
Kubikken-

Sydjysk MC-Club

Medlem Flemming Haugaard har sendt dette flotte billede. Det ser tosset ud; men er det faktisk ikke. 
Flemming har meldt sig som hjælper til ”Lillebælthalvmaraton” i maj. Det er fotografen, der søges 

placeret omvendt på BMW-en så han på bedste ”Tour de France” maner kan fotografere de plagede 
løbere. (smilende kondiløbere er sjældne).

August 2010
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Bestyrelsen i S.M.C.C.

Redaktørens firkant
Der er ikke så meget at sige til firkant-
en. Teksten er gjort færdig i god tid. 
Selve skrivningen foregår jævnt gen-
nem hele perioden og spørgsmålet om 
afsluttende hastværk eller ej bestemmes 
af hvilke af de sidste arrangementer, der 
skal med.

Jeg håber, at Merethe kan få Vingårds-
besøget, samt det fra Jydske Vestkys-
ten stoppet i.

God sensommer ønskes. 

Hilsen Poul

Formand: Poul Petersen  Rugløkke 16, 6430 Nordborg, 
tlf. 74491203, email: pp@eucsyd.dk
Kasserer: Teddy Sztuk, Tornhøjvej 25, Tombøl, 6200 Åbenrå, 
tlf. 74685820, email: familien-sztuk@mail.tele.dk 
Best. medl.: Jan Pharao (turkoordinator), Rugkobbel 6, 2. tv, 
6200 Aabenraa, tlf.: 51 26 69 05, e-mail: janph@-pharao.dk
Best. medl.: Leif Andersen, Orla Lehmanns Vej 1, st. tv., 
6400 Sønderborg, tlf.: 26 27 52 70, e-mail: leif@kanik.dk
Best. medl.: Steen H. Eriksen Djernæsvej 119, Hoptrup, 
6100 Haderslev (Markedsføring og trykkeri), 
tlf. 74575855, email: steen-vivi@mail.dk

Hjemmesiden er fast punkt på dags-
ordenen til bestyrelsesmødet. Leif 
anmoder flere om at skrive til hjemmes-
iden. Der kommer for lidt. Det er fint 
nok, at Bjarne og Leif som bestyrere af 
siden skriver. Bedre var det med gener-
elle medlemsoplevelser og synspunkter. 

Det så ikke godt ud, hvis vi ikke havde 
Mogens Lind og hans bidrag. 

Skriv om oplevelser til hjemmesiden. 

Mail til Leif og det kommer på.

Hjemmesiden
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Lederen
Jeg sidder her og skriver. Det er d. 21. 
maj. Det haster lidt med dette blad. 
Godt nok drejer det sig om august 
bladet; men det skal være færdigt ind i 
juni, da forskellige sommerferieplaner 
kan genere i forbindelse med at sætte 
bladet op samt trykning.

Udendørs er det for første gang som-
merligt. Jeg er ved at lave min Triumph 
Tiger 110. Den forsøges solgt. Arbejdet 
foregår i havestuen. Der er store vinduer 
og da temperaturen nåede 40 gtader 
opgav jeg forehavendet og gik over til at 
skrive denne tekst.

Kaj, Solveig og jeg var just i Nordirland. 
En af vore MC venner blev 65 år, og 
han ville give en Guinness til de men-
nesker, der troppede op. Det gjorde 
6 personer. Det foregik godt nok pr. 
fly og engelsk 
lejebil. Det var 
kun muligt for 
mig at få denne 
ferie fra arbejde 
i en uge. På MC 
tager det tre dage 
over og tre dage 
hjem, så det går 
ikke. Fødselaren 
og hans hustru 
var selvfølgelig 
taget derover ad 
lande- og vand-
veje naturligvis 
pr. MC. Det 

var en Suzuki V-Strohm 650. Vi fandt 
ud af, at det faktisk er meget nemmere 
at befordre sig i den ”forkerte” side 
af vejen pr. MC end i en engelsk bil. 
Rattet sidder også ”forkert” i engelske 
biler. Det samme gør gearstangen og 
alle  andre trafikanterne kører forkert og 
tilmed forkert rundt i rundkørsler. Det 
er altså meget nemmere på MC. Man 
ved, hvor man sidder, og man kan se, 
hvor man kører, og man kan se alle de 
andre trafikenter. 

Irland er et smukt land, og vi kan an-
befale landet som ferieland. Vi var der 
7 overnatninger (altså 8 dage) og det 
kostede på det fine hotel 420 Pund for 
dobbeltværelse og 280 Pund for enkelt-
værelse og så med det store engelske 
morgenbord (æg, bacon, pølser o.s.v.). 

Hilsen Poul.  
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Traditionen siger Nordjyllandstur 
i slutningen af april. Det gjaldt 
også i år.
Nu er SMCC som bekendt 
en klub, hvor småturene 
er i højsædet. Noget med 
overnatning har ikke den store 
appel. Vi var 9 personer om tre 
hytter. Hytte 1: Kaj og Solveig, 
hytte 2: Bitten, Knud Oluf og 
Lars samt hytte 3: Vibeke, 
Torben, Leif og undertegnede. 
Folkene i hytte 2 var kommet 
allerede om torsdagen og 
kunne således ikke deltage i 
varme hveder hos Teddy. Fint, 
at man kan lave, hvad man vil.

Nordjyllandstur d. 30. april til 2. maj
Selve turen op: Solveig, Kaj, Leif og un-
dertegnede aftalte at mødes ved færgen i 
Ballebro kl. 10.15. 
Pisregn fik os til at udsætte afgangen til 
lige over middag. Som sagt så gjort, og 
det var tørvejr.
Det gik den direkte vej ad motorvejen 
fra Rødekro. Undertegnede forrest, og 
vi aftalte 120 km i timen. Der er prob-
lemet med alle lastbilerne foran, som 
lige skal overhales. Der er hele tiden nye 
lastbiler, så overhalingsprocessen fort-
satte helt op til Hobro, hvor vi bøjede af 
mod Aggersund. Altså "tvungen" lettere 
forhøjet hastighed.

Nordjyllandstur

Madpakken spises på vej op.
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Første pause med madpakkespisning 
foregik ved den første tankning straks 
efter. Det blæste og var en smule koldt. 
Til al overflod begyndte det at regne og 
regnen holdt stand næsten helt til Ag-
gersundbroen. Ret meget mere blev det 
ikke til denne bededag. 
De medbragte kvinder (tror jeg nok, 
det var) havde madmæssigt sørget så 
godt for deres mænd, at der også var 
mad nok til vi andre og tak for det. Vi 
fik den dejligste lasagne med rødvin. 
Sidste pligt var bestilling af rundstykker 
til dagen efter. Ellers blev der drukket 
lidt ”Limfjordsporter” og lignende af de 
bedste produkter fra Thisted Bryghus.
Dagen efter var der næsten fælles køre-
tur. Næsten betyder, at Kaj og Solveig 
ville blive i Svinkløv. De ville slappe af 

og arbejde. Arbejdet bestod af indkøb 
og fremstilling af aftensmad til alle.

Vitskøl kloster
Fællesturen foregik ”søndenfjords” 
(d.v.s. syd for Limfjorden, altså Him-
merland). Første stop var besøg på 
Vitskøl kloster godt 10 km syd for 
Løgstør og ud for Livø. 
Klosteret er startet præcis i året 1158 
som cistercienserkloster med den 
franske abbed Henrik som leder samt 
22 munke og nogle lægfolk. I dag ejes 
det af staten, og der er en slags forsorgs-
virksomhed med landbrug og gartneri. 
Mange lægeplanter dyrkes stadig, og 
man havde været omhyggelig med på 
skilte at oplyse om alle disse planters 
fortræffeligheder. For en plante stod der: 
Indeholder C-vitamin og flygtige olier. 

Knud Oluf planlægger 
fællesbillede.
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Anvendes mod smertende led. Er vand-
drivende og afførende (noget for ældre 
MC-ister?). Det er en flerårig plante 
med hjemsted i Østeuropa. Det var 
såmænd – ”Pebberrod”. Sådan var der 
mange af den slags planter.

Ertebølle
Derefter gik det mod stenalderområ-
det ”Ertebølle”. Det har givet navn til 
Ertebøllekulturen. Den varede fra for 
godt 7000 år siden til for ca. 4000 år 
siden. Stedet er mest berømt for den 
fundne store køkkenmødding med alt 
muligt indhold så det har været muligt 
at finde ud af noget om jægerstenalder 
folkets levevis. Der findes ikke rigtig 
noget mere her. Det mest interessante 
er på museum.

Så var der ved 16 tiden kaffe i Løg-
stør. Eller rettere: Løgstør var afgået 
ved døden, alt var lukket, så vi kørte 
ad Svinkløv til (troede jeg i hvert fald). 
Knud Olufs GPS mente pludselig, at vi 
skulle en tur ud til Aggersborg vikinge-
borg.
Denne er meget større end de tilsvar-
ende Trelleborg og Fyrkat. Den skulle 
være svær at datere, da der har ligget en 
langt ældre beyggelse på stedet. Som 
Vikingeborg har den fungeret fra op 
tio 1000 tallet. Muligvis er Aggersborg 
identisk med den kongsgård, der i 1086 
ødelagdes af vendelboerne under oprøret 
mod kong Knud den Hellige. 

Irsk kaffe uden skum dur ikke. 
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Næsten 30 personer mødte op. Familien havde ved egen kraft bagt utallige varme 
hveder og de var gode. Snakken gik vældig så det næsten ingen ende ville tage. Tak 
til familien Sztuk for arrangementet.

Varme hveder hos kasserer Teddy

Så hjemad:
Kaj og Solveig havde forberedt fin mid-
dag. Solveig, Leif og undertegnede kørte 
ind til Fjerritslev hvor, det manglende 
indkøbtes. Det gav kyllingebryst med 
tilbehør.
Om aftenen fortsatte vi med at få ryddet 
op i rødvin og portere, medens Knud 
Oluf underholdt os med sine billeder fra 
sin store (arbejds-) rejse til Kina. Han 
måtte konkludere, at GPS-er ikke kan 
finde ud af dette land. For at spare på 
pladsen ligger motorvejene i etager og 
GPS-en kunne ikke engang finde ud af 
hvilken etage man aktuelt kører på.
Søndag rengjordes hytterne. Der var 
planlagt fællestur til Nørre Vorupør, 

hvor de eftertragtede fiskefrikadeller 
skulle fortæres. Jeg kom ikke med her, 
da jeg havde indkøbt en krumtap til 
Min Triumph hos ”Bonneville Per” i Ål-
borg. Per er 68 år, og han var ved at lave 
en Triumph Trident racer. Den var med 
alle finurligheder, og den skulle indreg-
istreres. Han har indrettet sig ret smart 
med sit værksted. Der var f.eks. oven på 
4 kasser øl et fladskærms TV på over en 
kvadratmeter. Vi kunne følge Moto GP 
på bedste vis. Der var en utrolig orden i 
dette værksted. 

Jeg var i Nordborg hen mod aften.

Poul.

De travle 
hjælpere. 
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Turkoordinator Jan havde slået det helt 
store brød op med Europæisk Auto-
mobilmuseum i Odense, overnatning 
i Fåborg på fint kursuscenter (kun 250 
kr. pr. person) samt besøg på Lange-
landsfortet.

Der kom for få tilmeldinger. Det er nok 
lige rigeligt oven på fleredagesture til 
Nordjylland og Østtyskland. 
Jan ændrede så på planerne. Det blev 
endagestur til Jernbanemuseet i Odense, 
og vupdi så var der 8 personer selvom 
det var søndag og 1. pinsedag.

Afgang fra Åbenrå kl. 10 og ankomst 
efter passende tid til museet. Fint vejr 

Pinseturen 2010

Lokomotiv plejlstænger.

hele dagen. For en mand som underteg-
nede med interesse for gammel me-
kanik, var det enestående. Jeg var som 
barn vildt betaget af damplokomotiver 
og ville være lokomotivfører. Jeg kunne 
kigge på dem i timevis. 
Nogle gange om året var vi i Århus på 
besøg hos min moster Ester. ”Gud nåde 
trøste” rejseforsamlingen, hvis der ikke 
var koblet damp og røg på. Jeg husker, 
at have været helt ustyrlig indtil min 
onkel sagde, at diesellokomotivet havde 
1800 HK. Så kunne det godt gå som 
nødtørftig erstatning.

Hjemad gik det ad småveje fra Nørre 
Bjert og nord samt vest om Kolding ad 

8 Pinsetur
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Museets emne er Danmarks 
jernbane- og færgehistorie fra 
1844 til vore dage. 

Udstillingen indendøre er på ca. 
6.000 m2, og indeholder bl.a. 
jernbanevogne og lokomotiver, 
rutebiler og færgemodeller. Et 
udendørs areal på ca. 20.000 
m2 anvendes bl.a. til udstilling og 
aktiviteter. 

Under Danmarks Jernbane-
museum hører DSB Muse-
umstog, som restaurerer 
og vedligeholder vogne og 
lokomotiver og står for kørsel med 
museets tog. 

Udstilling og ledelse er placeret 
i Odense. Afdelinger af DSB 
Museumstog findes i København, 
Roskilde, Randers og Lunderskov. 

I mange år havde museet til 
huse under de skrå vægge på 
5. sal over DSBs hovedkvarter 
i Sølvgade i København. Her 
var udstillet mange mindre 
genstande. Vogne og lokomotiver 
blev hensat hvor der nu var 
plads i remiser og værksteder 
- indendørs som udendørs 
med henblik på et kommende 
museum.
Den 17. april 1975 kunne DSB 
så endelig åbne sit museum i 
Odense.  

100 % dansk bus. En Triangel. 

Danmarks Jernbanemuseum
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Man hygger sig.

småveje. Vi var både i Møsvrå, Almind, 
Ferup, Højrup, Ejstrup, Hjarup, Ødis, 
Frørup og Bramdrup; ja rundt og rundt 
og rundt. Hvor gruppen har været efter 
Bramdrup ved jeg ikke, for jeg tog mo-
torvejen her fra, da jeg skulle nå færgen 
i Ballebro. Det gik med lav fart på de 
store veje og omvendt på småvejene. 

Den 55 år gamle BSA havde nok at se 
til. 
En dejlig pinsetur. Jan vil prøve til 
næste år at arrangere den originale tur. 
Han mener, at den nok skal annonceres 
tidligere.

Poul

Motorcyklister forulykker på favor-
itruten.
Motorcyklister kører ofte for 
fornøjelsens skyld. Mange af dem 
ynder at køre på veje med mange sv-
ing og bakker, fordi det stiller store 
køretekniske udfordringer.
Cirka 30 % af ulykkerne sker på motor-
cyklisternes snoede yndlingsruter, som 
blot udgør 15 % af vejnettet. Der viser 

en analyse foretaget af Havarikommis-
sionen for Vejtrafikulykker (HVU).
-De populære ruter er oftest kom-
muneveje. De er som regel ikke særlig 
trafikerede og har derfor lav prioritet 
på vejbudgettet. Vores budskab er, at 
vejforvaltningerne med få midler og en 
begrænset indsats kan rette op på nogle 
af de forhold, som gør det farligt for 
motorcyklisterne, siger Sven Krarup 
Nielsen, formand for HVU.

Fra Jydske Vestkysten d. 30/6-10
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Vivi og jeg ankom til "rulletrappen" ved 
Kruså ca. kl. 9.00, og næsten alle var 
mødt.
Tre var kørt over Sjælland, én havde 
glemt pengene, og to kom slet ikke!
Men vi var 12 motorcykler, der blev delt 
i tre hold.

Temperaturen var ikke oppe på mere 
end 7 grader, så det kneb for nogle at 
holde varmen. Resultatet kom først da 
de var hjemme med en gang forkølelse 
til følge.

Første stop var ved Lübek, hvor vi 
tankede (20 km/l). Ved en tankning 
senere mødte der os et fantastisk syn. 
Over 100 motorcykler fra en Biker-klub 
holdt rast. Der var andre klubber, der 
også var holdt ind for at tanke. Så kom 
vi, og det var et rent held, at det lige 
blev der.

Én kørte ud for at spærre trafikken 
(ligesom Porno-Kaj i gamle dage gjorde 
på MZ'en). Så det var et flot syn, da de 
kørte.
GPS'en var stillet på ikke motorvej, så 
naturen kom os i møde hele vejen til 
Güstrow.

Vel ankommet blev vi vist op på de 
fineste værelser og mc'en blev parkeret 
omme i gården.
Lidt efter ankom "Sjællænderne". De 
to, der manglede ved starten, var selv 
kørt en anden vej, så nu var vi samlet 
alle 20 personer.

Aftensmaden var et ta'selv bord af den 
fineste slags - alt hvad man ønskede sig.
Resten af aftenen gik med snak, øl/kaffe 
og Broagerfolket spillede skat.
Det samme gjaldt morgenmaden. Der 
var bare det hele: Æg, pølser, pålæg, ost, 
salat, forskellige marmelader og -juice, 

- en god start 
på dagen, som 
næsten kunne 
holde til aftens-
maden.

Starten mod 
Peenemünde var 
kl. 9.00, og det 

Güstrow tur/retur i Kr. Himmelfartsferien

Glade deltagere. 
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foregik i to grupper ad små veje. Ved 
11.30 tiden var vi ved museet.
(Har lige set affyring og bombning af 
London af en V1 og V2 raket på DR2).
Man kan på internettet se lidt: ”www.
peenemunde.de”.
Efter nogle timer i spredt flok samledes 
nogle af os til en cola med diverse og 
kørte så mod hotellet.
Jeg tog lige en tur til Polen, 50 km, for 
at købe ind, og var derfor lidt senere 
hjemme.

Pigerne, nogle af dem, var ikke med på 
turen, men var i stedet en tur i byen i 
taxa for at "flytte bøjler" og undersøge, 
hvor mange café'er, der var.

Lørdag morgen stod vi desværre op til 
let regn. 
Nogle kørte, denne gang til en lille by, 5 
km nord for Sternberg, hvor jeg havde 
set et skilt med Oldtimerudstilling.
Det var et besøg værd. Her var biler, 
motorcykler, knallerter og cykler fra 
svundne tider, bl.a. en Chevolet samlet i 

Danmark med FDM emblem 
på køleren. Det var en lille 
privat gruppe, der havde sam-
let veteranerne i et gl. mølle-
hus, - fantastisk interessant.
Så trængte vi til varm suppe, 
som vi fik i Sternberg.

Der var lidt utilfredshed med 
køremåden, da nogle ikke 

fulgte op, når de var kommet bagud 
efter bl.a. et lyskryds.
Andre brugte dagen i Wellnes og svøm-
mebadet, og nogle gik i Oplevelses- og 
dyrepark.

Midt på eftermiddagen var vi hjemme 
ved hotellet, regnen var næsten holdt 
op, så nogle gik en tur i den dejlige 
omegn og andre råhyggede på hotellet.
Efter den gode aftensmad hyggede vi os 
med snak, skat og noget at drikke.
Lars lagde lige billeder ind på SMCC's 
hjemmeside fra turen, så de var at se 
inden vi kom hjem. Hvad kan man ikke 
på en mini-PC.!

Næste morgen efter morgenmaden, 
kørte vi hjem i små grupper. Vi var 7 
mc der fulgtes ad på små veje og vejret 
var fint med sol.
Ved Lübek kørte vi under havnen, hvor 
der er betaling, og kort efter tankede 
vi. Her fortsatte to fra Bjolderup da de 
skulle være hjemme til en bestemt tid.

Fra museet. Simson 
Schwalbe i rækker.
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Vi andre, (pigerne), bestemte, at der 
skulle drikkes kaffe i Schleswig, men 
Tonnis GPS kunne ikke finde ud af det, 
- (der er lavet meget vejarbejde i byen, 
der ikke er lagt ind endnu), så vi kørte 
lidt mod Rendsburg. I første rundkørsel 
var der en Shell-tank, hvor vi fik kage 
og kaffe. Ditte havde hele tiden snakket 
om en stor fed flødekage, men da det 
var en tank, købte hun et fint stk. wie-

nerbrød, som viste sig at være med ost 
og pålæg, så hun nøjedes med kaffen.
Her sagde vi farvel og tak for turen, og 
nogle fulgtes ad til grænsen.

Vi var hjemme kl. 16.30 uden øm bag-
del, efter vi har fået et uoriginalt sæde 
på vores BMW, - ikke det kønneste, 
men det virker.

Vivi og Steen

Jørn P. Branderup var så venlig at tage 
sig af planlægning og gennemførelse af 
denne tur.
Der var start kl. 14.30 fra rasteplad-
sen ved Hellevad-Bovvejen sydvest 
for Bolderslev. Der var meldt ekstrem 
dårligt vejr; men alligevel var 11 cykler 
mødt op og jeg kan forstå, at der var 
en del nye medlemmer. Det er meget 
glædeligt.
Der blev kørt til Røllum og 
videre ud gennem skoven vest 
for Åbenrå. Så gik den op ad 
Skedebjerg og videre ud til 
Damgår Mølle ved Hovslund 
hvor der var ”Åben Mølle” med 
fuld sving i møllemaskineriet. 
Her gik en del tid og kl. ca. 
16.15 gik det ad Genner til og 
man var fremme ved aftalt tid 
kl. 17 og der var ankommet 21 
personer til sidst.
Jørn oplyser, at der ganske vidst 
var en masse regn; men at den 

Årlige tur d. 20. juni til vingården i 
Genner

faldt så heldigt, at der var tørvejr under 
kørselen.
Egenbespisning ved medbragt kost gik 
problemfrit. Alle havde husket det hele.
Hjemturen skulle dog være foregået i 
heftigt regnvejr.
Tak til Henrik og Pia for arrangementet.

Iris dukker op
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Mølleløbet blev afviklet i det fin-
este vejr. 23 personer på 21 stk. MC 
troppede op. Flot så det ud med den 
lange række.

Mølleløbet var lavet om til et ”fyrtårns-
løb”. Arrangør Jan har en fortid inden 
for fyrtårne. Det har nok været med til 
at give idéen. Med til historien hører jo 
også, at mølleområdet inden for vort 
revir gennem årene er grundigt efterset 
og emnet er mere eller mindre udtømt.

Roberts MC i Guderup havde på flot-
teste vis arrangeret kaffe og rundstykker. 
Der er ikke meget, der slår ”håndværk-
erne” fra bageren i Guderup. Som sagt 
var det grundlovsdag og lukkedag. 

Alligevel lukkede Robert op og holdt 
god snak med deltagerne medens Yrsa 
arbejdede. Husk nu også at handle hos 
Robert. Det er ikke nogen envejsfor-
retning.

Vi blev af turkoordinator Jan informeret 
om planen for dagen og ingen var i tvivl 
om, at planlægningen var i orden. Vi 
tror nok, at Leif Andersen og Jan dan-
ner par om disse ting. Men de er ikke 
så meddelsomme, hvad det angår; men 
i givet fald skal de have tak for dåden. 
Det tager jo alligevel noget tid at ar-
rangere ture.

Vi ved nu, hvordan fyrtårne virker, og 
hvorfor de er sat, som de er. Fyrtårn-

Mølleløbet grundlovsdag

Vi hører jans instrukser.
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systemet som vi kender i Sønderjylland 
er lavet af preusserne. Sønderjylland 
var jo tysk mellem 1864 og 1920. De 
fyrtårne, vi så på, var for de flestes 
vedkommende fra 1904. Der må have 
været et byggeboom. Hensigten med 
tårnene, mener Jan at vide, var at den 
tyske flåde i tilfælde af krig skulle have 
sikker sejlads. Kiel og Mürwick var store 
højsøflådehavne, og det er jo ikke meget 
ved grundstødte højsøflåder.

Klokken 11.00 rullede vi ud fra Roberts 
MC.
Det foregik efter ”Mogens Linds 
afsætningsmetode” hvor man har fast 
forankørende (Jan) og bagvedkørende 
(Leif ) og ved ethvert sving lader nr. 
2 i kolonnen blive holdende (som 

fyrtårn), og hvor deltagerne navigerer i 
den retning, hvor den holdendes lygte 
peger. Når Leif som sidste dukker op 
ved den holdende, er det tegn på, at alle 
er med og at de har passeret. Ham, der 
holdt ind, kører op foran Leif og bliver 
næstsidst. Efterhånden som folk ”sættes 
af ” kommer man frem i rækken og kan 
blive ”sat af ” igen, hvis turen ellers er 
lang nok. Man opnår, at alle er med 
hele tide. Ingen tabes i lyskryds eller 
som følge af andre forhindringer.

Første stop var Tranerodde Fyr nordøst 
for Danfoss. Der var eftersyn af tårnet 
og information. Næste stop var Au-
gustenhof Fyr. Jan kunne sjove historier 
om danskeres pasning af dette tyske 

Teddy ser vist efter, hvad der 
er på stranden. 
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fyrtårn. Lidt sabotage har der nok været 
i det. 

Næste aktivitet var færgeturen fra 
Hardeshøj til Ballebro. Der var is-/ 
pølsepause ved kiosken i Ballebro. 
Derefter var der eftersyn af Ballebro 
Fyr. Videre gik det af småveje via Blans, 
Kobberholm, Fiskbæk, forbi Gråsten 
Landbrugsskole og til Egernsund hvor 
vi kørte omkring fyrtårnet ved Låg-
made. Jan er fra Åbenrå og ved ikke 
helt, hvordan det udtales. Jytte, der er 
fra stedet, har nu belært Jan om, at det 
hedder ”Lååchmaj”.

Hovedattraktionen var uden tvivl 
Kegnæs Fyr. Det er fra 1885 (stod der 
på huset). Dansk Meteorologisk Institut 
har målestation her. Det består af tre 
tingester a’ en meters højde samt en 15 
meter høj mast med vindmåleudstyr. 

Inde hos fyrmesteren (hans kontor) fik 

vi forevist, hvad der var, og vi måtte 
bruge kæmpekikkerten så meget vi ville.

Sidste fyrtårn var Taskensand Fyr nord 
for Frederiksgård. Vi kørte tæt forbi In-
grid og Poul. De havde arrangeret med 
grill og pølser. 

Nu mener jeg, at SMCC-medlemmer 
hører til verdens klogeste folk. Manges 
hoveder måtte alligevel give op over for 
deres maver, så vi måtte desværre se dem 
køre direkte ind til grillpølserne uden 
at tage det sidste arrangement med. Til 
dette var vi så ganske få.
Tak også til Ingrid og Poul for arbejdet 
med at stille spisningen an.

Poul

Det sidste fyrtårn.
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Eller videnskabelige Sel-
skab for Radio Patenter. 
Det blev startet i 1926 af 
brødrene Adriano, Mar-
cello og Bruno Cavalieri 
Ducati i Bologna. De 
beskæftigede sig inden for 
radiokommunikation med 
den helt nye og moderne 
kortbølgeteknik. 
Man startede med at lave 
kondensatorer. Det hvilede 
på den opfindsomme 
Adrianos ideer.
Han havde allerede i 1924 lavet radio-
forbindelser til USA. Det gik fremad 
med raketfart og i 1935 blev grundste-
nen til et firma lagt i forstaden Borgo 
Paginale hvor Ducati også i dag har sit 
hovedsæde.
Snart produceres også regnemaskiner, 
radioer, præcisionslinser samt fotoap-
parater og med 11.000 ansatte var det 
Italiens næststørste foretagende. Der var 
teknisk skole, børnehave, lægekonsulta-
tion, socialkontor og tandlæge. Ducati 
var en mønstervirksomhed og der var 
besøg af selv kong Viktor Emanuel og 

fører Mussolini. Firmaet var af stor 
betydning for Italien.

Som bekendt havde Italien store prob-
lemer under 2. Verdenskrig og da man 
i september 1943 gav op og vendte sig 
til de allierede, besatte tyskerne firmaet. 
Resultatet blev et i 1944 heftigt bom-
bardement fra de allierede med skader, 
hvad der svarer til 500 mio. Euro (i dag 
næsten 4 mia. kr).
Man byggede op og snart var 4.500 
medarbejdere i gang med at producere 
elektriske og optiske apparater.
Efter krigen var Italien stærkt ødelagt 
og der var stort behov for billige trafik-
midler. Man startede 1946 med parallelt 
at producere hjælpemotorer til cykler. 
Motoren hed Cucciolo og var en 2-gears 
firetakter. Motoren var udviklet af et 
firma i Torino; men Ducati producerede 
den på licens. De følgende år forbedre-
des motoren og den endte med at blive 
på 60 kubik og til væddeløb med 3 HK.

Sociéta Scientifica Radio Brevetti

Brødrene Ducati.

Pricippet i desmo.
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Det går op og ned. Under en usædvan-
lig tørkeperiode i 1947 afbrydes strøm-

men i lange perioder og produktionen 
står stille. Gældsætningen når et niveau, 
hvor man må bede den statslige hjælpe-
fond assistere. Det gør den; men hælder 
brødrene ud og indsætter en anden le-
delse. Denne går ikke for at være særlig 
begavet. Selvom der i den tid var behov 
for mange ting gik firmaet i 1949 ned 
med flaget. Alligevel lykkedes det for 
nogle at humpe videre med firmaet, der 
fortsat var under statslig ledelse; men 
der var stor uro blandt medarbejderne 
med besættelser af fabrikken. En gener-
aldirektør Montana skabte i 1952 orden 
og fabrikken blev delt op i to: Ducati 
Elletronica og Ducati Meccanica.

Vi ser så på Meccanica.
Første ægte MC var 98 cc fire takter 
med 4,5 heste. Man prøvede med en 
175 cc scooter designet af Ghia, med 
automatgear, langt forud for sin tid 
(også prismæssigt) og den forsvandt 
hurtigt i glemselen.
Så sker der noget: Montana får i 1954 
fra Mondial fat på ingeniør Fabio 
Taglioni. Der er en hel masse berømte 
løb hvor Montana gerne vil have 
Ducati med i. De andre deltagere er 
Gilera, Moto Guzzi og MV Agusta. 

Taglioni vil mere. Han vil deltage i 
verdensmesterskabet. Den hidtidige 
”Marianna” med 14 HK dur ikke her. 
En ny model med 16 HK slår heller 
ikke til. Der skal mere til. Han udvikler 
den desmodromiske ventilstyring til 
motorcykler. Det er tidligere kendt fra 
Mercedes racere. Ventilfjedre er her 
overflødige og omdrejningstallet kan 
sættes væsentligt op med øget effekt 
til følge. I 1958 lander Ducati på en 
andenplads efter MV Agusta. En på det 
tidspunkt ukendt person ved navn Mike 
Hailwood får en Ducati racer af sin 
velhavende far, Stan. Mike Hailwood 
bliver treer til vigtige løb i England og 
i 1960 får han vigtige sejre i VM på 
Ducati 250 cc.

Hvad så i nyere tid:
Som ung knallertkørende mand holdt 
undertegnede til i Gråsten. Motorcykler 
havde altid fascineret mig. MZ, DKW, 
NSU (Max, Lux og Fox) var der meget 
af. Pludselig opdages en ukendt sports 
MC med en helt ukendt lyd. Det var en 
af sønnerne fra Gråsten Karosserifab-
rik, der havde fået den smarteste MC 

Fotoapparater. 

Den første motor.
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jeg nogen sinde havde set. Den var på 
175 cc og hed vist Silverstone Super. 
Mage til sportsligt udseende havde jeg 
ikke set (se billedet). Autoforhandler 
Albrechtsen i Bovrup handlede med 
dem. Senere fik jeg selv MC og vi holdt 
til ovre i grillbaren på æ’ Lååchmaj i 
Egernsund. De talte om en fire cylin-
dret Ducati Apollo på 1200 kubik. Den 
findes sandelig også og er en V4.
Senere dukkede Knud Oluf op med 
sin en cylindrede Ducati 450 cc med 
overliggende kardan drevet knastaksel. 
Ellers var det ikke noget man hørte 
meget til før Paul Smart vandt Daytona 
1972 på en Ducati 750 cc med desmo-
dromisk V-motor.
Den helt moderne tid kender vi alle. 
Ducati er en lille international fab-
rik, der kæmper sin hårde kamp mod 
kæmpefirmaer i Hondaligaen. Alligevel 
har Ducati eksisteret med stor succes 
og vundet utallige VM løb specielt i 
Superbike.
Ducatis motorcykler i dag hører til i 
den dyre ende og de regulære sports-
maskiner til landevejsbrug er direkte 
afledt af racerne. På det seneste er 
kommet den 4 cylindrede Desmosedici 
RR. Das Motorrad har i julibladet 2008 
testet den til en tophastighed på 303 km 
i timen og den kostede da i Euro 61.755 
(uden dansk afgift). Til orientering 
koster den nye sports BMW S 1000 RR 
med næsten 200 heste ca. 15.000 Euro.
Lad os nu se hvordan det går med 
Ducati og hr. Stoner i Moto GP i år. 
Kun et løb er vundet. Det ser ikke 
for godt ud. Undertegnede har altid i 

konkurrencer holdt med de små, så jeg 
holder med Stoner. Spændende.

Ellers: Se billederne. 

Poul.
 

Ducati Apollo V4 1200 cc.

Den fra Gråsten.

Ducati Desmosedici.
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Kommende arrangementer

Onsdag d. 11. august kl. 19.00
Pølser i Åbæk: 
Vi starter fra rastepladsen i Bolderslev 
Kl 19. Man kan også køre lige til Åbæk 
strand nord for Åbenrå. Verner trak-
terer. Det er fra ca. kl.19.30

Søndag d. 15. august kl. 9.30
Tur til Tinnet krat. Det er Gudenåens 
udspring. Vi starter fra rastepladsen i 
Bolderslev kl. 9.30 og samler op ved 
grillhuset i Jels (i rundkørselen mod 
Vejen kl. ca.10.15).

Onsdag d. 25/8 kl. 19.00
Rudbøltur: Eller rettere kører vi lige 
over grænsen til kroen i Rosenkrantz, 
hvor der er flink betjening og bedre 
priser. Starter fra rastepladsen i Bolder-
slev kl. 19.

Lørdag d. 28/8 kl. 9.30
er der Ejgils tur til Christiansfeld. Ejgil 
stammer fra stedet og vil guide os frem 
til de interessante steder i området. Vi 
starter fra stranden i Åbenrå kl. 9.30.

August 2010 September 2010
Lørdag d. 4/9 kl. 10.00
guider Steen og Teddy os ad Kielerka-
nalen. Denne gang mod Kiel. Vi starter 
fra Rulletrappen syd for Kruså grænse 
kl. 10.00.

Lørdag d. 11/9 kl. 10.00
tager Jan os med til Politiet i Haderslev. 
Vi ser, hvad de har, og hvad de gør med 
remedierne. Vi starter fra stranden i 
Åbenrå kl.10.00

Lørdag d. 25/9 kl. 16.00
Jan fører os til ”Sort sol” i marsken. 
Start fra rastepladsen i Bolderslev 
kl. 16.00.

Oktober 2010
Lørdag d. 9. oktober kl. 10
tager Leif os med ”Tværs over”. Hvor vi 
ender ved Leif, og vi starter fra den nye 
Burger King ved Sønderborg Forbrænd-
ing kl. 10.00 og samler op fra stranden i 
Åbenrå kl. 11.00

November 2010
Onsdag d. 10. november kl. 19
er der firmabesøg på DS-SM i SM i 
Hjordkær. Det er Værksvej 5. Vi mødes 
ved hovedindgangen kl. 19.00. Firmaet 
er det gamle Sønderjyllands Maskin-
fabrik, der var en del af Sønderjyllands 
Højspændingsværk. Der er stadig tæt 
kontakt. Hovedproduktionen er i dag 
vindmølletårne.


