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Skåne Rundt har satt 1940 som 
grense for deltagelse på sitt løp, 
mens Skagenløpet siler vekk nyere 
Nimbuser med sin -35 grense. 
Begge løp har stor deltagelse 
og fyller deltagerlistene hvert 
år. En gjeng av oss syntes det 
kunne være interessant å finne 
ut hva hemmeligheten var, og å 
se om det kunne være mulig å 
overføre elementer til våre egne 
arrangementer.

Vinteren 2010/11 fant Bent 
Granberg ut at han trengte en 
kartleser til årets Skagenløp. Jeg lot 
meg “motvillig” overtale. Sammen 
med A.B. Hoel på Motoplane 

Som ivrig motorsyklist og i særdeleshet på Indian kan det virke merkelig å frivillig hensette 
seg i en Harley sidevogn og verken ha kontroll på styring eller gass, men slik ble det. Vinterens 
“snakkis” i veteranmotorsykkelmiljøet har vært debatten rundt norske løp og treff. Skagenløpet 
og Skåne Rundt har vært trukket fram som eksempler på vellykkede arrangementer med sterk 
veteranprofil. 

Tekst og foto: Stein Fossheim
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Over: AB Hoel i et Skagensk verkstedinteriør. Vi måtte reparere 
kicken på Motoplanen, og trengte en spesiallaget skive og en 
låsering.

Under: Wanderer 1911 på vei fra Skagen til Silkeborg, med 
betydelig pedaltråkking.w

1933, Kjell Søreide på sin 
34 Sport Scout og Terje 
Bredesen på Sunbeam 
1930 kunne vi tirsdag 
31 mai entre Stena Saga, 
retning Fredrikshavn . 
I tillegg skulle vi møte 
Stig Torbergsen, og Hans 
Torvald Haugo neste dag. 
Disse ville ankomme fra 
Larvik.

Noen ord om vognfører 
Bent Granberg;  ingeniør  
fra Televerket, mottok sin 
AFP for et par år siden, og 
har siden hatt full fokus 
på veteranmotorsykler 
og barnebarn. Han og 
konen Else har vært på de 
fleste løp og treff i norsk 
regi. I tillegg har de også 
medvirket i løp i utlandet, 
eks. Skagenløpet og Skåne 
Rundt. Bents tomatrøde 

HD ekvipasje, årgang 1930, 
er et flott syn og velkjent 
både på Tyrigrava og 
Vormsund. Bent har både 
Velocette og Henderson, 
og skrur for tiden på 
en HD Knucklehead,-  
Indiandødaren. Vel, vi 
kommer tilbake til det.

Skagenløpet er et 
orienteringsløp med 
motorsykkel. Kort fortalt 
er konkurransen slik: 
Man skal finne korteste 
vei mellom nummererte 
punkter på et kart. Kartet er 
i målestokk 1:200 000 og 
relativt detaljert. Det er ikke 
nok å finne veien, man skal 
også holde en, på forhånd 
gitt snitthastighet og 
ankomme de nummererte 
punktene gjennom åpningen 
i “ringen” på kartet. 
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Dette er viktig å merke seg. 
Hvis man ikke gjør det, kan 
det vanke straffepoeng dersom 
det befinner seg en hemmelig 
tidskontroll på stedet. Slike 
hemmelige tidskontroller står 
gjerne bak en sving og proffene 
kan nesten snuse at det vil være 
en kontroll der.  

Åpne tidskontroller (ÅTK) 
er avmerket på kartet og kan 
ankommes når man ønsker. 
Og så er det viktig få med seg 
klippekontrollene som er satt 
ut på ruten, gjerne plassert 
på en stikkvei som er lett å 
overse. Klippekontrollene er 
klippetenger, slike man bruker 
i orientering. Disse er markert 
med en gul/blå vimpel på hver 
sin side av veien, men kan være 
lette å overse.

Første etappe var i gang. Vi 

hadde mottatt et kjørekort 
og et kart, og hadde 
tegnet opp den antatte 
ruten på kartet med en 
markeringspenn. Ruten ble 
målt opp og ankomsttiden 
på de forskjellige stedene 
skrevet opp. Hvis det høres 
veldig bedagelig ut å være 
kartleser i en sidevogn, 

vil jeg gjerne avkrefte dette. 
Konsentrasjon på kart og tider 
er helt nødvendig, samtidig som 
man hele tiden må vite hvor man 
er. Passerte vi det krysset? Var det 
første vei til venstre, eller neste? 
Etter hvert lærte jeg å bruke lett 
gjenkjennelige ting på kartet å 
guide oss etter. Dette kunne være 
elver, bekker, eller kirker. Kirker 



er lettest å se, og de var tydelig 
markert med kryss på kartet. 
Elvene var sorte, markerte 
streker. Både kirker og elver 
er det mange av i Danmark. 
Veinummer og jernbaner er 
også greie å orientere etter. 

Faktisk er det fascinerende 
å kunne tråkle seg nedover 
Jylland via småveier. Plutselig 
var vi på lunch-stoppen og 
først da så vi hvor langt vi 
hadde kjørt. Dag 1 ble kjørt 
fra Skagen til Silkeborg. Ølen 
smaker best når man har 
fortjent den.
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Vårt alltid entusiastiske medlem 
Rune Stjernen kom over en 
artighet under restaurering av 
gulvet i huset han bodde i. Under 
stubbloftsleiren fant han en rekke 
gulnede aviser fra tiden huset 
ble bygget. En av disse var et 
eksemplar av Sosialdemokraten 
fra lørdag 15. mai 1915. Avisen 
var hel og i  bra stand og var 
morsom lesning på mange måter. 
Annonser og historier fra en 
svunnen tid. Rune ble allikevel 
spesielt interessert i en annonse i 
øverste høyre hjørne på side 3.

Det var en reklameannonse for 
C. E. Sontum og Co i Kristiania, 
med bilde av en Indian 1915. 
Her opplyses det om at firmaet er 
eneforhandler av de verdenkjente 
Indian motorcycler. Videre har det 
ankommet et parti med modell 
1915, i størrelsene 5,5 til 15 H-K. 

Og så sier annonsen dette: Indian 
Motorcycler er ikke de billigste, 
men har et like stor Salg som 
noen andre 2 motorcycler til 
sammen, nemlig 60000 pr. år. 
Det er en grund! Indian originale 
patenter finnes ikke på noen 
annen motorcycel.

Det er altså grunn til å være på 
vakt når hus pusses opp, eller 
rives. Ofte ble avispapir brukt 
som isolasjonsmateriale i vegger 
og tak. Og vekk fra sollyset 
holder slike aviser seg ganske 
godt.

Stein

Historie i gulvet.


