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Bestyrelsen i S.M.C.C.

Redaktørens firkant
Dette blad er årets største. 
Perioden fra juni og frem til ultimo 
oktober er i praksis med her. Det er 
hele sommerperioden med ferie og den 
mest tæt pakkede del af arrangements-
kalenderen. 

Jeg håber ikke, at bladets vægt 
overstiger kassererens fastsatte por-
togrænse!

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

Så blev medlem Chr. Jør-
gensen, Nordborg 80 år. 
Klubben kvitterede med 
en flaske Gammel Dansk 
med klublogo klistret på 
som sædvanligt. 
Cedde takkede for gaven.

Familien vil indvie det 
nybyggede hotel i Dyvig i 
dagens anledning.

Cedde har indtil for få år siden været ar-
rangør af utallige af klubbens mølleløb.

Her er et billede fra et af disse mølleløb. 
Vi ser Cedde, Erna samt børn og bør-
nebørn i Naldmose tilbage i juni 1998.

Poul.

Lykønskninger
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Lederen
Vi har fået ny webmaster - se side 12.

Lidt om vedtagne regler omkring 
fødselsdage. Fra generalforsamlingen i 
2004:

Gaver til højtider: Der gives til 50 og 75 
års fødselsdage samt sølv- og guldbryl-
lupper (og selvfølgelig diamant-, kro-
ndiamant-, jern-, atombryllup (75 år). 
Der var et atombryllup i Rinkenæs vist 
i 1963, så de findes. Bestyrelsen har se-
nere tolket sagen som, at runde fødsels-
dage efter de 75 år selvfølgelig også skal 
have en flaske. Jeg er sikker på, at man 
lever rigtig længe, hvis man får to eller 
tre Gamle Dansk hver morgen. Den er 
en slags urtemedicin. Den er i hvert fald 
fremstillet på danske krydderurter.

Ellers har Ejgil lavet en af sine gode 
ture. Det blev en ny tur til fødebyen 
Christiansfeld. Der kom kun 8 per-
soner. Turen er flyttet fra foråret til 
efteråret på grund af, at Ejgil blev 
forhindret. Eneste plads i arrangements-
kalnderen ver d. 28/8. Det er tre dage 
efter Rudbølturen og en uge før sidste 
del af Kielerkanalturen. Det er nok ikke 
hensigtsmæssigt med så tæt en sammen-
pakning. Det samme var situationen 
med Jans tur til Tinnet Krat sidste år. 
Så må vi nok hellere aflyse helt i disse 
situationer. Vi har alligevel rigelig med 
arrangementer.

Hilsen Poul

Det skete i Egernsund d. 1. oktober. 
Motorcyklisten var ligeud kørende. Der 
er firesporet vej, hvor man skal gennem 
en midterrabat samt krydse tredje og 
fjerde spor, når der drejes til venstre. 
En bil overser den modkørende motor-
cyklist og dødsulykken er der. 
Her d. 3. oktober er der kors, blomster 
og lys på stedet. Det var ikke et af vore 
medlemmer. Det er lige meget, hvem 
det er; men jeg slipper for at skulle 
skrive nekrolog.

Så skete det igen. Motorcyklist dræbt:

Efter sigende er den situation ansvarlig 
for 40 % af ulykkerne, og det passer 
godt med egne oplevelser.
Husk Poul Lervads foredrag om MC 
ulykker på seneste gule ærter arrange-
ment i Kværs. Se februarnummeret af 
kubikken år 2010. Udgaven findes også 
på hjemmesiden. Situationen er med: 
”Modkørende skal svinge til venstre” 
og samtidig: ”Vejkryds med færdsel på 
sideveje”.

Poul
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Det var vældigt. På hjemmesiden 
havde Torben inviteret hele klub-
ben til åbent hus d. 3. juli. Jeg kunne 
desværre ikke på grund af invitation til 
Karinas 60 års fødselsdag denne dag. 
Mærkeligt med disse fødselsdage. Jeg 
synes ikke, at det ar længe siden, at 
folk blev 30!

Torbens rigtige fødselsdag er d. 1. 
juli, så derfor startede jeg BMW'en 
denne dag og kørte til Struer. Vejret 
var dejligt, og jeg tog småvejene for at 
få mest ud af det. Danmark er et skønt 
land.
Torben og Vibeke har i lang tid talt 
om deres store haveprojekt med car-
port og det hele.

Vel ankommet til området var det 
nemt at finde deres hus med den luxu-
riøse udsmykning. Forsiden af huset 
er med på billedet. Vi fik dejlig kaffe 
og kage. Efterfølgende gav Vibeke 
og Torben spisning på restaurant på 
Lemvig havn. Mage til stjernskud har 
jeg aldrig set. Jeg havde en dejlig tur 
hjem.

Selve hovedfesten har Steen sendt 
billeder fra. Det hele var perfekt og 
dejligt.

Poul

60 års fødselsdag 
hos Torben Jørgensen 
i Struer

60 års fødselsdag i Struer

Dett unge par.

Kæmpestjerneskud i Lemvig.

Det unge par tager en svingom

Herskabet og det nye anlæg. 
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Ufatteligt, at det er 10 år siden, 
at Karina holdt 50 års fødselsdag 
samme sted, nemlig i Irokeserhytten 
ved Sønder Vilstrup strand. Hytten 
har opnået ny standard siden sidst. 
Nogle har nemlig i mellemtiden 
moret sig med at brænde den gamle 
hytte af.

Rikke er Karinas datter, og hun blev 
35 år. Hvor gammel Karina blev, må 
man ikke oplyse. Det må man ikke 
ved rigtige damer!

MC-klubben Flagermusene havde 
ordentlig arrangeret fejring af fødse-
larerne, og de er dygtige til det. Der 
blev optrådt af dansende gangstere 
fra Flagermusene og fødselarerne blev 
tvunget til at fremvise danseshow 
(inkl. at de fik 20 minutter til at øve 
sig i). Det var virkelig sjovt.

Dagen igennem var der musik ved 
en musikant, og om aftenen var der 
dansant i teltet ved et rockorkester. 
Hvordan kan to personer arrangere 
alt det? Det kan man, hvis man er 
engageret omkring sine medmen-
nesker. Så kommer netværket fra nær 
og fjern og hjælper med alskens ting.

95 års fødselsdag hos Karina og Rikke

Rockorkesteret.

De dansende ganstere. 

De smukke fødselarer.
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Grillparty hos Inge og Christian i Guderup
Tak for dette fine arrangement den 
7. juli. 

Jeg tror, at der var mellem 20 og 25 del-
tagere, og børnene var taget med. Pølserne 
var særlig gode, og de fik ben at gå på. En 
slags højdepunkt til sidst var de lækre jord-
bærkager. Tænk, at det er muligt at sætte 
store stykker til livs efter pølserne.
Næste år vil Inge gerne have lidt længere 
respit m.h.t. sidste tilmelding. Alle cyklerne,

Christian underholder gæsterne,Inge sørger for, at alle får 
del i de lækre sager.

Der har fra nogle sider været kritik af, 
at man ikke ved hvor rastepladsen i 
Bolderslev er og hvorfor så netop den. 
Sagen er, at antallet af samlede MC-er 
i Åbenrå ofte er gevaldig stort. Af og til 
sker det, at vi samles til et arrangement 
hvor starttidspunktet netop passer med 
mange ”fremmede” MC-er på stedet. 

Forklaring til Bolderslev rasteplads og 
stranden i Åbenrå

Vi ved så til sidst ikke hvor mange af 
følget, der er ”os”. Bolderslev blev valgt 
som et godt sted.

Rastepladsen ligger på Hellevad-Bov-
vejen umiddelbart syd for Kohbergs 
Brødfabrik på den østlige side. Pladsen 
er anvist ved skiltning.
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Ja dagen startede med regn i stor stil. 
Spændende. Det står nemlig altid til 
diskussion om, hvad der skal købes 
ind. Dårligt vejr betyder ringe frem-
møde og omvendt. Nu har det jo altid 
været tradition med, at tilmelding ikke 
er nødvendig og afhængig af vejret, 
kan der jo komme halvdelen eller det 
dobbelte af det budgetterede. For at 
tage alle forhold i betragtning købes så 
ind til, hvad der forventes i bedste fald. 
Sidste år var der for mange pølser; men 
de blev spist til Mølleløbet. De blev i 
hvert fald købt før sidste salgsdato, og de 
røg ned med fynd og klem.

Pølser i Åbæk
Denne gang slog vejret heldigvis om til 
”fint” midt på eftermiddagen. Vi talte 
50 til 60 deltagere, da først alle med 
start fra Bolderslev dukkede op. 
Vi købte 98 brød, 70 papbakker, 150 
pølser og store mængder af dyppelse i 
form af sennep, ketchup og remoulade. 
Til slut var kun dyppelse til overs, og 
hvad der er uåbnet forsøges leveret 
tilbage til Fakta.

Som det også er tradition, er det umu-
ligt at få ild i kullene. En liter tænd-
væske rakte til ingen verdens nytte. Der 
hentedes en gasbrænder og med den 
lykkedes det.

Pølser ventes med længsel.
Fortsætter på side 8 



-Kubikken8 Pølser i Åbæk

Ellers er der ikke så meget at sige ud 
over, at pølser i Åbæk trækker mange 
medlemmer. 
 

Tak til Verner samt hjælperne Marcus 
Beck og Kurt Johannsen for arrange-
mentet.

Hilsen Poul

Nogle af de oprindelige, nemlig Guffe og Svend ”Barsø”.

Badevandet var varmt. Man 
starter med vand i støvlerne, så 

våde bukser og så til sidst kan 
det hele være lige meget.

Fortsat fra side 8 
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Vi var mange spredt over pladsen, og 
Flagermusene fra Åbenrå var der også. 
Flagermusene er ikke rigtige flagermus. 
Lørdag aften kl. 12 var de allerede gået 
til køjs. De rigtige flagermus er oppe hele 
natten. 
Snakken gik uovertruffen og vi nød Jans 
planlagte tur rund på Djursland. Den gik 
via Bønnerup Strand, ud til Fornæs fyr, 
videre gennem forskellige steder til Ebeltoft 
med afslutning på snotklatten under Mols, 
nærmere betegnet Helgenæs’ sydspids, 
kaldet Sletter Hage.

Det hele er blevet mere afslappet. Ingen 
havde mod på at lave det store spisearrange-
ment om lørdagen. Der var flertal for, at 
hver købte sin egen ret fra menukortet.

Søndag formiddag kørte vi hjem i spredt 
fægtning. Undertegnede valgte at tage de 
små veje hjem. Jeg kom forkert ad den 
gamle hovedvej A10 og kørte mod Ry. Det 

gjorde ikke 
noget, så jeg 
tog turen 
rundt om 
Moss Sø over 
Sønder Viss-
ing, forbi 
Brædstrup, 
til Lindved 
og ad 
Grejsdalen 

Touring Camp i weekenden d. 24. juli

Jan og Anne planlægger tur. 

Torben, Peter og Ole hygger sig. 

Uidentificerbart medlem på Sletter hage. 

Nogle aftenhygger og spiser.

videre gennem Vejle vest, Højen og ad 
motorvejen nord for Kolding.

Poul.
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Mødested Bolderslev. Vejrmeldingen 
var nogenlunde for timerne, hvor turen 
skulle foregå. Det havde flere observe-
ret, der kom nemlig 1 cykel med 
chaufførinde Bente (med eller uden th) 
og 12 cykler med chauffører.

Snakken gik vældig i Bolderslev; men på 
et tidspunkt skulle vi afsted.
Planlagt var en tur omkring Højer, 
videre helt mod vest ad Siltoft til 
(Danmarks vel mindste 
grænseovergang) og så 
lidt øst på til Rosenkranz 
50 meter syd for Rudbøl 
Grænsekro.

Turleder blev Flemming 
Haugaard, der med sin GPS 
ledte os via Bjolderup, Reb-
bøl, Smedager, Bylderup, 
saksborg, Tønder, Højer, 
Siltoft til endemålet: ”Alter 
Deutscher Grenzkrug”. 
Bedre betjening skal man da 
lede længe efter. Pludselig 
kom 13 personer, der skulle 
have alt muligt forskelligt. 
Servetricen lavede ikke en 
fejlbetjening og spurgte ikke 
efter noget. Der blev bare 
serveret, og hun lavede selv 
det hele i køkkenet og billigt 
var det!

Hvorfor nu prøve det nye 
sted efter så mange år på 

Rudbøltur d. 25. august
Grænsekroen? Ja sidste år følte vi os 
næsten i vejen på Rudbøl Grænsekro, vi 
blev placeret i et hjørne for os selv i et 
fjernt lokale med sur betjening og måtte 
betale næsten 100 kr. for kaffe og kage. 
Nu ville vi prøve noget nyt. Valget faldt 
på ovennævnte. Der var enighed om, at 
stedet indgår i en ny tradition.

Hilsen Poul

Klar til afgang fra Bolderslev.

Hans Skrydstrup får bare serveret. Gudenåens udspring.
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Søndag den 15. august afgang fra 
Bolderslev kl. 9.30 med opsamling 
af folk ved ”pølseren” i Jels kl. 10.15 
(hvor kun undertegnede samledes op). 
Første stop var ved Randbøl Kirke. 
Den er speciel ved, at der lige bag 
kirken er en stor gravhøj. Den hed-
der Kong Rans høj, og der knytter sig 
således sagn til denne høj.
Udgravninger har godtgjort, at der 
her været helligsted her helt tilbage 
til bronzealderen for 3000 år siden. 
Højen er siden viderebrugt med be-
gravelser fra jernalderen og op til 
vikingetiden for 1000 år siden. Så kom 
kristendommen og stedet fortsatte som 
helligsted bare med en ny religion. Helt 
ud af fodsleg kommer mennesker nok 
ikke. De gamle hedninger i højen får 
stedse nye naboer på kirkegården. 

Så var der Tinnet Krat, bedre kendt som 
udspring til Gudenåen og Skjern Å. 
Jan oplyste, at Gudenåen er Danmarks 

Jan Pharaos tur til Tinnet Krat

længste å. Den løber nordøst på, ud i 
Randers Fjord og videre ud i Kattegat. 
Den afvander et område så stort som 
Fyn. Efter international standard klas-
sificeres Gudenåen faktisk som en flod.
Lige sådan er det med Skjern å. Den er 
ikke så lang som Gudenåen; men den 
indeholder og bortleder noget mere 
vand. Skjern å løber vest på og ud-
munder i Ringkøbing Fjord.
Man får klart indtryk af, at et vandskel 

er en slags højdedrag, hvorfra jordo-
verfladen stedse falder ud mod kysten 
til hver side. De to åer udspringer få 
hundrede meter fra hinanden; men 
løber hver sin vej. Vejen til udspring-
sområdet hedder i øvrigt ”Vandskel-
let”. Madpakken blev spist her.
Så kørte vi på museumsbesøg i 
Hjortsvang. Der var høstaktiviteter 
med teaterforestilling, peddigrørsflet, 
museum, kaffe, kage, æbleskiver og 
marmelade. Se det var rigtig noget.

Gudenåens udspring.

Høstaktivitet på museet.
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Så var turen slut og folk kørte hjem 
over. Vi fulgtes nogle stykker med Jan 
til Fårup sø ved Jelling. Her fik vi is. 
Peter Rudolph havde i hvert fald spist 
nok. Jeg måtte overtage hans vaffelis.

Tak for arrangementet til Jan og Leif. 
Leif var ikke med. Han har ikke gjort 
ordentlig med sin storetå. Den er 
kommet til skade.

Hilsen Poul.

Teddy og Steen skulle planlægge Kieler-
kanaltur. Steen var forhindret så under-
tegnede kørte Teddy med en testtur d. 
28. august. Den skulle være fortsættelse 
af turen fra Rendsborg mod Brunsbüttel 
d. 5. sept. sidste år. Denne gang skulle 
vi den anden vej, altså mod Kiel.

Bjarne har meddelt, at han ønsker, 
at fratræde som webredaktør. Grun-
den er, at han på grund af arbejdet i 
København kun kan deltage sporadisk 
i klubbens arbejde og derfor ikke har 
tilstrækkelig føling med, hvad der 
foregår. Han anbefaler, at Leif formelt 
overtager arbejdet. Bjarne vil dog godt 
hjælpe til hvor han kan.
Vi takker Bjarne for det store arbejde, 
han har leveret til denne hjemmeside, 
og takker bestyrelsesmedlem Leif An-
dersen for, at han vil overtage.

Kielerkanaltur d. 4. september

Hjemmesiden

Den endelige tur skulle ikke være nogen 
studietur; men en oplevelsestur incl. 
færgesejlads med så mange kanalfærger 
som muligt.  Den første blev
Rigtig mange dukkede op ved ”rulle-
trappen” syd for Kruså grænseovergang.

Vikingeskibet i Fårup Sø.
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Opsamling på rastepladsen i Bolderslev 
kl. 16. Afgang kl. 16.15 med Jan Pharao 
og Jørn Branderup foran henholdsvis 
bag ude. Selvfølgelig kørte vi efter ”at 
sætte af ” principet.
Vi kørte gennem Bjolderup, Smedager, 
Bylderup, over Ubjerg, og til Møllehus. 
Vi var der kl. godt 17. Indledningsvis 
var antallet af stære ikke større end an-
tallet af rovfugle. Jeg tænkte, om stærene 
var blevet ædt. Men hen efter kl. 18 
begyndte det store scenarium med store 
flokke af stære kommende ind fra nord 
og vest. Selv mennesker var der utallige 
af. Jeg har aldrig set så mange stære. 
En enkelt gang var hele vesthimlen ud 
over Rudbøl simpelt hen fyldt op. Langt 
de fleste landede i området omkring 

Sort sol d. 25. september
vort ståsted. Kun enkelte gange lettede 
fuglene igen. Men i det store hele kom 
flokkene ind over området hvor de slog 
sig ned og blev der.
Nu skal man jo huske, at billeder vi ser 
i TV, bøger og blade af tætte fuglefor-
mationer er de bedste af de bedste af 
tusindvis af billeder. Man skal ikke for-
vente at se den slags når man er ”langs” 
en tilfældig aften. Var der kommet en 
rovfugl, som havde jaget stærene op ville 
vi have oplevet sort himmel med alle de 
fugle, der havde slået sig ned. Det kom 
ikke så vidt.
Næste højdepunkt var spisning på 
grænsekroen i Rosenkrantz. Det er på 
sydsiden af Rudbøl grænse. 14 mand 
tog med her.

Vi slapper af. 

Rovfugl på jagt efter stære. Taget 
af Jan i 500 meters afstand. 
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For sommerferien havde jeg en masse 
planer. På grund af indtrufne omstæn-
digheder blev det til meget lidt. Nå; 
men Teddy er ret interesseret i Anden 
Verdenskrig og især hvad nazismen 
bragte med. Han foreslog en tur rundt 
til forskellige interessante steder og vi fik 
kørt en del på få dage. Med vilje havde 
vi ikke i forvejen valgt overnatningsst-
eder. De bliver forstyrrende elementer, 
som man skal forholde sig til hele turen 
og som vil forstyrre de idéer, man hele 
tiden får. Temperaturen var mest 35 til 
38 grader. Varmen føltes værst om nat-
ten i værelserne, hvor vi sov.

Turen blev efter mit speedometer på 
2131 km og vi nåede via Hamborg til 
det vestlige Tyskland ved Bielefeld, til 
Zagan i det sydlige Polen og så videre 
op gennem Polen via Berlin og hjem. 
Vi havde dog to slags vejr: Heden eller 
styrtende regn med lyn og torden samt 
lynnedslag få meter fra en benzinstation 

På tur med Teddy
hvor vi stod i ly. Benzintanken holdt op 
med at fungere fra det tidspunkt. De 
uvejr vi havde varede dog i så kort tid, 
at de var helt uden betydning.

Teddy har sommerhus i Købingsmark 
ved Nordborg. Han hentede mig kl. 7 
onsdag d. 14. juli og kort efter kørte vi 
af sted mod det store udland.
Første stop var ved sidste tankstation 
inden grænsen. Vi fik kontrolleret 
luft samt indkøbt aviser, så der var 
lidt information, hvis der skulle opstå 
tomgang.

Første interessepunkt var slottet 
Wewelsburg ved Paderborn med mu-
seum hvor SS-føreren Heinrich Him-
mler havde indrettet kursuscenter for 
SS eliten. Himmler var også chef for 
det samlede tyske politi indbefattet det 
hemmelige statspoliti kendt som Ge-
stapo samt hjemmehæren. Man kunne 
studere hele SS hierarkiets opbygning, 

hvem, der var hvem og hvor-
dan det var gået dem under og 
efter krigen. 

Hvordan kunne egentlig så 
mange gøre hvad de gjorde og 
kunne det have passeret for en 
selv når en hel stat stod bag. 
Det er nemt at være frelst. 

Teddy vil have bredt dæk.
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Utrolig mange fik livsvarigt fængsel; 
men alligevel benådet efter få år. Man 
kunne få den tanke, at det var dygtige 
folk og at man havde brug for dem til 
genopbygning af Tyskland. Jeg havde 
aldrig hørt om dette slot og tyskerne 
gemmer det nok lidt.

Andet interessepunkt var vandkraftvær-
ket ved Waldeck. Her dæmmes floden 
Eder op og der produceres elektricitet 
med vandturbiner. De allierede ville 
sætte kraftværket ud af drift, men det 
var på grund af områdets udformn-
ing og tyskernes forsvar svært at lave et 
effektivt bombardement. Englænderne 
gjorde så det, at de lavede en bombe, 
der kunne slå smut på vandet. Den 
opdæmmede sø er lang og man fløj 
ind lavt over vandet og slap bomben 
på det rigtige tidspunkt. Forehavendet 
lykkedes.

Området var meget smukt og det var 
et turistområde. Vi fik noget at spise. 
Teddy fik turens første wienerschnitzel. 
”Det kender man”.

Tredje interessepunkt var besøg hos vor 
gamle ven Morten Dall. Skæbnen har 
villet, at han er havnet i byen Vell-
mar ved Kassel. Morten og Petra har 
opbygget en skole, der arbejder med 
uddannelse og indslusning af folk til ar-
bejdsmarkedet. Morten siger, at det har 
været hårdt; men at det nu går fornuft-
igt. De var selvfølgelig ikke hjemme. Vi 
fandt adressen ved hjælp af Teddys GPS. 
Vi kørte lige dertil ad kringlede veje. 
Uden den havde vi aldrig fundet stedet.

Fjerde interessepunkt var at finde et 
sted at sove. Fat på GPS-en. Vi havde 
fra en hotelbrochure en adresse. Der var 
en træt kone, der var ked af brochurens 
forkerte adresse og vi fik navn på en 
bydel hvor det så skulle være. Det eneste 
vi fandt i første omgang var skybrud, 
lyn og torden. Vi strøg ned i en hotelga-
rage og ventede til det værste var ovre. 
Hotellet lå ved motorvejen og man ville 
have 180 Euro pr. person for en over-
natning. GPS-en havde et billighotel 
på programmet. Det kostede 77 Euro 
for dobbeltværelse med morgenmad til 
begge.

Femte interessepunkt var Goethes hus i 
Weimar. Goethe er tysklands berømteste 
digter og jeg kom på idéen med besøget 
ved hjemme fra at opdage Teddys datter 
Rebecca sidde at læse Goethes tykke 
værk, tragedien ”Faust”. Det er ikke for 
alle og enhver. Jeg var i hvert fald impo-
neret (og jeg har ikke læst den). At gå i 
gymnasiet giver altså en ekstra vinkel på 
livet.

Weimar er hovedby i Thüringen og 
hvem kender ikke ”Thüringer Brat-
wurst”. Man har tarme og fyld på 
stedet. Det fyldes i et hakkemaskinel-
ignende apparat og pølserne laves på 
stedet (uhm).

Sjette interessepunkt var koncentration-
slejren Buchenwald nær Weimar. Buch-
enwald betyder bøgeskov. Dat samme 
navn findes nær Gråsten. Her hedder 
det Bøjskov og har ”Det lille Teater” i 
stedet for en koncentrationslejer. 
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Buchenwald behøver ikke nogen nær-
mere forklaring. Man kan ikke undgå 
at blive berørt af at se brændeovnene 
til mennesker, som i dag bliver fyldt 
op med blomster måske fra folk med 
slægtninge, der er endt her.

Syvende interessepunkt var 
på foranledning af mig. Det 
var den tidligere MZ fabrik i 
Zschopau. Denne var tidligere 
DKW fabrik og før krigen 
skabt af danskeren Skafte 
Rasmussen. I dag er fabrikken 
forfalden og der er alle mulige 
lejemål til forskellige hånd-
værkere. Vi gik en tur rundt 
i området og beundrede det 
kæmpe kompleks og fordoms 
storhed.
Området var det sydøstlige 
østtyskland, et eventyrområde med 
skove, moser, storke og i mange tilfælde 
nyrestaurerede huse fra før 1930-erne.

Ottende interessepunkt var et sted at 
sove. I byen Augustusburg var vi inde 
på en tank for at få adresser på ”Zim-
mer Frei”. Alle steder var der besat. 
Årsagen var Moto GP om søndagen 
på Sachsenring. En flink udbyder (en 
dame naturligvis) brugte megen tid på 
at ringe rundt til muligheder. Et gæst-
giveri kunne have os. Jeg mener 35 Euro 
pr. person. Det var en stor patriciervilla 
med en del gæster. Teddy fik wiener-
schnitzel og jeg fik en pizza.

Niende interessepunkt var DKW / MZ 
museet på Schloss Augustusburg. Der 

var udstillet alt muligt fra de tidlig-
ste tider med vægt på DKW og MZ. 
Berømte racere som Ladepumpe DKW, 
den trecylindrede DKW Singende Säge 
samt flere MZ-ere, der gjorde livet surt 
for Honda, Yamaha og Suzuki i 1970-
erne.

Tiende interessepunkt var fangelejren 
Zagan i Polen. Den lå godt 50 km. fra 
grænsen ved Cottbus. Lejren er berømt 
på grund af den vovelige flugt hvor 
fangerne gravede sig ud samtidig med, 
at man havde klemme på vagtperson-
alet.

Efter spisning (Teddy fik wiener-
schnitzel) kørte vi op gennem Polen til 
grænseovergangen til Frankfurt an der 
Oder. Vi krydsede floden og fortsatte til 
en lille by ved navn Rosenkranz.
Elfte interessepunkt var ”Hof Rosen-
kranz” hvor vi overnattede til lørdag. Jeg 
havde noget batalje med ”æ kvind” om 
betalingen. Vi forhørte os om betal-
ingsmulighed med Visakort. Det var 

DKW / MZ fabrikken i dag.
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OK. Naturligvis dur hendes kor-
tapparat så ikke hverken for Ted-
dy eller mig. Vi kunne bare køre 
ned i byen og hæve i automaten. 
Jeg sagde, at hun så måtte slå 4 
Euro af på prisen på 50 Euro som 
hævningen ville koste. Det ville 
hun ikke så vi skrabte håndører 
sammen til min overnatning 
uden morgenmad. Teddy ville 
have morgenmad da han havde 
penge nok og jeg ville så køre ud 
i landet for at finde morgenmad 
et sted hvor kortautomaten virker 
og så efter endt spisning køre tilbage. 
Kortet fejlede intet. Min formodning 
er, at den kontante betaling er en vej til 
sorte penge for dem. Om morgenen var 
fatter der selv. Han var ligeglad med de 
5 Euro som morgenmaden kostede da 
han hørte, at vi havde betalt 50 Euro. 
Jeg fik så morgenmad ”gratis”.

Tolvte interessepunkt var Seelow som 
ikke lå så langt væk. Her foregik det 
store slag på tysk jord inden russerne 
drog mod Berlin. 

På turen ud blev vi mødt af det indled-
ningsvis nævnte skybrud samt torden 
og konstant lysende lyn. Vi var noget 
beklemte, da MC-ister er ubeskyttede 
ved lynnedslag. Vi søgte ly ved bemeldte 
benzintank. Nævnte lyn meldte sin ank-
omst ved et lille smæld for straks efter at 
slå ned med lyn og brag på samme tid.
Vi ventede længe på tørvejr og beslut-
tede os for at køre i regnen. Ved ank-
omst til museet skinnede solen og vi 
hængte tøj til tørre. Der var udendørs 

udstilling af T 34 kampvogn samt 
stalin-orgel (et transportabelt system 
med samtidig affyring af et stort antal 
raketter). Indendørs var der almindeligt 
museum. Følgende oplystes: I første 
verdenskrig døde 10 mio. mennesker 
her af 0,5 mio. civile. I anden verden-
skrig døde 55 mio. mennesker her af 
24,5 mio civile. Under slaget ved Seelow 
døde 33.000 sovjetiske, 12.000 tyske og 
5.000 polske soldater. 

Trettende interessepunkt var selve byen 
Berlin. Vi parkerede ved Alexanderplatz 
(med TV-tårnet) hvorefter vi strejfede 
rundt. Senere kørte vi til Brandenburger 
Tor, hvor vi fik noget koldt gennem 
halsen. Efter at have set det russiske 
mindesmærke for krigen var klokken 
blevet ca. 19 og vi kørte hjemad med 
spisepause ved restaurant og tank ved 
Bad Seegeberg (Teddy fik wienerschnit-
zel). Vi var hjemme til midnat.

Poul.

Visse planter skal have sur jord.
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Intet andet MC-mærke er der vel i dag 
så megen mystik, kult, aura og hjerteblod 
omkring som netop Harley Davidson. Af 
den grund er det vel helt risikabelt at be-
handle denne sag. Hvad hvis der nu kom-
mer forkerte oplysninger frem. Bliver man 
så flået? Modeleksempler er et mysterium, 
men om det senere!

Verden i dag: Der findes den lille unit mo-
tor, der på det seneste er nået op på 1200 
cc med topmodellen XR 1200 og 91 HK 
og vist en yderst velkørende model. Så er 
der den store Twin Cam motor på op til 
1802 cc og 98 HK i f.eks. (hold nu fast) 
”FLTRUSE CVO Road Glide Ultra”. 
Den er inkl. ABS, tempomat, audiosystem 
med CB-funktion og Intercom, Road Tech 
GPS navigator, drejningsmoment på 156 
Nm, egenvægt 430 kg og tophastighed på 
185 km/t og prisen er kr. 779.000,-. De 
sælges faktisk. De, der mener, at det er for 
dyrt kan jo bare lade være med at købe en. 
Nå: Men den sidste motortype fra verden 
af i dag er ”Revolution motoren”. Den 
tilhører den såkaldte VRSC række. Den er 
helt sig selv og engang tænkt som anven-
delse i banesport. Den er mellem 1130 
og 1250 cc og har op til 125 HK. Den 
er færdigudviklet af Porsche i Tyskland. 
Harley freaks anerkender den efter sigende 
ikke som en rigtig HD. 

De fleste nye Harleyer, vi ser i det sønder-
jyske, ejes af besøgende tyskere. En tirsdag 
aften i Sønderhav konstateredes, at en 
ny Harley med originale udstødninger 
går så lydløs og mekanisk støjsvag, så det 

er en ren fornøjelse. Bladet ”Das Motor-
rad” kører levetidstest over meget lange 
strækninger. Harley fører som den mest 
problemfrie MC overhovedet foran BMW, 
Honda og alle de andre. 

Første gang at jeg bed mærke i navnet 
Harley Davidson var vel i ca. 1957. På 
biblioteket i Rinkenæs havde man Poli-
tikens Motorcykelhåndbog. Den blev 
flittig læst. Store motorcykler var sagen og 
meget dyr var BMW R 69 på 600 kubik 
og 35 heste samt Ariel Square Four med 
4 cylindre, 1000 kubik og 42 heste. De 
kostede ca. 10.000 kr. så vidt jeg husker. 
Men aller dyrest var Harley Davidson på 
1200 kubik og 60 heste.. Den kostede sige 
og skrive 14.000 kr. En faglært arbejder 
tjente den gang 5,22 kr. pr. time (ifølge 
Politikens HVEM, HVAD, HVOR). 
BMW-en kunne løbe 165 km/time. Ved 
forholdsregning kunne man så finde ud af, 
at Harleyen kunne rende 165 km/time di-
videret med 35 heste og så ganget med 60 
heste. Det gav Harleyen en tophastighed 
på 283 km/time. Min mor troede ikke på 
det. Det gjorde jeg da. 

Jeg har allieret mig med det gamle 
SMCC-medlen Poul Henning fra Felsted 
(se billedet på næste side). Han er Har-
leymand og havde en HD-bibel dobbelt 
så stor og dobbelt så tyk som den rigtige 
Bibel.
Her fortælles sikkert den sande historie. 
Det har ikke altid været en dans på roser 
for Harley. Der er tabt store penge, der er 
tjent store penge og der er lavet en del, der 

Næste MC-mærke i rækken bliver så Harley Davidson
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ikke har været for godt. Tabene stammer 
fra uheldige opkøb af andre mærker eller 
fra, at Harley er opkøbt af dilettanter, der 
var ansvarlige for fremstilling af dårlig 
kvalitet.
Nutidens finanskrise har været årsag til 
lukning af underafdelingen Buell, der 
primært fremstillede sportsprægede maskin-
er med Harley motorer. Der er også frasalg 
af italienske MV Agusta (sportsmærke, der 
faktisk blev opkøbt for kort tid siden).
I dag er fabrikken en moderne mastodont 
selv om finanskrisen har sat sine spor. 
Omsætningen er vist gået ca. 30 % ned i 
forhold til da det var bedst. Når så de faste 
omkostninger er de samme, er det klart 
at et dyk af den størrelsesorden, koster på 
bundlinien.
Da det gik bedst for et par år siden var 
årsproduktionen vist på over 230.000 
MC-er.

Denne beretning behandler primært om 
modelsammensætningen hos Harley. Det 
har nemlig altid været en gåde for under-
tegnede, hvad modelbetegnelserne stod for 
(Flathead, Knucklehead, Panhead, Early 
Shovelhead, Late Shovelhead, Evolution, 

Revolution, Sportster, Servicar, Dyna, 
Softtail eller hvad med modeller kaldet 
FLSTFB, FLSTSB samt FXDWG og så 
videre. Intet under, at ingen kan finde 
ud af det. Og hvad med alle kubikkerne? 
Fabrikken selv har kørt sur i det; men kan 
man finde ud af sammensætningen?

Lidt historie:
I perioden 1900 til 1901 var der ca. 65 
forskellige MC-mærker i USA. Teknik-
ken var ringe og der var hverken indus-
tri eller egnet litteratur. Fabrikkerne var 
vakkelvorne skure og karburatorerne var 
lige så ringe som benzinen.

Formelt set er der tale om en ameri-
kansk motorcykel bygget i Milwaukee 
i staten Wisconsin. Firmaet Harley 
Davidson blev til i al ubemærkethed. 
William S. Harley blev født i 1880. 
Han var søn af en engelsk immigrant 
fra Liverpool. William havde mange 
interesser, bl.a. for mekanik. Det samme 
havde hans ven Arthur Davidson. 

Billedtekst: Jeg har ikke mange 
billder af Poul Henning, men 

her er et fra 1973! Han har altid 
været omgivet af smukke kvinder.
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Arthur var født i 1881 og søn af en 
immigrant fra Aberdeen i Skotland. De 
fik noget sat i gang og den, der virkelig 
fik gang i foretagendet var en tysker ved 
navn Kröger eller noget i den retning. 
Han kom til Amerika fra Frankrig hvor 
han havde arbejdet for selskabet Aster. 
Dette lavede de dengang berømte De 
Dion-Bouton motorer på licens. Ud 
over viden havde han vist også arbe-
jdstegninger. En anden deltagende 
person, der senere blev berømt fabri-
kant, var nordmanden Ole Evinrude. 
Han lavede en egnet karburator af en 
konservesdåse. Sene begyndte han som 
fabrikant af påhængsmotorer og forlod 
således brødrene. Et eller andet sted i 
Poul Hennings bog står også noget om 
partnerskab med Briggs & Stratton. Jeg 
kunne ikke lige finde tilbage til hvad 
det var; men er det ikke noget med, at 
Harley Davidson har patenteret en eller 
anden lyd.

Selve aktieselskabet Herley Davidson 
blev startet d.17 september 1907. To af 
Williams brødre var kommet med i fir-
maet og firmaet var efterfølgende ejet af: 
Walter, William A. og Arthur Davidson 
samt William S. Harley.

Jeg vil ikke dvæle så meget ved de 
gamle dage. Der blev produceret mange 
forskellige modeller i de tidlige tider. De 
første V-motorer kom i 1909 og de har 
været kendetegnende for mærket lige 
siden; men de har ikke megen lighed 
med de nuværende Harleyer.

Herunder ses:
Flathead

Knucklehead og
Panhead

Harley Davidson
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Model D fra 1929 var med til at lægge 
grundstenen til de nuværende modeller. 
De kunne f.eks. hedde Harley David-
son, Flathead Fourty-Five hvilket betød: 
Sideventilet model på 45 kubiktommer 
hvilket var 737 kubik. Flathead henty-
der til, at topstykket bare er et låg lagt 
ned over stempler og sideventiler.
Hvad kaldes motorerne så? Det er ofte 
topstykket, der giver kaldenavnet på 
disse:

Flathead fra 1929 til 1973:
• Den er med topstykket som nævnt 

oven for. Typen leveredes fra 750 til 
1300 cc. Mest kendt for vi amatører 
er nok WL serien hvor den huserede 
før krigen og i kæmpe antal under 
krigen(WLA for army) og (WLC 
for civil). Flathead blev brugt til race 
og vandt mange sejre specielt i Dirt 
Track (i drengetiden kaldte vi det 
”dørtræk” og vidste ikke hvad det 
havde med en dør at gøre). Motor-
typen gjorde tjeneste i de 3 hjulede 
Servicars helt frem til 1973. De blev 
ofte brugt af de offentlige myn-
digheder.

Knucklehead fra 1936 til 1947. Støbe-
jernstop og topventilet:
• Den hedder sådan fordi topstykket 

kunne ligne knoerne på en knyttet 
hånd. Navnet er nyere end motoren. 
Det er opstået i den californiske 
shopperkultur sidst i 1960-erne. 
Visse kardanled til biler kalder vi i 
øvrigt ”knokkelled”. Det er en for-
vanskning af det engelske ”knuckle” 
fordi det speciele kardanled ligner 

knoerne på en knyttet hånd. Knuck-
lehead modellerne i god stand er ret 
kostbare og de var Harleys topmodel 
den gang. Der er ikke mange af dem 
i dag.

Panhead fra 1948 til 1965. Første med 
aluminiums top.
• Navnet kommer af, at dækslet 

over ventilerne ligner en omvendt 
stegepande. Peter Fonda og Dennis 
Hoppers Harleyer i Easy Rider filmen 
fra 1969 er Panheads og også den fra 
Politikens MC håndbog i Rinkenæs 
var en Panhead.

Shovelhead fra 1966 til 1984, altså 18 
år i programmet.
• Navnet kommer af, at topstykket 

lignede en omvendt kulskovl. Den 
havde 10% flere heste end de afløste 
modeller. Den var på 1200 kubik og 
senere op til 1340 cc.

• Der findes Early Shovel og Late 
Shovel. Den tidlige Shovel havde 
krumtaphus fra Panhead simpelt hen 
fordi man havde store mængder, der 
skulle bruges op. Den havde elforsyn-
ing fra dynamo hvor Late Shovel fik 
vekselstrømsgenerator.

Evolution motoren fra 1984 til 1999. 
Den var en letmetalsmotor.

• Den var udviklet sammen med 
Porsche og en efter længere tid 
endelig moderne motor fra Haley 
Davidson. Den var på 1334 cc.

• Den mindre Sportstermotor med 
integreret gearkasse kom også som 

Harley Davidson
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”Evo”, og med slagvolumen på 883 
til 1100 og senere 1200 cc.

• De senere EVO motorer fik 
astmaproblemer på grund af 
miljørestriktioner så de til sidst var 
nede på 50 HK. En ny motor måtte 
til.

Twin Cam Motoren, der er den mod-
erne tids motor.
• Denne forekommer som en unit 

motor, altså med motor og gearkasse 
som en enhed. Dog er gearkassen 
boltet på motoren.

• Motoren leveres med og uden 
balanceaksler. Motorerne med disse 
aksler er næsten totalt vibrationsfrie. 
De andre monteres i stellet med stød-
dæmpende gummiblokke.

• Slagvolumen er fra 1449 cc til det 
indledningsvis nævnte 1802 cc.

Den sidste motor er Revolution. Den er 
omtalt tidligere i teksten:
• Den er startet som en egenudvikling 

tænkt til banesport; men færdigud-
viklet til serieproduktion sammen 
med Porsche i Tyskland. Den er 
vandkølet, med anden cylindervinkel, 
4 ventiler pr. cylinder. Benzinind-
sprøjtningen i faldstrømsanordning 
kostede plads opad. Derfor er tanken 
placeret under sædet. ”Tanken” foran 
sædet er blot et dæksel over luftbok-
sen.

Det var motorerne - i næste nummer kom-
mer modelrækkerne!

Herunder ses:
Shovelhead (en early),

Evolution og Revolution

Harley Davidson
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Ordinær Generalforsamling
Søndag den 14. november 2010 kl. 14.00
på Kværs Kro.

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

 Skal være formanden i hænde senest 8 dage  
 før generalforsamlingen.

7.  Valg af bestyrelsen:
 - Formand Poul Petersen
 - Kasserer Teddy Sztuk
 - Suppleanterne Kurt Olsen og 
   Jørn P. Branderup    
 - Revisor og revisorsuppleant 
   Peter Høy og Kaj Hansen

8.  Eventuelt

Bestyrelsen

Ordinær Generalforsamling



-Kubikken24 Arrangementer

Kommende arrangementer
December 2010
Søndag d. 12. december kl. 14
er der Julestue på Kværs Kro.
Husk: Det med gaver gør vi ikke mere!

Januar 2011
Onsdag d. 12. januar 
Onsdagskaffe hos Kaj og Solveig i 
Mommark. Tilmelding senest 7. januar 
på tlf.: 74 43 03 06. Det er Mom-
markvej 385.

Onsdag d. 19. januar 
er der firmabesøg. Se på hjemmesiden. 
Har du ikke internet, så spørg! 

Søndag den 30. januar kl. 13.00
Gule ærter på Kværs Kro. Foredrags-
holder Chr. A. Guderup fortæller om og 
viser billeder fra Irlandstur. Tilmelding 
til formanden på tlf.: 74491203 eller 
pp@eucsyd.dk. 
Pris kr. 86,- + drikkevarer

Søndag d. 6. marts kl. 14.00
Tøndeslagning hos Kajs MC i 
Sønderborg.

November 2010
Tirsdag d. 9. november kl. 19
er der firmabesøg på DS-SM Vi mødes 
på adressen: Værksvej 5 i Hjordkær. 
Firmaet er det gamle Sønderjyllands 
Maskinfabrik, der var en del af Sønder-
jyllands Højspændingsværk. Der er 
stadig tæt kontakt. Hovedproduktionen 
er i dag vindmølletårne. 
Bemærk, at det er en tirsdag.

Søndag d. 14. november kl. 14
Generalforsamling på Kværs Kro - se 
omtale på forrige side.

Chr. A. "ham sjæl"


