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Det er elterhånden blevet til en fast trådition at
komme tii thrs dag på Teknisk Museum i Helsingør.
Det er hedje gang. Liggecykelforeningen er der.
Torben Scheel havde været der i 2006 med et pår
cykler og opdaget, at her var muligheder for. at vise
cykler ftem, lor der er et stort fremmøde, Der er også m€get at, se på, men ikke så meget at prøve, så
mine cykler er meget populære. Jeg bygger dem på
en måde, så jeg ikke er så øm over dem.
Jps håvde et pHr nya cykler meo. Nogle afjer har
prøvet dem i Horsens, og i tbris€ blåd fik de også
Lidt oml,ale, som rotåtionscyklen. Det lykkedes at
knæl,ke det andet hjul på den sLore. heldigvis sent
på dågen. sa nu er hegge l\,ulskrfi-el. med måssive
hjul, det kommerj€g ind på s€nere, i en anden

artikel.

til Helsingør, var der morgenmad og
tid til at å aftalt, hvor vi skulle være. Vi fik samme
plads som sidste ar. Der var bøm, der hjalp med
aflæsningen for at væ.e først til en cykel. Der var et
par åf cykleme, som havde fået nogle ændringer, og
jeg var spændt på, om de filng€rede bedre nu, og det
giorde d€ heldisris.
Der var godt gång i den hele dagen, og det vår
heldigvis uden u}leld. Det så i perioder lidt kaotisk
ud, da de 15 små liggecykler kørte rundt på et relativt lille område med oange lorbipasserende gæster.
Der \ a r også en de' forældre. der viste slor interesse- Det kan måske have førl til nogle byggeprojekt€r.
Dansk Veterancykel Klub var der også med en
vælrepeter, der rk\e måtte køreF på. Der vår og.å en
Da vi ankom

dobbelt sofacykel, og en med sidevogr\ også en ældre
sofacykel.
En mere sjælden og meget velholdt Herkules, hvor
hele stellet blev brugt på en sådan måde, åi man

henholdsvis trådte såmlet på pedalerne, og derefter
satte sig grundigt på sadlen. Det kræver lidtr øvelse,
for der et dødpunkt, når pedaleme €I i top og bund.
Det tog nogen lid, inden jeg fandt rytmen i den, så
det irriterede miglidt, at Kel,ty kunne finde ud af
det med det såmme.
Blåndt publikum var der en del gengangere, der endda kommenterede på, at der var kommet noget nyt
til- Det var især rotationscyklerne, som lblk bemærkede som noget helt specielt. Vi hk da også €n del ros
og fik at vide, åt vi også ville blive kontaktet næste
år. Det var også dejligt at Ilere fra Liggecykeuoreningen dukkede op.
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