
På tur med De Grå Sæler 

 

Vi havde en forrygende god tur til Buks A/S og Industriemuseum Kupfermühle onsdag den 11.3. 

2020. Vi nåede turen på falderebet, inden Danmark lukkede og slukkede.  

 

Kun Willi Nors, som fotograferede, mangler på ovenstående deltager-foto. 

Med Per Bech ved roret og Bent Normann som turkaptajn og stewart blev kursen sat mod Krusaa, hvor 

motorfabrikken Buch A/S blev besøgt. Her arbejder man med dieselmotorer fra 24hk og op til 1.ooo hk – 

hele 43 modeller fremgår af fabrikkens katalog. Alle sammen var røde, som rigtige Buch motorer skal være, 

men så man godt efter, kunne man finde både Volvo, Ford og mange andre motorfabrikanter imellem. Alle 

de fremmede motorer blev ombygget til specielle formål som f.eks. hurtige både til redningsaktioner fra 

land eller skib. De mindste motorer i programmet er af egen produktion fra bunden, og er den oprindelige 2 

eller 3 cylinders, som vi kender fra vore lystbåde, dog modificeret, så den kan starte i minus 40 grader 

Celcius, og som vil fortsætte med at køre, selv om redningsbåden, hvortil den nu anvendes, vender bunden 

i vejret. 

   



Efter en herlig frokost hos Buch fortsatte 

turen til Kupfermühle lige syd for den 

dansk / tyske grænse. De færreste er nok 

klar over, at der her ligger et 

industrimuseum, som med sin oprindelse 

tilbage i det 16-århundrede er dansk. 

Kupfermühle var en industrivirksomhed, 

som skabte en by om sig. Stedet er 

absolut et besøg værd for alle teknisk 

interesserede. 

Stort set alt hvad som kan hamres ud af 

kobberplader blev fremstillet i 

Kupfermühle. Ovenstående foto viser formen, omkring hvilken der stod 4 personer og hamrede store 

kobberkedler ud. I museumshallen er der et rigt udvalg af produkter fremstillet på stedet. Yderligere er der 

guides til rådighed samt en omhyggelig forklaring på møllens historie. 

De 2 sidste billeder viser generator, dampmaskine og kompressor. Stort og tungt udstyr fra den sidste del af 

møllens eksistens. Det store svinghjul 

vejer omkring 14 tons, hvilket måtte 

installeres 2 gange, da man i første forsøg 

vendte det forkert. 

Så var der tid til et besøg i 

grænsebutikken, og turbussen blev fyldt 

op med gode sager til hjemturen, til at 

nyde derhjemme og til sikring af rimelige 

priser på drikkevarer ved Sælernes 

ugentlige onsdagsfrokost.  

Når coronasituationen engang er 

overstået, er alle seniormedlemmer af 

klubben velkommen til at være med til at 

nyde ”høsten”. Der er plads til flere i 

”Kahytten” 

Stor tak til Peter Bonde, Per Bech og 

formanden Bent Normann Andersen for 

idé, planlægning og gennemførelse af en 

meget vellykket tur i gode venners lag. 
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