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Bestyrelsen i S.M.C.C.

Det var så bladet denne gang. Der er så 
mange nødvendige ting at skrive om. 
De 16 sider fyldes. Vi har ellers mange 
gode historier liggende, hvor der aldrig 
er plads.

Jeg tror nok, at det med interviews 
skal have en pause. Vi kunne fortsætte 
med historien bag interessante motor-
cykelmærker eller relaterede produkter. 
Det er nemmere at håndtere. Interviews 
er omfattende, da der er en del kørsel, 
telefonsamtaler, skrivning, godkendelse 
af historien hos den interviewede, retten 
til og endelig placering i bladet. Der går 
sagtens en hel dag med det.

Interviewede personer er: I 2004: Steen, 
Peter L. Jakobsen, Knud Oluf, Hans 
Skrydstrup. I 2005: Geert Corneliussen, 
Henning R. Nielsen, Bjarne Christesen, 
Henrik Hoffmann. I 2006: Jørn From, 
Cedde Jørgensen, Anni fra Sønderhav, 
Bent Hansen. I 2007: Poul Madsen, 
Rikke Palmholt, Teddy Sztuk i to om-
gange (ikke til at stoppe). I 2008: Kurt 
Olsen, Ingen i jubilæumsbladet, Ger-
hardt Thielert, Chr. F. Andersen: I 2009 
Ejgil Johannsen.  
Var der nogen, der sagde, at tiden går 
hurtigt. Kom nu med på turene (under-
forstået: Inden det er for sent). 

Poul

Redaktørens firkant

Ved Oldtimer i Gråsten (altid sidste 
weekend i maj) har Peter Rudolph været 
aktiv medarbejder omkring opstilling af 
faciliteter på pladsen (telte, boder, skilte, 
og hvad der er). Han har gjort det i 18 
år og ønsker nu at stoppe. 
Har nogle mod på at overtage Peters 
job, så kontakt ham på tlf.: 74652592 
eller Teddy Sztuk på tlf.: 74685820.  

Aktiv medarbejder søges ...
Det er faktisk ret skægt at deltage. Det 
hårde fysiske arbejde med at ramme 
pæle i, er afløst af maskinkraft. 

Det er sådan, at SMCC siden starten 
har hjulpet den godgørende organisa-
tion ”Lions”. Overskuddet går ubeskåret 
til andre mennesker i knibe.
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Lederen
Generalforsamlingen gik efter planen. 

Referat kan læses på vores hjemmeside. 
Har du ikke pc med internetadgang så 
kontakt kassereren, der er behjælpelig 
med at skaffe referatet i en papirudgave.

I en eller anden sangbog står, at ”da-
gene længes og vinteren strenges”. Der 
hentydes til, at foråret er på vej. Dagene 
bliver længere; men at temperaturen 
næppe stiger med det første.
I øvrigt fremgår af dagspressen: Tem-
peraturen på jorden falder, og at den har 
gjort det i 10 år.

Var det ikke Osvald Helmuth, der sang: 
”Det er ikke til at se, hvad der er opad 
eller nedad eller udad eller indad eller 
hvad”. Jeg havde ellers håbet, at det 
ville blive så varmt, at saltning af vejene 
generelt ville høre op, så det ville blive 
muligt at køre MC året rundt uden at få 
materiellet ødelagt.

Men ellers er finanskrisen da en posi-
tiv ting. Alting bliver billigere, husene 
falder i pris så de nu kommer inden 
for rækkevidde af unge førstegangskø-
bere. Det er også muligt at gøre en god 
handel ved køb af større MC. Spændet 
mellem køb og salg må jo snævres ind, 
hvis priserne falder (hvis man da køber 
dyrere). Der er rigelig råd til at køre, 
da benzinen aldrig, i forhold til løn-
nen, har været billigere. Det er så bare 
skidt, hvis man bliver fyret på grund 
af indskrænkninger på arbejdspladsen. 

Mon ikke det går. I Ekstra Bladet den 
11. januar fremgår, at selv om varslede 
fyringer gennemføres, er arbejdsløshed-
en i Danmark fortsat historisk lav. Men 
alle de MC drevne efterlønnere og 
pensionister må da gå kronede dage i 
møde. Man kan jo også i Touring Nyt 
læse, at de allerede kører rundt i hele 
verden. SMCC hjælper på vej: Arrange-
mentskalenderen er udarbejdet. Det er 
væsentligt at fremhæve følgende gennem 
2009:
Kaffemøder hos medlemmer, gule ærter 
med foredrag, tøndeslagning til fastelavn 
hos Kajs MC, varme hveder hos for-
manden, Esbjerg-turen Skærtorsdag, 
Nordjyllandstur, kørekurser, weekend 
i Tyskland, Wellings Landsbymuseum, 
Oldtimerløbet i Gråsten, Mølleløbet 
på Als med morgenkaffe hos Roberts 
MC, weekend hos Villa Löwenherz 
i Lauenförde, grillpølser hos Inge og 
Christian, grænseturen, Touring Camp 
i sommerferien, Mjødbryggeriet, pølser 
i Åbæk, demo hos Angus MC, Kieler-
kanaltur, Rudbøl tur, Sort sol i marsken, 
politi demo, gårdmejeriet på Elmegård, 
generalforsamling, julestue – og hvad vi 
ellers finder på!
Mere præcist på hjemmesiden til den 
tid.

Hilsen Poul
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Vi aftalte interviewet, og som det er 
tradition, mener offeret ikke, at der er 
noget som helst interessant at skrive om.

Jeg så Ejgil første gang for nogle år 
siden hos min nabo og medlem Chr. 
Jørgensen. Ejgil kendte også medlem 
Hans Hansen, der også var tilstede. Ejgil 
var kørende på en 350 cc. Matchless. 
Da han var kørt siger Chr.: ”Han kører 
stærkt om hjørnerne”.
Senere mødtes vi i Sønderhav og fik 
snakket. Efterhånden blev Ejgil medlem 
og har været en af de meget aktive. 
Husk bare turen til Christiansfeld, 
genforeningsmuseet og Skamlingsbanke. 
Nu venter vi på at komme med på Ejgils 
arrangerede tur til Wellings Landsbymu-

seum ved Lintrup. Det kaldes Dan-
marks mest særprægede museum. Mere 
om det i næste blad.

I begyndelsen syntes Ejgil, at han 
under arrangementer var lidt overladt 
til sig selv. Alle kendte alle og snakkede 
indforstået som i en gammel klike. Der 
var ikke andet at gøre, end at blande sig 
i diskussionen. På et tidligt tidspunkt 
anskaffede Ejgil sig en Yamaha Virago 
535 og den bliver flittig brugt. Ejgil er 
fast deltager til næsten alle vore arrange-
menter. Når jeg siger ”næsten”, skyldes 
det, at når vi skal finde plads til noget 
af det Ejgil vil arrangere i klubben, er 
det svært at finde en weekend, hvor der 
er plads på grund af alt det andet Ejgil 

også skal. 
Klart i erindringen 
står Ejgils 80 års 
fødselsdag ved van-
det, hvor fru Line, 
børn og børnebørn 
havde arrang-
eret med pølser, øl, 
kaffe, æblekage med 
flødeskum, andre 
kager, og hvad ved 
jeg. Desuden stillede 
Jydske Tidende op 
ved privaten. Der 
blev taget billeder og 
vi var i avisen.   

Ejgil Johannsen fra Guderup

Eigil med Calthorpe 
ca. 1948 20-21 år 

gammel
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Ankomsten til hjemmet præges altid af 
hans luksus rustfrie stålgelænder op ad 
hovedtrappen og hans smukt anlagte 
have, denne gang i januartøj. Vi tog en 
tur ned i garagen for at på hans anden 
MC. Det er russisk Ural med original 
sidevogn. Den har 650 cc. boxermotor 
som BMW og konstruktionen stammer 
også fra BMW. På et tidspunkt skal den 
indregistreres.

Det er ikke så meget arbejde ved et 
interview af Ejgil. Han havde næsten 
skrevet det hele selv. Han skriver:

”Først et lille tilbageblik”:
Nu da jeg er blevet gammel, som jeg er, 
ligger det meste af min fremtid jo bag 
mig.
Min skolegang foregik i Bøjskov Skole 
ved Christiansfeld. Den var dog ikke 
stråtækt, men ellers meget gammel og 
med en stor kakkelovn, hvor vi under 
krigen fyrede med tørv.
Vi sad vist nok, som det eneste sted i 
Danmark, ved lange borde og bænke. 
Der var ca. syv elever ved hvert bord 
med 4 klasser i et rum. Læreren var 
meget gammel. Han var også lærer 
under tyskertiden før 1920.
Vi skulle lære alting udenad. Det var 
sang, salmer, bibelhistorie og frem for 
alt katekismus. Alt det fik vi megen 
ros for, når vi gik til præst. Men det 
er nok den eneste ros, jeg har fået for 
mine skolekundskaber. Jeg kan sige, at 
disciplinen var meget hård. Den eneste 
gang han ikke forsøgte at styre os, var 
om morgen d. 9. april 1940. Da kom 
de tyske flyvere drønende så lavt hen 

over skolen, at vinduerne klirrede. Vi 
begyndte jo skolen kl. 7.00, og jeg 
tror klokken var ca. 8, da formanden 
for skolekommissionen kom og sagde: 
”Send dem hjem, de slås i Haderslev”. 
Vi fik besked på at cykle hurtig hjem. 
Jeg skulle ca. en kilometer ad den gamle 
hovedlandevej 10. Det var en mærkelig 
fornemmelse. Landevejen var helt tom. 
Jeg havde ikke travlt og blev ved med 
at kikke mig tilbage. Pludselig kom de 
danske soldater, som nåde at trække sig 
tilbage fra Haderslev Kaserne susende 
for fulde fart. Der var vel ti til tolv 
lastvogne.
Et par minutter efter kom Tyskerne. 
Jeg nåede ikke over landevejen, og det 
tog så lang tid for den første kolonne at 
komme forbi, at jeg stillede cyklen op af 
de gamle vejtræ, som jo stod den gang. 
Det var jo en spændende dag i en 11 års 
drengs liv (fem år senere så jeg mange af 
de tyske soldater gående den anden vej. 
Jeg talte også med nogle af dem).
Så kom vi da til 1943, hvor jeg blev 
konfirmeret. Jeg kom så ud at tjene ved 
bønderne. Det var et liv, som jeg altid 
mindes med glæde. Jeg har altid været 
glad for dyr, og de første år foregik alt 
arbejde jo med heste. 
Så kom vi til maj 1945, og krigen var 
forbi. En aften kom en af mine venner. 
Han sagde: ”Se, hvad jeg har købt. Det 
er en Harley Davidson”. Vi kom senere 
til at arbejde på samme gård. Efter et 
års tid, da han skulle have et nyt sæt 
tøj, købte jeg den af ham. Motorcyklen 
var fra 1928, altså samme årgang som 
jeg selv; men jeg følte mig nu ikke spor 
gammel. Den var jo også kun 17 år og 
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havde stået opklodset under hele kri-
gen. Den var én cylinders og på 350 cc. 
Arbejdskollegaen og jeg fik et livslangt 
venskab. 
Benzinen var rationeret. Jeg mener, at vi 
fik tre stk. 5 liters rationeringsmærker 
pr. måned, og det slog slet ikke til. Men 
på gården var der en gammel Fordson 
traktor, der gik på petroleum. Der var 
så også lidt til motorcyklen. Den kunne 
køre på halvt af hvert; men på slutnin-
gen af måneden, når den fik ren petro-
leum var den godt nok sej at starte.
Udstødningen havde en smuk blå farve. 
Når jeg glemte at bruge den hånd-
betjente oliepumpe, der sad på tanken, 
så svarede den med en meget hurtig 
nedbremsning. Med lidt rokken frem 
og tilbage og en cigarets tid kunne jeg 
lokke den til start igen.

En fin sommerdag i middagspausen gik 
en VVS-mand og lagde vand ind i en 
ny kostald. Det interessante var, at han 
var kørende på MC. Det blev indled-
ningen til også et livslangt venskab.
Jeg købte hans motorcykel. Det var en 
Calthorpe, en engelsk maskine, der var 
meget hurtigere, og syntes jeg dengang, 
meget smukkere end Harleyen. Den 
næste var en NSU Max på 250 cc. Den 
blev købt ny i 1954.
Jeg arbejdede 10 år i Sverige. Det var 
hos L.M. Ericsson. Her gik det mest 
op i biler. Der kom jo nemlig kone og 
børn til. Men en Husqvarna blev det da 
til. Modellen kaldtes ”Rødmyra”.
Senere vendte jeg tilbage til Danmark. 
Her anskaffedes en 250 cc. DKW og 
en enkelt Vespa scooter. Nogle år senere 

købtes de tidligere nævnte, nemlig ”æ” 
Matchless og den nuværende Yamaha.
Af interesser har jeg mange andre. En 
af de største er marcher, ja vandringer 
i det hele taget. Jeg har gået hærvejs-
marcher fra Slesvig til Viborg og to 
gange fra Padborg til Viborg. Desuden 
har der været vandringer langs Holme 
å og Gudenåen og desuden vandringer 
i Tyskland og Holland. Intet er nemlig 
så skønt som at gå på en sti, når hylden 
blomstrer samt ad et vandløb, hvor teltet 
slås op for natten i Guds frie natur.

Det var så hvad Ejgil fik skrevet ned, 
inden jeg dukkede op. Vi fik talt lidt 
om løst og fast indtil Line inviterede på 
æbleskiver og æblekage med flødeskum.
Her kan nævnes: Efter krigen var der 
indført love så anvendelsen af uden-
landsk valuta blev begrænset. Nye 
køretøjer kunne alene fås på såkaldt 
”indkøbstilladelse” eller på ”dollarbasis”. 

Ejgil på march. Hunden har fået en  
”polt” på poterne.
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Sidstnævnte måde gav mulighed for 
køb, hvis man havde dollars evt. ved 
hjælp af slægtninge i USA. Førstnævnte 
måde anvendes, hvis brugen af køretø-
jet var erhvervsmæssig. Vedr. tidligere 
nævnte NSU fik Ejgil en underskrift 
fra en arbejdsgiver, som fik hjælp en 
søndag. Lidt snyd var der så nok; men 
NSU-en var god og rigtig hurtig. Den 
bragte Line og Ejgil rundt i Europa. Der 
er dejlige billeder fra Harzen og Heidel-
berg (og det er jo da vist et område helt 
nede i Bayern).

Andre hobbyer:
At fiske og ryge ål. Ejgil var medstifter 
af ”Det lille bådelav-Stevning Nor”. 
Indledningsvis havde man lavet en 
anløbsbro. Så kom der en overøvrig-
hedsperson repræsenterende regering, 
kystsikringsdirektorat, naturfrednings-
forening og meget mere og krævede en 
ansvarlig for broen. Man havde nemlig 
erfaring for, at broer blev sat op, og når 
de så ikke brugtes længere, var der ingen 
ejermand til at fjerne resterne. Der var 
altså krav om en 
ansvarlig forening.

Desuden har Ejgil og Line den flotteste 
have med springvand og alskens. De, 
der besluttede sig for (da alle var invit-
eret) at være med til kaffemødet forrige 
år og 80-års dagen sidste år har set det.
Desuden har Ejgil været i bestyrelsen for 
ældreklubben, hvor han stod for dilet-
tantgruppen. Her foregik en hel masse.
Campinglivet tager også en del tid. 
Campingvognen spændes bag på bilen, 
og det går til Kiruna, Narvik og videre 
ned gennem Norge. Rundt i Europa er 
det også gået.
Vi kunne jo blive ved; men der er ikke 
uanede mængder af plads i bladet.
Af ønsker for fremtiden er der, at 
helbredet holder til alle aktiviteterne 
mange år endnu.
Seneste nye er, at Ejgil i pinsen har 
meldt sig til en tur til Mosel-området 
arrangeret af Kok-MC fra Holstebro. 
De skal 70 mand af sted. Held og lykke 
med det.

Poul

Ejgil med Harley 
Davidson, 18-19 

år gammel  
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Nu er det så på tide at overveje, om 
man vil med på SMCC-turen i maj 
måned, og det skal gå hurtigt.
Vi har 15 dobb.værelser reserveret (i alt 
30 personer), men det gælder kun indtil 
den 12. februar. Derfor meld jer hurtig 
til! – Først til mølle ...
 
Denne gang kører vi næsten til Berlin, 
nærmere bestemt byen Velten, der ligger 
22 km nord for Berlin.
Turen starter torsdag morgen kl. 9.00 
den 21. maj (Kristi himmelfartsdag) 
fra rulletrappen ved Kruså, og vi kører 
hjem søndag den 24. maj.

Et par gode retningslinjer i forbindelse 
med at lave en tur:
Det er vigtigt, at der til turdeltagere 
gives vejkort og angivelse af bestemmel-
sessted. Bestyrelsen er behjælpelig med 
fotokopiering.
Annoncering i god tid: Tidspunkter for 
ture fastlægges under årets første be-
styrelsesmøde. Offentliggørelse af ture 
i blad og på hjemmeside efter neden-
stående plan. Behandlingstid og dead-
lines betyder besked i god tid.
Bladet udkommer:
Primo februar, primo maj, primo au-
gust, primo november.
Derfor er deadline for arrangementer 
følgende:

Prisen bliver 1.049,- kr. pr. person i 
dobbeltværelse. Enkeltværelse 1.349,-.
Der kan købes afbestillingsforsikring.
For pengene får man 3 overnatninger, 
3 morgenmad og 2 aftensmad (da der 
ikke er aftensmad om torsdagen).  
Sæt penge på kontonr.: 1551-7797494.

Hold øje med hjemmesiden!

I næste nummer af Kubikken er der 
flere oplysninger om turen. Men meld 
jer til straks.

Turarrangør Steen H. Eriksen,  
tlf. 30709833.

Arrangementer for perioden februar, 
marts og april skal være bestyrelsen i 
hænde primo januar.
Arrangementer for perioden maj, juni 
og juli skal være bestyrelsen i hænde 
primo april.
Arrangementer for perioden august, 
september og oktober skal være bestyr-
elsen i hænde medio juni (på grund af 
sommerferie).
Arrangementer for perioden november, 
december og januar skal være bestyr-
elsen i hænde primo oktober.

Berlin

Medlemmers arrangement af ture 
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Dette er historien om, hvordan man 
kører forkert uden at have en GPS. En 
af grundene kunne også være, at Steen 
har et gammelt kort næsten fra Stalins 
tid.

Vi besluttede os for at køre torsdag d. 
14. august 08 og være hjemme mandag 
d. 18. august. Birthe og Erik, Karen og 
Keld fra Kolding samt Ivan fra Århus og 
Mejer fra Stevns på Sjælland ville være 
der. Logiet var telte på Camping Hana 
i den lille by Veverska Bityska tæt på 

Alle motorcyklerne

Steen og Pouls tur til Moto GP i Tjekkiet

Turen på kortet. 

(H)julestue d. 7. december
Hele gæstgivergården var på den anden 
ende, der var nemlig også brandværns-
juletræ.

Snakken gik vældig hos os. 28 voksne 
og 5 børn. Der måtte suppleres med 
flere borde. Årsagen til det store frem-
møde er vist, at julegaverne er afskaffet. 
Det gider ingen bøvle med. Gløgg og 
æbleskiver var der nok af. Godteposerne 
til børnene leverede brandværnet.

Gule ærter:
Desværre blev foredragsholderen syg. 
Chr. Franke Andersen som substitut 
holdt et glimrende foredrag i forbindelse 
med sit lige så glimrende billedshow om 
skotlandsturen. Nu ved vi, hvorfor der 
er så få museer i Skotland. De smider 
ikke tingene ud, men bruger dem stadig 
væk.
Ca. 70 havde meldt sig til spisningen. 
10 kom ikke. Det var ikke så godt.
Tilbehøret var hamburgerryg, røget 
flæsk, kogt medister og kålpølser. Skal 
gule ærter være tykt- eller tyndtfly-
dende. Mange var glade ved det tykke 
denne gang.
Næste gule ærter er d. 31. januar 2010.
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Tjekkiets næststørste by, Brno godt 200 
km efter Prag (og ca.150 km til Wien).
Jeg skulle mødes med Steen kl. 7.00 
på den sidste tankstation før grænsen 
ved motorvejen nær Padborg. Kl. 7.30 
gik det sydpå i silende regn. Jeg havde 
i øvrigt købt godt med aviser i tilfælde 
af ophold i teltet evt. på grund af regn. 
Vi ville køre ca. 300 km mellem hver 
pause. Steen skulle køre forrest.
Steen havde nye dæk og kørte lidt 
rigelig hurtigt, så jeg blev bag efter. Vi 
ville over Berlin og skære Hamborghjør-
net af ved at køre fra ved Neumünster 
og skære ind på Berlinermotorvejen 
ved Trittau. Steen var jo væk, og jeg 
var af den mening, at vi skulle dreje 
af nord for Neumünster. Jeg kom et 
godt stykke, og Steen var der ikke. Jeg 
regnede selvfølgelig med, at han vent-
ede, når jeg var væk. Stedet var nok 
forkert, og jeg vendte om. Så ind ved 
Neumünster C og ind i Byen. Steen var 
der ikke. Tilbage og ind ved Neumün-
ster Syd. Steen ventede, og vi fortsatte.
Ved middagstid kørte vi vest om Berlin 
via Potsdam og videre mod Dresden. 

Den gamle vej over Zinnwald 
via Altenberg til den tjekkiske 
grænse er afløst af ny motorvej 
uden om Teplice og direkte 
gennem Prag og til Brno. Det er 
blevet nemt, men på en måde 
upersonligt. Vi kom ikke forbi 
de gode kroer, hvor man får 
godt at spise. Madpakkerne 
kom til anvendelse, og de gled 
ned. Steen var så stolt af Vivi, 

fordi madpakken var så uovertruffen. 
Der var rødkål i små dåser så brødet 
ikke blødes op, der var brød med røget 
smørfisk- og jeg fik lov at smage.
Kl. ca. 21.30 rullede vi ind på camping-
pladsen efter 1.050 km kørsel fra den 
danske grænse. D.v.s. vi kom ikke helt 
ind på pladsen idet de seks andre del-
tagere var ankommet, og de var placeret 
ved ølkiosken under parasollerne lidt før 
pladsen. Man var taget af sted hjemme 
fra nogle dage før og var kørt ad omveje 
via Polen m.v.
Efter et par øl blev teltene sat op, og jeg 
læste i aviserne en times tid. Det er alle 
tiders med strøm fra batteriet til lys i 
teltet.

Steen på sin BMW. 

Alle vinker fra båden.
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Fredag d. 15. startede med godt vejr. 
Vi besluttede os for en tur med båden 
ind til Brno. Man sejler på en opdæm-
met sø. Søen giver vand til fremstilling 
af elektricitet. Jeg tog ikke med båden, 
da jeg ville have justeret koblingen. Det 
blev gjort, og jeg tog asfalten om til 
anløbspladsen, hvor de andre ankom 
umiddelbart efter. Sejlturen tager en lille 
time. Hvor man afslutningsvis lægger til 
er der restauranter, udskænkningssteder 
og iskiosker. Vi slappede af i nogen tid, 
hvor vi nød, hvad man kunne få. Jeg tog 
på tilbagevejen op til den store borg på 
vejen hjem. De øvrige sejlede halvvejen 
hjem og tog resten af vejen til fods langs 
bredden.

På vejen hjem fra borgen begyndte det 
at regne. Det blev værre og værre og til 
sidst silede det ned. Det fortsatte med 
kraftig regn indtil lørdag formiddag. Mit 
telt havde suget en del vand hvorved 
det var blevet slapt og oversejlet rørte 
på inderteltet. Der kom lidt utæthed. 
Opstramning af teltet gav forbedring. 
Luftmadras og sovepose havde fået vand. 
Værre var det med Steen. Han havde 
søbet flere liter vand op (ved hjælp af 
håndklæde og plasticpose). 

Til aftensmad fik vi svineschnitzel og 
passende med tjekkisk øl. Desserten 
bestående af is og dobbelt kæmpe-
pandekage med en masse flødeskum. 
Meget mod min vilje måtte jeg kapit-
ulere og aflevere halvdelen til udsmid-
ning. Aftenøllet måtte vi hælde ned un-
der parasollen ved ølkiosken samt senere 
under udhænget ved campingkontoret. 
Godt, at jeg havde aviser med og lys i 
teltet. Så er det faktisk ret hyggeligt at 
være på camping selv i regn.

Lørdag d. 16. var det ret koldt. Steen og 
jeg gik ind til byen, hvor vi på restau-
ranten fik afvist at få morgenmad. Vi 
besværede os, kokken kom til stede 
og vi kunne få, hvad vi ville have på 
menukortet. Han anbefalede æg og 
bacon, hvilket vi tog imod. Det smagte 
skide godt, og vi gik rundt i området 
med fyldte maver. Over middag ville 
Steen ind til Brno med bus. Han kom 
det vist ikke. Om busserne kørte eller 
ej? Jeg husker ikke, hvad eftermiddagen 
gik med. Aftenen gik med fællesspisning 
samt ølsporten, der gik ud på at smage 
lidt på varerne.Vore telte

Menuen offentliggøres 
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Søndag d. 17 kl. ca. 9 var vi klar til æg 
og baconmorgenmaden henne i byen. 
Solen skinnede, og det var varmt. Kol-
legerne var allerede taget ud på banen 
for at se motorløb. Karen og Keld blev 
kørt derud af en motorcyklist (han hed 
Tun) denne gang var han dog i bil. De 
tronede på bagsædet i hans Alfa.
Steen og jeg besluttede os for at se racet 
i fjernsynet på en restaurant oppe i byen. 
Forinden pakkede vi alt vort grej. Solen 
sørgede for, at alt var knas tørt. Der var 
god tid, og vi læssede på MC-en, hilste 
farvel til Hana og parkerede der efter 
udenfor TV-stedet med al vort haben-
gut.

Det var et godt race. Stoner og Rossi 
kæmpede bravt og reducerede alle andre 
til statister. Stoner røg af i svinget til 
ærgrelse for mig. Så var det slut.
Så gik det mod nord. Vi prøvede en 
ny vej ud til motorvejen. Det gik godt 
hele vejen til Prag hvor vi måtte tanke. 
Tanken lå væk fra motorvejen. Det var 
lidt kompliceret på grund af vejarbejde. 
Vi kom en anden vej op, men fulgte 

skiltene til grænsebyen Teplice. Vi så 
begge godt efter skiltningen. Pludselig 
var den væk, men vi regnede naturligvis 
med, at vi var på rette vej. Optimismen 
var vist for stor, for vi kørte alt for langt 
inden uråd tog over. Vi var kommet alt 
for langt mod nordøst. Den korteste 
vej var op til grænsebyen Zittau. Steens 
gamle kort viste vej nr. 35. Vi fandt den 
og drejede ad den i et område hvor nye 
veje var bygget. Det endte med, at vi 
kom den modsatte vej og anede først 
uråd, da vi begyndte at se skilte til, ja 
tænk Brno. Fuld stop og ind i det første 
det bedste hus for at spørge om vej. Vi 
fik af en gammel dame en besked som 
vi ikke troede på, for så forkert kunne vi 
umuligt køre. Så kom der en VW Passat 
trækkende med en gammel Skoda vist 
med ild et eller andet sted i motorrum-
met. Det anfægtede dem ikke meget. 
De gav den gamle dame ret og vi kørte 
tilbage til den større by Liberec.
Kl.21.30 var vi ved grænseovergangen. 
Steen skulle have 10 kartoner cigaretter 
til Vivi og vi skulle begge have ben-
zin. Det er jo billigt i Tjekkiet. Men 
æ’ Steen: ”Jeg tror vi er i Tyskland”. ” 
Nej overhovedet ikke” mente Steen. Vi 
spurgte så en flink østtysker, der med-
delte, at vi var i Polen. Der stod også 
zloty på benzintankene. Det gjorde ikke 
så meget. Alt var billigere i Polen. Nå, 
forretningerne blev gjort. Hvor skulle vi 
så få noget at spise. Østtyskeren anbe-
falede at tage 1 km. tilbage i Tjekkiet. 
Der var en restaurant.
Køkkenet var imidlertid lukket. Vi 
anmodede inderligt om en pølse, brød 
eller andet. Pigen fik medlidenhed med 

Steen kommenterer racet i fjernsynet
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Tillægsbøde:
I Holly Springs, Georgia gives tillæg-
safgift til folk, der knaldes for has-
tighedsoverskridelse. Ekstra skal betales 
60 kr. pr. gang til brændstof til politi-
bilerne. 

os og stedets ejer tilbød gullasch eller 
andesteg. Vi tog naturligvis andestegen. 
Vi spurgte en tilstedeværende tysker om 
mulighederne for privat logi. Han an-
befalede kørsel tilbage gennem byen til 
et pensionat. Klokken var hen ad 23 da 
vi ankom. Vi fik banket ejerne op. 17,5 
Euro pr. mand med morgenmad.
Steen havde haft problemer med svøm-
meren i den ene karburator. I hvert fald 
kom der benzin ud på skoene. Vi ville 
reparere det ved pensionatet. Det viste 
sig, at en benzinslange var revnet. Den 
blev kortet af og så var det ok. Vi kørte 
videre uden problemer.
Lidt nord for Dresden fremførte Steen 
sin skjulte dagsorden. Han ville til 
Dessau og have nogle uovertrufne 
sokker som ikke fandtes andre steder. 
Det kunne vi godt; men jeg skulle være 
tidlig hjemme, da der var en del arbejde 
at lave. Steen kørte til Dessau og jeg 
hjemad. Han ville køre den korteste vej 
og så vidt jeg kan se langs Elben. Det 
må have været smukt. Efter kortet er der 
150 km. fra hvor vi skiltes. 
Jeg var engang til et ugelangt BSA rally 
i Berlin. Jeg søgte stedet, men kunne 
ikke finde det. I stedet fandt jeg den nye 

motorvej tværs gennem Berlin. Det var 
mærkeligt at komme her igennem uden 
et eneste trafiklys. Lige syd for byen på 
Berliner Ring er skiltet ”Centrum”. Her 
køres ind og Hamborg skiltene følges 
hele vejen.
Så gik det mod Hamborg. Der var 
vejarbejde lige efter Gudow øst for 
Hamborg. Jeg tager altid det ydre spor, 
da det går hurtigere. Desværre kom 
afkørselen mod Neumünster netop 
hvor jeg kørte i vejarbejdets yderbane 
hvor eneste mulighed var turen videre 
ind mod Hamborg. Helt syd om ville 
jeg ikke så jeg tog vejen ind i centrum. 
Det begyndte at regne. Det var mandag 
og fyraften. Vejskilte forstod jeg ikke 
meget af ud over at skiltningen mod 
lufthavnen måtte vise mod nord. Det 
gik ad den vej. En ”gas og vandmester” 
skulle den vej og tilbød at vise vej til 
motorvejstilkørselen Schnelsen Nord.
Det gik fint hele vejen hjem og der var 
jeg kl. 20.30.
Jeg talte senere med Steen. Han fik alle 
tiders sokker og var hjemme kl. 23.
Det har været en fin tur.

Poul

Æselpriser:
De stigende priser sidste år på brænd-
stof har i Tyrkiet betydet, at flere og 
flere stiger om til æsel. I løbet af et år er 
æselpriserne steget fra omregnet 200 kr. 
til 1.350 kr. pr. stk.

Lidt om brændstof igen:
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De klogeste har prøvet at redegøre for, 
hvordan en finanskrise som den vi står i, 
kan opstå.
Jeg bed tilfældigvis mærke i en sammen-
stilling (i en tysk avis), der fint på billedlig 
vis beskriver adfærden bag en krises 
opståen.

Birthe ejer et ikke særlig succesrigt 
værtshus; men kunderne vil gerne have 
et glas.
For at hæve omsætningen giver Birthe 
kredit. Det bliver hurtigt kendt i 
byen og flere kunder kommer til. Da 
kunderne på grund af køb på kredit 
ikke tænker så meget på betalingen, 
hæver Birthe priserne på varerne og får 
alt i alt en massiv omsætningsfremgang, 
da alt salg selvfølgelig bogføres som man 
skal.
Den unge og dynamiske kunderådgiver 
i banken bemærker succesen og giver 
yderligere kredit til finansieringen af 
yderligere succes. Om sikkerheden for 
kreditten bekymrer ingen sig, da der jo 
er sikkerhed hos kunderne.
Den nødvendige fortsatte genfinansier-
ing (pengekredsløbet skal jo fungere) 
sikres af topuddannede investment 
bankfolk, der løser problemet med sik-
kerhedsbeviser. Disse såkaldte ”bonds” 
hedder vist i dag SPA-er og er et hit.
Der efter får beviserne fra flere rating-
agenturer udmærkede bedømmelser. 
Ingen interesserer sig så meget for 
hvad disse papirer indeholder; men da 
kurserne stiger bliver de populære hos 
institutionelle investorer. Bankers direk-

tioner og specialister får store bonusser.
Selvom kurserne stadig stiger slår en 
såkaldt ”riskmanager” fast, at tidspunk-
tet er kommet for Birthe til at indfri 
de ældste gældsbeviser. Riskmanageren 
bliver naturligvis fyret på grund af nega-
tiv grundindstilling.
Helt overraskende er det umuligt at 
få inddrevet hverken første eller næste 
gældsportion. Værtshusets gæster sky-
lder efterhånden flere års løn og de kan 
ikke betale.
Alle de tidligere nævnte bonds taber 
98 % af deres værdi, Birthes værtshus 
går fallit, ølleverandøren går konkurs. 
De havde velvilligt ladet sig sikre med 
gangbare og autoriserede sikkerhedsbev-
iser, som de har belånt hos de samme 
banker.
Øllererandøren får dog gældssanering på 
grund af ølindustriens store betydning 
for staten og overtages af en konkurrent 
til små penge. Banken reddes af staten 
med skattepenge. Bankens direktører 
afgiver frivilligt deres bonus.    

Køre på mink
Af dagspressen fremgår, at minkpelse 
giver godt miljø og at folk i mink-
pelse er vist er på vej i kridthuset hos 
miljøaktivisterne. Alene DAKA i 
Løsning ved Horsens modtager over 
13 millioner afpelsede minkkroppe. 
De alene er basis for biodiesel nok til 
at køre 1600 gange rundt om jorden 
i bedste CO2 neutrale stil. Det er så 
en grund mere til at give sin hustru 
eller kæreste en minkpels.

Finanskrisen 2008
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Kommende arrangementer

Husk at sende et eller 
flere digitale billeder 
fra vore arangementer 
til redaktøren (pp@
eucsydendk).

Februar 

April

Arrangementer

Maj 

Søndag den 22. februar kl. 14
Tøndeslagning hos Kajs MC i Sønder-
borg. Fri adgang.

Skærtorsdag den 9. april kl. 10
Esbjergtur. Vi mødes på stranden i 
Aabenraa ("gamle sted" er stoppet). Vi 
har selv kaffe med. Fri adgang. Jørn P. 
Branderup er behjælpelig.

Lørdag den 18. april kl. 9.30
Køreteknisk kursus. Se plakat på  
side 15 i bladet.

Weekenden den 25. april.
Nordjyllandstur: Det hedder Thyborøn 
Camping og Hytteby (tlf.: 97 83 12 77). 
Det er fundet af Vibeke og Torben fra 
Struer. Skriver man Thyborøn Camping 
på Google skulle hjemmesiden dukke 
op, og man kan tage beskik samt bestille 
hytte, eller hvad man vil. Fællesaften 
er lørdag d. 25. april. Man kan komme 
fredag eller før.Evt. Fællestur aftales. 
Der er frit valg. Et campingpas fra alle 
skulle være nok, efter hvad der oplystes 
i telefonen. Er man flere kan man gå 
sammen om en hytte. Der er flere typer. 
Hvis vejret er med, er der intet skøn-
nere. Korteste vej er 221 km fra Åbenrå 
via Vejen, Sønder Omme, Videbæk, Ulf-
borg til Thyborøn. Hurtigste vej er 224 
km via Kolding, Herning og Holstebro.

Lørdag den 2. maj kl. 9.30
Kørekursus. Hvis der er for mange 
tilmeldinger til den 18. april.

Torsdag den 7. maj
Varme hveder hos formanden. Tilmeld-
ing nødvendig senest den 3. maj på  
tlf. 74 49 12 03.

Torsdag den 14. maj til søndag den  
17. maj 
Østtyskland/Berlin. Se beskrivelse på 
side 8.


