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Bestyrelsen i S.M.C.C.

Redaktørens firkant
Først en gang: Bladet kommer næste 
gang ud i en kuvert fra ”Dansk Metal”. 
Det skyldes i første omgang de meget 
forhøjede portopriser og i anden om-
gang, at Teddy har fået ”Metal Åbenrå” 
til at acceptere brugen af deres franker-
ingsmaskine. Portoen går ned fra vist 
8,50 kr. til 6,50 kr. Det er små 1.600 
kr sparet. Som Teddy siger: Det er, 
hvad grillaftenen i Åbæk koster, så den 
er bibeholdt. Vi betaler selvfølgelig alt 
til Metal Åbenrå og vist lidt til.

Bladet hørende til 1. februar plejer at 
være ”et svært et”. Der sker meget lidt 

og risikoen for manglende indhold er 
latent. Hovedhistorien var ”en halv 
Harleyhistorie”, nemlig slutningen på 
den historie, der startede med novem-
berbladet.
Nu kom webteamet med beretningen 
om den nye hjemmeside og Ejgil Jo-
hannsen er kommet til hjælp med lidt 
af sin livshistorie. Han var godt nok 
lidt i tvivl om historien hørte til her; 
men den må gerne være med. Vi lærer 
kun hinanden bedre at kende.

Poul

Formand: Poul Petersen  Rugløkke 16, 6430 Nordborg, 
tlf. 74491203, email: pp@eucsyd.dk
Kasserer: Teddy Sztuk, Tornhøjvej 25, Tombøl, 6200 Åbenrå, 
tlf. 74685820, email: familien-sztuk@mail.tele.dk 
Best. medl.: Jan Pharao (turkoordinator), Rugkobbel 6, 2. tv, 
6200 Aabenraa, tlf.: 51 26 69 05, e-mail: janph@-pharao.dk
Best. medl.: Leif Andersen, Orla Lehmanns Vej 1, st. tv., 
6400 Sønderborg, tlf.: 26 27 52 70, e-mail: leif@kanik.dk
Best. medl.: Steen H. Eriksen Djernæsvej 119, Hoptrup, 
6100 Haderslev (Markedsføring og trykkeri), 
tlf. 74575855, email: steen-vivi@mail.dk

Nu har webmaster Bjarne som bekendt 
sagt op og Leif har overtagt arbejdet. 
Som tak for dette gennem tiden har 
klubben givet Bjarne en bog om IT 
ikonerne brødrene Damgaard, der 
solgte deres firma til Microsoft for 11 
mia. kr (der var vist andre med også). 
Erik Damgaard hører vi jo en del til i 

sladrespalterne (mest hans nye kone), 
så nu kan Bjarne jo nærlæse om hvad 
alt EDB kan føre til. Egentlig skulle det 
have været en bog om Bjarnes kollega 
Bill Gates; men den kunne ikke skaffes. 
Vi håber, at Bjarne får glæde af gaven og 
takker igen for det store arbejde, han er 
lavet.

Taksigelse:
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Lederen
I skrivende stund er det blevet juleferie. 
Det er blevet, hvad min mor ville kalde 
”fimbulvinter (med tryk på ”f ”). Jeg har 
i hvert fald i dag skovlet sne på fortovet 
indtil flere gange og det bliver ved med 
at sne og fyge. I nordisk mytologi er 
fimbulvinter en ødelæggende vinter, 
der varsler ragnarok (dommedag). Den 
består af tre vintre, der varer året rundt 
og dræber alt. Sidste vinter var også af 
samme karakter og sommeren var ikke 
helt så varm så måske er ragnarok på 
vej. Sneskraberen har allerede fået slået 
et hjørne af og dræbersneglene så vi ikke 
noget til. Ja, det er ganske vidst. Nu 
må vi bævende se til, hvad næste år vil 
bringe og om så ragnarok indfinder sig 
efter vinteren 2011/12. 
For mit eget vedkommende er der ikke 
sket så meget. Jeg plejer at have materi-
ellet forårsparat allerede når julen nås; 
men det er ikke sket denne gang. Jeg 
skal have nyt batteri på BMW-en. Det 

eksisterende er blevet utæt og jeg håber 
ikke, at der er sket skade på under-
liggende materiale. BSA-en vil jeg gerne 
have set efter inde i motoren. Nogle af 
de motorer går lige så mekanisk lydløst 
som en gammel BMW; men det er ikke 
helt tilfældet her og det skal min gøre i 
årevis. Jeg er også medlem i BSA-klub-
ben. I det internationale samarbejde er 
der af den tyske BSA klub arrangeret 
rally i Lorelei i sommerferien. Byen 
ligger nær Koblenz ved Rhinen. Det 
skulle gerne gå uden problemer; men 
på en måde er det jo molboarbejde hvis 
ragnarok ødelægger maskinen i 2012. 
Det er jo en ond cirkel.  
Ellers har vi d. 10/1 vort vigtigste be-
styrelsesmøde. Her planlægges årets ak-
tiviteter og vi håber, at vi kan få nogle af 
medlemmerne til at lave et par ture. Der 
lægges luft ind. Prøv at vride hjernen og 
se om der kan presses nogle gode ideer 
ud. Spændende er det også, at høre om 
den nye hjemmeside.

Fra kassereren: 
Restancer: 
Der udsendes et girokort med ”februarnummeret”. 

Manglende betaling betyder én rykker og 
man hører ikke mere fra klubben.  
Folk skal melde sig ind igen 
og de får så nyt medlems-
nummer.
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Knud Oluf skriver:
Hej alle SMCC medlemmer: Mange 
af jer har nok opdaget, at der er sket 
en opdatering af www.smcc.dk her i 
julen.
Baggrunden er at, da jeg sammen med 
min søn Klaus for nu snart en del år 
siden satte os ned og skrev/program-
merede den første hjemmeside til 
SMCC. Målet var bare at lave et bill-
ede/udstillingsvindue for vor klub. Vi 
ville ikke lave det samme som mange 
andre, d.v.s. bare bruge noget, der var 
programmeret af andre. Derfor startede 
vi med et blankt stykke papir, og lærte 
os selv kodesproget ved at skrive alt i 
“notpad”. 
Det startede meget simpelt, og blev i 
løbet af de første år langsomt mere og 
mere komplekst (og til vor store forbav-
selse mere og mere populært). På det 
tidspunkt havde vi desuden ingen anelse 
om, at der kunne være nogen, der havde 
interesse i at ødelægge/misbruge de ting 
vi havde på smcc.dk. Så det kom som 
lidt af et chok første gang det hele blev 
“lagt ned”. 
De efterfølgende år har vi brugt rigtig 
mange timer med at sikre os mod 

skadelig indtrængen; men vi var altid 2 
skridt bagud.

Til det daglige arbejde med at skrive 
indlæg og nyheder har jeg i de seneste 
år fået rigtig god hjælp af først Bjarne 
Christesen, Mogens Lind og nu Leif 
Andersen; men der var stadig en del 
arbejde til mig, når det gik galt, og til 
sidst var mine egne koder så indviklede, 
at jeg næsten ikke engang selv kunne 
finde rundt i dem (flere tusind linjer).
En anden stor mangel ved den gamle 
smcc.dk var, at der aldrig fra starten 
var tænkt på, at de enkelte medlemmer 
skulle have adgang til selv direkte at 
bidrage med noget (jeg var nok meget 
snæversyntet dengang). Hen ad vejen 
blev der så indprogrammeret nogle 
løsninger som; skrive en nyhed, skrive 
en besked og ikke mindst at betjene et 
diskussions forum; men det var og blev 
altid lidt “kringlet” og kun for de få (de 
lidt nørdede).

På et tidspunkt i 2010, da Leif var ved 
at komme Bjarne til hjælp med at  
vedligeholde siden, udtalte Leif sig til 
mig (nu kender jeg Leif godt gennem 

Som de fleste nok har bemærket, er der kommet en ny hjemmeside. Knud Oluf har 
som repræsentant for web-teamet sendt følgende redegørelse om baggrunden for 
arbejdet samt om intensioner for fremtiden.
Jeg vil på klubbens vegne takke teamet for det store arbejde. Knud Oluf har selv i 
teksten redegjort for hvem, der var med i web-teamet.

Poul.

Den nye hjemmeside
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mange år): “Hvad er det for noget gam-
melt skrammel I har lokket mig ind 
i??), og JA!! han havde jo ret, der løber 
utrolig megen vand i åen på få år inden 
for IT verden.
I sommeren 2010 indgik jeg i et sam-
arbejde med en anden god kammerat 
om at lave en ny hjemmeside til vor 
nystiftede fotoklub her i Tinglev (www.
tinglev-fotoforum.dk). Her beslut-
tede vi at lave siden efter de nyeste 
principper, og i løbet af et par måneder 
havde vi en side oppe at køre. Under 
denne proces spurgte jeg min bror Lars, 
om han var frisk på et projekt, med 
at lave en komplet ny hjemmeside til 
SMCC (han er meget let at lokke når 
det handler om IT). Jeg ofrede mit eget 
domæne på nettet til forsøgs platform, 
hvor vi i de følgende måneder byggede 
adskillige modeller.
Lige før jul indkaldte vi så nogle af 
vore medlemmer i smcc (Leif, Kurt, 

Jan, Bjarne og Mogens) til at se på vort 
forslag. Her blev vi konstruktivt “pil-
let ned på jorden igen” og med rette. 
Mogens Lind kom med et eksempel på 
verdens dårligste hjemmeside www.
fdm.dk. Sådan skulle vi ikke lave den. 
Der var også eksempler på gode sider, 
hvor vi kunne se hvor enkelt og over-
skueligt det burde laves. Efter mødet var 
vi alligevel så optimistiske, at vi sagde, at 
vi ville være klar til årsskiftet (der havde 
vi dog nok taget munden lidt for fuld).
Det tager rigtigt lang tid at overføre/
skrive data fra den gamle til den nye 
side. 
Alligevel lagde vi siden om mellem jul 
og nytår vel vidende, at nu var der ingen 
vej tilbage. Det viste sig da også ret 
hurtigt, at der var adskillige ting, vi ikke 
havde forudset, når der pludselig “vælt-
ede” ind med besøgende. I gamle dage 
var vi jo glade, hvis der kom et besøg 
pr dag. Vi, 4 til 5 mand, har så ligget 

vandret i 
luften de 
sidste par 
uger for 
at rette 
op/lægge 
nye funk-
tioner 
ind.

Fortsætter 
på side 6
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Hvad får medlemmerne så i det nye 
SMCC?
• Mulighed for at se de sidste nyheder. 
• Læse artikler og ikke mindst selv at 

skrive en artikel/turberetning. 
• På forsiden vises en kalender i mini 

format, hvor man med et enkelt 
museklik kan få yderligere oplysning 
om et kommende arrangement. 

• Et billedgalleri, hvor medlemmer 
selv har mulighed for at lægge bill-
eder ind under bestemte kategorier 
eller under deres eget navn, hvor 
man også selv kan oprette under-
mapper, og selv bestemme om de 
skal publiceres(ses af andre). Bill-
ederne kan så igen senere bruges til 
at indsætte i et eventuelt indlæg i 
diskussions-forum. 

• Diskussionsforumet, hvor der 
næsten er frit slag med hensyn til 
emner og indlæg. 

• Kontakter, der giver medlemmer 
mulighed for at kontakte andre 
medlemmer via mail eller telefon 
(kræver bruger-login). 

• Læse alle udgivne ”Kubikken” og 
ikke mindst den seneste udgave. 

• Se vor samling af gode links til an-
dre interessante sider på nettet, der 
handler om vores hobby. Der er også 
mulighed for, at medlemmer selv 
kan lægge nye links op.

Der er selvfølgelig mulighed for at den 
enkelte kan gå ind og rette i “personlige 
oplysninger”.  
Selve driften og vedligeholdelsen kan 
varetages af mange personer samti-
digt. Der er i øjeblikket til-knyttet 3 
superadministratorer, som så igen kan 

uddelegere enkelte opgaver til medlem-
mer på forskelligt niveau (skribent, 
editor, udgiver, manager og administra-
tor). Det er også en mulighed at få sendt 
RSS (Really Simple Syndication), som 
betyder rigtig simpel syndikering eller 
let opdateringsstrøm) af kalender til sit 
eget Email system.

Der vil uden tvivl ske juste-
ringer hen over de næste par 
måneder, men jeg håber at så 
mange som muligt allerede 
nu vil gå ind og lade sig regi-
strere, og derved få mulighed 
for at deltage i den del af vor 
klubliv, som med tiden nok 
vil vokse yderlig.

Jo flere, der kommer med 
indlæg, jo mere omfangsrig 
bliver vores hjemmeside, så 
skriv løs!

Med venlig hilsen:  

Lars, Leif, Jan og Knud 
(SMCC-WEB team).
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Til generalforsamlingen var Steen så 
venlig, at tage klubblade med fra tide-
rnes morgen. Af blad nr. 2 af dec. 1968 
løftes lidt af sløret for, hvordan MC-
kørsel foregik på det tidspunkt. Det 
ville have været opsigtsvæggende i dag. 
Dengang var det vel sådan: 

Kørte vi på noget bras den gang?
En tur hedder: Træffen - Hamborg:
Carluf, Olav, Ingolf, og Steen bestemte 
at køre til Lüneburger Heide-treffen 
lørdag d. 30. november 1968. De skulle 
mødes ved stranden i Aabenraa om 
morgenen kl. 6.00.
Carluf, Ingolf og Steen var klar kl. 6.30 
og blev enige om at køre til Kruså for at 
vente på Olav. Han nåede så langt som 
fra Hoptrup til Aabenraa, inden den 
(MC-en) ikke gad mere.
Efter at have opklaret det pr. tlf., kørte 
de tre mod Hamborg, hvor der skulle 

Om gamle udgaver af Kubikken
handles hos Detlev Louis om formid-
dagen.
Ved Neunünster måtte Steens gearkasse 
og kobling have sit årlige eftersyn. 2 
timer efter var vi nået 10 km syd for 
Neunünster, hvor ledningsnettet så 
måtte udskiftes, det nærmeste ved hån-
den var hegnstråd.
Endnu 2 timer efter kunne de igen køre 
20 km, hvorefter Carluf mistede tænd-
ingen og gik ud.
Ingolf var nu ved at være lidt sur, men 
da de kom til Hamborg, kunne hans 
MC ikke koble ud, det skete på Reber-
bahn (hvorfor vides ikke). Klokken var 
da 15.00, pænt gennemsnit, ikke?
Kl. 17.00 havde de fundet Detlev 
Louis’s forretning, som ivrigt blev 
gennemgået ”udefra”. De fandt hurtigt 
et Gæsthus, fik noget i skuffen og var 
hjemme kl. 23.00 UDEN UHELD.

Der har fra nogle sider været kritik af, at 
man ikke ved, hvor rastepladsen i Bold-
erslev er, og hvorfor så netop den? 

Sagen er, at antallet af samlede MC-er 
i Åbenrå ofte er gevaldig stort. Af og til 
sker det, at vi samles til et arrangement, 
hvor starttidspunktet netop passer med 
mange ”fremmede” MC-er på stedet. 

Vi ved så til sidst ikke, hvor mange af 
følget, der er ”os”. 
Bolderslev blev valgt som et godt sted.

Rastepladsen ligger på Hellevad-Bov-
vejen umiddelbart syd for Kohbergs 
Brødfabrik på den østlige side. Pladsen 
er anvist ved skiltning.

Nærmere forklaring til Bolderslev rasteplads og 
stranden i Åbenrå.
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I stedet kom Pouls tur 
”På langs” og traditionen 
tro havde de fleste held-
igvis pas med. En enkelt 
var hjemme at hente 
papiret.

Opsamling kl. 10 ved 
Burger King i Sønderborg 
(vist 8 mand) og afgang 
fra stranden i Åbenrå  
kl. 11, hvor vi faktisk var 
blevet mange. Det skyldes 
nok, at det var årets sidste 
tur og vejret var godt.

Første stop var ved MC forhandler 
Wilhelmsen i Oeversee. Der vil folk 
gerne hen, da der fremvises alt det nye 
og dyre som vi i Danmark næsten ikke 
kan komme i nærheden af. Bl.a. var der 
en Ducati med ledophængt sidevogn. 

Leifs tur ”Tværs over” blev desværre udsat til i år.

Motorcyklen kunne lægges ned i svin-
gene medens sidevognen stadig holdt sig 
vandret. 

Mange spiste den medbragte madpakke 
her.

Lige før afgang fra Åbenrå. 

Den ledløse Ducati. 
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Meningen var egent-
lig, at vi ville se på 
Bed and Breakfast 
”Dannevirke” i 
Owschlag. Imidlertid 
var dem uden mad-
pakke blevet sultne og 
bad om en pølsevogn. 
Søge-søge og vi endte 
ved en stopfuld 
McDonald i Slesvig. 
Vi kunne ikke blive ved med at vente 
og folk tog over på den anden side af 
gaden, hvor der var en tankstation med 
mulighed for køb af fortæring. 
Det var blevet for sent til Owschlag.

William kender som lastvognschauffør 
(bl.a. med mursten fra teglværkerne) 
denne del af Tyskland som sin buksel-
omme. Han 
tilbød at lede 
os til Kappel 
ad smukke 
veje. Det skal 
jeg love for. 
Sejlturen over 
Slien ved 
Mysunde var 
smuk. Videre 
var der flere 
broer, før 
vi endte på 
havnen i 
Kappel. Vi 
fandt et lille 
sted, hvor 

aftensmaden og kage til dessert gled 
ned. Kaj Hansen er meget forførerisk. 
Han udvidede turen for de, som ville. 
Det var spisning i Flensborg på ”Den 
græske” over for Citti Grossmarkt (hed-
der det vist).

På færgen ved Mysunde. 

En bro nær Kappel 
er oppe.
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En del af den hårde kerne var 
mødt op. Aller højest blev 
fanen holdt af Bent Holm. 
Han kom på motorcykel 
og endda med sidevogn. Vi 
var tro mod traditionen og 
fik gløgg samt æbleskiver. 
Snakken gik på bedste vis, og 
vi fik ønsket hinanden en god 
jul og et godt nyt år.

Billedet viser ny verdensrekord. 
335.000 Euro for denne Brough Supe-
rior SS 100 fra 1930-erne.
Navnet udtales ”Brof”. Den er fra en 
auktion i England i oktober 2010. 
Prisen svarer til 2,5 mio kr. Hvis det var 
en ny bil til den pris uden registrering-
safgift hvor man siger, at vi betaler den 
tredobbelte pris incl. afgift, så ville det 
jo svare til en Ferrari i den dyre ende.
:
Næste billede viser en BMW RS 54 fra 
vist 1954. Den blev solgt på samme 
auktion for 167.000 Euro. Den er en 
Grand Prix racer med magnesium mo-
tor og overliggende knastaksel. Motor-
typen blev senere sat i sidevognsracere 
og kørte mange verdensmesterskaber 
hjem. Den blev først rigtig slået, da 
konkurrenterne begyndte at anvende 
2.takts racerbådsmotorer i sidevogns-
maskinerne. 

Julestue d. 12. december på Kværs Kro

Set og sket

Man genkender stellet fra BMW R 75/5 fra 
1969 og frem til R 100 R i vist 1996.
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Teddy har fået besøget strikket 
sammen. Hr. og tillidsmand 
Keld Wollbrink var så venlig at 
vise os rundt.

Billedet til venstre viser en 
såkaldt crown kompensator. 
Den placeres på skibe i forbin-
delse med borerigge-arbejde i fx 
Nordsøen.

Virksomhedsbesøg på DS-SM  
i Hjordkær

Besøgsgæsterne.
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Tak til dem for det herlige arrangement. 
Der var fuldtegnet i rekordtid. 

Det var næsten til grin med de 20 kr. pr. 
person, som vi traditionelt giver. 
Der var alt, hvad hjertet begærer. Om 
det så var cognac til kaffen.

Onsdagskaffe hos Kaj og Solveig  
i Mommark

Som det er standard, var vi ude at 
besøge Kajs værksted. Vi hilste på Kajs 
nyerhvervelse, en flot Honda CB 500 
Four fra begyndelsen af 1970-erne. Det 
er noget i retning af den første udgave.

Tak for arrangementet.



Kubikken- 13Ejgils historie

Ejgil Johannsen ligger ikke på den 
lade side. Han er fra Chistiansfeld 
og startede med at skrive lidt i an-
ledning af klubturen til byen sidste 
år. Mange kunne af forskellige 
grunde ikke deltage og i den anled-
ning har Ejgil nedfældet de tanker, 
der hørte med. Det udviklede sig, så 
der blev skrevet meget mere også om 
ting, der ikke lige har med motor-
cykellivet at gøre; men som har gjort 
stort indtryk. Det passer meget fint i 
disse vintertider, hvor der ellers ikke 
sker så meget. Man bliver jo helt 
misundelig over ikke at have oplevet 
noget lignende. Ejgil skriver:

Da der er flere, som har beklaget, at de 
ikke kunne deltage i min tur til Chris-
tiansfeld på grund af andre gøremål og 
da det nu er en form for agurketid for 
motorcyklister vil jeg her fortælle lidt 
om turen hvori 8 personer deltog inklu-
sive mig selv.
Vi startede jo fra Åbenrå, kørte om 
Slivsø og Kelstrup ind til Slotsmøllen i 
Haderslev. Her fandt den sidste træf-
ning med tyskerne sted d. 9. april 1940.
Der er lagt en kobberplade ned i 
fortovet, hvor de havde taget stilling 
med en 37 mm antitankkanon fra 
Bofors. Lige bag ved kirken er der rejst 
en mindesten over mandskabet, der 
betjente kanonen. De var ledet af kornet 
Frode Vesterby og bestod af 5 mand. 
De havde ingen beskyttelse foran og en 
hvidkalket væg som baggrund. Frode 
Vesterby stod op som ved en øvelse og 

gav ordre til at skyde. Det lykkedes også 
at standse den første panservogn. Kor-
net Vesterby blev dødelig såret, kastede 
sig ned og døde. Skytten 305 Hansen 
blev også dødelig såret og døde samme 
dag på hospitalet. De andre blev også 
hårdt sårede og en panservogn kørte 
over kanonen og knuste den.
Der fra kørte vi til Thomashus, hvor 
vi gjorde holdt og jeg fortalte om en 
tildragelse, der fandt sted godt 5 år efter. 
Det var nemlig her til, at fortroppen af 
englændere nåede. Jeg tror, at det var 
den 7. maj om aftenen. Det var Mont-
gomerys berømte ørkenrotter, der havde 
kæmpet sig helt fra Afrika, gennem 
Europa og til Danmark og nu stod her 
ved Thomashus.
På det tidspunkt tjente jeg på en gård 
i Bøjskov ved Christiansfeld og da det 
rygtedes, at englænderne havde gjort 
holdt ved Thomashus. Vi var en del 
unge, som mod lidt benzinpenge fik en 
lokal vognmand til at køre os derud og 
vi sad på ladet af lastbilen. Lidt efter 
vores ankomst kom der flere unge til. 
En af dem havde en mundharmonika 
med og med den spillede han op til 
en slags asfaltbal hvori deltog bl.a. de 
daværende ejere (2 ugifte søstre) af 
Thomashus.
Det var kun de barske ørkenrotter, 
der dansede. Vi andre kikkede mere 
på deres våben og køretøjer. Pludselig 
kom der en tysk lastbil fuld af soldater 
nord fra. Begge parter blev nok lige 
overraskede; men tyskerne gav fuld gas 
og englænderne samt pigerne måtte 

Ejgils Johannsens historie
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springe for livet og så var festen forbi. 
Englænderne tog deres geværer og 
maskinpistoler og gjorde sig klar til 
at modtage de næste, der kom. Den 
første var en motorcykel med en officer 
i sidevognen. Han havde nået at smide 
sin pistol i sidevognen; men den fandt 
de med det samme. De var rigtig sure 
og barske. De undersøgte ham over alt 
og fandt hans cigaretter, som de smed 
ud blandt os. Der blev en vil kamp. 
Vi havde jo ingen cigaretter den gang. 
Sådan gik det til, at jeg fik cigaretter af 
den tyske værnemagt, da den rykkede 
ud af Danmark. Jeg havde fået min 
første cigaret den 9. april 1940, da jeg 
var 11 år. Men det er en anden historie.
Derfra fortsatte vi mod Christians-
feld, men drejede dog af til højre mod 
Fjelstrup. Her var Stenskro 18. Den var 
dengang ejet af Mathias Petersen. At jeg 
nævner ham skyldes nok, at jeg kommer 
ind på ham senere. Han købte i al fald 
Stenskro engang i trediverne hvorefter 
han straks nedlagde den og anlagde 
gartneri og frugtplantage og hvad har 
det så med Christiansfeld at gøre. Jo, 
for I Christiansfeld boede en maler, der 
malede nogle mærkelige billeder af livet 
og døden i Christiansfeld. Han var en 
tørstig sjæl og kom altid på Stenskro når 
han havde været i Haderslev og da han 
ingen penge havde syntes værten, at det 
var synd for ham og tog imod et maleri 
hver gang som betaling for sprutten. 
De var sirligt rullet sammen med en 
elastik om. Værten så vel ikke engang 
malerierne; men smed dem op på loftet. 
Da nu Mathias Petersen købte kroen 
skulle der jo ryddes op og han lavede 

et mægtigt bål hvori han blandt andet 
smed alle malerierne. Men maleren, 
der hed Jeppe Madsen-Ohlsen nåede 
at blive anerkendt maler og har været 
udstillet mange steder, blandt andet på 
Brundlund Slot, Århus og København. 
Så for de marerier han brændte kunne 
han faktisk have købt hele kroen.
Vi fortsatte en km hvor der går en vej 
venstre. Her på hjørnet lå Bøjskov 
skole. Her gik jeg i skole. Den var ikke 
stråtækket, men virkede på samme 
måde.
Vi havde en gammel lærer, der hed Jep-
sen. Han var en hård mand og vi lærte 
hvad disciplin var. Han var også lærer i 
tyskertiden før Første Verdenskrig. Vi 
skulle lære alt uden ad; sang, salmer, 
bønner, katekismus, bibelhistorie, ja alt.
Det værste var dog regning. Da gav det 
tæsk hver dag. Skrev vi forkert eller sva-
rede forkert under høringen, så tog han 
sin regnebog, tog pegefingeren ind midt 
i bogen og slog med ryggen af bogen på 
armene. Av, det gjorde ondt. Ellers slog 
han med knoerne eller toppen af en by-
ant i baghovedet. Ryk i hår og ører var 
dagligdags kost. Jeg har dog aldrig set 
ham slå husmands og gårdmands børn.
Men mig havde han et godt øje til. 
Det skyldtes måske, at jeg var uægte og 
mine plejeforældre var gamle, fattige og 
mærkelige og så var jeg vel heller ikke 
alt for klog. Men farveblindhed og or-
dblindhed var ord, der i hvert fald ikke 
fandtes i hvert fald ikke i Bøjskov.
Engang kom en dreng til at male ben 
og næb grønne på en stork. Det var en 
provokation. Lærerinden i de første tre 
klasser var ikke meget bedre. Jeg husker 
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en dreng, der tissede i bukserne så der 
blev en lille sø under bænken. Frøken 
Mogensen havde altid en tynd has-
selkæp liggende tværs over katederet. 
Hun gik helt amok og i alles påsyn hev 
hun drengen op over bænken og slog 
ham utallige gange med kæppen i de 
våde bukser.
Men det var jo historie, jeg skulle 
fortælle: Jo! her stod vi i 1939 og mod-
tog kong Christian d. 10. og dronning 
Alexandrine, der dengang var rundt og 
hilse på i de små samfund i det gen-
vundne Sønderjylland.
Lidt længere nede ad vejen ligger den 
gård hvor jeg tjente den sidste del af 
krigen. Jeg kan fortælle, at vi de sidste 
dage var meget foruroligede og bange. I 

Borgerstuen hang der et kort på væg-
gen. Her flyttede vi rundt på farvede 
knappenåle alt efter som russerne og de 
allierede rykkede frem og vi var bange 
for, at det var russerne, der kom først.
Der var udsendt evakeringsplan og vi 
skulle møde med et spænd heste og 
vogn. Vi skulle køre med nogle ældre 
mennesker og det var bestemt, at det 
var mig, der skulle køre; men hvorhen 
vidste jeg ikke.
Om aftenen d. 4. maj sad vi da alle 
unge fra Bøjskov ude ved vejen og 
snakkede om, hvad der mon ville ske de 
nærmeste dage.
Klokken 20.30 gik jeg ind for at høre 
den illegale radio fra London, hvor jeg 
hørte speakeren pludselig sige: ”I dette 

Menigheden fra Christiansfeld, malet af Jeppe Madsen-Ohlsen
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øjeblik meddeles det, at Montgomery 
har oplyst, at de Tyske tropper i Hol-
land, Nordtyskland og Danmark har 
overgivet sig”. Jeg syntes, jeg svævede, 
da jeg gik ud og fortalte de andre den 
gode nyhed. Nå! Det var et lille side-
spring og vi er tilbage ved motorcykel-
turen.
Fra Bøjskov Skole kørte vi kørte vi til 
Seggelund Cafeteria. Her boede førom-
talte Mathias Petersen. Han havde en 
Købmandsforretning, som lå klods op 
ad smeden, der hed Laurits Juhl. Han 
var tysker.
Mathias Petersen havde en benzintank 
af den slags hvor man med en hånd-
pumpe pumpede 5 liter op i et glas 

hvorefter man tappede det ud i tanken 
på Harleyen. Der efter kørte man hjem 
på gården og fyldte op med petroleum. 
Benzinen var jo rationeret og man fik 
kun 15 liter om måneden. Harleyen 
kunne være lidt svær at starte på den 
blanding; men når den fik et ekstra 
pump olie røg den jo lidt, men kørte 
ellers fint.
Da der kom flere biler købte Mathias 
Petersen en stor grund på den anden 
side af vejen hvor han anlagde ben-
zintank og Cafeteria.
Jeg vil dog gå tilbage til d. 9. april 
1940. Mathias Petersen og Laurits Juhl 
var meget gode venner og fejrede altid 
nytårsaften sammen. Men fra d. 9. april 

Ejgil charmer sig ind ved de unge piger.
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var venskabet slut. Det jeg skriver nu er 
for at belyse lidt om hvor skarpt linierne 
kunne blive trukket op.
Fra og med d. 9. april blev hovedlande-
vej nr. 10 jo en rigtig hærvej.
Da tyskerne op ad formiddagen kom 
rullende i store kolonner stod smeden 
uden for sin forretning og hilste på 
tyskerne med armen strakt i vejret. 
Siden da, var der kold luft mellem 
Mathias Petersen og Laurits Juhl. En 
anden person cyklede samme dag rundt 
til alle bønder og husmænd hvor han 
fik underskrifter på, at de ikke skulle 
få arbejde lavet hos Laurits Juhl. Der 
blev jo nogle tyskervenlige og enkelte 
andre, som ikke ville være med; men det 
var ikke nok til at smeden kunne leve 
af det. Derfor blev han jo værnemager, 
som man kaldte den, der arbejdede for 
tyskerne. Han lavede u-bådskæder, der 
blev smedede af tomme tykt rundjern. 
Der arbejdede nok en 10 til 12 svende, 
der kom fra andre dele af landet. En del 
sov på madrasser på den gård, hvor jeg 
tjente. To gange blev der øvet sabotage 
mod smeden. Første gang var det ikke så 
galt; men anden gang var mere effektiv 
og da ville de muligvis have skudt Lau-
rits Juhl. Han var dog gået i kælderen 
med sin familie. De løb i hvert fald 
rundt og råbte hans navn og sagde, at 
han skulle komme ud. Men Laurits Juhl 
var medlem af det tyske hjemmeværn og 
de var bange for, at han var bevæbnet. 
Det skal bemærkes, at det selvfølgelig 
var mørk nat. Fra nu af kom de tyske 
soldater på vagt og altid to ad gangen så 
de kunne afløse hinanden. De stod kun 
vagt om natten.

En halv time efter, at de var taget af sted 
d. 5. maj 1945 kom frihedskæmperne 
med armbind og maskinpistoler og 
hentede Laurits Juhl. Mathias Petersen 
kom over med bokskameraet og foto-
graferede begivenheden. Laurits Juhl sad 
i Fårhuslejren i temmelig lang tid.
Hans ældste søn, der var min gode ven 
og skolekammerat var dengang knap 
fyldt 17 år arbejdede dag og nat for 
at brødføde familien. Han aflagde sin 
svendeprøve uden læremester. Censor-
erne kom ud til ham og så skulle han 
håndsmede en hammelbjørn. For de, 
der ikke kender sådan en kan fortælles, 
at det er en ting, der sidder foran på en 
hestevogn hvori stjernet er stukket i og 
hvorpå hammelstokken sidder.
I løbet af kort tid kom alle bønder og 
husmænd tilbage, så der var mange 
heste, der skulle skoes, plovskær, der 
skulle skærpes foruden alt andet. Så da 
faderen kom hjem fra Fårhus kom han 
hjem til en blomstrende forretning, der 
var begyndelsen til Seggelund Smede- 
og Maskinforretning.
NB: En nytårsaften kom Mathias Pe-
tersen over til Laurits Juhl faldt de græ-
dende hinanden om halsen og sikken 
virkning alkohol dog kan have. Smed 
Juhls valgsprog var ellers: Vor Herre har 
mange sjove kostgængere.
Nu må jeg hellere lige fortælle, hvordan 
jeg fik min første smøg. Det var på den 
mest spændende og interessanteste dag i 
en 11-årig drengs liv, nemlig d. 9. april 
1940.
Jeg vågnede ved at tyske flyvemaskiner 
fløj lavt hen over husene. Jeg sprang ud 
af sengen og ud i haven i natdragt og så, 
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at de smed nogle grønne sedler ud. En 
sådan seddel som jeg havde samlet op 
havde jeg med på turen og læste op.
Jeg cyklede i skole som sædvanlig og 
vi mødte kl. 7.00 om morgenen om 
sommeren. Det var den eneste dag hvor 
vores føromtalte lærer ikke forsøgte at 
have kontrol med os hver gang der kom 
en flyvemaskine lige hen over vores 
skole og vi fløj hen til det nærmeste 
vindue.
Men efter en times tid kom skoleråds-
formanden cyklende og sagde til 
læreren, at han skulle sende os hjem 
omgående: ”De slås uei i Haslé” sagde 
han. Vi fik så besked på at skynde os 
hjem uden ophold eller svinkeærinder.
Jeg skulle jo cykle ca. 1,5 km ad hoved-
landevej 10. Den var helt tom. Der var 
kun mig på cyklen. Jeg havde ikke sær-
lig travlt, men kikkede mig hele tiden 
tilbage og pludselig kunne jeg se, at der 
kom nogle militærlastbiler. De kørte 
forbi mig i stærk fart. Det var de danske 
soldater, som det var lykkedes for, at 
slippe ud af Haderslev. Der var ikke ret 
mange biler. Højest en halv snes stykker. 
Men det gik ikke 5 minutter. Så kom 
tyskerne. Køretøjerne kørte meget tæt 
og foran og ved siderne kørte motor-
cykler med et maskingevær monteret på 
sidevognen.
Jeg var nået der til, hvor jeg skulle over 
vejen netop hvor der står Seggelund-
mark. Jeg kunne have været nået over 
vejen men stod af cyklen på den anden 
side. Jeg havde jo ingen idé om hvad 
der kom; men det føltes endeløst så på 
et tidspunkt satte jeg cyklen op ad et 
vejtræ så jeg kunne sidde sidelæns på 

cyklen. Jeg kan ikke sætte nogen tid 
på hvor lang tid det tog. Det hele var 
jo bare enormt spændende. Men der 
blev da et ophold så jeg kunne komme 
hjem med cyklen og skoletasken. Så 
tilbage til landevejen og der opholdt jeg 
mig resten af dagen og aftenen med. 
Der kom alle mulige tanks, hvor de 
sortklædte vognkommandører stod i 
det åbne tårn. Hen sidst på eftermid-
dagen begyndte fodfolket at komme 
marcherende. De havde nogle vogne 
med, der blev trukket af heste. En sådan 
hest faldt ud for hvor jeg stod. Den slog 
sit ene øje så der hang nogle trevler. 
Men en dyrlæge tog bare en saks og 
klippede det overflødige af.
Nå ja: Jeg havde jo lovet at fortælle om 
min første cigaret. Jo så om aftenen 
holdt et kompagni fodfolk holdt ud for 
os. De satte et feltkøkken op midt på 
vejen og der kogte de et eller andet. De 
spurgte om vi ville smage; men jeg ville 
ikke spise med den ske, som soldaten 
havde spist med. De fik også et stykke 
tomme tykt brød med et stykke tykt 
flæsk på. Da de var færdige med at spise 
skulle de jo ryge. Jeg var sammen med 
to nabobørn. Sønnen var et par år ældre 
end mig. Soldaterne spurgte, om vi ville 
ryge, ikke pigen, men os drenge og da 
Martin tog imod, ville jeg jo ikke stå 
tilbage og tog imod til stor morskab 
for soldaterne. Jeg gik om bag ved en 
transformator og røg den. Derfor kan 
jeg sige, at jeg fik den første cigaret d. 9. 
april 1940.

Fortsættes i næste nummer:
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Det var motorerne. Så er vi 
kommet til modelrækkerne:

Harley var ikke nær så moderne 
som Indian, der meget tidligere 
havde ordentlige stel med affjedring 
både for og bag. Indian, mente 
Haleyfolk, var for snobber.

Det fra gamle dage vil jeg ikke 
dvæle så meget ved ud over lidt om 
de store modeller efter krigen.
• Der var Hydra Glide. Den 

kom i 1949 og fik hydraulisk teles-
kopforgaffel i stedet for fjederfor-
gaffelen. Der af navnet og der var 
stift bagstel.

• I 1958 kom Duo Glide. Duo be-
tyder ”to” og havde baggrund i, at 
der nu også var kommet hydraulisk 
dæmpning og affjedring bag på. 
Endda i svinggaffelsystem.

• I 1965 blev elektrisk start introdu-
ceret og navnet blev Elektra Glide. 
Så er de fleste vist med.

Men hvad så med de volapyklignende 
navnebetegnelser. Er det enkelt eller er 
det ikke enkelt? Poul Hennings Har-
leybibel siger selv, at det er blevet mere 
forvirrende de sidste 30 år og Harley 
selv har haft store problemer. Hvad skal 
man mene om: FXST og FLHT.

Vi starter med de dyrere modeller:
• Hvor der startes med ”F” er der tale 

om den store ”rigtige” Harley motor.

Harley Davidson fortsat fra novemberbladet

• ”FL” betyder den store motor med 
16 tommer hjul og tykke dæk foran 
og bag.

• ”FLH” betyder videre at det er en 
”Highway” eller ”High Compres-
sion”.

• Efterfølges med ”S” er det sport 
eller/og et ”T” er det Touring.

• ”FLSTF” er eksempelvis en Fat Boy.

Den næste er Dyna serien. Den er en 
mellemserie. Stor motor i Sportster 
stellet. Nogle nævnes som Super Glide 
modeller. Det er noget med sammen-
ligning med den velkørende Super 
Glide model fra 1971. De har bredt 
baghjul og smallere forhjul:
• ”F” efterfulgt af ”X” og ”D” er 

denne serie, altså ”FXD”.
• Så kommer her efter de andre bog-

staver.
• ”FXSTB” er en Night Train: Stor 

motor, Super Glide stel, Sport, Tour-
ing, Bæltetræk.
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I dag:
• Touring familien: Electra Glide 

findes her. Electra Glide Standard 
hedder: FLHT.

• Softtail familien: Skjult affjedring. 
Maskinen ligner en ”stiv-stelsmo-
del”: Kunne være Fat Boy.

• Dyna familien: Nævnt oven for. 
Dyna Low Rider hedder: FXDL.

• Sportster familien: Det er dem 
med den ”lille” sammenbyggede 
motor. Her startes med ”X”. XLH 
er måske den billigste Harley. Det 
er en 883 cc. ”L” har en anden 
betydning.

• Revolution familien eller ”VRSC” 
og det er noget med ”Rod”: Det 
er med knaldperle-motoren, som 
Porsche var med i udviklingen af. 
Modelnavne: En V-Rod hedder 
VRSCAW, en Night Rod Special 
hedder ”VRSCDX” og en V-
Rod Muscle hedder ”VRSCF”. 
De koster i Danmark mellem 
360.000 og 370.000 kroner.

• Så er der ”CVO”-modellerne 
(Custom Vehicle Operation). De 
kaldes håndbyggede modeller i 
høj kvalitet. Her kan nævnes en 
af de dyre: ”FLHTCUSE5 CVO 
Ultra Classic Electra Glide” 
til kr. 778.900,- (lige som den i 
indledningen nævnte).

Det blev en lang historie. Den skulle 
have været kortere; men hvis den 
skulle have nogen mening i forhold 
til det at vide hvad ”insiderne” 
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snakker om, kan det ikke være an-
derledes (og mon de alle ved hvad 
de snakker om?).

Hvis noget er forkert, er der ikke 
noget at gøre ved det. Jeg har gjort 
mit bedste.

Poul

• GPS kursus: Afholdes d. 20. feb. Kl. 13 af Leif på Porsgrunngade 1 i Sønder-
borg. Det er den sidste venstre sidevej til Ringridervej inden man når Grundt-
vigs Allé (når man kører ud af byen).

• IT kursus (med fokus på nye hjemmeside) d. 20. marts kl. 13 og samme sted 
som GPS kursus.

• Steens Harzentur i Kr. Himmelfartsferien d. 2. til 5. juni. Afgang kl. 9 fra rul-
letrappen lige over Kruså grænsen. Steen er officiel turleder. De, der kører i egne 
grupper kører bare, så undgås den store flok. I skrivende stund (11/1) er 13 
meldt til og der er plads til 20 stk (+et par ekstra).

Lidt om kommende arrangementer
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• Honda betyder rismark.
• Hondas MC-er hedder noget med CB. Det betyder ”City Bike”.
• Svenskeren Annie Seel kørte i 2003 med en Honda XL 250 til en højde af 5305 

meter mod toppen af Mount Everest.
• Verdens mest producerede køretøjsmodel i alt er Honda Cub. Der er lavet 60 

mio. stk.
• Det amerikanske firma ”Rokon” laver en motorcykel, der kan sejle og som er 

tohjulstrukket. Et eksemplar er på museum i Sinsheim i Tyskland.
• Den hyppigste MC i Tyskland er Yamaha XV 535 Virago.
• Ducati 1098 har motorstørrelse på 1099 cc, men hedder 1098 fordi 99 er et 

ulykkestal.
• Den svenske MC producent Husqvarnas første produkt var en musket. Det var 

i 1689.
• Ralf Waldmann vandt 20 Gand Prixer. Han er den mest vindende, der aldrig 

blev verdensmester.
• Werner Schwärtzel blev verdensmester i sidevogn. Han vandt aldrig en Gran 

Prix sejr.
• Kvindelige betjente i Istanbul kører BMW 650 cc. Mændene kører 1200 cc.
• Længste spring med MC er 107 meter. Det var Robby Madison. Det gik godt 

og sikkert.
• Pigge i dækkene på ispeedwaycykler må være indtil 28 mm lange (bliv ikke kørt 

over).
• EU har besluttet, at Thüringer Bratwurst skal være mindst 15 cm. Lange.
• Den eneste kvinde, der har vundet et MC Grand Prix er Michelle Duff. Den 

gang var hun en mand og hed Mike Duff.
• Den senere ministerpræsident i Baden-Würtemberg og nuværende EU kom-

missær Günther Oettinger ville i 1989 forbyde motorcykler. I 1991 måtte han 
aflevere kørekortet som følge af 1,4 promille.

• AUDI udviklede i årene 1976 og 77 en motorcykel helt klar til seriefremstilling. 
Den blev som bekendt aldrig produceret.

• Harley Davidson købte i 2008 MV Agusta af hr. Castiglioni for 345 mio. kr. 
Under finanskrisen (2009 til 10) solgte Harley det igen til samme mand for 3 
Euro.

Das Motorrad havde i sidste oktober nummer nogle 
sjove oplysninger.



-Kubikken24 Arrangementer

Kommende arrangementer

Marts 2011
Søndag d. 6. marts kl. 14
er der tøndeslagning hos Kajs MC.

Søndag d. 20. marts kl. 13
er der IT-kursus med fokus på brugen af 
den nye hjemmeside.
Se side 22.

April 2011
Skærtorsdag d. 21. april kl. 10 
er der Esbjergtur. Start fra stranden i 
Åbenrå. Egen forplejning mm.

Påskelørdag d. 23. april kl. 10-12. 
MC folket i Tønder holder komsammen 
og fællestur i Tønder. 

Februar 2011

Lørdag d. 14. maj 10
tager Leif os med "Tværs over". Hvor 
det er, ved Leif. Afgang fra Burger King 
i Sønderborg kl. 10 og opsamling på 
stranden i Åbenrå kl. 11.

Maj 2011

Søndag d. 20. februar kl. 13
GPS kursus. Se omtale side 22. 

Hjemmelavet med en DKW-bilmotor


