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 75 års fødselsdag:
Medlem Chr. Jørgensen, Nordborg 
blev 75 år.
Klubben ønskede til lykke med en 
Gammel Dansk.
Chr. Jørgensen takkede klubben for 
flasken.

Blev glemt i sidste blad ?
Mølleløbet.
Dette gik godt og tak til Als Nimbus 
Club for arrangementet og tak til 
Roberts MC for kaffe og rundstykker.

Redaktørens firkant:
På samme tid / sted sidste år, meddelte 
jeg min afgang som redaktør, nu et år 
efter sidder jeg stadig her og skriver. 
Det skyldes 1. At der ikke meldte sig 
en afløser. 2. At bestyrelsen og i som 
medlemmer har været rigtig gode til 
støtte mig. Specielt har Poul og Teddy 
fået struktureret alt bestyrelsesarbejde 
så det kører på skinner. Jeg skrev også 
at jeg gerne ville fortsætte med vores 
hjemmeside, men netop her har vi fået 
en "kanon" afløser, nemlig Bjarne Chri-
stesen (bjarne@bc-data.dk) som også 
har den fornødne "knowhow ". 

Jeg har i 2005 aldrig manglet stof til 
bladet, tværtimod har der været over-
skud. Der har været mange arrange-
menter, som ikke efterfølgende har 
fået plads her i bladet, så moralen må 
være, hvis man vil vide, hvad der sker 
må man selv tage med.
Set i bakspejlet har det været en rigtig 
god sæson for klubben, selvom vi 
stadig har brug for nye ideér, og nogen 
der tør lave en tur, lang som kort.
Når jeg ser på andre MC-klubber´s 
medlemsblade, ligger vores absolut i 
TOP 10, det skyldes jeres materiale og 
arbejde, så jeg tager gerne et år mere 
som redaktør.

Venlig hilsen Knud Oluf Petersen
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Leder:
For øjeblikket er efteråret startet. 
I hvert fald er den sidste formelle 
sommermåned (august) forbi.
Benzinpriserne har taget 
himmelflugten. Overordnet set 
er vi vel godt kørende med 
den benzinøkonomi, der hører 
motorcykler til. Godt ens hobby ikke er 
amerikanerbil.
Jeg tror ikke, at benzinpriserne 
kommer tilbage til det gammelkendte 
niveau. På et tidspunkt bliver 
acceptable dieselmotorcykler nok 
til at købe. Jeg læste for et stykke 
tid siden om den indiske Enfield 
dieselmotorcykel med 80 km pr. 
liter. Journalistens begejstring var 
stor for den del. Han sluttede med, 
at den var alle tiders blot han kunne 
slippe for selv at have en sådan. 
Den kunne ikke slå en bule i en blød 
hat. Den var altså ikke acceptabel; 
men lad os vente og se. Acceptable 
dieselmotorcykler er garanteret 
allerede udviklet.
De, der følger klubbens aktiviteter på 
hjemmesiden må have bemærket det 
nye niveau for information. Vor nye 
webmaster Bjarne Christesen har 
godt fat om den del og for det andet 
er han og fru Gurli særlig aktive med 
hensyn til arrangementer inden og 
uden for klubben. Bjarne leverer også 
mange interessante links. Han er 
godt orienteret og det kan man se af 
hjemmesiden. Desuden er der godt 
pyntet op med passende billeder. Tak 
til Bjarne for arbejdet. 

Her hvor jeg sidder og skriver 
er Sydslesvig turen det næste 
arrangement . Når bladet er ude, 
er turen overstået. Der er som 

ofte før opstået en fejl som alle 
på læsetidspunktet har opdaget. 
Nemlig den at Sydslesvig turen i 
det foregående blad annonceredes 
med, at  »nærmere orientering følger 
i næste blad«. Der kom ikke noget 
næste blad. Det var nemlig for tidligt. 
Resultatet blev, at rettelsesblad måtte 
udsendes inden turen. Godt nok har 
vi god økonomi og høj energi; men 
pengene og energien skulle jo ikke 
gerne gå til unødige frimærker og 
molboarbejde.
Vi må erkende, at når flere er 
engagerede og travlheden er stor (og 
det er fritidsarbejde)vil der fortløbende 
ske fejl. Fejlene opdages efterhånden 
som informationerne søges. For 
eftertiden vil vi ikke sende korrektur 
ud. I stedet vil rettelser fremgå af 
hjemmesiden. Folk, der ikke har 
computer med internetadgang kender 
bestemt nogle, der har. Er det ikke 
tilfældet kan man ringe til den tur-
ansvarlige Verner Jensen eller et 
andet medlem hvis telefonnummer 
fremgår af Kubikken.
Håber vi ses til generalforsamling, 
julestue, gule ærter osv, osv, osv.

Hilsen Poul Petersen.

Har i husket at vinterklargøre MCén.
Redaktøren
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Henrik Hoffmann interviewet.

Henrik bor i 
Stormsgårde. 
Det ligger tæt på 
noget, der hedder 
Tågholm, så vejret 
må betyde en 
del. Der var også 
fl ere vindmøller. Vi 
havde en gang et 

medlem fra Tågholm. Han har ligesom 
Henrik været landmand. Han gik under 
navnet »Æ buun fra Tågholm«. Som 
Henrik skiftede han erhverv (han blev 
præst).
Vi havde aftalt interviewet til d. 
1/10. Da var der nemlig Sort Sol 
arrangement hvor klubturen gik til 
Møllehus. Startstedet til det var netop 
Grill-rastepladsen vest for Bolderslev 
ganske tæt på Stormsgårde. Intet 
var mere nærliggende end at koble 
interview og Sort Sol sammen (selv 
om jeg ikke kunne komme med på 
selve turen ville jeg ønske god tur til 
deltagerne). Vejret var pragtfuldt op til 
denne lørdag og efter vejrmeldingen 
også dagene efter. Men meldingen 
netop denne lørdag ikke god.
Nå: Om morgenen d. 1/10 stod regnen 
ned i stænger. Netop som jeg skulle af 
sted ringer min mor og siger, at hendes 
bil er gået i stykker og at jeg skal kikke 
på den. Ind til Alnor og se på sagerne. 
Her efter tilbød jeg hende at jeg godt 
kunne køre med hende i Brugsen for 
at handle. Henrik var indforstået med 
en halv times forsinkelse. 
På vej ud til Henrik blev vejret 
bedre og bedre. Da jeg kom frem til 
Stormsgårdevej nr. 42 og skiltet med 
»Produktudvikling« strålede solen.
Jeg blev modtaget af manden selv:

Henrik havde lige haft gæster, så 
der var rigelig med kage levnet efter 
dem. Huset er kæmpe stort. Det 
indeholder en del malerier og anden 
kunst. Der er også et fl ot arrangeret 
»manderum« hvor han kan sidde 
med sin søn og få sjusser fra det 
indmurede skab. Her må desuden 
ryges tobak.
Henrik er 57 år, opvokset i Århus 
og gift med Marianne, der er 
sygeplejerske i Åbenrå. Af børn er 
der 3 piger og en dreng, alle mellem 
22 og 36 år. Børnebørn er der 3 
stk. af. De er mellem 0 og 6 år. Af 
sammensætningen ses, at Henrik er 
bedst til piger, kun 2 af hankøn incl. 
Henrik. I alle generationerne er der et 
sæt tvillinger.
Erhvervsmæssig er Henrik formelt 
fuldblods landmand med landbrugs 
skole, grønt kort og det hele. Han 
har drevet stedet hvor de bor som 
landbrug gennem 15 år. Mekanikken 
har altid haft Henriks interesse og 
det med dyr var han ikke så god til. 
Henrik har ved siden af det egentlige 
landbrug drevet maskinstation både 
med egne maskiner og også med 
store maskiner for »Foderstoffen«.
Henrik fi k også arbejde på 
Sønderjyllands Maskinfabrik (SM) 
i Hjordkær. Her mødte han Bjarne 
fra seneste interview, der jo altså 
anbefalede Henrik som interviewoffer.
Henrik gik i lære (for 20 år siden) som 
klejnsmed under den såkaldte voksen 
lærlinge ordning og blev færdig med 
det. Senere tog Henrik uddannelse 
som maskinteknikker og blev ansat 
som sådan på maskinfabrikker. 
Arbejdet blev noget med pumper og 
det har delvist fulgt ham siden. Især 
som produktudvikler.
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Ud over MC har Henrik roning som 
hobby. Han er instruktør i Åbenrå 
Roklub inden for kajaksejlads. 
Roningen optager den væsentlige 
plads hvor der også er en del ansvar. 
Jeg fi k et hurtigt kursus i tur-kajakker 
(hurtigste) og hav-kajakker. Henrik 
påstår, at han har rekorden for rundtur 
om Als i en hav kajak (såkaldte Als 
rundt på 24 timer). Han tog den fra 
kl. 2 nat til kl. 22 samme dag. Henrik 
ligner jo heller ikke nogen slapsvans. 
Vi ser også hans energi, når han 
danser med alle på vore ture.
Af motorcykler er der en Suzuki VZ 
800 samt en Ariel 350 cc fra midten 
af 50-erne. VZ-eren bærer præg af 
Henriks opfi nder gen. Der er en hel 
del smarte ting på den, som han selv 
har lavet. Bl.a. en fi ks kasse med låg 

og slå på styret til 
pibegrejet.
Interessen for MC 
springer ud af 
teknik interessen. 
Det hele startede 
med 150 cc MZ. 
Desuden har der 
været 250 cc DKW 
samt NSU Prima 
scooter. Ellers er der 
ikke andre større 
fritidsinteresser (ja 
opfi ndelserne er der 
jo nok i baghovedet 
hele tiden).
I dag er Henrik 
formelt selvstændig 
smedemester. Der 
er et værksted 
på gården med 
det nødvendige 
grej for den side 

af sagen. Der er standardprodukter 
som staldvinduer, riste m.v. med 
kundens navn på. Desuden er der 
arbejder hentet hjem efter tilbud samt 
almindelig timelønsarbejde.
Der var tørreapparater til proteser fra 
et hospital, hejseværk til at sætte 3 
robåde på hylder pr. gang hvor der er 
krav om sikkerhedsanordninger mod 
nedfald. 3 både koster 400.000 kr.
For en fødevarefabrik udvikledes ny 
emballage, der lader sig tømme helt 
efter afsluttet brug. Emballagen bliver 
mindre og mindre under brug. Der var 
også en kassemaskine, der lavede 
emballagen efterhånden som den blev 
fyldt op. På den måde er kassen altid 
fuld efter afslutning og man er fri for at 
fylde efter med fl amingestykker.
Desuden stod et »støvsugerprojekt«. 
det havde til opgave at suge skaller 

Henrik og hans MC, som de fl este kender ham.
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og snegle væk fra riste i forbindelse 
med kraftværkers kølevand. Det blev 
ikke solgt. Desuden var der presser til 
halmbriketter og han havde lavet en 
fjeder, der blev svagere jo længere 
den blev trukket ud. Sådan en er der 
behov for mange steder.
Som alle ved, har landmænd ikke 
tid til at vente. Store gyllevogne skal 
fyldes op i en fart. Henrik har lavet 
pumpesystemer, der kan fylde 35 tons 
i gyllevognen pr. minut (ja minut). Man 
kan sagtens få elmotor og pumpe, 
der kan. Problemet er de systemer, 
der henter og afl everer vællingen. Det 
blev løst.
Flere så artiklen i august i Jydske 
Tidende om Henrik og hans projekter. 
Det var gyllebehandlingsprojektet. 
Tankevirksomheden optages i dag af 
projekter omkring tørstof separering 
i gylle. Der er mange penge i det, 
både for at få det udviklet samt senere 
i profi t hvis det lykkes. En større 
dansk fabrik har været både ude og 
inde; men er nu kommet tilbage for 
at samarbejde om projektet. Firmaet 
fandt i øvrigt Henrik via et tysk 
tidsskrift. Der er endnu ikke tid til at 
komme på offentlig forsørgelse. Vi 
må håbe på iværksætterens succes. 
Som Jørgen Clausen, Danfoss siger: 
Det er iværksætterne og deres idéer, 
der skal sikre overlevelse til os andre 
(tryghedsnarkomaner).
Henrik anbefaler Poul fra Tinglev 
(Harly) som næste offer.
Poul Petersen 

Den Botniske bugt rundt !                  
     14-21/06-05
Turen starter vel egentlig der , hvor et 
fremtrædende klubmedlem  driller mig 
med at min i 2004 erhvervede BMW  
K100 blev kørt for lidt. Han mente faktisk 
den endnu ikke havde været uden for 
bygrænsen. Lidt var der om snakken , 
cyklen var blevet rørt alt for lidt.  Et kik 
i kalenderen viste jeg kunne holde ferie 
i op til 10 dage  midt i juni måned . Lidt 
inspireret af artiklen fra Hans Skrydstrup 
om hans rejse op gennem Sverige til 
Nordkap , men med ønsket om at se de 
Baltiske lande også, fandt jeg frem til 
en rejse der skulle føre mig gennem 7 
lande før jeg var hjemme igen. Rejsen 
blev udmålt på kort til ca. 4000 km , den 
endte på lige knap 5000 km inden jeg 
var hjemme igen.
      Pakket med telt , proviant gryde 
, kedel og gasblus tager jeg så af 
sted tirsdag d. 14 Juni . For at det 
fremtrædende klubmedlem ved selvsyn 
kan se at jeg virkelig tager af sted , 
tropper han selvfølgelig op og er så 
venlig at lede mig ud over byskiltet 
Aabenraa. I strålende solskin; det blev 
egentlig kendetegnet for hele turen, 
strøg jeg efter at have tanket i Nyborg 
, ud over lavbroen mod Sjælland 
, men hvad var det ? noget røg af 
lygtehuset og fl øj forbi min næsetip. 
Ret hurtigt konstaterede jeg det var en 
plastik-indkapsling omkring forlygten 
, der havde løsnet sig og var røget 
af.(Nå derfor det sure udtryk på 
forside billedet af forrige udgave af 
Kbikken. "redaktøren") Jeg kunne 
ikke så godt stoppe op da det jo var 
på motorvejen, men ærgerlig start på 
turen var det, og det fremmede jo ikke 
ligefrem aerodynamikken omkring 
lygtearrangementet. I Malmø straks 
efter betalingsstedet holdt jeg rast og 
konstaterede at hele lygten havde løsnet 
sig og at det faktisk var lygten der havde 
skubbet denne plastinddækning ud. Nå 
men et senere opkald til en forhandler i 
Tyskland viste at en sådan inddækning 
ikke var særlig dyr , og sagtens kunne 

Østersøen rundt.
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fås til en årgang 1983.
        Jeg havde lidt håbet på at kunne 
nå Gævle nord for Stokholm inden 
aftenstid , men den lidt sene afgang 
fra Aabenraa ( kl. 09.30) , betød at 
det første rast blev vest for Stokholm  
faktisk på en rasteplads hvor der var 
borde og bænke . Helt nede i bunden 

blev det lille 60 sekunders telt slået op 
( senere med lidt øvelse kunne det slås 
op på 50 sekunder).Klokken var henad 
23.30 tiden så jeg havde travlt inden det 
blev for mørkt , med undren kunne jeg 
se at det faktisk ikke blev helt mørkt , 
så madlavning teltopstilling m.m kunne 
alt foregå uden brug af lygte. Et 12 volt 
strømudtag var blevet etableret før 
turen, så var der strøm til opladning af 
mobiltelefon samt strøm til evt lygte.
Turen var tænkt som en økonomisk 
rimelig billig tur , og helst sådan lidt på 
spejdermaner altså ikke noget med 
campingpladser men noget med at 
fi nde et » egnet sted« at slå lejr for 
nattene .          Et helt opskåret rugbrød 
, franskbrød pålæg bananer m.m 
var alt anbragt i en kasse i den ene 
sidetaske. Provianten holdt helt ned 
til bunden af Finland ( Helsinki) Inden 
turen var lejerne i generatoren blevet 
skiftet. En mislyd var blevet lokaliseret 
derfra . Desværre skete der det at der 
på andendagen af turen opstod en 
mislyd fra motorens forkant , det var 

jeg meget ked af for der var mindst 
3500 km hjem endnu. Jeg overvejede 
meget om turen skulle afbrydes , jeg 
havde en mistanke til at knastkædens 
kædestrammer og glideskinnen havde 
defekt . Jeg havde dog også læst at der 
kunne køres fl ere tusind km. med disse 
defekter . Godt lød motoren ikke , men 

jeg satte min lid til at når der står 
BMW på tanken så måtte det være 
kvalitet , med det i baghovedet 
fortsatte jeg turen..Via Gævle 
nord for Stokholm gik turen op 
langs østkysten. I en by i en stille 
gade med huse på begge sider 
holder jeg og ser på kort ( ikke 
noget med GPS her , nej alle kort 
er lånt på biblioteket) , en mand 
der har siddet i sin have kommer 
hen for at snakke. Han fortæller 
og viser på kortet hvilken vej jeg 
skal følge , det ender med han 
henter et af sine egne kort som 
han absolut vil have jeg tager med 
. Jeg takker , men inden jeg får 

lov at køre igen (han snakker meget) 
, skal jeg lige se hans mc. Den står i 

garagen. Jeg synes egentlig jeg har 
lidt travlt med at fortsætte , men er 
nødt til at følge efter. I Garagen står 
en velpudset Yamaha 1200 shopper , 
med for over 40000 svenske kroners 
ekstraudstyr fremhæver han med 
stolthed i stemmen. Jeg roser cyklen,og 
får omsider lov at køre videre og holder 
rast ved aftenstid i ( Omkring ) Umeå.
     Næste morgen tidlig op og af sted 
, motoren skraller lystigt jeg er lidt 
bekymret , men er også bekymret 
over en anden ting nemlig min bagdel. 
Efterhånden er den blevet temmelig 
øm af at sidde så mange timer i sadlen 
, og der var jo langt endnu Jeg kunne 
allerede på nuværende tidspunkt 
konstatere at mit sæde ikke hører 
under kategorien komfortsæde. Mit 
held er det at BMW en er udstyret 
med en styrtbøjle omkring motoren. 
Ved at lægge benene op på denne 
kan man sidde med helt strakte ben , 
eller man kan sidde med benene langt 
fremme som på en Harley (uden dog 

jeg satte min lid til at når der står 
BMW på tanken så måtte det være 
kvalitet , med det i baghovedet 
fortsatte jeg turen..Via Gævle 
nord for Stokholm gik turen op 
langs østkysten. I en by i en stille 
gade med huse på begge sider 
holder jeg og ser på kort ( ikke 
noget med GPS her , nej alle kort 
er lånt på biblioteket) , en mand 
der har siddet i sin have kommer 
hen for at snakke. Han fortæller 
og viser på kortet hvilken vej jeg 
skal følge , det ender med han 
henter et af sine egne kort som 
han absolut vil have jeg tager med 
. Jeg takker , men inden jeg får 

lov at køre igen (han snakker meget) Luksus camping med udestue.

Østersøen rundt.



-Kubikken Kubikken-

at drage sammenligning ) , og på den 
måde afl aste rumpetten. De sidste 
300 km. op til toppen af den botniske 
bugt Haparanda , er meget øde , der 
er langt mellem tankstationerne så 
det er med at tanke når det byder sig 
hvad enten man er » trængende« eller 
ikke.  Det var her på denne strækning 
jeg første gang kommer til at opleve 
sporriller i vejene , altså disse hjulspor 

den tunge lastvogntrafi k laver. Heroppe 
kører der mange tunge lastvognstog 
med grantræer. Det var også heroppe 
hvor vejen fra at have været 2 sporet 
pludselig udvider sig til at blive 5 
sporet eller det der er mere.  Dette 
specielle stykke vej kan bruges som 
landingsbane for store fl y..En speciel 
følelse at køre på denne landingsbane 
, jeg fi k helt lyst til at køre ræs !.Vel 
gennem Haparanda kører man uden 
videre ind i Finland. Nu opstår der et 
andet og ret irriterende problem. Inden 
afrejsen havde jeg hævet euro 
og dollars , og ladet vores visa-
hævekort blive hjemme . Havde jeg 
dog bare gjort det omvendt. Alle 
steder dvs. Sverige, Finland de 3 
baltiske lande , Polen  og Tyskland 
kan man bruge visa kort til næsten 
alt , men i Finland , de 3 baltiske 
lande samt Polen tager de ikke 
mod euro eller dollars , så der stod 
jeg nu med mine talenter , og måtte 
ind i banker og vekselbutikker for at 
få lokal møntsort. I bagklogskabens 
skarpe lys kan jeg godt se det ikke 
var ret smart at lade visa kortet 
ligge derhjemme , omvendt må 
man sige at jeg fi k talt med en masse 

mennesker under omvekslingerne. 
I Letland var jeg virkelig på den og 
manglede til betaling af benzin , 
tankstationen ville ikke have andet end 
lokal møntsort  (og så visa kort) , et par 
unge knægte der også var på tanken 
for at tanke forstod situationen og ville 
da gerne veksle mod euro.  De ringede 
en bekendt op fi k kursen , som jeg 
synes var rimelig ( havde ligesom ikke 
andet valg) så vi byttede valuta , jeg var 
glad og kunne så køre 330 km videre 
inden der skulle tankes igen. En del 
af øvelsen hele turen bestod således i 
at holde check på benzin og valutaen. 
I Litauen vekslede de møntsort uden 
vekselgebyr  ha- der kunne de danske 
banker lære noget.
                  Vejene i Finland er helt fi ne 
, landskabet er meget fl adt , ligesom 
i Nordsverige er der også her meget 
nåleskov , ruten ned gennem Finland 
følger Oulu , Jyvæskyla , Lahti , Helsinki 
(Helsingfors). Ruten er valgt således 
for at se en del af disse mange søer.  
Overnatning i Finland foregår således 
. Teltet stilles op under stor tumult 
med myggene som hovedaktører. Når 
luftmadras sovepose proviant m.m 
er klar til at komme ind i teltet  lynes 
myggenettet delvis fra og det hele kyles 
ind i løbet af 5 sekunder hvorefter der 
skyndsomst lynes til igen. Derefter 
løber man selv lidt rund og får basket 
myggene af sig for derefter at drøne ind 

man sige at jeg fi k talt med en masse 

Sporriller på fl ere cm i højdeforskel

Det er jo de mange søers land

Østersøen rundt.
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i teltet og lyne til. Det gik faktisk rigtigt 
godt og jeg har ikke brugt nogen form 
for myggespray balsam m.m.  En gang 
var jeg vel optimistisk. Jeg var kørt ind 
i en skov , i en lysning mente jeg at 

kunne stille teltet op .Der var mange 
myg men det var ikke det eneste , et kik 
i skovbunden afslørede myre så store 
som jeg ved ikke hvad , det afgjorde 
sagen og jeg kørte off road ud af skoven 
igen.
         I Finland taler de rimeligt godt 
engelsk. Planen var nu at tage båden 
fra Helsinki til Tallin i Estland. På et 
kort jeg havde, var sejltiden opgjort til 
4 timer , men det viste sig at være en 

katamaran-fl yvebåd jeg skulle med, så 
overfarten blev dermed reduceret til 
100 minutter. Det betød samtidlig at mc 
en skulle sikres meget godt . Det blev 
den ved at der blev spændt en gjord fra 

den ene side af cyklen op over sadlen 
og ned på den anden side. Do you 
have some gloves , spurgte matrosen 
( handsker til at lægge imellem gjorden 
og sadlen), hvorefter han bare spændte 
til så sadlen stod op i en bue. Thats 
necessary ,var hans kommentar. 
Jeg var glad for jeg sidste år havde 
renoveret min centralstøttefod , de har 
det nemlig med at knække på denne 
model. Centralstøttefoden ( og sædet ) 
holdt og vi ankom vel til Tallin.
           Jeg havde lovet at ringe hjem en 
gang om dagen fra mobiltelefonen . Jeg 
havde taget min fi rmatelefon med , hvad 
dækningsområder mit fi rma er tilsluttet 
ved jeg i skrivende stund ikke , men da 
jeg nåede midt ned i Finland forsvandt 
antennesignalet , det blev således ikke 
muligt at ringe hjem igen før jeg nåede 
den tyske grænse ( det gamle DDR). 
Det var ikke så smart fordi nu kunne 
vi hverken ringe eller sms sammen og 
der gik et par dage hvor min kone ikke 
hørte fra mig , hvilket virkelig gjorde 
hende urolig.Turen fra Tallin blev lagt via 
hovedvej nr 2 til Tartu og derfra til Riga. 
En voldsom omvej , men jeg ville gerne 
ud på landet og se hvordan der så ud 
der. Estland og Letland er også rimelig 
meget nåletræsbevokset og med en del 

udyrkede marker . Vejene er sådan 
la-la , men de skulle vise sig at blive 
meget værre (Polen). I de baltiske 
lande vil de helst have nyt , de gamle 
huse får lov at stå , dem restaurerer 
man ikke på, egentlig virker det som 
befolkningen gerne vil være som 
vesteuropærerne. I øvrigt er de fl inke 
og hjælpsomme i Estland og Letland 
. Befolkningen i Litauen er lidt mere 
afvisende. På intet tidspunkt i de 
baltiske lande følte jeg mig nervøs 
eller ubehagelig til mode.  I disse 
lande kan man endnu se hø blive 
slået i bedste Morten Korch stil hvor 
tærsken bliver trukket af heste . Hø 

bliver stakket på markerne for tørring.
         Som noget helt unikt ses der 
storke i alle rederne på husgavlene , 
og i reder på skorstene og høje stager 
. Der ses storke gå i de lavvandede 

katamaran-fl yvebåd jeg skulle med, så 

udyrkede marker . Vejene er sådan 
la-la , men de skulle vise sig at blive 
meget værre (Polen). I de baltiske 
lande vil de helst have nyt , de gamle 
huse får lov at stå , dem restaurerer 
man ikke på, egentlig virker det som 
befolkningen gerne vil være som 
vesteuropærerne. I øvrigt er de fl inke 
og hjælpsomme i Estland og Letland 
. Befolkningen i Litauen er lidt mere 
afvisende. På intet tidspunkt i de 
baltiske lande følte jeg mig nervøs 
eller ubehagelig til mode.  I disse 
lande kan man endnu se hø blive 
slået i bedste Morten Korch stil hvor 
tærsken bliver trukket af heste . Hø 

bliver stakket på markerne for tørring.

Kaffe pause!!

Østersøen rundt.
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områder og der ses storke gå på 
markerne blandt køerne. Antallet af 
storke i de baltiske lande samt Polen 
er så mange , at jeg til sidst ikke gad 
stoppe op for at fotografere dem , men 
blot nød deres tilstedeværelse under 
min tur gennem disse lande.
  Egentlig havde jeg russisk visum med 
i sidetasken. Visum til Rusland via St. 
Petersborg og visum til den lille østersø-
enklave Kalininggrad.  Via fi nske 
bekendte var jeg blevet frarådet at køre 
rundt i Rusland alene , på internettet 
kan der læses beretninger om de kvaler 
rejsende har haft  ved gennemrejse af 
Rusland. Visa som man køber gennem 
specielle rejsebureuer og som er 
godkendt af den Russiske ambassade 
viser sig ofte at skulle ændres mod 
klækkelig merbetaling ved den 
Russsiske grænse , plus op til 4 timers 
ventetider gjorde at jeg valgte Rusland 
fra. Endvidere , skulle raslelyden fra 
motorens forkant udvikle sig yderligere , 

med havari til følge , så skulle det i hvert 
fald ikke ske inde i Rusland.
               Turen udenom enklaven 
Kaliningrad går via Marijampole 
til grænseovergangen Sangruda. 
Her møder jeg en meget stram 
grænsevagt der her ligesom i de andre 
baltiske lande vil se pas og original 
registreringspapirer. En kilometer 
efter grænseovergangen fi nder jeg et 
overnatningssted bag en skovtykning op 
ad en lang grusvej.
                Vejene i Polen er markant 
dårligere end i de andre lande på 
turen . Der var dybe sporriller efter 
tung lastvognstrafi k , så dybe at de 
kunne være farlige hvis man ikke ramte 
dem rigtigt . Brostenbelagte veje hvor 
brostenene lå hulter til bulter. Unge 
karseklippede drenge der drøner rundt 
i store BMW biler ,hvor har de dem fra 
? , samt et mistroisk folkefærd , gør 
oplevelsen Polen til noget negativt. 
Egentlig opfatter jeg Polen som det 
fattigste  af de baltiske lande , jeg valgte 
at snuppe Polen på en dag. Det var 
nær ikke lykkedes , en strækning på 
180 km. som de kaldte regionalvej( en 
af de større ) var i elendig forfatning 
, tog 5 timer at gennemkøre, og det 
stillede endog meget store krav til 
støddæmperne . Dette kombineret 
med at polakkerne kører som om de 
ingen kørekort har erhvervet , gjorde 
at kørsel på disse veje ikke var nogen 
udpræget fornøjelse.Jeg nåede den 
sidste by Szczecin ved midnatstid ,. fra 
denne by og til grænsen til Tyskland er 
der en strækning på 20 km. hvoraf de 
10 er på støbte betonplader der ligger 
hulter til bulter. På vejskilte var der godt 
nok vist ujævn vej , og hastigheden 
skulle derfor reduceres til 100 km. i 
timen. Vejen var så elendig at jeg kun 
kunne holde 30-40 km. i timen , dette 
stående på fodhvilerne.Jeg har til dato 
ikke oplevet så dårlig vejbelægning som 
denne , og blev faktisk ret irriteret på 
polakkerne .Jeg og cyklen overlevede 
Polen , kort efter grænseovergangen 
i Tyskland (DDR) , fandt jeg i mørke , 
men i fuldmåne en overnatning på en 

områder og der ses storke gå på 
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fodboldbane .
                  Det gamle Østtyskland er 
i forhold til Polen og de baltiske lande 
kendetegnet ved at de fl este skove er 
fældet og alt landbrugsjorden er udlagt 
til meget store marker .

Efter kort tids kørsel næste morgen 
fandt jeg en helt ny motorvej der førte 
i retning Schwerin. Det var kræs , 

specielt efter de dårlige veje i 
Polen. 
Det gamle DDR gjorde jeg ikke 
noget videre ud af , min kone og 
jeg har gennemkørt området i bil 
fl ere gange.

Status : Strålende sol hver dag 
på nær en tordenbyge i Littauen 
gjorde at turen var en fornøjelse.
   De baltiske lande er bestemt et 
besøg værd , mange forstår ikke 
engelsk.
    Kørte ca. 625 km. i snit per dag 
, det var mere end hvad bagdelen 
kunne holde til.
     Strækningen på ca. 5000 km 
blev gjort på 8 dage.

     Færgen mellem Helsinki og Tallin 
koster 61 euro.
      2 gange visum til Rusland  koster 
1165 kr.  Visum fås hos ALT-rejser.  
www.altrejser.dk 
      Fik organiseret et kursus hos min 
dæk leverandør inden afrejsen . Han 
instruerede mig i hvordan 
       et slangeløst dæk skal lappes , 
samt de lappemidler, co2 patroner m.m. 
man bør have med .

       Visa kort kan bruges 
på alle tankstationer 
, samt i de større 
forretninger.
       Gyldigt pas samt 
original registreringsattest 
på mc.
       Internationalt 
forsikringskort ( det 
er grønt) , fås hos dit 
forsikringsselskab.
        Broen over 
Storebælt :  105 kr.   
denne takst er den nye 
billigere pr.d. 14/6-05.
         Broen over Øresund   
:   130 kr.
              
                                     
                                      
                  D. 28-06-05  
G.Uekermann.

92016 - 87655 = 4361 km

Forfatteren i egen person
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fra privat område. Knud Oluf kørte 
sidst. Han nød synet af den 1,5 km. 

lange række af MC-er 
foran sig. Af uheld var der 
kun noget i forbindelse 
med selvopklappelige 
sidestøttefødder og 
samme i løs grus. Ellers 
hyggede folk sig. Der 
var ikke den store lyst til 
hele tiden at fare rundt på 
MC-en. Når først folk var 
plantet og snakken gik var 

det tilstrækkeligt. 

Der var fra deltagere ønske om 
besøg i Sankelmark hvor træfninger 
foregik i krigen i 1864 (den danske 
hær standsede den østrigske hær 
efter rømningen af Dannevirke). 
Besøget var problematisk pludselig 
at få arrangeret. Vi kan passende på 
et tidspunkt lave en historisk tur for 
interesserede.

Selve turen:
Første stop var hos MC forhandler 
Wilhelmsen i Oversø. Meget passende 
idet hr. Juhler havde tabt en skrue. 
Der var mange MC-er at kikke på 
og de fl este så dyre at de er næsten 

uopnåelige for danskere. Jeg 
ved ikke om der også fi ndes 
almindelige motorcykler i 
Tyskland.

Næste stop var Dannevirke og 
museet. Entré 1 euro pr. person 
(gruppepris) som klubkassen 
betalte. Mest interessant for 
mange var plancher med 
oplysninger helt tilbage fra 600 
tallet om utallige krige og tvister 
mellem danske og udenlandske 

Efterårets Sydslesvigstur d. 24. 
september.

Der var mange deltagere (40 stk.) 
og vejret var usædvanlig godt. Om 
det store fremmøde skyldtes den 
eftersendte oplysningsseddel som 
følge af de manglende oplysninger i 
Kubikken skal jeg lade være usagt.
Ved afgangen fra Kruså  plantede 
vi os i en lang række med tre mand 
iført klubbens indkøbte selvlysende 
veste. De tre var strategisk placeret i 
fl okken. Det virkede godt. Den sidste 
holdt radiokontakt med ham i midten 
og omvendt. Der var således ingen 
problemer med de, der momentvis 
blev tilbage i skiftende lysreguleringer. 
Jeg følte heller ikke store problemer 
for overhalende bilister. Kun en hidsig 
bavian følte sin ret til at mase igennem 
fl okken i forbindelse med udkørsel 

lange række af MC-er 
foran sig. Af uheld var der 
kun noget i forbindelse 
med selvopklappelige 
sidestøttefødder og 
samme i løs grus. Ellers 
hyggede folk sig. Der 
var ikke den store lyst til 
hele tiden at fare rundt på 
MC-en. Når først folk var 
plantet og snakken gik var 

Der var mange deltagere (40 stk.) 

uopnåelige for danskere. Jeg 
ved ikke om der også fi ndes 
almindelige motorcykler i 
Tyskland.

Næste stop var Dannevirke og 
museet. Entré 1 euro pr. person 
(gruppepris) som klubkassen 
betalte. Mest interessant for 
mange var plancher med 
oplysninger helt tilbage fra 600 
tallet om utallige krige og tvister 
mellem danske og udenlandske 
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konger og den korte årrække der 
reelt var mellem hver. Der har jo 
næsten været krig hele tiden og 
Dannevirkevolden har været af stor 
betydning. Museet gjorde meget 
ud af hvorledes det hele har set 
ud i funktionsagtig stand som man 
formoder det var. I senere krige op til 
og med Anden Verdenskrig har volden 
været anvendt som forsvarsværk.

Tredje stop var Arnæs på nordsiden 
af Slien. Bestyrelsesmedlem William 
førte an på turen syd om Slien 
gennem Eckernförde over Kappel og 
til Arnæs. William kender også alle 
vejene i området som følge 
af et helt liv med kørsel af 
mursten fra vore teglværker. 
Vi gjorde holdt på besøgs 
parkeringspladsen lige uden 
for byskiltet. Byen er en 
hyggeby af næsten karakter 
som den gamle by i Århus. 
Alle besøgenes biler kan 
simpelt hen ikke være der.

Hvad der egentlig foregik 
i byen ved jeg ikke. Mon 
ikke folk har hygget sig 
gevaldigt. Jeg måtte tilbage 

til Dannevirke for at sikre mig mit 
glemte fotoapparat (haft det i 25 
år). Det var væk. Billetpersonalet 
havde ikke set det; men de fi k 
min adresse og ringer hvis det 
dukker på. Jeg skal have ringet 
til Slesvig politi. Måske bliver det 
indleveret.

Flere ønsker fri hjemkørsel, da 
nogle vil mere og andre vil lige 
hjem. Det var således arrangeret 
og bekendtgjort ved ankomsten 

til Arnæs. Dette havde overrasket 
nogle og enkelte var i tvivl om hvilken 
vej, der var hjemad. For eftertiden vil 
der være en ansvarlig, der tager turen 
lige hjem og hvor man kan slutte sig 
til, hvis der for den enkelte er ønske 
her om.

Arnæs historisk set: Tysklands 
mindste købstad. 400 indbyggere i 
1992. Anlagt i 1667 af 100 udfl yttere 
fra Kappel. De ville ikke være livegne 
for herremanden på Røst. Af hertugen 
på Gottorp fi k de lov til at slå sig 
ned på en ø (800 meter lang og 

konger og den korte årrække der 

til Dannevirke for at sikre mig mit 

til Slesvig politi. Måske bliver det 
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200 meter bred) i Slien. Øen er dog 
senere forbundet til fastlandet ved en 
dæmning. Øen opdeltes i 100 grunde 
hver med en bredde på 12 meter. Alle 
huse har grund ned til vandet og de 
har gavl ud mod gaden.
Byen udviklede sig til Sydangels 
vigtigste eksporthavn. Omkring 
1880 var der 28 søgående skibe. 
Især fødevarer gik til København. 
Arnæs har altid haft stærke danske 
sympatier og den kaldtes ofte »det lille 
København«. Der er færge over Slien.

De huse, der ikke er solgt som 
ferielejligheder bebos hovedsagelig af 
ældre.

(Set i Grænseforeningens årbog 
1992).

Tak for god ro og orden.
Poul Petersen.  

200 meter bred) i Slien. Øen er dog 

 Sydslesvigstur

Meddelelse 
Danfoss Hobby Club, Nordals.

Som noget nyt kan man kan blive 

medlem her uden at være ansat på 
Danfoss. Dette tilbud gælder kun 
for klubben på Nordals. Adressen er 
Kirkegade 6, Nordborg.

Klubben er en selvstændig 
selvejende institution, der ikke har 
noget med Danfoss at gøre længere. 
Man ejer selv bygninger og det 
hele. Den nye ordning med eksterne 
medlemmer skyldes, at man ønsker 
et bredt grundlag som sikring for god 
drift. Der er 200 medlemmer, som 
ikke er Danfoss medarbejdere. Der 
afholdes generalforsamling 1 gang 
pr. år.
Det koster ved indmeldelse 195 kr. i 
indskud samt 195 kr. hvert halve år i 
kontingent. Der rådes over:
Træværksted:
• Afkortersav, 2 rundsave, 

afretterhøvl, tykkelseshøvl, 
båndsav plus diverse 
håndmaskiner.

Maskinværksted:
• Drejebænk, fræser, 

slibemaskine, rørbukker, 
pladesaks, kantbukker, 
2 stk. CO2 svejsere samt 
autogensvejsesæt samt diverse 
håndværktøjer.

Auto:
• 2 smøregrave og MC lift og 

diverse specialværktøj.
Special- og håndværktøjer udleveres 
mod kvittering.
Henvendelse til: Leif Matthiesen, 
Rugløkke 13, 6430 Nordborg. Telf.: 
74 45 27 02. 
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Generalforsamling
Søndag den 20. november 2005 kl. 14.00 på

Bovrup Gæstgivergård
Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassererens beretning
4. Indkommende forslag ( skal være bestyrelsen i hænde senest 13. 

november 2005 )
5. Valg: På valg er

Verner Jensen 
 Steen Eriksen 
 William Petersen

Valg af revisor og revisorsuppleant 
Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen ( de 2 nuværende suppleanter er 

indtrådt i bestyrelsen )
6.  Eventuelt

 

Ekstraordinær 
generalforsamling

Søndag den 20. november 2005 kl. 15.00 på
Bovrup Gæstgivergård

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Vedtægtsændringer (Se tillæg til bladet "Indstik")
3. Eventuelt

       Bestyrelsen
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Kommende
Arrangementer

 
  November 2005
 20.Generalforsamling Bovrup 

Gæstgivergård kl.14.00

  December 2005
 11. Julestue kl 14.00 på
 Bovrup Gæstgivergård

  Januar 2006
 11. Onsdags møde hos 
 Henrik Hoffmann kl 19.00
 Stormsgårdevej 42
 6372 Bylderup Bov
 telefon 7464-7342

 Februar 2006
 Søndag d. 12. gule ærter
 på Bovrup Gæstgivergård kl.14.00 
derefter vil der        
 være foredrag med en dækspecialist

 Søndag d.26. kl 14.00   
 Tøndeslagning hos
 Kaj´s  MC Sønderborg

 Marts 2006
 11.  Stumpemarked i Herning

 30. Bakken åbner for dem der 
 kunne  tænke sig en tur derover.
 

Kilen 19  6200 Åbenrå
Tlf. : 73 60 80 80
Fax.: 73 60 80 81  
 Åbningstider
Mandag - Fredag: 0800 - 1730
Lørdag:                 1000 - 1300
Søndag:                 Lukket     

www. mcbutikken. dk
HYOSUNG GV650
Farve:  Black, Dark-Silver, Silverblue.
Pris:     kr. 99.900,-  + levering.
Motor: 647 ccm. DOHC 90° V2, 8 ventiler, 
vandkølet.
HK:     71 v/9000 omdrejninger.
Nm:     68,1 v/7500 omdrejninger.
Vægt: 220 kg.
Højre: 1120 mm.
Tank: 15 liter

Husk at sende et eller flere digitale bille-
der fra vore arangementer til redaktøren 
(knud-oluf@petersen-online.dk) eller 
webmaster (bjarne@bc-data.dk)


