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Marc Marquez blev verdensmester i MotoGP. Marquez udøver stor kunst. Han er kun 26 år 
og har vundet 8 verdensmesterskaber i MC Grand Prix og her af  6 i denne store klasse. Man 

starter vel lige med at blive verdensmester i de to små klasser først.
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quizzikvinden@hotmail.com.  
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Poul Petersen
Layout: Merethe Lyck Nielsen.

Bankkonto:
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Deadline:
Deadline for stof  til bladet er datoen d. 10 i
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Bestyrelsen i S.M.C.C.
Formand: Poul Petersen, Rugløkke 16. 6430 Nordborg.  
Tlf.: 74 49 12 03. Mobil: 29 85 58 20.  
Mail: poul.riis.p@gmail.com. Indtalte beskeder på mobilen 
gælder ikke ved tilmeldinger.
Kasserer: Erika Johannsen, Lergård 279, 6200 Åbenrå.  
Tlf.: 29 28 73 42. Mail: ejo@kanik.dk
Best.-medl.: Leif  Andersen, Lergård 279, 6200 Åbenrå.  
Tlf.: 26 27 52 70. Mail: leif@kanik.dk
Best.-medl.: Steen H. Eriksen, Djernæsvej 119, Hoptrup.  
6100 Haderslev. Tlf.: 30 70 98 33. Mail: stonibmw@stofanet.dk
Best.-medl.: Allan Callesen Michelsen, Pileparken 18, 6230 
Rødekro, Telf: 25 13 79 14. Mail: acmichelsen@gmail.com
Suppleant: Jørn P. Branderup, Bag Hjelm 19. 6200 Åbenrå. Tlf.: 
74 62 75 25. Mail: jpbranderup@hotmail.com
Suppleant: Karen Jensen Dam, Kongensgade 36, Stollig. 6200 
Åbenrå. Tlf. 21 77 19 50. Mail: kajenda@hotmail.dk

Jordbærturen, 
hvor halvdelen af  

deltagerne forsvandt.

Redaktørens firkant
det hemmeligt. Helt ringe kan det ikke 
være. SMCC-erne ser generelt glade 
ud, så livet lader ikke til at være nogen 
plage, som ingen må opdage. Kom nu 
i gang.

Redaktøren siger tak til Ejgil og Knud 
Oluf  for deres gode historeier om 
deres ture i denne sommer. Det er ar-
rangørens håb, at mange flere vil give 
deres besyv med at fortælle, hvad de 
får livet til at gå med. Hvorfor holde 

Fødselsdage og lignende og til lykke: 
Solveig fra Mommark (ja nu er det jo Lysabild) blev 70 år d. 21. september. Til 
lykke. 
Vivi og Steen holdt sølvbryllup d. 27. august. Til lykke.
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Lederen
I skrivende stund er jeg blevet færdig 
med tilmeldinger til spisning på Øster 
Højst Kro. 40 er meldt til. 21 dagens ret, 
11 stjerneskud, 1 schnitzel, 3 pariser-
bøffer, 1 engelsk bøf, 1 rejecocktail og 2 
er i tvivl. Jeg har for meget arbejde ud af  
det. Mange finder efter tilmeldingsfris-
ten ud af, at de vil med og flere melder 
ud om andre udførelser end angivet i 
Kubikken og andre igen ændrer på bes-

tillingerne efter, at det hele er slut, fordi 
de opdager, at dagens ret er boller i karry 
med det resultat, et kroværten og jeg er 
ved at gå ud af  vores gode skind. En 
løsning på hjemmesiden er ret bøvlet, 
da det heller ikke kan blive automatisk. 
Måske skal man lade ovennævnte menu-
er være mulige, og så intet andet. Sidste 
tilmeldingsfrist kan så efter aftale med 
kroen være mandag før spiseonsdagen. 

Om nogle har fået ny motorcykler:

Mogens Linds nye Honda NC750XA. 

Ingrids nye Monsterkuh. Det er en de-
jlig sidevognsmaskine lavet af  en BMW 
R100GS. 

Pouls nye BMW
 K1100RS. Den er så original som Pouls motor-
cykler plejer at være og den ser lige så godt ud 
som på billedet:

Helge Johannsen har fået en anden motor-
cykel. Det er sandelig en BMW K1600GTL.
Om den Bornholmstur, hvor Helge fik 
ødelagt sin gamle Honda Pan European, er 
baggrunden vides ikke. Vi håber, at turens 
deltagere vil skrive en lille historie i februar 
bladet om, hvordan den tur gik.
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Om Grill i Åbæk:
Tak til Kurt Johannsen og Marcus Beck for den store og uegennyttige indsats som 
ansvarlige for arrangementet gennem mange år. Store Verner lavede det før. Han 
har naturligvis fulgt det hele oppe fra himlen og har sikkert lige som alle andre 
været ovenud godt tilfredse med sine efterfølgere. Karen og Erika overtager ar-
rangementet for ef-tertriden. Tak for det.

Om Mølleløbet:
Ingrid og Poul har været slutsted med grill og anden fortæring nu i mange år. Nu 
har de et ønske om at køre mere motorcykel og vil f.eks. gerne deltage i selve møl-
leløbet som kørere. Ingrid er i øvrigt blevet meget aktiv med sin nye sidevognsek-
vipage. Vi takker fra klubbens side mange gange for indsatsen. For efterfølgende 
mølleløb forestil-ler vi os stadig at køre fra Kajs MC efter at rundstykkerne er spist 
(hvis det stadig er OK for Kasper Jensen). For eftertiden vil vi så stoppe løbet 
andre steder, men på samme måde med klub-betalt fortæring. Det kan være oppe 
nord på og vi har så flere muligheder for at se nye steder.

Indkaldelse til:Generalforsamling
Søndag d. 17. november kl. 14 på Søndergade 7 i Guderup.
Stedet er Midtals Trafikskoles teorilokale. Der er ikke krav om tilmelding.

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

Disse skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 
Bemærk på side 2 formandens nye mailadresse.

7. Valg til bestyrelsen: På valg er: 
Kasserer Erika Johannsen. Modtager genvalg. 
Allan C. Michelsen. Modtager genvalg. 
Steen H. Eriksen Modtager genvalg. 
Valg af  to suppleanter. 
Valg af  revisor og dennes suppleant. Teddy Sztuk og Karina L. Jensen er på nu. 
Alle interesserede er velkomne til at foreslå kandidater. Det kan ske på selve 
generalforsamlingen.

8. Eventuelt: Prøv at komme med ideer til alt muligt. Det er faktisk vigtigt med 
noget nyt, så vi ikke forkalker.

Bestyrelsen:
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Lidt om nogle af de kommende arrangementer:
Julefrokost lørdag d. 23. november:
Det er som sidst hos Owe i privaten på Bækvej 2 i Sjellerup fra kl. 18. Man kan have 
egne drikkevarer med. Løber man tør eller har man glemt, kan supplement købes hos 
Owe. Tag desuden terninger og pakker med til pakkeleg. Dyre pakker er unødvendige. 
Det andet er lige så sjovt. Prisen er 135 kr. for arrangementet. 
Tilmelding til Poul på mail eller SMS senest en uge før. Se side 2. Poul har fået ny 
mailadresse.

Julestue søndag d. 1. december:
Vi mødes kl. 14 hos Karina og Bent: Det er Sønderborgvej 190 i Svejrup. Man
betaler for glögg og æbleskiver til værtsparret. Det koster 30 kr. pr. kuvert.
Besked senest 3 dage før til Bent/Karina på SMS på 20 27 07 45/60 94 64 65 eller
mail: Guzzikvinden@hotmail.com.

Nytårskaffe onsdag d. 8. januar kl. 19:
Birthe og John holder igen i år nytårskaffe. De bor på Toftehøj 4 i Høruphav. Kør
mod Skovby, forbi Brugsen og 700 meter. Til højre ses skilt med Toftehøj og følg
skiltene. Vær hurtig. Der er begrænset med plads. Pris for arrangementet bestemmer 
værtsparret. Regn med 30 til 40 kr. pr. kuvert. Tilmelding senest 1 uge før på
tlf.: 50 99 39 32

Gule ærter på Kværs Kro søndag d. 26. januar:
Heldigvis igen tid til gule ærter på Kværs Kro. Ankomst kl. 13.00, og så spiser vi.
Menuen består af  enten gule ærter med tilbehør eller schnitzel. Pris ca. 90 kr. plus 
drikkelse.
Efterfølgende foredrag holdes af  maskinmester, MC-entusiast og ekspert Jan 
Krohn. Jan har særlig interesse for motorcyklens rullende system. Foredraget vil i det 
væsentlige omhandle affjedringssystemet med, hvad man i dag bruger og om, hvor-
dan det virker samt om de forbedringer, der kunne være gavnlige for os brugere. Meld 
til hos Poul med ønsker om ærter eller schnitzel senest d. 20. januar på SMS eller mail 
(Poul har ny mailadresse).
www.mcteknikhyperpro.dk         https://www.facebook.com/McTeknikHyperpro

Steens Kristihimmelfartstur d. 21. til 24. maj:
I 2020 kører vi til Sauerland i Tyskland. Vi har været der før, så det er et godt sted, 
med mange køremuligheder. Vi skal bo på Heide Hotel Hildfeld, Am Ufer 13, 
D-59955 Winteberg.
Vi mødes med fuld tank, ved Rulletrappen i Kruså, og kører hjem igen søndag.
I får 3 x overnatninger, 3 x morgenmad og 3 x aftensmad for pengene. Pris pr.  
person:
Dobbeltværelse koster 1340,- kr. og enkeltværelse 1440,- kr.  pr. person. Husk at 
finde en at bo sammen med, da der ikke er så mange enkeltværelser. Tilmelding skal 
ske på tlf. 30709833. Beløbet skal være indbetalt snarest, men senest d. 5. januar 
2020, på konto 9737 8845606154 - Frøs Sparekasse. Husk navn på indbetalingen.
Hilsen Steen H. Eriksen, 30709833, stonibmw@stofanet.dk
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Grill på vingården i Genner d. 19. juni.
Tak til Pia og 
Henrik. 

Formidabelt.

Se også billedet 
side 19.

Tøsesnak.

Storketuren til Bergenhusen d. 30. juni.
Tak til Iris og Bent Holm for arrangementet. Vi kørte en fin tur, som de havde 
fundet på.
Vor ankomst var arrangeret og kromutter havde reserveret de nødvendige pladser.

På Hoier 
Boier kan 
man hygge 

sig.



Kubikken- 7Afholdte arrangementer
Jans sheltertur til Saruphav d. 2. og 3. juli.
Med overnatning. 
Det var noget nyt. Jan 
havde skaffet ørreder 
og vi kom på kursus i 
rygning og stegning af  
fisk over bål. Det var 
meget hyggeligt. Folk 
havde de mærkelig-
ste ting med så som 
Peter Madsens manuelt 
betjente kaffekværn. 
At drikke kaffe får en 
anden dimension, når 
man selv har malet 
bønnerne. Alle gibber-
nakkerne var nemmere 
at gå til. De skulle bare 
hældes ud af  alle flaskerne.

Steens jordbærtur d. 7. juli.
Tak til Steen for denne jordbærtur. Den kommer sig af, at Steen er chauffør for 
jordbærmanden på Venbjergvej. Jordbærmanden holder jordbærdag med jordbær-
traktement ud over alle grænser med alt det, som jordbær kan bruges til. Steen tog 
os med en fin tur rundt i landskabet og turen havde vendepunkt efter byfesten 
i Hejlsminde. Vi var mange og vi måtte hellere køre med at ”sætte af ”. Bare en 
person ikke får sig sat af  i et T-kryds betyder det, at der er 50% chance for at splitte 
hele forsamlingen. Det skete nemlig midt i Lerskov Plantage. Lars ydede en for-

midabel indsats for 
igen at samle tropper-
ne. Da ingen i SMCC 
er fjolser, må der være 
det galt, at vi skal være 
mere ømhyggelige 
under instruktion og 
opstart. Se billedet 
side 2.

Ingrid ser misundelig på 
Ellen, der spiser dejlige 

jordbær.

Hyggeligt med godt vejr.
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Grillaften i Guderup d. 10. juli.
Der sker da også noget i SMCC hele tiden. Denne gang var det grillaften hos Lilian 
og Henning i Guderup. Det er i juli og for folk, der ikke er på ferie. Det var som det 
plejer og det var særdeles velbesøgt. Se billedet på forsiden.

Touring Camp d. 21. juli.
Det var bare hygsomt. Folk tog en slapper. Nogle i hyttrer og nogle i telt.
Vi arrangerer os, så vi er der sammen med Flagermusene fra Åbenrå. Mange af  ”Æ 
møs” er med i SMCC.

Flagermusene, samt Bitten og Knud Oluf.
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Der er slet ingen stære på noget billede 
her. Sådan er baggrunden:
Det skulle foregå i ”Lægan”. Ja, det 
hedder det på dansk. Ellers kalder vi 
det Aventoft, og vi har været der mange 
gange til Sort Sol.
Ja vejret skulle ikke blive godt. Men ved 
et nøje studie af  oplysningerne fra DMI 
fandt man ud af, at der kunne komme 
fra 0 til 8 mm regn. Den mest sandsyn-
lige mængde skulle være 0,1 mm. Det 
fortalte jeg den lidt modstræ-bende Leif  
Jørgensen fra Sønderborg. Det skulle 
jeg dog komme til at høre på hele tiden 
efterhånden som regnen blev værre og 
værre.
Det endte med, at jeg kunne tilmelde 
13 personer til spisning på Utspann i 
Schafflund. Det varmede hos den gamle 
formand. Ja halvdelen af  de 13 var i bil; 
men det er fuldt ud acceptabelt. Det 
vigtigste er at deltage i det fællesskab, 
som klubben nu er. Men ellers havde 
vi den glæde, at 
Jens Aage Holm 
fra Tørsbøl var 
dukket op på sin 
Honda. Jeg har bidt 
mærke i, at Jens 
mest dukker op når 
vejret ikke er godt. 
Bilisterne Bent 
Hansen, Bolderslev 
og Kurt Olsen, 
Hellevad kom for 
hilse på, men ville 
ikke deltage
Nå, men de, der 
havde forberedt det 
hele, nemlig Bent 

Bent Holm og Iris havde ”lavet” Sort Sol.
Holm og Iris kom i bil og de ville ikke 
køre den tur, de havde planlagt. De ville 
dog komme til spisning om aftenen. De 
var så en del af  de 13.
Lars tog føringen med sin GPS og han 
fandt ”snoede veje” til Rudbøl, hvor 
vi krydsede grænsen og krøb i ly på 
værtshuset i Rosenkranz. Her sad vi 
helt indtil det var på høje tid at komme 
over til stærene i Aventoft, selvom 
det pissede ned. På vejen ud af  døren 
mente Lars, at det ville være en god idé 
at springe det primære officielle højde-
punkt, nemlig stærene over og tage 
direkte til det uofficielle højdepunkt, 
nemlig spisningen i Utspann. Det var 
der enighed om, og derfor så vi så ikke 
en eneste stær på hele turen. Det var 
vældig hyggeligt på kroen og vi var der 
helt til næsten kl. halv ti. Bent vil bruge 
sin ubrugte tur til Sort Sol næste år.

Spisning på Utspann i Schafflund.
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I flere år har jeg gået med den 
tanke at foretage en MC tur 
med min søn, altså en FAR/
SØN tur.
Muligheden kom her i foråret, 
da Klaus overtalte mig til at 
genopbygge sin Suzuki 600 
GSX fra først i halvfemserne 
som han havde haft dengang 
han læste til elektroingeniør på 
DTU i Lyngby, men senere blev 
stjålet og smadret til ukend-
elighed. Da hoved stellet stadig 
så intakt ud, da han fik det 
udleveret, blev det “parkeret” i 
fars brændeskur de næste 10 år.
Efter indkøb af  brugt MC i 
Tyskland og en måned hårdt 
arbejde stod den køreklar med 
frisk nummerplade.
Efter forsigtig at antyde mu-
ligheden for, at han gerne 
måtte komme med på en tur 
til Frankrig for at finde frem 
til min grandonkels gravplads, 
sagde han omgående ja hvis 
han måtte bestemme tidspunk-
tet, (han er jo arbejdsramt i 
mindst 40 år endnu).
Efter en del eftersøgning på 
nettet kom en Hanne C. Chris-
tensen på Sønderborg slot mig 
til hjælp, og vi fandt frem til at 
min gran-onkel, der var tvun-
gen deltager i 1. Verdenskrig 
på tysk side, var endt på en 
kirkegård ved Byen Maissemy i 
Frankrig.
Ved de første undersøgelser 
fandt vi frem til følgende

FAR & SØN Tur.
Ved Knud Oluf og Klaus Petersen.

Persondata
Født: 07/11-1888, Bovrup, Varnæs Sogn Død: 
21/08-1916, Clecy, Frankrig Uddannelse: –
Erhverv: –
Bopæl: Bovrup, Varnæs

Hustru: –
Børn (før krigsafslutningen): – Militære løbe-
bane før krigen –
Militære løbebane under krigen Indtrådt: ?
Udtrådt: Faldet. Døde af  et brystskud under 
natudgang Enhed(er): –
Rang: Gefreiter der Reserve Såret: –
Udmærkelser: –
 
Andet: I døds-biregisteret står vedrørende en-
hed: ”Der Ritmeister und Kommandentur der 
Sanitäts-Kom-
pagnie 3, des 
Garderkorps, 
hat mitgeteilt 
…. ”

Ifølge Volks-
bund.de, er 
Heinrich 
Johansen 
begravet på 
soldaterkirkeg-
ård i Maissemy, 
nordvest for 
St. Quentin, 
Frankrig. Grav-
pladsen blev 
oprettet 1924 
som afløsning 
for en række 
mindre grav-
pladser og 
enkeltgrave.

Her ses mindestenen ved Varnæs 
kirke. hvor hans navn fremgår. 

Under min søgen stødte jeg også på et 
avis udskrift fra Ribe stiftstidende.
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“28. AUGUST 1916 – RIBE STIFTSTIDENDE: 
TABSLISTEN MEDDELER…

Ribe Stiftstidende gik for at 
være den bedst informerede 
danske avis om forholdene 
syd for Kongeåen.
Faldne: Afdøde gæstgiver 
Johan Johansens enke i 
Bovrup ved Varnæs har faaet 
meddelelse om, at hendes 
søn Hinrich er falden den 
20. august ved Vestfronten, 
28 aar gl.
Med disse oplysninger i 
bagagen startede vi tidlig om 
morgen den 6. maj, og fulgte 
den”sædvanlige” rute vest 
for A7 til færgen ved Glückstadt, derpå 
videre til Oldenburg ad små veje, med 
adskillige regnbyger undervejs. På et 
tidspunkt sagde Klaus “Far jeg tror det 
er bedst, hvis du tager din gamle mo-
biltelefon ud af  holderen og putter den 
i tanktasken” “nej pjat den kan sagtens 
tåle sådan et par smådråber” Jeg bruger 
den til at se hvad mit lille kamera på 

styret optager, og senere skulle den bru-
ges til at optage nogle fine optagelser 
med min drone. Da vi nåede Oldenburg 
var skærmen pludselig sort, og den kom 
aldrig til live igen.
Engang imellem skulle jeg nok lære at 
lytte efter mine børn, som jo efterhån-
den for længst har rundet de tredive,og 
ved meget mere om teknik end jeg.
I Oldenburg tog vi lige ind og besøgte 

min onkel og tante inden vi 
fortsatte til “Motorherberg 
“Healbird” i Holland, hvor vi 
altid bliver godt modtaget og 
ikke mindst godt serviceret.
Næste morgen startede vi i 
retning Afsluitdijk Dæmnin-
gen med et ophold ved besøg-
scentret ud på den enorme 
dæmning der beskytter store 
dele af  Holland 

Fortsætter på side 12
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Fortsat fra side 11

Om morgenen sagde Klaus, at nu skulle 
jeg prøve noget nyt? Nemlig Airbnb 
som overnatnings portal, så han ud-
pegede et område i det nordlig Frankrig 
(lidt syd for YPRES) og jeg må sige eft-
er at have prøvet det på denne tur er jeg 
temmelig begejstret. Når man har ud-
peget et område hvor man kunne tænke 
sig at overnatte, bliver man præsen-
teret for et antal muligheder ud fra de 
parametre man har sat. Så er det bare at 
acceptere et tilbud, og hvis udbyderen 
også accepterer, er den sag ordnet. He-
refter strammede vi bare vore gaskabler 
og kl 18 var vi ved pågældende familie, 
der stod udenfor og tog imod os, og 
straks forlangte de, vi kørte vore cykler 
ind i deres rene garage med gulvvarme i 
flisegulvet. Efter af  have fået udleveret 
nøgler til hele overetagen og en grun-
dig instruktion i det meget avancerede 
badeværelse, tog vi ind til Ypres for at 
spise og derefter overvære “Last Post 
Ceremony,ved Menin Gate”.

Efter et overdådigt morgenmåltid, 
hvor værten Pascal gjorde meget ud 
af  forklare, hvordan alle de økologiske 
produkter var produceret og stolt ud-

pegede de gårde, der lavede dem, sagde 
vi tak og farvel med løfte om at kom-
mentere opholdet på nettet.
Næste mål var det berømte sprængnings 
krater Lochnagar Crater, hvor engelske 
minearbejdere gravede en minegang ind 
under de tyske linier hvor de anbragte 
27 ton sprængstof, som blev udløst 1. 
juli 1916. Man kan ikke undgå at blive 
påvirket når man går rundt på krater-
randen og læser om alle de skæbner 
der gik til denne dag, og vi snakker om 
mange tusinde.

Det regnede det meste af  den 
tid vi var der, så vi beholdt 
regntøj og styrthjelm på. An-
dre turister syntes, det så lidt 
mystisk ud, at vi gik rundt og 
snakkede med os selv i øsende 
regn, de vidste jo ikke, at vi 
havde “Packtalk” tændt.
Næste mål var at finde den 
kirkegård, hvor min grandonkel 

Heinrich Johansen fra Bovrup lå begra-
vet. Efter ca 1 times kørsel ad meget 
små markveje og andre landsbyveje 
fandt vi frem til kirkegården ved byen 
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Maissemy, det er en tysk kirkegård, som 
er en opsamlings kirkegård, det vil sige, 
at man nogle år efter krigen gravede alle 
enkelt gravsteder i en radius af  50 km. 
og genbegravede dem i grave med 3 
mand i hver. Ved indgangen til kirke-
gården var der en mur med en kobber 
luge. Når man åbnede lugen, var der et 
stort ringbind med alle navne i alfabe-
tisk orden og ud for hvert navn, stod 
der en kode som henviste til den pågæl-
dende gravsten. Vi fandt hurtig frem til 
Heinrich Johansens gravsten. Hjemme-
fra havde jeg taget et dannebrogsflag og 
et billede af  Heinrich med, Klaus havde 
købt et lille trækors med en valmue-
blomst på, hvorpå vi skrev hans navn, 
derpå satte vi os på hver side af  stenen 
og tog et billede.
Billedet blev så senere sendt til Sønder-
borg museum, som tak for hjælp til 
at opspore gravstedet. På selve kirke-
gården mødte vi en englænder, der 
næsten fulgte den samme rute, som vi 
men ville fortsætte helt til Schweiz på 
CYKEL!!!.

Da vi havde gået lidt rundt på kirke-
gården trak det igen op med meget 

sorte skyer, vi tog regntøj på og fort-
satte syd om Reims gennem den store 
nationalpark med retning Verdun.
Da vi stod på kirkegården, blev vi enige 
om, at det ville være realistisk at nå til 

et område omkring Sainte-Menehould, 
som ligger midt mellem Reims og Ver-
dun. Igen op med mobilen, åbne appen 
“Airbnb” og se på udvalget i området. 
Vi valgte at acceptere et tilbud fra 23 
Rue Berryer, tæt på floden Aisne, hvor 
der boede et ældre ægtepar, der næsten 
ikke vidste alt det gode, de ville gøre 

for os.
Fortsætter på side 14
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Fortsat fra side 14

Næste morgen fortsatte vi 
videre mod Verdun efter 
diverse diskussioner med det 
Franske politi og en tank-
pause. I Verdun ville jeg vise 
Klaus det berømte “Benhus” 
Ossuaire de Douaumont 
og derefter en tur til Fort 

Douaumontet.
Vi kørte rundt og så mange af  de 
samme ting, som jeg havde set på den 
store “Pokemon Jagt “ tur i 2017.

Igen gik vi ind på Airbnb ap-
pen og  
valgte en overnatning lidt nord 
for Trier. Her fik vi en hel lej-
lighed i byen Longuich. I løbet 
af  aftenen, efter at vi havde 
spist godt, overbeviste Klaus 
mig om, at sådan en “ny” 
BMW som min sagtens kunne 
køre hjem i et stræk herfra. 
Selvom jeg havde planlagt en 
mellemlanding på Slot “Tonen-
burg”, stod vi tidligt op til en 

fin solopgang, fulgte Mosel 
floden til den løber sammen 
med Rhinen, en fantastisk flot 
tur.
Derefter var det bare op 
på motorvejen og stramme 
gaskablerne og udnytte tank-
kapaciteten til det maximale de 
næste 700 km (røvkedeligt men 
effektivt). Kl ca. 17 ringede 
vi til Bitten og sagde, at vi var 
klar til aftensmad om en halv 
time.
Fantastisk tur trods en del 
regnvejr og min forhånds be-

kymring om, det nu var en god ide, det 
med Far/Søn (stor aldersforskel)? Jeg 
vil gøre det om igen til hver en tid.

Hilsen Knud
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Fortsætter på side 16

Jeg startede hjemme fra d. 5. august kl. 
8.00. Jeg skulle møde Bent og Allan kl. 
9.00 i Genner. Da jeg gerne skal ind 
over Sandbjerg og Øster Snogbæk, var 
det jo meget passende med god tid. 
Jeg var der ti minutter i 9, men ingen 
Bent og ingen Allan. Mødestedet var 
Lyngtofte Kro og kl. 9 dukkede der et 
par hoveder frem på den anden side af  
kroen. Jeg var jo lidt skuffet over, at de 
ikke havde hørt mit nye GPR GRAND 
PRIX EXHAUST SYSTEMS EVO-
LUTION udstødning, der jo var en 
fødselsdagsgave fra Helge. Han skulle 
oprindelig have været med; men fik 
ondt i ryggen.
Vi gjorde under vejs holdt for at spise 
vores madpakker. Jeg kunne som sæd-
vanligt ikke sætte min egen til livs, men 
måtte spise resten om aftenen, hvor 
Bent og Allan så måtte køre alene ud at 
spise i byen.

I skåne gjorde vi holdt for at få en is. Vi 
har jo ingen svenske penge, sagde jeg. 
Bare rolig, sagde Bent. Det har jeg og 
langede galant en 100 kr. seddel over 
disken; men da sagde ismanden, at den 
ikke var gyldig mere. Det var da en 
skam, for jeg har to mere. Manden var 
dog tilfreds med en dansk 50-er.
Vi skulle op i nærheden af  byen Osby 
i et hus, som vi havde lejet i forvejen. 
Huset var nyrestaureret, med nyt in-
ventar og alt var i skønneste orden. Vi 
var de første, der nød godt af  her-
ligheden. En stor terrasse med udsigt 
over en sø, hvor fiskene sprang i det 
stille vand. Med en bænk, en pude i ryg-
gen, en til at sidde på, to gode venner 
og en Slots øl i hånden: Hvad mere kan 
man ønske sig.
De sidste ca. 70 km var foregået på små 
snoede veje, også grusveje. Jeg kunne 

Ejgil har i sensommeren arrangeret en tur til Sverige. 
Deltagere på turen var Bent fra Genner og Allan 
fra vores bestyrelse. Sverige var ikke tilfældigt 
valgt. Landet er nemlig Ejgils andet hjemland. Ejgil 
fortæller:

Luffarmuseet.
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Fortsat fra side 15

næsten høre, hvor Allen slikkede sig om 
munden. Jeg havde skrevet forskellige 
ting op, som jeg ville foreslå, at vi skulle 
se, altså på en gul lap; men hvor f---- 
var den blevet af. Men nogle adresser 
havde jeg på GPS, så jeg sagde: Jeg tror, 
den her går til et luft-fartsmuseum. 
Svenskerne er jo så hemmelighedsfulde 
med deres forsvar, så det ville da være 
fint at komme hen og se deres gamle 
maskiner. Vi gjorde så holdt i en meget 
lille landsby. Men ingen henvisning til 
et luftfartsmuse-um og ikke en levende 
sjæl var at se. Jo dog, der på fortovet, 
der jo på svensk hedder trottoar, som 
jo egentlig er fransk, kom en gammel 
krumbøjet mand til syne. Jeg har aldrig i 
mit liv set en så krumbøjet mand, og så 
uden stok. Der var jo ved at gå i panik i 
det, så jeg gik over til manden. Da han 
jo bor her, må han da vide, om der er 
nogle gamle flyvemaskiner i nærheden. 
Men det var ikke så ligetil. Han var jo 
lige som en vinkel, så jeg måtte ned på 
knæ for at få øjenkontakt. Han drejede 
langsomt hovedet og så min hjelm med 
visir og samtaleanlæg. Luft-fartsmuse-
um, sagde jeg. Der kom kun et lille 
forskrækket pip.

Så kom der en sød dame i bil. Jeg gik 
hen til hende og fortalte hvad vi søgte 
efter. Nej, det findes ikke her; men 250 
km vest på kan jeg se, at der findes ”no-
gon ting”. ”Takker så mycket” sagde jeg. 
Så lagde jeg mig over et sta-kit, og så var 
der frit slag til Allan og Bent.
Nu var jeg blevet tørstig af  al den snak. 
Og der i topboksen, helt nede på bun-
den lå kortet, og inden i lå den gule sed-
del. Luftfartsmuseet ligger ved Orsjö. 
Vi var på ret vej og fandt både museum 
og et glaspusteri, der lå over for hinan-
den. Vi hørte straks en højttaler, med 
en skåning, der sang. Jeg har boet ved 
en landevej hele mit liv. For pokker da, 
der var jo Edward Person, som sang 
den. Den film havde jeg da set, jeg tror 
at det var i 1943 Over for lå en iskiosk. 
Damen der fra kom ud og jeg tillod mig 
at sige: Der kan vist ikke være mange 
”flygplan” der inde. Nej min lille ven, 
”dette er inte et luftfartsmuseum, men 
et luffarmuseum. O ja sagde jeg, da 
har jeg taget fejl, for or-dene ligner 
hinanden. ”Jeg har dog spelat mycket 
luffarschak”. Til orientering: En Luf-
fare er en farende svend en landstryger, 
eller hvad de nu kaldes. Luffarschack 
er ”Kryds og Bolle”. Men vi så museet, 

Glasfabrikken
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der var meget interes-sant. Vi så bl.a. en 
film, der viste hele livsforløbet fortalt 
af  en af  de sidste rigtige luffarer. Der 
efter så vi glaspuste-riet og kørte igen. 
Vi kørte ad små veje, og her er virkelig 
mange små sving og i den grad så 
skarpe bakketoppe, at det kan lade sig 
gøre at lette fra vejen. Men vi kom også 
ind på den værste grusvej, jeg nogen-
sinde har kørt på. Det var fast bund 
med 3 til 4 cm. løs grus over. Allan og 
jeg kunne snakke sammen; men Bent 
måtte bare bide tænderne sammen og 
kunne ikke beklage sig. Så var vi inde at 
få wienersnitsel og sluttede dagen med 
en godnat øl.
Næste dag ved morgenbordet, var der 
rådslagning: Hvad skal vi i dag? Allan 
sagde: Jeg har jo aldrig set en elg. Jeg 
havde håbet på, at vi havde set elge, 
når vi kørte ture om dagen gennem 
de store skove; men da det jo ikke var 
tilfældet, måtte vi jo finde en anden 
løsning. På den gule seddel stod der da 
også ”Skånes Djurpark”. Køreturen til 
dyreparken var alle pengene værd.

Jeg havde forestillet mig et kæmpe 
naturreservat med mindst 50 elge. Men 
det, der var størst var billetprisen på 280 
kr. Vi fik da set et par elge. Og det var 
så den dag.
Men vejret var fortsat fint. Køreturen 
med sving, bakker, asfalt, grusveje og 
med frontkører som Allan, var det alle 
pengene værd.
Den næste dag kørte vi til Kosta, hvor 
der ligger mange glasværker. Vi så bl.a. 
hvor de lavede gear-knapper til Vol-vo 
automat-gearkasser. De havde kontrakt 
på det indtil år 2015. De skulle lave over 
200.000 stk.
Den sidste dag kørte vi bare efter 
Skånes meget snoede veje, og det var jo 
en oplevelse i sig selv.
”I morgen går det hjemad”. Lise Lott 
kom med en støvsuger. Bare gå lidt let 
hen over, sagde hun. Tak til Bent og Al-
lan for en hyggelig tur.

Ejgil. 

Om klubtrøjer med broderet logo:
Meddelelse fra Steen:
Vi kan nu fremstille trøjer med broderet SMCC logo!
Jeg syntes, det er pænt arbejde!

Efterfølgende arbejdsmåde betyder lidt MC-kørsel for medlemmet, men en stor let-
telse for bestyrelsen og dermed klubben, idet vi ikke skal ligge med lager. 
Fremgangsmåden er:
I kører til ”Havfruens Værksteder”, Padborgvej 82, Smedeby, 6340 Kruså,  
telf. 24489689.
Her udvælger I størrelse og farver!
T-shirts koster 150,- kr. inkl. tryk.Sweatshirts er lidt dyrere.
Se ellers hjemmeside.
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November December

Søndag d. 1. december
Julestue hos Karina og Bent i Svejrup. 
Se inde i bladet.

Onsdag d. 6. november kl. 19  
Klubaften hos Owe i køreskolelokalerne 
på Nørregade 7 i Guderup. Der er en 
vis fortæring. Tilmelding senest man-
dagen inden til Poul. Husk Pouls nye 
mailadresse eller SMS. Se side 2.

Søndag d. 17. november 
Generalforsamling i Owes køreskolelo-
kaler. Ingen tilmelding. Indbydelse i 
bladet side 4.

Lørdag d. 23. november
Julefrokost hos Owe i privaten. Se inde 
i bladet.

Lørdag d. 30. november.  
Grünkohlessen på Bilschau Krug i 
Bilschau. Tilmelding hos Poul senest 
5. november. Sidste år var der rift om 
pladserne.

Januar 2020
Onsdag d. 8. januar
Nytårskaffe hos Birthe og John i 
Høruphav. Se inde i bladet.

Søndag d. 26. januar
Gule ærter på Kværs Kro. Se inde i 
bladet.

Februar 2020
Onsdag d. 5. februar kl. 19 (Steens fød-
selsdag)
Klubaften hos Owe i køreskolelokal-
erne på Nørregade 7 i Guderup. Ellers 
samme program som nævnt under d. 6. 
november.

Fra ølstuen:
Man skal være klar til at blive forundret. En ølstue i Stade (by ved Elben) gav via sit 
ølglasunderlag (det såkaldte ølpap) følgende forbavsende oplysninger. Det var om 
tysk moms. Det er almindeligt kendt, at tyskerne kører med to momssatser. En til 
fødevarer på 7 % og en på alt andet på 19 %. Der oplyses:

1. En currywurst, der spises ved pølsevogn med bænk belægges med 19 % moms.
2. En currywurst, som man står op og spiser eller tager med sig og spiser er der  

7 % på.
3. Skoleforplejning i folkeskolen belægges med 19 % moms.
4. Samme forplejning af  studenter belægges med 7 % moms.

Man kan nok se, at forskellige momssatser også i Danmark vil give forskellige pro-
blemer, for hvor er grænserne? Hvis man yder den ekstra service med to momssat-
ser, vil man opdage, at den gamle sandhed stadig gælder om, at jo mere service man 
yder til folk, jo surere bliver de sikkert over et eller andet.
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OBS:
Hvis det øser ned aflyses turene.  
Se hjemmesiden eller kontakt  
arrangøren, hvis du er i tvivl.

For flere arrangementer er der yder-
ligere information inde i bladet:

Praktiske oplysninger:
Hvor der er krav om tilmelding: 
Hvis andet ikke er anført så hos Poul på: Se side 2. Indtalte beskeder gælder ikke. 
Det er for usikkert.
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:
20 kr. pr. person for f.eks. kaffe og ostemad. Hvis ekstraordinært flot med cognac 
så er højst 40 kr.

Nærmere forklaringer til 
mødesteder.
Nærmere forklaringer til mødesteder.
• Bolderslev Rasteplads ligger på 

Hellevad-Bovvejen umiddelbart 
syd for Kohbergs Brødfabrik på 
den østlige side. Pladsen er anvist 
ved skiltning.

• Rulletrappen er Tysklands første 
parkeringsplads ved kørsel over 
grænsen fra Kruså.

SMCC trøjer og Caps. 
Husk at bestille hos Allan.

Grill på vingården i Genner.
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Hos Helge i Bolderslev efter storketuren til Bergenhusen.

Fra pressen:
Nyt om ulykker for motorcyklister: Fra Das Motorrad af  16. august 2019.
Dødsrisiko og motorcykelkørsel. For nyligt sammenfattede de tyske forsikringssel-
skabers samarbejdsforbund i en pressemeddelelse deres nyeste erfarings- og for-
skningsresultater. Beskyttelsestøj virker kun i ringe grad. Den al-vorlige baggrund 
er, at man ud fra de faktiske forhold har fundet ud af, at almindeligt beskyttelsestøj 
ved simple styrt på asfalt godt nok har en beskyttende effekt; men ved direkte sam-
menstød med en forhindring får man de hyppigste dødsfald ved ødelagte bryst-
kasser og maveregioner. Allerede ved 50 km. pr. time hjælper ikke engang en airbag, 
siger forskerne. For alt i verden er den bedste sikkerhed den aktive sikkerhed, der 
f.eks. opstår ved en af-målt og passiv kørestil krydret med den gode erfaring. Antal-
let af  ulykker varierer meget med vejret fra år til år for-stået på den måde, at dårligt 
vejr giver færre ulykker og omvendt. Forskerne fastslår også, at man på længere sigt 
(alt andet lige) næppe kommer ret længere ned med ulykkestallet. Med til billedet 
hører, at på den almindelige lan-devej er to tredjedele af  dødsulykkerne selvforsky-
ldte. Tilpassede kørekurser er nødvendige og det vil sige, at de skal være tilpassede 
normaltrafikken. Man kan slå fast, at det væsentligste forbedringspotentiale selv 
sidder på motorcyklen, og det er i grunden meget fortrøstningsfuldt.


