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Bestyrelsen i S.M.C.C.

Vi prøver denne gang med ekstra sider. 
Det vil give mulighed for flere historier, 
men specielt også flere og evt. større 
billeder. 

Redaktørens firkant

Erfaringen viser, at klubtrøjer er en 
besværlig størrelse. Lageret fylder meget, 
og den ansvarlige skal komme i bil til ar-
rangementer med lagerkasser samt holde 
regnskab. 

Følgende er besluttet: 
Klubtrøjer bestilles ved arrangementer. 
Angiv størrelse. Kan fås i hvid samt sort 

Klubtrøjer

Grænsen for bladets tykkelse er bladets 
vægt (porto). Det nye trykkeri bruger 
lidt andet papir, og her af kommer den 
nye mulighed.

Hilsen Poul

og man bestemmer selv om det skal 
være med stort eller lille logo. 

Priserne er 60 kr. for t-shirt og ca. 140 
kr. for sweatshirt. 
Betaling ved bestilling. 
Der leveres to gange om året. 
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Lederen
Dette blad er så augustbladet. Det sær-
lige er, at bladet skal være trykt allerede 
i juni, da alle holder ferie i juli og bladet 
skal være ude til korrekt tid.  
Af den grund kan periodens sidst af-
holdte aktiviteter ikke beskrives i bladet.

Specielt: 
Vedr. det af Leif Andersen arrangerede 
kørekursus kan jeg forstå, at der er 
nogen usikkerhed om udbetaling af de 
150 kroner pr. deltagende personer. Af 
kasserer Teddy kan jeg også forstå en 
beslutning om, at næste års kontingent 

ikke betales af kursusdeltagerne. Det må 
ikke være kommet helt ud. Hvis nogen 
er i nød kan man bestemt få pengene 
udbetalt ved henvendelse til kassereren.
Jeg ved godt, at i Danmark gælder 
juridisk regelen om, at ”Pengegæld er 
bringegæld”, og at skyldneren uopfor-
dret hurtigst skal betale. Men vi skal 
huske, at klubarbejdet for bestyrelses-
medlemmerne er fritidsarbejde så alt er 
ikke let at idealisere.

Hilsen Poul

Elmegården er meget interessant. Den 
er en besøgsbondegård og ejet af Ryon 
og Lisbeth Petersen. Vi må gå i staldene 
og se på Herefordkvæget. Der er fri-
landsgrise, får og lam samt en masse 
andre dyr. Der er bondegårdsferie, 
forsamlingshus, gårdbutik, vinkælder og 
gårdmejeri, hvor der forarbejdes egne 
produkter (smagsprøver). 

Elmegården har lavet frivillig aftale 
med myndighederne omkring kraftig 
reduktion af brugen af sprøjtemidler og 
kunstgødning.

Det koster 25 kr. pr. person for rundvis-
ning og vi skal være 20 personer. 

Der er opsat grillhytte, hvor vi til sidst 
kan grille vores mad. Elmegården er 
leveringsdygtig i alle former for kød og 
pølser samt øl lavet af eget korn samt 
Elmegårdens vin fra vinkælderen. 
Jeg mener, at vi skal købe de ting, vi 
spiser hos Ryon og Lisbeth (købmands-
priser). Husk sennep, ketchup, bestik, 
krus m.m. 

Se på Elmegårdens hjemmeside.

Hilsen Poul

Kommende ture

Besøg på ”Elmegården” i Sommersted
(se arrangementskalenderen bag i bladet)
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Ejgil og jeg har gjort det til en tradi-
tion at deltage i Mikes årlige Hærvejs 
tur. Den foregår altid i næstsidste 
weekend i april. Tidspunktet er vigtigt, 
fordi græsset da ikke er ret højt. Alle 
seværdigheder som hjulspor, runestene, 
skibssætninger og alt muligt er til at få 
øje på. Turens højdepunkt er spisningen 
på en Hærvejs Kro om aftenen (Mike 
mener selvfølgelig, at oldtidsminderne 
er det vigtigste).

Men, men og men: Turen blev forpurret 
i sidste øjeblik. Ejgil havde imidlertid 
fået fat på to billetter til åbent hus på 
Dyne Larsens nye lager i Uldum. Det er 
vist noget af det største i Europa og har 
kostet op mod en milliard kroner.

Vi kørte fra Guderup ved 9-tiden lørdag 
d. 18/4. Vi kørte til Vejle ad almindelige 
veje (lad være med det, eller tag i det 
mindste på motorvejen fra Christians-
feld til Bramdrupdam). Kolding er et 
helvede lørdag formiddag. Nå! Men 
ved indgangen til Vejle kørte vi gen-
nem byens vestre del, videre gennem 
Grejsdalen, byen Grejs, Lindved og til 
Uldum. 

Alle Larsens 40 meter høje og uendelig 
lange bygninger kunne ses lang væk.
Vi kunne gå rundt på egen hånd i 
bygningerne ad særlige ruter. Hvad der 
kan automatiseres er automatiseret. 
Vi endte, hvor vi fik udleveret mad og 
drikkelse.

På tur med Ejgil

Vareindleveringen
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Larsen selv var der. Han skrev 
autografer i en uendelighed. 
Alle børnene kendte ham, og 
deres mobiler som fotoapparat 
blev flittigt brugt. Larsen lod til 
at være en rar fyr.

Hjemad lavede vi vor egen 
Hærvejs tur: Tørring, pause 
i Jelling, Lines dejlige mad 
fortæredes senere ved Fårup Sø. 
Så tog vi til Bindeballe gamle 
Købmandsgård, hvor kagerne 
og kaffen gled ned. Derefter 
Egtved, Askov, Skibelund Krat, 
og pause ved Frihedsbroen over 
Kongeåen. Vi sluttede af ved 
Hærulfstenen nær Hovslund. 
Vi havde købt en øl. Det viste 
sig slet ikke at være nødvendigt. 
Under et buskads stod nemlig 
en kasse med øl (halvdelen af 
øllene var uåbnede: Men det var 
jo heller ikke vores øl).

Hilsen Poul
Dyne Larsen var selv mødt op til åbent hus. Han 

lod til at være en rar fyr.

Fra Ekstra Bladet: 

Carolina Thomsen (læser til sygeplejer-
ske) vandt i Sandhedens Time 200.000 
kr. Hun så frem til lidt sorgløshed. Hun 
vidste godt, at 70.000 kr. skulle gå til 
skat. Så var der 130.000 kr. tilbage. Så 
kunne der da betales gæld med resten. 
Men skattevæsenet kan mere, for så røg 

Hørt og set

SU’en på 5.500 kr. om måneden lige 
som skattefradraget på 3.300 kr.
Man skal nok lade være med at deltage 
i konkurrencer, når man er på offentlig 
forsørgelse.
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Tak til Vibeke og Torben for arrange-
mentet. Vi deltog 17 personer og det 
er rekord for en Nordjyllandstur. Parret 
har fundet Thyborøn Camping og Hyt-
teby, og de har planlagt og gennemført 
den fine fællestur. Den gik syd  
om Harboør til Lemvig, videre til  
Oddesund, hvor vi spiste, gennem 
Thyholm til Jegindø med musling-
efiskeri-museet, videre til Nordvestjysk 
Folkecenter for vedvarende Energi. Her 
kørte biler på brint lavet ved hydrolyse 
fra vand, hvor energien til spaltningen 
kom fra deres vindmøller. Andre biler 
kørte på rapsolie, som de udvandt af 
raps fra egne marker. Stedet er en  
højskole med elever fra alle lande. Prøv 

at se på deres hjemmeside. Som Steen 
sagde: Her kan man få en hel dag til at 
gå. Fra Folkecenteret kørte vi til Agger 
Tange og med færgen tilbage til Thy-
borøn. Vi kørte vel 140 km.

Fredag aften tilbragtes delvis på en res-
taurant, hvor vi spiste fisk. Lørdag aften 
holdtes (efter fællesindkøb) fællesspis-
ning på hyttepladsen. Ufattelig hvor 
mad er billig i dag, når man handler 
i supermarked. 60 kr. pr. person med 
koteletter, pølser, rødvin, optændings-
briketter og grillkul m.m.
Næste år vil vi prøve at opdele arbejdet 
bedre. Så undgår vi, at nogle enkelte 
laver det hele.

Nordjyllandstur d. 24. til 26. april
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Hvad angår min egen køretur: Vi fra 
Nordborg (Hanne, Leif og underteg-
nede) mødtes ved færgen i Hardeshøj. 
Leif fra Sønderborg samt Torben, Ole 
fra Broager ventede i Ballebro. Kl. 9.15 
gik det nord på. Først til Toftlund hvor 
vi hos BMW skulle have ordnet no-
get ved mine sidetaskelåse. Så gik det 
videre ad små veje til Holsted, Grind-
sted, Sønder Omme, Sønder Felding, 
Videbæk og til Sørvad hvor vi spiste de 
medbragte. Så videre over Holstebro 
til Lemvig. På havnen mødtes vi med 
Vibeke og Torben fra Struer. Så gik 
det videre til Thyborøn. Kaj, Solveig, 
Henrik Hoffmann og Preben Rasmus-
sen var allerede ankommet. Dagen efter 

om formiddagen kom familien Petersen, 
d.v.s. Knud Oluf, Bitten og Lars.
Søndag formiddag, efter hytterengøring 
gik det hjemad over Varde. I Ribe slog 
vi et slag ind over ”Sælhunden” hvor vi 
fik kaffe og æblekage.

Hilsen Poul
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Der var mange forslag omkring afhold-
elsen. Et af dem gik ud på at ”genkøre” 
det første mølleløb fra hine tider. Teddy 
og Steen kom i tanker om, at vi aldrig 
havde besøgt Kobbermølle. På tysk 
hedder den Kupfermühle og ligger 
klods op ad grænsen på den tyske side. 

Genkøring af den gamle tur må vente til 
næste år.

Traditionen tro startede arrangementet 
med morgenkaffe leveret af Roberts MC 
i Guderup. Tak til Yrsa og Robert. 25 
personer deltog.

Varme hveder hos formanden
Der kom rigtig mange, huset 
var fuldt og vi måtte sige nej 
til flere. Der var 27 personer 
og vi måtte købe nye stole. 
Snakken gik vældig og kl. 
23.30 var de sidste men-
nesker kørt.

Motorcykler i læssevis.

Mølleløbet 
- i år var arrangeret af Teddy og Steen

Kobbermølle Museet.
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Vi startede kl. 11.00 fra Guderup med 
kurs mod Kruså. Det gik fint, og vi var 
der kl. ca. 11.45. Vi blev modtaget af 
Bodo Daetz. Bodo har været leder af 
Den Danske Skole i Kobbemølle, og 
han er ankermand i restaureringen af 
Kobbermølle. Han ejer vist det meste.

Vi fik en redegørelse for området og vi 
hørte indledningsvis om og studerede de 
forskellige produkter, der er produceret 
på stedet gennem tiderne. Stedet vidner 
om en 400 årig epoke og her udstråler 
forgangne tiders atmosfære. 

Kort fortalt etableredes i 1997 det 
private ”Kobbermølle Museum”. Selve 
museet ligger i tårnbygningen ved de 
gamle, restaurerede arbejderboliger. 
Museet rummer de righoldige samlinger 
fra Gisela og Bodo Daetz Stiftung. Her 

berettes om fabrikkens historie og om 
ejernes og arbejdernes livsvilkår. Man 
råder også over to fabrikshaller ved selve 
Krusåen. I hallerne findes dampmas-
kine, vanddrevet hammerværk, elek-
tricitetsværk (drevet af dampmaskinen). 
Hele systemet indgår i rammerne for 
det dansk-tyske museumsarbejde i det 
gamle hertugdømme Slesvig.
Stedet er etableret af den danske konge 
Christian d. Fjerde og han residerer 
stadig på stedet om end i reduceret form 
(en bronzebuste). 

I 1817 ved man, at der levede 300 per-
soner på stedet. Værket lukkede i 1962 
af økonomiske årsager.

Kl. ca. 14 kørte vi videre til næste 
mølle. Det var Kruså Mølle. I dag er der 
lejligheder på stedet. Det har i årevis 

Bodo Daetz og deltagere.
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fungeret som forsamlingshus. Jeg har 
i hvert fald i slutningen af 1960-erne 
gentagne gange været til pigtrådsbal på 
stedet. Vinduerne i den gamle toiletbyg-
ning eksisterer stadig. Ak ja! For 40 år 
siden anvendtes de som gratis adgang til 
”pigtråden”.

Madpakken fortæredes på stedet, 
nærmere betegnet lidt om ad Gendarm-
stien.
Der efter gik det videre til det næste 
højdepunkt. Det var grillpølsespisning 
hos Ingrid og Poul i Frederiksgård. Det 
var vældigt og tak også til de to for det.

Poul

I år har vi besluttet os for en 
privat SMCC-tur til Mosel. Det 
er en tur på c. 800 km. Gennem 
rejsebureauet DTF har vi bestilt 
værelser på Hotel NH Trier. Vi 
mødtes med Poul kl. 7.00 ved 
Als Motor i Sønderborg,

Madpakkerne er smurt og for-
ventningens glæde høj. Vejret er 
med os. De har godt nok lovet 
meget dårligt vejr i Tyskland; 
men vejret holder varmt og tørt. 
Der holdes 3 korte tankpauser og en 
lidt længere.

Da vi er 40 km fra Trier ankommer 
vi til Hotellet kl.17.30 og når lige at 
parkere MC-erne under Hotellet. Så 
tordner og regner det. Hvem sagde 
noget om held?

Vi bliver installeret og spiser aftensmad 
på stedet. Aftenen slutter vi af med at 
gå en tur langs Mosels bredder, Poul 

Moseltur i Kristi Himmelfartsferien

Bernkastel-Kuess

skal da også lige lufte BMW-en inden 
sengetid.

Ved morgenbordet aftaler vi at køre en 
tur langs Mosel. Det tager lidt tid at 
finde den rigtige vej, så vi får set noget 
skov og anden smuk natur.
Målet i dag er Bernkastel-Kues. Vi 
kører gennem Mehring Piesport og flere 
andre kendte vinbyer. Vinmarker op ad 
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skråninger så langt øjet rækker på alle 
sider af Mosel.

I Bernkastel-Kues var vi på byvan-
dring. Byen er bygget på skråninger til 
dels med gamle og smukke bindings-
værkshuse. Vi kunne godt have brugt 
mere tid her; men det er altså lidt bes-
værligt i MC tøj. Efter at have indtaget 
stedets kulinariske ting (det skal vi jo) 
kører vi tilbage mod Trier. Vi er enige 
om at få kaffen et sted langs med vandet 
og vinmarkerne. Vi vil også ind og købe 
noget vin hos en lokal vinbonde og her 
lander vi hos Weingut Michael Dixius i 
Mehring-Lørsch.

Her får vi smagsprøver og ser det 
nye brænderi. De laver nemlig også 
”Schnapse Likøre, Winzersekt” foruden 
3 slags vine. Al arbejde på vinmarkerne 
foregår pr. håndkraft, da ingen maskiner 
kan forcere de stejle skråninger. Fire 
gange årligt bliver vinstokkene sprøjtet. 
Dette foregår pr. helikopter, Vinstok-
kene gror på en skifferholdig jord og 
kan derfor modstå en evt. længere 
tørkeperiode. Vi får købt lidt forskelligt 
ind og vender så hjem til hotellet.

Mosel er smuk 

Dixius hjemmebrænderi 

Det har været en spændende dag og 
vejret: Ja 24 grader og sol. Vi bliver på 
hotellet efter aftensmaden og får smagt 
vores indkøbte (som smager af mere) og  
går til ro ca.22.00.

Næste dag vil vi på en sejltur langs 
Mosel. Poul foreslår at vi kører på MC 
til Trier; men jeg synes at vi skal gå for 
at slippe for alt det bøvl med tøj og 
hjelme. Vi går fra hotellet kl. 10.00 til 
det sted, hvor båden lægger til. Vi kan 
gå langs med vandet, så det er flot tur 
på godt 2 km. Vi køber billetter til en 
2 timers sejltur pris 11 euro pr. stk. 
hvilket er meget rimeligt. Ventetiden 
inden sejladsen tilbringer vi i en hyg-
gelig gårdhave, hvor der serveres kaffe 
vand og øl.
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Det er en meget interessant og smuk 
natur vi beskuer. En fantastisk historie 
om byen Tier helt tilbage fra året 259.
Mosel er 545 km lang og har 28 sluser 
heraf de ti i Tyskland, to i Luxembourg 
og seksten i Frankrig. Der er en højde-
forskel på i alt ca. 171m, hvis jeg husker 
helt rigtigt.
Efter sejlturen spadserer vi de sidste 1,7 
km. til centrum.

Trier er Tysklands ældste by. Under 
Julius Cæsar lagde romerne de keltiske 
trevanerer under sig. Det skete mellem 
årene 58 f.kr. og 50 f.kr.
Da de romerske provinser blev reorgan-
iseret i år 16 f. kr. besluttede Augustus, 
at Trier (da kaldt Augusta Treverorum), 
skulle være regionshovedstad. Fra år 
259 til 274 var Trier hovedstad for den 
galliske del af romerriget. Byen er kendt 
for sine velbevarede romerske bygninger. 
Her er blandt andet Porta Nigra, som vi 
jo selvfølgelig så. Det er den bedst be-
varede byport nord for alperne. Trier er 
det ældste bispesæde i Tyskland. Trier er 
også Fødested for filosoffen Karl Marx 

(kommunismens idémand). I dag har 
byen 101.685 indbyggere og er absolut 
et besøg værd.
Vi er nu på vores fjerde dag og beslut-
ter os for, at vi vil en tur til Frankrig 
og et smut til Luxemburg. Vi kører fra 
Trier mod Conz og herfra kører vi langs 
med Mosels bredder. Det er igen meget 
smukt med vinmarker og enkelte mark-
er med nordmandsgran. Her på denne 
strækning er det primært Eibling vin 
man reklamerer for. Det er en vin, som 
blev produceret tilbage i romertiden.
Vi når til Königsmacker i Frankrig, hvor 
Poul finder en lokal cafe. Det var meget 
hyggeligt at opleve de lokale, der mødes 
her både før og efter kirke. Her skulle 
Poul jo selvfølgelig også lige stikke hove-
det ind midt under gudstjenesten, efter 
hvad han selv fortæller blev han velsig-
net, så efter kaffen og en øl fortsætter vi 
turen fortrøstningsfuldt. Turen fortsæt-
ter mod Thionville i Frankrig som er en 
rimelig stor by.
Her kører vi lidt forkert og kommer 
ud på motorvejen med retning mod 
Luxemburg by.

Vi når da et godt stykke 
ind i denne store by inden 
vi for Poul gjort opmærk-
som på at  vi ingen inten-
tioner har om at skulle 
på sight seeing. Nå Poul 
ligner et spørgsmålstegn. 
Det havde han da forstået. 

Byporten  
Porta Nigra (Sorte Port), 
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Temperaturen er nu på 28 grader 
så vi koger i vores MC tøj.
Poul kører i træsko og Dong 
trøje, så han har det ikke varmt. 
Nå men nok om det. Vi fandt nu 
hurtigt ud igen med Poul som 
fører og kørte nu med Remich, 
der ligger langs med Mosel.

I Wormeldange holder vi en 
pause for at indtage noget koldt 
drikkeligt. Temperaturen er nu over 30 
grader, så synes vi faktisk ikke det er sjo-
vt at køre MC mere med alt det tøj på. 
Vi blev enige om at køre tilbage til vores 
hotel i Trier til et bad og en dejlig stor 
og kold øl. Endnu en dejlig dag sluttes 
af på hotellet. Poul ville dog hente et par 
ekstra flasker ude på vingården hvor vi 
havde været.
Femte dag og sidste dag i Trier. De lover 
op til 35 grader, så jeg vil ikke i mo-
torcykeltøj i dag. Poul skal finde noget 
bestemt til sine børnebørn, så vi tager 
bussen ind til byen. Jeg tror, vi er i 28 
forretninger, og ingen har de skilte Poul 
skal bruge. Heldigvis kan man da få 
både vådt og tørt.

Hjemme på hotellet igen kl. 15.00 går 
vi i bad. Poul vil til Luxemburg for at 
tanke Her er benzinen 30 cent billigere 
end i Tyskland. Det var nu også nok for 
køreturen. En dag uden sin elskede MC 
er ikke noget for Poul, Vi slutter den 
sidste dag stille og roligt og får pakket til 
hjemturen dagen efter.

Fra mit vindue om morgenen.

Vi kører kl. 7.00 morgen fra Trier i det 
dejligste vejr. Vejrudsigten lover regn 
hagl og kraftig torden. Men vi slipper 
med 6 dråber vand og har til hjemturen 
valgt at køre over Hannover, da vi på 
turen ned over Bremen havde masser 
af vejarbejde og dermed også risiko for 
kødannelse.

Vi kører 860 km på 10 timer med de 
obligatoriske tank- og spisepauser.
5 dejlige dage er slut, og det har været 
en fornøjelse at være på tur med Poul 
igen. Der er nemlig ikke et kedeligt 
øjeblik i hans selskab.

Vel hjemme nyder vi de mange indtryk, 
vi har fået med, og det positive er også, 
at vi ikke så et eneste uheld på turen.

Hilsen Solveig
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Ejgil har igen lavet en fin tur her d. 13. 
juni. Denne gang til Lintrup. 
Det er stadig ikke nemt for Ejgil at 
finde plads til nye aktiviteter. Den ene 
løber over i den anden. Overhovedet at 
finde plads i kalenderen var vanskeligt.
I Kristihimmelfartsdagene var Ejgil i 
Berlin med Steen, ugen efter var han 
på MC til Mosel. For Mølleløbet sidste 
weekend var der kommet noget andet 
i vejen. Denne weekend var så turen til 
Wellings Museumslandsby i Lintrup. 
Det var ikke godt, at der samtidig var 
musikfestival i Nordborg og det værste: 
Der var ”Kliple’ Mærken”.
10 personer mødte op på rastepladsen 
ved Bolderslev. Det var lidt skuffende; 
men der var jo også Mølleløb ugen i 
forvejen. Afgang kl. 10.15.
Vi tog den lidt med småvejene: Via 
Hellevad, gennem Agerskov og til 
Branderup hvor vi drejede ind over 
Arrild (pause ved Arrild Feriecenter), 
Højrup, Arnum, Fole, 
Sønder Hygum og til 
Lintrup.
Der var en guide. Det 
var en sjov mand og 
han fortalte meget om 
den nu afdøde Søren 
Welling.

Stedet er bygget 
uden byggetilladelse; 
men det blev ordnet. 
Welling har skaffet alt 
muligt. Welling var 
hedning, men kirken 

hørte med til en landsby. Alteret var en 
fajanceafbildning fra 1696. Ingen må få 
at vide hvordan den er skaffet; men den 
er vist fra Østrig. Der var samlet alt mu-
ligt af ting og sager som den almindelige 
landbefolkning betjente sig af. Welling 
fik en masse børn med forskellige kvin-
der og han døde fra en større gæld. Men 
alt det er vist også jævnet.
Tvangsauktion blev afværget ved lokal 
indsats. Guiden sagde, at der var ca. 
10.000 årligt besøgende. Der kom 
mange medens vi var der.
Hjemturen gik mod nord op til Ribe / 
Foldingbro-vejen, ind mod Foldingbro 
og videre østpå. Vi drejede af ned over 
Frihedsbroen og videre til Jels hvor de 
har verdens største og bedste hotdogs. 
Jeg var hjemme i Nordborg kl. 17.30.

Poul

Wellings Museumslandsby

Fajancealteret,



Kubikken-Velten (Berlin) tur retur

Velten (Berlin) tur retur!
Vejret var med os Kr. Himmelfartsdag 
den 21. maj, da vi kørte mod ”rulletrap-
perne” ved Fleggård.
I Kruså fik vi tanket til kanten, for nu 
skulle vi have lagt km bag os.
Næsten alle var mødt og efter en snak 
med de sidste, fandt vi sammen i små 
hold og startede på turen.
Torben, Inge og Bjarne, Stephan og os 
selv fulgtes ad, af helt naturlige grunde. 
De andre kørte ”så stærkt”, at vi var tabt 
fra begyndelsen. Men vi så dem, da de 
tankede ved Tankstelle Aalbek, hvor vi 
andre tankede i Zarrentin lidt uden for 
ruten.
Vi drejede fra motorvejen mod Ludwig-
slust, til Perleberg og videre til Witten-
berge og ind gennem byen.
Det er jo gammel Øst, så vejene i byen 
er ikke af de bedste, man skal virkelig 
passe på ikke at komme i huller og høje 
kanter af brosten.
Vi kom ”måske” forkert ud af byen, 
for pludselig kørte vi på en cykelsti der 
lå langs floden, pragtfuld udsigt, men 
cyklisterne syntes det var sært at se os 
her.
Vi fandt hurtigt en afkørsel, men så 
mødte vi først cyklister. Over1000.
De 20 km til Rühstadt kørte vi næsten i 
”gåsegang”, da der var cykler overalt.
I Rühstadt fik vi at vide af en lidt 
bedugget ungersvend, at det var ”mæn-
denes” dag, så det skulle fejres. Der er 
også en ”damernes” dag.
Alle på turen var mødt, og madpak-
ken blev spist, og der blev kigget på 
storkereder på mange hustage. Nu er det 

jo forår, så der var enten æg i rederne 
eller små unger. Det var kun de voksne 
vi kunne se, og mad skulle der jo ikke 
hentes så meget af.
Vi spredtes igen og efter ca. 150 km 
mødtes vi på Hotel Zur Scharfen Kurve 
i Velten.
Alle blev godt indkvarteret og aftens-
maden bestilt.
Lisbeth og Henning Bak var kørt hjem-
mefra om onsdagen, og ville se lidt mere 
undervejs, så de ankom lidt senere.
Efter maden var der et lille orienter-
ingsmøde, hvor alle var enige om at 
næste dag stod på bus/togtur til Berlin. 
Der kom måske regn.
Efter en fantastisk morgenmad gik vi til 
bussen samt købte et bus/tog dagkort til 
Berlin.
Nogle stod af ved Unter den Linden, og 
nogle ved Potsdamer Platz.
Vivi, Torben og jeg gik lidt rundt i det 
indre Berlin, og kom så til floden Spree, 
hvor vi tog en 1½ times sejltur i det 
gode vejr.
Pludselig vibrerede min telefon. Der var 
besked fra Ditte: Vi er faret vild, kan du 
ikke komme og hente os?
Svar: Jo, jo, det kan jeg godt, men vi er 
ude at sejle. Skål! (Jeg troede de sad på 
en bar!).
Ditte: Vi er 60 km syd for Berlin ude på 
landet, men hvor ved vi ikke.
Efter sejlturen var vi inde i centrum 
på café og fik kaffe og chokolade samt 
donuts, hvor det så begyndte at regne. 
Nu var det vist tid til at komme hjem, 
så det gik med tog/bus til hotellet.
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-Kubikken Velten (Berlin) tur retur
Dittes forklaring fik vi så om aftenen:
Inge og Per, Ditte og Tonny og Kurt 
havde taget fejl af skiltene, så i stedet 
for at køre med tog til Potsdamer Platz, 
kom de med et tog til Potsdam. De op-
dagede det først da toget var på vej mod 
Dresden; så var det med at komme af.
Der blev skålet til aftensmødet, og her 
besluttede vi, at næste dag var der mc-
tur til Oranienburg for at se Sachsen-
hausen. Det er en koncentrationslejr fra 
2. verdenskrig, og derefter til et flymu-
seum ved Gatow.
Efter den gode morgenmad igen, var 
17 personer klar til at køre turen med 
GPS-mester Knud Oluf i spidsen. Først 
Sachsenhausen, som var spændende 
og meget interessant. Lejren kostede 
360.000 mennesker livet, og var en 
meget brutal lejr.
Turen gik videre til Gatow, som er et 
flymuseum med mange maskiner og 
modeller både inde og ude.
Pludselig kom der mange betjente på 
mc. Derefter nogle politibiler, og så 
kom der ca. 160 motorcykler i én lang 
række. Det var Royal Star klubben i 
Tyskland der var på tur.
De vidste godt i 
cafeteriet at de kom, 
men kunne kun 
varme 4 pølser ad 
gangen, så der blev 
stor kø.
En meget fin tur 
med interessante 
besøgssteder er vi 
alle enige om.

De andre 5 personer var taget til Berlin, 
da der var noget de ville se og opleve.
Vel ankommet til hotellet så vi lidt 
på dyrene, eller som det er, ”Den lille 
Zoo”, for der var både aber, hulepinds-
vin, ugler, papegøjer, hængebugsvin 
m.m., og efter maden havde servitricen 
fundet ud af at komme med én øl ad 
gangen ikke kunne betale sig.
Snakken gik ved morgenmaden, og alle 
syntes det havde været et par gode dage, 
med mange oplevelser.
Der blev så pakket og folk kørte derfra i 
spredt orden.
Vi var en lille gruppe på syv cykler som 
fulgtes ad, med ”Der GPS-Führer” i 
spidsen.
Den var indstillet på små veje og vi 
oplevede en masse, men kørte også ca. 
200 km længere end nødvendigt. Det 
tog kun ni timer at køre hjem.
Vivi havde ondt i r…. efter den lange 
tur, - - - men næste år vil hun også med, 
hvor det så end går hen.

Af Steen H. Eriksen

Klubbens håbefulde unge
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Kubikken-Hondas historie

Historien om Honda handler 
også om en mand, som tidligt 
indså vigtigheden af at uddelegere 
ansvar og arbejde. Han delte også 
ud af sin entusiasme og bræn-
dende interesse for motorer og 
ikke mindst racer-løb på to, tre 
eller fire hjul.

Soichiro Honda blev født i 1906 i 
Komyo, Hamamatsu, hvor hans far var 
smed. Som barn måtte han ofte hjælpe 
sin far med at reparere cykler. Da han 
var 15 år, forlod han sin hjemegn for at 
søge lykken i Tokyo som bilmekaniker-
lærling.

Her blev han stadig mere fascineret af 
motorer og motorsport. Senere byggede 

Honda er verdens største motorcykelproducent. Som bilproducent er fabrikken af 
betragtelig størrelse. Fabrikkens grundlægger, Soichiro Honda er i øvrigt den sidste 
”self made” bilmagnat i verden. Den store optur startede under Japans opbygning 
lige efter anden verdenskrig.
Inden for 2 hjulerne er Hondas største produktion inden for de mindre køretøjer. 
Fabrikken producerer over hele verden. Har du tanker om at køre en jordomrejse 
er det fornuftigste valg at tage en C 100 Cub. Den findes i hele verden og er efter 
sigende produceret i et antal, der nærmer sig 60 millioner. Altså det med jordom-
rejsen: Sker der et eller andet under turen er det reservedele alle steder eller man 
tager bare en anden. Vi kender alle billeder fra sydøstasien med familiefaderen på 
en Cub. Han har hele familien med samt nogle kasser med høns.
For et par år siden kårede man verdens bedste MC i programmet ”Discovery”. 
Naturligvis vandt Honda Cub. Den kunne køre på kasseret fritureolie i stedet for 
motorolie og den kunne starte efter at være smidt ud fra et højhus. 

1906-1947: Manden bag navnet
han sin første egen racerbil med en 
Curtis-Wright V8-flymotor. Også efter 
at han var flyttet tilbage til Hamamatsu, 
fortsatte han med at bygge egne racer-
biler og at tune motorer. Han tunede 
bl.a. en Ford-motor ved at montere en 
kompressor og fik angiveligt en motor 
til at hælde i chassiset, fordi der var flest 
venstrekurver i de løb, han deltog i!

I 1936 blev Soichiro Honda skadet ved 
et sammenstød under All-Japan Speed 
Rally. Han brækkede flere knogler og 
blev slemt tilredt i ansigtet, da han 
kolliderede med en bil, som kørte ud af 
pitten.

Året efter grundlagde han Tokai Seiki 
Heavy Industry Co., hvor han efter 
en del mislykkede forsøg begyndte at 
fremstille stempelringe. Da krigen brød 
ud, fik Honda stadig mere at bestille. 
Han leverede stempelringe til Toyota 
og fik også store ordrer fra flåden og 
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-Kubikken Hondas historie
flyindustrien. Mod krigens slutning blev 
Hamamatsu-fabrikken ramt af bomber, 
og da Japan kapitulerede, solgte Honda 
sin virksomhed til Toyota for 450.000 
yen, hvilket var en formue på den tid.

I 1946 startedes Honda Technical Re-
search Institute i Hamamatsu. Virksom-
heden holdt til i en træbygning, som 
ikke var meget større end et skur! Hvis 
virksomhedens navn lyder lidt præten-
tiøst, skyldes det, at Soichiro Honda 
aldrig tvivlede på, at han en dag ville 
"erobre verden".
Året efter kommer Kiyoshi Kawashima 
til virksomheden, og produktionen af 
totaktsmotoren "A-type" begynder.

1948-1957:  
Virksomheden grundlægges

Honda Motor Company blev 
grundlagt i 1948 i Hamamatsu 
med en kapital på 1 million yen. 
Nu begynder drømmene for alvor 
at gå i opfyldelse. Nu kan intet 
stoppe Soichiro Honda. 

I 1949 begynder man at fremstille 
Dream - en letvægter med 98 ccm-

totaktsmotor (D-type). En mand ved 
navn Takeo Fujisawa begynder at 
arbejde hos Honda. Fujisawa er øko-
nom og holder styr på virksomhedens 
forretninger. Honda interesserer sig ikke 
for penge. Han er kunstner, tekniker og 
fornyer!

Netop samarbejdet mellem Honda og 
Fujisawa har en stor del af æren for kon-
cernens succes. Mens Soichiro Honda 
var den, der konstant kom med nye 
idéer, blev det Takeo Fujisawas opgave 
at sørge for, at idéerne kunne føres ud 
i livet, og at produkterne faktisk blev 
solgt. Fujisawas rolle som vicedirektør 
indebar, at han skulle skaffe risikovillig 
kapital, tage sig af eksportsatsninger og 
have ansvaret for en voksende medar-
bejderstab.

Både Honda og Fujisawa kom 
fra enkle kår, og de holdt sam-
men helt frem til 1973, hvor 
de begge trådte tilbage for at 
overlade ansvaret for koncernen 
til yngre kræfter. Fra en kapital 
på 1 million yen var værdien i 
løbet af 24 år steget til næsten 
20 milliarder yen.
I 1950 etablerede man et dat-
terselskab i Tokyo, og det føl-

gende år kom den første firetaktsmotor, 
Dream E-type på 146 ccm, med en 
topfart på 72 km/t. Der blev bygget 146 
eksemplarer af den om dagen.

I november 1952 rejste Honda for første 
gang til USA. Han studerede værksted-
sanlæg og indkøbte værktøjsmaskiner.
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Kubikken- 19Hondas historie
I 1955 er Honda den største motor-
cykelproducent i Japan. Samme år kom 
Dream med 250 cc og 350 cc motor.

1958-1967:  
"You meet the nicest..."

En virkelig milepæl er introduk-
tionen af C 100 Super Cub i 
1958. En scooterlignende knal-
lert, som blev lanceret under slo-
ganet "You meet the nicest people 
on a Honda".

Et udtryk, som gik rent ind hos de 
brede masser, og som fulgte Honda op 
gennem årene. Så levedygtigt var slo-
ganet, at det blev brugt igen, da Honda 
fejrede 50 års jubilæum i 1998.

Super Cub blev en døråbner for Honda 
på en række markeder verden over, ikke 
mindst i de europæiske lande. I begyn-
delsen af 1960'erne blev der solgt over 
en halv million Super Cubs hvert år, og 
salget toppede i 1963 med 900.000. Da 
produktionen var på sit højeste, rullede 
der en Super Cup af samlebåndet hvert 
12. sekund!

I 1959 rejste Honda til legendariske Isle 
of Man og de berømte Tourist Trophy-
motorløb. En Honda-motorcykel kom 
ind på en sjetteplads i løbet for 125 
ccm.

I maj 1961 blev European Honda 
Motor Trading Co. etableret i Ham-
borg. Virksomheden skiftede senere 
navn til Honda Deutschland GmbH 
og ligger nui i Offenbach.

I 1961 vandt Mike Hailwood både 
125 og 250TT på lsle of Man på 
Honda. Mike vandt også VM-titlen 
i 250 ccm-klassen. Australieren Tom 
Phillis blev verdensmester i 125 
ccm-klassen. Nu begynder motor-

cykelverdenen for alvor at få øjnene op 
for Honda. Salgstallene skyder i vejret. 
100.000 motorcykler om måneden er 
en ny rekord for motorcykelindustrien.

I 1962 etablerer Honda en fabrik i Bel-
gien med det formål at samle og sælge 
knallerter. Honda dominerer de mindre 
klasser ved VM. Jim Redman vinder 
VM i både 350 og 250 ccm. Luigi 
Taveri vinder i 125 ccm.

I 1963 kommer den første bil på marke-
det. En lille pickup med en 360 ccm-
motor. To måneder senere præsenterede 
man S500, en meget lille topersoners 
sportsvogn med en topfart på hele 145 
km/t.

I 1964 overraskede Honda verden med 
at introducere sin helt egen Formel 
1-racer. En utroligt avanceret bil, men 



-Kubikken Hondas historie
dog lidt for tung til at være helt konkur-
rencedygtig.
- Vi overførte teknikken fra vores rac-
ermotorcykler, da vi skulle konstruere 
Formel 1-motoren, husker Nobuhiko 
Kawamoto, som dengang var ansvarlig 
for F1-programmet og siden hen blev 
øverste chef i Hondakoncernen i en 
periode.
- Det var en V12-motor på 1,5 liter, 
og derfor tog vi i princippet 12 125 
ccm TT-motorer og monterede dem i 
V-form! Motoren anbragte vi på tværs i 
chassiset, hvilket også var noget helt nyt.

Mindre end to år senere vandt Richie 
Ginther Mexicos Grand Prix med 
Honda V12.

I januar 1966 præsenteredes de nye S 
800 M, S 800 Coupé og S 800 Spider. 
Ved motorcykel-VM er Honda uover-
vindelig. For første gang i historien 
vinder en producent VM i både 50 
ccm, 125 ccm, 250 ccm og 350 ccm. I 
bilernes Formel 2 vinder Honda 11 løb 
i træk!

Honda CB 450
De store europæiske fabrikanter fik det 
første chok med denne model. Den 

kørte lige op med de store cykler fra Tri-
umph, BSA og BMW. Jeg (red.) havde 
selv sådan en i sin tid.

Honda præsenterede den første 
"superbike" i 1968 - Honda CB 
750 - en milepæl i motorcykelhis-
torien.

Motorcyklen CB750 Four vakte enorm 
opsigt, da den blev vist første gang i 
1968 på Tokyo Show. Med sine 67 
hestekræfter og elstart gjorde den det 
mere eller mindre af med den engelske 
motorcykelindustri.

Honda havde hurtigt etableret sig i seg-
mentet for småbiler. I 1970 viste man 
i Tokyo den tocylindrede "Z". I juni 
1971 kom "Life" med en tocylindret 
motor på 360 ccm. I juli 1972 kom en 
mere fuldvoksen lille bil, om man så må 
sige. Den hed Civic og havde en firecyl-
indret rækkemotor på 1169 ccm og hele 
60 hk. Det gav ekstraordinære fartress-
ourcer for denne klasse, 145 km/t og fra 
0-100 på 12,8 sek. Mest bemærkelses-
værdigt var dog brændstofforbruget 
- den kørte 22 km på literen.
I slutningen af 1973 kom Civic CVCC, 

som allerede i 1971 i form af en 
prototype klarede de nye strenge 
amerikanske udstødningskrav, som 
skulle indføres i 1975. I USA blev 
Civic valgt til "Årets Importbil".

Honda CB 450 (senere kaldt "Black 
Bomber") på 43 HK

1968-1977:  
Den første superbike
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Kubikken-Benzindunken med krigshistorie

Benzindunken med krigshistorie
- Sådan kan en produktudvikling også foregå
(Artiklen stammer fra Moto Guzzi klubbens blad)

Honda Civic blev i sine forskellige 
udgaver en umiddelbar succes. I USA 
tog man den lille pålidelige og ben-
zinøkonomiske bil til sig. Den blev den 
perfekte bil nummer to "over there". 

I maj 1976 præsenterede man to nye 
modeller: første generation af Honda 
Accord og en firedørsvariant af Civic. 
Midt på sommeren ruller den mil-
lionte Civic af båndet, og i oktober 
to år senere fejrer Honda sin bil num-
mer 5.000.000! På motorcykelsiden 

passerede man i sommerens løb 30 
millioner eksemplarer.

Under første verdenskrig havde de krigs-
førende magter nogle få motorkøretøjer 
som skulle forsynes med benzin. Det 
skule vise sig at være så svært at både 
tyskerne, amerikanerne og englænderne 
regnede med at ca. 80% af brændstoffet 
gik tabt, inden det kom på køretøjerne. 
Englænderne var de første der forsøgte 
at gøre noget ved problemet, idet man 
lavede nogle trækasser, der kunne inde-
holde 2 blikdunke, der således var noget 
beskyttet uden at man dog kunne sige at 
løsningen var fundet.

Amerikanerne gik lidt mere radikalt vil 
værks, idet man hos General Motors 
lavede en mere solid dunk ved at lave en 
oval stålcylinder med en påsvejset bund 
og en top, der var forsynet med et stort 
skruelåg, men fremstillingsprocessen 

var vanskelig og dunkene var svære at få 
tætte. De tinloddede blikdunke bruges 
stadig til at sælge olie i på nogle tanksta-
tioner. 

På denne baggrund besluttede den tyske 
overkommando i 1936, at det vigtigste 
udviklingsprojekt forud for en krig skulle 
være at udvikle en brugbar brændstof-
tank. Projektet skulle prioriteres forud 
for alt andet. Den skulle være tæt, 
praktisk at håndtere, indeholde 20 l og 
efter rengøring kunne bruges til drikkev-
and. Der har sikkert været flere forslag 
fra forskellige dele af den tyske industri. 
De kendes imidlertid ikke. De tidligste 
kendte dunke er fra 1937 og har Busch-
beck & Hebenstreits Armaturenfabriks 
mærke; et mærke man stadig kan se på 
nye karosseridele til VW. I 1939 findes 
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-Kubikken Benzindunken med krigshistorie
dunkene med kode 192, som ifølge ko-
debogen er samme firma. Det må derfor 
være rimeligt at antage at dunken er ud-
viklet der. Det var straks sværere det der 
krav med drikkevandet, for selv ganske 
lidt benzin i drikkevand smager grimt og 
giver meget dårlig mave. Så I.G. Farben i 
Østpreussen udviklede en tokomponent 
maling, som vi i dag kender som Epoxy. 
Det var en detalje, som englænderne 
da de begyndte at lave dunken, ikke fik 
rigtigt fat i, for de engelske Jerrycans er 
godt nok malet indeni i samme farve 
som de tyske, men det skaller af, så 
englænderne brugte meget tid krigen 
igennem på at rense karburatorer.

Det var de forskellige tyske værn, der 
selv bestilte ved fabrikkerne og de 
kunne derfor få præget deres ejerlogo i 
dunken under fremstillingsprocessen. 
De almindeligste er derfor naturligvis 
Wehrmacht og Wehrmacht Marine, men 
også SS, som ikke var en del af hæren. 
En mærkning med et enkelt rune-S er 
ikke som flere steder foreslået, fra en 
koncentrationslejr, men har tilhørt den 
tyske ungdomsorganisation Deutsche 
Jungfolk, som var en slags voksenspej-
dere, som vore danske Røvere. Dunkene 
ses også med et præget Wasser i stedet for 
Kraftstoff og Feuergefärlich. Så er de som 
regel også malet med et stort hvidt kryds. 
Gulmalede dunke med afrikakorpsets 
palme er også set.

I begyndelsen var tyskerne ikke så 
fjendtligt stemt overfor englænderne. 
Det skyldtes muligvis at det engelske 
nazistparti var større end det tyske. Så da 

Tyskland arrangerede en videnskabelig 
ekspedition til Himalaya inviterede man 
også nogle engelske videnskabsfolk til at 
deltage; der deltog også et par ingeniører 
fra Buchbeck & Hebenstreit og de tog 
naturligvis et par dunke med når de nu 
skulle på spejdertur. En af englænderne, 
der deltog, havde været forsyningsof-
ficer under Første verdenskrig, og så 
straks potentialet i den tyske dunk og 
spurgte meget indgående ejermanden 
ud om produktionen. Det blev han lidt 
irriteret over og aftalte derfor at sende 
tegningerne og metodebeskrivelsen til sin 
nye engelske ven, straks han kom hjem. 
Dunken var i produktion i England in-
den krigsudbruddet i 1940. De engelske 
dunke er mærket WD for War Depart-
ment. Englænderne lavede nogle enkelte 
prøver uden mærkning, som de sendte til 
USA og derfor er det en udbredt ameri-
kansk opfattelse at engelske dunke er 
umærkede.

Englæderne kaldte deres egne soldater for 
Tommy og de tyske for Jerry, lige som vi 
kalder vore soldater for Jens og de tyske 
for Fritz. Englænderne kaldte dunken for 
en tyskerdunk, altså en Jerrycan, hvilket 
den derfor har heddet lige siden.

Dunken er lavet af to pressede halvdele, 
der derefter er svejset sammen på en 
automat, de engelske med autogen og de 
tyske elektrisk, tud og håndtag er derefter 
monteret. Tuden sidder i det ene hjørne 
så dunkene kan stables på alle ledder, så 
tuden altid vender opad. De tre håndtag 
gør den let at håndtere både en og to ad 
gangen, og det er også let at række den 
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videre. Den pukkel, dunken har bag 
håndtagene kan normalt ikke fyldes og 
den vil derfor indeholde luft. Tilstræk-
keligt til en vægtfylde lige under 1, så den 
vil blive i vandoverfladen, hvis den bliver 
kastet i vandet, hvilket i nogle situationer 
kan være meget praktisk. Samtidigt dan-
ner denne luftboble lige tilstrækkeligt 
ballonvirkning, så den ikke springer op, 
hvis den bliver lidt bulet som følge af 
hård behandling.

Da man skulle sætte tropper i land i Nor-
mandiet regnede man ikke med at kunne 
købe benzin på de franske tankstationer 
så man måtte altså selv have det med. Til 
dét brug beregnede man at skulle bruge 7 
millioner dunke. Det var amerikanerne, 
der finansierede krigen, så de skulle også 
sørge for dunke, men så mange dunke 
fylder temmelig meget, så man fik stålp-
lade fra USA og amerikanerne betalte så 
englænderne for at lave dem. Af alle disse 
dunke var der kun 500 der ikke var tætte, 
så konceptet må siges at være godt nok. 

De fleste af de køretøjer den danske hær 
fik efter krigen, var udstyret med Jerry-
cans, men ved nyanskaffelser af køretøjer 
fik man lavet nye dunkholdere på Lindys 
Maskinfabrik på Fyn. Det blev behørigt 
kontrolleret at de passede nøjagtigt til de 
amerikanske.

Jerrycanen er også lavet specielt til Dan-
mark, og de findes i 2 danske versioner: 
M50 og M52. Selv en nøje opmåling 
afslører ingen forskelle. Jerrycanen er la-
vet mange steder: I Sverige med 3 kroner, 
i Sovjet med hammer og segl eller bare et 

n-lignende tegn for liter. Franskmændene 
har også lavet dem; særligt én i halv stør-
relse påkalder sig opmærksomhed, idet 
den er mærket VIN. Franskmændene 
kan ikke gå i krig uden vin.

En historie fortæller at en HMAK-officer 
en dag stod og fyldte benzin på en bil fra 
en jerrycan. Han blev træt i armene og 
han kom i tanke om sin lille sorte plas-
ticdunk i sin private bil. Straks formede 
sig den tanke at forsvarets dunke skulle 
fornyes med nogle af plastik. Det skulle 
blot vise sig at de blev væsentligt dyrere 
end den af jern. De gamle dunke, mange 
helt ubrugte, blev ved en dansk forret-
ningsmands mellemkomst solgt til FN, 
for at de skulle bruges som vanddunke i 
Afrika. De skulle lige males hvide først. 
De blev ovnlakerede, men da nogle få 
havde en slat benzin i, sprang de i luften 
og lagde malerens produktionslinie i 
ruiner. 

Der blev forsøgt lavet Jerrycans i plas-
tik, men plastdunkene blev ødelagt af 
sol og plastmaterialet blev nedbrudt af 
benzinen. Den kendte jern-jerrycan blev 
senere sat i produktion igen med Nato 
varenummer.

Jerrycanen har altid været populær: Den 
er set som vase, lighter, målebånd og 
lommelærke; 
dog med et 
lidt mindre 
”rom”-ind-
hold end 
originalen.
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Kommende arrangementer

Lørdag d. 8. august kl. 10 
Mjødbryggeriet i Billund. Vi mødes på 
stranden i Åbenrå kl. 10. Husk mad-
pakke og kaffe. Middagspause holdes et 
eller andet sted kl. 12. Ankomst kl. 13 på 
bryggeriet. 
Tilmelding hos Steen senest den 25. juli 
på tlf. 30 70 98 33.
 
Onsdag d. 12. august kl. 19  
Grillpølser i Åbæk. Vi starter fra raste-
pladsen i Bolderslev kl. 19. Man kan 
også køre direkte til Åbæk. Knud Oluf 
følger os på vej.

Søndag d. 16. august (bem. en søndag).
Skjern Å og Gudenås udspring (Tinnet 
Krat): Jan Pharao tager os med på en tur 
til Tinnet Krat ved Tørring. Der er senere 
arrangeret besøg på Hjortsvang Museum 
(landbrugsmuseum). Der kan købes kaffe 
og kage. Tilmeldingsfrist kommer på 
hjemmesiden eller ved Jan tlf.: 51 26 69 
05.

Lørdag d. 22. august 
Stævnsfortet: Leif Jørgensen har plan-
lagt en tur til Stevnsfortet. Der er bestilt 
guide, og vi skal være der kl. 12.15. 
Besøget koster 110 kr. pr. person og 
klubben giver tilskud. Vi mødes på 
rastepladsen lige før Storebæltsbroen kl. 
9.30 (Fynssiden). Der er lidt tid til mad-
pakken, så husk den.

Onsdag d. 26. august 
Angus MC: Kurt Olsen (hvis han kan og 
vil) tager os med derud. Vi ser på hvad 
der er på lager. Afgang fra rastepladsen 
ved Bolderslev hl. 19.00.

August 2009 September 2009
Lørdag d. 5. september  
Tur til Kielerkanalen: Steen tager os 
med på turen. Mange af os fræser 
over denne kanal på vejen syd på. Vi 
ænser ikke, at det er et bygningsværk af 
astronomiske dimensioner. Den stræk-
ker sig 100 km fra Holtenau i nord til 
Elbens udmunding. Byggetid på 10 år 
med start i 1886. Husk madpakke og 
kaffe. Afgang fra rulletrappen lige syd 
for Kruså grænse kl. 10.00.

Onsdag d. 16. september 
Teddy arrangerer den årlige tur til Rud-
bøl. Vi slutter på kroen hvor vi sikkert 
kan få lagkage. Vi starter fra rasteplad-
sen ved Bolderslev kl. 19.00

Lørdag d. 26. september 
Sort sol: Knud Oluf inviterer os ud at se 
på dyrelivet i marsken. Forhåbentlig er 
stærene i fuld vigør (altså oppe i luften). 
Afgang fra rastepladsen i Bolderslev  
kl. 16.30.

Lørdag d. 3. oktober 
Politiet: For nogle år siden var vi på 
rundvisning hos Rigspolitiet i Haderslev. 
Jan Pharao har planlagt en gentagelse 
af denne succes. Vi mødes på politista-
tionen i Sønderborg kl. 10.00.

Lørdag d. 10. oktober  
Besøg på Elmegården i Sommersted: Se 
om dette interessante sted inde i bladet. 
Afgang fra stranden i Åbenrå kl. 10.00.

Oktober 2009


