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Redaktørens rubrik

Redaktørens rubrik og lidt om læserbreve:
Der har været 13 arrangementer i 
denne bladperiode, der skal skrives om. 
Vi ser, hvordan, det kan lade sig gøre.
Længere nede har Karina begavet 
Kubikken med historien om hendes og 
Bents sommerferietur til Holland og 
Tyskland.
Jeg har åbnet for plads til læserbreve.
Så derfor: Har du noget på hjerte også 
af  af  generel karakter, så fat din com-
puter og send dine tanker til Kubik-
ken. Erfaringen fra andre medier er, at 
medlemmernes eller deres pårørendes 
læserbreve læses før alt andet. Min 
mailadresse er: poul.riis.p@gmail.com.
Deadline er ændret - se nedenfor.

Det værste: Vi mistede vor bedste ven 
Ejgil. Han var ikke færdig med livet og 
vi savner ham.
I skrivende stund er efteråret kommet 
ind over os. Vi er på ingen måde gået 
i hi, og da slet ikke nu, når coronar-
estriktionerne i landet er nu sat ud af  
kraft. Der har været godt gang i som-
merens aktiviteter, selv da de nævnte 
restriktioner mange steder endnu var 
gældende. Den aldersgruppe, som 
SMCC repræsenterer, er stort set vac-
cineret. Efter avisen i dag er de vacci-
nerede beskyttet som 10 til 1 i forhold 
til den samme gruppe uvaccinerede.

Ejgil var slet ikke færdig 
med livet; men som en sagde: 
Utroligt hvad den mand fik 

ud af  livet.



Kubikken- 3Planlagte arrangementer

Intet særligt om SMCC fra den reorganiserede bestyrelse.
Man må formode, at bestyrelsen regner med, at medlemmerne ved, at forslag, der ønskes 
behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senes 14 dage før general-
forsamlingen. Kontakt Steen i tvivlspørgsmål.

Taksigelse:
På vegne af  Line og familien ved Ejgil's bisættelse 28/7-2021 meddeler Allan:
Hjertelig tak for overvældende deltagelse og bidrag ved Ejgil's bisættelse samt deltagelse i 
kortegekørsel på hans sidste MC-tur.

Om nogle har fået nye køretøjer.
Marcus Beck: Suzuki V-Strom 650. 
Svend Svennesen har købt sig en flot og velholdt MG bil. Det er en grøn ”B”-er.

Dødsfald:
Medlem Ove Julius fra Broager er død i en alder af  74 år. Ove døde d. 3. oktober. Det stod 
at læse i Jydske Vestkysten et par dage efter. Han havde været enkemand den seneste tid 
og i perioden efter, har vi ikke set så meget til ham. Ove var uddannet saddelmager og har 
arbejdet med det i nogle år. Senere har han i sit arbejdsliv beskæftiget sig med flere forskel-
lige ting. Ove hørte til kredsen af  helt gamle medlemmer, og Jørn Branderup har endda kørt 
trial sammen med ham i halvfjerdserne. Ove gjorde ikke meget væsen af  sig. Som hjælper til 
lokale arrangementer som ”Oldtimeren” i Gråsten, var han altid på pletten. Ove havde mange 
motorcykler. Der var Honda, Nimbus, tyske totaktere og Vespa scootere. Vi vil ikke glemme 
Ove.

Leder:

Specielt om planlagte arrangementer:
OBS! Kr. Himmelfart 2022 går til Harzen!
Grundet covid19 kan jeg ikke oplyse den nøjagtige pris; men det bliver ca. samme pris som 
sidst.
Enkeltværelse ca. 1440,- og dobbeltværelse ca. 1680,-.?
Den nøjagtige pris oplyses på hjemmesiden, når jeg har den!
Tilmelding skal ske på telefon 30709833, og indbetaling skal ske snarest, men senest 
søndag den 9. januar 2022, på konto 9737 8845606154 - Frøs Sparekasse.
Husk navn på indbetalingen/overførslen!
Hilsen Steen H. Eriksen - 30709833 - stonibmw@stofanet.dk

Der er ikke fremsendt til redaktøren noget specielt at skrive om vedr. fremtidige arrangement-
er ud over, hvad der er anført i selve arrangementskalenderen bag i bladet.
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Det, der er flest af  er onsdagsturene fra stranden i Åbenrå.
Turene var oprindelig SMCCs arrangement; men gik lidt i glemmebogen efter 
utallige år. Medlem Bent Holm genopfriskede afgangene fra stranden, og de er 
meget velbesøgte. De afgår kl. 19.00 og ender et besluttet sted, hvor man kan få lidt 
forfriskning samt snakke om alt og intet. Er der dårligt vejer med regn, er de eneste 
deltagere de seje gutter, Hans ”Malabar” og Bruno fra Vejen-kanten og ind i mellem 
også Karen.

Afgang d. 8. september i godt vejr.

Lidt generelt om afholdte arrangementer:

Læserbreve:
En god idé til overnatning i København.
Redaktøren har været til 75-års fødselsdag i København. Boede på B&B på Tegl-
strupvej 19 i Emdrup. Det er kun ca. 4 km. nord for Nørrebro. Mailadressen er: 
bettys.catering66@gmail.com
Det var ikke ret dyrt og morgenmaden var god. Bettina er kok. 
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Steens jordbærtur d. 4. juli:
Steen havde planlagt en fin tur rundt i 
Sønderjylland. Vi startede fra stranden i 
Åbenrå og kørte nord på. Den gik med 
at ”sætte af ”. Vi døjer ofte med, at pro-
cessen slår fejl. Det gjorde den for os, 
og undertegnede var årsagen. Lars plejer 
at være bagstopper. Det var han så ikke 
denne gang. Jeg havde med mine dårlige 
ører ikke opdaget dette. Jeg var ”sat 
af ”, Lars kom forbi, og jeg kørte efter. 
Under vejs mod nordvest fra Hoptrup 
opdagede ret snart problemet og fik 
vendt. Da var det for sent. Bagenden 
var svinget af  den modsatte vej. Jeg fik 

pr. telefon fat i Vibeke i denne gruppe 
og fik dem stoppet. Hun vidste, at vi 
skulle til Tørning Mølle, og vi mødtes 
så der. Der efter tog vi til Frederikshøj 
og så på de flotte efterladenskaber fra 
Genforeningsfesterne, der havde været 
kort tid forinden.
Tilbage til jorbærmanden gik det og han 
havde lavet et fint arrangement specielt 
for os. At det kun var for os skyldtes 
coronaproblemerne, som folk åbenbart 
efterhånden helt har glemt.

Poul

Takt til Lilian og Henning for det flotte 
arrangement. Det er blevet en mægtig 
succes og samler de medlemmer, som 
vi har på Als. Arrangementet er derfor 

Jordbærspiserne er samlet.

vigtigt for SMCC. Bare se alle de motor-
cykler på billedet.

Se billede side 23..

Grillaften i Guderup d. 14. juli:
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Touring Camp d. 22. juli:
Her ver der også troppet en hel del medlemmer op. Vi plejer efterhånden at være 
der sammen med ”Flagermusene” fra Åbenrå. Det foregår mest ved, at folk hyg-
ger sig. Der var også en fællestur, som redaktøren ikke var med på. Jeg tog ned til 
Ebeltoft Gårdbryggeri. 
Det var en skuffelse. 
Bryggeriet har lukket for 
udskænkning. Det skyldes 
vist deres store kunder, 
der jo er restauranter i 
området, og som føler 
sig generet af  det. Jeg 
kørte til Ebeltofts østlige 
bygrænse, hvor jeg i en 
bod fik ”fish and chips” 
samt en Gambrinus fra 
Skive Bryggeri. 

Steen og jeg tog en tur væk 
fra hurlumhejet. Vi er 

på museumsbanegården i 
Allingåbro.

Grill i Åbæk d. 4. august:
Tak til Karen for det flotte arrangement. Grill Åbæk er altid en stor succes. Det er 
her, at der kommer 
flest på motorcykel 
af  alle vore arrange-
menter. Deltager-
mæssigt slås det kun 
af  ”Gule Ærter” i 
Kværs i januar; men 
det er noget helt an-
det med et helt andet 
klientel.

Thorkild, Bruno, 
Malabar og Mike. 
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Tak til Leif  M. Jørgensen og Jan N. 
”kok” Larsen for det interessante ar-
rangement. Det var nok mest præget 
af  Jan og tog udgangspunkt i han 
berøringsflade i gruppen af  ”seriøse 
plaffere” (jægere). Jan går nemlig ind i 
mellem på jagt, og får en masse venner, 
også i den (kaliber) branche. Det var 
derfor Jans venner, deres faciliteter og 
venlighed, som vi kunne benytte os af.
Vi tog afsted og mødtes til kaffe og os-
temadder hos Jans ven, Gert Richelsen. 
Gert har haft en del af  sit arbejdsliv 
som pelsdyrsekspert i Sønderjyl-
land, og vi havde faktisk en hel del 
fællesbe-kendte. Senere har han været 
driftsleder hos Danmarks Jordbrugs-
forskning i Foulum ved Viborg, I dag 
er det Århus Universitet. Men han er i 
dag pensioneret. Gert bor skønt i den 
dejligste natur ved det gamle fiskerleje, 
”Stinesminde”, som hele området i 
virkeligheden hedder, og som ligger på 
nordsiden af  Mariager Fjord, over for 
den gamle by Mariager, lige midt mel-
lem Hobro og Hadsund.
Vi skulle dog slet ikke være hos Gert, 
men hos Thomas Christiansen, der 
havde et huskompleks i et større 
område, hvor der også var shelter til 
vor beboelse. Familien ”Thomas” var 
udrejst, så vi havde det hele for os 
selv. Jan havde arrangeret fællestur til 
Ålborg Bugt, gennem, Lille Vildmose, 
samt Rold Skov. Vi kørte denne tur om 
fredagen.
Fredag aften var der festmiddag arran-
geret af  Jan og Leif. Der var indkøbt 
kylling med alskens tilbehør, stegt over 
bål, a la trillebør, det sidste for at holde 

Tilberedning af  forskelligt den første aften.

Festaften med spisning sammen med Jans venner.

Sheltertur til Hobro fra torsdag d. 5. 
august til lørdag d. 7. august:

på varmen. Der var kø for at hjælpe 
til. Knud Oluf  var børbålpasser. Til 
aftenselskabet var også indbudt naboen 
Karl Vorre Jørgensen, der også var en 
god bekendt af  Jan og ven til Gert. Karl 
boede i noget i retning af  et slot. Lars 
holdt gennem hele arrangementet det 
kontrollerende overblik over området 
med sin drone styret over telefonen. 
Fantastisk hvad motorcykelkørsel alt 
kan føre til.
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Så kommer vi til det, der er hele grun-
dlaget for SMCC, nemlig netværket og 
dets pleje. Christian bor i de flotteste 
omgivelser på den flotteste ejendom 
og har den flotteste BMW motorcykel. 
Børnene er rejst for længst, idet han 
har den alder, som de fleste af  os har. 
Christian bor med sin kone på stedet. 
Vi ser ikke Christian så meget; men jeg 
ser ham hver gang, jeg kommer med 
Kubikken og ringer på hans dør. Det 
er sådan, at Christian har svært ved at 
komme hjemme fra, og det er ikke så 
nemt at deltage i vore arrangementer. 
Jeg spurgte, om han var interesse-ret 

Grillaften d. 11 august hos Chr. 
Skovmand på Sebbelevmark:

i at holde et grillarrangement af  den 
type, hvor han kun skal levere grillkul 
og varme, og at gæsterne tager alt andet 
med selv. Det var ham en glæde, hvis 
det hunne lade sig gøre. Vi fandt efter 
lidt ”fremogtilbage” den aktuele dato og 
jeg håndplukkede et antal medlemmer, 
og vi kørte progremmet. Det gik så fint, 
at Christian tilbød at lade arrangementet 
blive en tilbagevendende begivenhed. 
Vi fik alle til slut lommerne fyldte med 
valnødder.

Poul

Peter Rudolph og Hans Skrydstrup kører ind.   



Kubikken- 9Afholdte arrangementer

I turkoordinator Karinas basis arrangements-
kalender fremgår, at der er er Sydslesvigs-
arrangemet ”medio august”. Det er egentlig 
”Honda 4-Cylinder Klassik” træf  i Tarp / 
Eggebek syd for Flensborg, som jeg står for. 
Coronaen har stoppet det, og så er det, at Jan 
springer til og vil gerne hjælpe med noget andet. 
SMCC står jo i virkeligheden også for ” Never 
give up”. Også af  den grund har vi bibeholdt 
alle planlagte arrangementer i hele coronatiden, 
og kørt de, der var mulige. Vi laver nu en 
planlægning d.v.s. en køretur rundt i Slesvig d. 
12. august og får en alternativ tur sat i system.
Det skulle være en kulturel tur, 
der opfylder SMCCs kernevær-
dier om kultur, og hvor så 
SMCCs klubkasse yder bidrag.
Jan er en ”Good Fellow” for 
SMCC. Den opmærksomme 
læser vil opdage, at han faktisk 
igennem sin medlemstid har 
arrangeret utallige ting. Nu 
har han imidlertid fået en meget 
fornem motorcykel, nemlig en 
hunde dyr Yamaha XT1200Z 
Super Ténéré, som han godt nok  
har fået til en fornuftig pris. 
Vi håber alle, at han stadig 
vil føle sig godt tilpas bland 
os almindelige mennesker 
i SMCC. Men lad os nu 
komme til sagen. 

Vi tager så på dagen, 
d. 15. august på muse-
umsbesøg i Hedeby-
museet i Haddeby og 
på studietur til Slesvig 
Domkirke, for at se den 
milliondyre restaurering 
af  kirken. SMCC betalte 
indgangsbilletterne til 

Jans og Pouls Slesvig tur d. 15. august:
Hedeby museet. I sær den sidste del var 
en succes. Det skyldtes en medarbejder 
hos kirken, der syntes, at vi var interes-
sante og gode besøgende med gode 
spørgsmål. Derfor lavede han en special 
SMCC-rundtur, som for deltagerne var 
ganske uforglemmelig. Ja, desværre. Jeg 
opdagede det ikke; men Knud Oluf  var 
ganske betaget af  denne rundhåndede 
gestus.

Fundne smykker fra vikingetiden

Vikingeskib..
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På grund af  for meget stof  er denne beretning udskudt til februarnummeret.

Ejgil Memorial d. 19. september til 
Skamling:
Som berettet om i august-num-
meret af  Kubikken, havde Ejgil 
denne dag planlagt en tur til  
Skamling. Ejgil nåede det ikke 
idet han døde d. 20. juli i en alder 
af  93 år. Derfor hedder turen 
”Ejgil Memorial”. Turen kørtes,  
og der var mange med. Vi fik  
efterset området, og vi godkend-
te de store investeringer på 
banken. Bag efter nød vi livet 
nede i caféen. Restauranten var 
overfyldt af  gæster fra de mange 
busser. De har nok haft forudbestilt.

Vores Elbentur d. 24. til 30. august:

Efter lange gå ture.

Jan og jeg havde planlagt turen. 
Vi tog lige en tur omkring Pad-
borg Park, for at se, hvad det er.
Ja, vi så jo ikke en eneste stær i 
fri natur. Men vi hyggede os med 
at vente. Kl. ca. 19 opgav vi at se 
stæreflokke, og vi kørte ned til 

Sort Sol d. 25. september:

Annlie Rasch i Neukirchen for at få 
en schnitzel, is og kaffe.

Hos Annelie Rasch..

Lotte fortæller, hvorfor der ikke er nogen 
stære. 



Kubikken- 11Afholdte arrangementer

Tak til turkoordinator Karina og 
kasserer Karen for at arrangere dette 
arrangement. Vi har kørt det i et par 
år og aldrig har vi da været så mange. 
Også tak til medlem Christian Franke 
”krumtap” Andersen og Inger for at 
skaffe dette fantastiske Blues band med 
deres fantastiske musik. De ville simpelt 
hen spille gratis, fordi Christian havde 
lavet guitaristens motorcykel uden at 
ville have noget for det. Alligevel lod 
Karina hatten gå rundt, og der blev 
indsamlet en skilling til bandet. Week-
enden foregik ved, at der åbnedes kl. 
16.00 om fredagen. Man betalte 50 kr. 
for deltagelsen hele weekenden, eller 
for noget af  den til samme pris. Ikke 
medlemmer betalte 100 kr, og det var i 
realiteten medlemmets samlever. Freda-
gens aftensmad var Karens fantastiske 

Hyggeweekenden d. 1. til 3. oktober. 
Over 50 havde meldt sig på:

aspargessuppe. Lørdagens festmiddag 
var indkøbt oksesteg med gammeldags 
hvidkål og brun sovs. Sådan er det i 
himlen tror jeg. Vin, øl mm kostede 5 
kr. pr. genstand. Omkostninger til ar-
rangementet betaltes af  det på gener-
alforsamlingens besluttede forhøjede 
kontingent til netop sådanne ting.

Orkesteret spiller

Hygge i 
salen.



-Kubikken12 Afholdte arrangementer
Medlemmernes indsendte historier:

I uge 31 skulle vi have været en tur til 
Holland, nærmere bestemt til træf  hos 
Motorclub de Gasschoeve i Hardenberg 
i dagene 6-8 august. Vi var ca. 8 per-
soner fra SMCC, der skulle have været 
derned. 
Der var forhåndstilmelding pr. mail og 
forudbetaling. Dog ingen betaling for os 
danskere. Det var de Hollandske myn-
digheder, der mærkværdigvis krævede 
det på den måde. Poul og Steen bestilte 
i øvrigt Bed and Breakfast. 
De tyske myndigheder ville også se 
vores vaccinationspapirer, og hvis 
der skulle spises undervejs, var det en 

Karina og Bent har været på ferie i Tyskland og 
Holland. Karina skriver:

fordel at installere appen Luca hjem-
mefra. Med den får man nemlig sikker 
personlig kommunikation med f.eks. 
myndigheder. 
Desværre trak de Hollandske myn-
digheder pga. corona tilladelsen til 
arrangementet hos Gasschoeve tilbage. 
Bent havde jo bestilt ferie, så vi måtte 
finde på noget andet. Det blev til et par 
dage i Dodenau i nærheden af  Kassel 
og med afslutning i Holland. 
Vi havde hørt så meget godt om et 
mc-venligt hotel i Dodenau ved navn 
Gasthof  Arnold. Der var ca 620 km til 
Dodenau, så der var tid til flere pauser 
undervejs, hvor vi nød vores kaffe og 
madpakke foruden vores uundværlige 
smøger. Dejlig kørsel på både motor / 
landevej. Lækre veje og sving omkring 
Kassel. Men Bent så forkert på sin 
GPS, så vi drejede af  for tidligt. Vi kom 
på en mindre og smallere vej, hvor det 
ene sving afløste det andet uden nogle 
lige stykker. Der kom min Guzzi og jeg 
på arbejde. (mange små sving er ikke 
min stærke side.) jeg åndede lettet op, 
da vi ankom til hotellet. 
Gasthof  Arnold er et ganske almind-
eligt sted med krostue, spisesal, værelser 
og hyggelig gårdhave. 
Motorcyklerne kom i garage, og vi fik 
en fin lejlighed på den anden side af  
vejen. 
De var endnu ikke kommet rigtig i gang 
efter nedlukningen, så der boede kun få 
mennesker her af  en del håndværkere. 
De var i gang med at installere nyt køk-
ken. Så det var kun morgenmad og øl 
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de kunne servere. 
Mad kunne held-
igvis købes andre 
steder. 
På andendagen 
kørte vi bare lidt 
rundt og nød det 
smukke landskab. 
Hvad jeg var mest 
imponeret over 
var, at der ikke var 
nogen, der over-
skred deres egen 
vognbane. 
Den tredje dag 
kørte vi omkring 
firmaet SW-Motech, 
der laver alt muligt oppakningsudstyr til 
motorcykler. Det var en kæmpe fabrik, 
og kun adgang, hvis man havde forud-
bestilt (hvad vi jo ikke vidste). 
Dog kom der en sød dame ud fra 
kontoret. Hun spurgte, om hun kunne 
hjælpe med noget. Vi fortalte, at vi 
søgte en bagage bærer til min Guzzi. 
Hun kontaktede så dem i deres show 
room, og de ville gerne finde ud af  det. 
De fik så min registrering attest. Efter 
nogen søgning på computeren, måtte de 
desværre beklage, at det kunne de ikke 
hjælpe med. 
Vi fik lov til at gå rundt og kigge, dog 
med masker på. Der blev også taget 
nogle fotos. Lækre ting, de havde, bl.a. 
holdere til tasker, der bare skulle trykkes 
på, massevis af  størrelser på alutasker, 
lækre bagagebærere osv. Men ingen 
priser. Da vi takkede af, fik vi et par 
kataloger og hver en halsedisse med 
deres logo. 
Efter et par dage i det tyske, gik turen 
videre til Holland. Og for mig blev det 
en hel fornøjelse at køre på almindelige 

veje igen uden så mange sving, måske 
også lidt mere kedeligt. 
Vi kørte til motorcykelcamping De 
Motorschuur tæt ved Stadskanaal  (hvor 
i øvrigt Hondsrug Rally bliver afholdt). 
Et skønt og spændende sted. Lækre 
flade og jævne plæner til teltene, hvor 
der også er et par skurvogne, man kan 
leje.
I forbindelse med huset er der bad samt 
celler med køjer til den hurtige overnat-
ning. Der er tilmed samlingsrum og bar 
i en højloftet lade, med alverdens sjove 
ting samt mc'er på væggene og desuden 
spændende ting, der hænger ned fra 
loftet. Udenfor er der endda en indheg-
ning med et par grise. 
I overnatningsprisen er et godt mor-
genbord inkluderet. Geis og Madeleine 
laver også fremragende aftensmad. I 
de dage vi var der, var der en del der 
overnattede i telt. 

Fortsætter på side 14

Hos De Motorschuur
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Kom man ind i de forskellige byer, var 
tilværelsen som i Danmark, hvor det var 
uden mundbind. 
Vi besøgte også et par mc forretninger 
pga. min søgen efter bagagebærer og en 
anden pilothjelm. 
Ved den ene mc-forretning havde de 
også en stor salgsbygning med special 
biler, bl.a. en Maserati. Der var også på 
nogle hylder en del gamle restaurerede 
knallerter, foruden en total restaureret 
grå Ferguson. 

Fortsat fra side 13
På hjemvejen kom vi selvfølgelig i en 
mega regnbyge og i Stau ved Bremen. 
Der blev vi tvunget til at holde en times 
pause, indtil det klarede op igen. 
Naturligvis ramte vi den samme byge 
igen ved Hamborg, så vi blev godt 
gennemblødte. 
Bygen fulgte os hele vejen hjem. Selvom 
jeg fortalte den flere gange, at vi kendte 
vejen. 

Karina medlem nr. 538.

I året 1959 er det slut med BMW. Det en-
gang 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 til gode. 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. Vi fortsætter så:
Vi sluttede sidst med: Så træder en modstand-
er af  en helt anden kaliber op i ringen.

Det er adv. Friedrich Mattern. Han har 
et mandat fra BMW-bilforhandlerne, og 
er grundig forberedt. Han sagde, at den 
nye BMW middelklassebil kunne bygges 

Den utrolige redning af BMW:
Fortsættelse fra augustbladet: 
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.
Fortsættelse fra sidst: Disse øverste linjer er en opsamling.

profitabelt. ”Hvem siger, at der også 
næste år er tab”. Kunne man ikke på en 
eller anden måde skaffe de nødvendige 
penge, f.eks. ved at sælge datterfirmaer 
til f.eks. MAN i Nürnberg. Mattern har 
haft en føler ude, og MAN ville straks 
lægge 30 mio. Mark. Han anmoder 
forsamlingen om udsættelse, men taber 
afstemningen. Så trækker han sin trumf  
ud af  ærmet. Han siger, at totalafregnin-
gen omkring bilen BMW 700 i årsregn-
skabet ikke er i orden. Der er nemlig et 
stort antal bestillinger. Under hensynta-
gen til denne fejl behø-ver han kun 10% 
af  stemmerne fra generalforsamlingen, 
for at gennemtrumfe en udsættelse. Han 
får udsættel-sen. Aktionærdemokratiet 
har sejret. Der er alligevel noget, der 
kan gå Flick og Abs imod, selvom det 
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Fortsætter på side 16

er dem, der trækker i trådene. Da 
det blev midnat, udløb tilbuddet fra 
Benz og hele situationen var mere 
usikker end nogensin-de før.
Men endnu vigtigere på denne dag 
er, hvad der foregår i hovedet på 
Quandt. Tilliden til BMW har gjort 
indtryk på ham. Aktionærerne vil 
uanset risikoen for totalkollaps 
køre videre. Formanden for BMW’s 
driftsråd, Kurt Golda, ser i Herbert 
Quandt en person, hvis ikke den eneste 
potentielle redningsmand overhovedet 
af  foretagendet. Han taler endnu en 
gang med ham. Langsomt tager Quandt 
afsked med den tanke, at Benz skal 
sanere og redde BMW. Må-ske kan han 
gøre det selv.
I de næste uger forbereder Quandt sin 
afgørelse af  sin vigtigste beslutning no-
gen sinde. Han lader BMW 700-køretø-
jet føre frem. Han famler sig frem, så 
vidt han kan med sit dårlige syn. Han 
sætter sig ind. Så lader han en fortro-
lig ekspert teste bilen. Det var en fra 
Mercedes Benz. Han sagde, den kunne 
man bygge.
Quandt tager kontakt til den Bayerske 
delstatsregering. Hvis de vil understøtte 
ham, så ville han forsøge at sanere 
BMW, samt udbygge sine investeringer, 
så han fik flertal til generalforsamlingen. 
Regeringen gik med på den.
På den baggrund lagde Quandt fra kaj. 
Han overtager yderligere en aktiepakke. 
Bestyrelsesformanden fra Deut-sche 
Bank går sin vej. Quandt går ikke selv 
ind; men ansætter to fortrolige til det. 
Snart forlader de første 700 Coupé 
fabrikken. Saneringsplanen er enkel: 
Ved salget af  700-serien, skal der vindes 
tid til udvikling af  en ny BMW-model 
med fremtid i. Da pengene imidlertid 

er knappe, forsøger man igen et samar-
bejde med Benz. Magten i sel-skabet 
kunne Benz få; men BMW skulle 
forblive en selvstændig fabrikant. Benz 
direktionen havde accepteret for-slaget, 
og det er der sandsynliggjort for i en 
bog om familien Quandt. Men Flick 
havde vinket det af: ”Nu kunne BMW 
aktionærerne selv se, hvordan de ville 
komme videre”.
Altså var Quandt igen alene. Samtaler 
med andre bilfabrikanter lykkedes ikke. 
I sensommeren beslutter bestyrel-sen i 
BMW i en blanding af  selvsikkerhed og 
nød, ved egen kraft at redde foretagen-
det.
Immervæk opnår Quandt, at MAN 
overtager halvdelen af  driftsdatterselsk-
abet for en høj pris, samt giver BMW 
en driftskredit. Men uden forhøjelse af  
aktiekapitalen, går det ikke. Deutsche 
Bank, endda husbanken vil ikke finan-
sie-re; men det vil ”Trinkhaus-Banken”. 
Men Quandt må selv træde til med alt, 
og nu viser han sig som en modig er-
hvervsmand: Han forpligter sig simpelt 
hen til at købe alle de aktier, der ikke 
er andre købere til. Den slags privat 
risikoovertagelse er ny i Tyskland, og 
kan koste Quandt 50 mio. mark mere, 
end han overhovedet selv kan stille på 
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Fortsat fra side 15

benene. Det har gjort indtryk på ak-
tionærerne. Knapt et år efter det store 
slagsmål, beslutter de med 96% af  alle 
stemmerne for saneringskoncept fra 
Bad Homburg-manden. Aktierne tager 
de også, så det behøvede Quandt ikke 
længere. Som tiden gik, købte Quandt 
dog op af  aktierne.  
Nu udvikler BMW i rekordtempo en ny 
bil. På biludstillingen i 1961 præsenterer 
de BMW 1500, den første model, der 
ligner de BMW-er, som vi kender i dag. 
Inden året var omme, var der bestilt 
20.000 stk. Quandts tillid til BMW’s me-
darbejdere har båret frugt. Han griber 
dog også selv ind. Så derfor, som det 
ellers på den tid var mode, skulle bilen 
ikke have den moderne brede kølergrill. 
Quandt befalede, at den skulle have den 
smalle gammelkendte todel-te motor-
grill i midten. Den skulle blive og er 
selv i dag kendetegnet for alle BMW. 
Han sørger også for, at bilen bli-ver 
10% dyrere end BMW’s egen direktion 
havde forslået. ”Der skal være et tillæg 
for prestigen”. I dag kalder bil-folket 
det for ”Premium Filosofien”. På den 
måde skabte Quandt mere omsætning 
og mere selvtillid til sit hjerte-barn.     
Quandt havde jo tidligere været per-
sonaledirektør. Så han kunne holde på 
de rigtige folk. Der ryddes op i 
ledelsen. Der ansættes den dygtige 
bildirektør Hahnemann, der kom-
mer fra DKW / Auto-Union, og 
som før krigen har lært sagerne 
hos General Motors i USA. Den 
fandenivoldske Hahnemann har 
en helt anden stil end Quandt. 
Men kun det bedste er godt nok 
til BMW. Hahnemann skal acceler-
ere salget og sørge for, at BMW 

er markeds- og kundeori-enteret. Men 
igen mangler BMW penge. Hahnemann 
skaffer disse ved et trick. 
Han fyrer den svage BMW-importør 
fra Danmark. Omgående køber de 
andre forskrækkede importører 1000 
biler. Kundetjenesten bliver opbygget, 
reservedelssystemet effektiviseres og 
sælgerskolen etableres.
Han opbygger niche-idéen. Han ser 
VW i bunden, Opel og Ford i midten. 
Øverst er der endnu plads til de sport-
slige limousiner fra Bayern. Med dette 
koncept skaber BMW vejen til opstign-
ing. Motorerne bliver stærkere, bilerne 
får højere kvalitet. BMW bringer sim-
pelt hen en ”neue Klasse” på banen. De 
fleste testkørere kan godt lige BMW’s 
biler, og klientellet samt salget stiger 
hurtigt.
I midten af  60-erne kan BMW med 
hjælp fra Quandt købe den lille bayer-
ske konkurrent Hans Glas. Den øgede 
ka-pacitet hjælper under den hurtige 
ekspansion. Indtil nu har BMW kun-
net skille sig ud fra Mercedes Benz 
uden at skulle konkurrere med dem. 
Det kan nu pludselig ændre sig, siger 
Hahnemann, da BMW i 1968 kommer 
på marke-det med overklassemodel-
len ved navn ”2500”. Bilen beskrives 
som let og handy med den silkebløde 
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og kraftige 6-cylindrede motor. På 
det tidspunkt begynder konkur-
rencen mellem de to indtil i dag 
jævnbyrdige fabrikanter. Siden da 
har BMW tvunget Benz til stadig 
innovation inden for form og 
teknik. Meget taler for, at uden den 
konkurrence mellem disse to, ville 
tysk bilindustri ikke den styrke, 
som er tilfældet i dag.
Ikke kun i bestyrelsen ansætter 
Quandt folk, han har fuld tillid til. 
Karl-Heinz Sonne, der syv år har 
ledet et lille Quandt-foretagende, bliver 
i 1962 topdirektør i en alder af  kun 48 
år. Storaktionæren gør sig gældende. 
Senere kommer der en endnu yngre 
mand i spidsen. Eberhard von Kuen-
heim er kun 41 år, da han i 1970 sættes i 
spidsen. Kort efter kommer der kompe-
tencestridigheder med Hahnemann, der 
gælder som ukronet BMW-konge. Her-
bert Quandt, der nu ejer over halvdelen 
af  BMW, styrker magten hos den nye 
direktør og Hahnemann forlader virk-
som-heden. Denne afgørelse sørger for 
en ny kontinuitet. I 23 år vil Kuenheim 
føre virksomheden med succes.
Quandt interesserer sig for sine medar-
bejdere, hjælper dem, når de er i knibe, 
han kan begejstre dem og få dem til at 
ændre mening; men han reagerer også 
energisk, hvis han bliver skuffet. Kuen-
heim er citeret for, at Quandt også kan 
være brutal.
I den dramatiske krise i 1959 har 
Quandt skiftet mening. Han nævner 20 
år senere, at skiftet givet vis har været 
ledende for hans lykke. Erhvervsjour-
nalisten Rüdiger Jongbluth har opbeva-
ret dødsannoncen for driftsrådschefen 
Golda, der i år 2002 døde 20 år efter 
Herbert Quandt. I annoncen stod: ”I 

slutningen af  50-erne kunne Golda 
be-væge Herbert Quandt til at engagere 
sig for foretagendet med 6000 medarbe-
jdere, og derved lægge grundstenen for 
det verdensforetagende, der i dag har 
100.000 medarbejdere. Man må heller 
ikke glemme, at advokat Friedrich Mat-
tern overhovedet måtte tale i forsamlin-
gen i 1959. Det betød, at den foreslåede 
sanering blev godkendt af  akti-onær-
erne, og at Flick der efter afviste samar-
bejdet med Mercedes Benz. Alt dette 
var nødvendigt for at få Quandt til at 
træde i karakter.
Går vi så tilbage til Friedrich Flick: No-
gle år efter redningen af  BMW har Flick 
engang spurgt Quandt, om han ikke 
lige kunne tænke på en overdragelse 
af  BMW til Benz. ”Muligt” svarede 
Quandt; men først når BMW er blevet 
vir-kelig værdifuld, altså med en omsæt-
ning på mindst 1 milliard Mark. Flick 
opløstes i en skinger og noget kvæstet 
latter. Så skulle der endelig komme til en 
kamp mellem de to industribaroner, og 
har Quandt mere end bevist sin styrke.   
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Da Alan startede med motorcykel i 
40-erne, var der intet, der bare lignede 
f.eks. lædertøj hverken med ”knee-

Om Barbour tøj: Ved at genlæse alle de 
gemte MC-blade, finder man hele tiden 
ren nostalgi.
Her er en historie, som jeg har oversat fra engelsk. Den handler om Barbour motorcykeltøj, der 
var det eneste, der duede, da jeg fik kørekort i november 1966. Nogle kaldte det ”fedt-tøj” eller 
æ”tjærehabit”. Det var sådan noget klæbrigt stads, der dog kunne holde vandet ude, hvis det ellers 
var uden skader eller ikke på anden måde gennemslidt. Det er lige som med alt andet. Første tegn 
på dagligt brug var stanken af  rådden fugt fra den altid våde krave. Af  særlige tilfælde husker 
jeg de sorte fingre og negle, man fik. Christian ”K” Franke Andersen fra Guderup syntes, at det 
var sjovt, at man med snavsede Barbour-fingre kunne tegne på de hvide duge på restauranterne. 
Torben fra ”Braue” havde et slidt sæt. Han kunne ved at se på de tørre områder i tøjet inden 
under få vished for, hvor Barbour tøjet endnu var tæt. Formand Steen havde alvorligt trafikuheld, 
og hans bedre halvdel sendte Barbour tøjet til rensning på renseriet. De havde aldrig været udsat 
for noget lignende og tøjet duede efter den behandling ikke længere til noget som helst og renseriets 
maskiner skulle have overhaling. Værtshuset på Isle of  Man skiltede med, at de ikke ville have 
gæster i Barbourtøj. Jeg garanterer for, at de ikke vil have folk ind med det der snavsede Bar-
bourtøj. Det har de prøvet. I dag hedder tøjet Waxed Cotton eller Oilskin. Det er blevet fint og 
endnu dyrere til lystfiskere, hobbyjægere, sejlsportsfolk, fotomodeller og kongelige.

Nu tilbage til begyndelsen: I udgaven fra juli 2004 skriver Alan Brodrick en sjov 
historie om sit MC-tøj. Vi må i SMCC være flere, der kan nikke genkendende til, 
hvad han skriver.

sliders” eller noget andet. Brugt U-båds 
tøj noget som alle greb efter, hvis man 
kunne få fat på det. Teksten fortsætter:
Firmaet Barbour hed i virkeligheden 
Duncan Barbour of  South Shields, og 
var et gammelt firma, der fremstillede 
det velkendte og sikre valg inden for 
beskyttelse mod uvejr til fiskere og 
andre med udendørs aktiviteter. Sejler-
folket tog også mod beklædningen og 
var glade for den. Englænderne kaldte 
beklædningen for ”Waxed Cotton 
Waterproofs. Dette henviste til den 
vandskyende voks, der var opløst ind 
i tøjet. Gennem 2. Verdenskrig lavede 
Barbour den nævnte beklædning til 
U-bådsbesætninger (se billedet). Den 
bestod af  to dele, og jakken var med U-bådsbesætning i krigen.

Ren nostalgi: Barbour tøj
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hætte. Efter krigen dukkede disse sæt 
op i militære udstyrsbutikker og blev 
hurtigt opsnappet af  motorcyklister. 
Når så U-bådsforsyningerne slap op, 
var folk kede af  det. Barbour kvitterede 
med at producere samme beklædning 
blot uden hætte og med flere lynlåse 
og lommer. Det varede ikke længe, så 
kørte det britiske Scottish Sixdays Trials 
mandskab samt til alle andre MC-ister 
Barbour.
Alan ville også have Barbour, så han 
kørte til South Shields for et købe et sæt 
direkte fra fabrikken. Han skriver: Jeg 
blev ført ind i et bemærkelsesværdigt 
kontor mindst fra Charles Dickens tid 
eller måske endda som om, at det var 
designet af  ham selv. Jeg blev beværtet 
med te af  Duncan Barbour selv. Vi talte 
om motorcykler i en halv times tid. Jeg 
valgte der efter en sæt tøj, der kost-

ede 12 Pund og 10 Shillings, der i alt 
repræsenterede en ugeløn for mig den 
gang. Jeg brugte sættet i 12 år.
Barbour tøj virkede kun nyt i en måned 
eller to. Efter den tid løb en konstant 
patina over sættet, så man grangiveligt 
kom til at ligne snavsede motormænd 
fra kulskibe i dronning Victorias tid. 
Besøgte man nogen, og man var iført 
Barbour, var det kutyme, at man ikke 
satte sig ned. Det ville nemlig give 
fedtede aftryk, men til gengæld var tøjet 
både vind- og vandtæt. Efter længere 
tids brug var det nødvendigt for eft-
erbehandling med fedt. Man kunne 
købe en dåse med det fedtede originale 
Barbour stads i original blikdåse. Det 
skulle smeltes i en ovn samtidig med, at 
Barbour tøjet blev opvarmet i samme 
ovn, hvorefter man kunne sprøjte 

Prins William og hustru, Hertuginde ”Kate” Middleton.

Fortsætter på side 20

Ren nostalgi: Barbour tøj
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den magiske pasta over samlinger og 
sømme. Det var en rodet foreteelse. 
Stanken af  fedt og tøj hang i det lille 
køkken og ungersvenden blev ikke pop-
ulær hos mor.
Selve det stykke af  tøjet, som man sad 
på, havde det hårdeste job, og det var 
gennemslidt først. De tidligste udgaver 
af  twinsæder til motorcyklerne var dår-
ligt designede. Man kom til at sidde i en 
lille fordybning og der med i en lille sø, 
når det var vådt i vejret. Søen var hurtigt 
indenbords, når bukserne var slidte, og 
det var de næsten altid.
Jeg blev engang inviteret til Hove 
(Brighton) til min søsters svigermor. 
Jeg havde kun mødt hende en gang før. 
Hushjælpen Ethel lukkede op efter, 
at jeg havde ringet på. Hun svarede 
prompte: ”Dørsælgere har kun adgang 
gennem bagdøren”. En stemme fra 
opholdsstuen: ”Lad ham komme ind. 
Jeg kender ham”. Svigermoren undsky-
ldte over for Ethel med, at det nu heller 
ikke er normalt hos dem, at der kom-
mer gæster, med sådan noget uhumsk 
tøj på.

Jeg arbejdede samtidigt i en MC-forret-
ning i Poole. Vi havde en kunde, med et 
Barbour antræk, der var så gammelt, at 
det lignede bark fra et træ. Han havde 
altid den lækreste tøs med og hun var 
på hans halve alder. Min kollega sagde: 
”Det er familien Mellors, han er lige 
som Lady Chatterleys elsker, du ved. De 
siger, at han har brugt sættet i 60 år.
Du kan godt bruge pænt tøj under et 
Barbour antræk. Jeg brugte det, da jeg 
på min motorcykel var på vej til bal. Jeg 
havde købt det pæne tøj af  min gamle 
kammerat Fred Skee og sættet havde 
fået en svag grøn glans som årene var 
gået. En uvenlig MC-ven spurgte mig, 
om Barbour fabrikken havde lavet mit 
festtøj, ligesom de også har lavet mit 
øvrige kluns.
Jeg ved ikke om Barbour stadig laver 
den slags MC-kluns. Men jeg ved, at de 
i dag kører i bedste velgående og laver 
dyre klæder i alle farver til udendørs 
brug til samfundets øvre lag. Du kan 
faktisk sige, at det har de altid gjort. 
For 50 år siden, var det jo os, der var 
cremen.

Besserwisser:
Fisken som kristent symbol. Mon ikke 
vi alle har set denne fisk som symbol på 
bagklappen af  en forankørende bil. I dette 
tilfælde bruges fisken som gensidigt kend-
etegn mellem bevidst kristne mennesker.
Dette er ikke noget nyt, men har været 
brugt fra gammel tid på denne måde. 
Baggrunden er nok apostlenes tidligere 
erhverv som fiskere, og at de nu skulle 

være menneskefiskere. Kristendommen er missionerende, ligesom den muslimske 
religion også er.

Fortsat fra side 19

Besserwisser
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Vi tager lige en ”Besserwisser” mere:
Vi læser i aviserne om procenter: Men hvad er forskellen mellem procent og pro-
centpoints, som TV-Avisen ofte bruger?:
Eksempel: Vi siger, at renten er steget fra 6 % til 8 %.
1. Den er så steget 2 procentpoints, fordi 8 minus 6 er lig med 2.
2. Men i absolut procent er den steget med 33%, fordi de 4% skal øges med 33 % 

for at komme op på 6 %.
Så her er 2 det samme som 33, så man skal altså vide, hvad der snakkes om, ellers 
ender det galt.

Besserwisser

Følgende har været fremme i pressen:
Hvorfor er der problemer med at få leveret nye motorcykler.
Mange, der har ønsket sig, eller måske endda bestilt en ny MC, må være tålmodige.
Mange modeller er slet ikke på lager og her til er der hovedsagelig mindst fire 
grunde:
1. Leverancer fra Sydøstasien er udeblevet på grund af, at 20.000 containere på 

”Ever Given” lå på tværs i Suezkanalen i marts og måneder frem. Helt galt gik 
det for Yamaha.

2. Når der på grund af  ”Ever Given” ikke kan aflades containere i den vestlige 
verden, er de samme containere heller ikke vendt tilbage til Sydøstasien, og kan 
så heller ikke få påfyldt færdige produkter der fra til ny forsendelse. Den store 
efterspørgsel på containere betyder, at forsendelsen pr. stk. er steget 5 gange til 
10.000 Dollars. Mærsk (og der med danskerne) tjener heldigvis igen styrtende.

3. Hele den forstyrrelse af  transportkæderne betyder, at der er mangel på alt lige 
fra plast-granulat til beklædningsdele, halvlederkomponenter til alverdens elek-
tronik (APS, katalysatorer og alt det, der gør, at en motorcykel kan køre).

4. Det hele forstærkes af, 
at der er boom inden for 
TV, computere og enden 
elektronik. Alle søger de 
samme komponenter, 
der for manges vedkom-
mende lå på tværs i Suez.

Coronaen gjorde desuden, at 
mange fabrikker skruede ned 
for produktionen gennem 
2020 og 2021.

Fra pressen: Følgerne fra det grundstødte 
containerskib Ever Given Suezkanalen.
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November
Onsdag d. 3 november kl. 19.00 
Klubaften på køreskolen. Søndergade 7, 
Guderup, 6430 Nordborg. 
Tilmelding senest d. 1. november til 
Karina, tlf. 60946465.

Søndag d. 14. november kl. 13.00  
Generalforsamling hos Bjarne Beck 
Hellevad-Bovvej 2, Brystrup, 6230 
Rødekro.

Lørdag d. 20. november kl. 18.00.
Julefrokost hos Bjarne Beck 
Husk gave til ca. 25. kr. til pakkeleg. 
Pris ca 140 kr. Sidste tilmelding d 10. 
november til Karen Dam, tlf. 21771950 
eller mail kajenda@hotmail.dk

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.

December

Holde øje med, hvad der gælder om coronapas.

Søndag d. 12. december kl. 14.00. 
Julestue hos Bent og Karina.  
Sønderborgvej 190, Svejrup,  
6200 Aabenraa. 
Sidste tilmelding d. 9 december på tlf  
60946465/20270745.

Onsdag d. 5. januar 2022 kl. 19.00.
Nytårs kaffe hos Ingrid og Poul, 
Frederiksgård.
Tilmelding senest d. 3. januar til Ingrid 
tlf. 74474901.

Søndag d. 30. januar 2022 kl. 13.00.
Gule ærter på Kværs Kro, Kværsgade 9, 
Kværs, 6300 Gråsten. 
Sidste tilmelding d. 23. jan. 2022 til 
Karen Dam, tlf  21771950 eller mail 
kajenda@hotmail.dk
Bestilling: Enten gule ærter eller snitzel. 
Kontingent for 2022 kan betales ved 
arrangementet 

Januar 2022
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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:

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.

Medlem Jørn P. Jørgensen med sin flotte Kawasaki  
var til grillaften hos Henning og Lilian.
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Andreas Brodersen er ordentlig kommet til domkirkebesøg i Slesvig. 
Billede 24. Grillaften i Guderup hos Lilian og Henning var godt besøgt.

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 
Der er mange gode grunde til for os 
SMCC-ere at handle i Kaspers butik.
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. 


