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Redaktørens firkant
Vi er nu kommet til efterårsudgaven 
af Kubikken. Vinter, forår og sommer-
udgaverne er jo den hørende til februar, 
maj og august. Der plejer heldigvis at 
være stof nok til efterårsudgaven; men 
det kan så knibe med resten. Mange 
har dog været på større ture, vi hører 
dog ikke så meget til det. Men heldig 
vis: Christian og Inge har sendt os en 
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historie om deres tur til primært de 
skotske øer. Så nu er det ikke kun Ditte 
Sztuk, der er på banen. Så skal folk ikke 
kun slå sig til tåls med, hvad redaktøren 
har oplevet gennem sommeren.

Hilsen
Poul

Inger i Skotland
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Lederen
Dette blad står så i generalforsamlingens 
tegn. Alligevel er forberedelsen til næste 
år så småt gået i gang. Årets største 
arrangement, hvad deltagere angår, er 
planlagt og bestilt. Det er såmænd gule 
ærter på Kværs Kro. Knud Oluf og Lars 
har igen indvilliget i at fortælle om deres 
sommerferie denne gang på Island. Vi 
ser frem til det. Fastelavn hos Kajs MC 
er også på skinner og Kirsten Juhler har 
lovet igen at være på banen med tønde 
og slik. 
SMCC havde sponsoreret med 300 
kr. til ”Sydregionen”s træf på A-Farm 
i Tråsbøl d. 15/9. Træffet er et godt 
initiativ og det er muligt at være sam-
men i to dage eller et par hyggelige 
timer. Det var bare en skam, at vi fik 

det at vide to dage i forvejen. Der er 
lavet et flot Sydregionsmærke, der kan 
købes af Jørn Maron og det koster 20 
kr. Skruekursus udsat til foråret. Vi har 
på fornemmelsen, at folk er ved at være 
mætte af oplevelser og at energiniveauet 
er væsentlig højere efter at kilocalorierne 
har sat sig efter jul og gule ærter. Kilo-
calorier er jo energi.
Sidst men ikke mindst: Vi har søsat 
et projekt. Det er en spørgeskemaun-
dersøgelse. Vi vil prøve at finde ud af, 
hvem vi er, og hvad vores interesse er. 
Spørgeskemaet er vedlagt i dette nr. af 
Kubikken og det skulle gerne fremgå 
hvordan det fungerer. 

Hilsen Poul

Skotland, med Inger og Christian, igen!
Nu igen! Der har I jo været før! Kan I 
ikke tage andre steder hen?? Vil nogen 
nok spørge om.
Vi ville nok svare, jo, det vil vi; men vi 
manglede jo lige Øerne!!
Med øerne, menes de ydre Hebrider, fra 
øen Arran i syd til Lewis i nord, inkl. 
Kentyre. Kentyre er jo ikke en fysisk 
Ø, men ifølge den skotske mytologi, 
lykkedes det i et sagn at slæbe en båd 
fra Tarbert til Kennacrake, hvilket 
gjorde at øen Kentyre blev givet væk til 
en eller anden. Spændende læsning iøvr-
igt. Skotlandsinteresserede skulle læse 
bogen: Lord of the Isle. På engelsk og 
UDEN billeder. Det er meget langhåret, 
men spændende læsning.

Nå, vi havde 2 dage til færgen til Eng-
land, så vi drog først til Holland, til det 
første hotel, der lå ude mellem nogle 
søer. Meget flot ned til vandet. Udsigt 
til en færge, mindre end Hardeshøj – 
Ballebro. Færgemanden sad og ventede 

Fortsætter side 4
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på at der skulle komme en fodgænger 
på den anden side. Så futtede han lystigt 
over. Dejligt arbejde. Vi har prøvet et 
MC rast i Tyskland, men det var røv og 
nøgler. Meget beskidt og mange tyskere, 
der larmede. Køkkenet var noget der 
ville blive lukket i Danmark. Maden var 
derefter.

Vi blev på hotellet, der havde en noget 
upersonlig betjening af nogle små Taipi-
ger. Efter at have skyllet dagens vejstøv 
ned med nogle fadøl, fik vi en dejlig 
aftensmad ude ved vandet. Dagen endte 
med nok en fadbamse. Inger er mere til 
rødvin. En lidelse der forfulgte hende 
resten af ferien!!
Dagen derpå kom ganske automatisk. 
Efter dejlig morgenmad, stod turen på 
transport til Ijmuiden, hvor færgen, til 
England, lå og ventede. Her kørte vi 
over den noget mindre dæmning ca. 
midt på den store indsø. i pisse regnvejr. 
Man kommer for resten ikke for sent til 
færgen, man kommer for tideligt til den 
næste!! Vi kom dog til tiden, for den lå 
der og ventede. Kører man efter GPS, 
hvilket vi altid gør, kommer man forbi 
Café Strat, hvilket er en lille gade med 
caféer, med dejlige Hollandske fiskeret-
ter med Pommes und Mayo. Det er lige 

før færgen, så vi drejede af og fik lige en 
lille ting inden turen gik til færgen. Her 
ventede en hel skare MCister fra mange 
lande på at komme med. Jeg ville nok 
have fået pokal for ældste cykel, nok 
også den med de fleste km. 235000. 
Jeg havde til turen byttet det originale 
styr ud med et rundt offroad styr, med 
tilhørende øverste gaffelbro fra en XJ-N 
model. Siden er det udvidet med Risers 
fra BW. Det er det bedste der er sket. 
Det er næsten blevet en XJ 900 GS. 
Turen med færgen er ikke noget at 
skrive om, andet end at der var lidt 
underholdning, dejlig mad og en dejlig 
lang bar med dejlige bamser. 
Kom til at tænke på, at uanset tu-
rens længde og mængden af opsamlet 
vejstøv, udløser den altid den samme 
mængde fadbamser. Kort tur, mange 
bamser. Lang tur, mange bamser.!! 
Dette passede stort set resten af turen. 
Sejlturen varede jo 18 timer, så ingen 
fare for spritkørsel. Prøvede, i Skotland 
at lære dem at en Pind kan hedde en ” 
Jar Teddy ”. Det lykkedes ikke helt. De 
vil ikke lære noget nyt.
Godt ankommet til Newcastle, stille jeg 
Zümoen til Greatna Green. Så kommer 
man da ud af byen og over på den an-
den side af landet. Det med ud af byen 
er nok det vigtigste. Planen var at køre 
op gennem Galloway, hvor vi ikke har 
været ret meget.

Fortsat fra side 3
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GPSen giver en frihed til at køre lidt 
forkert og stadigt komme der hen hvor 
man gerne ville. Det er jo ikke den der 
bestemmer, den hjælper bare. Hvornår 
man ankommer er lidt lige meget. Vi 
sprang B&B over til fordel for Hoteller. 
De er ikke så tit fyldte, og man skal 
ikke ud at køre for at skylle støv ned og 
fylde maverne. Det er kun den forreste 
person der får støv i halsen, hvilket 
udløser bamser. Bagpå er det kun frak-
talstøv, hvilket kun kan udløse rødvin!! 
Det koster næsten det samme, så hvor-
for nøjes med et lille glas, når man kan 
få 600 ccm dejlig øl. Jeg bad engang 
om de ikke havde lokal øl, hvortil hun 
svarede ” Jo, Heineken og Carlsberg ”. 
Hun mente det sku. Jeg tog en Heinek-
en. Carlsberg havde vi jo der hjemme. 
I Temple Bar i Dublin kom jeg engang 
galt af sted. Jeg bad om en lille pind!! 
Det havde hun ikke.  De havde ikke 
små pinds. Hmm. Vi har da halve litre, 
men kan man få en lille fadbamse??
Greatna Green er en lille grænseby, hvor 
folk i gamle dage giftede sig, med hi-
nanden, fordi de ikke kunne eller måtte 
i England. Der stod en sækkepibespiller 
og spillede på torvet. Det lyder godt de 
første 5 – 6 gange, men så er det lige 
som nok. De står mange steder og trut-
ter. Det er faktisk et krigsinstrument. 
Sækkepibespillere der var med ved D – 
dagen blev ikke skudt, da, som en tysk 
soldat sagde: Das sind verrückte, und 
verrückte erschissen wier nicht. 
Der skulle være VM i Sækkepibemusik 
i byen Annan, der lå på vejen. Den 
kørte vi ind i. Det var som at komme 
en uge for tideligt til træf. De var ved 
at bygge det hele op, men man fornem-
mede at det var noget stort vi desværre 
skulle køre væk fra. Min broder spiller 

på dette krigsinstrument, så det glædede 
ham at vi havde været der. Han stod på 
det tidspunkt i heftigt regn på Royal 
Mile i Edinburgh og spillede. Sejt.
Galloway var lidt flot. Køerne så man 
ikke meget til, så det blev til lidt trans-
port til syd for Glasgow, hvor færgen til 
Arran ventede. Undervejs, i strålende 
solskind, fandt vi et hotel. Værelset på 2. 
sal!! Det var et fair nok hotel. Priserne, 
på hoteller, altså en overnatning, ligger 
fra £60 til £85+. Det kan lyde af mange 
penge, men vi havde, rådført af Inger, 
vurderet at det var mere bøvlet at køre 
efter spisesteder, end at give mere for 
overnatningen. Det virkede fint. Og så 
var der In House Bamser! Skønt at slå 
gardinet til side næste morgen og få sol 
på de blege kroppe! Det er ikke det der 
forventes når snakken går om Skotland, 
men vi har nu været temmelig heldige. 
Da viste vi heller ikke hvad der ventede 
os. Vi satte så forhjulet i retning færge til 
Arran.

På øen går der en Mountainroad og 
en Coastletroad. Der hang en monster 
sky over bjerget, så vi kørte til venstre 
ned langs kysten. Turen kan køres 
uden GPS. Man skal bare have vand 
på venstre side, så kommer man rundt! 
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Turen var lidt kedelig. Vi fandt dog 
nogle gamle huse fra wikingertiden. 
Nu skriver jeg gamle huse, men da de 
ikke findes som nye, er det vel bare 
noget gammel lort, ingen gider at fjerne! 

Græsset var højt, så der kom ikke mange 
efterkommer efter wikingerne og kikker 
på boligmuligheder lige der. Snakkede 
dog med en flink indfødt. Sagde at 
wikingerne var kommet tilbage! Det var 
langt fra hans humor, så vi kørte igen.
Ankommet til færgen til Kentyre havde 
skyen flyttet sig til Kentyre. Det var ikke 
smart gjort, da det var der vi skulle over. 
Det er ufattelige mængder vand der kan 
være i en sådan sky. Vi troede at den var 
tom, men den ventede med at tømme 
sig helt, til vi kørte lige nede under den. 
F… der kom vand. Jeg ved nu at man 
kan dykke med Rukka tøj på. Inger fik 
dog kolde fødder, så vi fandt hurtigt et 
hotel. Det var dejligt. Flinke folk. Man 
kommer jo lige 2 mand med 20 liter 
vand i tøjet, hver. Op på værelset og 
af med de våde klude. De var nu kun 
våde på ydersiden. Hvorfor er værelser 
til MCister altid på minimum 1. sal? 
Noget andet jeg filosoferede over, er 
kendsgerningen, at det også støver i reg-
nvejr. Inger havde også inhaleret fraktal-
støv, så vi nød at sidde i de dybe stole og 

føre os frem på værelsets regning. Stedet 
var ejet af 2 mænd i fremskredet alder, 
der sad meget tæt i sofaen, så vi trak 
hurtigt op på værelset. Efter en god nats 
søvn, nød vi morgenmaden. Den kunne 
have bestået af Egg & Bacon med dejlige 
bønner. Men da vi skulle have morgen-
mad hver morgen, havde vi valgt at tage 
Serials, der er havregryn, cornflakes og 
andet sundt. Man ville tage unødvendigt 
på med Egg & bacon & fedtede pølser 
& dejlig blodpølse, samt en god portion 
backed beans. Vi gjorde det dog et par 
gange. Det smager jo godt.
10 km. mod nord ligger byen Tarbert. 
Der har vi før købt biletter til Islay, 
Whiskyøen. Vi kørte til Tarbert, fik en 
kop kaffe og Inger fik et par Welling-
tons, gummistøvler, af mærke Dunlup, i 
en butik fra 50erne. Priserne havde dog 
fulgt godt med, men de var vandtætte, 
støvlerne altså. Oppe på en bakke lå 
et en borg. Den er nok bygget mod 
wikingerne, altså os! Vi kom dog af 
landevejen, der lå i den anden retning, 
så den hjalp ikke meget. Vi kravlede 
derop og fik en fin udsigt over byen. 
Wikingerne havde dog været der, for 
den var gået lidt i stykker.

Vi skulle over på øen Islay. Der har I jo 
været, ville I tænke. Ja, men nu drik-
ker jeg megen Whisky fra øen Jura. 
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Der kommer man kun til fra Islay, Port 
Askaig. Ankommet på Islay, kørte vi 
ned til vores B&B nær Bridgeend. Den 
er ejet af en dansker. Han havde valgt 
at ansætte en polak. Man skal vel spare. 
Havde været dejligt med en skotte, og så 
går de i Kilt.. De har jo det med sproget 
og lokalviden. Vi kørte en del rundt på 
øen og så en tysker, der var med færgen 
fra Holland, på en GS. Senere så jeg 
på GPSen at der kun var 4 veje vi ikke 
havde kørt på. Vi besøgte to destillerier, 
ud af de 8 der er og smagte på varen. 
Havde booket B&B i 2 dage, så vi fik 
set meget. Noget der skabte flittig brug 
af samtaleanlægget, var når der var køer, 
både dem med 4 og dem med 1 pat, 
på vejen. Man kører jo nogen gange fra 
den ene mark til den anden. Ved hegnet 
kører man så over en rist, hvor kvæget 
ikke kan/vil gå over. Det er fint fra mark 
til mark, men ved Bridgeend mødte 
vi en hel flok på stranden og senere 
længere nede af øen. Tror ikke det var 
meningen! Oppe nord på øen tog vi en 
lille vej ud til kysten. Den var meget 
lille og førte os ud i ingenting. Og der, 
ude i ingenting, var der et lille hus. 
Ikke noget nyt, men de havde B&B.!!! 
Sådan.
Det var begyndt at regne en del, da vi 
skulle med færgen til Jura, Fiolin. Jura 
er en lille ø på størrelse med Kegnæs. 
Der er kun en vej. Den er 30 km. lang 

og går fra færgen til kort før Barn Hill. 
Her boede George Orwells, han hed 
egentlig Eric Arthur Blair, fra 1947 
til 1948. Det blev til bogen: 1984. Ja, 
det hed den! Han lå i øvrigt og futtede 
rundt på en motorcykel, efter sigende 
en 500cc Rudge Whitworth 4 V. Vi 
besøgte Jura destilleri i Craighouse, 
hvilket er et must når man er der. Der 
er heller ikke meget andet at se. På 
vejen hjem med færgen var tidevandet 
begyndt at vise tænder. Corryvreckan, 
er en meget berømt strømhvirvel nord 
for Jura. Færgen sejlede meget sidelæns 
for at komme frem, lige som en flyver i 
sidevind.
Da tiden på Islay var gået, tog vi færgen 
tilbage til kentyre. Hvor vi sidst drejede 
til venstre, drejede vi nu til højre, mod 
syd. Vi ville til sydspidsen af Kentyre, 
Mull of Kentyre. Som når man kører 
rundt om Loch Ness og kikker efter 
monsteret, så kommer melodien frem 
inde i hovedet. I Campelltown fandt 
vi et hotel af ældre dato. Værelset på 
2. sal, 2 sidetasker, 1 toptaske, 1 tank-
taske 2 lettere overvægtige mennesker 
og INGEN elevator, men dejligt øl og 
dejlig mad. Livet som lettere overvægtig 
MCist er til tider svært. Vejret har været 
dejligt og den gamle ( xjen ) kører 50 
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miles pr. gallon og så længe jeg ikke 
tjekker olien, er forbruget minimal. 

Støvet er altid et problem, men de har 
altid væske klar til den slags problemer.
Dagen efter tog vi af sted. Mål syds-
pidsen. Det blev dog til den sydligste 
spids og ikke turiststedet, der ikke er det 
sydligste. Her er der udsigt til den Irske 
ø Rathlin Island, hvortil wikingerne 
sejlede og derfra videre til Irland. Der 
lavede de en del ballade, som stadigt 
kan ses. Vi kunne også den skotske 
ø Islay og Irland. Der har vi stået og 
kikket over på øen Rathlin, Islay og 
Kentyre! Sjovt at tænke. I Skotland er 
de nu meget glade for wikingerne. Tror 
vi lærte dem at spise ordentligt og sidde 
på stole.  Lidt mærkeligt at tænke at for 
mange år siden stod der wilde wikinger 
lige her, men sværd i hånden. Vi var 
dog helt alene og fredelige. Turen er 
nok en af de flotteste ture vi har kørt.
Vi skulle videre. Det var en flot tur op 
gennem Kentyre. På vejen til Skye, som 
er det næste mål, kommer man ofte 
forbi kroer. Disse er kulturarv fra en 
svunden tid. Der kunne godt have stået 
en hest ude foran. Det er retningsgiv-
ende hvad suppen koster. Over 4 £ er 
det et dyrt sted, under 4 £ kan man gå 

ind og få en dejlig tallerken suppe of the 
season. Hvilket vi ofte gjorde. Det med 
prisen på suppe gælder også spisested-
erne.
På vejen boede vi på et hotel lige ved 
siden af den viadukt, der er med i Herry 
Potter filmen, der hvor de flyver i Ford 
Angliaen.. Den blev bygget fra Juli 
1897 til Oktober 1898, til en pris af £ 
18.904. Vi mødte senere bilen i Adens-
field. Stedet hedder Glenfinnan. Flot 
at være der. Manden fra hotellet for-
talte meget om området. Dels det med 
viadukten, men også at det var her på 
stranden, Flora Mcdonald hentede Bon-
nie Prinse Charlie efter slaget 16. april 
1746 ved Culodden, hvor skotterne for 
sidste gang fik smæk af englænderne. 
Det var også den sidste krig på Britisk 
grund. Vi var senere ved hendes 
fødested på Syduist. Hendes grav ligger 
på Nordskye. Der har vi også været. 
Graven ligger på en kirkegård lige ved 
siden af et meget flot friluftmuseum. 
Videre gik det mod færgen til Skye. Vi 
valgte færgen fra Mallaig. Turen bringer 
os forbi Oban, endnu en Whiskyby. 

Dels havde vi været der før og dels 
regnede det, så vi kørte lige gennem 
byen. Det var hurtigere med færgen end 
over broen og der var et stykke vej, vi 
ikke havde kørt på nede på Syd Skye. 

Fortsat fra side 7
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Vel ankommen til Skye kørte vi forbi 
Mcdonaldmuseet og drejede af til ven-
stre ind på en vej, der skulle blive noget 
af en naturoplevelse. Undervejs blev vi 
overhalet af en bil fuld af Japanere eller 
Kinesere. Svært at se i farten. De hang 
ud af vinduerne og tog billeder. Dem 
mødte vi nogle gange. Ude på den store 
vej igen, sigtede vi efter færgen i Uig.
Vi ankom sent på eftermiddagen til Uig. 
Det er en meget lille by, der ligger i en 
bugt. Havnen er omdrejningspunktet. 
Da vi var der sidst var vi til en kultur-
aften. På Gælisk: ceilidh, udtales: Kee 
Lee. Noget skulle aftenen jo gå med. 
Det var faktisk interessant. Her blev der 
spillet på sækkepibe, sunget gamle sange 
og danset skotsk folkedans. Sækkepibe-
spilleren mødte vi senere ved Highland-
games i Portree og i år inde i Portree i 
en kaffeshop. Der var en gammel mand 
der lige sang ! 50 ( ca. ) vers af en skotsk 
sang med ukendt indhold, for os. De 
lokale sang med og klappede helt vildt. 
Man fik næsten lyst til at synge Alssan-
gen. Inger var ude at danse, men hun 
har også bedre ben end jeg. Jeg havde 
støv i halsen. Ellers boede vi på Uig 
Hotel, oppe på bakken, på vej ned mod 
færgelejet. Fint gammelt Hotel. Værelset 
omme bag ved på 1. sal. Fin udsigt over 
bugten med færgelejet.
Næste morgen skulle vi med færgen 
til Syduist. Alle færgebilletterne var 

bestilt hjemme fra i troen om at MCer 
altid kommer med. Det er nu ikke helt 
rigtigt. Vi oplevede på vej til Islay at 2 
hollændere ikke kom med, hvor i mod 
et tysk ægtepar kom med, bare fordi 
de havde reserveret hjemme fra. Ord-
nung muss sein. Alt dette bare fordi de 
ikke kunne spænde alle MCerne fast. 
Dette foregår med et fedtet gammelt 
tæppe, der bliver lagt over sædet. Også 
på en næsten ny BMW GS. Der var 
ikke at gøre. Men jeg havde før, på vej 
til Orkneyøerne, prøvet at de bøjede 
sidestyttebenet på XJen. Havde derfor 
min egen strop med. Den sættes fast på 
styret og ned til nogle øjer på dørken. 
Holder p…. godt. De var lidt impo-
nerede. Også de andre MCister på de 
færger vi var med, var meget interesseret 
i stroppen. Det duer. Vi blev ret hurtig 
nød til at reserverer plads til MCen. 
Noget nyt, når vi er vant til bare at køre 
om bord. Man skal også planlægge no-
get mere akkurat. Uden det, kom man 
simpelthen ikke med. Da vi skulle væk 
fra Norduist måtte vi vente til sidst, 
for at komme med. Vi stod endda på 
ventelisten.
Vel ankommen på Uist kørte vi sydpå. 
Hotellet, som var et B&B, lå lidt væk 

Fortsætter side 10
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fra vejen. En ting man skal være op-
mærksom på. Man skal altid den samme 
vej når man skal køre en tur. Stedet var, 
da vi var der, en byggeplads, men ellers 
fint. De havde et rimeligt køkken. Det 
engelske og skotske køkken kan godt 
være lidt, for os, mystisk. Wikingerne 
lærte dem at spise ordentligt, men det 
med at lave maden, havde de glemt. 
Men det gik da. Man kan da altid tage 
en lakseret. Men en hel ferie med laks, 
er nu lidt for meget. Jeg havde hjemme 
fundet nogen Gælisk kunst på nettet. 
Det kunne vi så køre efter. Det gav 
nogen søgen, men det kunne lønne sig. 
De havde glemt at skrive, hvor de lå 
gemt, så jeg måtte i gang med Google 
Earth. Det gik. Kørte efter koordi-

naterne. 
Vi havde 3 dage på Syduist. Der blev 
kørt meget på små veje. Nu har de 
kun små veje, så det kan næsten ikke 
undgås, men der er mindre veje end 
de små, og dem kørte vi så på. Single 
Roads, med passingplaces, hedder det. 
Helt nede sydpå ligger en lille ø ved 
navn Barra. Der tog vi ned. Færge igen. 
Vejen rundt hedder A 888. Vi tog højre 
rundt, så har vi vandet på ….. side! På 

nordøen ligger en lufthavn på stran-
den. Den skulle vi da lige se an. Lidt 
anderledes. De havde en Toyota pickup 
som servicevogn. Når vi ved hvor 
hurtigt en Toyota forsvinder, bare med 
det lidt salt, vi har på vejene, holder den 
nok ikke længe på stranden.  

Nå, vi tog en tur rundt sammen med 
en gut fra Schweitz på en BMW. Godt 
rundt kom vi forbi en lækker strand. 
Dem er der mange af, men her ville 
jeg bade. Det er prøvet før. Detlev D. 
og jeg hoppede i bølgerne for nogle år 
siden, for at svømme til Amerika, uden 
stort held. Men under kom jeg dog. 
Der findes ingen billeder af dette stunt, 
men Inger og Schweitseren var vidner. 
Det tog dog nogle miles inden jeg var 
tør igen. MEN JEG GJORDE DET, 
SKU.
Efter endt ophold på Syduist tog vi over 
dæmningen til Norduist. Det ligner hi-
nanden det hele, men stadigvæk en rejse 

Fortsat fra side 9
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værd. Små veje og lav hastighed. Fik da 
taget 600 billeder, så vi kørte da ikke 
hele tiden. På færgelejet, ved færgen til 
Harris, faldt vi i snak med en pension-
eret bedemand. Han startede op med 
at spørge om wikingerne var kommet 
tilbage. Det var de så. Jeg sagde at vi 
var kommet for at se om de behandlede 
vores gamle land ordentligt. Det gjorde 
de så. Jeg fortalte at det gør vi også med 
tyskerne i Nordtyskland. Det synes 
han var helt wild sjovt. Fortalte også 
om dengang tyskerne ville have mig i 
brusebad i Flensborg, efter at jeg havde 
brækket kragebenet på Padborg Park. 
Da jeg sagde, at jeg ikke går i brusebad 
i Tyskland, gik han helt i stå. Der stod 
endda Entlüftung oppe på vægen! Det 
var humor, sagde han. Han var sjov. 
Konen sad og sov i bilen. Der mødte vi 
også et sækkepibeorkester i en kasse-
bil. Der må have støvet meget, for de 
havde fået mange bamser! Det var fedt 
at stå i Skotland, på et færgeleje, ude i 
ingenting og høre sækkepibemusik. De 
stoppede heldigvis da færgen kom. Den 
var 1.5 time forsinket, pga. tåge.
En ting der begyndte at irriterer, og det 
tog lidt af lysten, var at de har plastret 
vejene fuld af : Slow Down Now. Over 
det hele. Hvis der kommer 4 sving 
efter hinanden og der før hvert sving 
stod: Slow down Now, ja så står man 
stille inden det sidste sving. Mærkelig 

kampagne, men det kan være det har 
hjulpet. Det eneste dythorn vi hørte, var 
dog mig selv, da tanktasken rørte knap-
pen. De kører nu meget pænt. Lidt på 
held, nogen gange, men behageligt. Det 
var lidt med ørene lige i munden i de 
store rundkørsler. Først en rundkørsel 
for at komme ind i rundkørslen, så en 
for at komme ud! Nogen gange med in-
dlagt trafiklys undervejs. Og så med 60 
stykker. Jeg vil jo ikke sinke trafikken, 
og man har vel check på det. Dejligt når 
GPS dullen ikke siger: beregner ny rute.

Nu skulle vi helt op til den nordlig-
ste ø i de Ydre Hebrider, Lewis med 
Stornoway som hovedstad, og dermed 
slutningen af rejsen. Norduist forsvandt 
i bakspejlet og vi satte over til Harris, 
der kom op med helt sin egen natur. 
Det var som at køre på en monster stor 
flad sten. Der var klipper og sten fra 
den første meter. Dette sceneri fulgte 
os hele vejen. Vejen var fed, og vi sad i 
bagende solskin og fik en kop kaffe ved 
et vejsidekaffehus. Jeg havde, ved hjælp 
af GPSen, valgt den østlige tur op over 
øen. Dette indebar at vi måtte køre 
slalom og serpentinervejskørsel en hel 
dag. Bare fedt. Den vestlige vej var den 
nye og mere lige og ikke så spændende. 
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Tror jeg, vi tog den jo ikke. Harris tog 
sin ende og vi kørte over dæmnin-
gen til Lewis, for at køre til hotellet i 
Stornoway. Lewis lignede meget skotsk 
højland. Vi fik da kørt en del. En tur 
til den vestlige del af øen bragte os til 
nogle Black Houses. Det var en klynge 
gamle huse, der var beboede helt frem 
til 80erne, dog mest af ældre men-
nesker. Disse uddøede eller kom på 
plejehjem, så husene blev renoverede og 
tjener nu til lidt omsætning i en ellers 
fattig del af øen. Dette er udkantsø, på 
en udkantsøkæde.

Vi så også en samling Standing Stones. 
Det var ret interessant. Vi har mødt 
dem før. Ikke dem her, men andre i 
Skotland. Fanme et stort arbejde at 
rejse dem op, uden maskiner. Og man 
ved ikke rigtigt hvorfor de gjorde det, 
eller hvordan. Helt oppe nordpå står 
et fyrtårn bygget af brødrene David 
og Thomas Stevenson. De har bygget 
mange fyrtårne over hele Britannien. 
Den ene er bedstefar til Robert Louis 
Stevenson, ham der skrev Skatteøen. 
Fyrtårnet kører siden Marts 1998 au-
tomatisk, og slutter dermed en århun-
drede lang periode med bemandede 
fyrtårne. Ligesom da køleskabet kom, 

faldt isbærene væk som erhverv. Fanme 
uhyggeligt.

Da vi havde været der, kørte vi tilbage 
til Stornoway, for at shoppe og kikke på 
byen. Noget vi meget sjældent gør. Byer 
er ikke os. Nu er Stornoway ikke så stor, 
og vi havde en B&B i byen, så vi kunne 
ikke undgå det. Vi mødte Schweitseren 
igen. Vi havde fået rigelig med vejstøv, 
så vi fandt et sted at fjerne det og at fejre 
gensynet.
Fra byen Harris gik færgen til Uig på 
Skye. Her så vi på en mark en flok High 
Landkvæg. Der var hegn om dem så 
Inger turde at gå tæt på og jeg tog nogle 
billeder. En flot indpakning af nogle 
gode bøffer. Ankommet til Portree, 
hovedstaden på Skye, kørte vi ind til 
torvet.  Portree har et meget hyggeligt 
torv. Her har vi mødt mange MCister 
i tidens løb. Denne gang ingen undta-
gelse. Efter at have set et bryllup, med 
dass ganze schweinerei, kilte, gamle 
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engelske biler, en bus og en suppe, 
kørte vi sydover, for at forlade Skye 
over Skyebridge. Det har engang kostet 
penge at benytte broen, men de lokale 
lavede protest og regeringen gav efter 
og, stik imod her i Danmark, droppede 
de afgiften. Dejligt at se at vejskilte først 
kommer på gælisk og så på engelsk. 
Sådan, så kan de lære det. Skotterne er 
ikke meget for at høre under England. 
På øerne hørte vi de lokale snakke 
gælisk i butikkerne og bare på gaden. 
Gaelic lives on. 
Over broen satte vi næsen mod Eng-
land. Det blev lidt transportagtig. Vi 
ville ned og se der hvor de har lavet 
filmen Små og store synder. Det var 
langt, og jeg skulle også i Radio Syd, så 
det var næsten stress på. Turen ned gen-
nem England gik fint, men da GPSen 
stod på korteste vej, tog den nogen 
gange nogle vilde turer ind i landet. Vi 
fandt os på et tidspunkt på en meget 
lille fedtet vej, med stigninger på 30 
%. Senere kom der stigninger på 33 
% da vi nærmede os Aidensfield. Det 
var meget interessant at være der hvor 
de for snart 20 år siden lavede noget 
vi ser i fjerneren i dag. Byen var meget 
præget af turisme. Faktisk hedder den 
slet ikke Aidensfields. Prøv at find ud af 
hvad den hedder!! Vi var inde i den blå 
garage. Fuld af skrammel. Vi var der i 
lille time, så kørte vi videre. 

Jeg havde den idé at vi skulle finde det 
østligste punkt i Englang. Det ligger 
ca. 150 km. nord for Harwich. Så har 
vi været ved det nord – syd – vestligste 
punkt i Britannien. Det nordligste er 
Donnet Head lige ved siden af John 
O Groats. Det vestligste ligger vest for 
Fort Willams i Skotland. Det sydligste 
punkt er Lighthouse Road ved The Liz-
ard ved Lands End, langt sydvest på.
Resten af turen er ren transport, kun 
afbrudt af et interview til Radio Syd. 
Dette var udsprunget af en telefonsam-
tale med Jens Kodal om, om de måtte 
ringe til nogen fra sendeområdet, der 
skulle langt væk eller et spændende sted 
hen. Jeg ringede og de syntes det lød 
spændende. Damen i slusen ville gerne 
med, hvilket nok havde givet en del 
problemer med totalvægt på MCen, og 
eller med Inger. Inger vandt også denne 
gang. Interviewet er blevet hørt af flere 
jeg kender og de syntes det var meget 
interessant.
Det passede fint med tiden, så ven-
tetiden ikke var så lang i Harwich. Vi 
kørte direkte til færgen. Igen møder 
man mange 
Mcister. Vi 
havde alle 
historier at 
fortælle om 
hvor vi havde 
været. Det var  
meget  interes-
sant at høre, 
selv om man 
nok synes at 
ens egen ferie 
var den bedste. 
Det er faktisk 
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Vi havde ofte berørt, at det var længe 
siden, vi havde været på motor-
cykelcampingpladsen D’n Toerstop 
i Melderslo ved Venlo i det sydlige 
Holland. Bent har været stamgæst i 
årevis; men var der sidste gang for 15 
år siden og jeg har været der sidste 
gang for 20 år siden. Stedet minder 
om Touring Camp; men er noget 
mindre. Hjemmesiden er: http://
www.toerstop.nl 
I sin tid tog vi til race i Assen i det 
nordlige Holland, hvor der samtidig 
var træffet Honds-Rug Rally i byen 
Borger. Ugen efter var der altid race på 

Hollandstur tirsdag d. 10. til lørdag  
d. 14. juli med Iris, Andreas og Bent

meget interessant at høre hvor folk på 
små cykler har været. Disse cykler kan 
være pakket meget alternativt, og de 
kan have en lang rejse bag sig. Dem 
vi mødte, havde kørt rundt i Sydeng-
land, til Landsend, i næsten kun regn. 
2 mand, 250 ccm, dårligt tøj, utætte 
sidetasker og resten pakket ind i plastik-
poser. Også en måde at gøre det på. Det 
var vel også  sådan vi andre startede, 
inden der var råd til ordentligt udstyr. 
Har set billeder fra de første ture. Kan 
I huske det tøj vi kørte i dengang? Som 
det kan ses på nogle af vores billederne, 
var vores tasker var også lidt utætte, 
men det gjorde gaffertape meget ved. 
Ellers havde vi ikke problemer med 
vand. Vi havde heller ingen problemer 
med teknikken. Turen med færgen er 

ikke noget at skrive om, andet at der var 
lidt underholdning, dejlig mad og en 
dejlig lang bar med dejlige bamser.
Det var dejligt at sætte hjulene på dansk 
asfalt igen. Det med at køre i højre side 
igen, gik helt fint. 
Alt i alt, en god tur med 4500 km. på 
tælleren.

Jamen, hvor skal I så hen næste år, 
spørger man så !!! Hmm. Ved det ikke. 
Skotland, måske eller Nordjylland. 
Azorerne eller Bornholm. Der er lang  
tid til. Men jeg vil nu helst køre i ven-
stre side af vejen! Men det gør de også 
på Malta, kommer det stille, og med et 
smil, fra Inger. Så, vi ser, hun har jo tit 
ret.

Fortsat fra side 13
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banen ”Franchorshamps” tæt på kur-
byen Spa i Belgien (verdens bedste pom-
mes frites med mayonnaise) og det var 
meget naturligt at holde mellemdagene 
på D’n Toerstop.
Bent og Iris er medlemmer i SMCC, 
men nok mest tilhørende ”Æ 
Flachemøs” i Åbenrå, som Bent har 
været med til at grundlægge. Vi mødtes 
kl. 9 på den sidste tank nord for mo-
torvejsgrænsen ved Padborg. Vi var lidt 
mærkede af, at der var dømt regn i store 
mængder alle dage.
Som aftalt gik det ad landeveje via 
Itzehoe, med færgen over Elben ved 
Glückstadt (dansk kongelig enklave fra 
1617 til 1864 og grundlagt af Chr d.4) 
til Wischhaven, videre over Beverstedt 
til Elbensfærgen fra Sandstedt til Brake. 
Her fra til Oldenburg og på motorvejen 
ved Wildeshausen hvor det gik til pr. 
motorvej forbi Dortmund næsten lige 
til Melderslo, i alt 650 km fra Nord-
borg.
Vi var fremme ved spisetid. Vi fik da-
gens ret, øllet hedder Grolsch og vi gik 
en tur i byen.
Området ved Melderslo er præget af 
kæmpe gartnerier med meget høje 
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drivhuse og planter i flere etager. Nogle 
steder var drivhusområderne vist flere 
tønder land. Selve byen er velplejet over 
alt og haverne er kunstfærdige og pinlig 
rene. Floden Maas (Meuse på Fransk) 
løber tæt forbi og der er færgeovergange 
mange steder (1 Euro for mand og 
MC).
Om onsdagen gik det 100 km. ad 
landevej til Maastricht. Til vor over-
raskelse løber denne landevej skiftevis 
i Holland og Belgien. Maastricht er 
hollandsk; men vi fandt aldrig ud af 
hvornår vi kørte ind i hollandsk område 
igen. En restaurantholder i byen sagde 
da også, at grænsen går midt gennem 

områdets bebyggelse og den er 
ikke til at se.
Torsdag var besøg på bryg-
geriet ”Hertog Jan” i nabobyen 
Arcen og man skulle naturlig-
vis med en færge. Der efter og 
før aftensmaden hjem og ligge 
på ryggen i teltet. Man er vel 
på efterløn.
Torsdagen tog vi til den lidt 
større naboby Horst, der også 

Kunstfærdigt,
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er lokal-kommunal-hovedstad. 
Vejret var også denne dag godt.
Fredag var så den sidste hele dag på 
stedet. Iris, Bent og Andreas tog på 
vandrertur rundt i Melderslo, og jeg 
tog på en lille køretur i området. 
Ellers gik den med hygge på stedet.
Hjemad om lørdagen. Landeveje 
små 140 km. til motorvejen ved 
Münster i Tyskland hvor det så gik 
videre hjem. Fra Münster til Ham-
burg (små 300 km.) Var der massivt 
regnvejr og utallige stop på grund af 
kø ved vejarbejde. Selve regnen og 
følgende uigennemsigtig tåge af vand-
sprøjt fra bilerne gav også ind i mellem 
kø. Den gule Helly Hansen og gummi-
handskerne fra Kajs MC holdt mig tør. 
Iris meldte sig totalt gennemblødt. 

Vejret skal have en generel kommentar. 
Det var som altid meget bedre end det 
er forudsagt fra de pålidelige kilder. Om 
natten havde vi haft en del regn, om 
dagen mestendels sol og skyet.

Poul

Fortsat fra side 15
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Det var så årets Touring Camp for 
flere af os. Der var stor usikkerhed om 
vejret; men alt i alt var der ikke noget 
at klage over.
For mit vedkommende startede det 
med, at Peter Rudolph giver meddelelse 
om bestilling af en 6 personers hytte 
og om jeg vil være med. Steen havde 
allerede meldt sig på og så var der altså 
tre ledige pladser. Heldigvis ville Ejgil 
deltage og så var vi fire deltagere i hyt-
ten. Flere var det ikke muligt at få med; 
men det viste sig meget heldigt at have 
to køjer til at lægge alverdens ting på.
Peter tog der op allerede onsdag, jeg 
og Ejgil kom torsdag og Steen fredag. 

Flemming og Bente Haugaard var 
allerede kommet noget tidligere på hver 
deres motorcykel og vi endte med at 

Turen til Touring Camp d. 19. til 22. juli

Udsigt fra damplokomotiv
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blive 16 deltagere. Det var udmærket. 
Flemming og Bente er økologiske 
æggeavlere og vi blev alle klogere på 
den side af sagen. Flemming var lige en 
tur hjemme i Bolderslev idet lynet var 
slået ned i hans firma. Det blev ord-
net. Jeg forstod hen ad vejen at de var 
meget aktive og et opslag på Internettet 
viste da også, at Flemming gør sig i Det 
danske Fjerkræråd og Bente tager sig af 
sognebørnenes ve og vel som menighed-
srådsmedlem og kirkeværge i Bjolderup 
Sogn. Se på deres hjemmeside og klik på 
filmen. Den er her: http://www.okologi.
dk/landmand/fagomraader/oeko-aeg-
og-fjerkrae/grovfoder-til-oeko-hoens/
flemming-haugaard.aspx
Fredag formiddag tog Ejgil, Peter og 
undertegnede af sted til Allingåbro hvor 
jeg skulle lave et par indkøb. Byen er ak-
tiv inden for gammel mekanik og vi fik 
lejlighed til at studere værkstedsmuseet 
hvor man arbejdede med opstart af en 
gasgenerator Ford A, der skulle med i 
et Hvidsten Kros- veteran arrangement. 
Nogle ved, at under Anden Verdenskrig 
var der en modstandsgruppe her, den 
blev afsløret og medlemmerne skudt. 
Ellers kunne vi studere et damplo-
komotiv. Er man til gulerødder så er 
Allingåbro et besøg værd. Gulerødderne 
høstedes i hektarvis af top moderne 
maskineri slæbt af store traktorer.
Om lørdagen var der fællestur hvor 
Peter Rudolph førte an. Det gik til Feld-
balle hvor Jyllands betydeligste Ducati 
forhandler har sit virke. Vi blev vist 
rundt og fik en interessant fortælling. 
Cyklerne ser ”racende” godt ud og det 
var lige før, at man kunne få lyst. Vi fik 
også kaffen.
Der efter gik den til Ebeltoft hvor vi var 
til byfest i 1,5 times tid. Det lignede 

det som vi kalder ringridning bare uden 
heste.
Peter førte os ud i et område med 
slusesystemer og lystbådehavne. Vi så 
et tilbud: Det store bord med alt hvad 
hjertet begæret til 99 kr. inkl. drikke-
varer og man måtte ved tom tallerken 
fylde op. Stedet var Skipperkroen og 
helt ude ved kajkanten. Næste stop var 
Kalø Slotsruin ved Kalø Vig. Om afte-
nen var der som altid hygge på campen.
Søndag morgen gik det hjemad så tidlig 
som muligt. Morgenmad fås fra kl. 
8.30, så den blev alligevel 9.30 inden 
der blev startet. Lenes barnebarn var 
blevet afleveret og passet derhjemme, 
så jeg ville da lige sige møjn inden han 
blev hentet.
Det gik dog anderledes. En minkefoder 
lastbil var væltet mellem Kolding Vest 
og Kolding Syd og motorvejen skulle 
være dækket af en glat masse af fisk og 
fiskeolie blandet med diesel. Der var kø 
fra, hvor det aktuelle vejarbejde sluttede 
syd for Vejle og den gik med slalom op 
igennem. Jeg blev ledt ud mod Lun-
derskov. Jeg fortsatte længere ud mod 
vest end omkørslen anbefalede. Det 
var for at undgå halen af biler tilbage 
mod Kolding Syd. Jeg fik en fin tur ad 

Gulerodshøsten
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småveje ned forbi Vamdrup 
til Taps hvor det så gik videre 
den slagne vej. Jeg kom ikke 
hjem før kl. 12.30. 
Det er ikke helt gratis at være 
på Touring Camp i 3 dage. 
Jeg har den idé, at jeg vil 
købe mine bajere og andre 
fornødenheder på stedet. De 
har jo underskud.
2000 kr. blev det til og jeg blev endda 
begavet med fra andre bragt øl og whis-
ky. For alle dage gik 400 kr. til benzin, 
små 400 kr. for camping og hytteplads, 
120 kr. for morgenmad, 300 kr. for da-
gens ret og 100 kr. på fiskerestauranten. 
Når så alle de dejlige rom is til 38 kr. og 
bajerne til 20 til 28 kr. og lidt fortæring 
på motorvejen, ja så er den hjemme. Jeg 
tror alligevel, at det er billigere end hvis 
det havde været på et af disse skræk-
kelige ”badelande”. Jeg forstår dog godt 
de fastliggere, der opholder sig tidlig og 
silde, at de har fornødenhederne med 
hjemme fra. Man ser det bl.a. af de 
mange store affaldstønder, der hurtigt 
stopfyldes med tomme øldåser. Det er 
dog ikke min opfattelse, at fuldemand-
skørsel forekommer.

Hilsen Poul Betina

De unge mænd

Den væltede lastbil. 

Visdom:
Fremskridtet kender man 
på, at folk, der tidligere 
var bange for at flyve 

jetmaskine, nu er bange for at 
køre i hestevogn.  
                   (Jack Lemmon)
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SMCC medlemmer til 49-ende 
internationale BSA træf
Det blev afholdt i Degeberga i Skåne og 
arrangørerne var naturligvis den svenske 
BSA klub.

Det er almindelig kendt, at Skåne 
sammen med Halland og Blekinge er 
gammelt dansk land. Man er helt med 
på dette forhold og folkene i områderne 
kalder sig for kun halv-svenskere. Man 
anvender meget det provokerende røde 
flag dog med gult kors hvor det danske 
som bekendt er hvidt. I mange af de 
små haver så man danske flag og i turis-
tområderne vejrer ofte ved kirkerne det 
danske flag sammen med det svenske. 
Byen Degeberga hed i dansk tid i øvrigt 
”Dejbjerg”.
Så vidt jeg fik fortalt var der tilmeldt 
38 danske deltagere og vi var det næst 
største hold.

Navnet Dejbjerg kendes fra ca. 1325 
i formen Døthbyerg 'de dødes bjerg'. 
Campingpladsen lå lige op ad bjerget. 
Der var også en hel del gamle spøgelser 
om natten på vej over til toilettet. Paul 
Christensen fra Kastrup kunne ikke 
sove på grund af lynlåsene i teltene, der 
larmede natten igennem.

Det internationale islæt ses af deltager-
tallet fra rally programmet. Foruden 
danskerne var der: 52 briter, 36 sven-
skere, 28 nordmænd, 22 hollændere, 
18 tyskere, 9 belgiere, 4 australiere, 4 
amerikanere og 3 franskmænd. Det 
giver vist 214 deltagere.

Næste ”internationale”, det 50-ende er i 
Norge, nærmere betegnet Valldal i beg-
yndelsen af august. Stedet ligger ca. 750 
km. nord-nordvest fra Kristiansand eller 
små 450 km. fra Oslo og altså 1250 km 
fra hvor jeg  bor.

Amerikanerne holder træffet i 2014 og 
man undersøgte i Sverige ved hjælp af 
spørgeskemaer, på hvilket tidspunk på 
året, der var stemning for. Der er varmt 
om sommeren ved den sydvestlige stille-
havskyst i USA, så man foreslog april 
eller maj; men har folk mulighed for at 
komme på det tidspunkt? Flere danskere 
begyndte allerede at samle sammen 
til opfyldning af skibscontainere med 
BSA-er.
Vil man deltage i disse eventyrlige ting 
så køb hurtigt en BSA, få den gjort klar 
og bliv meldt ind i Dansk BSA Klub. 
Reservedele til den slags engelske mo-
torcykler er generelt nemme at skaffe og 
til relativ små priser.

Fra mit synspunkt så det sådan her ud: 
Kørt i alt 1550 km. hvor ture i området 
løb op på 850 km. Resten var ”op og 
hjem” fra Nordborg hvor jeg bor.

Starten gik hjemme fra lørdag d. 11/8 
og så med færgen i Fynshav til Fyn kl. 
8.00. Jeg slog følge med Elin og Niels 
fra Vester Sottrup på Deres BSA Rocket 
Gold Star. Min BSA er en bastard, 
nemlig med Triumph motor i et BSA 
stel. Den er ikke helt salonfæhig; men 

Fortsætter side 20
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der var overvældende interesse for den 
blandt deltagerne. Vi var fremme mel-
lem middag og kaffetid.

Resten af dagen gik med at få sig 
etableret samt at få snakket. Svenske-
formandens datter skænkede øl op hele 
aftenen. 50 kroner for et glas af almind-
elig pilsnerstyrke.

Generelt om øl kan siges, at de forskel-
lige dagligvarehandler solgte øl med 3,5 
% alkohol til ca. 45 kr. for 6 stk. og 29 
kr. for 6 stk. med 2,5 %, alt halvliters. 
Det skal siges, at det smagte bedre end 
forventet. Almindelig dansk pilsner-
styrke skulle hentes i ”Spritmonopolet” i 
Åhus 20 km væk. Det hele betød, at der 
faktisk blev drukket meget begrænset. 
Limit ved spritkørsel er 0,2 promille i 
Sverige.
Søndag var dagen for den officielle 
åbning af træffet. Det foregik på hjem-
stavnsmuseet. Solen bragede ned. Ellers 
gik dagen med sightseeing i området for 
nogle, afslapning for andre og repara-
tioner samt vedligehold a MC-er for 
yderligere. Jeg tog på kirketur. Jeg ville 
se, om det nu også stadig er de dan-
ske kirker, der dominerer. Det var det 
og det skjules ikke. Man havde lavet 

betydelige legeområder for børnene, 
så de ikke kedede sig under de hellige 
handlinger.

Mandag var dagen for ”line up”. Det 
betød, at alle kørte til Åhus hvor der var 
fællesopstilling med presseopbud og in-
teresserede. Det betydeligste, flotteste og 
mest dominerende bygningskompleks i 
Åhus er simpelt hen ”Absolut Vodkafab-
rikken”.

Kollega Jørgen L. Madsen på BSA 
Golden Flash af sidste model og jeg 
tog sydpå til Kivik-graven, også kaldet 
"Kongegraven" i det sydøstlige Skåne. 
Den er jævngammel med Tut Ankh 
Amons grav i Egypten  og er Nordens 
største bronzealdergrav. Den beregnes 
at have fordret 200.000 læs sten og 
viser´, at der fandtes en stærk statsmagt 
i old Skåne allerede for 3.300 år siden. 
Gravkammeret er pyntet med billeder 
næsten som havde det været en egyptisk 
grav.
Det gådefulde og imponerende grav-
monument har været genstand for 
megen debat blandt historikerne. Nogle 
hævder at den der lå i Kivik-graven, 
kunne have været konge over et samlet 
rige. Landet omkring Simridshamn er 
Sveriges frugtområde. Vi indtog kaffe 

og kage i det kæmpe Kivik mosteris 
restaurationshave.

Tirsdagen var tiden for det officielle 
gruppebillede af de danske medlem-
mer. Svenskerne havde arrangeret 
fællestur til interessante steder; men vi 
fandt vores eget.

Børn og BSA

Fortsat fra side 19
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Hvor der er en vilje er der en vej

Vi (Hans Boel, Paul Christensen, Malte 
Franzen et ungt medlem fra øen Sild 
i vadehavet og undertegnede) ville op 
at se på den gamle danske grænse ved 
Brømsebro samt se Fredsstenen og om-
rådet der. Den oprindelige ufred (1645) 
var andre landes utilfredshed med den 
opskruede øresundstold. Danmark 
var den lille og fredsaftalen indebar 
afståelse af en række grænselandskaber, 
den midlertidige afståelse af Halland 
samt tabet af Gotland og Øsel. Det 
sidste betød nationalt set intet, men kan 
ses som det afgørende i, at slaget om 
Østersøen tabt. Det var lidt mærkeligt 
at kikke ned i den bæk i Brømsebro, der 
var rigsgrænsen til Kalmar Len. Vi slut-
tede i Kristianopel med en enorm reje-
mad, der fyldte så meget, at vi næsten 
ikke kunne se vindmøllerne på Öland.
Onsdagen var der damptogstur fra 
Brösarp. Jeg og Jørgen tog på vores egen 
tur hvor målet var det mystiske Yang-
torp. Midt i den skånske skov, to timers 
kørsel fra Malmö, ligger der et tempel 
med gyldne tage. Stedet hedder Yang-
torp Spa, og her dyrkes kinesiskkultur, 
medicin, mad og det ældgamle qigong-
trænings-system. Det er nu konkurs. 
Meningen med det var vist god nok.
Om aftenen var der musikarrangement 
med ”Brown Suger”. De var fantastiske 
med deres 60-ermusik.

Torsdagen var der fællestur de 
midtskånske skove. Nogle af os tog dog 
til Bertil Nordbecks Veteran MC for-
retning. Det lignede stumpemarkedet i 
Herning, bare meget dyrere. Han lavede 
helt nye motorcykler baseret på gamle 
stel. Man kunne få en helt ny Bonn-
eville 1962 med alle veteranfordelene. 
Jørgen, Malte og jeg tog på kulinarisk 

havne sightseeing og besøgte den sven-
ske udgave af Stonehenge kaldet Ales 
stenar ved Ystad.

Vi skulle også lige se den berømte mid-
delalderborg ”Glimmingehus”. Den er 
Nordens bedst bevarede middelalder-
borg og Sveriges nationalborg. Borgen 
blev opført af danskeren Jens Holg-
ersen Ulfstand, som var ridder, rigsråd, 
lensherre på Gotland (som dengang 
også var dansk) og admiral i den danske 
flåde. Byggeriet af Glimmingehus gik i 
gang i 1499, og i knap 50 år blev bor-
gen anvendt som bolig for familien Hol-
gersen Ulfstand. Dets formål har været 
at kontrollere og forsvare oplandet.

Om aftenen var der den traditionelle 
pre bookede ”Dinner and Dance” med 
et godt orkester. Det var ren 
festmenu med alverdens ting. Jeg var 
ikke med til spisningen; men havde sør-
get for egen røget skrubbe med spejlæg.

Fredag var sidste dag og Jørgen og jeg 
tog en tur til Åhus hvor vi fik en kæmpe 
is og kaffe på en fortovscafé. Jeg fik lov 
til at sove på et bord i fjernsynsstuen 
om natten. Jeg kunne derfor pakke alt 
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mit grej uden problemer med 
morgendug

Lørdag d. 18/8 gik det uden 
problemer hjemad for Elin, 
Niels og jeg. Andre havde 
større problemer.

Poul

Igen i år skulle den gå til race i Brno i 
Tjekkiet. Flere havde ytret deres inter-
esse. Så ud over standardbesætningen 
bestående af Steen, Erik og underteg-
nede, havde Ejgil fra Guderup, Bent fra 
Genner, Kaj og Finn fra ”Braue” samt 
Torben fra Nybøl set sig som deltagere. 
Ejgil dog indledningsvis lidt med for-
behold, fordi turen forekom ham af for 
kort varighed.

Gruppestørrelse på fire personer er 
maksimum. Selv med dette antal kan 
det være svært at finde ”Zimmer Frei” 
hvor vi nu dukker op om aftenen. Ejgil, 
Bent, Steen, Erik og undertegnede 
ville køre om tirsdagen (man er vel på 
efterløn og pensionion), Torben ville 
først køre torsdag til midnat (han var 
fremme kl. 10.00 om fredagen efter 
1100 km) og vi ville holde teltplads til 
ham. Torben havde i øvrigt kontaktet 
Kaj og Finn for fælles arrangement; men 
de ville ikke med. Turen for mit vedk-
ommende blev på 3200 km.

Her kommer så hvordan 
det gik: 
Erik havde planlagt kørslen. Vi startede 
fra Padborg motorvejsgrænse kl. 07.00 
og kørte ad motorvej til afkørsel 
Neumünster Syd. Så gik det via Lübeck, 
Schwerin og sydpå. Første stop var 
(tilfældig vis) ved en koncentrationslejer. 
Stedet hed Wöbbelin og lejren blev 
brugt til opsamling af fanger som SS 
slæbte nord på for ikke at de allierede 
skulle få fat på fangerne. Næste 
stop hvor vi fik lidt til halsen i et 
tiloversblevet feltkøkken fra DDR. Det 
var godt besøgt, maden var god, men 
felttoilettet (hul ijorden) levede ikke 
helt op til elitesmiley. 

Årets sensommertur til  
Tjekkiet d. 21. til 28.8.

Yangtorp

Turen
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Så gik det videre sydpå til Harzenom-
rådet, hvor vi var til aften. Vi overnat-
tede på ”Zum Bären”, hvor vi boede på 
Steens Harzentur i 2011. Steen fik en 
gratis øl. Vi gik en tur rundt i Gernrode 
og mindedes de gode dage.

Efter morgenmaden gik den tilbage ad 
gårsdagens rute i det pragtfulde vejr 
gennem østlige Tyskland og ned mod 
Hof, hvor vi gjorde holdt i den mind-
eværdige lille by Mödlareuth. Efter An-
den Verdenskrig ville skæbnen, at bæk-

ken, der tilfældigvis gik gennem byen 
blev til ”Indre tyske statsgrænse”. Byen 
lå i krydset mellem Sachsen, Thüringen 
og Bayern, hvorved zonegrænsen skar 
byen midt over. Der var museer ude og 
inde med vagttårne og alt hvad man 
behøvede i et totalitært regime. De, der 
har mulighed for det, bør se på Google 
om ”Mödlareuth”. Byen blev af ameri-
kanske besættelsestropper efter krigen 
kaldt ”Lille Berlin” på grund af den 
opsatte mur gennem byen. Naturligvis 
blev besøget krydret med øl, pølser, 
kaffe, is og kage.

Så gik det videre i retning Passau i 
Bayern og op i Tjekkiet via grænsen 
Philippsreut og videre til Ceske Budejo-
vice hvor vi fandt fint hotel for natten. 
Ejgil og jeg delte værelse til 150 kr. 
pr. person inkl. morgenmad. Motor-
cyklerne blev sat i aflåst garage.
Området hed Bøhmen før Første 
Verdenskrig og var en del af det 
Habsburgske monarki (det med kejser 
Franz Joseph og dobbeltmonarkiet 
Østrig / Ungarn). Byen var berømt 
for bryggeriet Budweiser Bürgerbräu, 
der havde brygget siden 1200-tallet. 
Fra 1785 bryggede man det berømte 
Budweiser øl, der blev eksporteret over 
alt i verden. Det amerikanske bryggeri 
Anheuser Busch (i dag verdens største) 
fik i 1938 lov til at sælge i USA under 
navnet Budweiser. Der har efter murens 
fald været adskillige retssager og ap-
pelsager om retten til navnet Budweiser 
i Europa. Det er endt med, at øllet fra 
bryggeriet, der i dag hedder Pivovar 
Budějovický Budvar i EU sælges un-
der navnet Budweiser Budvar. I USA 

En tilfældig turist

På Zum Bären

Pause ved Wöbbelin
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og Canada under navnet Czechvar og i 
resten af verden kaldes enten Budweiser 
Budvar eller Budějovický Budvar.
Efter morgenmaden tog vi til MC-museet 
Jihočeské Motocyklové. Der var meget at 
kikke på af ting, der hørte denne verden 
til. Jawa og CZ kender vi også i Dan-
mark. Veterancyklen fra firmaet Laurin 
& Klement var udstillet og den samme 
maskine havde kørt løbet Paris Wien i 
1902. Firmaet blev grundlaget for Skoda 
efter fusion med firmaet Pizen Skodovka. 
Sådan en MC koster flere 100.000 kr. 
Mest interessant for mig var modellerne 
til fremstilling af støbeforme til MC-dele 
samt træforme til at folde blik til ben-
zintanke over, hvor man efterfølgende 
færdigsvejste tanken.
Efterfølgende fandt vi et lille sted til kaffe, 
is og kage.

Tjekkiet er efterhånden mere civiliseret 
end Danmark. F.eks. ved vejarbejde er 
hastighedsgrænserne kun gældende på 
hverdage fra kl. 7 til 17. Det er angivet 
ved et lille skilt under tavlen. Det er en 
måde hvorpå man får folk til at se på 
færdselsreguleringen som noget, der ikke 
bare er lige meget. Trafiklys ved vejarbe-
jder har et ur, der tæller ned så man præ-
cis ved hvornår man får grønt. Det er ikke 
som i Danmark hvor man næsten føler 
sig sat i psykopatforvaring hvor ingen ved 
hvor længe det varer. Desuden har man 
også sørget godt for, at kaospiloter som 
os danskere ikke kommer galt af sted. Vi, 
der indledningsvis var ligeglade, blev væk-
ket ved opsatte højttalere, der brølede, når 
vi kom med for høj hastighed hen mod 
vejarbejde, der var skjult efter et sving.
Nå; men vi ankom til Camping Hana i 
Veverska Bityska om torsdagen til plan-

lagt tid. Meyer fra Stevns og Ivan fra 
Århuskanten var ankommet. Vi slog 
vore telte op og reserverede plads til 
Torben, der jo ville komme om freda-
gen. Resten af dagen gik med en lille 
kamp mod den tørre plet i halsen og det 
store hul i maven.

Om fredagen, da vi returnerede fra mor-
genmaden, var Torben ankommet. Over 
middag tog Torben, Ejgil, Bent og Steen 
med flodbåden til Brno Bystrc og der 
fra videre med lokaltoget til Brno cen-
trum. Det gik som ofte under ledelse af 

Fortsat fra side 23

Kønne piger i Ceske Budejovice

De kom ikke med toget

Mödlareuth i 1948
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Steen. Omsorgsfuld til fingerspidserne for 
alles velbefindende og lidt problemer med 
genstridige billetautomater og kampe 
med uvederhæftige taxidrivere.
Om lørdagen havde Ejgil, Bent, Steen og 
undertegnede besluttet os for en tur ud i 
den vide verden. Torben ville se træning 
på banen og resten ville flade ud på 
pladsen.

Efter morgenmad gik den syd på, d.v.s. 
for meget øst på mod Ostrava. Steen 
fik mig stoppet og vi vendte om og fik 
35 km. ekstra. Så fortsatte vi syd på 
over grænsen til Slovakiet og tankede i 
Bratislava. Så gik det videre mod Ungarn 
til byen Rajka. Der var så varmt, at vi 
måtte spise den dejlige ungarske gu-
laschsuppe indendørs.
Pengene: Ungarske penge er ”forint” og 
en af dem har værdien af 2,6 danske ører. 
En forint deles i 100 ”fillér”; med disse 
anvendes af gode grunde ikke. Ungarernes 
langsigtede mål er at få Euro. Slovakiet 
har Euro medens Tjekkiet har tjekkiske 
kroner. Disse er ca. 30 ører værd pr. stk.
Forint havde vi ikke. Ungarerne ville kun 
acceptere Euro som betaling for suppen.

Så gik den til Østrig. Der er endnu ikke 
så mange veje den vej over, så vi blev ledt 
tilbage til Slovakiet og så ind i Østrig. Det 
var på motorvej; men vi havde ikke nogen 
vignette, så vi fandt hurtigst en almin-
delig landevej. Målet var en øl, kaffe, is 
og kage ved Donaus bred. Vi fandt byen 
Bad Deutsch Altenburg, der opfyldte vore 
inderste forhåbninger. Der efter gik den 
hjem til campingpladsen. Vi skulle jo på 
kro.
Søndagen foregik forskellig for de enkelte. 
Alle tog til morgenmad. Ejgil, Erik, Bent 
og Torben tog til Moto GP. Torben havde 

allerede pakket for hjemturen. Steen, 
Ivan, Meyer og undertegnede gav os god 
tid i byen og godt middag gik vi op på 
en nabokro og så Moto GP i fjernsynet.
Vi prøvede en ny kro til aftensmad og så 
var det slut. Ejgil mente, at godt turen 
fik ende ellers ville han blive tyk som en 
tromle.

Mandag morgen blev der pakket og kørt 
hjemad, ad hver vore veje. Jeg fulgtes 

De gamle østgrænser forfalder

Ejgil og Steen ved Donau

Bent ved Donau
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Ordinær generalforsamling:
Søndag d. 25. november kl. 14 på Kværs Kro

Dagsorden:
1: Valg af dirigent:
2: Formandens beretning:
3: Kassererens beretning:
4: Turkoordinatorens beretning:
5: Webmasterens beretning:
6: Indkomne forslag:

•	 Disse	skal	være	formanden	i	hænde	senest	8	dage	før	generalforsamlingen.
•	 Forslag	fra	bestyrelsen	om	vedtægtsændringer	er	sendt	ud	med	foregående	klub-

blad (og ses af samme blad på hjemmesiden).
7: Valg til bestyrelsen:
    På valg er:

•	 Formand	Poul	Petersen.	Modtager	genvalg.
•	 Webmaster	Leif	Andersen.	Modtager	genvalg.	Leif	er	sat	på	igen	i	år,	så	er	 

valgperioder fordelt med 3 personer på valg næste år og 2 på valg om to år.
•	 Suppleant	Kurt	Olsen	Modtager	ikke	genvalg.	 

Bestyrelsen foreslår Jørn Maron som kandidat. Han er SMCCs  
repræsentant i sydregionssamarbejdet.

•	 Suppleant	Jørn	Branderup.	Modtager	genvalg.
•	 Revisor	Teddy	Sztuk.
•	 Revisorsuppleant	Kaj	Hansen.

 Alle interesserede er velkomne til at foreslå kandidater. Det kan ske på    
    selve generalforsamlingen.
8: Eventuelt:

26 Indkaldelse til generalforsamling
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dog med Ejgil, Bent og Steen til Prag. 
Ejgil ville gerne se Prag samt KZ lejren 
Theresienstadt længere mod nord. Byen 
hedder i dag Terezin. Jeg besluttede mig 
for at køre lige hjem. Jeg havde ikke 
været meget hjemme, idet ugen forin-
den gik med BSA træf i Sverige.
Det tog mig lang tid at komme fra 
Chemnitz til Halle på grund af fejlkør-
sel på de nye motorveje, der ikke findes 
på kortet og som midt i ingen ting er 

afbrudt fordi byggeriet ikke er kom-
met længere. De lokale kender desuden 
ingen ting. Jeg var hjemme godt midnat 
og Lene sov, men kom sent i seng, da 
der var noget godt i fjernsynet. 15 timer 
for 1100 km giver 75 km/time. Det er 
jo ikke overvældende hurtigt; men en 
stor fornøjelse især i bakkelandskabet 
fra Tjekkiet og ind i Tyskland gennem 
Sachsen til Chemnitz.

Poul
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Hvor mange ville komme? Det var ret 
spændende, idet der var andre arrange-
menter her og der. Blandt andet holdt 
Sønderborg MC åbent hus denne dag.
Allerede i januar efter planlægningen 
ringede jeg til museet for at sikre mig 
vedr. åbningstider og gruppebesøg. De 
sagde, at jeg blot skulle holde øje med 
fængslets hjemmeside.
Leif ringede mig op og sagde, at folk 
kontaktede ham om, hvad der skulle 
foregå og hvorfra; men alle har nok ikke 
studeret Kubikken og det løse arrange-
mentsblad.
Jeg besluttede mig så for også at sætte 
detaljerne i Forum på vor hjemmeside. 
Et kik på Google og Horsens Statsfæng-
sel gav et fint billede af stedet og en 
henvisning til ”Om museet” hvor der 
vistes detaljer og adgangsprisen på 30 
kr. pr. person.
Dagen før afgang kontrollerer jeg det 
hele med museet pr. telefon og vil have 
prisen bekræftet og de meddeler mig, at 
prisen er 80 kr. Skandale og jeg skælder 
dem ud. De 30 kr. er kun for det almin-
delige museum. De lovede at rette så der 
ikke tages fejl af andre også.
Nå på den ”oprandte” dag kørte jeg 
mod Åbenrå. Der kom faretruende 
mange motorcykler mod mig og min-
sandten om ikke også Store Verner og 
Marcus Beck var imellem. Desuden var 
der veterankøretøjer i stribevis også. 
Uha; hvor mange ville mon komme på 
stranden?
Til min store glæde var der 18 personer. 
Vi kørte fra Åbenrå kl. ca. 10.15 og det 
gik via motorvejen til Bramdrupdam og 
ad landevej resten af vejen. Vi brugte 
ikke ”sætte af ” princippet idet Horsens 
burde kunne findes. Lars kørte efter 

På tur d. 8. sept. til Horsens Statsfængsels museum
aftale bagest og vi kontrollerede besæt-
ningen på en holdeplads nord for Vejle. 
Erik Mortensen, der er indfødt horsens-
genser viste vej til Fussingsvej 8, der er 
fængslets adresse.
Madpakkerne blev spist og kl. ca. 12.30 
startede rundgangen. Der var kun en vej 
rundt i fængslet og der var opsat tekster 
med interessante oplysninger. Detaljer 
om fængslet og nogle af de indsatte er 
beskrevet i det foregående klubblad. Det 
skal dog yderligere siges, at forholdene 
i fængslet foebedredes meget gennem 
tiden og hvad man kunne forstå af tekst 
og grafitti har forholdet mellem de ind-
satte og personalet ikke været så ringe 
endda. Der fandtes to slags fanger: De 
konkret fængslede, som sidder der fordi 
samfundet vil være fri for dem og så de, 
der skulle anse fængslet som forbed-
ringshus. Sidstnævnte havde bedre 
forhold med større celler.
Kl. ca. 14 var vi igen samlet. Nogle 
kørte hjem, andre til videre gøremål og 
resten på 10 personer tog til havnebyen 
Snaptun hvor isene i løbet af en times 
tid gled ned.

En god dag med mange deltagere. 

Poul

Til afhugning af folks hoveder
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Kommende arrangementer

7. november kl. 19
er der besøg på Marcussen & Søn, 
Orgelbyggeri A/S på Storegade 24 i 
Åbenrå. Det er i nærheden af det gamle 
rådhus midt i byen. Tilmeld en uge før 
hos Poul på. tlf. 74 49 12 03 eller  
mail: pp@eucsyd.dk

Søndag d. 25. november kl. 14 
er der generalforsamling på Kværs Kro. 
Se nærmere inde i bladet side 27.

November 2012

Februar 2013

Nærmere forklaring til Bolderslev rasteplads og stranden i Åbenrå. Rastepladsen ligger på 
Hellevad-Bovvejen umiddelbart syd for Kohbergs Brødfabrik på den østlige side. Pladsen er 
anvist ved skiltning. Stranden i Åbenrå er altid Gammel Flensborgvej og ikke under sejlet.

December 2012
Søndag d. 8. december kl. 14 
er der julestue hos familien Sztuk, 
Bjolderup Vej 31, Bjolderup. Til-
melding senest en uge før på tlf. 29 66 
40 12. Der er plads til 20 personer.

Januar 2013
Onsdag d. 9. januar kl. 19  
er der kaffe hos Kaj og Solveig i  
Mommark. Tilmelding senest 6. januar 
på tlf.: 74 43 03 06. 

Søndag d. 27. januar kl. 13
er der gule ærter på Kværs Kro.  
Knud Oluf og Lars fortæller om deres 
Islands tur. Pris ca. 89 kr. for ærter og 
89 kr. for schnitzel. Tilmelding hos Poul 
senest d. 21. januar på tlf.: 74 49 12 03 
eller pp@eucsyd.dk

Søndag d. 10. februar kl. 14 
er der tøndeslagning hos Kajs MC i 
Sønderborg.

Der var ikke det store fremmøde, nok 
fordi vejret i lang tid havde været regn-
fuldt. Egentlig skulle Knud Oluf have 
ført flokken; men han havde glemt det 
og havde bestilt ferie på Djursland. Leif 
sender mig en mail med problemet, som 
så skal løses. Hvor så turkoordinatoren 
var henne ved jeg ikke. Problemet var, 
at jeg skulle til fødselsdag om aftenen. 
På Bolderslev rasteplads blandt de ca. 10 
fremmødte var der forståelse for prob-
lemet bortset fra bekymring omkring 
bestilling af fortæring på kroen i Rosen-
krantz. Jeg havde lavet tur gennem 
Tinglev, forbi Broderup, til grænseover-
gang ved Pluskær / Sofiedal hvor jeg 

Sort Sol d. 22. september
hilste af. Bent Holm førte an gennem 
den del af Tyskland ud til Aventoft hvor 
der var rigtig mange mennesker og slet 
ingen stære. Billederne er taget af Jørn P. 
Branderup.

Hilsen Poul.

Fremmødet


