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Bestyrelsen i S.M.C.C.

Redaktørens firkant
I dette nummer kommer så den sidste 
del af Ejgils historie. Hvorfor kom den 
ikke med sidste gang (februarbladet)? 
Ja, det endte med, at bladet blev på 
hele 24 sider. Det skyldtes nævnte 
historie samt Knud Olufs historie om 
hjemmesiden. Af hensyn til portoen, 
er der en vægtgrænse for bladet på 50 
gram. Denne grænse nærmer man sig 
med dette sideantal. Desuden kom-

mer det løse turblad, girokortet samt 
kuverten.  Skal der flere sider i, bliver 
næste tal 28 sider. Bladet er nemlig 
opbygget af foldede A4-sider og trykt 
på begge sider.

Tak til Karina for, at du vil pakke og 
poste bladet.

Poul. 

Formand: Poul Petersen  Rugløkke 16, 6430 Nordborg, 
tlf. 74491203, email: pp@eucsyd.dk
Kasserer: Teddy Sztuk, Tornhøjvej 25, Tombøl, 6200 Åbenrå, 
tlf. 74685820, email: familien-sztuk@mail.tele.dk 
Best. medl.: Jan Pharao (turkoordinator), Rugkobbel 6, 2. tv, 
6200 Aabenraa, tlf.: 51 26 69 05, e-mail: janph@-pharao.dk
Best. medl.: Leif Andersen, Orla Lehmanns Vej 1, st. tv., 
6400 Sønderborg, tlf.: 26 27 52 70, e-mail: leif@kanik.dk
Best. medl.: Steen H. Eriksen Djernæsvej 119, Hoptrup, 
6100 Haderslev (Markedsføring og trykkeri), 
tlf. 74575855, email: steen-vivi@mail.dk

Medlemmerne Karina og Henning 
Thiessen har gjort opmærksom på 
muligheden for at koble sig på en 
ordning som den tyske motorarganisa-
tion ADAC har omkring vejhjælp. Det 
koster vist i omegnen af 75 Euro pr. år 
og ordningen hører til personen og ikke 

ADAC og vejhjælp:
køretøjet. Det giver ret til en hel masse 
samt flere køretøjer, så man altid kan 
komme videre, hvis uheldet er ude. Det 
er da interessant for os!
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Lederen
Det går jo vældigt med at være formand, 
når der er så mange aktive, der fører de 
gode ideer ud i livet. GPS-kurset blev 
afholdt med god deltagelse. Fra forman-
dens udkikspost lignede det noget, der 
kørte helt automatisk. Fremstilling af 
hjemmesiden samt afholdelse af IT-
kurset lod til at køre på samme måde, 
og det hele lavet i lækre lokaler med PC 
og det hele lige til formålet. Så nemt er 
det jo heller ikke. Det hele handler om 
hårdt arbejde lavet af interesserede men-
nesker til gavn for vi mange. Tak for det.
Vi opfordrer løbende medlemmerne til 
at arrangere ture og andet og kan godt 
se, at når så interesserede medlemmer er 
på banen, er det hele så tæt pakket med 
ting, at det ikke er til at komme ind 
med noget, der ikke er i vejen for enten 
det ene eller det andet som folk allerede 
har besluttet sig for.

På bestyrelsesmødet afholdt d. 27. 
marts drøftede vi sagen. Medlemmernes 
arrangementer er det vigtigste. De ar-
rangementer som bestyrelsen planlæg-
ger i begyndelsen af året og som fylder 
kalenderen ud, skal kunne vige når 
andet dukker op. Af den grund vil vi 
nævne den gamle og endnu gældende 
forordning (som de nyeste medlemmer 
jo ikke kender):
• Det er gældende, at alle årets arrange-

menter planlægges i begyndelsen af 
januar.

• Der kan nemt ændres før bladets 
deadline. Efter bladets deadline kan 
intet ændres. Altså skal arrangementer 
meddeles før denne grænse.

• Der er fire blade om året (1/2, 1/5, 
1/8 og 1/11.) og altså fire deadlines.

• Deadlines er 3 uger før udgivelses-
datoen. Derfor skal arrangementer 
indleveres således: 

 o Senest 10. jan. for arrangmenter i  
 perioden fra 1. feb. til 30. apr.

 o Senest 10. apr. for arrangementer  
 i perioden fra 1. maj til 31. jul.

 o senest 10. jun. for arrangementer
  i perioden fra 1. aug. til 31. okt.  
 o senest 10. okt. for arrangementer i  
 perioden fra 1. nov. til 31. jan..

Den tidlige deadline 10. juni i forhold 
til bladets udgivelse 1. august skyldes, at 
bladet skal være trykt før sommerferien 
for at kunne være ude til 1. august.
På mødet blev vi også enige om, at flere 
IT, GPS og lignende kurser bør laves. 
Disse vil løbe af stablen i vintermåned-
erne hvor køretøjet alligevel ligger 
underdrejet.  

Klubmærker: 
Det er vedtaget, at klubmærker kan 
købes af bestyrelsesmedlemmerne. Vi 
stræber efter altid at have et par stykker 
med på turene. Det er ikke til at sende 
mærkerne ud med post.

Sydregionen: 
Forskellige MC-klubber har et 
samarbejde inden for det, der kaldes 
Sydregionen. Man holder hinanden 
orienteret om hvad der sker, man kan 
deltage i hinandens arrangementer 
og samtidig undgå at holde større 
sager som træf på samme tidspunkter. 
Medlem Jørn Maron fra det nordlige 
Als er kontaktperson og deltager i 
de årlige møder. Normalt deltager to 
personer fra hver klub. 
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Gule ærter i Kværs:

Det var igen godt besøgt. Ærterne var 
gode. Jeg bliver helt paralyseret ved alle 
de ærter, kålpølser og flæsk (andre igen 
kan så ikke tåle synet af de samme ting 
og til dem var der schnitzel).
Chr. F. Andersen fra Guderup afholdt 
lysbilledshow af hans og Inges 3 ugers 
tur til England og Irland i sommeren 
2010 og tak for det. Nu var der jo ikke 
nogen, der i sin tid kunne vide, at Dan-

mark skulle spille VM finale i håndbold 
og at det var kl. 17 og umiddelbart efter 
ærterne. Christian nåede, at blive færdig 
så betids at vist alle, der ønskede det, fik 
kampen med.   
I alt deltog 52 personer fordelt således, 
at 10 fik schnitzel og nu kan folk med 
hang til statistik beregne resultat af en 
stikprøve over hvor mange der sandsyn-
ligvis ikke vil have gule ærter, hvis man 

skulle afholde en privat 
gule ærterfest.
Karina havde til kroen 
klaget over sidste års 
schnitzelpriser. Den høje 
pris skyldtes alle de fine 
ting en rigtig wiener-
schnitzel er lavet af. Nu 
blev der så lavet en lidt an-
den schnitzel til en anden 
pris.

Deltagere til spisningen. 

Ærter giver fjerter og så er 
det bedst uden for. 
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Nu deltog redaktøren ikke i dette 
kursus. Jeg skulle til barnedåb og måtte 
melde afbud. Medlemmer meddeler, at 
kurset var lærerrigt. Arrangørerne Jan og 
Leif havde egentlig regnet med kursus i 

Tøndeslagning hos Kajs MC d. 6. marts
Der var mødt et utroligt antal 
mennesker op til dette arrange-
ment.
Af stor betydning var sikkert det 
gode vejr samt det faktum, at 
vi var kommet til marts måned, 
hvor langt de fleste igen må køre 
MC (for forsikringen forstås).

Konge og dronning i en og 
samme person blev Hans Skryd-
strup. Han bankede hele tønden 
ned inklusive bunden. Der blev 
intet hængende efter rekord-
slaget. Normalt er den, der slår 
bunden ud dronning og den, der 
slår det sidste bræt ned, konge.

Hos børnene blev Camilla Pe-
tersen konge og Thomas Lassen 
blev dronning.

Tak til Peter Juhler for ar-
rangementet med slik og tønde 
samt tak til Kajs MC for at give 
areal og arbejdskraft også tak til 
Solveig og Vibeke for indsatsen 
med at få tingene til at glide.

Poul

Claus på trehjuler

Camilla og Thomas.

mere overordnede ting. Men det var de 
nære ting omkring simpel brug, der var 
interesse for.

Poul

Kursus i GPS navigation d. 20. februar:
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Der var ikke så mange 
tilmeldte som håbet. Vi 
prøvede ellers at fedte for 
folk ved på hjemmesiden 
at love wienerbrød til 
kaffen. Der var vel 13 
stykker. 

Kurset drejede sig om at 
logge sig på og blive aktiv 
bruger med lov til selv at 
levere samt fjerne tekst og 
billeder. Der blev orien-
teret om opbygningen 
med alle mulighederne for 
at placere, hvad man har i 
forskellige kategorier.

Arrangørerne lærte også 
meget om medlemmernes 
opfattelser, og hvor vi har 
problemer. Lars meddelte 
i hvert fald, at han havde 
nogle ting, der skulle laves 
på en anden måde. Der 
er en mappe, der hedder 
”hjælp”. Den er i hvert 
fald god; men selv den 
kræver det lidt øvelse at 
bruge.

Kursus i den nye hjemmeside d. 27 marts

De fleste kursusdeltagere.

Steen på kursus.

Der laves kaffe.
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D´ blywe å æ grønplet omme bach Fjelby 5…Dato 21/5 fra klokken 12:00…..

Do tæje sel MC, telt å sprit te dæ sel å æ glant humør. Øl, vand o´ ma ka køfes heæ 
ve vos.
Å så ve det veæ cd-musik å sen ka do fåe en gemytle snak ve æ bålstej.
Do ka såw heæ få....kr 25,- å æ mand.
Ven de stue klube vil sej beskin om wo manne I ka kom, ve d´ væe galt fint a hensyn 
te æ handlen…..
Vi bliue glaj få å se 
jæ te naun gemytle 
stond heæ ve vos….
Vi hofer å lidevedde 
bejr vær i år…
Brum brum    
Helle/Sjögge  Ulla /
Geert….

Kuns numme 5 Internasjonal Fjelbytræf
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Pinsesøndag d 12. juni arrangerer (Jan) 
en tur til Egeskov Slot på Fyn. 
Bemærk, der er enkelte ting, man selv 
skal gøre.
For dem der ønsker det, vil der blive 
mulighed for overnatning for så pinse-
mandag at komme på en guidet tur på 
en Bisonfarm. Se nedenstående pro-
gram: 
Tilmelding til selve turen til under-
tegnede hurtigst muligt, tilmelding til 
overnatning *Se nedenfor i program* 
begrænset plads (Bed & Breakfast, hyt-
ter og telt)

Turen starter fra Aabenraa via Fynshav-
Bøjden færge, Egeskov. Overnatning 
og forplejning på Tværskov Mølle på 
Nordfyn (se program). 
Mandag besøg hos Ditlevsdal Bisonfarm 
med guidet tur (pris ca. 50 kr pr pers.). 
Der vil her være mulighed for tilslut-
ning for de, der kun vil opleve bison-
farm besøget.
For de, der ikke vil overnatte, vil der 
være mulighed for at følge os til Tvær-
skov Mølle og derfra selv køre hjem. 

Program: 
Max deltager antal til overnatning ca. 
25 personer!!!!!

Pinsesøndag d.12. juni:
Kl. 08.30 afgang Gl. Flensborgvej i 
Aabenraa.
For de, som vil køre direkte til Fynshav 
færge: Mødetid senest kl. 09.30. 
Afgang kl. 10.00.

Pinsetur 2011
Program:
- Kl. 17.00 besøg på Egeskov Slot
- Kørsel til Tværskov Mølle på Nordfyn
- Ca. 18.00 til 18.30 ankomst Tvær-

skov
- Ca. 19.00 Aftensmad
 Har fået et godt tilbud på en menu: 

1 bisonburger, 1 bison grillmedister, 
bagt kartoffel + salat. Pandekager m. 
is + kaffe til 115,- kr. pr. pers.

Pinsemandag d.13. juni;
• Fælles Morgenmad: pris kr. 30,- pr. 

pers.
• Besøg Bisonfarm og guidet rundtur 
 på farmen samt bespisning, mod 

betaling, for de, der ønsker menuen; 
 1 bisonhakkebøf + islagkage.

Hen på eftermiddagen fælles hjemkørsel 
langs Nordfyn.

Bemærk: Tilmelding til turen senest 
15. maj til Jan Pharao, tlf. 5126 6905 
mht. bespisning om aftenen og færge-
reservation.

OBS 
Leje af værelse eller hytte og 
teltovernatning: Kontakt selv Tværskov 
Mølle, 

tlf. 6596 4601 og sig, at I er med på 
SMCC-pinsetur, 
Der er 2 luksus-værelser. 4 hytter med 
plads til 4 eller 6 pers. Næsten ubegræn-
set antal teltpladser. 

Se mere under: Bisonfarm www.tvaer-
skov.dk og ellers www.ditlevsdal.dk 
www.egeskov.dk www.smcc.dk
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Spørgsmål om turen generelt: 
Tlf. 5126 6905

Prisoversigt værelser:
- Værelse 1. 2 pladser kr.450,-
- Værelse 2. 2 pladser kr. 450,- + 2 

ekstra opredning kr.100,- pr pers
- Hytte 1. 2 pladser kr.350 + 2 ekstra 

kr. 100,- pr. pers
- Hytte 2. 4 pladser kr. 100,- pr.pers
- Hytte 3. 1 dobbelt sovepl. + 2 enkelte 

pladser kr. 100,- pr.pers

- Hytte 4. servicehytte med evt. over-
natning på madrasser. Værelse 1+2 
samt hytte 1 er incl. Opredning

- Hytte 2 +3 +4 er i egen sovepose. Telt-
pladser til eget telt 50,- pr. pers

- For hytter og telt: Bad og toilet i nær-
liggende bygning

Hilsen
Jan Pharao

Hamborgtur
Tur til Hamborg d. 6 eller 20. August (se hjemmesiden for præcis dato - begge 
datoer bruges til ture).

Oplev verdens største modeljernbane og hvad dertil hører:13 km jernbane,  
930 tog, 215.000 små figurer, 9200 biler, alt i miniformat!
Besøg hos Miniaturen Wunderland i Hamborg. 

Tilmeld allerede nu da vi skal reservere plads i god tid.
Se mere under www.miniatur-wunderland.de

På grund af manglende tilmelding kan 
vi ikke lave noget samlet.
Det skyldes også, at alle hytter på camp-
ingpladsen er udlejet i forbindelse med 
konfirmationer.

Tal gerne individuelt sammen og find 
selv på noget!

Nordjyllandsturen
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Men nu må vi vel hellere se om vi kan 
nå til ”æ Feld” som beboerne jo kalder 
den lille flække Christiansfeld. Da det 
jo er anden gang jeg laver turen til æ 
Feld og vi første gang havde guiden 
Albert Højgaard til levende at fortælle 
om Christiansfelds tilblivelse, som jo er 
meget interessant og i dag kan man jo 
gå ind på nettet og læse en hel masse.
Nej meningen med turen var, at jeg ville 
fortælle lidt om egne oplevelser fra min 
barndom og ungdom i Christiansfeld og 
omegn.
Da jeg jo er et gammelt mosefund kan 
jeg jo huske hvordan livet blev levet den 
gang i 1932 da ”æ Kleinbahn” blev ned-
lagt. Jeg var 4 år gammel, men husker 
tydeligt da det blomsterbesmykkede tog 
kørte sin sidste tur. Jernbanestationen 
var på venstre side af hovedvej 10, som 
gennem Christiansfeld hedder Kongen-
sade.
Egentlig har jeg aldrig boet på æ Feld. 
Vejen, der gik forbi huset hvor jeg 
boede, udgjorde skellet mellem Chris-
tiansfeld og Tyrstrup. Da Christiansfeld 
jo blev bygget på en mark købt fra Tyr-
strupgård forblev byen jo omsluttet af 
Tyrstrup kommune og kunne sådan set 
ikke vokse inden for bygrænsen. Men 
ved kommunesammenlægningen i 1972 
blev Christiansfeld og Tyrstrup kom-
muner sammenlagt og kom til at hedde 
Christiansfeld kommune.
Men for en dreng, der sugede alting til 
sig var det en spændende by. Der var 
manden med kun to små armstumper 
hvorpå han havde to læderremme 
spændt på cykelstyret, altså når han 

cyklede, der var forsikringsmanden, der 
manglede en hånd og altid havde en sort 
skindhandske på. Så var der posten, der 
var skudt igennem munden og ryste-
Peter, der var gasforgiftet i skyttegravene 
ved vestfronten. Han drev en lille ejen-
dom med en hest og fire køer. Hesten 
var sådan en flot oldenborger. Man 
forstår ikke, at han kunne styre en hest 
sådan som han rystede; men en dag gik 
det da også galt, da hesten blev bange 
og stak forbenene igennem forruden på 
en bil, fik en sene skåret over og måtte 
nødslagtes. Det var en sorgens dag for 
Peter og alle, der kendte ham.
Byen havde mange fabrikker og forret-
ninger. Der var også bageriet med den 
kendte honningkage og der var en herlig 
duft, når man kom ind i forretningen 
og havde man så fået en skilling og 
kunne købe et honningkagehjerte med 
hvid sukkerglasur samt et glansbillede så 
var lykken gjort.
Bladkiosken, der ejedes af Niels Bang, 
der altid havde hvis skjorte, blankslidt 
sort tøj på samt en rund flad stråhat på 
når han gik på gaden, var en rar og flink 
mand. Ja, der var mange; men nu vil jeg 
nævne en, nemlig cykelsmed Schilling, 
der havde forretning på Kongensgade 
hvor turistkontoret nu ligger. Schilling 
var med i brandværnsorkesteret og da 
kong Chr. D. 10. red over grænsen i 
1920 red han jo igennem Christiansfeld 
og stod af hesten ved Tyrstrup Kirke 
hvor han gik ind og knælede ved alteret. 
Brandværnsorkesteret havde taget op-
stilling ved kirkegårdsmuren og spillede 
nogle fædrelandssange for kongen og 

Ejgils Johannsens historie
– fortsat fra sidste nummer
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hans følge. Det fortælles, at Schilling 
havde glemt sin høje hat og da han 
blandt tilskuerne så sin læredreng råbte 
han: ”Du Junge hol mal mein Hut, du 
weisst ja wo den hängt”. Ja, det var ikke 
så let med sproget når vi lige var blevet 
danske.
Jo, for resten. Der var jo lige maleren 
Jeppe Madsen-Ohlsen. Når man står på 
Kirkepladsen ved den gamle brønd, der 
var den faste vandforsyning i Chris-
tiansfeld, hvor vandet i øvrigt tilførtes 
gennem en 3 kilometer lang ledning af 
udhulede egestammer kan man frem 
for sig se et lille hus med gavlen ud 
mod pladsen. Det er det eneste gavlhus 
i Christiansfeld og nu er det offentligt 
toilet. Men dengang midt i 30-erne var 
det husvildebolig for de aller fattigste. 
Her boede Jeppe Madsen-Ohlsen med 
kone og børn. Der var en dreng på 
min alder og en dag var jeg med ham 
hjemme. Det var midt på dagen, men 
alligevel halv mørkt. Madsen-Ohlsen 
sad for enden af bordet og læste ved et 

stearinlys. Han sagde ikke et ord. Der 
var hverken toilet, vand eller elektricitet.
Jeg ved godt, at når man i dag læser om 
hans liv og levned er der ingen ende på 
al den velgørenhed som de gode spids-
borgere for ham. Jeg husker det dog 
anderledes.
En overgang var han natmand, d.v.s., at 
han skulle tømme alle lokumsspande. 
En gang sendte de ham ud at dræne 
og når man kender jordforholdene 
på egnen ved man et de består af stiv 
lerjord. En drænspade er meget tung 
og manden var lille og rad mager ”og så 
bildt han sig ind, at han kunne male”. 
Da han fik sine malerier på udstilling og 
blev anerkendt, så var der ingen ende på 
al den godhed, de gode borgere havde 
gjort for ham og så var også de oppe på 
loftet og finde de malerier, de havde fået 
som tak for venligheden.

Med venlig hilsen 
Ejgil på Virago.

Fra turen 2008
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Medlemmer har ytret ønske om at læse 
lidt om den tyske fabrik NSU.
Fabrikken var på et tidspunkt verdens 
største MC- fabrik.

Navnet:  
Navnet NSU og varemærket er fra 
1892. Bogstaverne NSU findes 
i bynavnet Neckarsulm og er en 
sammenstilling af navnene på floderne 
Sulm og Neckar. De mødes meget 
heldigt netop i Neckarsulm.

Det første kapitel om fabrikken 
begyndte dog ikke i Neckarsulm, men i 
Riedlingen ved Donau. Der grundlagde 
to kvikke svabiske mekanikere 
Christian Schmidt og Heinrich Stoll 
i 1873 et værksted til fremstilling af 
strikkemaskiner. De havde god succes 
fra starten; men på det personlige plan 
gik det ikke så godt. Heinrich tog 
til Reutlingen og Christian tog sine 
strikkemaskiner med til Neckarsulm. 
Det var et vigtigt skridt for Neckarsulms 
udvikling til et industriområde.

Firmaet blev et aktieselskab i 1884 
og i 1886 begyndte produktionen 
af de så populære trædecykler. 
Strikkemaskinerne gik ud af 
produktion. I 1897 kom firmaet til at 
hedde "Neckarsulmer Fahrradwerke, 
Aktiengesellschaft". 

Firmaet blomstrede, omsætningen steg 
og motorcykelproduktionen begyndte. 
Den blev solgt til hele verden.

MC-salget gik ned i årene 1907 til 
1910 og det gav anledning til opstart 
af automobilproduktion. Følgerne af 1. 
Verdenskrig betød problemer og man 
måtte fusionere med Schebera AG i 
Berlin og navnet på det hele blev "NSU 
Vereinigte Motorenwerke AG".

Tab gav problemer og med FIATs hjælp 
skulle der saneres. NSU’s bilfabrik i 
Heilbronn overtoges af FIAT og ”NSU 
Automobil AG” blev grundlagt. I 
1927 blev samlebåndene indført og 
for yderligere styrkelse blev der lavet 
formelt samarbejde med Wanderer 
Werke i Chemnitz.

Krisen i 1929 var hård og i 
1932 blev bilproduktionen 
indstillet. Først i 1933 til 34 hvor 
efterspørgselen steg på grund af 
landets mobilisering kom NSU til 
hægterne. Under 2. Verdenskrig 
var der fuld knald på med 
krigsproduktion også ved hjælp 

2-takts NSU Fox 
(fandtes også i 4-takts).

Den tyske fabrik NSU
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Fortsætter på side 14

af tvangsarbejdere. NSU blev i 
slutningen af krigen stærkt ødelagt. 
Allerede i sommeren 1945 måtte 
man under allieret opsyn i lille 
målestok starte en lille produktion.

I 1947 stod firmet i en tilstand 
af almindelig sundhed og 
motorcykelproduktionen 
blev genoptaget. Senere med 
NSU Prinz gik man igen ind i 
bilproduktionen.

NSU blev verdens største MC-
producent på den tid og med 
Quickly, Fox, Lux og Max skrev man 
verdenshistorie.

Op mod 1960 stoppede MC-
produktionen. I midten af 1960-erne 
stoppede også cykelproduktionen. Der 
manglede simpelt hen efterspørgsel. 
Med navnkundige økonomimin-
ister og professor Ludwig Erhards 
”Wirtschaftswunder” steg befolkningens 
ønske om egen bil og det lykkedes i 
højeste grad. 

Konkurrencen steg og som følge af det 
tryk fusioneredes med Autounion (ejet 
den gang af VW) og ud af det kom 
Audi AG med hovedsæde i Ingolstadt. I 

dag er der 12.500 beskæftigede i fabrik-
ken i Neckarsulm. Der laves Audi A8, 
A6 og på et tidspunkt A2. Stedet gælder 
som ”Kompetencecentrum for anven-
delse af aluminium inden for automo-
bilindustrien”. 

Særlige historiske hændelser:
• I 1934 udviklede Ferdinand Porsche 

hos NSU forsøgsmodellerne til VW 
type 32 også i Danmark kaldet ”Den 
nedgroede negl” eller ”Boblen” og i 
Tyskland ”Der Käfer”.

• I 1942 byggede man den såkaldte 
”Kettenkrad” til værnemagten, altså 
en larvefodstingest med MC –for-

gaffel og forhjul.
• I 1956 kørte Wilhelm 
Herz med 339 km/h absolut 
hastigheds verdensrekord.

Standard Max.

Rennmax.
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• I 1957 gik Felix Wankels motor 
for første gang på prøvestanden. I 
1964 går en bil med Wankelmotor i 
serieproduktion. I 1965 følger NSU 
Wankel Spider samt NSU TT og 
TTS. Man vinder talrige bjergløb.

• I 1967 præsenteres på Frankfurter 
automobiludstillingen NSU Ro 
80 med Wankelmotor. Den kåres i 
Amsterdam til ”Årets bil” på grund 
af de store tekniske fremskridt både 
aerodynamisk og teknisk (og næppe 
nogen aner, at også VW K 70 blev 
konstrueret af NSU).

• I 1969 stoppede NSU som   
selvstændigt forehavende.

Modeller, der er kendt af nogle af os:
• NSU Rennmax. De optådte 2 gange 

i begyndelsen af 50-erne og blev vist 
verdensmester 2 gange.

• NSU Sportmax. En racer, der kunne 
købes af alle. Den gjorde sig godt 
gældende. Man genkender motoren 
fra den almindelige NSU Max.

• Kåberne fra den gang, som de var på 
begge racere.

• Den første Max var den såkaldte 
Standard Max. Senere kom forbed-

rede udgaver som Special Max og 
Super Max. Super Max kendes på 
støddæmperne bag på. Der er ingen 
fjedre i. Fjedersystemet sidder som 
på mange af NSU-erne inde i stellet.

• NSU Lux var en 2-takter på 200 
cc og med næsten samme stel som 
Max. Lux var noget billigere.

Lidt om NSU’s køretøjer 
efter egen erfaring: 
Min egen første motorcykel var 
netop en NSU Fox. Det var to-
taktsudgaven på 125 cc. I forhold 
til min lovlige knallert havde den 
en vanvittig acceleration. Den 
overraskede undertegnede og alle 
kammesjukkerne. Den led af den 
skavank, at krumtappens svinghjul hele 
tiden røg af og kørte sin egen rute ud 
af marken, så vi måtte ud at finde den. 
Svinghjulet var også magnetdelen af 
det kombinerede tænding og lysanlæg. 
Gevindtappen, der skulle holde 
systemet var brækket af så vi skulle hver 
gang op til smeden og have svejst en 
klat på. Den holdt så en times tid. Den 
smed har nok ikke haft svejsecertifikat. 
Vi troede bare, at det skulle være sådan.
Så var der min kammerat. Hans far 

arbejdede på slagteriet og 
havde en NSU Max af 
første model og på 250 
cc. Maxerne havde en 
syngende lyd, så vi kunne 
altid høre når faderen kom 
hjem fra arbejde. Vi var 
ikke så gamle og erfaringen 
viste, at så var der tiden 

Sportmax.
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for spisning, aftenhygge og så i seng. 
Det skulle der ikke nydes noget af, for 
så var det tiden at komme ud af syns-
feltet. Det der med at komme tidligt i 
seng var ikke sagen. Maxen udmærkede 
sig ved at mangle et par gear; men 4. 
gear fungerede. En murersvend, Henrik 
Ravn i Rinkenæs havde en NSU Konsul 
på 500 cc med sidevogn. Den lød som 
en rigtig MC. Den var også encylindret 
og sagte ”bum, bum, bum” som sådan 
noget skal. Vores håndboldtræner havde 
en NSU Lux. Den var på 200 cc og var 
en to-takter. Vi børn var ikke inde i det 
og kunne ikke kende forskel på Max og 
Lux. Senere fandt man jo ud af, at Max 
var en meget finere og dyrere MC end 
Lux-en. Max-en havde overliggende 
knastaksel drevet af et avanceret 
plejlstangssystem og havde 16 
eller 18 HK hvilket var rigtig 
meget for 250 cc i 50-erne. 
Ellers er der knallerterne. 
Postbudet i Rinkenæs, han hed 
Boysen og havde NSU Quickly. 
Hans argument for at have 
denne model var, at den var 
uopslidelig. Som ung mand var 
NSU ikke en knallert at have. 
I lovlig tilstand var den det 
langsomste man næsten 

kunne tænke sig, kun en SCO trege-
ars var langsommere. Man kunne så 
bare lave den Quicklyen ulovlig (den 
gang hed det at bore den ud). Men 
det var jeg for stor en kryster til. Jeg 
har aldrig haft ulovlig knallert. Til 
gengæld vidste jeg, at der var forskel 
på de lovlige knallerter. Visse af dem 
gik ret godt og en af dem fik jeg valgt 
ud. Det skal alligevel siges, at jeg 
har boret adskillige ”plumber” ud af 

NSU-er for andre. Det foregik med et 
håndboresving af dem til træbor og der 
var sat et såkaldt murbor med hårdmet-
alsplatte i borepatronen. Platten holdt 
ikke længe til den behandling; men 
når der var knækket stykker af skæret 
borede det faktisk meget bedre med de 
skarp kanter, der opstod. Jeg borede og 
borede af bare spænding for at se resul-
tatet. Det tog timevis. Hvis min mor 
havde set det ville hun nu alligevel have 
opdaget at jeg dog godt kunne være ret 
vedholdende.

Det var lidt om NSU. 

Poul

NSU Lux.

Med strømliniekåbe.
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Det er et støjhelvede at bo i forstæderne. 
Specielt i weekenden. Fra tidligt om 
morgenen til sent om aftenen høres 
overalt lyden af vinkelslibere, gulvsli-
bere, rystepudsere, slagboremaskiner, 
stiksave, rundsave, kædesave, hæk-
keklippere, græsslåmaskiner, kantklip-
pere, grenhakkere, cementblandere, 
hamre i alle størrelser, former og materi-
aler samt skramlende trailere og alskens 
andet djævelskab. 
Jeg ved det, for jeg har prøvet det. 
Aldrig et sekund har man fred. Glem 
drømmen om en middagslur for åbne 
vinduer. Glem drømmen om at sidde 
i skyggen under et træ med en stille 
whisky og Weekendavisen. Glem drøm-
men om at grille og hygge sig med 
vennerne ved det veldækkede bord i 
haven. Glem drømmen om en hyggelig 
og fortrolig samtale på terrassen. Glem 
drømmen om fuglesang, lyden af en 
fjern kirkeklokke og børnenes glade leg. 
Det drukner alt sammen i gør-det-selv 
folkets inferno af larm. Selv min gamle 
interesse for flykending, som jeg fik 
som barn, fordi jeg boede i nærheden 
af flyvevåbnets skydeterræn på det 
nordlige Rømø, har jeg fået spoleret i 
forstæderne. I weekenden kan man ikke 
høre et civilt jetfly under indflyvning og 
bliver derfor ikke opmærksom på, hvad 
der passerer af sjældne fugle på luftland-
evejen over det nordlige København. 
Kun hvis et rigtigt militærfly med sin 
højtydende og sparsomt lyddæmpede 
motor på omkring 20.000 hestekræfter 
en sjælden gang lægger vejen forbi i 
500 fods højde med stikflammerne 

stående ud fra efterbrænderen, møder 
handymændene deres støjmæssige 
overmand.

For gør-det-selv-folket er intet helligt. 
De hamrer og banker morgen, middag 
og aften. Til barnedåb og konfirma-
tion. Til familiefest og fødselsdag. Til 
bryllupper og begravelser. Til store og 
små familiefester. Intet er så vigtigt eller 
stort, at det kræver hensyn til andre og 
tilsidesætter behovet for evigt at foran-
dre boligen og den omkringliggende 
have. Selv skærtorsdag kl. syv om 
morgenen er jeg engang blevet vækket 
af min genbo, der absolut måtte arbejde 
på sin carport på denne en af kristen-
dommens mest symbolmættede dage, 
hvor alle anstændige mennesker i stille 
andagt mindes Kristi sjælekamp og den 
sidste nadver. 

Jeg indrømmer, at jeg betragter 
eksistensen af handymænd som det en-
degyldige bevis på, at Gud er død. Men 
hvem er de egentlig, og hvorfor deltager 
de med den stålsathed, man kun finder 
hos den besatte, i den gigantiske for-
græmmelse af landet og den enorme 
ødelæggelse af ejendomsværdierne, som 
gør-det-selv arbejdet er?

Den støjende og destruktive art Homo 
Handy består af flere racer. Den Fattige 
Handyman, Den Fejlplacerede Handy-
man, Den Skeptiske Handyman, Den 
Pertentlige Handyman og Den Evige 
Handyman.

En HANDY-MAN 
Kilde: Det er fundet på Internettet og er det nogen af os?
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• Den Fattige Handyman er den 
handyman, der i og for sig hader at 
gøre det selv, men er tvunget i Silvan 
og de blå overalls af bitter, økono-
misk nød. Han går til sit arbejde 
uden glæde, har intet engagement 
eller talent, og efterlader sit hjem lige 
så forfaldent, som det hele tiden har 
været - bare på en ny måde og i glade 
farver.

• Den Fejlplacerede Handyman er et 
menneske, som ved skæbnens ugunst 
er blevet økonom eller jurist, men 
som i virkeligheden hellere ville have 
været maskinmester eller tømrer. 
Den Fejlplacerede Handyman er den 
mindst skadelige af de fem racer. 
Han elsker sit håndværk i en grad, 
der langt overgår den professionelles 
mere lidenskabsløse tilgang til sin 
metiér. Eneste ulempe er, at han 
er lang tid om at løse sine opgaver, 
fordi kun det bedste er godt nok. 
Til forskel fra den professionelle, der 
udmærket ved, hvornår den yderste 
akkuratesse er kritisk, og hvornår 
det bedste blot er det godes værste 
fjende.

• Den Skeptiske Handyman gør det 
selv, fordi han tror, håndværkere 
er svindlere. Derfor vil han hellere 
ødelægge sit hus selv, end han vil 
lade det forbedre af en person, han 
betragter som upålidelig.

• Den Pertentlige Handyman er 
handymanden, som ikke kan ud-
holde, at håndværkere er opdraget 
til at løse deres opgave på nemmeste 
måde. Han insisterer på at dykke sk-
ruer og matche årer selv på de mest 
usynlige steder, og at kæle for hvert 
penselstrøg også på de overflader, in-

gen nogensinde vil komme til at se. 
Den Pertentlige Handyman er de-
taljens mester. Til gengæld har han - 
som min genbo, der engang opførte 
den smukkeste og mest veldrejede 
carport, så han ikke længere kunne 
se noget ud af sit stuevindue - intet 
som helst overblik over helheden.

• Den Evige Handyman er en tvangs-
neurotiker, der aldrig kan blive 
færdig med sit projekt. Som Sisyfos 
trillede stenen op ad bjerget, vil han 
gå og pusle med sit redskabsskur ud i 
al evighed. Den Evige Handyman er 
uden tvivl et dybt ulykkeligt men-
neske, som for enhver pris ønsker at 
undgå at fundere over sit liv, og bør 
søge professionel hjælp. 

Der er ingen tvivl om, at handymæn-
dene er med til at ødelægge parcel-
huskvartererne rent æstetisk. Overalt, 
hvor de har hærget, finder man hæslige 
udestuer, skæve carporte, løst tagpap, 
rokkende fliser, grimme hegn og gelæn-
dre, nedfalden puds, utætte ovenlys-
vinduer samt halve løsninger af enhver 
art: ukurante dørhåndtag, tilfældige 
sammenblandinger af træsorter, sam-
menfiltrede ledninger og umådeholden 
brug af fugemasse. Alt dette er med til 
at reducere værdien at danske boliger, 
og belaster desuden miljøet, når den 
næste ejer for ikke at få ondt i øjnene 
er nødt til at demolere hele molevitten 
og køre det på genbrugsstationen. Når 
man dertil lægger, at det rent ud sagt 
er dødsens farligt, når handymændene 
leger med elektricitet, er man nødt til at 
spørge: Plager Fanden dem? 

Fortsætter på side 22
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En del af forklaringen er formentlig, 
at ja, det gør Fanden. Ikke personligt, 
men gennem sin stedfortræder, Skat-
teministeren. For at betale en legitim 
håndværker en enkelt timeløn, skal en 
almindelig dansker selv arbejde i fire-
fem timer. Når man tænker på, hvor 
kostbare disse ekstra timer er i forhold 
til familielivet, er den enkeltes reg-
nestykke ganske enkelt. Om så det tager 
vedkommende dobbelt så lang tid at 
udføre et stykke arbejde, som det ville 
tage en professionel håndværker, har 
man stadig dobbelt så meget tid tilbage 
til familien, som man ville have haft, 
hvis man arbejdede over. Når man ser 
bort fra kvaliteten, er det således ganske 
rationelt for den enkelte at gøre det selv. 
Om det så er helt og aldeles rationelt 
for samfundet, at overlæger, lektorer, 
kemi-ingeniører, arkitekter, designere, 
sagsbehandlere og alt muligt andet 
godtfolk går rundt og ødelægger deres 
ejendomme i stedet for at bruge deres 
uddannelse til gavn for medborgerne og 
samfundet, er en helt anden sag.

Men selv om skatten på arbejde 
forklarer en hel del, er det givetvis ikke 
hele forklaringen. En del af årsagen er 
blevet påvist af Niels Hausgaard. Når 
mænd bliver omkring 35 år gamle, sker 
der en akut degeneration af det cen-
ter i hjernen, der styrer sexlysten. Til 
gengæld vokser der et andet og lige så 
stort center frem, der tænder øjeblik-
keligt på spånplader. Men alt i alt er 
man nødt til at acceptere, at kernen i 
handymændenes virkelyst er, at det, vi 
andre opfatter som larm og destruktion, 
for dem selv forekommer at være en 
behagelig og nyttig beskæftigelse. Forstå 
det hvem der kan. 

Fortsættelse fra side 21
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Kommende arrangementer

Lørdag d. 7/5 
tager Leif os med ”Tværs over”, eller 
måske ”På langs”. Hvor det er, ved Leif. 
Afgang fra Burger King i Sønderborg 
kl. 10.00 og opsamling på stranden i 
Åbenrå kl. 11.00 (husk madpakken).

Torsdag d. 19/5 kl. 19.30 
er der varme hveder hos kassereren på 
Tornhøjvej 25 i Tumbøl. Tilmelding er 
nødvendig og senest en uge før på tlf.: 
74 68 58 20.

I dagene 20 til 22/5 
er der nordjyllandstur. Se inde i bladet.

Lørdag d. 28/5 
er der ”Oldtimeren i Gråsten”. Se i 
dagspressen.

Maj 2011

Juni 2011

Fra torsdag d. 2. juni 
er der Steens Harzentur. Der er ikke 
flere pladser. Afgang fra den kendte 
Rulletrappe netop 100 meter fra Kruså 
grænse mod syd. Afgang kl. 9.00.

1. Pinsedag d. 12 og mandag d. 13/6 
er der Jans pinsetur til Fyn. Se inde i 
bladet.

Juli 2011

Onsdag d. 6/7 
er der grillarrangement hos Inge og 
Christian på Mejerivænget 1 i Guderup. 
Der er tilmelding senest 4 dage før på 
tlf.: 74 45 94 45. Der afregnes med 
værtsparret.

I weekenden med lørdag d. 9/7 
er der tur til Touring Camp i Nødager 
på Djursland. Hyttebestilling i god tid 
på tlf.: 86 39 28 15. Man skal være 
medlem af MC Touring Club (se dog 
campens hjemmeside).

Onsdag d. 22/6 kl. 19 (ikke selve 
Sankt Hans aften) 
er der Sankt Hans arrangemenet med 
grill til fortæring af egen medbragte kost 
hos vinavlerne Henrik og Pia på Nørres-
kovvej nr. 24 i Genner.

Lørdag d. 25/6 
er der Mølleløb med start fra Roberts 
MC i Guderup. Der er kaffe fra kl. 
9-11.

August 2011

Lørdag d. 6/8 
er der Jans Hamborg tur. Der startes fra 
ovennævnte rulletrappe kl. 8.00. Hold 
øje med hjemmesiden (Det er noget 
med muligheder og tilmelding når vi 
kommer frem mod august).  


