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Dødsfald:
Medlem Torben Møller Jørgensen, 
Struer er ikke længere i blandt os.
Torben sov stille ind d. 20. septem-
ber i en alder af 61 år og efterlader 
sig sin hustru Vibeke, børnene 
Mette og Lene samt børnebørnene 
Julie, Kristian og Milla.
Torben var Sønderborg-dreng og 
har været aktivt medlem næsten 
siden begyndelsen. Han holdt kon-
takten ved lige til det sønderjyske hele tiden  
og har arrangeret flere nordjyllandsture  
gennem årene.
I 2007 fortalte Torben om de helbredsproblemer, han havde fået og de bekymring-
er, der fulgte med. Jeg fornemmer, at Torben optrappede sine aktiviteter efter den 
tid godt bistået af Vibeke og nåede rigtig meget. Senest var Torben med i Harzen i 
Kr. Himmelfartsdagene.
Vi vil savne Torben.

På vegne af vor klub: Poul.

Fra Nordjyllandstur. Torben til højre,  
som vi husker ham.
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Lederen
Generalforsamlingen står for døren. 
Kasserer Teddy har efter mange års job 
som bestyrelsesmedlem og kasserer valgt 
at stoppe på begge poster.
Som kasserer er man på hele tiden. Der 
er indmeldelser, udmeldelser, girokort, 
kuværter, adresser, regnskaber, betalin-
ger, bank og desuden ekspederede Teddy 
udsendelsen af Kubikken med kuverter, 
adresser, frimærker og ekspedition. 

Tak til Teddy for arbejdet og tak til fru 
Eva, som i høj grad har bistået.
Når dette blad er kommet ud er det 
november og vi kan se tilbage på en 
lidt fugtig sæson. Det har betydet, at 
deltagertallene til arrangementerne har 
været lidt lavere end normalt.
Vor udmærkede turkoordinator Jan har 
lavet mange ting. Man har nok bemær-

ket, at flere arrangementer har ligget om 
søndagen. Det skyldes som de fleste ved, 
at Jan er ansat i en branche, der arbejder 
om lørdagen.
Jan har også lavet fleredagesture. Det  
har vist sig umuligt at håndtere den 
slags ture og vi har på et bestyr-
elsesmøde besluttet at stoppe med dem. 
Folk ser sig ikke i stand til at melde sig, 
når overnatning skal bestilles en vis tid 
i forvejen. Det skyldes nok væsentligst 
usikkerhed omkring vejrsituationen.
Fleredagsture kan stadig laves. Folk 
laver dem bare individuelt. Jeg har selv 
været med Steen i Tjekkiet i en uge og 
sammen med Jønne Branderup og Kaj 
Hansen 14 dage til Isle of Man.

Poul. 

Mindeord
Kasserer Teddy har skrevet et par ord til 
Torben:
Vores ven Torben Jørgensen er sovet ind 
efter sygdom. Jeg mødte Torben første 
gang i starten af halvfjerdserne på vej 
til tøndeslagning i Nørreskoven. Han 
stod og børstede tøjet af og ømmede sig 
lidt, after at BSA’en havde været nede i 
gruset på vejen.
Torben var sammen med Vibeke med 
til at skabe vores Nordjyllands ture i 
slutningen af forrige årtusinde. Torben 
var ingeniør og ansat på B&O i Struer. 
Derfor var første Nordjyllandstur også 
tilrettelagt med et virksomhedsbesøg, 
hvor Torben viste rundt på B&O. Tor-
bens arbejde bestod i at teste det udstyr, 
som de fremstillede på B&O.

Det blev senere til mange ture i det 
Nordige, hvor Torben og Vibeke tog 
imod og viste rundt.
Det bliver et savn for mange af os, at 
han gik bort i en alt for tidlig alder. Tor-
ben var kammerat til fingerspidserne, en 
som man kunne regne med og stole på. 
Torben havde også humor og det kom 
somme tider på en meget tør måde, 
med et glimt i øjet.
Vi havde den store glæde at være sam-
men med Torben på Isle of Man i år 
2000 og igen i 2007. Her havde vi 
nogle herlige uger sammen. Den sidste 
tur hvor vi fik glæden af at deltage med 
Torben og Vibeke sammen, var i Har-
zen her i foråret.

Teddy. 
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Grillaften hos Inge og Christian
Onsdag d. 6. juli 
var der grillaften hos 
Inge og Christian i 
Guderup.
Tak til de to for 
denne fine aften, 
hvor 30 hvde meldt 
sig på.

Mærkelig nok havde 
den største del af 
dagen det dejligste 
vejr. Alligevel pissede 
det ned fra en time 
før, det skulle starte; 
men arrangørerne 
omarrangerede 
med lynets hast til tørvejret i 
garagen. Efterhånden blev det 
dog opholdvejr. Ud over pølserne fik vi 

Det var en tur som Leif pludselig fandt 
ud af, at han havde tid til at lave. Det 
er alle tiders. Det gik af alle mulige små 
veje. Frokost fik vi ved den nye søbred 

Als Rundt d. 31. juli
af naturgenopretningsprojektet vedr. 
Oldenor i Broballe på Nordals.

Den blev aflyst på grund af spådom om 
regn. Aflysningen foregik ved, at der på 
hjemmesiden annonceredes om aflys-
ningen.  
Undertegnede kørte alligevel ned til 
Kruså. Fanden er løs, hvis der står nogle, 

der ikke ved besked. Der stod kun hr. 
Jens Aage Holm i egen høje person. Vi 
snakkede i en halv times tid og kørte så 
hver til sit.  

Poul

I ly for regnen.

Jans tur til Lauenburg d. 7. august

det dejligste hjemmebag.
Vi betalte selvfølgelig for alt, hvad vi fik.
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Fremmødet kunne 
godt have været 
bedre. Måske var det 
for tidligt i forhold 
til feriemåneden.
I hvert fald troppede 
Peter Rudolph, 
Steen, Tonny Sztuk 
op om fredagen. 
Kaj, Solveig og un-
dertegnede kom om 
lørdagen.
Alle havde fået hyt-
teplads og hyggeligt 
var det. Vejret var 
godt uden, at det var 
for varmt.

Nogle tog på en mindre fællestur til 
Allingåbro. Jeg havde et ærinde, der 
og vi fik værkstedsmuseet i den gamle 
stationsbygning. Værkstedet har været 
fra 40-erne eller 50-erne. Hr. mekaniker 
Peter Rudolph kendte mange af ap-
paraterne og håndværktøjerne fra sin 
læretid hos firmaet Voigt og Rasmussen 
i Sønderborg. Kirkens Korshærs udstil-
ling i en jernbanevogn fik vi også set.

Touring Camp i weekenden d. 9. juli

Derefter kørte vi til Fjellerup Strand, 
hvor vi fik kaffe.

Resten af tiden gik med snak til ud på 
de små timer. I øvrigt fik vi en snak med 
Pia og Poul fra Nordborg. De er faste 
hjælpere på pladsen og også fastliggere 
med god samvittighed.

Hilsen Poul.

Pia skænker op.

Grillpølser i Åbæk
Årets største arrangement deltagermæs-
sigt er grillpølser i Åbæk. 
Det regnede dog væk i år og kun 12 
personer troppede op. Men tak til Store 
Verner for optænding af grill og tak til 
Ejgil og Line for transport af fortærin-
gen. 

Bestyrelsen var ringe repræsenteret. En 
havde ondt i ryggen, Steen og jeg var 
taget til race i Brno i Tjekkiet.
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Jeg tror, at over 30 personer mødte op. 
Der var fyldt godt op på rastepladsen i 
Bolderslev.  
Kl. 16.15 kaldte Knud Oluf til orden. 
Han fortalte om sin planlagte tur. Vi 
kørte så den smukkest mulige vej til 
Møllehus, hvor vi sammen med utal-
lige mennesker skulle se utallige stære. 
Efter sigende var der i år mad i store 
mængder til stærene, hvilket igen betød 
mange stære. Jeg skal love for, at der var 
stære. De kom i bølger og slog sig ned. 
Selv med mit lille billige kamera fra 
Kvickly fik jeg gode billeder.

Ved 19.30-tiden var skuspillet ovre og vi 
kørte til turens næste højdepunkt. Det 
var spisning på kroen i Rosenkranz lige 
på sydsiden af Rubøl grænse.  
Jeg havde for inden været på rundtur for 
at bestille pladser til de ca. 20 personer, 
der viste interesse. Alle kroer i nærheden 
var optaget; men der var kun plads til 15 
personer. Efterhånden som kl. 20 nær-
mede sig gik folk, og der kunne sagtens 
have været plads til alle interesserede.

Tak til Knud Oluf for at lave køreturen. 

Turen til TV Syd i Kolding havde 
Steen arrangeret og Leif kørte os 
derop i bus. 
Der var 38 deltagere og blandt dem 
medlemmer fra Grænseegnens Tour-
ing Klub, og det var faktisk et tilfæl-
de. TV Syd havde ikke indset, at det 
var to forskellige motorcykelklubber, 
der havde meldt sig på. Men det må 
have været en fordel for TV Syd med 
et større selskab. 

Tre løst ansatte skolepiger på 16 til 17 
år var guider. De var gode til alt og 
vidste det hele.

Tur til TV Syd i Kolding d. 3. oktober

Sort Sol d. 24. september

Bussen er ankommet

Steen agerer studievært på TV Syd. 
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Manx Grandprix er ikke det samme 
som Isle of Man TT. Sidstnævnte fore-
går i maj og juni med moderne cykler, 
store startpenge, mange flere deltagere 
og meget højere priser på akkomodation 
d.v.s. prisen for at bo. Manx Grandprix 
(ikke så overrendt) er i princippet for 
amatører, og der gives ikke startpenge. 
Der er løb for gamle racere samt løb, 
hvor 60-er og 70-er cykler er ombygget 
til race. Den 4-cylindrede Honda CB 
500 fra min ungdomstid var godt 
repræsenteret. Der er løb hver anden 
dag, og de andre dage er der forskellige 
arrangementer. Det hele er simpelt hen 
dejlig ferie. Hver morgen startede med 
Leifs omhyggelig fremstillede engelske 
morgenmad bestående af ristet brød, 
bacon, spejlæg, bønner o.s.v.   
Det blev som nævnt i overskriften 
en tur på 14 dage. Det havde vi ikke 
regnet med. Vi, det vil sige Jørn Brand-
erup, Kaj Hansen og undertegnede fra 
SMCC. 

Tur til Manx Grandprix på Isle of Man  
d. 24. august til 7. september

Turen var arrangeret af Leif Degn fra 
Århus. Per og Alice Lykke fra Hornslet 
(ligger på kanten af Djursland) var også 
med. Leifs plan blev fulgt. Da vi alle er 
efterlønnere eller pensionister, inter-
esserede vi os ikke så meget for turens 
varighed. Det ville vi jo nok finde ud 
af, når vi kom hjem. Jørn kørte på sin 
1972-er Yamaha XS 650, Kaj på sin 
BMW K 1100 LT, Leif på sin 1955-er 
Nimbus med sidevogn, Per og Alice på 
Yamaha XJ 900 med EML sidevogn-
sombygning og undertegnede på BSA 
1955 med Triumph motor. Det gik 
uden nævneværdige tekniske problemer, 
og vi kørte i omegnen af 2000 km. Selve 
kørslen var i sagens natur præget af Leifs 
Nimbus med sidevogn, og dens adsta-
dige tempo. Sidevognen er jo monteret 
efter danske forhold passende til den 
hældning, som danske vejes højre side 

Fortsætter på side 8

En af vore pauser. 
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har. Det er helt forkert i England, hvor 
det hele er modsat, og det så halsbræk-
kende ud, når Nimbussen med 25 km/h 
forcerede de vist hundredevis af rund-
kørsler venstre om og med ”fejl” hæld-
ning. Det adstadige tempo sammen-
holdt med 600 km køreafstand betød en 
overnatning midt i England (Lichfield) 
på vej over. Esbjerg- / Harwichfærgen, 
der kun sejler hver anden dag, og da 
Leif havde flere ting at se betød det 
igen, at vi havde tre overnatninger i 
England på vej hjem (Liverpool, Lich-
field og Biggleswade). Sådan går det til, 
at en netto uge på Isle of Man bliver til 
14 dage.   

Leif havde lejet et hus med alle faci-
liteter på den nordlige del af øen i byen 
Andreas. Til beroligelse for alle garan-
terede han for, at der var en pub.

Selve turen: 
Kaj og jeg mødtes hos Jørn Branderup i 
Åbenrå d. 24. august om eftermiddagen 
og skulle være ved færgen i Esbjerg ved 
aftenstid. På grund af mulig fejlfor-
tolkning af færgepriser, fordi rederiets 
hjemmeside er dårlig, fik Leif overbev-
ist rederiet om, at vi skulle have gratis 
fortæring både over og hjem. Vi tog den 
overdådige buffet. Mod forventning 
skulle vi spise først, så den burger, vi fik 
på Skovgrillen i Ribe var mest i vejen. 
18 timer på båden lyder af meget; men 
aftensmad, en øl i baren, overnatning i 
nogenlunde ordentlig seng samt mor-
genmad fylder meget på en sejltur fra 
kl. 18.30 den ene dag til kl. 13 den 
næste dag.

D. 25. kørte vi små 300 km. til Lich-
field, hvor vi overnattede på kroen ”The 
Hedgehog” (betyder pindsvinet). De 

Fortsat fra side 7
Hos 

kaffedamerne 
i garagen.

NSU Super Max fra landsstedet. 



Kubikken- 9Tur til Manx Grandprix

300 km. foregik med flere 
pauser, hvor vi profiterede 
på Leifs medbragte bord, 
stole, krus, knive, gafler 
samt Alice og Pers med-
bragte brød, pålæg, karto-
fler, vindruer m.m.

D. 26. pissede det ned. 
Over middag blev det 
opholdsvejr, og vi kørte 
ad småveje med pauser de 
næste 300 km. Billette-
ring til færgen i Haysham 
kunne foregå vist fra 
kl. 23.15, så vi havde oceaner af tid. 
Færgeafgang var langt over midnat, så 
vi fik os en kvart nats dårlig søvn på et 
tilfældigt sæde.

D. 27. ankom vi kl. 6 om morgenen 
til Douglas på Isle of Man. Vi kendte 
et morgenværtshus, hvor vi kunne få 
kraftigt engelsk morgenmad inden vi 
provianterede i supermarked samt kørte 
nord på til Laxey Promenade, hvor Leif 

skulle melde sig hos VMCC (veteran-
motorcycleclub) for at blive registreret 
og betale for at deltage i flere arrange-
menter, hvor vi så kunne være med som 
blinde passagerer.

På Laxey Promenade kom alverdens 
sjældne gamle motorcykler i en lind 
strøm. Bedste eksemplar var en Indian 
fra 1911, og det var netop den cykel, 
der vand de første TT i 1911, som 

kørtes på den 67 km 
lange Mountain Course 
(bane over bjergene). 
Over middag kørte 
vi op til vort logi i 
byen Andreas. Hen ad 
eftermiddagen kørte 
ned til banen ved Sulby 
Bridge, hvor vi så noget 
race.

Om aftenen fandt vi 
det, der blev vor nor-

Fortsætter på side 10

Den gamle Indian fra 1911.

NSU Super Max fra landsstedet. 
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mal pub nemlig 
”The Grosvenor 
Country Inn” i 
Andreas, hvor vi 
fik aftensmad og 
nogle øl.

D. 28. kørte 
vi til den lille 
racerbane i 
Jurby. Den 
er egentlig en 
flyveplads. Her 
samledes efter 
sigende 10000 
motorcykler 
til VMCC arrangement som Leif 
havde meldt sig til. Der var alt af ældre 
køretøjer. Selv Douglas Gasværks 
gamle damplastvogn var der. Den havde 
dampkede-len inde i førerhuset og der 
stank fælt af kul-os. Dampanlægget var 
nemlig fyret op. Ellers var der som det 
mest interessante Agostinis trecylindrede 
MV Agusta. Den slog alt på banerne i 
slutningen af tresserne og i begyndelsen 
af halvfjerdserne. Den blev startet op og 
anvendt til classisk race.

Der var meget at kikke på og vi gik der 
hele dagen.

D. 29. var der igen race. Vi kørte igen 
ned til Sulby Bridge. Kontrolperson-
alet kaldes ”Marchalls”. De overvåger 
om det hele går fornuftigt til. Der er 
radiokontakt til andre marshalls, og et 
par gange var der besked ned til, hvor 
vi stod, at visse racere skulle stoppes på 
grund af olieudslip eller andre synlige 
defekter. Kørerne selv aner jo sjældent 

noget. En Honda CB 500 blev stoppet 
med hul i stemplet. Olien pissede ud 
gennem kvalmen fra det ene udstød-
ningsrør. En osende Triumph Trident 
blev stoppet, da enhver kunne se, at der 
var noget galt. Et olierør havde løsnet 
sig og hele cyklens bagende var smurt 
ind.
Nogle flinke damer havde lavet en ga-
rage om til kafferestaurant. Her kunne 
vi i pauserne sidde og hygge os, endda 
også med suppe. Overskudet gik til et 
eller andet velgørende formål.

På et tidspunkt fik jeg nok af race og 
kørte på sight seeing.

Isle of Man var i vikingetiden under 
herredømme af norske vikinger. Kris-
tendommen kom her meget tidligt. Jeg 
fandt Gl. Ballaughs gamle kirke. Den 
var så gammel, at der var kristne gravs-
tene med runeindskrift. Senere kørte 
jeg ned til den opad buende Ballaugh 

Fortsat fra side 9

Kaffe og kage på sydspidsen. 
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Fortsætter på side 12

Bridge. Broen er berømt for, at racerne 
flyver de sidste 7 meter gennem luften. 
Inden hjemturen kørte jeg op til øens 
nordlige del (Point of Ayre) for at få 
et glimt af Skotland. Der efter var der 
aftensmad på pub-en.

D. 30. kørte vi rundt på øen. Leif havde 
en VMCC arrangement nær Kirk Mi-
chael. Det foregik på et landsted, hvor 
godsejeren selv havde restaureret utallige 
motorcykler. Tidligere på ugen var 20-
årig irsk racerkører dræbt. Han havde 
vundet ”Newcomers Race” (for beg-
yndere) og fik derved billet til et større 
race. Det skulle han ikke have gjort. 
Han endte sine dage op ad et træ ved 
netop Kirk Michael. Vi kunne genkende 
træet på de blomster, der var hængt op, 
hvor barken var skrabt af. Om aftenen 
ver der igen mad på pub-en.

D. 31 var vi igen til race ved Sulby 
Bridge. Der gik nu lige så megen tid 
med kaffe og kage hos damerne i gara-

gen. Jeg fandt senere et andet kikkested. 
Det hed Sulby Straight. Det var et lige 
stykke fra Ballaugh, hvor de hurtigste 
cykler kom med noget over 250 km/h. 
Det var imponerende at kikke på. Efter 
det tog jeg lidt på sight seeing.  
Aftensmad igen på pub-en.

D. 1. sept. tog Jønne, Kaj og jeg på hel 
ø-rundtur. Start på Point of Ayre, der 
efter til dragracing på Ramsey Strip. Der 
var både dragstere og standard cykler 
som deltagere. Man kunne gå mellem 
teltene og følge deltagernes skrueri på 
deres maskinerier. Et imponerende skue 
var acceleration med en Münch Mam-
muth og sidevogn. Dens præstationer 
var ikke så imponerende. Men impon-
erende var alle de måder, som folk kan 
misse gearskift på. Det lød fælt hver 
gang. Næste stop var centrum af det 
hele, nemlig ”Grand Stand” i Douglas. 
Det er start og mål for alt race. Der var 
intet race denne dag. Vi kunne gå rundt 
derinde og se det hele an. Selvfølgelig 
fik vi burgere, kaffe og kage inde på 
stedet.

Vi ville tanke 
op, og det gjorde 
vi. Trafikken er 
tæt i byen, så 
efter tankning 
og betaling 
kørte Kaj og jeg 
mellem bilerne 
over vejen for at 
vente på Jønne, 
han skulle kunne 

Fødselaren i Liverpool. 
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Fortsat fra side11

se os. En lastbil parkerede og spærrede 
for Jønnes udsyn. Han kunne ikke se 
os og kørte på afveje. Vi ventede længe; 
men det var aftalt, at vi skulle have kaffe 
og kage på øens sydligste punkt- og han 
var der allerede, da vi ankom.
Derefter kørte til Leifs VMCC ar-
rangement i byen Castletown. Der var 
øldrikning, jazzmusik og en masse at 
kikke på. Ellers aftensmad på vores pub.

D. 2. var der race igen. Vi tog ned 
på Sulby Straight for at se på høje 
hastigheder samt senere op til garage-
damerne for at få kaffe og kage. Det var 
sidste almindelige dag på øen.

D. 3. var dagen for sammenpakning og 
afgang. Vi havde god tid. Det var også 
godt nok, for det pissede ned. Gruppen, 
undtaget jeg, ville køre til Douglas ”over 
bjerget”, det vil sige via det, der hedder 

”Bungalow” tæt på øens højeste punkt 
kaldet ”Sneefell”. Navnet stammer fra se 
norske vikinger og betyder ”Snefjeldet”. 
Selfølgelig kunne de intet se på grund af 
kørsel rundt i skyerne. Jeg tog kystvejen 
om ad Laxey og var ved færgelejet længe 
før gruppen. Det pissede stadig ned, 
og det blev det ved med indtil færgen 
sejlede. Om natten ankom vi til Liver-
pool, nærmere betegnet Birkenhead, der 
ligger lige på den anden side af floden 
Mersey. Fra færgen blev jeg ansat til at 
køre foran og finde vort hotel ved hjælp 
af min GPS. Vi kørte en del rundt, og 
jeg fandt hotellet. Leif mente at vide 
bedre, så han holdt ind uden, at jeg 
ænsede det for at spørge om vej. Så da 
jeg holdt ved hotellet, var jeg alene. Jeg 
kunne dog høre gruppen køre rundt og 
rundt i nabolaget i over en halv time. 
Jørn Branderup har nemlig monteret 
såkaldte larmepotter på sin XS 650. 
De virker ved at forstærke lyden af fri 
udbæsning. Jeg allierede mig med nogle 

taxidrivere 
og flere af 
den havde 
set nogle 
fortvivlede 
MC-ister 
famle rundt 
i byen. På et 
tidspunkt fik 
en taximand 

En af de mange 
pub pauser.
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vinket gruppen ind til siden og fik dem 
gelejdet hen til hotellet. Dette hotel 
var specielt ved, at ejeren var helt ung 
nybegynder. Der var kun flaskeøl. Men 
stedet rehabiliterede sig. Vi var havnet 
midt i en dansende  
30-års fødselsdag (en tøs). Der var 
megen mad tilbage og det kunne vi bare 
tage. Til sidst var der kun Leif og mig 
tilbage. Leif kunne ikke have mere øl så 
han begyndte at give whiskysjusser. Det 
blev jeg så også nødt til. Det gav en hel 
de ping-pong og billiget var det visseli-
gen ikke.

D. 4. var der søgen efter morgenmad. 
Det kunne den nye hotelejer ikke levere. 
Vi gik en del rundt. Kaj og jeg købte 
indpakkede sandwhich og automatkaffe 
på togstationen. Jønne og de andre 
ventede til kl. 10 for at få det store bord 
på restaurant. Vejret var godt, men der 
var spået regn op ad dagen. Vi havde 
vedtaget som på vej over at overnatte på 
The Hedgehog i Lichfield. Så Kaj og jeg 
kørte i forvejen i tørvejr. Per, Alice, Leif 
og Jønne havde såmænd også fint vejr. 
Hedgehog var optaget, så vi fandt et 
andet godt hotel.

D. 5. Vi fik efterset Lichfields kæmpe 
katedral. Af listen fremgik, at der havde 
været kristne bisper på stedet fra den 
gang det var jernalder i Danmark (år 
650). Der efter gik det til Biggleswade 
små 100 km nord for London. Leif ville 
se et flymuseum i nærheden.

Hotellet i Biggleswade var noget for sig. 
Et ungt par havde lige overtaget det. De 
havde kun nået at male facaden. Der var 

ingen morgenmad, koldt vand i hanerne 
og ingen vand i toiletterne (dog ved 
krostuen). Bordene var så fedtede, at 
papunderlagene til ølglassene klistrede 
fast til bordene. Men hvad: De havde 
godt fadøl til kun 2,20 £ pr. pint (18,50 
kr pr. halve liter). Vi fik godt oksekød 
på nabokroen.

D. 6. kørtes på fly museums besøg. Kaj 
og jeg tog ikke med. Vi tog os god tid 
om turen til færgehavnen ved Harwich. 
Museumsgruppen kom meget sent. De 
kom fejl ud ad en vej efter museet. Kaj 
og jeg var ved at blive nervøse for, om 
de nåede færgen. Men de kom da.

D. 7. var vi i Esbjerg: 99,9 % af turen 
forgik uden GPS. Det var enestående, 
som Leif kunne finde vej alene ved 
hjælp af en lille seddel med vejnumre 
oven på Nimbus tanken. 

Tak til Leif for arrangementet, og vi gav 
ham en flaske med gode sager. Gennem-
snitsprisen pr. person for de 14 dage alt 
inkl. var 10.000 kr. Det er da billigere 
end Mallorca!

Poul.   
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Mange steder kan man læse journalisters 
skriverier om, at drift med elektricitet 
er tidens løsen og at drivhuseffekten og 
dens virkning kan afblæses. Vandstan-
den i havene stiger så ikke 14 meter 
alligevel.

Som det ser ud i dag og i en overskuelig 
fremtid, er el drift i hvert ikke løsnin-
gen på ovennævnte problem. Det kan 
det måske blive den dag elektriciteten 
kommer fra sol, vind og bølger; men det 
vil vare mange år at nå så vidt. Hvordan 
ser dagens og den nære fremtids reg-
nestykke egentlig ud?

Kraftværkerne er rene CO2 syndere. 
De har en virkningsgrad på 30 % (lidt 
højere når der er fjernvarme koblet på) 
og der fyres med kul. 1 kg afbrændte 
kul giver 3,7 kg CO2 fordi to ilt atomer 
fra atmosfæren går sammen med 
kulatomet. Når så f.eks. Enstedværket 
afbrænder 60 kg kul i sekundet, giver 
det 222 kg CO2 i sekundet. Det er da 
noget af et bidrag når det naturlige CO2 
indhold kun er 0,03% af atmosfæren.

Når så det generelle tab i ledninger er 
10% er der 90% tilbage. Selve batter-
iladningen opnår kun 80% resten bliver 
til varme i ladningsprocessen. Når så et 
batteri er opladet indeholder det endelig 
kun 22% af energien fra de afbrændte 
kul. I selve det eldrevne køretøj er der 
en virkningsgrad på 80% af energien fra 
batteriet på grund af afladning og andre 
tab. Summa summarum er der 12% 
tilbage til at køre på. Det tyske ”Bund 
für Umwelt und Naturschutz har da 

At køre på elektrisk strøm
også beregnet, at drift med elektriske 
køretøjer bliver årsag til CO2 udledning 
på højere niveau end drift med benzin 
og diesel. Atomkraft kunne løse en del 
af problemet; men det er landene nu 
blevet bange for og lige så sikkert som 
ammen i kirken er det, at den øgede eft-
erspørgsel efter strøm vil drive elprisen 
i vejret

Det største problem med elektriske 
køretøjer er dog batterierne. Der er 
meget lille rækkevidde. Fremtiden 
skulle hedde ”Lithium-ion batterier”, 
men problemet er, at de betydeligste 
lithiumforekomster findes i Kina og 
hvordan vil det være at sidde i lommen 
på kineserne?  
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Hvad kan man få ud af at læse Ekstra-
bladet onsdag d. 28. september:

Danmark er gået i stå. Vi bruger ingen 
penge, men sparer op. Danmarks 50 
rigeste familier ejer tilsammen 430 mia 
kr. Mærsk er i spidsen. Han styrer knap 
en fjerdedel af den sum. Nummer to har 
det halve af hvad Mærsk har og de næste 
48 ryger hurtigt ned ad bakken.

Det offentlige forbrug er 511 mia kr om 
året. Hvis vi konfiskerer Mærsks formue 
og bruger pengene til statens forbrug 
og i forhold til 220 arbejdedage kan 
Damnarks pengestærkeste mand så klare 
38 dage. Man kan så regne ud hvor 
længe de sidste 48 rigmænd holder. Det 
hjælper altså ingen ting at tage de riges 
penge.

Langt de fleste penge ligger tilsammen 
hos alle 6 mio. almindelige mennesker.
Peter Brixtofte (borgmesteren, der trådte 
ved siden af, men derfor behøver han 
ikke at være dum) anfører: Da morfar 
var ung (i 60-erne og 70-erne) havde 
vi kæmpe underskud på betalingsbal-
ancen, men fuld beskæftigelse og vi 
brugte på livet løs. I dag sparer vi op, 
sætter penge i banken, selv om vi ikke 
får renter. Alle de penge som landma-
nden, AP. Møller, Danfoss, Grundfos 
m.fl. skaffer hjem sammenholdt med at 
danskerne sparer, giver årligt valutaover-
skud på 100 mia. kr. Udlandet skylder 
os mange penge. Nationalbanken har 
500 mia. kr. i fremmed valuta og ingen 
vil låne selvom renten er sat ned til nul. 
Danmark som helhed har penge nok. 

Det er de offentlige (staten), der har 
ondt i pengepungen. Det skyldes, at vi 
ikke bruger penge, så vi betaler mindre 
i afgifter og moms og skat. Når folk 
fyres falder indkomstskatten og arbejd-
sløshedsunderstøttelsen stiger. Skurken 
skulle altså være vor sparsommelighed 
(vi køber ikke noget og så skal der ikke 
produceres noget). Men er der noget i 
vejen med at sætte lidt på kistebunden, 
når der er krise og risiko for at blive 
arbejdsløs? Nej vel. Vi er nok fornuftige 
i Danmark.

Det nytter ikke noget at opfordre folk 
til at bruge flere penge. Vi må se i øj-
nene, at vi aldrig mere får fuld beskæfti-
gelse. Derfor får vi igen om nogle år 
efterløn, lavere pensionsalder og 12 
minutter mindre arbejdstid pr. dag. Vi 
kan ikke leve med, at unge ikke kan få 
job. I Spanien mangler hver anden ung 
et job. Sådan kan det også gå i Danmark 
og det kan vi ikke leve med.  

Læst i Ekstrabladet
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Tonny og Ditte Marie Sztuks  
ferie til Østrig

Vil lige fortælle lidt om vores tur til 
Østrig, om vores ferie. Vi kørte hjem-
mefra i øsende regnvejr, men på den 
anden side Hamburg blev det tørvejr 
og solskin, så vi var hurtig tørre igen. 
På den anden side af Kassel gad vi ikke 
mere og fandt et hotel, hvor vi overnat-
tede. Da vi havde spist gik vi en lille tur, 
og så var det på hovedet i seng.  
Næste morgen var vi friske til at 
fortsætte efter et solidt morgenmåltid.  
Pris med det hele, ca. 100 euro. Vi 
kørte nu mod vores mål i Østrig. Kl. 
ca. 16 ankom vi til hotel Stafler, et 
rigtigt hyggeligt hotel, og vi blev budt 
velkomne af hende, der ejede hotel-
let, hun snakkede og snakkede, og 
på et tidspunkt blev det Tonny for 
meget, han ville bare have en kold øl 
oven på den lange tur. Vi fik anvist 
værelset, det var fint men på 3. sal 
og uden altan, som de havde længere 
nede. Nå, men skidt pyt som man 
siger. Efter aftensmaden sad vi ude i 
det skønneste vejr og snakkede med de 
andre danskere, der var der og nød en 
kold fadøl, og så var det på hovedet i 
seng, vi var trætte. Næste morgen da vi 
kom ned til morgenmad, kikkede jeg 
noget, for ved mit navn, stod der en flot 
buket blomster og en æske chokolade. 
Der var kort ved, og det var fra Sten og 
Vivi. Sten havde taget den store omvej 
fra Bruno, og kørt de mange kilometer 
for at snakke med hotellet om blomster 
og chokoladen, da jeg jo nærmede mig 
de 60 år. Det var virkelig flot gjort. 
Tak til Sten og Vivi for denne gestus. 
Det glemmer jeg aldrig, havde jo så 

glæde af blomsterne i den tid vi var der. 
Bjergene i Harzen er piece of cake i 
forhold til dem i Østrig og føj for nogle 
hår-nålesving og mange steder ingen 
autoværn; men det var lige noget for 
drengerøven Tonny. Nå, men han kørte 
pænt, men jeg var lidt nervøs en gang 
i mellem. Ellers fik vi set en masse og 
var ude at køre ture næsten hver dag. 
Østrig er virkelig et sted, der er værd at 
besøge igen. Tonny og jeg havde fors-
voret, at vi aldrig sku til tyroler fest. Det 
var for pensionister; men vi blev rigtig 
gode venner med et par fra Esbjerg, 
som lokkede os med en eftermiddag. Vi 
kørte med et lille tog op i bjergene, hvor 
det foregik, og sikke en dejlig eftermid-



Kubikken-Ferie til Østrig 17

dag, vi havde. Det var kanon sjovt, så 
det med at det kun er for gamle men-
nesker passer ikke. Vi fik frokost og en 
hel del fadøl, så stemningen var høj, da 
vi sku tilbage til hotellet. Tonny ville 
give en is i Italien en dag og køre over 
det gamle Brenner pas. Jeg var lidt skep-
tisk, men tog så med alligevel. Havde 
jeg vidst hvad der ventede mig havde 
jeg aldrig fået den oplevelse, men var 
glad for at jeg gjorde det. Føj for nogle 
bjerge, vi skulle over, og på et tidspunkt, 
hvor vi var på det højeste bjerg, sagde 
jeg til Tonny, at nu ville jeg ikke mere; 
men vi sku jo også ned igen.  Det eneste 
jeg ikke fik i Italien var en is som Tonny 
lovede mig. Vi var hjemme ved hotellet 
kl. ca. 20.00 og de havde været noget 
nervøse for os, men fik aftensmad og så 
på hovedet i seng. Var mega træt. Den 
sidste aften inden vi skulle hjem, havde 
den unge mand som hjalp på hotellet, 
bagt en kage til mig, da jeg jo næsten 
var 60 år og der blev sunget fødsels-
dagssang for mig. Blev helt rørt. 8 dage 
med morgenmad og 3 retters menu om 
aftenen alt det fik vi for 2800 kr. for os 
begge to. Det kan da ikke blive bil-
ligere. Nå, men næste morgen gik det så 
hjemad igen i øsende regnvejr; men det 
blev bedre op ad dagen, hvor solen kom 

frem, og tøjet atter blev tørt. Vi kørte 
ad små veje hjem selv om jeg havde 
sagt til Tonny at det var motorvej, jeg 
ville bare hjem; men man skal jo gøre 
hvad ens gps siger, og hvis den siger at 
du skal køre ind til en lille by, med 3 
huse og fælles das, ja så må man jo det. 
Den skide gps, kunne have smidt den 
af helvede til. Endnu en overnatning 
på vej hjem, på et lille hyggeligt hotel, 
aftensmad og morgenmad pris 80 euro. 
Sov 2 min. efter at hovedet havde ramt 
puden. Havde også kørt små 700 km. 
Godt gået af en ældre dame på 60. hi hi.
Så af sted hjemad næste dag, også efter 
den skide gps; men på et tidspunkt røg 
vi da på motorvejen og så gik det bare 
der ud af; men da vi nåede Hamburg, 
kunne jeg godt se, at her var der noget 
galt, Tonny tog vejen ind til Hamburg 
by, og nu tændte jeg da rigtig af, og 
tænkte at næste gang der sku tankes, 
stod han til den største skideballe no-
gensinde  i sit liv, og jeg smed den skide 
gps væk, når vi kom hjem. Forklaringen 
var, at han havde fået vist, at der var 30 
km. kø på motorvejen, så en halv time 
var vi ude af Hamburg og en fri mo-
torvej ventede forude, dygtig mand og 
ingen skideballe fra min side. Godt gået 
Tonny. Kl. ca. 16.30 holdt vi i vores 

indkørsel, trætte, men glade 
efter en kanon ferie. Katten 
var også glad for at se far og 
mor igen og sov i fodenden om 
natten. Det er ikke sidste gang 
vi tager turen til Østrig, og når 
jeg bliver 80 må Tonny ha' en 
sidevogn, for med vil jeg. 

Hilsen Tonny og Ditte Marie 
Sztuk fra Bolderslev
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For mig har BSA altid eksisteret som fab-
rikant af store motorcykler. Min farbror 
skulle altid over at kikke når der kom så-
dan nogle. Han sagde: ”Noj, en stor BSA”. 
Og så den lyd !!
Jeg kom i lære på –JF- fabrikken i Sønder-
borg og her havde man mange store BSA 
drejebænke. Jeg tænkte, om de nu også 
kom fra den samme fabrik. Det gjorde de.

BSA er forbogstaver i navnet ”Birming-
ham Small Arms”. På dansk betyder 
det noget i retning af ”Håndvåben 
fra Birmingham”. BSA startede som 
våbensmedje. Man kender det på BSAs 
logo med de tre stående geværer.
Jeg har engang læst, at den engelske 
konge (vist i 1600 tallet) var bekymret 
over, at man fik sine våben fra udlandet. 
Særlig Holland var en stor leverandør. 
Hvad nu hvis en eller anden magt 

forhindrede England i af få våben, ja 
så var man ilde stedt. Birmingham 
området havde mange håndværkere 
og smedene fik besked på at arbejde 
sammen om at fremstille våben, så man 
kunne blive selvforsynende. Senere kom 
den store industrialisering og man blev i 
stand til meget mere.

Tyngdepunktet for våbenproduktion var 
altså omkring Birmingham og udbrud-
det af Krimkrigen i 1854 stadfæstede 
yderligere den position. I 1851 gik 14 
våbensmedjer sammen om firmaet Bir-
mingham Small Arms Company Ltd.
I 1880 begyndte man at producere 
cykler. Fra 1902 producerede man som 
underleverandør dele til motorcykel-
producenter. BSA motorcyklen opstod 
i 1909.

Historien om BSA

Bernard 
Docker og 

Nora. 
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BSA endte med at blive et kæmpe kon-
glomerat bestående af bl.a. MC-fabri-
kater.: New Hudson, Sunbeam, Ariel og 
Triumph. I 1951 produceredes 70.000 
MC-er på hovedfabrikken. Her til kom 
knap 40.000 stk. fra de andre selskaber. 
Men der var meget mere. Våbenfabrik-
ken producerede afgørende mængder 
af det britiske krigsmateriel. Her ib-
landt var store mængder flymotorer og 
armerede køretøjer. BSA havde også 
to store stålværker til kvalitetsstål med 
store forsyninger til britiske jetmotorer. 
Selvfølgelig var der også entreprenør-
maskiner og de i indledningen nævnte 
værktøjsmaskiner samt radioapparater.
BSA var særlig i hjemlandet også kendt 
for at være ejere af luksus bilmærket 
Daimler. Bilerne transporterede kon-
gelige personer og plutokrater (de ind-
flydelsesrige). Daimler var i øvrigt også 
førende producent af busser til offentlig 
transport både hjemme og ude.

Chefen for det hele var Bernard Docker 
og var søn af Dudley Docker. Dudley 
var en af de mest talentfulde forret-
ningsmænd nogen sinde i engelsk his-
torie. Han førte BSA gennem de første 
vanskelige år og krisen i 30-erne og han 
var en af grundlæggerne af Midland 
Bank. Sønnen blev af faderen sat ind på 
vigtige poster i en ung alder. Faderen 
døde i 1944 og Bernard førte BSA på 
en rolig og lidet opsigtvækkende måde 
og lod til at have gode fornemmelser for 
forretningen. Som dygtige direktører var 
bl.a. ansat James Leek for BSAs motor-
cykler og Edward Turner for Triumph.
Men så mødte han Nora, en varieté pige 
fra de skrå brædder. Hun fik skruet op 
for den ekstravagante levestil og det var 
guf for aviserne. Helt galt var det med 
Noras forgyldte Daimler. Om alt det 
var med til at Docker mistede grebet er 
uvist; men firmaet var på vej ud ad en 

Fortsætter på side 20

Daimler 
biler med 
statsover-
hoveder.
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uprofitabel tangent. Man lavede et kup 
mod ham og fik indsat Jack Sangster, 
der tidligere havde solgt Ariel og Tri-
umph til BSA. Det gik ikke helt godt 
med meget af konglomeratet resten af 
tiden, noget blev solgt fra; men motor-
cykelforretningen gik glimrende helt 
frem til midten af 60-erne, bl.a. på gr-
und af den store eksport til USA. Resten 
af historien om motorcykelindustri 
kender vi. Japanerne overtog det hele.
Hvad kan man ellers sige om BSA: Ja 
forfatteren og journalisten Jens Jessen 
har begået en meget læseværdig bog om 
BSA. Den hedder: ”BSA i sort, hvid 
og farver”. her kan man læse om BSA 
i krig: Da Første Verdenskrig startede, 
lavede man 650 geværer om ugen. Ved 
slutningen var produktionen på 10.000 
geværer om ugen. Der produceredes 
utallige trædecykler. I 1916 blev al civil 
produktion stoppet. Af motorcykler 
blev stort set kun produceret den store 
550 cc. model.

Anden Verdenskrig så anderledes ud: 
BSA havde en kolossal produktion. 
Der var 67 fabrikker. Produktionen 
var så stor, at halvdelen af de britiske 
våben blev produceret af BSA. Bare af 
fænghætter blev der produceret 1650 
stk. hvert minut døgnet rundt. Af M20 
motorcyklen (encylindret 500 cc.) blev 
der produceret 120.000 stk.

BSAs motorcykelmodeller er så mang-
foldige, at det er umuligt på denne plads 
at give et bredt billede. For mig og sik-
kert for mange andre er motorcyklerne 
fra 50-erne og frem de kendte og der 
for de mest interessante. Som de mest 
solgte var følgende grundudgaver:
1. 2-takt en cylindres.
2. En cylindres sideventilet.
3. En cylindres topventilet.
4. To cylindres topventilet.
5. Tre cylindres topventilet.

I kategori 1 skal nævnes BSA Bantam, 
en såkaldt D-model: Den blev produ-
ceret fra 1948 til 1971 og man fik pro-
duceret over 500.000 stk. Ingen anden 
af BSAs motorcykler blev produceret 

Fortsat fra side 19

Historien om BSA

BSA Gold Star 
crosser. 
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lige så længe og i et lige 
så stort antal. Bantam 
var en spejlvendt kopi 
af DKW RT 125. Den 
nåede at komme på vist 
175 cc inden produk-
tionen stoppede.

I kategori 2 skal nævne 
sliderne C 10 på 250 cc, 
M20 på 500 cc og M21 
på 600 cc. Forskellen 
på 500 til 600 cc kom af øget sla-
glængde på M21. De var meget brugte 
til krævende opgaver hvor pålidelighed 
var vigtig. Som nævnt anvendtes de 
fleste af M20erne i sidste krig. M21 var 
brugt som sidevognstrækker og AA (den 
engelske udgave af FDM) aftog mange 
M21 i vejpatruljeringen. De havde kun 
15 og 17 hestekræfter, men god træk-
kraft på grund af de mange kubik.

Kategori 3 indeholder de meget solgte 
C15, B31, B33 og B40 modeller. De 
var slidstærke og gode til dagligt brug. 
De var med 250, 350 og 500 cc og en 
effekt på vist 10 og op til 35 HK. Til 
denne kategori hører også de lidt finere 
modeller kaldet B32 og B34 på 350 
og 500 cc. Det var sportslige maskiner 
med motorer helt i aluminium. Særlige 
udgaver var Gold Stars. De leveredes til 
trial, motocross, race og til gadecykel 
til den sportslige kører med effekter 
på op til over 40 HK. Grundmodellen 
var den samme, men alverdens faconer 
af knastaksler, stempler, topstykke, 
gearkasseindmad m.m. kunne fås som 
handelsvarer hos den lokale forhandler. 
Selvfølgelig kunne specialudgaverne 
købes færdige.

Fortsætter på side 22
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Kategori 4 indeholder de cykler som 
almindelige mennesker forstår ved 
en BSA. De er typisk 500 og 650 cc. 
Nogle modeller kaldes ”Pre Unit”, andre 
kaldes ”Unit” modeller. Ved sidstnævnte 
forstås modellerne med sammenbygget 
krumtaphus og gearkasse. De leveredes 
fra primo 1960-erne og frem. Pre Unit 
betyder ”før unit” og henviser til den 
gammeldages opbygning hvor motor og 
gearkasse var selvstændige enheder hver 
for sig.
• Af Pre Unit er de mest kendte  

Shooting Star på 500 cc samt 
Golden Flash, Road Rocket og Super 
Rocket. Der var effekter fra ca. 32 til 
42 HK.

• Af Unit modeller er de bedst kendte 
f.eks 500 cc Royal Star, 650 cc 
Thunderbolt, 650 cc Lightning, 650 
cc Firebird Scrambler og 650 Spitfire 
som toppen på det hele med over 56 
HK. Sidstnævnte i begyndelsen med 
Grand Prix karburatorer og høj kom-
pression.

BSA Spitfire.
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Kategori 5 indeholder de trecylindrede 
750 cc Rocket 3 modeller. Specielt den 
første udgave købes i dag til høje priser. 
Denne model er i opbygningen lige som 
Triumph Trident og mange reservedele 
er ens. Disse cykler havde gode tider på 
racerbanerne og vandt mange løb, bl.a. 
Daytona i 1971.

Helt lukket har BSA dog ikke. En del 
af småfirmaerne, der producerede andet 
end køretøjer arbejder stadig væk. Der 
er lige Triumph, der jo var ejet af BSA. 
Navnet er købt af entreprenøren John 
Bloor og han producerer Triumpher 
på livet løs og har gevaldig succes. I 
nogle lande sælges flere Triumpher end 

BMW-er; men det 
er jo kun navnet, 
der eksisterer. 
Produkterne har 
intet med det 
gamle Triumph at 
gøre selv om man 
prøver på at få 
nogle til at ligne.

BSA Golden Flash. 

BSA Rocket 3. 

Historien om BSA
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Ordinær Generalforsamling
Søndag d. 20. november 2011 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 til bestyrelsen:
 På valg er:
 - Kasserer Teddy Sztuk (modtager ikke genvalg)
 - Jan Pharao
 - Leif Andersen
 - Steen H. Eriksen
 - 1. suppleant Kurt Olsen 
   2. suppleant Jørn P. Branderup    
 - Revisor Peter Høy 
 - Revisorsuppleant Kaj Hansen (Mommark)

8.  Eventuelt

Bestyrelsen

Generalforsamling
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Kommende arrangementer

Søndag d. 20/11 kl. 14
er der generalforsamling. Se indkaldelse 
og dagsorden side 23 i dette blad.

November

December 

Søndag d. 11. december kl. 14 
er der julestue hos Teddy og Eva på 
Tornhøjvej 25 i Tumbøl.
Max deltagerantal er 20 personer.
Tilmelding senest mandag d. 5. decem-
ber til Teddy på tlf. 74 68 58 20.
Det er ikke Kværs Kro længere. Sidste 
år var der kun få til julestue, og det 
be-sværede kromanden sig lidt over. Der 
skal jo ansættes personale.
Tak til Eva og Teddy for, at de vil ar-
rangere.

Hilsen Poul 

Januar 2012

Firmabesøg i januar - hold øje med 
hjemmesiden!  

Søndag den 29. januar kl. 13
er der gule ærter på Kværs Kro.  
Knud Oluf og Lars vil fortælle om deres 
Nordkap Tur. 
Tilmelding til Poul senest en uge før 
(tlf.: 74 49 12 03). 
Pris 89 kr. Schnitzel ca. 89 kr.

Nærmere forklaring til 
Bolderslev rasteplads: Ras-
tepladsen ligger på Hell-
evad-Bovvejen umiddelbart 
syd for Kohbergs Brødfabrik 
på den østlige side. Pladsen 
er anvist ved skiltning.


