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Redaktørens rubrik

Redaktørens rubrik
klumme, der hedder ”Besserwisser”. 
En sådan karl er en irriterende stør-
relse, der mener at vide tingene bedre. 
Hos os betyder det der imod blot, at 
når bladet klappes i, så ved man måske 
et eller andet, som man måske ikke 
vidste før. Husk også, at redaktøren er 
gammel skolelærer. I dette blad ser vi 
på ”Gamle Ole”.
Til sidst skal den mest rørende historie 
lige nævnes. Det er Karens historie 
om hendes og Vivis redning af  deres 
tidsforskudte fælles ægtefælle Steen fra 
hospitalet i Brno. Det er værd at tage 
hatten af  for.

Beklager, at der er så lidt klubstof, men 
sådan er tiderne.
Som de fleste nok har lagt mærke til, så 
har vi SMCC fået sat kerneværdierne 
på tryk. Generalforsamlingen har nik-
ket til dem. Kerneværdierne står øverst 
i vedtægterne. Af  disse fremgår, hvad 
klubbens opgave er, og hvordan den 
skal arbejde for at kunne udvikle sig. 
Det er blevet moderne, og noget som 
enhver organisation efterhånden har.
Af  vore kerneværdier fremgår, at man 
ved medlemskab af  SMCC godt må 
blive lidt klogere. Det må redaktøren 
arbejde efter. Af  den grund vil der 
i Kubikken for eftertiden være en 

Owe (til højre) med sin far (Ejgil) og 
broder (Helge).
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Vanvidskørsel med mere:
Over 30 biler er senest konfiskeret af  politiet 
i forbindelse med vanvids kørsel. Nu kan så i 
pressen læses, at motorcyklister håner politiet 
ved at overhale dem uden og inden om samt 
racer afsted med 300 km. i timen. Politiet har 
ikke en chance i den tætte trafik. De formas-
telige angiver som grund, at de protesterer 
mod de nye vanvidsregler, der med baggr-
und i en bagatel som f.eks. 200 km i timen 
giver adgang til konfiskation. I Tyskland er 
200 km i timen nemlig en normal foreteelse.
Helt parallelt her med har der været mange 
protester i byerne mod corona reglerne. 
Reglerne forhindrer mennesket i at leve hvad 
de mener er det frie liv og møder op i store 
grupper uden mundbind.
Man kan så spørge sig selv om hvorfor disse 
regler så er opstået. De er opstået fordi, 
at det har været nødvendigt. Man kan så 
spørge om, hvem der har skylden for denne 
problematik. Ja, det har vi selv. I sidste ende 
er det et demokratisk problem. Det enkelte 
menneske kan gøre noget ved problemet. 
Man kan nemlig i dagligdagen i samværet 
med andre netop give udtryk for sine syns-
punkter på samme måde som de protester-
ende. Alt i alt er danskerne nylig udkåret til 
at være verdens lykkeligste folk. Lad os blive 
ved med det. En grund til denne lykkelige 
tilstand er retten til den frie diskussion. Den 
kan dog som vist antage groteske former.

Her under hvad justitsministeriet anser for at 
være vanvidskørsel.
• Uagtsomt manddrab under særligt skær-

pende omstændigheder (straffelovens § 
241, 2. pkt.)

• Uagtsom forvoldelse af  betydelig skade 
på nogens legeme eller helbred under 
særligt skærpende omstændigheder 
(straffelovens § 249, 2. pkt.)

• Forsætlig forvoldelse af  nærliggende 
fare for nogens liv eller førlighed 
(straffelovens § 252)

• Særlig hensynsløs kørsel
• Kørsel med en hastighedsoverskridelse 

på mere end 100 pct. ved kørsel med 
over 100 km/t

• Kørsel med mindst 200 km/t uanset 
hastighedsgrænsen

• Spirituskørsel med en promille over 
2,00.
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Runde fødselsdage mm.:
Tiden maler: Det uundgåelige er sket; 
men vi vidste det ikke før, det var for 
sent. Ingen har fortalt det:
Steen er blevet 75 år. Det skete fredag 
d. 5. februar. Hurra for det. Vi andre 
kunne jo være ligeglade; men det går 
nok ikke, for vores tid står jo heller ikke 
stille. Hans helbred er vist godt nok, for 
han får ingen medicin for noget som 
helst. Det kan vi så glæde os over. Der 
kan skrive en masse om Steen; men det 
har vi allerede gjort. Se på hjemmesiden 
og find Kubikken fra februar 2004 og 
læs interviewet. I skal også her finde 
Kubikken september 1973, hvor Frank 
Trane skriver om Steen og starten af  
SMCC.
Steen kører på sin motorcykel både 
sommer og vinter. Har man et ønske 
om en køretur, skal man bare henvende 
sig. Bare se shelteturene. Steen er der 
hver gang. Steen er stadig bestyrelses-
medlem i SMCC og vi håber, at han vil 
fortsætte med et i mange år. Han har sin 
unge kone Vivi og hun vil passe godt på 

Kontingentet er naturligvis klubbens 
livsnerve og aldrig ude af  syne. Der har 
gennem foregående år været diskus-
sion om at sætte kontingentet både op 
og ned. Vi sparer ved selv i stedet for 
Post Nord at ekspederede Kubikken ud 
i postkasserne. På generalforsamlingen 
var der debat om kontingentnedsæt-
telse. Kasserer Karen var inde på, at det 
var en mulighed. Forsamlingen be-
stemte dog, at det skulle bibeholdes på 
de 200 kr. pr. medlem i stedet for 150 
kr. Der besluttedes i øvrigt, at den bank-
beholdning, som ville komme, skulle 

bruges til klubbens delvise betaling til 
arrangementer. Steen havde på et møde 
nogle forecasts, og Steen og jeg kikkede 
senere nøjere på et regneark med tal 
også fra årsregnskabet, hvor vi straks 
kunne gennemskue forskellige scenarier. 
Resultatet blev:
Som det er i dag med 175 medlem-
mer og et kontingent på 200 kr. samt 
varesalg på 4500 kr., har vi 39.500 kr. 
i indtægter. Kubikken koster 14.734 
kr. inkl. opsætning, udbringning og 16 
blades forsendelse til udkants Danmark 
med Post Nord. Udgifter til hytteweek-

Fakta om klubbens kontingent:

ham. Se på forsiden. Det stammer fra, 
da vi kørte til Holland for at fejre Bent 
Holms 60-års fødselsdag. Man seer, at 
Steen er helt uforandret gennem årene.
Steen er i al sin ungdom afbilledet på 
forsiden.

Tiden maler fortsat: Den er også ”gal” 
med Owe Johannsen.
Han bliver 60 år d. 5. maj. Vi takker 
Owe for hans indsats for klubben. 
Der er beredvilligheden med at stille 
lokaler til rådighed for vore møder og 
generalforsamling samt også til Jette for 
julefrokosterne.
Billedet på side 2 viser Owe til højre 
på sin 55-års fødselsdag i Bad Sachsa 
i Harzen, hvor han gav en omgang 
drinks. Ejgil ser lidt bleg ud på billedet; 
men han fejlede ikke noget. Han er al-
ligevel vort lyse hoved.

Poul
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end, fastelavn, mølleløb, foredrag og 
gættet varekøb andrager 11.044 kr. Det 
hele giver et overskud på 13.732 kr. 
Med andre ord: Af  indtægterne udgør 
Kubikken 37%, andre udgifter 28% og 
overskud 35%. Alt det giver 100%.
Lidt tankeeksperiment: Hvis Post Nord 
skulle ud med det hele til 22 kr. pr 
blad, ville overskuddet være 3.556 kr. 
Vi sparer således 10.276 kr. ved selv 
at køre ud. Ved et kontingent på 150 

kr. ville overskuddet være på lige knap 
5000 kr. Overskuddet ville være nul ved 
121,53 kr. kr. medlem. Det beløb er 
såkaldt break even.
Hvis Kubikken kun var digital, ville 
break even kontingentet være 51 kr. pr. 
medlem. Sagt på anden måde: Et stk. 
fysisk Kubikken i postkassen koster 
altså i snit 17,50 kr. på den nuværende 
måde. Man får ¾ hotdog til den pris.

Om nogle har fået ny motorcykler. 
Ingen har siden sidste blad fortalt noget til redaktøren.

Om nogle har motorcykler til salg. 
Ingen har tilsvarende sagt noget.

Besserwisser: Om ”Gamle Ole”.
I første omgang er der to kendte betydninger af  dette udtryk. Den ene er om en os-
temad. Opskriften på denne ostemad kan endda googles. Det er også sådan, at man 
hos købmanden kan købe en godt lagret ost, der bærer navnet, og og som er lagret 
i op til 40 uger, og desuden, at ”Gamle Oles Far” sandelig også eksisterer. Den er 
lagret i op til 52 uger. Navnet er et registeret varemærke, som Tistrup Mejeri er ejer 
af. Mejeriet er selvfølgelig en del af  Arla.
Så er der den anden ”Gamle Ole”: Når der til bankospil råbes Gamle Ole, så ved 
alle, at der er trukket tallet 90.
Men hvad kommer det af: Ja, i gamle dage var vort område et hertugdømme. Det 
ændredes jo med krigen i 1864. Ud over dette hertugdømme var der områderne Al-
tona og Wandsbæk omkring Hamborg, som også hørte under det danske monarki. 
Her talte man nedertysk eller plattysk. Man havde i kongeriget det gamle danske tal-
lotteri, hvis største tal var 90. En 90-årig mand kaldtes på plattysk ”de olde Mann”, 
og det råbte man, hvis tallet 90 kom op. Det blev fordansket til ”Gamle Ole”, og 
det kom den gamle ost også til at hedde. Trækningstederne, og hvor gevinster skulle 
hentes, var i Altona, Wandsbæk eller København, så derfor en ting mere: Udtrykket 
”Ad Wandsbæk til” peger på den elendige situation, at man skal rejse helt til Wands-
bek for hente sin præmie. Det stoppede i 1851. I dag betyder et bare, at noget er 
lang væk. Vi kan mindes salig Porno Kaj. Han fortalte det. Alt sådan noget vidste 
han.

Hilsen Besserwisser. 
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Specielt om planlagte arrangementer:
Her har pandemien haft en vis indflydelse, men 
dog ikke en afgørende indflydelse. Noget har vi 
afholdt. Vi har gjort vort bedste for at holde 

det inden for myndighedernes rammer. Jeg går 
ud fra at vi tæller korrekt, når vi kontrollerer.
Det er vigtigt for at holde smitten nede.

Frank Madsen, Egtved holder igen i år en 
pensionisttur.
Vi mødes onsdag d. 19. maj kl. 13.00 hos Kolding MC på Trianglen 26. Find det 
ved at køre f.eks. fra Bramdrupdam mod Dons ad Dons Landevej og ud til Kolding 
MC. Bygningen kendes på teksten med Triumph og Suzuki. Der er kaffe på kanden, 
og vi ser alle de nye modeller og det nye udstyr.
Kl. Ca 14.00 kører vi mod Bindeballe Købmandsgård. Det er en gammel butik fra 
1897 med museum og en god café i haven. Der kan købes kaffe, kage øl vand. Et 
besøg i museet er en oplevelse fra gamle dage. Madpakken kan også ekspederes her. 
Der efter kører vi til Tørskind grusgrav, hvor biler og motorcykler plejer at samles. 

Der er in-
gen krav om 
tilmelding. 
Vi over-
holder alle 
restriktioner 
og håber, 
at alt bliver 
lysegrønt 
til foråret. 
Mange 
hilsner 
herfra Frank 
Madsen nr. 
697.

Fra 
Bindeballe i 

2020.

Om Sankt Hans grill i Genner
Vi mødes kl. 18 på Nørreskovvej 24 i Genner. Mad mm medbringer man selv.
Pia og Henrik sørger for gløder i grillen. Der er ikke krav om tilmelding.
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Når manden er i nød, står konerne i kø:
Klokken er lige ni og i telefonen er 
Guffe: Du Karen, Steen ligger på syge-
hus i Tjekkiet. Han har det a he…. til. 
Ja-men så skal han hjem med sygefor-
sikringen?? De vil ikke betale, da han 
var til kiropraktiker lige før han tog af  
sted. Jamen så skal vi have ham hentet 
!!I Ikke nogen, der har tid til at køre 
der ned, hvad med Vivi?? Hun tør ikke 
at køre så langt. Lad os ligge tales ved 
senere, vi finder en løsning.
Mange gange er det tilfældigheder, der 
gør, at livet tager nye ændringer, eller 
at man gør ting, man ellers ikke hav-de 
tænkt på.
Same dag var der grill i Åbæk. Vivi kom. 
Har du nogen, der vil køre ned og hente 
ham??  Nej desværre! Nå, så er gode dyr 
rådne. Kan du skaffe en bil, hvor han 
kan ligge ned ?? Ja !! Godt så kører vi i 
morgen. 
Næste morgen kom Vivi kl 9.30, vi 
skulle lige aflevere Rasmus på Fockbek-
er Chaussee i Rensborg, i øvrigt samme 
gade, hvor Kim Larsen holdt ferie hos 
sin bedstemor.
Kl 11 var vi på motorvej ved Rensborg, 
og tog over Magdeburg, hvor vores 
GPS syntes, at vi ikke skulle længere. 
Den sagde, at vi havde nået målet. Nå, 
ingen Steen her, så vi måtte videre. Min 
telefon blev ny vejviser, hvilket var en 
god ide. Vivi har motorvejsfobi, så hun 
var ikke særlig glad for den hastighed, 

jeg kørte med; men vi havde en tids-
frist, der hed kl. 10 i Brono. Nå, men vi 
prøvede at køre på Hamburger Strasse 
med københavner dialekt, vist noget 
man spiser!!  
Masser af  vejarbejde. På det tidspunkt 
var der ca.170 vejarbejder i Tyskland, 
og jeg vil tro, at vi ramte over halvde-
len. Vi havde begge proviant med, så 
der blev kun stop for at tankning og 
aftrædelse. Kl. 21,50 var vi på hotellet, 
hvor skulle overnatte. Vivi ringede til 
Steen, og vi satte os på terrassen med 
en flaske rødvin, som på mærkelig vis 
var havnet i min taske, dejligt at falde 
ned i den lune aften.
 Aftalen var, at vi tog op på hospitalet, 
som lå i gå-afstand fra hotellet. Det 
kunne jo ikke være så svært at finde 
ham; men vi tog fejl – ingen vidste no-
get, eller også ville de ikke. Heldet var, 
at vi fik fat i en ung læge, der viste os 
vej. Der var en, som var glad for at se 
os, og det forstod vi godt. Steen var ble-
vet indlagt om søndagen, og nu var det 
fredag. Han havde kun været på toilettet 
to, ja, I så rigtigt, 2 gange. Han havde 
ikke fået tilbud et vaskefad eller var ble-
vet vasket, ikke fået skiftet undertøj eller 
modtaget nogen form for behandling. 
Det gjorde, at han ikke kunne bevæge 
sig uden store smerter.
Men Vivi og jeg er jo optimister, så vi 
bad to sygeplejere om de vil hjælpe ham 
i tøjet, så ville vi spise morgenmad og 

Redningen af Steen, da han i 2019 blev 
efterladt hjælpeløs i Brno i Tjekkiet: 

Fortsætter på side 8

Karen fortæller:

Uindviede skal lige vide, at begge nedennævnte hunkøn har været gift med Steen, dog ikke på en 
gang.
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komme om ca. en time. Morgenmaden 
var god.
Tilbage til Steen. Han lå, som da vi gik. 
De havde overhovedet ikke været inde 
på stuen. Vivi hjalp Steen med at skifte 
tøj, og jeg ville finde en måde at få ham 
ned til bilen. Kan vi køre ham ned til 
indgangen i hans seng og så køre bilen 
op til indgangen, der blev set på mig, 
som kom jeg fra en anden planet.
Nå ikke. Kan vi så låne en båre??? Har 
du ikke fattet, at her låner vi ikke noget 
ud. Hvad er på afdelingen, bliver på 
afdelingen. Jamen så en rullestol, Er du 
fat svag, stod skrevet i panden på dem. 
Min tålmodighed er normalt stor, men 
her nåede vi grænsen.
Så mit hebræisk måtte holde for, de fik 
en omgang megastore bogstaver, som 
jeg ikke engang vil gentage på dansk, 
det hjalp.

Fortsat fra side 7
Steen så på kørestolen som om, den 
var fanden selv. Vivi er pragmatiker. Vil 
du med hjem, så skal vi have dig op i 
kørestolen!! Og det kom han – stakkels 
mand. Ned fra 7. etage, ca. 800 meter 
baglæns i stolen, og så kunne jeg hente 
vognen. Hvordan vi fik ham ind, ved jeg 
ikke i dag; men ind kom han. Køres-
tolen havde vi helligt lovet at bringe 
tilbage til afdelingen. Den blev kørt op 
i indgangen, og jeg tror, at den står der 
endnu.
Afsted: Vognen kom op i fart igen, og 
efter ca. 400 km var der pause, tanke, 
aftræde, spise burger og videre gik det. 
Denne gang kørte vi over Postsdam, og 
gud fader i skuet. Jeg beundrede last-
vognchaufførerne. Kun 30 km i timen 
og kø i to baner. Heldigvis i sydgående 
retning.
Fri for vejarbejde blev vi ikke; men fre-
mad gik det. Lidt vejarbejde snød mig, 

Steen på vej til Tjekkiet. Han ved 
ikke, hvad der venter.
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Fortsætter på side 10

da jeg ville op over Bad Segeberg. Men 
så kom vi over Fuhlsbüttel, via 7-er mo-
torvejen, og så var vi jo næsten hjemme. 
Vivi ringede til sygehuset i Aaben-raa og 
forklarede dem, at vi kom med Steen, 
og at vi var der ved 10.30 tiden. En halv 
time senere var Steen indlagt. Vivi kørte 
mig hjem og sengen var et himmerig. 
Steen blev udskrevet dagen efter med 
medicin, og i skrivende stund er han 
frisk som han plejer.

Stof  til eftertanke, opsøge ikke lægen 
eller lignende ca. 1 mdr. før man tager 
på ferie. Det kan blive en dyr affære, 
hvis man selv skal betale for hjemtrans-
port. Sygeforsikringer er ikke, hvad de 
var en gang.
Tak for en hyggelig tur Vivi og Steen, 
selvom du Steen jo nok ville have været 
den foruden.

Steen fortæller om en Norgestur: Historien om fem 
motorcyklister og den forsvundne berliner!
Kim Andresen (Yamaha Tenerè 700) luftede over for Guffe (Moto Guzzi V85 TT), om det 
ikke kunne være en ide, at tage en tur til Norge? Guffe syntes det var en god idé. Det kom også 
Knud Oluf  (BMW F700 GS) og Lars (BMW 1200 GS) for øre, og Guffe spurgte mig (BMW 
R80 RT fra 1982), om ikke jeg var interesseret i at komme med, da også en kammerat fra Løjt 
ville med. Der blev holdt et planlægningsmøde hos Guffe, hvor alt blev planlagt, bl.a. hvad vi hver 
i sær skulle medbringe af  mad. Norge er jo ikke kendt for de billigste priser på fødevarer. Senere 
meldte kammeraten fra, så vi skulle fem mand afsted.

Vi mødtes søndag morgen kl. 05.00 i 
Hoptrup ved Efterskolen i nogenlunde 
vejr. Kim havde planlagt at køre ad 
hovedvejen, da det jo er det hyggeligste; 
men vi tog motorvejen, da Kim kunne 
se, at tiden ville blive alt for stram med 
afsejling kl. 09.00.
Efter et par pauser ankom vi i fin tid til 
færgen i Hirtshals, og efter kort venten 
sammen med andre på mc, kørte vi 
ombord, og fik spændt motorcyklerne 
fast. (Vi havde jo hørt noget om den 
Guderupske Johannsen families Born-
holmertur!).
Knud Oluf  havde fødselsdag, så han 
inviterede til morgenmad i restauranten, 
hvor vi fik udleveret en pose hver med 
mange gode sager i.

Efter tre timer ankom vi til Kristiansand 
i fint vejr, spændte mc’erne fra, og 
startede på turen nordpå ad B73 mod 
Røldal.
I Hylestad holdt vi en pause for at 
købe lidt mad i et supermarked. Jeg 
opdagede, at mit gaskabel var løs, og 
Lars ville gerne hjælpe, så han fremdrog 
sin store værktøjskasse, og jeg fik den 
spændt fast, - men Lars havde lagt sine 
briller på oppakningen, og det glemte 
han, så da vi havde kørt mange kilo-
meter, kom han i tanke om brillerne; 
men da var det for sent. ”Jeg klarer mig 
uden”, sagde han.
Knud Oluf  er jo meget god ven med 
sin GPS, og den fortalte ham, at man 
kunne skyde 
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Fortsat fra side 9

10

genvej over fjeldet, dog på lidt små veje, 
og det kunne da være en spændende tur, 
og han fik både Lars og Guffe med på 
ideen!
Og spændende blev den!
Kim og jeg ville køre den slagne vej, ca. 
150 km til vores første stop, en hytte i 
Røldal!
Vel ankommet kl. ca. 18, fik vi os in-
stalleret og gjorde plads til de andre tre, 
når de nu snart kom. Da den første time 
var gået, lavede vi os noget mad, og der 
var ikke kommet nogen endnu.
Nu var kl. 21, og pludselig ringede 
telefonen, det var Guffe! Æh, øøøh, Æh 
. . .!, vi er blevet lidt forsinket, vi er nok 
hos jer ca. kl. 23.!!!!!
Kim sagde til mig ”Var det ikke en 
genvej”!????
Jeg planlagde varm mad til ca. kl. 23, og 
23.15 hørte vi motorlyd på campingp-
ladsen.
Det var nogle duknakkede mc’ister, det 
trådte ind i hytten. GPS’en havde vist 
dem til Lysebotn ad meget små og van-
skelige veje. Vel ankommet til færgen, 
(det er den der sejler forbi Prædikesto-

len), var den sejlet for tre kvarter siden, 
så der var nu kun én vej tilbage, og det 
var den samme som de kom fra. I sne 
og mørke måtte de nu køre over 100 km 
til Røldal.
Den vej GPS’en havde vist Knud Oluf, 
fandtes slet ikke, så det er en fødselsdag 
han aldrig glemmer.
De takkede for den varme mad, og vi 
fandt hurtigt vores senge.
Efter morgenmaden, blev mc’en pakket, 
og vi kom godt afsted mod nord. Ad 
E134 og hovedvej 13 til Odda, hvor 
næste pause blev holdt.
Naturen er jo så skøn, at man vil holde 
alle steder; men vi skal jo også nå til 
bestemmelsesstedet inden aften.
I Olden havde Kim lejet et hus med 
udsigt til fjorden, hvor de store kryds-
togtskibe lagde ti. Men dog ikke i 2019, 
da covid-19 havde sat en stopper for 
turisme. Olden lever næsten af  turister, 
så vi gik en tur ind til byen. Ved kirken 
spurgte jeg en kirkegårdsgraver, om vi 
måtte se kirken. Han hentede nøglen og 
gav os adgang. Han fortalte, at én for-
retningsmand har 13 togsæt til at køre 
turister bl.a. til Jostedalsbreen (Europas 

Steen fortæller om en Norgestur
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største ismasse), 12 km fra byen, og 
de havde ikke kørt én kilometer endnu 
dette år; men, som han sagde, ”Han 
ejer næsten hele byen, så han klarer sig 
nok”!
I Brugsen havde de tilbud på Berlinere, 
pr. stk. 5,- kr. og seks for 30,- kr., og det 
var et tilbud Guffe og jeg ikke kunne 
overse. Vi skulle jo have aftens kaffe, og 
det passede jo lige. Èn til hver!?.
GPS’erne kom på bordet, og Lars, Kim, 
Guffe og Knud Oluf, sad på kryds og 
tværs og diskuterede ruten næste dag, 
og der blev spist Berlinere, så sukkeret 
sad i hele hovedet.
Pludselig råbte Guffe: ”Hvor er den 
sidste Berliner, hvem har spist den”. 
Ingen sagde noget og kiggede undren 
på ham. Var det ham selv? Købte vi 
ikke kun fem?
De var jo så optaget af  deres GPS, og 
da jeg ikke deltog i kortlægningen, syn-
tes jeg lige så godt jeg kunne spise den 
sidste, ellers skulle den deles i fem stk. 
Så små stykker giver ingen mening.
Næste morgen var der regnvejr, så 
GPS’erne blev igen taget frem, hvad 
skulle vi nu?
Ved middagstid klarede det op, og 
Knud Oluf, Lars og jeg kørte til Jos-
tedalsbreen, for at gå en tur på isen. 
Men det er en tur med turfører, og ville 
vare flere timer, så vi tog en togtur ud 
til bræen, for 250,- kr. pr. pers. Det var 
lidt i overkanten, syntes vi, men der var 
langt at gå, så hvad, det er jo ferie.
Siden 1910 har bræen trukket sig tilbage 
med mere end 300 meter, så der må jo 
være en årsag til det!
Kim og Guffe var kørt sydpå til et andet 
udflugtssted ved bræen.
Onsdag morgen var vejret fint, og vi 
besluttede at køre rundt om fjorden. 

Lars skulle købe noget til sit kamera, 
og der var en butik i Stryn. Ved en 
vejbod solgte de hjemmelavede pølser, 
og Guffe kunne ikke nære sig, han 
købte en til 90,- kr., men den smagte 
også godt. Derfra videre til Lote og 
med færge til Auda. Man betalte ikke 
på færgen; men de noterede nummer-
pladen, og så trak de bare pengene fra 
din konto! - Smart, ikke!
Så skulle Geiranger besøges, og efter 
havregrøden og bollerne, kørte vi nor-
dpå ad de fantastiske snoede veje. Efter 
at have nydt udsigten fra udflugtsstedet, 
kørte vi ned til byen, for at tage fær-
gen til Hellesylt, da vi ellers skulle køre 
samme lange vej tilbage.
Vi snakkede om Trollestigen; men det 
blev for langt på en dag.
Ved færgen køber man billet ombord, 
og Kim sagde, det ikke var så dyrt; men 
jeg håber, han har slugt mange kameler, 
for det koster 500,- kr. at sejle ca. én 
time med færgen. Der er stejle klipper 
på begge sider hele vejen; men man ser 
”De syv søstre”, Det er syv vandfald 
lidt sammenhængende, strålende!!!
Ved de snoede veje, var Falck ved at 
bjerge en feriebil, der var kørt gennem 
autoværnet.
Aftensmad og aftenkaffe blev lavet, 
men ingen Berlinere!
Næste morgen var det tidligt op, for 
huset skulle rengøres inden, vi drog 
afsted. Det var snart gjort, og godkendt 
af  udlejer, som ønskede os en god tur 
hjem.
Turen mod Røldal gik næsten samme 
vej som op, og vi ankom ca. kl. 18 til 
hytten på Røldal Camping.
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Guffe, Kim og jeg fulgtes ad det sidste 
stykke, og fandt efter en GPS-omvej 
hytten. Knud Oluf  og Lars kom så lidt 
senere.
Efter vi have lavet 
aftensmad, ville 
Knud Oluf  flytte 
BMW’en, men den 
kunne ikke starte.
Lars hjalp med 
at skille den ad, 
efter at frem-
bragt den store 
værktøjskasse; 
men de kunne 
kun konstatere, at 
det havde noget 
med strømmen at 
gøre, da en plade 
ved motoren blev 
meget varm.
SOS blev rekvirer-
et, og ca. kl. 23.00 
kom en mand i 
personbil. Da han 
så motorcyklen, 
sagde han: ”Nå, 
sådan en. Dem har 
vi sendt mange 
hjem af  igen, så 
det her er ikke 
unormalt”.
Om morgenen 
så vi at BMW’en 
var væk, og efter 
morgenmad og 

rengøring, måtte Knud Oluf  bag på 
Lars’ mc, og så gik det sydpå mod Kris-
tiansand.

Kim har 
køkkentjans.
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Jønne Branderup fortæller om sin BMW R69S og om 
”Bornholmeren”.
Jønne Branderup har anskaffet sig en BMW. Den er en helt særlig af  slagsen. Den er historisk 
for Jønne og mange andre. Her kommer historien fra Jønne.
Jeg vil fortælle om Karl Hansen bedre kendt som Bornholmeren og hans BMW R69S. 

På billedet ses Bornholmeren ved et dansk træf.

For at starte med begyndelsen vil jeg 
fortælle om første gang jeg mødte Karl. 
Det var en varm sommerdag sidst i 
tresserne. Jeg kom kørende sydpå ad 
Flensborgvej langs med stranden på 
min BMW R67/2 årgang 1953, da jeg 
ser en ung mand komme trækkende i 
modsat retning med en BMW svinger-
model. Jeg bremser vender om og kører 
tilbage og spørger ham, hvad der er 
galt. Han fortæller, at der lød et stort 
brag fra motoren, hvorefter baghjulet 
blokerede. Så spørger jeg om, hvor han 
skal hen. Til Haderslev svarer han. Så 

foreslår jeg ham, at jeg trækker ham hen 
til min kammerat Leif  Nissen i Møl-
legade, hvor vi kan skille motoren ad, 
og se hvad der er galt. Det gør vi så. Da 
vi får den skilt ad, kan vi se, at udstød-
ningsventilen har tabt hovedet/ven-
tiltallerkenen, og har ødelagt stempel, 
cylinder og topstykke. Så fortæller jeg, 
at Nettesheim i Flensborg sælger både 
nye og brugte dele til BMW til under 
det halve af, hvad det koster i Danmark. 
Næste dag kører vi så i Lejf`s Fiat 600 
ned til Nettesheim. Han har også de 
dele, vi skal bruge; men han har også en 
R69S motor komplet med karburator, 
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svinghjul, kobling, magnettæn-ding og 
dynamo. Den kunde Karl godt tænke 
sig at købe. Jeg spørger så om gearingen 
er den samme som på Karl`s R60. Ja 
det er den, men udstødningen fra R60 
passer ikke på R69S. Efter at have tænkt 
lidt køber han det hele, så den lille Fiat 
bliver godt fyldt op. Ved at skubbe pas-
sagersædet helt tilbage, kan motoren stå 
i fodrummet, og jeg sidder bag i med 
udstødningssystemet. Da vi nærmer os 
grænsen, siger Leif, at der faktisk skal 
betales told af  delene. Vi bliver så enige 
om at spille uvidende, hvis vi bliver 
stoppet. Vi må have set nogenlunde til-
forladelig ud, for efter at have set vores 
pas, bliver vi vinket videre. Tilbage i 
Aabenraa går vi straks i gang med at 
skifte moto-ren, og da vi er færdige, og 
skal til at starte den, kommer jeg i tanke 
om lige at se efter om der er olie på, og 
det var der ikke, så Leif  henter noget på 
en tankstation. Så vidt jeg husker start-
ede motoren ved første eller andet kick. 
Jeg fortalte så Karl lidt om tilkørsel af  
nye eller renoverede motorer, og hvor 
vigtigt det var for ydelse senere hen, og 
jeg tror han fulgte mine velmente råd, 
for den var senere i stand til at følge 
en Triumph Bonneville som havde lidt 
flere heste.
Senere kørte vi mange ture sammen 
blandt andet til træf  i Norge, Sverige, 
Tyskland og rundt i Danmark selvfølge-
lig.
Hvordan jeg købte Karls BMW R69S 
årgang 1961:
Det var en dag, Hans Toftkær fra Stollig 
kom og besøgte mig. Han fortalte, han 
havde været oppe hos Bornholme-
ren, som sagde, han havde fået kræft 

og lægerne havde kun givet nogle få 
måneder tilbage at leve i. 
Så motorcyklerne skulle sælges. Hans 
ville gerne købe hans BMW R25/3 og 
så kunne jeg købe hans BMW R69S, 
mente han. Jeg syntes jeg havde rigeligt 
med gamle motorcykler, så jeg var 
ikke interesseret i flere. Men da han 
så tilføjede, at jeg faktisk selv kunne 
bestemme prisen, begyndte tankerne 
alligevel snurre rundt i de små grå. Jeg 
havde været vidne til to voldsomme 
styrt, så måske var den skæv i stellet 
plus andre skader. Men delene måtte 
trods alt være noget værd, så jeg gav et 
bud på 10.000kr.
En uge efter kom Hans igen på besøg 
og fortalte at Bornholmeren havde 
accepteret mit bud uden, at der var 
modbud. 
Så jeg fik hævet nogle penge og sat 
traileren på, hvorefter vi kørte op til 
Bornholmeren i Øsby. Motorcyklen 
fandt vi i et hjørne under en hel masse 
ting og sager. Da vi ved fælles hjælp fik 
den ud og op på traileren, og jeg havde 
betalt, spurgte Bornholmeren, om jeg 
vilde have nogle stumper med, han 
havde liggende oppe på loftet. Jo det 
vilde jeg da gerne. Så Hans løb i pen-
dulfart op og ned af  trapperne (tak for 
det Hans, det var en stegende hed dag i 
august 2019), så der var vistnok overlæs 
på da vi kørte hjemad.
Da jeg kom hjem i haven på adressen 
Bag Hjelm, var det første jeg gjorde at 
træde på kickstarteren for at se om mo-
toren kunne dreje rundt. Det syntes jeg 



Kubikken- 15Jønne Branderup fortæller ...

Fortsætter på side 16

ikke jeg kunne være bekendt at gøre, til 
den pris jeg havde fået den til, medens 
bornholmeren så på det.
Dreje rundt kunne den heldigvis, faktisk 
drejede den alt for let. Der var ingen 
kompression, så ud med tændrørene og 
prøve en gang til med en tommelfinger 
over tændrørshullet, stadigvæk ingen 
kompresjon. Så den måtte op på liften 

og skilles ad. Da jeg endelig efter en 
masse bøvl tog forrørene, væltede det 
ud med fuglefrø og nogle hårde ma-
jskærner havde sat sig fast ved ventil-
erne, så de stod piv åbne.  
Krumtap og plejstænger var heldigvis i 
orden.
Så ud og se på alle de dele, jeg havde 
fået med og fandt to fabriksnye topstyk-
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ker og cylindre. De gamle fejlede in-
genting og kunne godt have kørt videre, 
men for at spare tid, satte jeg de nye 
dele på (det har jeg så senere fortrudt).

De nye og gamle dele på køkkenbordet.
Så er cylinderen på plads.

Topstykket kom på, så nu kan jeg 
næsten høre den i gang.

Resten af  historien kan ses på Sydjysk 
MC Club`s hjemmeside.
Tryk www.smcc.dk derefter tryk på Fo-
rum og derefter vælg BMW R69S.

Om at handle lokalt.
Kaj MC i Sønderborg har været et stort aktiv for vores klub. Kaj selv er æres-
medlem og det skyldes hans utrættelige indsats som roadracingkører med SMCCs 
logo på raceren over alt Europa. Den ærede titel kom til, da Kaj allerede i de tidlig-
ste tider blev nordisk mester. Den ærede søn Kasper og flere gange danmarks- 
mester i motocross. Han har overtaget forretningen fra ”de gamle” og har fort-
sat med at servicere SMCC til mølleløb og tøndeslagning samtidig med, at han 
har meldt sig ind i SMCC. Dette er en god grund til for os SMCC-ere at handle i 
Kaspers butik.

Lidt om afholdte arrangementer: 
Aflysninger har præget tiden siden sidste blad.
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Paven i Irak. Fra Jydske Vestkysten d. 7. marts. 
Det er da den største nyheds-basker i lang tid.

I den her coronatid, hvor intet sker, kan vi godt bruge lidt tid på exceptionelle 
religiøse forhold.
Muslimer mod muslimer og muslimer mod kristne. Og nu pludselig sidder paven 
i Irak over for den meget indflydel-sesrige storayatollah Sistani, hvor de holder 
møde i næsten en time. Sistani er shiamuslim. Iranerne er shia. Den anden gren er 
sunnimuslimerne. I Saudi-Arabien er den gren toneangivende. Mellem de to er der 
flere stridigheder end fællestræk. Skismaet skyldes uenigheden om den rette lære og 
stammer tilbage fra Muhammed død omkring år 700.
Der er megen grøde i den del af  verden. Flere steder afløses gamle fjendskaber af  
samarbejde.
Nogle mener, at oliens fremtid ser dyster ud og at de arabiske lande må finde nye 
veje til overlevelse inden det er for sent. De ledende stater i Mellemøsten består 
netop Iranerne og Saudierne, hvor iranerne nok udvikler atomvå-ben. De stærke 
i den del af  verden er stadig Israel, der støttes af  USA og som allerede har atom-
våben. Saudierne føler sig trængte, og nu er der sket det utrolige, at ærkefjenden 
Israel har fået ambassade i selveste Muhammeds fødeland Saudi Arabien. Ja, men 
hva’pokker. Nu sidder så pave Frans i og taler med storayatollah Sistani om de ret 
mange kristnes vilkår i de arabiske lande. Vi må håbe, at det går fredens vej og at 
al denne grøde vil få en betydning i samme grad som murens fald. Måske er det 
enfoldigt at tænke sådan; men som det har kørt indtil nu, kan det ikke blive ved. 
Enhver kan se, at våbenmagt mod Islamisk Stat og Al-Qaeda er nytteløs. Paven og 
hans organi-sation er et kraftcenter med 1,2 mia. troende. Paven har en vægt, som 
vi udvandede og ofte ligeglade protestanter slet ikke kan matche. Freden skal skabes 
inde fra og kan man opnå nye gode balancer, vil det også smitte af  på de efterhån-
den over 307.000 muslimer i Danmark.     

Fra Barak Obamas selvbiografi: ”Det forjettede land”: Obama siger: Må jeg 
spørge dem Deres majastæt Abdullah bin Abdulaziz Al Saud: Hvordan er det at 
være gift med 12 koner? Svar: Det er mere kompliceret end mellemøstlig politik.

Fra Jydske Vestkysten d. 9. april: En præst skriver: Jeg vil gerne over for be-
folknimgen på kirkens vegne undskylde, at skærtorsdag, langfredag samt første og 
anden påskedag falder midt i påskeferien.
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Maj

Søndag d. 2. maj: Torvet i Süderlügum. 
Hold selv øje.

Fra d. 13. maj: Sauerland med Steen. 
Steen melder ud med, hvad det bliver til.

Onsdag d. 19. maj 
afholder Frank Madsen pensionisttur. 
Se fast arrangement inde i bladet.

Juni

På grund af  tidens coronaproblemer har Karina haft problemer med kalenderen. Det er, hvad 
Mette tillader, og hvad arrangørerne synes, hvad vi kan. Såden her er det blevet, og man skal holde 
øje med hjemmesiden og Facebook.

Oldtimerløbet i Gråsten er aflyst.

Onsdag d. 12. juni: Mølleløbet 
hos Bjarne Beck. Der vil komme infor-
mationer på hjemmesiden.

Onsdag d. 16. juni fra kl. 18.00. 
Der er grill på vingården i Genner hos 
Henrik og Pia. Se inde i bladet.

Lørdag d. 26. juni kl. 10.00 storketur 
med Bent Holm fra Bolderslev Rastep-
lads. Grill hos Guzzi Helge bag efter. 
Hav selv kød med. Måske er det for-
nuftigt, at tage bestik mv. med. Resten 
klarer Helge.

Søndag d. 4. juli. Jordbærtur med Steen. 
Yderligere information kommer på 
hjemmesiden.

Onsdag d. 14. juli kl. 19.00. Grill 
hos Henning Thiesen i Guderup. 
Tilmeld dig på tlf. 42409397 eller 
61859413.

Lørdag d. 24. juli. 
Denne weekend er der Touring Camp. 
Man klarer alt selv.

Onsdag d. 4. august. Grill i Åbæk. 
Karina kommer med mere i august-
bladet. 

Juli
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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 Karina 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.

• Stranden i Åbenrå er altid parke-
ringspladsen ved Gammel Flens-
borgvej og ikke under sejlet.

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

De unge drenge på Norges turen.

Kørsel fra Åbenrå strand 
kl. 19 på onsdage: 
Husk de ugentlige onsdagskøreture 
fra parkeringspladsen over for strand-
en i Åbenrå.
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Coronaen har igen i februar lukket 
Vilmkær grænse ved Fårhus.

Bestilling af  Cap’s mm.

På grund af  uklarhed m.h.t. sweatshirts og t-shirts er der for nuværende ingen  
procedurer. Vi kan anbefale selv at anskaffe trøje og selv at sy stofmærke på.

Følgende kan bestilles ved henvendelse til 

Allan Michelsen på
Mail: acmichelsen@gmail.com
Mobil: 25137914

Cap'en er sort med hvid og røde striber og SMCC-logo  
broderet foran. Denne i sig selv koster kr. 125,-

Vil man have navn på siden, kan vi også være behjælpelig med 
dette mod en merpris på kr. 30,-

SMCC klistermærke koster kr. 5,-   
SMCC stofmærke koster kr. 25,-
   
SMCC oplukker koster
Pris: 30,-
 


