeden TR5 fra 1969,Reg.Nr. TR 31 1g0

Hvemvardet somfik
fsrstepremien.Ja
hvemandenend Gorm.
DetmAsAhersigesat
hanigeni Aroverraskede os allemeden lige
sArenog perfektTR 6,
som hanaltidgor.Det
er da svert at slAen bil
der er i sAperfektstand
somGorm's.Hanhar
sorgetfor alt nedtil
mindstedetalje.Han
mAhaveet perfektfalkeblikfor de detaljer
der skaltil for at kunne
vindemangeAri trek.
Mendet er fortjentigen
i Ar.

Sd Tillykke Gorm.
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Andenpremieni rekkenaf
vindendedeltagerei vores
lille konkurrence
blev sAmend en af de nyeTR'er,
nemligen TR B.
Som Kurtbemerkede"en
af de nymodensbilermed
alle dens facilliterog lette
mAdeat lavedem pa ".
Bilensom andreklubber
ikke ville accepterepga.
netopsin moderneopbygningmedselvberendekarosseriog alt for meget
p l a s t i c .M e n d e n k u n n e
dog fe en andenplads
trodssinemoderneformer.
Ja hvad skal jeg skrivemere,det var jo min egen.

'Tredje
premien gik til en TR 5 fra
Sonderjylland,
Hanssomvi ikkehar
set sA megettil i konkurrencerne
gennemden tid hvorjeg har veret
medlemi klubben.
Her var der tale om en totalt
renoveret bil dog Abenbartmed
nogle enkelte fejl som blev
bemerketaf vorehArdedommere
n e m l i g K u r t M e j l g a a r d& O v e
Pedersen- se billedeunder.Hvad
de fandt ved jeg i skrivendestund
ikke. MAskekommer det nAr vi
sidder over en al, pA et senere
msde her nede i den sydjyske
afdelingaf klubben.

Destrengedommere... bagefter.

Traditionen
tro. menpokkerssvert !
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Peter T Bdwadt om sondagenpd

GrubbeMslle
I forbindelsemed klubbens25 Arsjubilaum pA HvedholmSlot,havdeJohnog Hanne
arrangereten smuk tur gennemdet sydfynskelandskab.Det gav fleregode natur-og
koreoplevelser,
og desva;rrekunnevi ogsAoplevede forfardeligeresultateraf orkanens
hargensidsteA[ hvoroprydningen
harmedfsrttusindvisaf opstabledestammer frastore
bareomrAderi skovstrekningerne.
Med i turen var forberedten perleoplevelse:
BessgetpA GrubbeMolle,-sombestfiraf
bAdeen vand-og vindmolle- hverfor sigforstAs.
EjerenNielsErikJervelund,
som vartadtpAmollen,og havdeboetder helesit liv,havde
forberedten megetfin orientering
om msllenshistorieog tekniskeopbygning.fkke alene
havdehanen storvidenom vandmsllen,
som harveret i familiens
ejesiden1918,men
havdeogsAhaftkraftertil at bevaremsllentekniskintakt.Fremtil 1960havdeden malet
jevnligt,og sidenhardengivet,,detdagligemd" til mslleejerens
husstand.
Derforkunne
vi fAen konkretdemonstration
af vandmollen
i driftmedagte malingaf korni stenkv@rne
pAgammelvis!
Detvirkersterkt at oplevelydenaf kvarnenog lugtenaf kornog mel,samtikkemindst
se det mekaniskdrivvark, somer opbyggethelti tr@,tumlerundtmedde storekrafter
viatretandhjulog en hArfinregulering
af kvernensformalingaf kornetgennemen sindrig
udbalancering
af den sverstekvernsten,der hedderlsberen.Hertilkommeren meget
omhyggelig
lejringaf kvarnstenene,
lsberenog ,,liggeren",
denunderstekvarnsten,samt
trimningaf laberen,sAakserneliggerkorrekti forholdtil hinanden.Alt er forarbejdeti trgF.,
reb og stensamtlidt smedejern.
Dervar leilighed
til at studeremekanikken
bAdenedefra,hvorvandhjulets
akselkommer
ind og ovenfraunderksrsel.Msllener underrestaurering
i drivverketfra vandhjulet,
og
derforblevkvarnenmidlertidigt
trukketaf enel-motor.Detoprindelige
vandhjuler 6gndret
ttl 22HKMahlerturbine,
som kanses idag.
MsllenliggersmuktpASvanningevej
2 vedet svingpAdengamlelandevej
mellemFAborg
og Assens,og en af de oprindelige
bygninger
forudenmsllebygningen
er bevaretfra 1800
tallet.Msllenkan daterestilbagetil 1500tallet,som aktiv.
Ca. 100m derfraliggervindmsllen,
der blev optartsom hollandskvindmallei 1892af en
tidligereeier.lgenharorkanensat sit spor:Helemollehatten
medvingerneblevrevetaf,
og derer en omfattende
genopbygning
i gang.Budgetteter over1 mio.,menda molleni
haj grader bevaringsvardig,
stottesgenopbygningen
af staten.
Dervarlejlighedtil at klatreop i mollenog besedet hele,og igenundresigoverdenstore,
gamleoriginale
tandhjulsmekanik.
Menmanskaltenke over,hvormangAri mallen- der
er begrensetpladstil mangegester,reb,hjulog lemmened,og derer ikketagetspecielle
hensynmed f.eks. gelandre pA lejderne.Msllener bygget i svert, smukt forarbejdet
tommer,og den nyehat er ved at vere klarmedtsmmer,der matcher.
lgensA vi en sindrigemekanisme
for justeringaf ,,loberen"
i kvarnen: Dentonstunge
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kvarnstenlsfteslet med en fodstang,og justeresiden rettehajdeover,,liggeren,,
underdrift. Kornets,,flydning"
skermed ,,vibrator",
som styresi rette position med en
slagshakklodsog aktiveresa f hovedaksen.
Degamlemsllebyggere
kunnenogletricks
med rebog simpletrestykker.
Msllensmekanikog justeringsanordninger
barer tydeligepr6ggaf bruggennemmange
Ar og vor vert beherskede
ganskeAbenbartbetjeningen
samtidigmed en medrivende
forklaringog beredvillige
svarpa allevoresporgsmal.
Et kuriosumvardengamfe25 HK Deutz4-takt gladehovedmotor
med sit enorme
svinghiulfra 1931,der stodog ksrteisit husved sidenaf msllen.Denanvendes
til at
trekke kvarnstenene,
nArvindenikkeblesen og var i dagensanledningvarmetop og
startetfor voresskyld.
DettebesogkananbefalespAdet varmesteoverforfamilieog vennenmenhuskfsrst
at
checkeAbningstider
ellertref aftalemed NielsErikJervelund.
Jytte og Flemming Hjartbro

TR-clubDK 25 drsjubilreumpd
Hvedholmslot 2.-3.september2000
dan et fint arrangement. Der skal vaskes,pudsesog
motoren skal have den "sidste" olie.
r vi mon solskin ?
: upopulrr blev han. Det skulle ogsi. vise sig, at aI
Inodvendig, for regnenstod ned i stride sffomme, da
vi tidlig lordagmorgen forlod Ksbenhavn med KALECHpN opp {,
ov t
Hele vejen over Sjrlland ssededet ned, men minsandten om ikke solen skinnede
pi Fyn.
Vi skulle modes i Den Fynske Landsby klokken 12, ogindtage vores frokost
her.
Det var et sandt skue at sealle de gamle biler linet op, og hvillen tilmodighed
blev der ikke udvist, nir
der skulle ventes.i koen p5.at alle fik bakket ind. Det eiselvfolgelig ogreiorrnere
at si.dan en gammel
dame forfra end bagfra.
Efter frokost skulle vi pi orienteringslob. Turen gik mod Hvedholm slot igennem
det meget smukke
sydfynske landskab' og nu kunne vi godt sli kalechen ned. Efter et par tim..J hyggekorsel
ktirne vi kore
ind pi slotspladsentil endnu en baglrns parkering.
En tak til arrangorerne for en fin stan pi en god og hyggelig weekend.

37

