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 Korsika – Biker’s paradise  
I sidste udgave af Nyhedsbrevet fortalte Kjeld 
Thor om sin tur til Korsika i juli 2010. Det er et 
paradis på jorden for en Biker. Der findes stort 
set ikke en vej, der er lige 100 meter. Vejene 
overalt på øen slynger sig ustandselig med 
sving og kurver, så det er en fryd. Her afslutter 
han beretningen. 
 
De tre dage i den lejede hytte var ovre, så det blev 
tid til at fortsætte turen. Da Korsika er Napoleons fødeø er det et must at 
besøge stedet, hvor han er født og vokset op som barn. Efter 
morgenmaden satte jeg GPS’en på Korsikas hovedstad, Ajaccio, og fandt 
hurtigt vejen ud af byen. Jeg kunne have valgt at køre turen langs havet på 
den vestlige side af øen, men GPS’en ledte mig ind over højlandet og 
bjergene via den centrale midtby Corte. Et nærmere studie af vejkortet 
forsikrede mig om, at det nok var den bedste – og korteste – vej til Ajaccio. 
Ruten var på 200 km, så det var tidligt på eftermiddagen, jeg ankom til 
byen efter en spændende tur ad flotte veje ind gennem højlandet. 
 
Napoleons museer i Ajaccio 
Ajaccio er efter korsikansk målestok en storby. 
Masser af turister, busser,  
biler, scootere, støj, møg og larm. Ikke lige en 
by efter min smag, og jeg  
havde da heller ingen intentioner om at slå mig 
ned her. Jeg ville blot se  
Napoleons to museer – Napoleons Hus og 
Napoleons Salon. Sidstnævnte  
lå på 1. sal i Hotel de Ville, som ikke er byens 
hotel, men byens rådhus.  
Mod at betale 7 € kunne jeg få lov at kigge mig 
omkring i salonerne,  

som rummede portrætter af Napoleon Bonaparte, 
hans hustru Josephine,  
hans far, Charles-Marie Bonaparte, som tilhørte den 
lokale lavadel, foruden andre af datidens betydende 
personligheder, så som kardinal Fesch samt 
Napoleons to brødre, Joseph og Louis, som han 
udnævnte til hhv. spansk konge og hollandsk konge. 
I Salon Napoléonien var der desuden udstillet 
datidens mønter alle præget med Napoleons portræt 
samt en række af de dekorationer, som Napoleon 
blev tildelt. Det mest imponerende portræt var 
naturligvis det af Napoleon, hvor han netop er blevet 
kejser i 1804. 

    Der var ganske kort afstand fra rådhuset til Napoleons Hus, så jeg valgte 
at lade cyklen stå parkeret på torvet foran rådhuset og fortsatte til fods. På 
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pladsen foran rådhuset stod en statue af Napoleon Bonaparte eller Napoleon I, som er 
hans kejsertitel. Der har jo været flere af dem – Napoleon’er, 
altså. Som enhver anden turist skulle jeg naturligvis også 
fotograferes foran statuen som bevis på, at her har jeg været. 
Herefter fortsatte jeg spadsereturen kun afbrudt af en kop 
espresso på en fortovscafé. 
    Napoleons Hus lå i en smal gade. Huset er naturligvis fredet, 
og der er  
åbenbart strenge regler for, hvor meget der må skiltes på 
stedet, for det  
var svært at finde. Det kostede 18 € at komme ind, til gengæld 
fik man  
brochurer og en bærbar walkie-talkielignende talemaskine, 
hvorefter man  
blev guidet rundt i den fleretagers bygning og fik forklaret, hvad man så  
i de forskellige rum. Fin service, i øvrigt. Huset er Napoleons oprindelige  
fødehjem, men har gennem flere hundrede år gennemgået forskellige ændringer. 
Napoleon blev født i 1769, og huset har været bolig for familien  
 
i generationer siden. I 1869, hundredeåret for Napoleons fødsel, blev huset ommøbleret 
og udvidet og indrettet til minde om Napoleon, og i 1923 blev det overgivet til staten. I 
1967 blev Napoleons Hus åbnet for offentligheden som museum. Flere af værelserne i 

huset rummer ting, 
som har tilhørt 
Napoleon, bl.a. hans 
”krone”, som er en 
laurbærkrans af guld. 
Den ses på det store 
maleri af ham som 
kejser. Desuden hans 
seng, som i størrelse 

sikkert har passet ham ganske godt. Desuden var der en masse medajler, portrætter og 
malerier med krigsscenarier overalt i huset. 
 
 

Den lækreste bouillabaisse  
Efter besøget i Ajaccio fortsatte jeg sydover i min 
søgen efter overnatningssteder. Hverken i nogle 
af småbyerne, jeg kom igennem, eller langs 
landevejen så jeg skilte med Chambre Libre, 
Zimmer Frei eller Bed & Breakfast på nær et 
enkelt sted. Her kunne de tilbyde en skurlignende 
hytte til 90 € pr. nat uden aircon eller 
swimmingpool. Næh tak, så hellere køre videre.  
Jeg nåede til byen Propriano 75 km sydligere. Det 
var en mindre havneby med en stor trafikhavn. I 
første omgang så det ud, som om der lå et stort 
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krydstogtskib i havnen, men det viste sig senere at være rutebåden, der besejlede kysten 
på ruten rundt om Korsika til alle øens større byer. Skibet var kæmpestort.  
    På vej ned til havnen passerede jeg flere hoteller. Det måtte så blive et hotel denne 
gang, selvom jeg allerhelst ville have været privat indkvarteret. Jeg måtte slippe 65 € for 
en nat på Hotel Ibiscus, men værelset var stort med balkon, toilet og bad samt minibar og 
tv. Om aftenen efter at have været på stranden 
for at bade, kørte jeg ned gennem byen for at 
finde et sted at spise. I min søgen fandt jeg frem 
til en fiskerestaurant, hvis menukort begejstrede 
mig hel vildt. Jeg bestilte korsikansk 
bouillabaisse – en krydret fiskesuppe med et hav 
af forskellige, kogte fisk til. Det smagte afsindigt 
lækkert, og sammen med en karaffel af den 
lokale hvidvin til, fik jeg den næste times tid til at 
gå med at sætte måltidet til livs. Der var så 
meget mad, at jeg dagen efter ud over min 
morgenkaffe på hotellet ikke havde behov for 
andet end frugt. 
     
Et væld af blomster langs vejene 
Efter en optankning nede i byen næste morgen gik turen videre mod Bonifacio, Korsikas 
sydligste by. Ruten løb ind i landet og op i bjergene. En enkelt gang blev trafikken stoppet 
pga. geder, som skulle passere vejen. Overalt på 
Korsika går husdyrene frit omkring, så man bliver 
ofte nødt til at stoppe op for at undgå at køre 
dem ned. Her fulgte der dog en hyrde med 
flokken. 
    Lang vejene oplever man hele tiden et væld af 
blomster og smukke træer. Det er en 
middelhavsø og dermed utrolig frodig,  
og det er betagende at se de mange, flotte Nerie 
Oleander-buske langs vejene. Efter en times 
kørsel fladede vejen ud og løb nu langs 
Middelhavet de sidste 40-50 km til Bonifacio. Der 

tegner sig stadig spektakulære scenerier, når 
man kommer kørende fra bjergvejene og ser ud 
over det blå Middelhav med disse vidunderlige, 
laguneagtige badestrande. 
    Bonifacio var bestemt ikke en by efter min 
smag. Igen en utrolig masse trafik med masser 
af turistbusser og ensrettede gader. Og ulideligt 
varmt tillige. Temperaturen nåede op på 36 gr. 
og i sort lædertøj er det ikke lige sagen. Jeg 
besluttede derfor at fortsætte turen rundt om 
øen. Det var stadig tidligt på eftermiddagen, og 
med en pose friske abrikoser, som gjorde det ud 
for frokost, fortsatte jeg videre nordpå.   
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Lange, lige stræk uden sving 
I modsætning til de tidligere dages kørsel havde vejene skiftet karakter. Nu var det lange, 
lige strækninger uden ret mange sving. Det var på sin vis en behagelig afveksling, for nu 
kunne jeg kompensere ved at øge farten og dermed komme hurtigere frem. Den første 
større by, jeg passerede, var Porto Vecchio. Den forekom mig temmelig industriagtig, og 
da dagen endnu ikke var gået på held, fandt jeg ingen grund til at søge efter et sted at 
overnatte. 
     Jeg kørte nu stort set langs med Middelhavet på Korsikas østkyst, men desværre lå 
vejen lige netop nogle få hundrede meter inde i landet, så det var kun sjældent, der var 
udsigt over Middelhavet. Jeg passerede en del småbyer, bl.a. Solenzara, Aleria, Moriani-
Plage, som var en badeby (Plage betyder strand på korsikansk), inden jeg ved 18-tiden 
kom til Casamozza. I hvert af de pågældende steder slog jeg et smut rundt i byen for at 
finde et sted at overnatte, men uden held. Der var hoteller, men ingen Chambre Libre eller 
lign.  
    I Casamozza kørte jeg ligeledes rundt, bl.a. ude langs stranden, for at finde et sted at 

overnatte. Der var kun hoteller og sikke priser, de 
tog. Der fandtes ingen værelser til under 90 €, og 
det var lige lovlig meget, synes jeg.  
Til sidste fandt jeg frem til Hotel Chez Walter. Her 
var prisen for et enkeltværelse rimelig og der var 
en dejlig swimmingpool. Jeg accepterede prisen 
på 70 €, indkl. morgenbuffet, for et dejligt stort 
værelse med alle moderne bekvemmeligheder. 
Endda med en minibar. 
    Middagen den aften blev et flute og to store 
tomater godt med salt, dertil en kold flaske vand, 
herligt. Jeg havde handlet ind hos en af de små 

boder, som ligger langs vejene. Jeg kunne efterhånden godt mærke, at min køredragt sad 
lidt løsere end den plejer, men det gjorde skam heller ikke noget, skulle jeg hilse og sige. 
Aftenen tilbragte jeg i hotellets lobby, hvor jeg på tv overværede en af semifinalerne i 
fodbold-VM. Efter en sen dukkert i poolen trak jeg 
mig tilbage til mit værelse for natten ved 22-tiden. 
    Næste dag var det fredag, og da jeg var mindre 
end 40 km fra Bastia, fik jeg hotellets receptionist til 
at finde ud af, hvornår der gik en færge til Livorno 
Det gjorde der kl. 13:30, og nu da klokken kun var 
8:30, havde jeg hele formiddagen til min rådighed. 
Af hotellet fik jeg lov til at beholde mit værelse indtil 
kl. 12, så jeg kunne nyde formiddagen ved pool-
kanten, dase, bade og læse. Cyklen var stort set 
pakket, jeg manglede blot badetøjet. 
 
Fire tjekkiske Bikers 
Efter at have afregnet med hotellet og takket for den gode service, svingede jeg lidt over 
kl. 12 ud på landevejen foran hotellet. Jeg kom ud på vejen netop som fire Harley 
Davidson motorcykler passerede i god fart mod Bastia. – De skal nok samme vej som mig, 
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tænkte jeg og lagde mig op bag dem. Det skabte en smule uro og jeg kunne mærke, at det 
ikke var velset.  
    De var alle fire fra Tjekkiet, og under et stop før et lyskryds kørte jeg helt op blandt dem, 
og først nu så de min nummerplade. – Ahr, ein Däne, udbrød en af dem på tysk. Og så 
vinkede de mig velkommen og bad mig følge efter ned til havnen. Her kørte de op forrest i 
rækken af ventende biler og blev billetteret til færgen til Livorno. Jeg måtte skyndsomst 
smide cyklen og styrte hen til billetkontoret for at købe en billet til 16 €.. Da jeg kom tilbage 

var de allerede kommet igennem 
afspærringen og holdt inde på pladsen klar 
til ombordkørsel. De kaldte mig hen til sig, 
og den næste halve time, inden vi skulle 
ombord, gik med at udveksle erfaringer fra 
forskellige ture i Europa – og for deres 
vedkommende USA. Sidste år havde alle fire 
været på en 18-dages tur tværs over USA 
og gennemkørt ”Route 66”. Det kunne jeg 
imidlertid ikke matche, men inde i låget på 
min topboks sidder mærkater fra de steder, 
jeg har besøgt. Det vakte deres 
opmærksomhed og i nogen grad også 
beundring.  

– He’s a real Superbiker, sagde den ene af dem og spurgte samtidig, hvor gammel jeg var. 
- Jeg er født i 1936, svarede jeg, hvorefter de tre pegede på den ældste i flokken. – Og du 
er bare 53 år, du har vist mange år til gode, grinede de. 
 
Hjemrejsen fra Livorno 
Færgen afgik præcist og efter fire timers sejlads anløb vi havnen i Livorno på Italiens 
vestkyst lige syd for Pisa kl. 17:30. Overfarten havde været ganske uinteressant bortset 
fra, at vi passerede øen Elba, hvortil Napoleon blev forvist fra 1814 -15. Efter at have spist 
en skål salat, lykkedes det mig at få en Morfar. Således rustet ankom jeg til Livorno, og var 
nu klar til at påbegynde min hjemtur ved 18-tiden fredag aften. 
    Jeg ville for alt i verden undgå de høje motorvejsafgifter, og da jeg havde god tid, begav 
jeg mig ud på de  
almindelige landeveje nordpå. Den første strækning gik mod Pisa, Lucca og Parma. Efter 
en times kørsel var jeg nået ca. 20 km nordpå pga. tæt trafik. Her måtte jeg indse, at det 
ville blive både vinter og vår inden jeg nogensinde nåede hjem, hvis ikke jeg skyndsomst 
drejede af og fandt tilbage til motorvejen. Det gjorde jeg så, koste hvad det ville. 
     Tilbage på motorvejen gik det herefter raskt nordpå forbi Pisa, Parma, Mantova, 
Verona, Trento og Bolzano til Brennerpasset. Jeg passerede grænsen til Østrig omkring 
midnat og følte mig i god form til at fortsætte. Jeg passerede Innsbruck og München tidligt 
på natten. Vejret var stadig fint og klart, men trætheden begyndte at melde sig, så omkring 
ved 2:30-tiden kørte jeg ind på en tysk rasteplads, hvor der holdt en del lastbiler, fandt en 
bænk og lagde mig til at sove. Flere af lastbilerne havde motoren kørende, åbenbart fordi 
lastrummets køleanlæg 
skulle holdes i gang. Den konstante summen virkede søvndyssende, så efter et øjeblik 
faldt jeg i dyb søvn. 
    Jeg vågnede ved, at en sværm af myg havde udset mig til deres aftensmåltid. Kors, 
hvor de stak, så jeg fik travlt med at komme væk. På den næste tankstation holdt jeg ind 
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og fik en kop kaffe og en croissant til morgenmad. Det havde jeg ligesom prøvet før efter 
en nat under åben himmel. Turen op gennem Tyskland gik ganske fint, ringe trafik på en 
lørdag morgen, men allerede ved 10-tiden meldte trætheden sig igen. Ind på en 
rasteplads, men der var selvfølgelig ingen ledige bænke, så jeg smed mig i græsset under 
et skyggefuldt træ og fik en powernap på et kvarter, hvorefter jeg var frisk igen. Og på 
næste tankstation ind og få en kop kaffe og en croissant. 
 
Hjem til sommerhus ved Vesterhavet 
Jeg havde fået en invitation af min søster og svoger om på hjemvejen at besøge dem i 
deres sommerhus i Vejers Strand ved Vesterhavet. Derfor gik turen via Nürnberg, Kassel, 
Hannover, Hamburg til Flensborg og over grænsen ved Frøslev med et par optankninger 
undervejs. Den hurtigste vej derfra gik ifølge GPS’en over Kolding, så ved 17-tiden lørdag 
ankom jeg til sommerhuset og blev modtaget med bøffer og rødvin efter 1.770 km i et hug, 
bortset fra de par gange, hvor jeg lige måtte lukke øjnene for et kort øjeblik. 
    På hele turen havde jeg kørt 4.900 km, brugt for 2.500 kr. benzin, for 585 kr. 
færgebilletter, for 600 kr. mærkat, bro- og motorvejsafgifter og 2.300 kr. til hytte- og 
hotelovernatninger. Mad, vand, kaffe mv. havde ikke beløbet sig til mere end 100 € eller 
ca. 750 kr.                      kjeldthorsen@post.tele.dk 
___________________________ 
 
 
 
 
 
 
Korsika  er en fransk ø i Middelhavet. Øen ligger ud for  
Italiens kyst omkring Pisa og Livorno. Øen er på 8.680 km2.  
Korsika har 260.200 indb. Til sammenligning er Sjælland  
på 7.031 km2 med et indbyggerantal på lidt over 2 mio.  
    Korsika er delt to regioner – Haute-Corse i nord og  
Corse-du-Sud. Hovedstaden hedder Ajaccio og er Napoleons  
fødeby.  Korsika har siden 1991 haft en friere forfatning end  
andre regioner i Frankrig med egen nationalforsamling og  
præsident. Korsikas nationalsymbol er et sort bandithoved  
på hvid bund.  
    Økonomien er i høj grad bestemt af indtægterne fra turisme,  
men der dyrkes også en del grøntsager, frugt og vin.  
I landbruget er husdyrbrug noget specielt. Dyrene går frit  
omkring, så man kan møde halvvilde køer, får og geder  
eller sågar svin på vejene inde i landet. Udover vinmarker  
er der mange olivenplantager. 
    Korsikas historie er fortællingen om erobringer, overfald,  
fremmed styre og længslen efter frihed. Snart set alle  
nabolandene har gjort krav på øen, men det blev Frankrig,  
som ved et simpelt køb sikrede sig øen i 1769. De oprindelige  
korsikanere var et iberisk folk. Senere i antikken er de blevet  
blandet med kolonister fra andre dele af Middelhavsområdet 
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  Sidste klubaften onsdag d. 1.september  
 
Der var i alt 28 medlemmer som havde valgt at møde op til klubmøde, på denne dejlige 
sensommer onsdag aften. Vi fik alle et stykke bryllupskage som Frank havde bagt. Tillykke 
til Lisa og Frank. 
 
Vi indtog lidt klubkaffe, inden vi drak indkitningsøl, som Jannick og Susanne havde 
medbragt. De har anskaffet sig en flot rød Gold Wing. Tillykke til Susanne og Jannick. 
 
Formand Jan holdt en lille tale, om den sommer som næsten er gået, og de ture der har 
været, samt om dem som skal komme. Han fortalte om SMCKére der har været på 
Nordkap, Østrig, Italien og Stockholm. Han efterlyste nogle skrevne beretninger fra turene. 
Kjeld Thor rejste sig, og fortalte om sin MC tur til Telemarken i Norge, det er altid en 
fornøjelse at høre, og læse, Kjeld Thors historier. 
 
Düsse Jürgen mindede formanden om, at der til næste klubaften d. 6. oktober vil komme 
en herre ved navn Hans Jacob, og fortælle om sin tur på route 66. lyder rigtigt 
spændende.  
 
Endvidere blev der gjort opmærksom på at vi nærmer os sæsonafslutningen, og at vi i den 
anledning gerne vil have nogen til at arrangere en afslutningstur, samt nogen til at deltage 
i festudvalget sammen med bestyrelsen. 
 
Der blev også lavet noget reklame for Joachim og Kyøsti tur fra New York til Canada og 
videre ned igennem Nord og Syd Amerika, hvor planen er at de ender i Argentina. Noget 
af en tur. 
Far og søn har lovet at de vil besøge os senere på året og fortælle om deres tur og 
oplevelser. 
Man kan følge med på deres tur, på deres hjemmeside www.crossamericas.com  
 
Kagemand til næste klubaften den 6. oktober er formand Jan. 
 
 
 
 
Kommende ture  
 
Lørdag d. 18. september  
 
Stenløse MC har inviteret os til at deltage i et O-løb d. 18. september. Der vil være 
indskrivning til løbet mellem kl. 12.00. – 13.00. Og så er det fest bag efter. 
Jeg ved ikke så meget om det, men nok til at jeg er blevet nysgerrig, derfor agter jeg hvis 
vejret ellers er til det, at møde op på Statoil Lørdag d. 18. september kl. 11.00. for derefter 
sammen med alle Jer andre at køre til Gymnasievej 3,  3660 Stenløse og tilmelde os O-
løbet. Det der med festen bag efter, det gider jeg ikke, så jeg regner med at køre hjem 
igen i passende tid. 
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Er du interesseret i at deltage så kig på Stenløse MC`s hjemmeside WWW.Stenlose-
mc.dk Du kan også bare møde op, eller kontakte Mic på telefon: 2233 2088     
        
 
Søndag den 19. september  
 
Hvis vejret tillader det, er der tur til Kulhuse, hvor Frankis moster og onkel vil invitere til 
pølser på grill  
Vi starter fra Statoil kl. 10,00 hvor vi så køre en tur ud i det ganske land, og ender hos 
moster og onkel til frokost og en hyggelig dag. 
 
Frank.   
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 Annonce.       
 
Søges ”Førerhund” 
Til en tur til Holland, evt. en forlænget Weekend år 2011 
Ønsker:  
Se Østvolden langs Nordsøen, Cafebesøg i centrum ved kanalerne. 
Er ellers åben for forslag. 
Mvh.  
Bjarne nr. 118 tlf.: 2682 1593     
 
 
 
 
Leo´s krambod 
2 stk. velholdte MC.hjelme af mrk. Uvex i børnestørrelser sælges for 200 kr. pr. stk. 
Henvendelse Mikkel Hvirgelholm tlf. 4825 3484    
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Lidt reklame for vores afslutnings tur, og fest den  30. oktober 2010.  
 
Afslutnings turen starter kl. 10.00 fra Statoil og vi forventer at være tilbage omkring kl. 
15.00. Hvor turen går hen er endnu ikke bestemt.  
 
Afslutningsfesten starter kl. 18.00 i Tipperupparkens Beboerhus, Kofoed Anchersvej nr. 87  
i Espergærde.  
 
Vi skal have en pragtfuld buffet. Vibeke har igen påtaget sig at lave mad til vores 
afslutningsfest.  
 
Drikkevarer, øl, vin, vand og spiritus vil blive solgt til en passende lav pris (overskuddet går 
til klubklassen). 
 
Bestyrelsen vil skiftes til at stå i barren, og sælge øl, vin og vand, og vende plader.   
 

I øvrigt vil vi glæde os til at opleve en masse festlige indslag til afslutningsfesten, alle 
initiativer vil blive værdsat.  
 
Klip ------------------------ Klip --------------------------- klip ------------------------------- Klip  

Tilmelding til Afslutningsfest Lørdag den 30 oktobe r 2010 kl. 18.00. 

 
I Tipperupparkens Beboerhuset på Kofoed Anchersvej 87, 3060 Espergærde. 
For prisen på 200,00 kr. pr. deltager får I en uforglemmelig buffet, samt en sjov og 
underholdende aften, med festlige indslag. 

Husk at medbringe en gave pr. deltager til mindst 40-50 kr. til Frankie´s lotteri.   

Større sponsorgaver kan indleveres til Franki´s MC kennel Godhåbsvej 21, 3060 
Espergærde. Eller medbringes til afslutningsfesten.  

 
Navn og medlemsnummer:_________________________ Nr. _________          
 
Vi kommer_________personer,    vedlægger _______________Kr. 
 
Slippen og tilmeldingen og betalingen kan foregå på klubaften den 6. oktober  
Sidste frist for tilmeldingen er den 22. oktober  til Ole Trier eller formand Jan.  

 
 


