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Poul Lervad, tidligere formand i SMCC,(eller var det 
kasserer?) Kører ikke BMW de næste 4 år.
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SMCC tilbyder:
Sweat-shirts grå m. Lille logo
Virkelig god kvalitet............ 140,-kr.
T-shirts i str. 
S-L-XL-XXL, stk.................. 75,- kr.
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Kan købes ved SMCC's arrange-
menter, eller bestilles hos formanden på  
74 49 12 03

Bestyrelsen i S.M.C.C.
Formand: Poul Petersen  Rugløkke 16  6430 Nordborg tlf. 
74491203
mail:  pp@eucsyd.dk
Kasserer: Teddy Sztuk, Turnhøjvej 25, Tombøl, 6200 
Åbenrå, tlf. 74 68 58 20.
Email: familien-sztuk@mail.tele.dk
Best. medl.: William Petersen, Bakkevænget 14 
 6310 Broager. Tlf.: 74 44 04 21  
Mail: william@bakkevaenget.dk 
Best. medl.: Claus Hansen  Hoelvej 7, st, mf
Skodsbøl 6310 Broager  (Tur koordinator)
 tlf.2445-9607

Best. medl.: Steen H. Eriksen Djernæsvej 119 Hoptrup 
6100 Haderslev (Markedsføring og trykkeri ) 
tlf. 74575855 
mail: steen-vivi@mail.dk
S.M.C.C. - Giro 7 15 33 25.
Redaktion:
Knud Oluf Petersen Bjolderupvej 27  6392 Bolderslev   tlf.  
74646873
mail: knud-oluf@petersen-online.dk
http:  www.petersen-online.dk
Hjemmeside: Bjarne Christesen Urnehovedvej 32 6392 
Bolderslev. tlf.74646532
Mail: bjarne@bc-data.dk
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 Nekrolog:
Vort mangeårige medlem Laue Tandrup, 
Haderslev er død 86 år gammel.
Laue var mekaniker og har gennem en 
årrække haft værksted i Vestergade. Der 
var også forhandling af NSU. Laue blev 
enkemand for ca. 30 år siden.
Ejendommen i Vestergade blev på et 
tidspunkt solgt og et hus i Østergade købt. 
Laue mistede aldrig interessen for motor-
cykler. Det kunne man heller ikke være i 
tvivl om når man besøgte ham. Han sås 
desuden gerne på stumpemarked i Her-
ning og undertegnede har snakket med 
ham for ikke længe siden. Laue kørte bil 
til høj alder.
Ære været hans minde.
For SMCC. Poul, formand

Redaktørens firkant: 
Som så ofte før var jeg ved at gå i pa-
nik lige op til sidste frist for indlevering 
af materiale til Kubikken. For at sikre 
mig fik jeg Poul og Teddy til at ryste 
op med nogle "avisudklip", men da jeg 
først kom igang og Poul havde afle-
veret de faste gode indlæg, måtte jeg 
smide de ikke så personlige avisudklip 
ud igen, (jeg gemmer dem til "dårli-
gere" tider). Jeg har "klippet" noget 
ud af, vor efterhånden gedigent værk, 
af en hjemmeside, som efterhånden 
indeholder mere læsestof end man kan 
klare på en aften.
 Denne gang er der også kommet 
nogle procent flere fotos med. Der er 
også lagt lidt mere vægt på at beskrive 
nogle af de kommende arrangementer, 
i nogle få linier for at tilgodese (lokke) 
nye medlemmer, der jo ikke per auto-
matik ved hvad en "Fynstur", "Grænse-
tur" o.s.v., indebærer.
Også denne gang har Teddy lovet at 
lægge arrangement kalenderen med 
i som en løs side, lige til at sætte op 
opslagstavlen.
Hvor vidt Steen er med vor nye klubfol-
der står hen i det uvisse, udgivelses-
datoen er vist overskredet flere gange, 
men vi håber alle at den bliver klar til 
denne sæson.
Venlig MC-hilsen  Knud Oluf Petersen
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Leder.
Muhammedtegninger: Har nogen hørt 
om dem ? I hvert fald var vor hjemme-
side en overgang overfaldet af virus i 
form af arabiske skrifttegn.
I Jyllands Posten d. 25/2 kunne læ-
ses, at det hellige er det farlige. Det 
hellige er den menneskelige følelse. 
Ofte drejer det sig om latterliggørelse 
vedr. noget, man er engageret i. Vi 
har heldigvis ikke problemet i vor klub. 
Det skulle da lige være kolonnekør-
sel, grusveje eller ej, for hurtig og for 
langsom kørsel. Nå, skrifttegnene 
har vor sagkundskab ordnet.

Ellers synes jeg, at det går helt 
godt i klubben. Der kommer med 
jævne mellemrum nye medlem-
mer. Disse kommer ofte i forbindel-
se med kendskab til eksisterende 
medlemmer. Svært er det tit, at få 
taget hånd om de nye så de straks 
føler sig deltagende. Jeg tror, 
det er vigtigt, at medlemmer, der 
kender de nye præsenterer disse. 
Vi er 140 medlemmer hvor mange 
kun deltager mere sporadisk. Nye 
medlemmer kan være vanskelige at 
identifi cere og så har vi problemet.

Ellers har vi problemet med daglang 
regn på turdage. Nogle klubber har 
den regel, at ture formelt og uden 
orientering afl yses ved regn. Jeg har 
faktisk sympati for det. På en måde 
er det også urimeligt absolut at skulle 
tage af sted fordi man føler sig bundet 
af en tilmelding og turen efter alle so-
lemærker at dømme bliver dårlig. Vi vil 
tage det op i bestyrelsen og prøve at 
fi nde en løsning. Vi havde problemet 
med Knud Olufs Fynstur sidste år hvor 

der kun kom et par stykker fordi vejret 
var meget regnfuldt. Mange luftede 
senere deres dårlige samvittighed 
fordi de følte, at arrangørerne blev ladt 
i stikken ved deres fravær. Vi prøver at 
forme en politik.

Ellers: God fart i den nye sæson.

Gule ærter søndag d. 12/2  
på Bovrup Gæstgivergård.
Der havde tilmeldt sig 35 personer. 

Flere end alle kom.
Der var gule ærter, kålpølser, ham-
burgerryg, røget og fersk fl æsk, 
sennep, rødbeder, øl (også alkohol-
fri), fl ere typer snaps, sodavand og 
rugbrød. Her efter var der kaffe.

Efter spisningen var der foredrag. 
Foredragsholder var Jørgen Vendel-
bo fra Michelin som Kajs MC havde 
skaffet kontakt til. Der kom svar på 
mange ting, der optager MC-ister. 
Efter foredraget var der yderligere 
spørgsmål, så Vendelbo næsten ikke 
kunne få pakket sine ting. Kl. 17 var 
der endnu folk. Det var 4 gode timer.

Hvem tro du kom senere som de fl este??
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Næste interviewoffer er 
Chr. (Cedde) Jørgensen 
fra Nordborg.

Margit fra Tandslet fi k i 
sin tid Cedde til at melde 
sig ind. 
Det skete under et arran-
gement hos MC-Kæden 
i Hardeshøj og første 
kontingentindbetaling 

skete i 1989. Cedde er meget præcis 
og optegnelser, kvitteringer m.m. er 
altid at fi nde i mapper og ringbind.
Cedde (i øvrigt min genbo) er årgang 
1930 og har i hvert fald ikke helt tabt 
pusten. Selv om han synes, at tingene 
går langsommere end før er gejsten 
dog holdt oppe så vidt jeg kan se. 
Havearbejde, renovering af køretøjer 
og hvad der ellers skal laves kører stort 
set uden ophold indtil tingene er fær-
dige. Der er altid gang i en smøg.
Margit fi k også Cedde til at arrangere 
Mølleløb. Det første løb arrangeredes 
i 1992. En del af planlægningen var 
gennemkørsel af den fastlagte rute 
for bl.a. at fi nde ud af hvor 
meget, der kan nås i den tid, 
der er  til rådighed. Fru Erna 
blev placeret i sidevognen på 
Nimbus 1938-eren og den 
endelige tur med stor delta-
gelse foregik planmæssigt. 
Sådan gik det med 8 møl-
leløb arrangeret af Cedde 
Jørgensen. Oldtimerløbet i 
Gråsten er også sikkert og 
der har været deltagelse fra 
starten.
Cedde har altid været til 
teknik og er medlem af fl ere 
klubber bl.a. Dansk Vete-
ranbil Klub, Dansk Veteran 

Motorcykel Klub og Danmarks Nimbus 
Touring.

Teknikken havde afgørende indfl y-
delse på Jørgensens liv. Efter skolen 
skulle Cedde ud til bønderne og på 
den måde bidrage til familiens under-
hold. Moderen sagde nej: ”Han er så 
interesseret i mekanik, så det skal han 
ikke”.
Cedde blev i april 1945 (14 ½ år gam-
mel) ansat på Danfoss i øvrigt som 
virksomhedens eneste arbejdsdreng. 
Det med henblik på senere læreplads 
(man skulle være over 15 år som 
lærling). Danfoss havde den gang 197 
ansatte.

En arbejdsdreng havde mange pligter: 
Stille ting op i rad og række til pro-
duktionen, sidde på driftskontoret og 
sætte arbejdssedler i nummerorden og 
i mappe. Op på lønkontoret med det. 
Her efter hente post i Nordborg. Der 
var offi cielle og uoffi cielle opgaver. Af 
sidst nævnte var at hente ting og sager 
af privat karakter til de ansatte. Det 
kunne være med fuldmagter at hæve kunne være med fuldmagter at hæve kunne være med fuldmagter at hæve 
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penge i banken. Direktør Kidde-Han-
sens madpakke skulle også hentes. Af 
offi cielle var f.eks. at hente lønudbeta-
linger på Handelsbanken i Nordborg. 
Det var rigtig mange penge. De blev 
puttet ned i en gammel skoletaske og 
afl everet på lønkontoret.
Helt uproblematisk var det ikke. Ced-
des far var utilfreds med slitagen på 
drengens egen cykel. F.eks.. var dæk 
ikke til at skaffe i 1945. Enden på det 
hele blev, at han skulle cykle på Mads 
Clausens fars cykel. Det var en Opel 
cykel med to gear. Clausen og Opel 
hørte måske sammen før Mads’ tid.
Det var ikke slut endnu: Mads Clau-
sens far var også ansat. Han havde 
lidt gigt og skulle have en hjælper. 
Arbejdsdrengen måtte med. Der var 
køreturene i Ford V8 til Brdr. Müller, 
Vollerup. Her producerede varer for 
Danfoss. Disse skulle hentes. Videre 
til godsbanegården efter materialer. Så 
op til massøren oven over bilforhandler 
Bruno Kock hvor Clausen skulle have 
rygstykkerne masseret mod gigten. 
Cedde skulle holde V8-eren i gang 
med speederpedalen. Den kørte på 
fi fty / fi fty benzin og petroleum. Man 
skulle jo spare. Gik den først i stå var 
det ikke til at komme i gang. Clau-
sen kommenterede gigten på tydelig 
Elsmark dialekt. ”Chresjan: Man sku jo 
ha smøeniple å lissom e maskinne”.
I maskinarbejderlære april 1946 og 
udlært 1950. Teknisk skole forgik efter 
fyraften fra kl. 18 til 20 på Nordborg 
Skole.

Fru Erna var elev på Norborg Slots 
Efterskole i 1946. Cedde fi k øje på 
hende her. Eleverne måtte ikke forlade 
skolen ud over gørmål som posthusbe-
søg og deslige. Flere må have opdaget 

Ernas kvaliteter. Hun blev nemlig ansat 
i huset hos forstander Demuth i 1948 
og det opdagede Cedde.
De to blev par og Cedde rejste efter 
læretiden med Erna til hjemegnen (År-
hus nordvestlige opland). Cedde arbej-
dede som maskinarbejder fl ere steder. 
Et sted lavedes iscreme maskiner.
Begge returnerede til Als og Cedde 
arbejdede på Danfoss til 1951 hvor 
militærtiden tog over. De giftede sig 1 
uge inden værnepligten jog Cedde til 
Tønder.
Retur til Danfoss: Var drejer, opstiller 
og senere værkfører fra 1960 til efter-
lønnen i 1990 i drejeafdelingen.

Hvad så med motorcyklerne:
16 år gammel og for 50 kr. skaffedes 

en gammel NSU 2 cylindret MC med 
remtræk. Solgt til svende på Danfoss 
for 50 kr. De ville lave remtræk om til 
kædetræk. Så kom der en rem trukket 
Alba fra Nürnberger Werke. Solgt for 
50 kr.
Under arbejdet i Århus købtes en DKW 
årgang 1931 for 500 kr. Originalmo-
toren udskiftedes med en engelsk 
Villiers. Ægteparret Jørgensen havde 

"Gammel kærlighed ruster ikke"
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mange ture bl.a. til Skagen i 1952. Det 
var langt for 125 cc med to personer. 
Arbejdskollegerne var meget inte-
resseret i DKW-en (eneste MC på 
Danfoss). Men så gik det slag i slag 
med fl ere MC-er på stedet.

Børn kom til efter hånden.
Der blev i 1958 indkøbt (af præsten) et 
automobil, nærmere betegnet en Ford 
A fra 1929 for 1000,- kr. Kun klargøring 
til syn og lidt maling hist og pist var 
nødvendig. Straks godkendt af navn-
kundige bilinspektør Konradi i Sønder-
borg. Han sagde i øvrigt. ”Kom her ned 
under bilen og se. Bremsestængerne 
i hver side slår mod karosseriet, det 

lyder ikke godt. Bind en cykelslange 
mellem dem og problemet er løst”. 

Der blev mange ture rundt i landet. I 
øvrigt eneste bil på gaden. Sidste lag 
lærred på dækkene var ved at være 
gennemslidt så nye dæk måtte til. Det 
endte med, at Als Motor solgte en 1951 
VW til Jørgensens for 7000 kr. Så kom 
der en 1960-er VW med større motor. 
Ernas kommentar: ”Det er som at køre 
med vat i ørerne”. Marts-1977 en Volvo 
144, i 1989 en VW Golf, i 1991 en Ford 
Sierra og i 2005 en Opel Vectra.

Teknik som hobby:
Nr. 2 bil i form af et vrag af en VW 
sportsvogn (Karmann Ghia) købtes for 
500 kr. Næsten hele karossen skiftedes 
ud med frisk plade styk for styk. Den 

blev solgt for en god pris til en autofor-
handler. Imidlertid var manden fallent 
og nåede kun at betale ½-delen. Det er 
eneste gang Cedde er blevet snydt.

blev solgt for en god pris til en autofor-blev solgt for en god pris til en autofor-Her tilbringes mange timer
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Sept. 1978 købtes for anden gang (i 
Skive) en Ford A. Denne var årgang 
1930 og med 4 døre (sjælden). Alt 
blev skilt ad. Den endte med at være 
som ny både udvendig og indvendig. 
Sæder, indvendig betræk og lofter blev 
alt syet. Projektet kunne bedst virkelig-
gøres ved at forlænge garagen til det 
dobbelte. Og det blev den. Projektet 
tog 3000 timer i løbet af 4 år. Jeg hu-
sker, at den solgtes til en fi n pris. Men 

hvad skal det koste når det har taget 
de mange timer ? Man han spørge: 
Kan det betale sig at spille golf, kan det 
betale sig at spise en god middag. Ja 
det kan det hvis man glædes ved det. 
Ved valg af rigtige køretøjer får man da 
ofte kontanterne tilbage i rigt mål. Det 
gør man ikke ved f.eks. golf. Men skidt 
med det hvis man glædes.

Motorcyklerne spøgte stadig:
Cedde er blevet Nimbusmand og eks-
pert. Hvad der har været af Nimbus-
ser og hjælp til dem er ikke småting. 
Cedde har haft 4 Nimbusser. 1938-
eren med sidevognen er brugscykel. 

1954-eren er solgt. 1946 og 1948-eren 
er tilbage. Når der har været arrange-
menter i Nimbus klubben har der altid 
været en Nimbus til svigersønnen.
Ellers har der været: Adler (solgt), DKW 
125 cc (solgt), Honda 125 cc (solgt), 
NSU Max (solgt), DKW 1955 (solgt), 
BMW R 27 og DKW 175 cc.

Jeg har kendt Cedde og Erna fra 1995. 
Cedde har det mest komplette værksted 

man kan tænke sig. Der er dreje-
bænk, fræser, boremaskine, slibe- og 
poleremaskine. Desuden er der snit-
tappe og gevind bakker i de mærke-
ligste mål. Det har jeg nydt godt af.
Alt er købt af arbejdsgiveren på 
reglementeret vis. Hvorfor risikere en 
fyring. Brugte og slidte ting kostede 
ofte ikke meget. Har man håndelag 
kan det meste op bearbejdes.

Drømmen var en BMW med boxer 
motor. I Vordingborg var en BMW 
med sidevogn til salg. Jeg tog med 
over at hente den (sept. 2001). Den 

var billig og så forfærdelig ud. Cedde 
rullede sig igen ud og resultatet blev en 
ekvipage som ny. Intet er overset.
Så skulle det være slut med al den 
renovering. Og sådan blev det (et kort 
stykke tid).

Der var den første gamle DKW på loftet 
med Villiers motoren fra 1931. Pludselig 
er der manglende dele til salg. Cedde 
køber disse og starter igen (2005) et 
maratonløb med renovering af motorcy-
kel nr. ??
Igen står der en MC, der kun venter på, 
at blive synet . Gad vide om der kommer 
mere.
Poul 

var billig og så forfærdelig ud. Cedde var billig og så forfærdelig ud. Cedde Alle Cykler i garage
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Vibra-Lys      

montering og test.
Ved Bjarne Christesen.
Det udmærker sig ved vibrerende ho-
vedlys så det bliver lettere for eksem-
pelvis bilister at få øje på en MC-ist.

Vibra Lys er en ny opfi ndelse der øger 
opmærksomheden og trafi ksikkerhe-
den for Motorcyklister. 
„Kørelys er beregnet til, uden for lygte-
tændingstiden, at øge andre trafi kan-
ters opmærksomhed på køretøjet”

Til Tønder-træf d. 15.April, fi k jeg 
overdraget ansvaret for montering og 
afprøvning af den Vibra-lys-dims, som 
klubben har fået til afprøvning, test og 
senere udlodning til et medlem.
Reglerne for dette fastlægges af besty-
relsen på næste bestyrelsesmøde.
Den skulle jo gerne ud loddes til et 
medlem der gider montere og bruge 
den.
Min plan var fra begyndelsen at monte-
re den på Bimmeren, men da lygten er 

lidt besværlig at komme til med kåben 
på, skulle kåben derfor delvist afmon-
teres, og det samme igen når Vibraen 
skal afl everes.

Så faldt mine tanker på Gurlis kinesi-

ske Jinlun.
Den har ikke for meget lys på, så den 
har da rigtigt brug for at blive mere 
synlig.
Sådan ser Vibra-lys-dimsen ud
Den er forberedt til lige at kunne sæt-
tes mellem den oprindelige H4 pære 
og fatning, og så lige en rød ledning til 

en + ledning under tænding.
Ingen problemer i det!!!!!!!

Det var jo lige til at gå til, for der er 
ingen kåbe der spærrer tilgangen til 
lygten på den.

Men som det ses på dette ikke alt for 
skarpe billede, så har kineserne sparet 
lidt og sat en anden pære i, jeg ved 
ikke hvad fatningen hedder til denne 
pære, men under alle omstændighe-
der, så kunne Vibraen ikke bare sættes 
ind, som det var vist på den medføl-
gende brugsanvisning.

Ind til PC’en og skrive lidt sammen 
med leverandøren, der sendte fl g svar:

E-mail 1:
Du har ret i dine formodninger, men jeg 
vil gerne tilbyde dig at omlodde lednin-
gerne til den fatning du har, jeg tror det 
er en Stanley, idet al vores service ikke 
koster noget.

lidt besværlig at komme til med kåben lidt besværlig at komme til med kåben 

og fatning, og så lige en rød ledning til og fatning, og så lige en rød ledning til 

en + ledning under tænding.en + ledning under tænding.

8



Kubikken-Vibra-Lys
At sende et Vibra-Lys koster kun 17 kr. 
i porto, som Maxi brev.
Mvh. LENE

E-mail2:
UPS. jeg glemte lige at sige at du bli-
ver altså nødt til at klippe 2 ledninger.
1 stelledningen hvor sort og hvid så 
sættes ind imellem
2 enten høj el. lav lys (bedst på det 
høje) den røde ledning i soklen
Den røde løse ledning skal til en 
strømførende når du sætter tænding 
til.

De andre skal du ikke bruge!
Det må da kaldes service, og jeg 
kunne da uden problemer selv klare 
at klippe to ledninger på kineseren, og 
sætte Vibraen i mellem.
Her er Vibraen monteret, og det hele 
skulle så bare tilbage i lygten igen, det 
gik næsten uden problemer.

E-mail3:
Du skal ikke ændre på vibraen idet jeg 
gerne laver en helt anden til din kine-
sermodel, men jeg prøver at undgå 
fl ere pinlige rygter såsom, at Vibra-Lys 
kunne få en MC kaldt til syn.
Jeg ved godt ,at nogle betjente ikke 

følger med i udviklingen - disse tror jo 
stadig at det er ulovligt at køre med 
blinklys - det er der sandelig også 
nogle MC - kørere der tror.
Apropos til syn skal man kontrollere 
om lygterne står korrekt og ikke er 
FOR skarpe - og intet andet!
Skulle en ”klumrian” mene noget andet 
kan jeg oplyse at Vibra-Lys har de 4 
EU-godkendelser de skal have, uanset 
hvad andre ”kloge” hoveder udsender 
af rygter, derfor medsender jeg dig et 
udpluk af den lovgivning som mange 
af ”de kloge” glemte at læse - så kan 

du jo have den i pungen til 
fremvisning .
Mvh. LENE

Slut for denne gang, Nu 
skal Gurli og jeg ud og køre 
med den, og se modkører-
nes reaktioner.

Følg med på SMCC hjem-
meside under MC-teknik / 
Vibra-lys

18.14.06: Har lige rullet en 
tur på 50km, og kørte så længe at det 
efterhånden blev lygtetændingstid, så 
var den test slut for i dag.
Gik udmærket, men ikke nogen sær-
lige bemærkninger.
Nogen der har ideer til hvordan der 
skal testes, så e-mail til mig på:
bjarne@bc-data.dk

Herunder lidt fra Vibra hjemmesiden.
Vibra-lys udsender et automatisk 
bølgende/vibrerende dagskørelys via 
forlygten.

„Kørelys er beregnet til, uden for lygte-
tændingstiden, at øge andre trafi kan-

De andre skal du ikke bruge!De andre skal du ikke bruge!

du jo have den i pungen til du jo have den i pungen til 
fremvisning .fremvisning .
Mvh. LENEMvh. LENE

Slut for denne gang, Nu Slut for denne gang, Nu 
skal Gurli og jeg ud og køre skal Gurli og jeg ud og køre 
med den, og se modkører-med den, og se modkører-
nes reaktioner.nes reaktioner.

Følg med på SMCC hjem-Følg med på SMCC hjem-
meside under MC-teknik / meside under MC-teknik / 
Vibra-lysVibra-lys

18.14.06: Har lige rullet en 18.14.06: Har lige rullet en 
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Morgenkaffe i MC-Butik-
ken, og start på Esbjergtur.
Den 13. April 2006 var vi budt på mor-
genkaffe i MC-Butikken, der 
så samtidigt skulle fungere 
som startsted på Esbjerg 
turen.

Vejrmeldingen var bestemt 
ikke med os, men det blev slet 
ikke så slemt.
Der kom ca. 25 motorcykler 
til startstedet, og 22 af disse 

kørte videre nordpå mod Esbjerg. Der 
var deltagere fra SMCC. Flagermøssene 
m.m
Første stop var som vi plejer ved raste-
pladsen i Ribe, og allerede her begyndte 
solen at skinne.
For dem der ikke har prøvet det før kan 

det godt virke lidt voldsomt med alle de 
mennesker og MCér i alle gader.
Og selvfølgelig er der altid tæt pakket 
omkring Boss Hoss-erne. I år var der fl ere 
øl og hot-dog telte i centrum, men deri-

mod var alle sidegader, der grænser op til 
Torvet, fyldt med motorcykler. Det er altid 

sjovt at spotte de forskellige mere eller 
mindre hjemmebyggede detalje og for-
fi net teknik, herunder en Ducati ejer der 
mener at det ser bedst ud når man kan 

ters opmærksomhed på køretøjet”
Opfylder godkendelseskravene.
Tilsluttes pæren let og idiotsikker i din 
forlygte
12 Volt, jævnstrøm
Læs nærmere på vor hjemmeside             
www.SMCC.dk.

det godt virke lidt voldsomt med alle de 

mod var alle sidegader, der grænser op til 

"The King!! Of what"

"Utroligt!! En kaffemaskine"
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Fastelavn og tønde-
slagning hos Kajs MC:
Arrangementet var rigtig godt besøgt og 
der blev kørt godt til så jorden føg.

Kattekonge blev Chr. Jacobsen på 
Jawa. Han modtog kongekrone samt 
en gave fra Kajs MC.
Kattedronning (den, der slog bunden 
ud så de gode sager kom frem) blev 
Chr. Franke Andersen på Yamaha.
I børneklassen blev Kevin kattekonge 
med et godt slag. Det sidste bræt fl øj 
langt væk.
Kattedronning blev fl ot udklædte Mik-

kel med et lige så godt slag.
Tak til kajs MC for at holde arrangemen-

se hvad der foregår, men husk at holde 
fi ngrene ved væk når den "brummer".
Kort før afgang til den obligatoriske fæl-
leskørsel fi k Lars og "Redaktøren" en 
god snak med vores tidligere formand 
i SMCC, Poul Lervad, som i dag er 

komisær ved færdselspolitiet i Vejle. 
Poul fortalte at BMW netop havde tabt 
den sidste offentlig licitation om levering 
af Færdselspolitiets motorcykler, så han 
skulle have en ny Honda i næste uge, han 
havde næsten vand i øjnene ved tanken 
om at skulle skilles fra sin gamle K1100.

Ligheden med "Margrethe d.2." er slående

Pas på Hovedet!!

"Fingre væk!!!"
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ledes og solgtes holdbar emballage til 
landbruget (jutesække. Der af måske 
navnet).
Stifteren (og vist stadig senior chef) 
er hædersmanden Jens Terp-Nielsen, 
Åbenrå.

Terp-Nielsen har samtidig med opbyg-
ningen af Abena været borgmester i 
Åbenrå og været initiativtager til og 
drivkraft bag kunstmuseet i bygnin-
gen hvor der før i Åbenrå var station.
Produktsortimentet er udvidet 
mange gange og der er kommet en 
kæmpe koncern ud af det.

ningen af Abena været borgmester i ningen af Abena været borgmester i 
Åbenrå og været initiativtager til og Åbenrå og været initiativtager til og 
drivkraft bag kunstmuseet i bygnin-drivkraft bag kunstmuseet i bygnin-
gen hvor der før i Åbenrå var station.gen hvor der før i Åbenrå var station.
Produktsortimentet er udvidet Produktsortimentet er udvidet 
mange gange og der er kommet en mange gange og der er kommet en 
kæmpe koncern ud af det.kæmpe koncern ud af det.

tet og tak til medlem Peter Juhler for at 
arrangere med tønder og slik.       Poul.

ledes og solgtes holdbar emballage til ledes og solgtes holdbar emballage til 
landbruget (jutesække. Der af måske landbruget (jutesække. Der af måske 
navnet).navnet).
Stifteren (og vist stadig senior chef) Stifteren (og vist stadig senior chef) 
er hædersmanden Jens Terp-Nielsen, er hædersmanden Jens Terp-Nielsen, 
Åbenrå.Åbenrå.

8/3 var vi til virksomheds-
besøg på blefabrikken 
Abena (Bambo) i Åbenrå.
Tak til Henrik og Pia fra Genner (dem 

med vingården) for arrangementet.
Abena er bygget op omkring fi rmaet 
”Sækko”, der startede lige efter kri-
gen. Dengang repareredes, fremstil-

Kun en lille del af en "Blemaskine"

Det er avanceret teknik

Et imponerende råvarelager

"Fru Hansen" og de to heldige vindere
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Der deltog mange medlemmer i besø-
get (her af mange børn). Det er fan-
tastisk at se enkeltmaskiner der laver 
utallige bleer pr. sekund (-og medar-
bejderne står bare og snakker. Så vidt 
jeg husker hang tøjet også mere løst 

Lidt statistik fra Motorcykelbranchens Landsforbund (2004). 
     
Motorer Fordeling  Egenvægt Antal i  
Kubikcm i 2004 (%) Kg pr .MC 2004  
0-149              16,9                 0-100  4876  
150-349  3,8  101-150  12143  
350-549  10,7  151-200  34018  
550-749  29,7  201-250  28969  
750-999  14,7  251-300  6244  
1000->              20,9  301->              1528  
Ukendte  3,3     
Sum  100 Eller (forsjov) løseligt regnet kører der 16700 tons MC-e 
Med 55 millioner kubikcm. rundt i Danmark.     
Lidt i tekst:      
Der er mellem 15000 og 18000 ejerskifter af 94000 MC-er pr. år.   
Der er mellem 53 og 109 MC-er på grænseplader pr. år de sidste 8 år.  
De sidste år er MC-bestanden steget med ca. 6 % hvert år.    
I løbet af 20 år er antallet af uheld pr. MC pr. år faldet fra 2% til 0,4 %   
I løbet af 20 år er antallet af dræbte pr. MC pr. år faldet fra 0,1% til 0,027 %  
Forsikringsskader koster i snit kr 22.500,- i året 2004     
     
MC-er i forhold til personer i udvalgte områder.     
Sted Personer MC-er MC pr. 100 personer   
Københ. 501285  5553  1,11    
Fr.berg. 91435  873  0,95  Laveste i landet  
Køge 94771  2447  2,58  Højeste i landet  
Sønderbg.68795  1530  2,22    
Gråsten 56965  1217  2,14    
Tønder 43951  1042  2,37  Nr. 2 i landet  
Haderslev83302  1593  1,91    
Ribe 61976  1127  1,82    
Bornholm44060  864  1,96    
Husk: Åbenrå er i Gråsten politikreds      

Landsgennemsnittet er 1,6 MC-er pr 100 personer.     
 

på en murerarbejdsmand i 50-erne).
Redaktør Knud Oluf gav kaffe bag 
efter til de, der ville. Tak for det.
Poul
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Anmeldelse af bog:
Danmarksmester i kolbøtter (100 
sider): Racerkøreren fra Haderslev 
Günther Bomme har skrevet om sit 

liv med race på jordbanerne. Günther 
startede i 1955 som 20-årig på Bøg-
hovedbanen i Haderslev. Der fortsat-
tes til 1969. Argeste lokalmodstandere 
var HC Callesen og Erik Skovshoved. 
Ellers er der kørt mod den gældende 
internationale elite. 
Der er utallige gode historier og tilsva-
rende billeder. Vi ser ungdomsbillede 
af bl.a. Ole Olsen, vort nylig afdøde 
medlem Laue Tandrup, Kurt W. Peter-
sen, Carl Andersen, Ove Fundin og 
Roger More.
Bogens pris 148 kr + 20 kr i forsen-
delse hvis man ikke henter den selv 
hos Günther Bomme, Heimdalsvej 2, 
6100 Haderslev. Telf. 74 52 63 62  

Fynstur 2006
Igen i år har Lars og jeg lovet at ar-

rangere en "Fyns Tur". 
Da vi nu i mange år 
har kørt det syd fynske 
ø-hav 
tyndt 
på 

kryds og tværs har 
jeg besluttet at vi i år 
kigger lidt nærmere 
på det nord østlige 
Fyn.
I grove træk har jeg her på skrivebor-

det tænkt mig 
en rute der går 
til Ulriksholm 
slot, forbi Lad-
byskibet ved 
Ladby derefter 
et stævnemøde 
med "Min 
Amanda fra 
Kerteminde", 
videre til Hver-
ringe gods, 

langs kysten på Hindsholm og andre 
små afstikkere til Fyns Hoved, på 

tilbagevejen 
holder vi 
til højre på 
Hindsholm og 
kommer forbi 
Lindøværftet 
og Munkebo. 

Om vi er modige nok til at køre gen-
nem Vollsmose hjemad vil tiden vise. 
I år vil udgangspunktet være Karoline 
Cafeteriet i Middelfart Kl. ca. 10, så 
der vil være en noget længere tur i 
år, og da vi endnu ikke har prøvekørt 

Günther Bomme & "Jeppe" på deres Norton
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den endnu tør jeg ikke sige noget om 
hvornår vi er hjemme i det sønderjy-
ske igen.
Med venlig hilsen Redaktøren.

Tur til Touring Camp 06: 
Adressen er: Nødagervej 32 A, 
Nødager 8560 Kolind (på Djursland 
altså). Tlf.. 86392815: Vi mødes bare 
deroppe. Det er ferie og mange tager 

fl ere dage. Om søndagen er der fæl-
lestur til f.eks. Gl. Estrup Landbrugs-
museum. Er man ikke medlem af 
Touring Klubben kan man principielt 
ikke campere der. Hvert medlem må 
dog have en eller to gæster med. 
Mon ikke det bliver problemfrit. Med-
lemmer skal huske medlemskortet.

Aut. forhandler af:
Briggs og Straton, Echo, Texas
Max MC Import produkter

Salg og REP. af:
Motorcykler
Knallert
Plæneklipper
Motorsave M.M

Lundsgårdsvej 18
Vester Sottrup
6400 Sønderborg

Telefon: 74 46 86 25
Fax:       74 46 86 27
Mobil:    40 21 86 24

Grænseegnstur 06: 
bl.a. til den forhenværende fl yveplads 

ved Kragelund og besøg på marskens 
værfter. Gårde og huse måtte bygges 
på værfter og inddiges. Det var en for-
udsætning for at undgå oversvømmel-
ser af havet under stormfl oder og fra 
vandløbene under vinterhøjvande.

Hyggehjørnet på Touring-Camp
Flyvepladsen efter krigens afslutning

 Anmeldelser



-Kubikken16
Kommende
Arrangementer

   Maj 2006
 • 6. ”Sikringsstelle” Nord: 

Anden omgang af Claus tur til 
Første Verdenskrigs sønderjyske 
fæstningsanlæg. Lette og 
mellemsvære batterier. 1. og 2. 
linie. Start fra stranden i Åbenrå kl 
9.15. Claus giver information og vi 
kører kl. 9.30. Husk madpakke !

  •  11. Varme hveder: Aftenen før 
Store Bededag hos Poul, Rugløkke 
16, 6430 Nordborg. Afgang fra 
stranden i Åbenrå kl. 19 eller kom 
direkte. Der er langt nok til Nord-
borg for de fleste alligevel. Køre-
turen er sikret. Gerne tilmelding: 
Poul, telf.: 74 49 12 03.

  •  20. Fynstur: Nordfyn. Færgefolket 
starter fra Fynshav kl. 8.00, er i 
Bøjden kl. 8.50 og kan være på Karo-
linebar til fælles afgang videre ud kl. 
10.15. Knud Oluf og Lars arrangerer.

JUNI 2006
 • 3. Mølleløb: SMCC 

arrangerer denne 
gang (ingen grus-
veje). Als Nimbus Club deltager. 
Der er lille omvej over Sundeved; 
men vi starter hos Roberts MC i 
Guderup med kaffe fra kl. 9.00 og 
ender i Mommark og spiser pølser. 

JULI 2006
• Rømøtur: Afgang fra pølsekiosken 

(Hellevad Bov Vejen) ved Bolder-
slev kl. 19.00.

• 15.Touring Camp: Adressen er: 
Nødagervej 32 A, Nødager 8560 
Kolind (på Djursland altså). Telf. 
86392815: Vi mødes bare deroppe.  
Mere herom på foregående side.

• 22. Grænseegnstur:kl.10,00 fra 
"stranden" i Åbenrå Bl.a. til flyvep-
ladsen ved Kragelund og besøg på 
marskens værfter. Mere herom på 
side 15.

Kilen 19  6200 Åbenrå 
Tlf. : 73 60 80 80 
Fax.: 73 60 80 81   
 Åbningstider 
Mandag - Fredag: 0800 - 1730 
Lørdag:                 1000 - 1300 
Søndag:                 Lukket     

www. mcbutikken. dk
HYOSUNG GV650
Farve:  Black, Dark-Silver, Silverblue.
Pris:     kr. 99.900,-  + levering. 
Motor: 647 ccm. DOHC 90° V2, 8 ventiler, 
vandkølet.
HK:     71 v/9000 omdrejninger.
Nm:     68,1 v/7500 omdrejninger. 
Vægt: 220 kg.
Højre: 1120 mm.
Tank: 15 liter


