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vel betale for
sovepladsen.
Torsdag kl. 14

v kom Kim og
hentede rnig i

Djernæs, vi
skulle mødes
med de andre
kl. 14.30 ved
motorvejstan-
ken lige lør
grænsen.
Der blev stor

i Berlin
Peter Høy havde travlt med at organi-
sere sovepladser i Berlin. Hvor mange
skulle han bestille - og hvor skulle han
bestille?
Han fik tilsendt nogle brochurer f ra tu-
ristkontoret, og kontaktede JUgend-
herberget i Berlin for overnatning til 13
personer.
Tilmeldingen var bindende, så hvis
man ikke mødte op, skulle man allige-

ståhej da vi ankom, klokken var kun
14.24, og så havde de endda beslut-
tet at vente ti minutter inden de kørte

Hardy og Mogens stod og stoppede
mad i munden fra en madkasse, man
ved jo aldrig hvornår man igen holder
en pause.
Vejret var fint, solen skinnede og alle
kørte glade sydpå.



Ved Bad Bramsted kørte vi af motor-
vejen og videre på 206 mod LUbek.
Der var en stor lastvognstrafik og ve-
jen er ret smal, så vi kom langsomt
frem, men syd lor Bad Segeberg er
der en ny motorvej, så det gik fint nog-
le kilometer igen.
I retning af Berlin var himlen meget
rnørk, og jeg tænkte det begynder nok
at regne om lidt, og ganske rigtigt, de
første dråber ramte Kims visir, og han
krympede lidt i sadten - jeg sad jo godt
bag den brede ryg.
Vi kørte på motorvejen Hamborg-Ber-
lin, og holdt ved den første tank, for at
få fyldt benzin på cykterne og choko-
lade ibrødmotorerne
Det havde som sagt regnet lidt, så
Jørgen VF iførte sig sin dertit indkøb-
te gummi-habit og luffer, men da luf-
ferne er ret tykke kunne han ikke selv
bakse den højre på plads, så poul
Madsen måtte hjætpe.
Det var lidt af en satsning, det med
regntøjet, nogle flere tog det på, men
jeg sad jo godt bag Kim, så det gik
nok.

Pou !-stop !

Himlen var blevet lysere og regnen
var holdt op.
Vi lå som sidste mand i kortegen, og
pludselig døde Pout Madsens BMW
fuldstændig, og han udførte nogle
akrobatiske øvelser for at undersøge
hvad der var galt.
Kim vred håndtaget i bund og stoppe-
de snart de forankørende
Nu var det jo hele ti kilometer siden vi
sidst havde holdt pause, så et poul-
stop var på sin plads. yamaha- og
Hondafolkene skulede arogant til ,ty-

skeren" der holdt i nødsporet med
røven al Poul lige i vejret.
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Nu kom værktøjet diskret frem og
dækslet til tændingen blev afrnonte-
ret. Platineine rengjorte - og så gik
den igen.

"- Og så på vej til Berlin - satans!,

Tage, med hans ni-liter tank, fyldte
efter fra reservedunken, så der var
en chance for at vi kunne nå til Berlin
uden at stoppe mere.
Bagagen på Jørgen VF's Honda var
fastspændt med et gumminet på
bagsædet, og det hang mere og me-
re ned på siden af cyklen.
Vi gjorde ham opmærksom på det,
og han rettede tidt på det. Det gjorde
han vel et par tusinde gange, inden
han stoppede og flyttede bagagen
om på tanken, og ved samme lejlig-
hed befriede han sig for regntøjet.
Jeg spurgte Jørgen, om hans Honda -var i familie med Triumph i England,
for hans blinklys og bagskærm ryste-
de og vibrerede, så man skulle tro
der var lidt gener srnuttet over.
Jeg fik et uforståeligt svar.
Bedin blev nået uden at tanke mere,
og Peter kunne køre lige til Jrjgend-
herberget, hvor vi var kl. 20.00.
I receptionen fik vi vore nøgler,fire pi-



!,

ger fik fælles værelse og ni mænd fik
to til deling.
Der blev hurtigt pakket ud, og vi gik
ned på det nærmeste hjørne, for at få
noget at spise.
Nogle ville ikke risikere noget, og be-
stilte en kotelet, og andre en rund piz-
za. Øl og vand skulle fordrive venteti-
den. Men nu er der jo det med det ty-
ske sprog, på menukortet mente alle
at der stod en indbagt pizza, og det vil-
le jeg gerne have. Servetricen "men-
te" det samme, så jeg bestilte sådan
en.
Koteleilerne var først færdig, derefter
de runde pizza, - for en indbagt var jo
ikke noget man bare lavede.
Servetricen kom så med en skål
væske med noget brødi. - Nå, det var
nok tilbehør! Men nej, det var sku den
"indbagte" pizza, som bestod af varm
mælk med et brød og pølse i"

- Ok! - det ku'da spises.
Tilbage ved logiet, spurgte vi om det
kunne lade sig gørc at få motorcykler-
ne om i gården for natten. "Det må
vente til bestyreren kommer om lidt."
Og alle cykler blev lidt efter kørt om i

en meget mørk gård, og porten låst.

BMW-fabrikken
Morgenmaden kunne man få fra kl.
7.30, men da viskulle være ved BMW
kl. 9.00 præcis, lik videm med megen
møje og besvær overtalt til at vække
os kl. 6.30, så vi kunne få morgenmad
kr. 7.00.
Straks da vi var vækket, kom "besty-
reren" farende, og sagde han havde
rejst nogle motorcykler op i gården.
Alle fløj ned af trappen fra femte sal,
nogle tænkte endda på at tage vindu-
et.

Og hvad mødte der dem så, Hardy
havde placeret centralfoden i en rev-
ne icementen, og var i løbet af natien
sunket så meget, at BMW'en væltede
og tog tre cykler med sig. Kåber, spej-
le og tanke var skadet.
Nu havde vi noget at snakke om ved
morgenmaden, og vi skulle jo også
ud til fabrikken.
Det blev med U-banen. Billetautoma-
ten virkede ikke, så det var ikke alle
der fik billet, men pyt, der kom vel ik-
ke kontrol idag.
Vi spurgte os for, og fandt fabrikken
så vi præcis kl. 9.00 gik ind iforhallen.
Der var lire tyskere der ville med på
rundvisningen, og alle blev budt vel-
kommen af guiden, i velsiddende ha-
bir.
Han fortalte om fabrikkens opståen
og lidt om produktionen, hvorefter vi
alle fik en høretelefon og et batteriom
halsen, så vi kunne få informationer
under rundvisningen.
Det var meget praktisk, da der er en
del larm i sådan en fabrik.
Truck kørte rundt mellem hinanden,
så man skulle tro der var oriente-
ringsløb, men f ik senere at se hvorfor.
Det var bl.a. varer til samlebåndet de
hele tiden skulle holde ved lige, samt
læsning af færdige cykler til eksport.
Det var en fantastisk rundvisning, lige
fra cylinderudboring, tandhjul, krum-
tappe, boring til eger og plejlstænger
til samling af selve cyklen.

En blandet landhandel
Jeg havde altid troet, at når man var
på et samlebånd, lavede man 1000
eller 10.000 stk. af samme slags, in-
den man skiftede til et andet emne.
Men nej, her var det anderledes. Mo-
torcyklerne blev simpelthen samlet i



den rækkefølge de var blevet bestilt.
Det kunne være to cykler til det fran-
ske politi, så en K100, et par
RGS1100 R, så en boxer med fire
ventiler og så fremdeles, - næsten
som en blandet landhandel, man syn-
tes det var forvinende, når der stod
syv lorskellige forgafler på en palle,
og så at montere den rigtige på stellet.
Motor og stel, der kom fra hver sin af-
deling, var ved fremstillingen via EDB
allerede bestemt til at høre sammen
når cyklen kørte på prøvebænken.
Kim ville give sin højre arm, - eller ret-
tere sagt, han ville straks gå over til R
1100 GS, dersom der var økonomi til
det .

Med høretelefonerne kunne man løl-
ge med i, hvad der ellers gik for sig.
Der var en gul streg langs ruten, som
ikke måtte overskrides, men da vi
kom til afprøvningsrummet, var der jo
nogle Poul'er der måtte kaldes tilbage
al guiden, til alles orientering.

Et sted var der et prøverum man kun-
ne kigge ind i gennem et vindue, der
kom de cykler, der var blevet kasseret
ved den første prøvning, og efter en
justering så igen skulle testes. Testpi-
loten fik høreværn på, og så gik den
vilde jagrt pAprøvebænken, helt op til
160 knYh. Han kørte slalom, rystede
med cyklen og hoppede på den, så af-
fjedringen blev afprøvet. Jo, der var
gang i den, og så det hele På ca. tre
minutter.
lndpakningen af cykler til eksport var
en hel afdelign for sig selv, mange ting
blev afnxrnteret, bl.a. hjul og styr, og
når kassen så var sømmet sammen,
kørte hele kassen ind iet sprøjterum,
hvor den fik en gang olie, så den ikke
tog skade, hvis den skulle ud at sejle.
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Nogle tal'fik viogså med:
Siden 1969 er BMW samlet i Berlin,
og den 18. marts 1991 forlod nr.

1 .000.000 samlebåndet.
Man arbejder otte timer pr. dag, og
hver tredje minut pakkes der en
BMW ind i en kasse. Det bliver 180

cykler pr. dag og over 35.000 stk. om
året.
Det hele sørger ca. 1800 medarbej-
dere for.

Som en lille in mente, var der også
en afdeling, hvor de lavede forbroer
med hjul og bremser til biler i Mun-
chen.

TV-tårnet
Vel ude af f abrikken, gik vi over til ho-
vedbygningen for at aflevere hørete-
lefonerne, og få de sidste nyheder,
men der var hverken nyheder eller
andet, men vi kunne tage den lokale
BMW-avis, hvor næsten alle arbejde-
re havde en cykel til salg. De kan
købe en hver år til fremstillingspris,
og må så sælge den igen efter to år.

På den anden side af gaden var der
en lnbis, hvor vi f ik en pølse eller to.
Her besluttede vi os til at tage til "øst-

berlin" og se TV{årnet på Alexander-
plads.
Køen op til tårnet var enorm, og da

Jørgen VF og Hardy alligevel skulle
hjem samme dag, gad ikke at vente
på at komme derop, så de kørte.
Kim og Tage tog med mig til Platfor-
men, der er 203 meter, og det går
med en fart af 6 meter i sek. eller 21.

km/h. Tåmet er ialt 396 meter høi, så
østtyskerne har kunnet se langt ind i

vesten ide "go'gamle dage".
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Der var desværre diset, men flot ud-
sigt var der. Og så er der en restau-
rant der drejer rundt, men priserne
passede ikke lige efter vores smag.
Vel nedkommet igen, mødte vide an-
dre ude på pladsen, og efter en is, gik
vi over til en fortovsbager og købte fri-
skbagt brød og noget at drikke.
Nu var det Brandenburger Tor vi ville
se, så vifandt en U-bane. Nogle hav-
de købt en 24-timer togkort, så det var
bare om at benytte togene.
Det var helt sjov, nu endelig, at kom-
me til Brandenburger Tor fra den an-
den side. Skiltene er lidt ,Talmede,,,

men man kan se hvad der står.
Videre gik vi mod "Silkeenglen,,, og i

midtenabaten ved et vejkryds holdt en
Harley Davidson, op ad en lysstander
stod en lækker sild, og med hovedet
tæt ved motoren sad en ung tysker, -

Den ulykelige HD-ejer.

og som første bil i krydset holdt en
Trabant, - hvilket syn.

Det ville vifotografere, men da tyske-
ren opdagede det, fik vi en ordenilig
møglald af de værste gloser, der var
jo en sild at tage hensyn til.
Mogens Lovmand syntes, at det var
en lidt lovlig lang gåtur vi var ude på,
så ved "Silkeenglen" holdt vi en læn-
gere pause. Det begyndte også at
regne, politiet kom på mc for at regu-
lere rundkørslen, og vi sad midt på
øen og så hele seneriet. Der kommer
mange spændende motorcykler og
biler sådan en fredag eftermiddag li-
ge efter fyraften.
På en ,ortovsrestaurant hyggede vi
os med en kop kaffe, og snakkede
om at få en ordentlig steak til aftens-
mad.
Jeg gik en tur, og kunne fortælle at li-
ge om hjørnet lå en Ungarnsk steak-
haus. - ingen interesse!

Efter endnu man-
ge kilometer, kom
vi til en Argen-
tinsk restaurant
der reklamerede
med Steak. - Det
var noget, nok
fordi sutten nu
havde gnavet
længe.
Her var det igen!

nogle skulle
have kotelet, an-
dre frites og Cola,
men Kim og jeg
fik en 300 g in-
derlårsbøf - uhm!
- med bagt kartof-
fel og lrich Coffe
tildeesert"
Bøvs!

Tage bestilte det samme som Mo-
gens, men havde ikke opdaget at Mo-



gens kun ville have en børneportion,
så han fik serveret enbøl på 130 g, og
det var lige lidt nok, så en på 200 g
blev efterbestilt.
Nu var klokken også blevet mange,
og alle ville gerne tilbage til herberget.
Fra Bahnhol Zoo l<øde vi så hjem-ad.
I banegårdskiosken købte vi nogle øl
og sodavand, samt lidt godt at spise til
en lille værelsessammenkomst.
Efter morgenmaden, der blev serve-
ret ved normal tid, pakkede Kim og
Mogens cyklen, og vikørte mod Dan-
mark.
Ved 145 km stenen'mod Hamborg,
var der en kø på ti kilometer, og det vi-
ste sig at være en polsk lastbil der var
punkteret, og spærrede en kørebane.
Vi tog nødsporet, men måtte trække
ud på kørebanen, da politiet kom
imod os, - pu-ha!- det gik lige!
Nu begyndte det seMølgelig at regne.
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Vitankede mellem Bad Segeberg og
Bad Bramstedt.
Mogens hilste af ved grænsen, han
ville lige skifte sokke( men regnen
blev ved lige tilvivar hjemme"

Det var en god tur, og jeg siger tak til
Kim og de andre for oplevelsen.

Steen

rt

Så er der råhygge!

Sladrespalten!
Der går forlydender om, at Jør-
gens VF'er, med de "ubetydelige"
vibrationer, smed et horn på ve-
jen hjem lra Berlin.

Hovsa! - er der så ikke alligevel
noget med, at Triumph-lamilien
er meget tæt på?



Mø[nc|øb
f994

Solen står højt og aftenen er lun.
Så er det "Mølletid"!

Den 11. ag12.juni1994.

Elstrup Mølle er som sædvanlig
startstedet, og ønsker man at starte
med morgenkaffe, er det fra kl. g-11,

og prisen er 38,- kr.

Kedde m.fl. har igen arrangeret en
tur, denne gang på den sydtigste
del af Als/Kegnæs.
Vi starter fra Elstrup Mølle kl. 11.00.
Og på turen vil vi bt.a., - ne, vi tader
os overræke!
Husk madpakken!
Sidste stop er på Naldmæe
Camping, hvor der er kaffe og kage
m.m. Griilen står også tit rådighed,
og mon ikke der skulle være lidt
" underholdning" igen?.
Der er mulighed for overnatning i

hytte eller telt. skulle nogen have
lyst, må man jo gerne komme
fredag.
Er der nogen der gerne vil hjælpe
lidt til om lørdagen, så kontakt
Herluf på tett. 74 s201 23.
Tilmelding for dem der ønsker
morgenkaffe på Elstrup Mølle, skal
ske senest den 8. juni til Herluf på
samme nummer.
Vi ses til en hyggeweekend den 11.
og 12. juni 1994.

Onsdagsmøde
ved
Peter Juhler
Traditionen tro, var der fuldt hus ved
onsdagsmødet hos Kirsten og pe-
ter, 26 personer var mødt op, selvom
vejret ikke var for fint.
Mc klub, eller hvad, - 6n mc var der,
og gæt engang hvilken?
En Jawa! (Rita og Chr.).
Der blev vist video, læst blade og dis-
kuteret, så det var en fornøjelse, alt
imens der blev drukket kaffe og the,
samt spist franskbrød med ost og
marmelade plus kager, så Kirsten og
Peter var rigtig i sving.
Teddy havde taget en hel masse
"spil" med, så Allan og Teddy sad he-
Ie aftenen og prøvede at overgå hin-
anden på Peters PC'er.
Vi skulle også tige kigge på peters

"Harley projekt", det bliver spænden-
de at se "dyrel" færdig engang ad
åre, men vivilfølge udviklingen.
Almindelig uro bredte sig, og vi takke
de for en hyggelig aften.
Hjemturen foregik i en forrygende
snestorm, men med Søren ved rattet,
gik det fint.

Herluf

'o'o "o "o oo'o "o "o oo.6 "6 
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Jo, det kunne davære meget spændende
at komme med På den tur!

Det bliver torsdag den 7. april, der er rigtig

travlt på arbejde, EDB'et er brudt ned osv'

osv. - stresse rundt!!.

Nå, men klokken slæber sig hen på tS.eO'

afgang, op at hente Steen.

Han er klar da ieg kommer ' så der er

nogle der fik store ei1ne, da vi nåede den

sidite rasteplads inden grænsen - fem mi-

nutter før tiden (mon det har nogen betyd-

ning, at vi kører På min XJ750 Yama-

ha???\.

Vi aftalte al køre igennem, og så spise i

Berlin.

Den første der skulle tanke var Tage, hans

Honda har ikke så stor en tank, eller kø
rer han måske uøkonomiskZ, så ind tit
siden på motorveien og tylde efter, han

havde ekstra dunke med.

Nogen tid senere, jamen hvad er nu

deP? - en af BMW'erne stopPer, - Poul

Madsen skulle pludselig af og strække

ben, eller var det noget andet der Q'le
ordnes?

Der blev dog talt en del om denne

"Poul-StoP", som Steen døbte den.

Videre gik det med 100-120 km/t. Plud-

selig dunker det i min hielm? Steen ta-

gerLlg et lille hvil, men et drej på rullen

og Steen følger atter med i hvad der

sker.

Så er der frisk bagerbrød tit atle, og det smager godt'



Klokken 20.00 er vi i Berlin. Jeg skal lige Rundvisningen tog godt og vel to timer,sige, at det er en stor by, ca. s0 km i då- hvorefter riiir ,rråti oyen.
meter.

Mc'erne fik vi stiilet omme i baggården,
bag en stor aflåst port, så det varGre fint
- - troede vi, men næste morgen fik vi at
vide, at fire mc var væltet!!!

Fire BMW på stribe, sådan noget lort, var
der vist nogle der tænkte. Knækkede kå_
ber, buler i tanke osv. En noget dårlig start
på dagen, men de, det gik rå ouer, tåg Oet

I fint.

Det første vi så, var topstykker, cyl.blokke,
plejlstænger, skiver til bremser osv.

Så kom vi ind i samlehallen, hvor stump
for stump bliver samlet. Hallen var i to eta-
ger.

Alt bliver samlet i hånden og det hele kø_
rer på transportbånd, der til sidst bærer
den færdige mc. Der er ca. 1900 medar_
bejdere ansat og der bliver produceret en
mc hver 3. minut. Ca- Zt3 af produktionen
går til eksport. Vi så bt.a. en 

'Otå 
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del, der skulle tit det Franske Foliti.

I Japan laver de en model den ene uge
og så en anden i næste osv., men såoån
er det ikke hos BMW, der bliver de for_
skerllge modeiler tavet i ftæng. Der btiver
ko.=knt hotdt kontrot, mått osv. _ KVALT-
TET. (Og det kom fra en yamahækører t -
red.)

Der lå iøvrigt en cyl.blok der havde kørt
200-000 km, og det var bare ikke meget
Jen var slidt!

)er var også meget rent over det hele.
)e ansatte kan købe en mc ca. 1golo billi-
Jere som alm. mennesker,

Nogle af os tog op i fjernsynstårnet, hvor
vi kunne se ud over hele byen, eller det vi
nu kunne se med det blotte øje.

Det var virkelig en oplevelse at stå der,
203 meter oppe, så er der hølt ned. El+
vatoren, vi kørte med,,,tløj,, med ca. 21 ,5
km/t eller seks meter pr. sekund, så der
var godt nok skub på.

Brand e nb u rge r Tor f ra,, Øst,

Vi gik også mange kitometer tit fods, så
der var nogle der havde sure tæer, mine
strømper kunne naester stå af sig selv.

Steen, Mogens og jeg kørte hjem lørdag
efter morgenmaden.

Vejret var godt på hele turen, indtit 125
km tør Hamborg, da begyndte det at reg_
ne vildt, og det blev ved resten af vejen
hjem, så vi var noget kolde, da vi nåede
Danmark igen,

løvrigt fik jeg så teltigneO tit at få mit nye
Bukka tøj, samt regntætte handsker og
støvler tester - - - Rukka tøjet var bare
lækkert, ikke en dråbe igennem, men
handsker og støvler var våde, de er dog
senere byttet med nye, på reklamation vel
at mærke.

En TAK til Peter Høy tor en oplevelsesrig
tur, hvor alle snakkede og havde det rig_
tigt sjovt. Kim (kardan)



- jer selv. . .
Kenneth Andersen fra Esbjerg,

har en masse mc-reparations- og
reservedelsbøger i kopi, som til

fordel for klubben, kan købes for
1,- kr. pr. side.

Har i nogle instruktionsbøger
el.lign, der kan have interesse for
andre, vil Kenneth gerne kopiere

dem til lager i S.M.C.C.-bibtioteket.
Telf. 7515 6i 53
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Rettelse!
"Annoncen" i sidste nummer ang.
Hjælp! - jer setv, kunne måske godt
misforståes.
Det er ikke Kenneth, der tjener på
kopieringen at instruktions- og
reservedelsbØger, men kl ubben.
Kenneth har tilbudt at stå for arbejdet,
og det halve går tit S.M.C.C.

Steen

Sladrespalten!
I Berlin, ligelør viskulle iseng,
hørtes der ude i byen et ,,vræ|,, at
en japaner, der nok var oppe på
de 18.000 omdr./min.
"Hold kæft, mand,,, sagde en
japanerkører, "det går sku' bare
derud af".
"Jaa", kom det fra en tyskerkører,
."Han er jo nød til at skynde sig,
når han endelig har fået den
igang".

8.00 hos Kenneth.

Der kan overnattes i telt eller
sovepose hos Kenneth Ander-
sen, Rolighedsvej 29, Sæd-
ding, 6710 Esbjerg V, tra fre-
dag til lørdag, hvis nogen øn-
sker det. Rolighedsvej ligger
tre kryds nord for Fiskerimuse-
et ad Hjertingvej, og så til hø1re
ad Borgervænget, og første
gange Iil høye.

Det er den 25. juni 1994 kl.
10. præcis, i har chancen for at
se en vindmølle lidt efter i søm-
mene.

Kenneth har arrangeret et be-
søg i en mølle, der ligger ved
Tjæreborg.
Når i kommer fra Gredstedbro
ad motortrafikvejen mod Es-
bjerg, kan i se den store mølle
mellem de andre små, ind
mbd Tjæreborg.
Der skal være mindst 10 til-
meldte, for at der bliver en
rundvisning, og det er ellers ik-
ke kotume at invitere andre
end vindmølleaktionære[ så i

skal tilmelde jer inden den 11.
juni til Poul Madsen,
telf .74 40 40 08.

Efter rundvisningen, kører vi så
en tur ud i det flade ,,vesten,,.

I

:

I

:

I

:

!

:

I

:

I

:
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Personen på billedet,
Jørgen Andersen, har

lige holdt en
fantastisk juleaften,

med masser af
chokolade-cigaretter

og lign.
Der går dog

forlydender om, at
den veltrimmede

"body" senere har
modtaget en del

portioner Nopo pulver
iforskellige smag, til

u''iiff":;:::;::;,i;{

Fantasien mangler ikke noget, når
man er ung, og har fået et svejseapparat ijutegave

W
1:

,;

?
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Tie',kni,l[,',i'.,.

Tn.,'n d,,t.,l . 
,,t.,,,,,

Lørdag den 13. august
1994, afholdes for tredje
gang "Teknik i Tandslet",

på Tandslet skole.
I arrangementet deltager
alle former tor køretøjer.

Foreløbigt program:

Kt. 10.00:
l(øretøjer ankommer.
Særudstilling af VW.
Underholdning på

udstillingsareal, arran-
gementer lor børn.

Kl. ca. 13.00:
l(øretøjerne sendes på tur

med borgmesteren i

spidsen.

Kl. ca. 17.30:
Præmieoverrækkelse.

For deltagere langvejs fra,
er der mulighed for over-

natning på skolen.
Sidste til meldingsfrist er
lørdag den 6. august, til

Hans P Frandsen,
telt.74 41 5172.

Til salg
Læderløj, mrk. Ewald (str. 8-12
å0.
Sort jakke m. rødt foer (str. 44).
Sorte bukser m. lyst foer (liv. 70
cm).
Meget velholdt.
Pris 500,- kr.

Flemming Hansen
Fiskervænget 4

6400 Sønderborg
Telt.74 42 69 95

Købes
Sikkemaskine (fra bliktud el.
lign.).
Fyldningsdøre med 3
fyldninger.
Alt litteratur om Aermacchi og
Bultaco.

Poul Madsen
telf 74 40 40 08

\

Tit tUkke
med fødselsdagen til

Susanne Jørgensen, 40 år.
Hardy Løbner, 40 år.

Poul Erik Kurzweg, 50 år.

Hvis i "opsnuser", at et medlem fylder
50-60-70-80 eller 90 år, vil bes§relsen
gerne have et praj.

-

-



Pt teglv@rl«sbesøg
sammen med Nimbusklubben

Alle bor vi i huse lavet af mursten,
men hvordan de fremstilles, det ved
de fleste af os ikke ret meget om, men
vi ved noget om motorcykler.
Vi mødtes på Hans A. Petersens tegl-
værk en aftenstund kl. 19.15, sammen
med rundviser Thorkild Hansen, og
en snes kendte ansigter.

Thorkild begyndte med at fortælle om,
! at der siden middelalderen er fremstil-

let mursten ved Flensborg Fjord, den-
gang var der omkring 100 teglværker,
og i dag er der kun syv tilbage, og det-
te teglværk har været med siden
Kong Christian d. 7. (1766-1808).

Men selve fremstillingen har ikke æn-
dret sig væsentlig, rfian ruller noget

ler i sand og putter det i en form og
fjerner det der er formeget, - og så har
man en mursten.

Der fremstilles 17 millioner sten om
året alene på denne virksomhed, og
det giver en omsætning på 33 millio-
ner kroner. Selv i nedgangstider har
man svært ved at følge med, og i f+
rietiden ville man gerne holde produk-
tionen kørende, for at kunne klare le-
verin gstiderne og efters pørgslen.

Leret kommer mange steder fra, bl.a.
Bornholm og Tyskland.

Der er 33 mennesker beskæftiget på
virksomheden, og 10.000 m' under
tag.

Man har lige købt 12.000 m'mere, og

v
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en meget stor del er 1000/o automati-
seret.

Under gåturen vå vi en palle med
5120 sten blive flyttet via nogle skin-
ner i gulvet, på vej til ovnen, dette fik
straks Steen til at spørge, hvorvidt der
var en "apoteker" imellem?
Der glider 11 sådanne paller igennem
i døgnet, alle ugens syr dage.

Ovnen er 1000/o kulfyret. Under bræn-
dingen står nogle gulvklinker lodrette
mellem stenene, dette er en sidege
vinst, at disse også kan brændes
sammen med.

Nu beveeger vi os ind i den vel nok
mest interessante afdeling på turen,
nemlig specialafdelingen, hvor der
bl.a. arbejder både snekere, billed-
skærer, kunstnere m,m., og hvor bl.a.
hovedindgangen til Tivoli i Købern-
havn er blevet fremstillet. Dette gøres
ved først at lave en original i træ, dog
1Oo/o slørre, derefter laves en gipsform
omkring denne, men i flere dele, så
den kan adskilles som byggeklodser.

Når så aile delene er lørre og slebet
til, fodres formen med to til tre cm ler,

som presses ud i formen, og efter ca.

to timer i formen, kan den igen adskil-
les, da gipsen da har suget al fugten
ud af leret.

Når så de er helt tørre, limes de sam-
men med lerslam (ler rørl op ivand).
Ovnene i specialafdelingen er el-op
varmet.

Allene for at lave indgangen til Tivoli,
er der brugt mellem 700 og 800 for-
skellige forme. Thorkild fortalte om re-
staurering af rundetårn, Carlsberg og
bl.a. 1500 m3 gulvklinker til Christi-
ansborg, for slet ikke at tale om udlan-
det.

Vi fortsatte rundt, for at se de forskelli- - ,

ge IØrreovne, oa rKKe arre oere 
"^r,," 

!
tørre lige hurtigt, og igen spørger Ste-
en om ovnene er hjemkøbt fra Autz-
vits.

Alle specialsten laves i hånden, hvor
leret puttes i træformen med fingrene,
og derefter stryges glat med hånden,
og formen vendes og den færdige
sten falder ud.

Vi ser lergravene, hvor der er rødler,

blåler og sand, hvis leret er for fedt,
tilsættes sand, for at svindet i leret al-
tid er den samme.

14
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For at styre farven, tilsættes kalk, for
at styre mængden og vægten, vejes
det under indkøring til båndet - att det-
te styres af en PC'er. Derefter køres
leret igennem en valse, for at knuse
diverse småsten.
Thorkild forklarer også, hvor gatt det
kan gå, hvis der er bare en lille klump
kalk I leret, for når stenen er brændt
og muret ind i huset, kan den under
f rostvej r forårsage f rostspræn gn i n g.
Den automatiske murstenmaskine la-
ver 20 sten af gangen, dette kører af
sig selv, så når stenene forlader for-
men, skylles denne inden den igen

U fytdes.

Det tager ca. 36 timer at lørre mur-
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S.M.C.C. - giro nr. 715 33 25

Redaktionen:
Steen H. Eriksen,
Diernæsvej119,
6100 Haderslev, telf. 74 5t SB Ss

sten, og de stilles i store tørrehaller
med plads til 150.000 sten, samt de
150.000, der er til brænding 1il, al det
er 300.000 sten i cirkulation konstant,
og at de så kun berøres af mennesk+
hånd 6n gang.

Selve fremstilling af sten kører kun
fem dage, men der brændes sry dage
om ugen. Brændingen er en langsom-
kørende proces, der tager 60 timer.

Stenene bliver langsomt varmet op,
og går så over i selve forbrændings-
processen, og derefter nedkøles
langsomt. Sådan en ovn tager seks
ton kul i døgnet, og den stoppes kun
tiljul og sommerferie.
Når stenene forlader ovnen, er de
nedkølet til 20o.

Noget af det hårdeste arbejde der fin-
des på et teglværk, er at læsse mur-
sten på paller, og når stenene er kom-
met på paller pakkes de ind i plast og
køres på laget.

Medens Thorkild bød på øl i ',Hønse
huset" (det er kontorbygningen, der
engang var et hønsehus), kørte Eva
og jeg om på AL-INTRA, hvor vi af
Poul havde fået lov til at låne kanti-
nen, til kaffe og hjemmebagt Eva-ka-
ge.

Teddy

lndlæg til Kubikken
Stof til næste nummer, skal
indsendes senest den 23. iuli
1994 til redaktionen eller
bestyrelsen.

Vi vil gerne have flere til at
skrive en lille historie, i må da
have oplevet noget!!!!

v
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kommende AffAnge-
menter

JUNI

lokale og internationale

træf og løb

10., 11. og 12. juni 1994 er der
Mølleløb fra Elstrup Mølle.

(Se andet sted i bladet).

25. Madpakketur hos Kenneth.

Det er en lidt speciel
madpakketur, da vi skal op og se
en vindmølle. (Se nærmere andet
sted i bladet).

JULI

Stranden iAabenraa.

"Ud i det blå".

Tur til Fyn: Yi kører til Vedstårup
Teglværk, der ligger ved Assens.

Det er ikke for at se på tegl, men
der er en udstilling med biler og
motorcykler.

Vi kan følges ad fra stranden i

Aabenraa, med start kl.18.00, og
er der ca. kl. 19-19.30, eller i kører
bare lige til Vedstårup.

AUGUST

Stranden iAabenraa.

"Ud i det blå".

Madpakketur kl. 10 ved Poul
Madsen, Lillemommarkvej 39,
Lille Mommark, 6470 Sydals,
lelt. 74 40 40 08.

SEPTEMBER

Postkasseløb.

Nærmere i næste nummer.

Madpakketur ved Mogens
Lovmand.

Nærmere i næste nummer.

JUNI
10.- 12. - 8. MC 80 træf, Fjeldstedvej 7,

Mariager
10.-'12. Nippon træf hos

Brombasserne i Randers
18,- 19. - 20 års Delfintræf, Aulbyvej 6,

5500 Middelfart
18.- 19. Fiskeweekend ved Hygild,

Smedebæk,4 km nord for
Ejstrupholm.

17.- 19. Sidevognstræf hos
Sidevognsbanden Als, Erteb[erg

17.- 19. Sønderborg MC arr. træf på
Als. Det afholdes på Stensgård.
Der er skilte når man kommer
over den nye bro.

23. Norgestræt - 25. Saltljeldsrally
ved Bodø.

24. Hondsrugrally, ca. 25 km øst for
Assen i Holland.
(PS! Spørg Teddy)

24. Støttehjulstræf i Norge.
JULI
'14.- 17. Træf på Toppen, Skagen 94.
21.-24. - 12. nation. Gold Wing træf i

Sønder Omme.
22.-24. Børnelræt på tvtC Touring

Camp, Nødager, &560 Kolind.
AUGUST
12.-14. MCTC Fællestur'94 i

Sønderjylland.
12.-13. Thy Træf, lruplund Samping,

Koldby, skilte fra hovedvej A11.
19.-21.Alstræf -20år iPøl, MC

l(æden.
26.-28. - 30. Troll-Rally. Fyresdal i

Telemark ved RV 355.
OKTOBER
5.- 9. IFMA motorcykeludstilling i

Køln.
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