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Redaktørens firkant
Foregående udgave af Kubikken var 
en særlig udgave. Den var nemlig lavet 
af et nyt trykkeri, idet vort tidligere 
trykkeri på EUC Syd i Sønderborg 
har lukket efter at hovedkraften der, 
Poul Erik Derlich gik på efterløn. Det 
nye trykkeri er Langenberg Grafisk 
i Sønderborg. De kom med et godt 
tilbud. De tilbød også at udsende 
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Honda CB 72 SS
Se side 18.

bladet inkl. adresselister, frankering 
samt at poste bladene. Erika og Leif har 
hidtil lavet dette langsommelige arbejde. 
De fremfører, at det kører godt med 
Langenberg Grafisk. Eneste diskrepans 
opstod dog omkring den løse arrange-
mentskalender. Den var med i tilbud-
det; men blev glemt i kuverten.
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Lederen
Nu er vi kommet til den sidste efterårs 
måned før at vintermåneden december 
sætter ind.
Det er også tiden for generalforsamlin-
gen i november. Mød op og tilkendegiv 
hvad du har af gode forslag. Jeg kender 
allerede et par. Et af dem er, at det er 
for lidt med to pølser i Åbæk pr. mand. 
Pølserne er for gode på klubbens nye 
grill. Så er det den med kalenderen, 

hvor vi skal finde en måde, så alle oplys-
ninger om arrangementer kan findes 
direkte i både kalenderen på hjemmes-
iden og i selve Kubikken. Problemet 
er, at der nemt opstår fejl. Hvis nogle 
dukker op til et arrangement ud fra en 
forkert dato på en tilfældig liste, får vi 
erfaringsmæsigt en større krise end den 
med pølsen. Vi tager det op til general-
forsamlingen.

Her var der en fin karbonade og ikke mindre end 10 
kartofler pr. snude inkl. godt med ærter og gulerød-
der. 
19 personer havde lugtet lunten og meldt sig på. Det 
vil vi gøre igen en anden gang.
Det blev så lidt dyrere med øllet, kaffen og isen. Men 
hva’ !

Øster Højst Kro og 53 kr. for dagens ret
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Sidste gang vi var afsted, var det på tale, 
at nu var det slut med denne ø i dette 
liv. Der var så mange andre steder, som 
vi ikke havde set. Alligevel begyndte 
nogle at tale om endnu en gang. Det 
er måske med denne ø lige som med 
narkotika.
I alle tilfælde tog 6 personer, dvs. Ernst 
(nyere Yamaha ca. 650 cc soft chop-
per) og Leif (Nimbus fra 1955 med 
sidevogn) begge fra Yamaha Club Århus 
samt Jønne Branderup (Yamaha XS 
650 fra 1972), Kaj (BMW K1100LT 
fra 1993), Lars (næsten nyeste BMW 
R1200GS) og undertegnede (60 år 
gammel BSA med 10 år yngre Triumph 
motor) turen igen. Vi havde besluttet os 
for det såkaldte Manx Grand Prix. Det 
er for ældre cykler og tilsvarende folk 
samt ikke nær så stressende som TT-et 
i maj / juni. Steen fandt på, at han også 
ville med. Han fik vor rejseplan med 
angivelse af alle data og hoteller og han 
fik det planlagt, så han deltog på lige 
fod ovre på Isle of Man. Steen tog dog 
til Britannien og hjem via Holland. Det 
blev til afgang d. 20. august fra Esbjerg 
og ankomst igen 3. september samme 

sted, altså præcis 14 dage. Pris alt i alt 
med benzin, færge, logi, mad, bajere 
mm. pr. mand kr. 11.000,-. Det er da 
billigt når man betænker, at hoteller i 
Sønderborg reklamerer med alene over-
natningspriser på over 900 kr. Turen 
blev planlagt under et indledende møde 
og vi skelede lidt til priserne hvilket 
betød overnatninger i fælles rum, hvor 
vi kunne nyde hinandens snorken. Leif 
skaffede billetter til færgerne og jeg skaf-
fede hoteller og bookinger.
Overnatninger foregik: På færgen 
d.v.s. Esbjerg Harwich over og hjem, 
i Lichfield på Cathedral Lodge Hotel 
både over og hjem, i færgeventeværel-
set i Liverpool. Så hele ugen hos Julie 
MacQuillan, Robin Hill Farm på Bal-
lakilpheric i Colby på Isle of Man. Så 
på vejen tilbage, på Hoax Hotel midt 
i Liverpool, vandrerhjemmet i Withby 
oppe ved Robin Hoods Bay i Englands 
nordøstlige hjørne, Lichfield igen som 
tidligere nævnt og næstsidst nat på 
Cranbrook Hotel i Ilford (London) 
og så på vandet mellem Harwich og 
Esbjerg.
Af seværdigheder er den mest uovertruf-
ne selvfølgelig kørslen på de almindelige 

veje rundt i dette fortryllende 
land med rare mennesker og pub 
ved pub. Vi besøgte National 
Motorcycle Museum i Birming-
ham, National Railway Museum i 
York samt hvad der var af mindre 
museer på Isle of Man om f.eks. 
syn på livet i gamle dage til søs og 
i dagligdagen.
Af minderige oplevelser var der 
selvfølgelig, at Leifs Nimbus holdt 
op med at lade netop som vi løb 
ind på National Motorcycle Mu

Tur til Isle of Man i august/september

Alle på færgen.



Kubikken- 5Medlemmernes beretninger

seum (måske var det gudernes vilje, 
at det var netop der). Samtidig med 
os kom en flere personers delegation 
fra BMW Münchens ”Mobile Tradi-
tion”. De var på vej til Isle of Man 
akkurat som os og så på kollegial 
vis kede ud af det på grund af vore 
problemer. De havde deres fineste 
ting i trailerne bl.a. Schorsch Mey-
ers 500 cc kompressor BMW. Den 
vandt TT-et i 1939.
Nå, Leif og Lars som specialister 
skilte Nimbussens elsystem ad og 
prøvede alt muligt. Måske var det af 
betydning, at dynamoens loddetin 
havde sagt farvel til loddestederne, hvor 
det vist hørte hjemme. Leif talte om 
hjemtransport mm. fordi reservedele 
ikke kunne skaffes og livreddende hek-
sekunster ikke kunne manes frem i tide. 
Færgen fra Liverpool ventede ikke. Jeg 
fik så den idé at vi kunne støvsuge Bir-
mingham for store 6 volts batterier og et 
passende lade apparat. Museets kontor 
var meget hjælpsom med at skaffe ad-
resser og vi kørte hen til et batterifirma. 
Men hvad hjælper det med 6 volts bat-
teri, når de kun har 12 volts ladere. Ca. 

50 Amperetimers batteriet var ret dyrt; 
men firmaet fik den gode idé at forære 
Leif et brugt 6 volts batteri så vi kunne 
serieforbinde de 2 seks voltere og så lade 
med 12 volt. Det blev gjort og vi havde 
ikke flere problemer end at ledninger 
skulle byttes om til det andet batteri, 
når det ene var blevet tomt.
Dagligdagen på Isle of Man gik på 
afslappende vis. Husværten Julie var 
journalist og lidt på spanden. Hendes 
mand led desværre af alvorlig sygdom. 
Han befandt sig på plejehjem og i den 

del af verden betaler staten ikke, 
men familien selv. Det var dyrt. 
Julie tilbød at lave morgenmad til 
os hver dag. Vi sagde ja, og det var 
”full english breakfast” med bacon, 
bønner, spejlæg, pølser og hvad ved 
jeg. 27 pund for en hel uge pr. mand. 
Se billedet af Jønne og Lars her efter 
morgenmaden. 
Sådan op ad formiddagen kørte vi 
ud i landet, ikke nødvendig vis det 

Fortsætter side 6

London Taxi fra dengang, det var før.

Batterier tjekkes.
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samme sted hen. Hovedmåltid tog vi 
hver dag på ”Colby Glen Hotel, der 
reelt var en pub.
Særlig bemærkelsesværdigt var Vintage 
Motor Cycle Clubs Festival of Jurby 
d. 24. august. Alt muligt dyrt historisk 
isenkram er ført frem og bliver kørt på. 
For en amatør som mig, var det også 
utrolig interessant på parkeringspladsen 
for besøgende, hvor 1000-vis af ædle 
motorcykler fra alle tider var ankom-
met og linet op. På hjemvejen var jeg 
ind over Start og Mål i Douglas. Stedet 
hedder ”Grand Stand” og der var ud-
stilling af alt muligt. Bl.a. fik jeg hilst på 
vore München venner, som vi mødte på 
museet i Birmingham
D. 25/8 var vi med damptog fra Colby 
via Port Erin til Douglas. Det var en 
sjov tur med 45 km/t.
Dagen efter, d. 26. Tog vi til race i 
Sulby. Natuligvis fordi vi skulle besøge 
vore veninder, nemlig damerne fra 
Metodistkirken. De kunne huske 
mig fra år 2011. Vi ydede stor støtte 
til deres velgørende sag på grund af 
deres særdeles gode suppe og hvad de 
ellers havde af hjemmelavede ting til 
vederkvægelse af vores velbefindende. 
Mine følgesvende havde givet 10 Pund 
for et sæde ved ”Ringside”. Jeg foretrak 

at køre ned til Ramsey, hvor man gratis 
kunne sidde på en pub og følge slaget på 
en meters afstand (se billedet).
D. 27. var der museumsbesøg på 
Castletown søfartsmuseum og bag efter 
frilandsmuseet i Cregneash. Leif tog den 
store tur der. Ernst og jeg frekventerede 
stedets restaurant, hvor det gav røgede 
manx kippers og kage til kaffen. Calf of 
Man besøgte vi til sidst. Her efter gik 
den hjemad til Julie og senere til aftens-
maden på Colby Glen Hotel.
D. 28. tog vi med uret hele øen rundt. 
Fra Peel og op til nordøen, der hedder 
Point of Eyre. Her hilste vi på et par 
sæler. Vi var til 1/4 miles race på Ramsey 
strip.Alle kunne deltage gratis og det 
lige fra den muntre svejtser på gam-
mel BMW R60/5 med fri udblæsning 
til englænderen med Suzuki Hayabusa 
med forlænget bagsvinger og kæmpe 
kompressor. Der efter tog vi over bjerget 
med pause helt oppe på ”Bungalow” og 
Snaefell. Sådan gik den dag. Snaefell er i 
øvrigt øens højeste bjerg. Det er navn-
givet af de norske vikinger for mere end 
1000 år siden. Det betyder Snefjeldet.
D. 29. var opbruddets dag. Farvel til 
Julie og vi skulle endelig komme igen. 
Næste overnatning blev i Liverpool på 

Jønne og Lars efter morgenmaden.

Race i Ramsey.
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Hoax Hotel, der lå midt i byen og lige 
op ad minefeltet med Beatles spillested, 
The Cavern Club, 50 meter fra hotel-
let. Vi kunne ikke finde stedet da vi på 
GPS-en havde skrevet Coventry Street 
i stedet for Coventry Road. Regnen 
pissede efterhånden ned. En politibil fik 
medlidenhed med os og vi blev gelejdet 
til hotellet. Alle vejenes ensrettethed 
gjorde det besværligt. Ved midnatstide 
var der gang i den og politi over alt.
D. 30. gik den til jernbanemuseet i York 
og videre op til Goatland med byerne 
Whitby og Scarborough. Her indspilles 
TV-serien ”Små og store Synder”. Kaj 
har set disse udsendelser og ville gerne 
se denne natur i virkeligheden. Vi boede 
på vandrerhjemmet i Whitby. Denne 

by var sjælden smuk og velbesøgt af 
turister.
D. 31. gik den mod syd over den 
enorme Humber Bridge ved Hull og 
tilbage til Ernst og Leif på Cathedral 
Lodge Hotel i Lichfield. Vi bemærkede, 
at Guinness øl hanerne med det rådne 
øl fra sidst var blevet lukket. Alt andet 
øl var godt.
D. 1/9 var det i følge kalenderen efter-
årets første dag. Vi besøgte byens kat-
edral og forlod så byen med kurs mod 
London hvor vi boede på Cranbrook 
Hotel i Ilford. 65 Pund for 4 mand i 
fællesrum inkl. 4 massive full english 
morgenmad. Om aftenen tog vi til den 
berømte Ace Cafe’ for motorcykler. Den 
lå ved Stonebridge på North Circular 
Road (hvis nogle skulle få idéen).
D. 2. gik den mod Harwich dog med 
nogle timers ophold i Colchester. Dagen 
efter stod vi af færgen og en begivenhed-
srig tur var til ende.
Vi kan konstatere, at Danmark er mu-
lighedernes land for pensionister.
OK da: Lars er ikke pensionist og bliver 
det først om 25 år, hvis de bliver ved 
med at skubbe med det. 

Poul

Whit by Abbey

Motorcykler i Jurby.

Hot Rod på Ramsey Strip.
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Kommende arrangementer
- Se i arrangementskalenderen på bagsiden af bladet

D. 29. november er vi som angivet 
under arrangementskalenderen inviteret 
til grønkålsspisning på Bilschau Kro. 
Invitationen stammer fra, at vi Poul 
Madsen, Henning Thiesen og Poul tog 
til ”Honda Four Stammtisch, Flens-

Grønkålsspisning

Tak til Pia og Henrik for at stille 
faciliteter til rådighed.

Til børnene var der legeredskaber.

Billedet herunder: Teddy fylder 
benzin på Claus' køretøj.
Claus havde selv alle remedier 
med.

Der kom onsdag d. 18. juni en del 
mennesker til grill i Genner.

burgs” træf i Tarp / Eggebek. Vi blev 
inviteret her.
Henvendelse en uge før til Poul.

Afholdte arrangementer

Alle MC-er.

Pia byder velkommen.
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Redaktøren var ikke med og der er ikke 
indløbet nogen historie fra deltagerne.
Efter sigende skulle fabriksbesøget have 
været fantastisk og kaffen i Kappeln god.
Billedet er en reklame taget fra firmaets 
hjemmeside.

Turen d. 5. juli til Sauers sidevognsfabrik 
samt kaffe i Kappeln

Grillaften d. 16. juli holdt hos Lilian og  
Henning Thiesen i Guderup:
Tak til Lilian og Henning for arrange-
mentet. Der kom over 20 personer i det 
pragtfulde vejr.

Henning har gang i meget. Fordums 
Kawasaki 900 og 1000-er til salg.

Lilian og Henning.

Henning på Kawasaki til 
Fjelbytræf i 2012.



-Kubikken10 Afholdte arrangementer

18 personer mødte op og det 
var flot. På dette tidspunkt er 
sommerferien ved at lakke mod 
enden for flere af os. Nogle har 
selvfølgelig slet ikke ferie. Det er 
de blevet for gamle til. Uanset 
det, hyggede folk sig. Nogle kom 
allerede om onsdagen. Fælles for 
alle var, at søndagen var sidste 
dag. Vejret var varmt alle dage og 
det kunne godt plage hyttefolkene 
lidt om natten. Undertegnede 
redaktør kom om fredagen. Jeg 
slog følge med det relativ nye medlem 
Jan N. Larsen fra Felstedskov. På 
opturen tog vi lidt på tourné til et par 
motorcykelforhandlere. Det var til Brdr. 
Jensen i Horsens samt til Vagn Jensen 
ligeledes i Horsens. Der var mange in-
teressante ting at kikke på. Førstnævnte 
var KTM-forhandler samt havde mange 
brugte japanske forgangne tiders cykler. 
Sidstnævnte forhandler havde specielle 
cykler så som nye italienske af mange 

Turen til Touring Camp i weekenden 
med lørdag d. 26. juli

slags (autoriseret forhandler), nye Tri-
umpher samt gamle engelske fra 50-erne 
og tresserne. På Touring Camp blev vi 
godt modtaget. Der var oprindelig kun 
hytte til 6 mand fra lørdag til søndag. 
Men da Peter Rudolph kom derop var 
der pludselig en hytte til 5 personer fra 
fredag til lørdag. Den tog vi og måtte 
dermed skifte hytte i vadestedet. I gamle 

dage var der den store fællesspis-
ning som de ihærdige kvinder 
stod for. Det gør de ikke mere 
og ingen andre formår at tage 
handsken op efter dem. Det blev 
altså spisning efter campingplad-
sens stangmenu og det var også 
udmærket. Der var ikke interesse 
for nogen decideret fællestur. 
Folk har set det meste og havde 
forskellige lyster. I hvert fald var 
det fornøjelige dage hvor megen 
tid gik med snak og afslapning. 

Jønne slapper af.

Honda CB 350 Four fra Brdr. Jensen..



Kubikken- 11Afholdte arrangementer

Oprindelig skulle arrangementet have 
været en uge senere. En opringning til 
bestyreren på gården ændrede på sagen. 
Søndag d. 3. august var gårdens høstdag 
og på denne dag ville der være en hel del 
aktivitet. Bestyreren på stedet er Hans 
Peter Festersen. Vi kender ham som 
tidligere medlem af SMCC. Han endte 
under energikrisen i 70-erne som en 
berømthed efter en kapkørsel med en bil, 
der viste sig at være fra politiet. De 1500 
kr. betaltes bare, ingen sure miner og så 
færdig med det.
Nå, mødestedet var Bolderslev rasteplads 
kl. 9.30. I en måned havde det været 
drømmevejr; men netop denne dag var 
det dømt 7 mm fra DMI. Computeren 
viste en våd nær fremtid; men alligevel 
nogen sol.
Afgang og ved Hellevad gav det regn. Ind 
på tanken og på med regntøjet. Al Lars’ 
elektronik viste det bedste vejr ude vest 
på og fra 50 meter vest efter Hellevad, var 
der varme og sol resten af dagen. Turen 
gik ad Grindsted til via Skærbæk, Ribe og 
Varde. Vi havde en god dag med Karens-
mindes gode betjening af gæsterne: Smør-
rebrød, øl, friske vafler, kaffe, lagkage, 
flinke folk og interessante ting. Manden 
på billedet er Hans Peter. Midt på efter-
middagen kørte vi hjemad.
Steen og Lars tog dog over Esbjerg havn, 
hvor der i disse dage lå store sejskibe i 
forbindelse med ”Tall Ships Races”, der er 
en international langdistance kapsejlads, 
der har som formål at uddanne og udvikle 
unge mennesker gennem sejltræning. Det 
er en folkefest med liv og glade dage på 
havnen med flere tusinde unge søfolk fra 
over 30 forskellige lande.

Turen til museumsgården Karensminde 
ved Grindsted
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Grill i Åbæk
Så var der d. 6. august grilln-
ing af pølser i Åbæk.
Der kom som sædvanligt 
mange medlemmer. Men an-
dre har også fundet fidusen. 
Hvor vi i gamle dage havde 
strand og den offentlige grill 
for os selv, er det nu ikke 
længere så nemt. Erika og 
Leif tog tjansen med at få 
arrangementet kørt af. De 
har nok haft fornemmelsen af 
trængsel på stedet. De havde i 
hvert fald taget klubbens nye 
grill med til Åbæk. Den fik vi 
brug for, fordi alle mulige  
andre havde gang i sagerne. Det gik 
godt og Leifs søn var en god hjælp.

De mange mennesker. 

Store Verner dukkede op.
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Turen d. 13. sept. til Elmuseet ved 
Tange sø nær Bjerringbro
Så blev det endelig d. 13. septem-
ber: Turen til El museet, Tangevær-
ket, Gudenå centralen eller hvad 
man nu vælger at kalde det start-
ede kl. 9.30 fra Bolderslev. Vejret 
var pragtfuldt.

8 personer mødte op. Det var jo 
ikke alverden; men der var jo så 
meget netop denne dag. Enten 
skulle folk til 25 års jubilæum hos 
Sønderborg MC, til veteranar-
rangement i Varnæs eller noget 
helt tredje. De fleste jeg havde talt 
med havde glemt det.

Værket producerer konstant 5000 Hes-
teskræfter og er ikke afhængig af vinden. 
Regnen falder jævnt over året så Tange 
sø er altid fuld af vand og derfor en sik-
ker energikilde.

Generatorerne. 

Børnene eksperimenterer.

Kuvøse fra 1950.
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Som sædvanligt havde Knud 
Oluf planlagt en fin tur ad 
mange veje fra Bolderslev:
Til glæde for alle kom Vibeke 
på egen MC kørende helt fra 
Struer og ned til os. Vibeke 
havde endda fødselsdag.
Turen mod stærene gik ad 
småveje over Bjolderup, 
Ravsted, Øster Højst, Vester 
Højst, Sølsted og med pause 
ved Trøjborg Slotsruin. Her 
var der pause. Så gik den via 
Øster Gammelby, nord om 
Højer, Tønder og til Aventoft, 
hvor vi hilste på alle stærene.
Der var ikke helt så mange stære som 
sidste år; men det kan man vel heller 
ikke forlange.
Men til gengæld var der utallige men-
nesker på voldene omkring mosen.
Kl. 19.30 var der afgang mod turens 
næste højdepunkt, nemlig spisningen 
på kroen Utspann i Schafflund. Helt 
simpelt havde det ikke været, idet vi 
gerne vil sammen og spise. Sidste år 
måtte vi dele os, fordi de 1000-vis af 
stærekikkere jo alle skulle ud og spise i 
lokalområdet, hvor så alt selvfølgelig var 
optaget.

Turen lørdag d. 27. september til Sort 
Sol i Aventoft

Jeg havde ringet til kroen fra Bolder-
slev rasteplads kl. 16.00 om antallet af 
spisende gæster. Mod spisningen gik 
den over Süder Lügum og Achtrup mod 
Schafflund (hed Skovlund før 1864, da 
det var dansk). 
Jeg havde aftalt med kroen, at vi var 14 
interesserede, idet ikke alle ville med. 
Hjemvejen var nem. Den gik forbi 
Scandinavian Park ved Handewitt, ud 
på motorvejen nord på og så til vore 
respektive hjem. 

Kroen Utspann.

Interesserede kikkere.
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Undertegnede sendte d. 15/8 følgende 
forespørgsel til Sndj. Politi:
På den "nye" Alssund bro er der vejar-
bejde, så rampen fra Sønderborg mod 
Broager er spærret.
Folk prøver at spare tid og laver "unor-
male" ting.
Jeg kører på min MC kl. 23 d. 14/8 i 
mørket mod Ulkebøl og har passeret 
broen. En bil kører ned ad rampen mod 
Ulkebøl. Manden kommer oppe fra 
vejen hvor Sønderborg Beredskab har til 
huse.
Han raser lige ud i en U-vending for 
næsen af mig for at køre mod Broager 
uden at blinke eller se efter noget som 
helst og jeg måtte bruge alle talenter for 
ikke at blive ramt. Nu er spørgsmålene:
-Må man rent principielt på lovlig vis, 
lave denne U-vending?
-Nu ved jeg, at der her er situationen 
med "indfletning", men:
-Er det mig, der har vigepligten, når 
manden kommer på min højre side, når 
der på stedet vist ikke er haj-tænder?
Kan De svare på det?
Under alle tilfælde mener jeg, at der 
bør skiltes om vending forbudt. Ellers 
vil vi (eller måske alligevel) se disse 
U-vendinger i al den tid vejarbejdet 
foregår. Det er meget nemmere end at 
skulle ned forbi Bilka og ud til rund-
kørslen ved firmaet Focon.
Jeg er medlem af lokal MC-klubben 
SMCC og jeres svar kommer på vor 
hjemmeside og i klubbladet.

Hilsen Poul Petersen

Modtagne svar:
Hej !!  Det kan siges ganske kort.
Idet der er tale om en motortrafikvej, 
må man ikke foretage vending. Det 
fremgår af færdselslovens § 48, jf. § 46, 
stk. 2. Med hensyn til evt. yderligere 
skiltning, er det normalt kommunen 
som vejbestyrelse, der træffer bestem-
melse om dette. Idet der her er tale om 
et projekt som udføres af Vejdirektora-
tet, er det også dem, der træffer beslut-
ning om evt. yderligere suppl. skiltning.

Venlig hilsen
Niels Nicolaisen, politiassistent.

Ubehagelig overraskelse i trafikken

Motortrafikvej skilt.

ADAC’s medlemsblad fra 
juli 2014 oplyser:
En scooterkører og ADAC medlem 
kom i en politikontrol i Italien. 
Hans hjelm opfyldte ikke det eu-
ropæiske ECE-regelement. Manden 
måtte af med 80 Euro og scooteren 
blev sat i forvaring i 60 dage. 
ADAC-juristen Ulrich May siger: 
Beklageligt; men desværre er det 
således foreskrevet på stedet.
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Det er nu 100 år siden.
Ja, efter at vi fik den 2. verdenskrig 
blev ”Den store Krig” så omdøbt til 1. 
Verdenskrig.
Undertegnede redaktør fik i barndom-
men af den ældre generation hovedet 
fyldt med denne krig. Sønderjylland 
var tysk og vi var hårdt ramt. Årene lige 
efter folkeafstemningen var meget ringe.
Mærkværdigvis var 2. Verdenskrig for 
disse ældre mænd slet intet tema og in-
teresserede ikke. Vi mærkede jo næsten 
ikke 2. Verdenskrig i Danmark.
Men: Her i skrivende stund, søndag 
d. 27. juli siger Jydske Vestkysten: D. 
1. august er det 100 år siden, at den 
1. Verdenskrig brød ud. Der deltog 
70 millioner soldater i krigen. Her af 
var 13,4 mio tyske soldater og af disse 
var der 30.000 nordslesvigere fra det 
nuværende Sønderjylland (altså fra nord 
for Kruså grænsen og op til Kongeåen). 
Af dem mistede 5270 livet. I alt i krigen 
var der 14 mio. dræbte og savnede sol-
dater (2,5 gange Danmarks befolkning 
i dag), 22 mio. invaliderede og 6,5 
mio. dræbte civile personer. Europa så 
efter dette helt anderledes ud. Hvordan 
opstår dette galmandsværk?
Kejserriget Tyskland og dobbeltmonar-
kiet Østrig / Ungarn, der var Tysklands 
allierede, havde planer om mere magt på 
Balkan. Tysklands nye kejser Wilhelm d. 
2. havde planer om mere indflydelse og 
nye kolonier.
Der oprustes kraftigt især til søs (her 
under den nye Kieler Kanal) og ingen 
siger det: Sagen er rettet mod den stærke 
nation England. Det var omkring dette 
land at konkurrencen ude i verden 
skulle vindes. Rusland, Frankrig og til 

en vis grad England fulgte efter med 
oprustning. Den underliggende årsag 
var den spirende nationalisme i Europa. 
I Tyskland var der kræfter, der arbejdede 
på indlemmelse af områder af na-
bostaterne, der efter deres opfattelse var 
beboet af tyskere. Folk i ”Alldeutscher 
Verband mente f.eks. at det gjaldt alle 
jyder. I Frankrig var nationalismen 
blevet forstærket efter tabet af Alsace 
og Lorraine til tyskerne i krigen i 1871. 
Med drabet i Sarajevo på den Østrig 
/ ungarske kejser Franz Josefs nevø og 
arving Franz Ferdinand og hans hustru 
Sophie væltede læsset og 1. Verdens-
krig var en kendsgerning. Tyskland og 
Østrig/Ungarn taber som bekendt krig-
en og straffes med alt for hårde sank-
tioner og der opstår stor utilfredshed i 
Tyskland. Winston Churchill skriver i 
sine bøger, at 2. Verdenskrig blot var en 
fortsættelse af 1. Verdenskrig.

Den store Krig. Hvad var det for noget?

Jo længere 
man præker 
for ungdom-
men, des 
ældre bliver 
den - og så er 
det for sent! 
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I Tyskland skal enhver bil fra 1. juli 
medbringe en gul vest. Motorcykler er 
undtaget.
Ude i Europe gælder forskellige regler: 
Ved stop under opståede problemer skal 
MC-ister i følgende lande bære gul vest: 
Belgien, Bulgarien, Kroatien, Luxem-
burg, Slovakiet og Ungarn.

De gule advarselsveste

EICMA oplyser

Bosch har udviklet

EICMA er italiensk og holder i Milano 
vist verdens tørste MC-udstilling. Man 
laver endda meget mere og i år fejrer 
man samarbejdets 100 års jubilæum. Ja, 
det startede i 1914.
Man oplyser om MC-produktionen 
i dag: To-hjulsproducenter omsatte i 
Europa i 2013 for 100 mia kroner (vel 

-et simpelt indsprøjtningssystem for alle 
motoriserede bikes. Bosch regner med, 
at markedet udvikler sig med stor hast 
og at man f.eks. i år 2020 beregner solgt 
150. mio. tohjulere i hele verden. Det 
er betydelig flere end af biler. Bosch vil 
tilbyde systemet til samme pris som for 

At forbruget er højere end hvad der 
loves i brochurerne er velkendt.
Klubben ADAC oplyser følgende: For 
hybridbiler fremføres den mest fejlagtige 
angivelse og for biler, der kører på 
naturgas den mindst fejlagtige.
Problemet er, at fabrikanterne udnytter 
alle de tilladte usikkerheder således at de 
fremkomne tal alene er summen af de 
gunstigste tilfælde. 

Hybridbiler har et forbrug, der er 25,2 
% højere end angivet.
Dieselbiler har et forbrug, der er 14,4 % 
højere end angivet.
Flaskegasbiler har et forbrug, der er  
11,4 % højere end angivet.
Benzinbiler har et forbrug, der er  
10,2 % højere end angivet.
Naturgasbiler har et forbrug, der er  
8,7 % højere end angivet. 

I følgende lande er MC-folket und-
taget: Frankrig, Italien, Østrig, Portu-
gal, Rumænien, Serbien, Slovenien og 
Spanien. Det er ADAC, der er kilden. 
Der står også: Op til 1375 Euro i bøde 
i Belgien ved ikke at overholde bestem-
melsen. Det er over 10.000 kr. og lyder 
voldsomt og kan være forkert.

3 x Danfoss). Man beskæftiger 123.000 
medarbejdere, her af alene 53.000 i 
Italien.
I løbet af de sidste 5 år er verdens-
produktionen steget med 39 %; men 
er dog i Europa faldet med 54 % i den 
samme tid.

en karburator. Systemet kan arbejde 
sammen med underholdningselektronik 
så som Smart-phone, så man kan se 
gennemsnitsforbrug, køreprofiler og 
man kan aktivere tyverisikring ved 
deaktivering.

Bilfabrikanternes forbrugstal passer ikke 
med virkeligheden:
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Læserbreve er altid interessante. Person-
erne i det følgende formodes at være i 
midten af 60-erne. De genkalder tanker 
og følelser fra da de (vi) fik kørekort. I 
augustnummeret af det tyske ”Classic 
Motorrad” imødegår en læser et tidligere 
indlæg fra en anden læser. Sidstnævnte 
kritiserer japanske motorcykler for at være 
idéforladte og ude af stand til at sætte 
nogen former for følelser i kog. Heinz-
Werner Steckhan fra Hamborg fremfører 
det modsatte synspunkt:
Harald Gerresheims meninger i det 
foregående Classic Motorrad får mig til 
at skrive dette læserbrev. Især har føl-
gende udsagn stødt mig: ”---- og det er de 
japanske producenters egentlige problem: 
Deres motorcykler når ikke vore hjerter 
og de sælges kun fordi, de er billige”.
Heinz-Werner giver svar på tiltale og 
skriver: ”Det ville sprænge rammerne for 
læserbreve, hvis jeg skulle fortælle alt om, 
hvad mit hjerte indeholder om japan-
ske motorcykler”. Efter at have kørt en 
BMW R26 på 250 cc et års tid oplevede 
jeg i sandhed en vækkelse. I Hamborg 
var der en Honda udstilling hvor jeg for 
første gang så en Honda CB72SS. Aldrig 
tidligere har en motorcykel i den grad 
nået mit hjerte. Denne moderne kon-
struktion, denne ydelse. Motorens krum-
taphus var delt horisontalt og således 
ingen gammeldags tunnelkonstruktion. 
Den havde 25 heste, hvor min R26 havde 
15 heste på de samme kubik. 25 heste 
modsvarede helt ydelsen af min vens 
dobbelt så store BMW R 50. Ved hjælp 
af alle mulige kunstgreb og lidt fra mine 
forældre, blev cyklen endelig min, nemlig 
denne Honda CB72Super Sport.

Maskinen løb som satan. På de snoede 
strækninger kunne mine venners store 
BMW R 69 S ikke engang hænge på. 
Det gør mig ondt for de unge i dag, at de 
ikke har oplevet denne fascination over 
japanske motorcykler, da de dukkede op. 
Hvor jeg end gjorde holdt, stimlede folk 
sammen i hobevis og i enorm forbavselse. 
I 1966 tog jeg med mine kammerater 
til Hollandsk TT i Assen. Dem på deres 
store BMW-er og mig på min skrigende 
Honda. Udstødningsrørene var naturlig-
vis tømt for dæmpende materiale og 
karburatorerne tilsvarende afstemte.
Under racet i Assen fortsætter mine vilde 
fantasier og de bliver til virkelighed. 
Honda vinder alle klasser hen over hove-
det på alle andre. Det er 50 kubik-klassen 
og hele vejen gennem 125, 350 og 500 
kubik. Jeg var pave stolt, jeg kørte nem-
lig også Honda. Vanvittigt med denne 
følelse og aldrig har jeg senere haft det 
på samme måde. Årene efter, kommer 
Hondas større maskiner som CB 450 og 
i 1969 den uforlignelige 4 cylindrede CB 
750 for ikke at tale om den 6 cylindrede 
CBX 1000. Disse maskiner slår benene 
væk under andre. Uden disse fantastiske 
japanske motorcykler, var der aldrig 
kommet denne renæssance for 2-hjulere 
og det hverken inden for europæisk eller 
amerikansk.   

Fortidens følelser: Da vi fik de japanske 
motorcykler. Redaktøren har oversat:

BMW R26. Se Hondaen side 2.
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Ordinær generalforsamling

Søndag d. 23. november, 2014 kl. 14 i Bovrup
Dagsorden:

1: Valg af dirigent:

2: Formandens beretning:

3: Kassererens beretning:

4: Webmasterens beretning:

5: Fra Sydregionen:

6: Indkomne forslag:
• Disse skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

7: Valg til bestyrelsen:
    På valg er:

• Formand Poul Petersen. Modtager genvalg.
• Webmaster Leif Andersen. Modtager genvalg. 
• Suppleant Jørn Branderup. Modtager genvalg.
• Suppleant Werner Boyum Johansen. Modtager genvalg.
• Revisor Teddy Sztuk.
• Revisorsuppleant Kaj Hansen.

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

8: Eventuelt:

Tilmelding til Poul.

På touring Camp
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Andre klubbers arrangementer (søg selv 
oplysninger):

•	  ”Paris Dakar Rally” foredrag d. 5. 
november hos MC kæden. Tal evt. med 
Jørn Maron.

•	 "Grønkålsspisning" d. 29. november på 
Bilschau Krug ved Flensborg. Se inde i 
bladet.

November
Søndag d. 23. november kl. 14 
Generalforsamling på Kidingvej 14A 
i Bovrup. Se indkaldelsen side 19 i 
bladet. Tilmelding hos Poul.

Lørdag d. 29. november kl. 19
Grønkålsspisning. Læs mere på side 8 
i bladet.

December
Søndag d. 7. december kl. 14 
Julestue på Kidingvej 14A i Bovrup. 
Pris 50 kr. for glögg og alt det andet.
Tilmelding hos Poul.

Praktiske oplysninger:
Hvor der er krav om tilmelding:
Hvis andet ikke er anført så hos Poul på: 
Tlf.: 74 49 12 03 eller mail pp@eucsyd.dk
Hvor ikke andet er anført gælder, at sidste 
tidspunkt for tilmelding er tre dage før.

Hvis medlemmer holder et eller andet med 
f.eks. fortæring:
Normalt sættes 20 kr. pr. person for f.eks. 
kaffe og ostemad. Hvis ekstraordinært flot 
så er max. 40 kr.

Nærmere forklaringer til mødesteder.
Bolderslev Rasteplads ligger på Hellevad-Bovvejen 
umiddelbart syd for Kohbergs Brødfabrik på den 
østlige side. Pladsen er anvist ved skiltning.

Stranden i Åbenrå er altid parkeringspladsen ved 
Gammel Flensborgvej og ikke under sejlet.

Ugentlige køreture
Kørsel fra Åbenrå strand på onsdage fra 
parkeringspladsen over for stranden i 
Åbenrå. Det er kl. 19.

Januar 2015
Onsdag d. 7. januar 
Kaffe hos Solveig og Kaj på Mom-
markvej 385 i Mommark. Vær hurtig 
med tilmeldingen på 74 43 03 06 på 
grund af hurtig overtegning.

Søndag d. 25. januar kl. 13 
Gule ærter på Kværs Kro. Foredrag: 
Ejgil fortæller om hans og Eriks 3 
ugers tur til det aller sydligste Spanien. 
Ærter eller schnitzel kr. 89. Er bestilt 
med hamburgerryg, flæsk og pølser. 
Tilmelding en uge før hos Poul.

Pølser i Åbæk

Februar
Søntdag d. 15. februar kl. 14 
Tøndeslagning hos Kajs MC. 
Tilmelding hos Poul.


