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     Sus - medlem nr. 600-59 

Af Dorthe Ullerup 

 

 

Ingen er i tvivl, om Sus er med til et træf eller ej! For er hun med, så undgår man ikke at 

høre hendes glade grin og snak på et klingende morsingbomål!  Sus befinder sig som 

regel der, hvor der bliver talt meget - og grinet meget. Hun er god for en kvik bemærkning 

og siger tingene ligeud. 

Jeg tog op til Nykøbing Mors den 14. juni 2017 og besøgte hende for at finde ud af, hvad 

der også var bag visiret af denne glade morsingbo. Jeg blev budt velkommen - også af 

deres vimsende trinde labrador. 

Jeg havde nu også et andet ærinde hos hende, for Sus og jeg skulle 14 dage senere til 

Borberg Mølle Kro og fortælle om vores klub på Esther Jensens MC højskole. 

Med fra starten 

Vi startede med en MC snak og her fortalte Sus, at hun tog MC kørekort i 2003. Hun 

fortalte at hun i forvejen kendte mange, som kørte MC. For i en alder af 15, fandt hendes 

hjerteveninde en kæreste som var med i MC Stompers, Thisted.  

Familie 

Men forinden at køre MC fik Sus kørekort til bil, da hun blev 18. Hun var herefter ikke så 

meget sammen med sine MC venner. Hun fik sit første barn som 20 årig og blev, som 

mange andre, godt optaget af familie og de gøremål, der følger med.  

MC kørekort 

Kort før sin 40 års fødselsdag gav hun familien 

besked om, at hun ønskede sig et kørekort til MC i 

fødselsdagsgave. Hun fortalte, at hendes mand Poul 

Erik var taget på jagt ture i Sverige igennem mange 

år. Han plejede at komme hjem til "frikadellen", som 

hun sagde, men da han i august 2003 kom ind ad 

døren, fløj Sus ud af døren - på vej til teori! Hun 

nåede lige at råbe til ham, at hun var ved at tage 

kørekort ..... og forventede, at han ville give hende 

det! 

Bag visiret 
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Sus fortalte, at hun dengang allerede havde kigget 

på MC på nettet. Hun havde dårlig ryg og mente, at 

en Honda VT 500 shopper  var den rette for hende. 

Men den fik hun ondt i ryggen af at køre på.! Ved 

banekørselen, da hun tog kortet, havde hun kørt på 

en Honda CB 500, og hun var nu sikker på, at det 

var sådan en, hun skulle have! Hun fandt den på 

nettet og hentede den i Horsens 

Sus og Skive folkene 

Kendskab til klubben havde Sus fra bekendte fra Country Club i Skive. (bl.a. Brøns, Karin 

og Kurt, Brøner og Anette Villadsen).  

Sådan kom hendes MC karriere i gang, og hendes 

første træf var Sommertræf ved Remerstrand  i 

2004. Her blev hun medlem af klubben.  

Dengang kendte hun ikke Elva  og Jørgen og 

Aage. Det kom hun til senere på et træf, hvor de 

var med. Aage skulle jo spille smart og sagde, efter 

at have kigget lidt på hendes fine Honda - ”Ja, den 

kan jo også godt vaskes der nede bag 

teleskoperne!” – ”Ja, så var vi sgu forlovet” grinede 

Sus. 

Sus fortalte fra et af sine første træ, at hun 

huskede, at der var en lille bakke, når man skulle køre derfra. Det var en af hendes første 

ture, og hun var lidt nervøs ved at skulle komme rigtigt derfra. Pludselig var der nogen der 

skreg: "Gi' den noget gas"!!!.  

"Jo, jeg er faldet godt i med klubben.  Jeg råber og skriger og laver noget spektakel"  

Sus fortalte videre, at hun bruger klubben til at "lade op" og at hun der møder meget 

omsorg. Hun oplever, at de fungerer, som om de har levet sammen et langt liv, og hun 

kommer jævnligt sammen med dem fra Skive.  

"Vi er falden i hak - vi hygger os sammen - og vi vil 

gerne ha en øl"!. 

Sus og Aage har kørt sammen i mange år. Sus 

fortalte, at hun i starten måske kørte lidt forsigtig, og 

en dag blev Aage så irriteret over den forsigtig snak, 

at han sagde, at han gerne ville følges med hende. 

Hun fortalte videre, at folk tror, at de har boet 

sammen og skændtes i mange år. Som oftest kører 

Aage først som førerhund - lige indtil han ikke kan 
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finde vej længere - så er det Sus, der må tage over, så hun kan få en røvfuld, når hun ikke 

kan finde vej længere! Der er tale om kærlig mobning. Aage sørger altid for at få Sus med 

- og Elva er blevet hendes bedste veninde. 

"Det er som fisk uden vand -  hvis Aage og Elva og Jørgen ikke er med til træf, så er jeg 

der heller ikke". 

Sus synes, at klubben har mange gæve mennesker. 

Når hun kommer, så ved hun, at der står en hel flok 

med åbne arme og smiler. Der er en varme i 

klubben!  siger hun. 

Sus og Poul Erik holder af og til vildt aften mellem jul 

og nytår for nogle af dem fra Skive. De samles hos 

parret for at spise det, som Poul Erik møjsommeligt 

har døjet med at skyde - og så får Sus tømt sin 

fryser. Der er nemlig lang tid fra træf i september til træf februar! 

Sus har fået private venskaber i klubben, og de er enige om, at når de ikke kan køre mere 

–  ja så ses de jo bare uden MC!! 

Rygestop 

Det var også Aage, der fik Sus til at stoppe med at ryge. Han var stoppet først og pukkede 

på hende, når hun fortsat røg. Han blev ved... og efter træf på Trente Mølle, sagde hun til 

sig selv, at nu var det nu!!  Det er Aages fortjeneste, at hun ikke længere ryger. Men så 

begyndte Aage igen! Han var blevet for tyk og ville tabe sig - det gjorde han - og Sus kom 

sig ca. 20 kg! 

Så pukkede Sus på ham derefter - "Noget for noget, hvis venskab skal holdes" - og så 

stoppede han. " Nu snus'er han faneme sådan, at ingen gider kys ham mere"!!! udbrød 

hun grinende. 

Personen Sus 

Jeg spurgte Sus, hvordan andre ville betegne hende....  Hun havde lidt svært ved at 

komme i gang, men meget betegnende kom det alligevel: 

"Hun er ikke poleret, der er liv og en gang frisk humor. Hun er til stede og til rådighed - 

dårlig til at sige nej - hopper når nogen sir hop, hun indretter sig og sørger for, at alle har 

det godt". 

Og hun er en god Bedste! Der er 

rummelighed i familien. For tiden bor 2 af 

børnebørnene hos Sus og Poul Erik. 

Magnus på 9 år og Emilie på 18. Den ene 

har boet der knap et år og den anden 

knap ½ år.  
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Sus og Poul Erik bor lækkert lige ud til Sallingsund, og hun havde forberedt en lækker 

frokost til mig, da jeg besøgte hende. Den sad vi og nød på deres skønne terrasse. "Jeg 

skal sku nok sørge for, at du ikke går sulten hjem"!! Det gjorde jeg heller ikke! 

En gang imellem har Sus brug for et pusterum, og så nyder hun at tage på træf og være 

sammen med vennerne. Hun taler et rygende morsingbo sprog - og det er hun er stolt 

over! Skiveklanen mopper hende af og til med det, men Sus er klar over, at det er fordi de 

er misundelige! Og når hun blir kaldt Morsinggøjser, er det jo ren jalousi, så det driver af 

dem, fortæller hun med et glimt i øjet. 

Sus er et skvaldrende sødt menneske, med omsorg og megen humor - og med et 

fantastisk charmerende sprog. 

Hun er uddannet sygehjælper efter den gamle uddannelse. Hun stoppede med det, da hun 

skulle have den yngste, fordi det ikke kunne passes ind med jobbet. Så åbnede hun en 

butik i Nykøbing, hvor hun solgte tøj til store piger - den hed "Tøj Cafeen", for kunderne fik 

altid kaffe, når de kom. Sus var selv på det tidspunkt en lidt stor pige. Hun blev 

fedmeopereret i 2010. 

Senere arbejdede hun på muslingefabrik, indtil hun var 42 

år. Da måtte hun gå på pension, da ryggen var ødelagt. Hun 

havde fået svære ledforandringer i ryggen. Hun var ked af at 

skulle stoppe og fortalte, at hun  hylede i 3 måneder, fordi 

hun savnede sine arbejdskammerater. På et tidspunkt 

ønskede hun sig en symaskine og gav sig herefter til at sy 

patchwork og quiltede. Hun er nu godt infiltreret i dette og 

har været på tur med den interesse i både Frankrig og i USA 

hos Amish folket i 8 dage. Været i England - i Birmingham 8 

gange på udstillinger og messer. Det er spændende, og det 

kan hun lide og går op i. Det nyeste, som hun skal til at lære 

om er at sy portrætter! Hun viste mig en spændende bog om 

det håndværk, som jeg ikke anede eksisterede! 

Hun griner, når hun kan se det sjove i, at hun kan lave larm 

og skælde ud, råbe og skrige - og samtidig sidde med små 

lapper og sy dem sammen. 

Sus begyndte også på denne tid at få børnebørn, og det 

hjalp gevaldigt på savnet af kollegaer, nu da hun ikke 

længere jobbede.  

Men det hele fungerer godt, sagde hun. Når hun er på træf, sover hun på feltseng, som 

hun har med på MC'en. "Og så har jeg tyk hoser, saks og plaster og hele hus apoteket 

med - Jow jow!  det hele er skam i orden"! 
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Tak til dig Sus for en 

hyggelig og skæg 

eftermiddag og en god 

historie! 

Dorthe Ullerup 

 

 

 

 

 

Fra hyggelige stunder på træf 

 


