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Redaktørens rubrik

Redaktørens rubrik
iteter, og som vi ikke normalt kan få 
plads til. Denne gang tager vi hul på 
netop BMW. Ingen vidste vel, at det 
er et rent tilfælde, at vi har BMW i 
dag, og hvem skylder vi egentlig æren 
for det. Ja, læs længere omme i bladet. 
Jønne Branderup har jo allerede med 
Bornholmerens BMW givet bolden op 
i majudgaven af  Kubikken. 

Det kan jo skjules for vore øjne, at 
medlemmer af  SMCC også har bil. 
Mange har BMW bil, mange har BMW 
motorcykler og nogle har begge dele. 
Som vi efterhånden har vænnet os til, 
har vi i denne tid ikke det store udvalg 
i 1. hånds klubrelaterede historier. Vi 
må se en lidt anden vej og dykke ned 
i ting, som har knytning til vore aktiv-

Fra Leifs og 
Jans spontantur 

til Alrø.
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Jeg stopper som formand 
nu d. 1. august. Det er der 
megen fornuft i.
Væsentligst er, at min 
hørelse mildest talt er 
dårlig således, og det giver 
mig en del problemer.
Bare det at snakke i telefon 
------------.
Jeg ville til generalforsamlingen stoppe som 
formand, men blev på posten mod, at op-
gaver skulle uddelegeres. Det er sket som det 
er redegjort for i februarudgaven af  Kubik-
ken. Det har ikke været helt problemfrit, og 
om ikke rykket tænder ud, så dog rokket lidt 
ved dem. Uddelegering betyder også flere 
kaptajner og mere diskussion. Sådan er det. 
Men nu er det på skinner og som Karen 
skrev på mailen til mig allerede d. 4. februar, 
så hun frem til, at uddelegeringen skulle 
bane vejen for mere tid til at være bladreda-
ktør. Det sker nu i det, at jeg stopper efter 
18 år på formandsposten. Det giver de nye 
vedtægter plads til. Det er helt problemfrit. 
En suppleant indkaldes og bestyrelsen kon-
stituerer sig gældende frem til generalfors-
amlingen. Den nye bestyrelse skal nok lykkes 
med nye visioner og nye tiltag tilpasset den 
nye tid efter coronaen, så SMCC også i frem-
tiden vil fremstå som en af  Danmarks (ærlig 
ment) bedst fungerende klubber. 
Men ellers: Som det er almindelig kendt, 
var der til generalforsamlingen flertal for at 
bibeholde det forhøjede kontingentet på 200 
kr. Der var flertal for at klubben skulle finan-
siere en del af  flere aktiviteter. Ved et medle-
mstal på ca. 170 medlemmer er der ved 50 
kroner ekstra pr. medlem ekstraindtægter på 
8500 kr. Når man læser SMCC kerneværdier 
i skriftet med de nye vedtægter ses, at klub-
bens opgave også er, at vi alle skal have op-

levelser med kulturel værdi, så vi også bliver 
lidt klogere på livet. Det skulle gerne afspejle 
de ting, som vi giver tilskud til. Men lur mig, 
om der ikke gives lidt i forbindelse med 
hyggeweekenden i oktober i Rødekro. Men 
indtil videre er der sket det, at der er nedsat 
en tænketank bestående af  Karina (arrange-
mentsansvarlig), Karen (kasserer) og Steen. 
De vil udforme en politik og en plan ud fra 
arrangementskalenderen. Det skulle gerne 
resultere i, at der i Kubikken og på hjemmes-
iden fremkommer en generel retningslinje 
(automatik, om man vil) til de medlemmer, 
der ønsker midler. Til hvad gives og hvordan 
ansøges, hvor meget gives, hvordan gives 
pengene osv. Det er trods alt mange penge 
og må helst ikke være tilfældigt.  
Men ellers: SMCC har intet klubhus, men 
alligevel mange aktiviteter, der kører bedst 
under tag. Det er efterhånden gået op for 
mange, at Jette og Owe Johannsen har lagt 
rum til mange ting for os. Det er klubmøder, 
generalforsamling, julefrokost med mere. De 
er et stort aktiv for SMCC. Vi må også kon-
statere, at der hele tiden sker nye ting. Jette 
og Owe har solgt hele herligheden i Sjellerup 
og er nu flyttet til Sønderborg.
Bestyrelsens Karina har arbejdet med sagen 
og oplyser, at Bjarne Beck har meldt sig på 
banen med sit fantastiske domicil i Brystrup 
nord for Hellevad. Det vil vi høre mere om. 
Tak til Bjarne for initiativet. Bed om hjælp, 
hvis der er noget.

Hilsen Poul. 
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Runde fødselsdage mm. Vi har fået at vide:
• Solveig og Kaj, Høruphav, tidligere Mommark, har d. 10. april haft Guldbryl-

lup. Til lykke med det. SMCC har leve-ret en gave i form af  en fin købmand-
skurv.

• Knud Oluf  og Bitten, Bjolderup, har d. 1. maj haft sølvbryllup. Til lykke med 
det. Her er der også leveret en fin gave. 

Om nogle har fået ny motorcykler. 
Bent Jensen fra 
Genner har købt 
sig en ny Yamaha 
700 cc.
Peter L. Jakobsen 
fra Tønder har 
anskaffet en BMW 
K75S.
Bruno Kold fra 
Gesten kunne ikke 
nøjes med noget 
mindre end en 
BMW K1200LT.
Henning Nielsen 
fra Saksborg har 
købt en sprit ny 
Triumph Tiger 900 
(billedet på for-
siden).
Jørm Maron har fået en Yamaha 1200 Super Teneré. Han har været økonomisk og 
købt den i Tyskland.
Christan Franke Andersen har fået en BMW R1100GS. Han siger nu, at det er det 
bedste, der findes.
Jan ”kok” har købt en ny Yamaha Super Teneré. Her på billedet har han dog fået 
armene ned.

Om Mekanisk Museum Sønderjylland, Lundtoftvaj 6A, 
Hokkerup. 6340 Kruså.
Vi vil gerne støtte museet ved at oplyse om deres aktiviteter. Museet holder vet-
erantræf  og stumpemarked d. 31. juli og d. 1. august. Vi har fået sen besked; men 
håber, at dette Kubikken er ude så tidligt, at nogle kan nå at deltage.



Kubikken- 5Planlagte arrangementer

Stedet har i løbet af  ca. 180 år været 
højborgen for det danske sindelag over 
for fortyskningen.
Med 113 meter er det højeste punkt 
i det historiske Sønderjylland og er 
skabt af  isglet-chere gennem istider for 
25.000 og senere 15.000 år siden ved, 
at isen har skubbet ler op fra Lillebælt, 
hvorved forhøjningerne er dannet.
Om den nationale historie gælder, at 
enheden Slesvig-Holsten opstod om-
kring Chr. 1. og var en syg sag. Slesvig 
var dansk og der taltes dansk ned til 
en linje fra Eckerförde og Husum. Syd 
for, var det hovedsagelig tysk, der taltes. 
På grund af  for ringe opmærksomhed 
fra København, skete der en løbende 
fortyskning nord på. I begyndelsen af  
1800-tallet var der vågne folk, der tog 
sagen i egen hånd og begyndte at gøre 
noget.
Under et møde i Stændersalen i Sles-
vig by i december 1842, vakte det stor 
opsigt da først købmand Peter Hiort 
Lorenzen, Haderslev talte på dansk, 
derefter Nis Lorentzen fra Lilholt og 
Posselt fra Københoved, gjorde det 
samme. Tyskerne opfattede dette som 
en fornærmelse, mens dansksindede 
sønderjyder så det som en patriotisk 
sejr, og denne skulle fejres. Det ud-
mundede i en festlighed 21. februar 
1843 på en kro i Sommersted. Ved dette 
møde holdt gårdejer Laurids Skau en 
stor tale, hvorefter møller Hans Ivar 
Staal råbte; "Vi vil samles inden tre 
måneder". Dette udbrud forklarede han 
på følgende måde: Nogle patriotiske 
mænd fra hans egn, havde valgt at fejre 
d. 14 maj hvert år, for at hædre det 
kongelige reskript af  14. maj 1840, hvor 

dansk indføres i de offentlige forhold, 
der omhandlede kirke- og skolesprog. 
De havde udset sig Skamlingsbanken, 
hvor de havde sikret sig 7 tønder land 
som forsam-lingssted. De overraskede 
og begejstrede mødedeltagere ned-
satte straks et udvalg, der skulle samle 
de nødvendige 440 daler kurant. Det 
lykkedes efter et par uger. D. 18. maj 
1843 blev den første sprogfest afholdt 
på Skamling. Efter den tabte krig i 1864 
sprængte preusserne det opstillede sten-
monument. Nogle mennesker gemte 
stenene til bedre tider. Som betaling for 
nogle danske kongelige enklaver nede 
i Tyskland som Bismarck efter 1864 
beholdt, fik Danmark nogle sønder-
jyske sogne som erstatning, der ibland 
Vejstrup, hvorved Skamling lige præcis 
igen kom i dansk område og stenstøt-
ten kunne genrejses. Prøv at Google på 
Skamling, og du får mere at vide.

Om Ejgils tur til Skamlingsbanken, som vi skal 
besøge d. 19. september. Afgang fra stranden i Aabenraa kl. 11:

Ejgild
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Lørdag d. 25. september er der ”Sort Sol” med 
afgang kl. 16.00 fra Bolderslev Rasteplads.
Vi starter fra Bolderslev 
rasteplads kl. 16. Iris og Bent 
Holm vil igen i år tage os med 
på en fantastisk tur. Husk 
passet. Som sidst spiser vi hos 
Annelie Rasch, Osterdeich 76, 
25927 Neukirchen, telefon 
0049 4664 425.

Hytteweekend 1-3 okt. 2021 Spejdergården, 
Ringvejen 6A 6230 Rødekro
Vi har hytten fra fredag eftermiddag kl. 16 og I vil være velkomne derefter!
Deltager gebyr kr. 50,00 ink. alle måltider og en enkelt genstand til hvert måltid. 
Pengene indsættes på konto reg. 5397 konto 0242615 eller betales kontant til hytte-
weekenden. 
Kommer I forbi til kaffe og hygge er det gratis, men deltager man i et måltid, be-
tales kr. 50,00.
Drikkevarer kan købes mod kontanter. Tilmelding skal ske til Karina mobil 
60946465 eller Karen mobil 21771950 og er bindende og sidste tilmelding er  
d.27 sep. 2021.

Skaldyrsdag i Husum lørdag d. 16. oktober med 
afgang fra Bolderslev Rasteplads kl. 10.00.  
Poul arrangerer.
Vi kører til Husum ad nogle omveje og holder som sædvanligt pause med kaffe hos 
Raudzus MC-rorretning i Husum.
Vi går rundt på må og få ved havnen, og får det hele med. Hjemturen er individuel 
for de, der ønsker det.

Onsdag d. 27. oktober kl. 19.00. på Øster Højst Kro.
Det slås sammen med ”Sidste onsdag fra Åbenrå Strand”. Vi mødes ved kroen og 
tager dagens ret. Har man særlige ønsker, så hold øje med, hvad kroen kan servere 
og giv besked, når du tilmelder dig til Poul senest d. 25. oktober. Husk, at beskeden 
skal være på SMS med nr. 29855820 eller mail med adressen: poul.riis.p@gmail. 
com. De folk fra stranden, der ikke er medlemmer, aftaler med Bent Holm om 
deltagelse onsdagen i forvejen. Bent ved besked og fortæller om det. Er der dårligt 
vejr, kommer man bare i bil.
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Lidt generelt om afholdte arrangementer:
Varme hveder 
hos Karina og 
Bent d. 29. april:
Ja, SMCC har jo intet 
klubhus. Det er fravalgt for 
mange år siden. Det her 
er kun muligt, fordi vi har 
folk, der beredvilligt stiller 
rum til rådighed. Tak for 
arrangementet.

Der var dejlig pause på Binde-
balle gamle Købmandsgår og 
veteranmeeting i Tørskind grus-
grav sammen med alle "Mur- og 
Rumkunst"-professor Robert 
Jacobsens gigantiske kunstværker.

Tak også til Annette for det fine 
traktement i jeres garage.

Frank Madsen selv og Hans 
Assenholm. Flotte unge mennsker.

Tak til Frank Madsen for den dejlige tur d. 19. maj 
rundt i Egtvedområdet.
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For første gang var Bent og jeg med til 
mølle løb, det bliver ikke sidste gang. 
Vi startede med det helt store morgen-
bord i det mest rene og rydelige værk-
sted, som jeg har set. 
Det var ikke mange møller, vi så bortset 
fra vindmøller på afstand. 
Vi fik en god køretur ad mange små fin-
urlige veje. (hvis jeg var blevet efterladt, 
ville jeg ikke vide, hvor jeg var). 
I stedet for at se møller var vi inde 
hos mc Syd i Sønder Hygum. Der var 
motorcykler for enhver smag. Pascal 
forel-skede sig i en Moto Guzzi. 
Der var en livlig debat om de forskel-
lige motorcykler. Ikke fordi noglede 
manglede en ny mc. De fleste, der kører 
med fra SMCC har store, flotte og nyere 
mc'er. Men savle og diskutere kan man 
jo altid. 

Derfra gik turen videre over Ribe ad 
smalle og snoede veje med en is pause 
ved Kammerslusen. 
Det småregnede lidt, så Bjarne ringede 
til Minna i hjemmekøkkenet, for at få 
grillen op lidt før end planlagt. 
Da vi kom tilbage fra turen, var det hele 
klar til os. Gode grillpølser, med hjem-
melavet kartoffelsalat. Og for at det ikke 
skal være løgn, havde hun også lavet 
lækre brød torte. 
Der var ikke nogen, der kørte sultne 
hjem. Drikkevarer varer var der også 
nok af.
Klubben betalte gildet, men Bjarne 
havde lavet et fremragende arbejde, med 
indkøb og planlægning af  køreturen.
 Tak for det Bjarne. Ét meget tilfreds 
medlem med nr 538.

Se billedet på side 20.

Mølleløbet hos Bjarne Beck d. 12. juni. En tifreds 
Karina beretter.

D. 10. juni holdt Leif Jørgenen og Jan ”kok” en 
spontan pensionisttur til Danmarks største tartelet på 
Alrø.

Øen ligger i Horsens Fjord, og man skal om-
kring Odder gor at komme ad dæmningen over 
på øen.

Tak til Keif  og Jan. SMCC håber, at de vil lave 
mange flere af  disse arrangementer.

Preben nød det også.
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Sankt Hans grill på vingården i Genner d. 16. juni:
Mange kom i det pragt-
fulde vejr. Tak til Pia 
og Henrik for arrange-
mentet.
De ville ikke have noge 
kompensation for hvad 
de leverede, så Karen 
ville indlevere en present 
fra SMCC.
De lovede at ville 
gentage arrangementet 
næste år.

Det var så det, 
vi har nået 

indtil skrivende 
sund.

Der findes mindst 30 til 40 forskellige 
slags mil. Der er en historie bag hver.
Vi har en dansk sømil på 1851,11 meter, 
en svensk sømil på 7420,44 meter eller 
”Den internationale sømil” på 1852 
meter. Denne sidste blev besluttet på 
en international konference i 1929. 
Den internationale sømil kaldes også 
en ”Nautisk mil”, og den beregnes ud 
fra jordens omkreds, som man satte 
til 40.000 km. Man tog udgangspunkt 
i breddegraderne. Det er dem, der er 
parallelle med ækvator. Kører man 
billedlig talt f.eks. fra Nordpolen, ned 
over ækvator, via Sydpolen og retur op 
til Nordpolen har man kørt 360 grader 
rundt. Kilometertælleren angiver turen 
til 40.000km. Det giver 111,111 km 
mellem hver breddegrad på jordens 
overflade. Timer, minutter og sekunder 
på et ur er delt ud fra forholdstallet 60. 

Besserwisser: Om afstanden 1 sømil: 
Man delte de 111,111 km. på samme 
måde med 60, og kaldte denne vinkel 
til jordens centrum for et ”Bueminut” 
og det gav 1852 meter mellem hvert 
bueminut på jordens overflade, og det 
blev til en ”International sømil.
Men ellers ud af  flere:
International mil er en længdeenhed på 
1609,344 meter.
Dansk mil eller blot mil er en længdeen-
hed på 7532,48 meter.
Svensk og norsk mil er en længdeenhed 
på 10 000 meter. Mil er i dag en almind-
elig brugt enhed i disse to lande.
En engelsk mile er 1609,3 meter, og er 
lig med en international mil (altså ikke 
en intarnational sømil).
Amerikansk mil er en længdeenhed på 
1609,347 merer.
Hilsen Besserwisser. 
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Den utrolige redning af BMW:
Redaktøren fandt for et par år siden denne fantastiske historie om redningen af  
BMW. Historien viser også, hvorfor alle BMW-køretøjer fra ny af  har Varta 
batterier som standard.
Denne historie skulle i Kubikken. Den var dog på tysk, så jeg måtte til at over-
sætte. Men her i pensionistlivet lykkedes det. Læs her. 

I året 1959 er det slut med BMW. Det 
engang så stolte firma skal overtages 
af  Mercedes Benz. Men så etablerer 
Herbert Quandt sin kampvilje.

Dette er historien om et firma, der 
er kørt i sænk og om dette industri-
arvestykke, der på den tid endnu har sit 
mesterværk foran sig. I en afgørende 
fase finder mand og firma sammen og 
skaber et industrieventyr. Dette var af  
største betydning ikke kun for BMW 
og Herbert Quandt, men også for hele 
efterkrigstidens Tyskland.
Her har vi så firmaet BMW, hvis store 
styrke også er dets svaghed. Firmaet, 
med logoet, den blå / hvide propel, 
der siger så meget, som viser hen til, 
hvorledes det hele startede i 1916. Man 
byggede først flymotorer, senere motor-
cykler og så i slutningen af  20-erne, 
biler. Firmaets store stolthed er simpelt 
hen ingeniørernes fantastiske resulta-ter.
Efter den 2. verdenskrig mister BMW 
alle sine fabrikker i Østtyskland og 
undgår kun lige knap undergangen i 
Vest-tyskland. Først bygger firmaet 
som nævnt igen motorcykler, og snart 
bringer man efterkrigstidens første bil 
på markedet. Den skal blive kernen til 
den nye krise.
Den nye bilserie kaldes 500-serien. Den 
vinder skønhedskonkurrencer, har op til 
8 cylindre og kræver meget håndarbe-
jde. Den koster mere end 15.000 mark i 

en tid, hvor en månedsløn i mellemklas-
sen er 350 Mark. Oven i dette problem, 
måske fordi man har været arrogant, 
kommer den helt almindelige situation, 
som BMW’s historiker be-skriver: ”Det 
er ikke vores lykke, at vi sælger en bil; 
men om lykke derimod kan den kunde 
sige, der overhovedet har været heldig at 
have råd til sådan en bil”.
Allerede i 1953 trækker tabene fra 
bilproduktionen udbyttet væk. Garan-
tier og tilskud fra staten kan ikke blive 
ved. Men så får BMW fat i licens på 
produktion af  en blanding af  bil og 
motorcykel. Den kaldtes ”Moto Coupé” 
Isetta. Det var et mikro-køretøj, hvor 
hele forenden var en stor dør. Dværgen 
kostede 2250 Mark. Immer væk fik man 
tag over hovedet, og for mange cykel og 
knallertkørere blev dette køretøj til et 
socialt opstigningssymbol. I 1955 bliver 
Iset-taen til en salgssucces.
Tyskland oplevede det berømte 
”Wirtschaftswunder”, der satte alvorlig 
gang i den vesttyske økonomi. Som et 
ord-sprog siger, så æder en succes sine 
børn. Det vil sige, at grundlaget for suc-
cesen bliver overtaget af  den udvidede 
succes. Den normale forbruger er ikke 
længere tilfreds med Isettaen, men vil 
have en rigtig bil, eller i hvert fald f.eks. 
en ”Goggomobil” fra konkurrenten 
Hans Glas. Snart står de første Isettaer 
opsamlet på den samme plads som de 
foregående usælgelige luksusbiler. En 
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Fortsætter på side 12

videreudvikling er påtrængende nødven-
dig. Den man laver, bliver ikke nogen 
succes. Den nye 600 bliver en mislykket 
minivan med Isettaens fordør. Ingen vil 
have den. I 1956 lig-ger fabrikkens tab 
på 6,5 mio. Mark. Det er meget truende, 
når man ser på en lille aktiekapital på 30 
mio. Mark. Tabene stiger, BMW sidder 
simpelt hen i fælden. Man har luksus-
bilen, hvor man taber 4 til 5000 Mark 
på hver, og man har det mærkelige 
stedbarn, Isettaen, som ingen vil have. 
I middelklassen, hvor pengene tjenes, 
har man ingen ting. Man må fylde hullet 
op, man må skabe en helt ny bil, noget 
mere eksklusivt og hurtigere end det 
kon-kurrenternes; men det skal dog 
være til at betale for den normale for-
bruger. Man forsøger at få 35 mio. Mark 
lokket fra husbankerne, der er Dresdner 

Bank samt den Bayerske Staatsbank. 
Men de kvier sig.
Men udviklet bliver den lille BMW 700 
alligevel. BMW forhandlere rund om 
i Tyskland betalte simpelt hen. Bilen 
bliver  en lille smart sag, der kan fås 
både som coupé og som limousine. I 
september 1959 kommer bilerne på 
”In-ternationalen Automobilausstel-
lung” i Frankfurt. Udbyttet er simpelt 
hen 25.000 forudbestillinger. Men hvor-
dan nu med finansieringen af  denne 
produktion. På trods af  alle bestræbels-
er, er fabrikkens tab nu oppe på 15 mio. 
mark og gribbene venter på byttet, dvs. 
at nogle kan få fat på en billig fabrik.
Mercedes Benz, der var kontrolleret af  
industribaronen og vist Tysklands ri-
geste mand, Friedrich Flick samt chefen 
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for Deutsche Bank, Josef  Abs, erk-
lærede sig villige til at overtage BMW. 
Mercedes havde gang i forretningen og 
manglede kvalificerede medarbejdere, 
så situationen kom for dem i rette tid. 
En garanti, i hvert fald for at bygge bare 
en BMW-bil, ville de ikke give. Hvis der 
nu ikke skete noget helt ekstraordinært, 
ville BMW blive degraderet til under-
leverandør og en konkurrent ville være 
neutraliseret.
Så var der Herbert Quandt, der blev 
kaldt en tredje generations erhvervsled-
er. Hans bedstefar var tøjfabrikant i 
Brandenburgske Pritzwalk og hans far 
Günther, var en førende industrimand 
i Tyskland. I de vilde 20-ere overtog 
Günther kontrollen med batterifabrik-
ken: Accumulatoren-Fabrik AG. Her ud 
af  kom senere batterifabrikken Varta. 
Fabrikken havde succes. Udviklingen 
alle steder gik hen imod nye anven-
delsesområder for akkumulatorer. Man 
leverede alt steder, lige fra Norge til 
Indien. Dette batteriimperium bliver 
kernen i et voksende finansimperium. 
I slutningen af  20-erne overtager og 
sanerer Quandt også ”Berliner und 
Karlsruher Industriewerke” der tidligere 
var Deutsche Waffen und Munitions-
fabriken”.
Sønnen Herbert Quandt, født i 1910 
er både klog, begavet og næsten blind. 
Selv de bedste læger kunne ikke hjæl-
pe ham med dette handicap. Da han 
er 9 år gammel, dør hans mor. Hans 
uddannelse overtages hovedsagelig af  
privatlærere. På trods af  dette handicap 
dyrker Herbert vandsport og spiller 
klaver.
På et tidspunkt køber hans far godset 
Severin ved Parchim. Det skulle sikre 

den naturinteresserede søn til et sene-
re erhvervsliv. Han kunne være blevet 
f.eks. en dygtig hesteopdrætter.
Så sker der det, at hans ældre broder 
i 1927, på grund af  den spanske syge 
mister livet.
Godt nok har faderen med sin anden 
hustru, Magda endnu en yngre søn, 
Harald, der endnu er meget lille. Efter 
en skilsmisse gifter Magda sig med 
Josef  Goebbels. Harald er således i et 
par år vokset op i huset hos den senere 
pro-pagandaminister. 20 år gammel 
ledsager Herbert sin far på en verden-
srejse. Nu skal han alligevel træde ind 
i fami-lieforetagendet. Efter en del 
læreår andre steder, træder han i 1933 
ind i akkumulatorfirmaet og bliver i 
øvrigt sam-tidig gift. Efter arbejde som 
direktør i et datterselskab, træder han i 
1940 ind i moderselskabet med ansvar 
for per-sonale og markedsføring. Han er 
nu kronprins.
Gennem krigen bliver Quandt-kon-
glomeratet fortløbende mere og mere 
leverandører til krigen af  batterier og 
vå-ben. Da krigen ar slut, Tyskland 
ødelagt, er Herbert industrifabrikant 
og ikke engang 35 år. Han forsøger 
at holde sammen på imperiet medens 
hans far er interneret efter ordre fra 
de allierede magter. Retssagerne ender 
uden, at faderen bliver straffet. Familien 
fravælger Østtyskland efter krigen, og 
vælger Bad Homburg som deres nye 
hjem. Herberts yngre broder, Harald 
kommer efter krigsfangenskab også ind 
i firmaet. I 1954 dør Günther. Herbert 
bliver ansvarlig for akkumulatorerne og 
Harald for Karlsruhe fabrikkerne. Sam-
men fører brødrene i alt 17 fabrikker 
ind i fremtiden.
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Herbert Quandt er ikke kun fascineret 
af  speedbåde, men også af  sports-
vogne. Tidligt ser han automobilboomet 
komme. Familien samler flere andele 
af  Merceds Benz sammen, og Herbert 
Quandt ender som bestyrelsesmedlem 
i Benz. Her arbejder han sammen med 
Friedrich Flick, og sikrer familien endnu 
flere andele. Godt nok advarer flere 
førende industrifolk Herbert mod at gå 
for vidt. Herbert begynder at frigøre 
sig og køber sig ind i tabsforretningen 
BMW. Dette kan dog ikke hemmelig-
holdes, og Herberts brødre nedlægger 
veto. Herbert undersøger, om de har 
noget imod, at han manøvrerer for egen 
regning. Harald har ingen indvendinger 
og Herbert går sine egne veje. Herbert 
arbejder endda selv for, at Benz stiger 
ind i BMW. Til sidst ender det med to 

muligheder, hvoraf  den ene er, at han 
risikerer, at tabe alt. Han prøver at aftale 
en kapitalforhøjelse for BMW med 
Flick. Flick stiller hårde betingel-ser. 
Bl.a. skal Benz eje 75% af  den bayerske 
konkurrent. For at dette skal kunne 
foregå, skal BMW’s egenkapital først 
formindskes. Og for at senere få en 
forhøjelse skal tegningsretterne for de 
andre investorer udelukkes. Dette kan 
ikke tilfredsstille småaktionærerne, samt 
endnu det, at Benz vil reducere BMW 
til underleverandør. Herbert Quandt vil 
heller ikke; men alligevel forventer han, 
at generalforsamlingen d. 9. december 
alene på grund af  mang-lende alternati-
ver, vil sige ja. 
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Her er de så, de to: Et firma, der er 
nede og en 50-årig erhvervsmand, der 
selv endnu vil lave et eller andet stort. 
Quandt kører til München og følger 
fra de bageste rækker den mest intense 
generalforsamling vel i tysk historie. En 
fortrolig person ved siden af  beretter 
til en blinde mand, hvad der foregår. 
Stemningen har været spændt helt fra 
om morgenen. Bestyrelsesformanden 
fra Deutsche Bank, der har lukket 
kassen, ankommer. Direktøren for 
BMW vil ikke acceptere forehavendet 
fra Benz, og småaktionærerne lugter 

forræderi. Stadige tilråb og spørgsmål 
fra salen viser mistilliden. Aktivisten 
Erich Nold fører længe ordet. Han 
spørger hvorfor småaktionærerne ikke i 
det mindste kunne få gratisaktier uden 
stemmeret. Han langer ud efter banken 
og indirekte efter Flick. Han læser flere 
avisartikler op; men til hen imod efter-
middagen, er det uden resultat. Holdet 
af  magthavere synes at være urørligt.  
Så træder en modstander af  en helt 
anden kaliber op i ringen.

Fortsættes i næste nummer.

Fra Internettet:
Afdøde Hermann Salling, der ejede Dansk Supermarked (Salling, Netto, Føtex, 
Bilka mm), havde skrevet på bagvæggen af  sit simple kontor: ”Dybest set udspring-
er de mange møder af, at man ikke tør beslutte sig.”
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Telefonen stjæler mit liv:
Janus er et almindeligt menneske. Han er journalist ved Jydske Vestkysten og skriver 
d. 17. maj:
Det er ikke så slemt, tænkte jeg. To timer, maksimalt tre.
Da jeg tjekkede min skærmtid viste det sig, at jeg bruger over 5 timer om dagen på 
min telefon.
Det er sygeligt. Så lidt foregår der heller ikke i mit liv, at jeg kan retfærdiggøre 40 
timer om ugen til det. Ved nærmere eftersyn viser det sig, at det sociale medie 
Instagram tager hovedparten. Det er dumt. Jeg bruger bare appen til at lure på. Jeg 
sender intet.
Svaret er, at hele holdet af  kloge hoveder hos Tech-giganterne fastholder min op-
mærksomhed. Opmærksomheden er nemlig det dyrebareste, der findes.
Jo mere tid vi bruger der, jo flere reklamer ser vi og inden længe står vi med varerne 
i hånden.
De har hacket min hjerne, der styrer min tommelfinger, der automatisk swiper uen-
delige feeds igennem, indtil jeg skal på toilettet eller falder i søvn.
Jeg har nedsat min skærmtid med mere end 50% ved at fjerne notifikationer og 
de flotte farver. Jeg ved ikke hvad der er sværest at skære ned på af  smøger eller 
Smartphone. Jeg er afhængig af  begge dele.  

Fra Jydske 18. november. Motorvejsbroen over 
Kielerkanalen ved Rendsborg.
I Tyskland hedder den Rader Hochbrücke. Den er bygget i perioden 1969 til 1972 
og er nu i elendig forfatning.
De fleste SMCC-folk kender broen, og har benyttet den utallige gange på turene syd 
over.
Der er planlagt en ny og den skal tages i brug i 2029. Prisen er beregnet til 2,3 mil-
liarder kr. Det er dog en slat.
Broen, som den er nu, 
passeres hver dag af  
70.000 køretøjer.

Broens længde 1,5 km.
Vejstykket der skal bygges 

er 5,3 km.
54.000 biler i døgnet.
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Fra det engelske blad Classic Bike:
Det at tage på lidt længere ture med overnatning har tydeligvis eksisteret i flere år.
Tag nu Carl Stevens Clancy i 1912 til 1913, der kørte lige ved 30.000 km gennem 15 
lande på sin model 1912 Henderson 4 cylindres. Til at begynde med var også den 
amerikanske journalist og filmkritiker Walter Storey med. Han ville researche en rej-
sevejledning. Da de nåede Europa, stod Walter af  og Carl fortsatte alene. Cyklen var 
af  Hendersons første motorcykelproduktion, og den var remstillet med henblik på 
komfort og driftsikkerhed. Som standard havde den passagersædet foran køreren. 
Der meldtes ikke om tekniske problemer; men lidt teknisk indsigt har nok ikke ska-
det. Redaktøren har researchet lidt på Google. Hvis en Dollar stadig er 6,15 kroner, 
så er der solgt en Henderson 1912 på auktion fornylig til 3,1 mio kroner.

Ellers har vi den ukuelige Nick Sanders. Han har for år tilbage kørt jorden rundt på 
trædecykel. Fremme ved 1992 ville han igen, men på den nemme måde, nemlig med 
en Royal Enfield motorcykel. Det tog 138 dage. I 1997 gjorde han det igen; men på 
en moderne Triumph Daytona. Her kørte han godt 30.000 km på 31 dage og kom 
i Guinness Rekordbog (er 1000 km. om dagen og lyder godt nok voldsomt). Han 
lever i dag af, at organisere og føre grupper på jordomrejser.
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Hold op med at servicere børnene. Jydske 
Vestkysten 30. januar.
For os er det nok mere børnebørnene, vi ikke må servicere. Måske er de blevet vore 
små trofæer.
Vi iklæder de små mennesker tøj med mærker på, giver dem Ipads og kører dem 
til velorganiserede aktiviteter og servicerer dem med fredagsslik, og om de helst vil 
have A, B eller C samtidig med, at vi skåner dem for at få blå mærker. Moralen er, at 
børn ikke skal serviceres unødigt. Vi gør dem en dårlig tjeneste. Vores fornemmeste 
opgave er at få dem til at klare sig selv. Det ved ethvert pattedyr.

Priser på diamanter: Fra tekst-TV på DR. d. 12. 
november:
Nogle har så mange penge, at de giver dem ud til hvad som helst.
Diamanten ”Spirit of  the Rose” var på 14,8 karat og blev solgt for 168 mio. kr.
14,8 karat er knap 3 gram, og hvis den var en kugle, ville den have en diamter på 12 
mm.
Karat benyttes som enhed til at måle vægten af  ædelstene. Oprindeligt anvendtes 
johannesbrødkerner som vægtlodder, da de var relativt ensartede. En karat var 
vægten af  én johannesbrødkerne. Senere havde forskellige lande indført hver deres 
standardvægte for en karat. Som universel standard blev den metriske karat (der er 
= 0,2 gram pr. karat) indført i 1913.
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August
Onsdag d. 4 august kl. 19.00 
Er der den traditionelle grillaften på 
Åbæk Strand. Karina og Karen fra be-
styrelsen laver arrangementet. Vi håber 
som altid på godt vejr.

Søndag d. 15. august  
laver Jan ”kok” og Poul en Sydslesvig 
tur. Afgang fra Bolderslev rasteplads kl. 
10.00.

September

Holde øje med, hvad der gælder om coronapas.

Søndag d. 19. september  
er tur til Skamlingsbanke. Vi starter kl. 
11.00 fra stranden i Åbenrå. Se inde i 
bladet.

Lørdag d. 25. september  
er der ”Sort Sol” med afgang kl. 16.00 
fra Bolderslev Rasteplads. Se inde i 
bladet.

I Weekenden, hvor d. 2. oktober  
indgår er der hyggeweekend i spejder-
hytten i Rødekro. Se inde i bladet.

Lørdag d. 16. oktober  
er der skaldyrsdag i Husum. Vi starter 
fra Bolderslev rasteplads kl. 10. Se inde 
i bladet.

Onsdag d. 27. oktober  
er der den traditionelle bespisning på 
Øster Højst Kro kl. 19.00. Se inde i 
bladet.

Oktober

Nogle af  andres arrangementer (man skal selv holde nærmere øje med tider, 
steder og corona):
• Hokkerup mekaniske Museum d. 31. juli og 1. august. Vetrantræf  og 

stumpemarked. Lidt sen oplysning her.
• Alstræf: 20. til 22. august.
• Rømø Motorfestival: Der står d. 21. august på Google. Hold selv øje med 

det. 
• Pantherstræf: 27. til 29. august.
• Alsløbet d. 28. august fra kl. 9.00 fra Euromaster på Nørrekobbel i Sønder-

borg. 
• Højer fåremarked 2. weekend i september. Hold selv øje med, om det kom-

mer til at passe.
• Medelbyer Oldtimertreffen. Det er 12. september fra kl. 10.00. http://www.

oldtimertreffen-medelby.de/. Det er 8 km kørsel fra Sofiedal grænse nær 
Padborg og til Medelby.

November
Onsdag d. 3. november  
er der klubaften. Mere om det i novem-
berbladet. 
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OBS:
Hvis det øser ned aflyses turene.  
Se hjemmesiden eller kontakt  
arrangøren, hvis du er i tvivl.

For flere arrangementer er der yder-
ligere information inde i bladet:

Praktiske oplysninger:
Hvor der er krav om tilmelding:
Hvis andet ikke er anført så hos Karina på: Se side 2.  
Indtalte beskeder gælder ikke. Det er for usikkert.
Hvor ikke andet er anført gælder, at sidste tidspunkt for tilmelding er tre dage før.

Hvis medlemmer holder et eller andet med f.eks. fortæring:
20 kr. pr. person for f.eks. kaffe og ostemad. Hvis ekstraordinært flot med cognac 
så er højst 40 kr.

Nærmere forklaringer til 
mødesteder.
Nærmere forklaringer til mødesteder.
• Bolderslev Rasteplads ligger på 

Hellevad-Bovvejen umiddelbart 
syd for Kohbergs Brødfabrik på 
den østlige side. Pladsen er anvist 
ved skiltning.

• Stranden i Åbenrå er altid parke-
ringspladsen ved Gammel Flens-
borgvej og ikke under sejlet.

• Rulletrappen er Tysklands første 
parkeringsplads ved kørsel over 
grænsen fra Kruså.

Fra Bindeballe til Frank Madsens pensionisttur.

Kørsel fra Åbenrå strand 
kl. 19 på onsdage: 
Husk de ugentlige onsdagskøreture 
fra parkeringspladsen over for strand-
en i Åbenrå.  
Sidste gang d. 27. oktober.
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Karina på vej. Fra Bjarne Becks 
Mølleløb.

Bestilling af  Cap’s mm.
På grund af  uklarhed m.h.t. sweatshirts og t-shirts er der for nu-
værende ingen procedurer. Vi kan anbefale selv at anskaffe trøje og 
selv at sy stofmærke på, eller snak med Allan..
Følgende kan bestilles ved henvendelse til: 
Allan Michelsen, acmichelsen@gmail.com, mobil: 25137914

Cap'en er sort med hvid og røde striber og SMCC-logo  
broderet foran. Denne i sig selv koster kr. 125,-

Vil man have navn på siden, kan vi også være behjælpelig med dette 
mod en merpris på kr. 30,-

SMCC klistermærke koster kr. 5,-   
SMCC stofmærke koster kr. 25,-
SMCC oplukker koster kr. 30,-

Om at handle lokalt 
Kaj MC i Sønderborg har været et 
stort aktiv for vores klub. Kaj selv 
er æresmedlem, og det skyldes hans 
utrættelige indsats som roadracingkører 
med SMCCs logo på raceren over alt 
Europa. 
Den ærede titel kom til, da Kaj allerede 
i de tidligste tider blev nordisk mester. 

Den ærede søn Kasper og flere gange 
danmarksmester i motocross. Han har 
overtaget forretningen fra ”de gamle” 
og har fortsat med at servicere SMCC 
til Mølleløb og tøndeslagning samtidig 
med, at han har meldt sig ind i SMCC. 
Dette er en god grund til for os SMCC-
ere at handle i Kaspers butik.


