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Redaktørens firkant
Kubikken er klubbens største udgift. 
Vi har på generalforsamlingen vedtaget 
indtil videre at fastholde kontingentet 
og så prøve at spare på udgifterne. Vi 
har vedtaget at holde bladets sidetal på 
20 stk.
Jeg har været bladet igennem forfra og 
bagfra. Visse ting skal være der. Det 

Ansvarsområder specielt:
Jan Pharao:  Turkoordinator. Modtager forslag til ture.
Leif Andersen:  Webmaster.
Steen H. Eriksen:  Markedsføring.
Jørn Maron:  Kontaktperson til MC-klubberne i 
 ”Sydregionen”.

Redaktion:
Poul Petersen
Layout: Merethe Lyck Nielsen.

Bankkonto:
Arbejdernes Landsbank, Sønderborg: 5397-0242615

Deadline:
Deadline for stof til bladet er datoen d. 10 i
månederne januar, april, juni og oktober.

Bestyrelsen i S.M.C.C.
Formand: Poul Petersen, Rugløkke 16. 6430 Nordborg. Tlf.: 
74 49 12 03. Mail: pp@eucsyd.dk
Kasserer: Erika Johannsen, Orla Lehmanns Vej 1. st.tv. 6400 
Sønderborg. Tlf.: 26 27 22 57. Mail: ejo@kanik.dk
Best.-medl.: Jan Pharao, Lergård 19. 6200 Åbenå. Tlf.: 51 26 
69 05. Mail: janph@-pharao.dk
Best.-medl.: Leif Andersen, Orla Lehmanns Vej 1. st.tv. 6400 
Sønderborg. Tlf.: 26 27 52 70. Mail: leif@kanik.dk
Best.-medl.: Steen H. Eriksen, Djernæsvej 119, Hoptrup. 
6100 Haderslev. Tlf.: 30 70 98 33. Mail: steen-vivi@mail.dk
Suppleant: Jørn P. Branderup, Bag Hjelm 19. 6200 Åbenrå. 
Tlf.: 74 62 75 25. Mail: jpbranderup@hotmail.com
Suppleant: Jørn Maron, Bækvej 1, Sjellerup 6430 Nordborg. 
Tlf.: 20 25 03 30. Mail: mc-sjov@bbsyd.dk

eneste der kan skæres ned på er læng-
den af beskrivelserne. En eller anden 
teknisk ting skal der være plads til.

Hilsen
Poul

Et medlem ville lige tjekke 
sin gearkasse.

Det er nu et flot syn og 
imponerende, at man kan få 

sådan noget.
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Lederen
Årets vigtigste bestyrelsesmøde er over-
stået og vi har fastlagt arrangementer for 
året 2013 (og tilmed lidt ind i 2014). 
Vi har fra spørgeskemaundersøgelsen 
fundet ud af, at folk følger ret nøje med 
i arrangementskalenderen og at valg 
og fravalg i arrangementer er gennem-
tænkte.

Samvær, hygge og noget i halsen er 
automatisk succes. Flest deltagere har 
”Gule ærter” mønstret med 80 personer. 
Så følger pølser i Åbæk, tøndeslagning 
hos Kajs MC og samt varme hveder 
o.s.v. Mindst deltagelse er der i flered-
ages arrangementer over større afstande 
med overnatning, hvor dog Touring 
Camp i juli enkelte gange har haft 

mange deltagere. Steens Harzentur må 
der dog også være noget særligt ved, da 
den altid overtegnes.

Men ellers har vi fundet ud af, at folk 
gerne i god tid vil vide, hvad turene 
drejer sig om og at der er interesse 
for oplysende ture gerne som den til 
Horsens Statsfængsels Museum hvor vi 
sluttede med kaffe is og kage på havnen 
i Snaptun. Vi har prøvet at tilstræbe den 
slags i arrangementskalenderen.

Så havde vi generalforsamling. Referat 
kan læses her under og de nye vedtægter 
er medsendt dette blad. 

Hilsen Poul

Priser på medlemmers arrangementer

Lars blev 50 år den 15. januar.

Klubben ønsker til lykke.                                        

Lars fik lidt til den søde tand.

Bestyrelsen har besluttet at hæve øvre-
grænsen for hvad der må indkræves for 
arrangementer afholdt af medlemmer 
for medlemmer. Øvregrænsen er hævet 
fra 20 kroner til 40 kroner. Hvis man 

er 20 personer kan max. gives 400 kr 
mod tidligere 200 kr. Kun General-
forsamling, grill i Åbæk, mølleløb og 
tøndeslagning afholdes fuldt ud af 
klubben.

Tillykke - tillykke
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Adelheid og 
Guffe har tilbudt 
at holde varme 
hveders aften for 
interesserede på 
denne dag.

Der er tilmelding 
på tlf.: 
74 63 26 48 eller 
20 25 60 48 
senest 3 dage før.

Parret var på 
MC tur til Tibet 
og kørte rundt i 
Himalaya. De vil 
fortælle om alt 
dette og vise billeder. Se på hjemme

Varme hveder aftenen før bededag  
d. 25/4 kl. 19

Nordjyllandsturen d. 26. til 28/4
Det er nord for Fjer-
ritslev. Se camping-
pladsens hjemme-
side hvis du kan. 
Luksushytten med 
bad og toilet koster 
efter hjemmesiden 
600 kr. pr. nat og 
der er plads til 6 
personer. Lav evt. 
en gruppe. Telefon-
nummeret er 98 21 
71 80 og adressen 
er Svinkløvvej 541, 
9690 Fjerritslev.

siden i Forum indsat d. 19/12-12 kaldet 
”God jul+Godt nyt år+Himalaya 2012”.
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Fortsætter side 6

Med udgangspunkt i dagsordenen blev 
det således:

1: Teddy Sztuk blev valgt til dirigent.

2: Formandens beretning:
Der orienteredes om dagens program.
Bestyrelsen er bemandet med kyndige 
personer, der hver for sig vil orientere 
om deres område.

Referat fra generalforsamlingen  
d. 25. november

Der var ikke indkommet forslag fra 
medlemmerne.

Første hovedtema var godkendelse af de 
nye vedtægter.

Andet hovedtema var regnskabet samt 
diskussion om evt. kontingentforhøjelse.

Ellers var der de sædvanlige ting fra år 
til år.

Det er i Østharzen, det tidligere DDR. 
Vi var der i 2011. Det er Hotel Zum 
Bären, Marktstrasse 21, Gernrode. Se 

Harzenturen
deres hjemmeside. Man skal melde sig 
til hos Steen på tlf.: 30 70 98 33 hur-
tigst muligt.
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Fortsat fra side 5

Tak til Kurt Olsen for tiden som sup-
pleant. Han ville ikke fortsætte. Kurt vil 
helt sikkert fortsat være en god støtte.
Til sidst: Tak til Erika og Leif for det 
store arbejde, de laver. De har påtaget 
sig alle de mest arbejdstunge ting.

3: Kassererens beretning:
Vi er 156 medlemmer. Det er et fald i 
medlemstallet på 11 medlemmer siden 
foregående år. Det er en almindelig ten-
dens i tiden. Der er gået mange ud; men 
vi har dog også fået mange ind.
Regnskabet blev gennemgået og godk-
endt.

Der var udsigt til underskud og det 
skulle der tages hånd om. Klubbens 
udgifter og deres sammensætning blev 
vist og gennemgået.

•	Ca.	40	%	af	udgifterne	går	til	afhold-
else af arrangementer samt delvise be-
talinger af entré mest vedr. kulturelle 
ting.

•	Ca.	30	%	af	udgifterne	går	til	klub-
bladets opsætning, tryk, kuverter, 
porto m.m.

•	Resten	går	til	almindelig	drift	samt	
evt. overskud.

Evt. kontingentforhøjelse ville være 
nødvendig, hvis serviceniveauet skulle 
bibeholdes samt med tanke om det 
forestående 50 års jubilæum i 2018.

Kassereren så nuværende kontingent 
som tilstrækkeligt, hvis der blev skåret 
ned på serviceniveauet således, at 
medlemmerne selv betaler for arrange-
menter.
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Efter nogen diskussion enedes man om, 
at klubben stadig betaler for særlige 
ting så som grill i Åbæk, hvor vi dog 
blev bedt om at undgå betjening af ikke 
medlemmer.

Der blev enighed om at fastholde 
kontingentet.

Bestyrelsen kigger på, hvor nødven-
dige besparelser skal ske og vil se på 
evt. oprettelse af konto til opsparing af 
midler til afholdelse af jubilæet. 

4: Turkoordinatorens beretning:
Væsentligste arrangementer blev 
gennemgået. Turkoordinatoren 
beklagede, at han af arbejdsmæssige 
årsager ikke kan deltage så meget, som 
han gerne ville.

•	Der	har	været	22	arrangementer.
•	Nye	forslag	til	ture	blev	berørt.
•	Der	var	fra	medlemmer	ønske	om,	at	

der for hver tur i kalenderen er oplyst 
formål og sted.

Problemet med regn på turdagen: Vi 
kan ikke gøre andet end vi hidtil har 
gjort. Aflyse hurtigst på hjemmesiden 
samt bede medlemmerne meddele hi-
nanden i påkommende tilfælde.

Der blev også redegjort for webstedet 
”Tour Start” og om hvad vi her kan 
hente af gode ting:

Tourstart er en hjemmeside med fokus 
på nem deling af oplevelser for mo-
torcyklister. Målet er en brugervenlig 
hjemmeside, hvor man kan finde 
inspiration til ture, ferier, andre klub-
ber, kaffemøder eller andre motorcykel 

relaterede aktiviteter. Alternativt kan 
man prøve at bruge TourPlan. Dette er 
et personligt værktøj, hvor man kan få 
adgang til personlige ture, planlagte ak-
tiviteter, gemte ting fra webstedet eller 
blot oprette dine egne planer.
TourPlan er enkel at bruge og med høj 
grad af GPS integration.

5: Webmasters beretning:
Hjemmesiden er meget besøgt.  Dette 
kan ses af det antal “views”, som står i 
forum.

Fra vores udbyder kan også hentes en 
analyse, som viser hvor mange, der ser 
og besøger vores hjemmeside.

Der er fra medlemmer foreslået en 
SMS-service, der kunne minde folk om 
arrangementer. Det er en god idé, men 
svær realiserbar. Vi har kun mobilnumre 
på de færreste og almindeligvis oplyses 
ikke om nummerskift. Desuden skal der 
være en person, der har tid til at vedlige-
holde alt dette.

I debatten om folks tvivl om hvordan 
man logges på hjemmesiden tilkende-
gaves, at vi efter anmodning gerne laver 
flere hjemmesidekurser.

Steen redegjorde til sidst for 
”Den store forårstur” til Harzen eller et 
andet sted.

Til sidst berørte Steen problemet med 
klubmærket (klister). De vil kunne 
købes til gule ærter d. 27/1-13.

6: Indkomne forslag:
•	 Fra	medlemmerne:	Der	var	ingen.

Fortsætter side 8
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•	Alligevel	var	der	diskussion	vedr.	
æresmedlemmer. Der var enighed 
om, at æresmedlemmer, som det også 
fremgår af vedtægterne, fortsat kan 
udnævnes, men af generalforsamlin-
gen.

•	En	skandale	åbenbarede	sig	for	os.	
Medlem nr. 139, Kaj Jensen er helt 
tilbage i 1970-erne udnævnt til æres-
medlem på grund af sine enestående 
resultater inden for international MC 
sport. På grund af stadige skift in-
den bestyrelsesbemandingen er dette 
fuldgyldige æresmedlemskab gået i 
glemmebogen. Ikke en gang den fore-
gående kasserer gennem 10 år kendte 
til det. Undertegnede kan dog efter 
nogen hjernemassage genkalde, at der 
i hine tider foregik denne udnævnelse. 
Her fra en undskyldning på klubbens 
vegne.

Fortsat fra side 7 •	Vedtægterne.	De	blev	vedtaget	med	få	
ændringer.

•	Kontingentstigninger.	Blev	afslået.	
Omkostninger skal tilpasses. Betaling 
til arrangementer skal have et eftersyn.

7: Valg til bestyrelsen m.m:
•	 Formand	Poul	Petersen	blev	genvalgt.
•	Webmaster	Leif	Andersen	blev	gen-

valgt.
•	 Suppleant	Jørn	Branderup	blev	gen-

valgt.
•	 Jørn	Maron	blev	nyvalgt	som	sup-

pleant.
•	Teddy	Sztuk	blev	genvalgt	som	revi-

sor.
•	Kaj	Hansen	blev	genvalgt	om	revisor-

suppleant.

8: Evt:
Poul redegjorde for resultater fra 
spørgeskemaundersøgelsen, hvor nu 61 
af 157 har svaret.

En lille en til halsen hvad er det? Det 
oplyses fra pålidelig kilde, at:

•	En	genstand	er	f.eks.	en	almindelig	
øl	på	333	ml	med	4,8	%	alkohol.

•	Denne	indeholder	så	hvad	der	sva-
rer	til	16	ml	alkohol	på	100	%	(er	
1,6 centiliter kaldet ”cl”).

•	En	almindelig	whisky	er	40	%	og	
der med ret fortyndet alkohol. Det 
betyder, at en genstand er 1,6 cl 
gange 100 divideret med 40 = 4 cl. 
En genstand er altså ca. 4 cl. (= en 
terning på 3,4 cm. på hvert led).

•	Danske	værtshuse	har	lavet	en	snyd-
estandard ved at kalde en ”lille en” 
for en genstand.

•	 En	dansk	værtshusgenstand	
er på 2 cl og det giver folk store penge 
for.

Alkohol og genstande
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Besøg hos Martin Poulsen i Bovrup

Søndag d. 14. oktober 
havde Jan lavet aftale 
med Martin Poulsen i 
Bovrup. Martin er en 
aktiv fyr med flair for 
en god forretning. Han 
er vest-midt-vestjyde 
og det hører man også 
på sproget. Martin er i 
følge ”MC Vinterhi”s 
hjemmeside deres 
formand. Vi lærte ham 
at kende som ejer af 
A-Farm i Tråsbøl hvor 
vi var til sydregionstræf 
d. 15. september.

Fortsætter side 10

Kat på Cad,

Laves lidt 1500 Gold Wing.
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Fortsat fra side 9

Der var forlydende om, at 
Martin Poulsen ikke var 
helt almindelig, i hvert fald 
hvad angår at være aktiv og 
med at skrabe ting sam-
men. Vi blev budt velkom-
men i anden omgang af en 
stor Cadillac i indgangen 
til hans haller. Motor-
cyklerne stod i række og 
jeg talte vist 15 styk i den 
første hal foruden em Mer-
cedes 600 med V12 i cab-
rioletudgave. Der var flere 
specielle biler og i særlig 
grad en velholdt ”Globus-
Taunus” sat op sammen 
med et par veteran benzin-
standere. I bagved liggende 
lokale var der også mange 
motorcykler samt 7 eller 
8 traktorer hvor for mig, 
den mest interessante var 
en 4 hjulstrukket MAN fra 
50-erne, måske en B18A. 
Ellers var der opkøbt utal-
lige modelbiler af enhver 
slags. Martin har det som 
hobby og hvis ikke man 
kan skaffe disse ting ved 
f.eks. forretningslukninger 
o.l. så vil det være umuligt 
at komme i nærheden af. 
Tak til Martin og hustru 
for den gode modtaglse og 
den dejlige kaffe med rul-
lepølse- og ostemad (tykke 
lag godt pålæg).

Hilsen Poul.

Globus Taunus ra 50-erne.

Martins daglige køretøj.

Lidt af hvert.
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Fortsætter side 12

Besøg d. 7. november hos Marcussen 
og Søn, orgelbyggeri i Åbenrå
Nu er jeg slemt stolt af en konusombyg-
ning, jeg har lavet til reparation af mit 
kardantræk o æ BMW. Men det kan jeg 
godt glemme. Hvad grunden er til det, 
viser sig her under besøget på orgelfab-
rikken i Åbenrå. Man bliver gjort bek-
endt med et billede af et pragtstykke af 
et arbejde som orglet i Grote of St. Lau-
renskerk i Rotterdam, Hollands største 
orgel, Europas største af den slags og 
jeg har aldrig set noget lignende. Efter 
sigende 24 meter højt, 12 meter bredt, 
8 meter tykt og knapt 8000 orgelpiber. 
Jeg måtte ydmyg gå der fra sammen 
med Iris, Finn Petersen, Bent Hansen, 
og Bent Holm ned på Kridt Caféen for 
at få en iskakao og en øl. Det arbejde til 
denne kirke er af en sådan karat, at det 
er kommet på forsiden af dette blad.

Orgelbyggeriet blev grundlagt af Jürgen 
Marcussen i 1806 i Vester Sottrup.
Sammen med sin kompagnon, Andreas 
Reuter, flyttede han i 1830 til det nær-

liggende Åbenrå til den adresse, hvor 
virksomheden stadig er. Sønnen, Jørgen 
Andreas Marcussen, blev i 1848 optaget 
i firmaet, der siden har båret navnet 
Marcussen & Søn. Orglerne leveres 
hovedsagelig til kirker og koncertsale 
og der er siden 1806 leveret over 1100 
orgler og de 400 af dem siden 1960.

Besøget på orgelbyggeriet kom nemt i 
stand, da jeg kender orgelbygger Jens 
Zachariassen. Jens har været i lære på 
stedet og er der stadig efter rigtig mange 
år.

Arbejdet foregår både hjemme og rundt 
i verden. Jens havde anekdoter fra enh-
ver afkrog.

Det første, der slår en er, at arbejdet 
i videste udstrækning er manuelt og 
orgelbyggeriet virker mere gammeldags 
end forventet. Det virkede som et 
møbelsnedkeri fra min barndom; men 

som vi skred frem i Jens’ 
interessante fremvisning, 
blev det klart, at orgelbyg-
ning er så speciel fra gang 
til gang, at man faktisk for 
hvert orgel kan tale om en 

Jens Zachariassen fortæller.
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Fortsat fra side 11

prototype. Man har arbejde nok 
og vinder hele tiden licitationer 
for næsen af orgelbyggerier fra 
den ganske verden. Jeg blev helt 
svimmel ved at høre om alle de 
tusinder af arbejdstimer, der ligger 
i selv ret almindelige orgler.

Jens fortalte på sin muntre måde 
og man kunne ikke undgå at 
trække på smilebåndet flere gange. 
F.eks. havde man lige leveret et 
stort orgel til Kobe i Japan. Så kom-
mer det alvorlige jordskælv her for kort 
tid siden. Man ringede der nede fra 
og fortalte, at det store orgel var faldet 
sammen til en højde af en meter og at 
de skulle bruge et nyt tilsvarende blot i 
jordskælvsikret tilstand. Den enes død 
den andens død; men det sagde Jens 
ikke.

Medarbejderne er specialister på hver 
deres felt; men også generalister. Bl.a. 
skulle alle kunne stemme orgler.

For øjeblikket arbejder man på et stort 
orgel til Musikkens 
Hus i Ålborg. Det er 
et af Danmarks aller 
største og skænket 
af ”Den (hovedrige) 
Obelske Familiefond”. 
Det er dem med CW 
Obel tobak, som min 

bedsrefar hele tiden røg. Han har altså 
ikke gennem sit enormt lange liv røget 
helt forgæves.

Turkoordinator Jan foreslog til næste 
år at tage en tur til Ålborg for at se på 
sagen.

Tak til Jens Zachariassen for den interes-
sante rundvisning og vi gav en flaske fra 
netop Ålborg.

Poul. 

Eget støberi og pladeværksted til orgelpiber. 

De unge mennesker 
lytter.

Damerne.
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Der var 19 fremmødte og arrangement-
et var af bedste kvalitet.

To glas gløgg og det snurrede i hovedet.

Det havde også kostet Ditte mange 
penge, så vi måtte af med 40 kr/snude.

Hilsen Poul

8. december: Julestue hos Ditte og 
Tonny i Bjolderup

Flere andre.

Damerne.

Deres hus.

Ejgil har fundet vej.
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Det var igen hyggeligt og særdeles overdådigt. Der er ikke plads til så mange og flere 
ringede forgæves, da der var overtegnet igen i år. Det anbefales: Ring straks du får 
novemberbladet næste gang.

Tak til Solveig og Kaj for arrangementet.

Visdom:
•	 Storm	P	sagde	for	mange	år	siden:	Mærkeligt,	at	disse	forfærdelige	tider	en	

gang bliver til de gode gamle dage.

•	 Politikens	”Hvem,	Hvad	Hvor”	2013:	På	vore	politikere	forstås,	at	vi	er	på	
falittens rand. Dette er ikke opfattelsen i udlandet. Her anser man Danmark 
for at have en stabil økonomi og for siden starten af 1980-erne at have ført 
ansvarlig økonomisk politik uanset regeringens farve. Danmark er økonomisk 
set ”sikker havn” og vi er på niveau med Svejts. Udlændinge sikrer deres penge 
i danske banker. Resultatet er rekord lave renter fordi pengene hober sig op 
og ingen vil låne. Den 5. juli 2012 sænkede Nationalbanken renten til minus 
0,2%.	Det	er	aldrig	sket	før.	Arbejdsløsheden	er	lav,	kun	godt	6	%	(folk	sendt	
på kursus er ikke med). Sydjylland er dog hårdere ramt på grund af megen 
fremstillingsindustri.

9. januar: Kaffe hos Kaj og Solveig i 
Mommark
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Fortsætter side 16

Året 1940, hvor Tyskland var i krig mod 
Frankrig og England, ville den røde 
arme grundet konflikt med Finland 
modernisere sit beredskab. 

Russernes militære motorcykeludrust-
ning var mildest talt forældet og der 
havde f.eks. været flere hængepar-
tier med produktionskvaliteten på de 
tidligere af militærets motorcykler. 
Den officielle version lyder således, at 
russere gennem det neutrale Sverige 
købte nogle BMW R 71 er, som de 
kopierede i flere versioner. 

Nu var det sådan, som tyskerne selv 
fortæller, at Tyskland og Rusland havde 
et nært samarbejde de første par år og 
årene før krigen. Den teknologi, som 
tyskere fik tilgængelig gennem bl.a. 
flyfabrikker, modtog Rusland kompen-
sation for i form af kanoner og andre 
teknologiske opfindelser fra Tyskland. 
Det var den såkaldte Hitler-Stalin pagt, 
som dannede grundlag for dette. 

Russerne fik bl.a. en Opel Kadett, der 
nu kører som en kopiversion i Rusland 
under navnet Moskowitsch 400. Denne 

kom dog først i produk-
tion efter 2 verdenskrigs 
ophør. 

Under de 2 landes bytteri 
frem og tilbage forly-
der det fra tysk side, at 
russerne fik div. papirer 
samt en komplet BMW 

Motorcyklen Ural
Fabrikater af motorcykler er der altså flere af. Der er meget store producen-
ter, som vi ikke møder så meget. Kina er f.eks. verdens største producent og 
den næst største er Indien. Det lyder meget naturligt; det følger indbygger-
tallet. Meget naturligt er Rusland så også storproducent og vi kender f.eks. 
Ural. Her er lidt om dette mærke og andre, der knytter sig til.

Der produceredes af Ural frem til slutningen af 2. Verdenskrig 9.800 stk. 
Den gamle 750 cc. side ventiler afløstes af en egenudviklet topventilet på 
650 cc. I 1966 var der produceret 500.000 stk. Årsproduktionen nåede i 
den bedste tid helt op på 200.000 stk. I 1975 var der produceret 1 mio. 
og i 1989 2 mio. stk. Det er da en succes. Produktionen fortsætter og som 
billederne viser, er der på de mest moderne skivebremser og det hele. Her er 
en del af historien:

BMV R71
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R 71 til fremstilling af russiske ver-
sioner. 

Hos BMW begyndtes produktionen af 
en ny type R75-version i 1941. Denne 
havde 4 frem og et bakgear kombineret 
med en høj og lav gearing samt træk på 
sidevognshjulet dog med differentiale. 
Den havde en høj totalvægt på ca. 500 
kg. Hjulene var de samme som fra 
VW jeeps. Det var en stor fordel på 
slagmarken. Samtidig opgav tyskerne 
at videreføre R71, endda efter forgæves 
forsøg med div. modificeringer bl.a. 
håndgreb og større benzintank.

Russernes første version af R 71 blev 
bevidst lavet med synlige forskelle som 
greb på skærme og en 22 ltr. tank; men 
ellers var alt det samme som på R 71. 
Det var et stort teknisk fremskridt for 
russerne. 

Disse små forskelle havde formodentlig 
en psykologisk virkning hos BMW. De 
tog i hvert fald deres R 71 ud af militær 
produktion for at fortsætte med R 75 
modellen. 

Boxer motoren, den svejste rør ramme, 
den lodret gående baghjuls ¬affjedring 
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(Plunger) og kardantrækket, blev dog 
ikke benyttet på senere modeller. 

Kopiering af flere dele, hvor der kunne 
manipuleres med teknik og design, kom 
der også en masse forbedringer ud af. 
Mange maskiner blev i starten produ-
ceret med største grundighed i flere 
forskellige udgaver for at finde ud af, 
hvordan den mest funktionelle maskine 
skulle skrues sammen. 

Fabrikken kunne dog ikke lave alle 
delene selv. Geardele, teleskopgaffel og 
aluminiumsdele fik fabrikken i starten 
leveret fra ZIS Automobilfabrikken i 
Moskva samt forskellige steder i Gorkij. 
I dag er der også underleverandører i 
Nishij-Nowgorod.   

Flere fabrikker kom til: I det sydlige 
USSR, nærmere bestemt Charkow anla-
gde man en fabrik mere. En cykelfabrik 
i Moskva blev samtidig også flyttet 
under samme tag i Charkow. På Lenin-
gradsværket byggede man en L-300 med 
øgenavnet Den Røde Oktober. Denne 
var en kopi af "DKW 300 Luksus ”som 
russerne helt sikkert fik i hænderne via 
"Hitler-Stalin pagten”. Produktionen 
af denne L- 300 nedlagde man nu og 
gik i stedet i gang med at fabrikere den 
nye M72 her (nok den grundmodel, vi 
kender). 

Tyskland i krig med 
Rusland:
I efteråret 1941, gik Tyskland i krig 
mod Rusland. Da kampzonerne nær-
mede sig industriområderne evakuerede 

og flyttede man flere fabrikker østpå. 
M-72 erens produktion, som var ved at 
komme godt op at køre uden man dog 
havde færdiggjort nogen endnu, flyttede 
man til GAZ automobil fabrik i Gorkij. 
Knap nok havde man fået maskin-
parken stillet op her, før man fik at vide, 
at den skulle flyttes et andet sted hen. 
Her på GAZ fabrikken skulle der nem-
lig bygges lette panserkampvogne. 

Under opstillingen af maskinparken et 
andet sted og umiddelbart før produk-
tionens opstart, fik man så besked om at 
flytte tilbage til Gorkij igen. 

I krig er mange ting kaotiske og al 
denne flytning frem og tilbage udspill-
ede sig over nogle få uger i vinteren 
1941.

I Leningrad havde man nu bygget en 
stor fabrik op. Produktionsapparatet fra 
fabrikken i Charkow (hvor der nu var 
færdiggjort 233 stk. M-72-er) blev også 
flyttet til Leningrad. Ved udgangen af 
1941 havde man i Gorkij her lavet 442 
stk. M-72-ere yderligere. 

”M” står for ”Motocikl” og ikke for 
”Molotov” som mange gange er påstået. 
Moskva-fabrikken fik lavet 1753 stk. 
inden de også fik besked om at flytte 
denne til den lille sibiriske by Irbit 
bag ved Ural bjergene mere end 1200 
km. øst for Moskva. Denne beslutning 
tog man, da man frygtede, at fabrik-
ken senere kunne blive mål for tyske 
bombefly. 

Fortsætter side 18
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Ved lrbit opførte man på en tidligere 
bryggerifabrik den ny motorcykel 
fabrik. 

Der var i denne bygning ikke plads til 
alle maskinerne. Så til at starte med 
foregik noget af produktionen udendørs 
indtil man fik lavet flere bygninger. 

Strømmen til fabrikken blev temmelig 
interimistisk leveret af en stor generator 
drevet af et damplokomotiv, man havde 
taget hjulene af. lMZ står for lrbitskij 
Moto Zawod, som oversat til dansk 
betyder lrbit Motor Fabrik. 

Fortsætter i næste nummer 
af Kubikken ...

Merethe, der sætter bladet op, fik en 
halv side til overs, og bad mig finde på 
et eller andet.

Da teksten i det foregående handlede 
om tysk/russiske relationer var dette 
billede passende. Det er på resterne af 

Berlin muren. De to karle til venstre er 
SMCC-medlemmerne Torben og John. 

Torben har adgang til en god lejlighed i 
Berlin, og det benyttede vi os af i nogle 
dage.

Poul

Tyske - russiske relationer!
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Kommende arrangementer
Februar 

Maj

Nærmere forklaring til Bolderslev 
rasteplads og stranden i Åbenrå. 

Rastepladsen ligger på Hellevad-
Bovvejen umiddelbart syd for 
Kohbergs Brødfabrik på den østlige 
side. Pladsen er anvist ved skiltning. 
Stranden i Åbenrå er altid Gammel 
Flensborgvej og ikke under sejlet.

April
Lørdag d. 6. april
er der køreteknisk kursus. Se side 19. 

Torsdag d. 25. april
er der varme hveder hos Adelheid og 
Guffe, Posekærvej 34 i Aabenraa.
Se inde i bladet om arrangementer.

Weekenden med lørsdag d. 27. april
er der Nordjyllandstur til luksushytterne 
i Svinkløv.
Se inde i bladet.

Søndag d. 10. februar kl. 14 
er der tøndeslagning hos Kajs MC i 
Sønderborg.
Kirsten og Peter Juhler kommer med 
tønde og slik.

Kristi Himmelfarsferien fra torsdag d. 
9. maj til søndag d. 12. maj
er der Steens Harzentur.
Se inde i bladet.

Besøg på orgelbyggeri i Åbenrå


