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Bestyrelsen i S.M.C.C.

Redaktørens firkant
Nu er der jo vedr. bladet ikke så meget 
at gøre godt med i disse vintertider. 
Der er i relation til vores MC- interess-
er nemlig ikke så meget at skrive om.
De siger i medierne, at hvis kulden 
denne februar fortsætter, så er det den 
koldeste januar i umindelige tider. Vi 
må håbe, at dræbersneglene får en på 
”goda’en”.

Temperaturen i stuen holdes oppe 
af brændeovnen ved hjælp af kul fra 
”Mutter Pøts”. De siger ellers, at det 
ikke er ”stue-rent” at fyre med kul. 
Det sviner ikke meget i stuen.

Hilsen Poul 

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

Når der betales kontingent, så husk 
medlemsnr. og navn. 
Specielt når betalingen foregår 
via bank, postens betal-
ingsservice eller på 
anden måde er det 
vigtigt, at I får 
medlemsnummer og 
navn med. 

Husk også endelig at melde ny adresse, 
hvis I er flyttet.

Problemet for kassereren er stort, når 
det mangler. Er der kun navnet 

angivet, skal kassereren for 
hver søge ned gennem listen 
for at finde navnet. Er num-
meret med, er det nemt.

Hilsen Poul

OBS OBS !! fra kassereren:
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Lederen
Generalforsamlingen er overstået. Kro-
manden på Bovrup Gæstgivergård havde 
lavet det rigtig fint med fine ostemadder, 
pyntet op og skruet godt op for radiato-
ren. Der var 31 medlemmer mødt op, 
og det var flere end forventet. Der måtte 
suppleres med siddepladser. 
Nyvalgte bestyrelsesmedlemmer blev Jan 
Pharao og Leif Andersen samt ny bestyr-
elsessupleant Kurt Olsen. De gamle, der 
er tilbage, er så bestyrelsesmedlemmerne 
Steen H. Eriksen, Teddy Sztuk og Poul 
Petersen samt bestyrelsessuppleant Jørn 
P. Branderup. Revisor og dennes sup-
pleant blev de gamle garvede Peter Høy 
og Kaj Hansen.
Selvom de tre nye er ”halvgamle” er 
de dog relativt unge set i forhold til vi 
andre ”helt gamle”. Et ordsprog siger: 
Erfaring er et tog, der er kørt. Velkom-
men til de nye!!
Jan har engageret sig som turkoordina-
tor og Leif har allerede etableret samar-
bejde med webmaster Bjarne Christesen 
omkring drift af hjemmesiden. Sagen er 
som bekendt, at Bjarnes arbejd-
splads er flyttet til København 
og Bjarne er flyttet med. 
Der er så kun week-
enderne til 
webar-
bejdet. 
Det 
har 
ikke 
været 
muligt at 

holde den hidtidige aktivitet. Vi er så nu 
på ret vej.
I begyndelsen af det nye år holdtes 
det vigtigste bestyrelsesmøde. Her 
planlagdes årets ture. Det foregik som 
altid ved, at vi kikker på turene i det 
forgangne år samt på hvilke tidspunk-
ter, de er foregået. Vi vælger dage ud 
til aktiviteter og fastlægger så de faste 
arrangementer så som mølleløb, grill i 
Åbæk o.s.v.
Arrangementer fra februar til maj er lagt 
fast. Resterende datoer lægges halvfast 
forstået på den måde, at de offentlig-
gøres på hjemmesiden med bemærknin-
gen om, at indtrufne omstændigheder 
kan flytte rundt eller der kan komme 
noget helt andet. Helt faste er arrange-
menterne fra det øjeblik, at et blad 
sendes til trykning. Men lad os nu se. 
Måske vil Jan noget helt andet.
I hvert fald er de vigtigste indspark 
medlemmernes arrangementer. Jo før 

Jan får besked, jo nemmere er det 
at få tingene passet ind (telefon-

nummer og mailadresse side 
2 i bladet og på hjemmes-

iden). Bladet kommer ud i 
begyndelsen af månederne 

februar, maj, august og 
november. Forslag til 
ture skal senest være 
inde 3 uger før disse 

datoer (helst tidligere).

Hilsen Poul.
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Det nye kørekursus

Det blev ikke til noget. Samme for-
middag henvendte politiet sig til Jan 
med besked om, at man måtte droppe 
aftalen. Der havde været så travlt med 

Det nye kørekursus: Foregående kurser 
har fået megen ros. Selv garvede kørere 
oplever mange nye sider ved det at 
komme godt ud af uventede situation-
er. Der er intet farligt ved det. Man 
bestemmer selv, hvordan man vil gå til 
den og ingen kræver at man kører op 
til grænsen af ens formåen. 

Se side 12 i bladet med, hvordan man 
melder sig til.

Jan Pharaos arrangement hos politiet:

Humøret fejlede ikke noget hos de, der var mødt op. 

mange ting. Det var netop med i de 
dage hvor aktiviteterne omkring mordet 
i Haderslev på Kirsten Bay Andersen.
Jan laver et nyt forsøg.

Kromanden havde igen lavet et fint 
arrangement. Der var rigelig med 
ostemadder, æbleskiver juleøl og gløgg. 
Af en eller anden grund kommer der 
aldrig så mange til julestuen; men efter 
forlydende var alle borde besat og der 
var en god stemning. Undertegnede 
har været med i klubben i så mange år, 
at jeg må have været med til næsten 40 
julestuer. Dette år glippede det på grund 
af familiearrangement. Næste år skal jeg 
nok være der.

Poul

Julestuen søndag den 
13. december
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Det var ligegodt en avanceret fabrik, 
alle de mange SMCC-er blev præsen-
teret for. Det var tydeligvis folk, der 
godt kunne lide deres arbejde med 
motorerne. Jeg tror, at firmaet stillede 
med alle de bedste folk. Den faglige 
stolthed var helt tydelig.

Man skal bemærke sig, at vi var der 
om aftenen. Det vil sige, at medarbe-
jderne var samlet til ære for os, og der 
var forsyninger med kaffe, te, soda-
vand, øl og kager. 

Det første man lægger mærke til, når 
man kommer ind er, at alt det hele er 
rydeligt og sat i system. De reparerede 
motorer står nymalede parate til at blive 
afhentet.
Til ære for os blev produktionsmaski-
nerne sat i arbejde, og vi kunne se, hvor-
dan tingene blev lavet. Der blev stillet 
mange spørgsmål fra den interesserede 
forsamling, og der blev svaret. Det er 
tydeligt, at medlemmerne virkelig spe-

Virksomhedsbesøg på Åbenrå Cylinderservice 
den 11. november

kulerer over, hvordan tingene fungerer, 
hvad de er lavet af og så videre.

En medarbejders motorinteresse havde 
resulteret i en Hod Rod. Det var en 
ombygget, nymalet, nyforkromet Ford 
A fra 30-erne med V8 motor og kom-
pressor. Den blev startet op til ære for 
os. Det var fantastisk og så den lyd. Tak 
til Åbenrå Cylinderservice for den fine 
service.
Teddy (eller nærmere datter Rebecca) 
havde fået arrangeret med kaffe, te 

og ostemadder. Det foregik hvor 
højspændingsværkets medarbejdere har 
hobbyklub. Teddy er formand og så 
har han jo nøglen. Vi fik også rundvis-
ning her. Her var heller ikke småting 
af maskiner og der var også pænt 
ryddet op. Også tak til Teddy for det.

Poul.

Krumtap slibes.

Hod Rod-en er i gang.
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Tak til Anne-Marie Hansen 
og Torben for den kyndige 
rundvisning. Anne-Marie er 
produktionschef.
Vedrørende gaven til Torben og 
Anne-Marie. Vi havde den ikke 
med, og det var faktisk mig, der 
skulle have haft denne med og 
ikke Teddy. Undskyld for det til 
Teddy.

Firmabesøg den 20. januar hos BHJ i Gråsten

I daglig tale (blandt vi lokale) kaldes 
firmaet Peter Holm. BHJ kommer af 
navnene på de tre tidligere ejere: Beck, 
Holm og Jacobsen. De har solgt firmaet 
til The Lauridsen Group, et USA firma.

Firmaet producerer ingredienser og 
råmaterialer til dyrefoder samt til 
medicinindustrien. Firmaet klarer sig 
godt, selv om der er hård konkurrence 
på området. Kunderne er færdigvare-
producenter og en fidus er at udbyde 
høj service for kunderne. Kunderne skal 
faktisk kun lave en generel omtrentlig 
aftale om levering og så kort tid før, 
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man skal bruge varerne at bestille be-
hovet. Kunderne har intet på lager. BHJ 
leverer lige til kundens kørende produk-
tionsanlæg.

Som det fremgår af forsiden blev vi 
klædt ud i overtrækstøj. Det er af 
hygiejnemæssige grunde. Der er nemlig 
generelle krav til påklædning. Besøgen-
de kan jo slæbe alt muligt ind i produk-
tionen.
Det hele var fyldt med råvarer. Råva-
rerne kommer fra slagterier, fiskein-
dustrier m.m. Der var containervis af 
slagteriprodukter. Det er ikke lige den 

slags man ser hos slagteren. Der var 
ko-maver, struber, nyrer, ører, tæer og 
alt muligt. Det er nok rigtigt når man 
siger at det eneste, der er tilbage af et 
slagtesvin er gryntet. Jeg har fået fortalt, 
at de sidste rester af de slagtede dyr går 
til DAKA hvor man laver benmel og 
bioethanol (en slags sprit til at blande i 
benzin).
Der er vide perspektiver. I dag er det 
OK at levere overskudsvarmen fra kre-
matorierne til fjernvarmen.

Hilsen Poul

• Varmerekord: 58 grader i 1922. Libyen.
• Kulderekord: -89 grader i juli 1993. 
 Sydpolen.
• Mest regn på 1 minut: 31,2 mm i juli 1956. 

Maryland, USA.
• Mest regn på 1 time: 305 mm i juni 1947. 

Missouri, USA.
• Mest regn på 12 timer: 1444 mm i januar 

1966. La Reunion.
• Mest regn på 24 timer: 1,8 meter samme 

sted og dag.
• Mest regn på 1 måned: 9,3 meter i 1861, Indien.
• Mest regn på 12 måneder: 26,5 meter i 1860 til 1861, Indien.
• Mindste nedbør i et år: 8 hundrededele af en mm. Arica, Chile
• Uden regn: 14,4 år. Samme sted.
• Højeste lufttryk: 1,1 atmosfære. 1968 i Sibirien.
• Laveste lufttryk: 0,881 atmosfære. 1979 i en tyfon i Stillehavet.
• Største hagl: 1,02 kg. Bangladesh 1986. Hagl dannes ved at opadgående luft-

strømme bærer haglet skiftevis opad og nedad inde i en sky. På et tidspunkt er 
haglet så stort, at vindene ikke kan bære længere og det falder. Der skal nogen 
vind til at bære 1,02 kg.

Vejrrekorder i disse klimatider: 



-Kubikken8 Kaffemøde hos Solveig og Kaj
Kaffemøde hos Solveig og Kaj i Mommark 
den 13. januar
Tak til Solveig og Kaj for det ele-
gante arrangement. Der var smurte 
boller med pålæg samt æblekage 
med med det tykkeste flødeskum, 
sodavand, øl og kaffe. Alt det for 
20 kr. Det var alt for billigt.

Arrangementet blev som så ofte før 
overtegnet i en vældig fart. Mange 
kom på venteliste.

Slem snefygning havde sat ind, 
så en del af dem længst væk fra 
meldte afbud (alligevel kom Anne 
og Peter helt fra Tønder).

Ja ja: Det er ikke hvert år, at man 
har den koldeste januar i 23 år.

Hilsen Poul.

Deltagende mænd.

Deltagende kvinder. 

At se Kajs værksted. 
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Vi prøver igen de dejlige nye hytter på 
Svinkløv Camping. Der er gode fælles-
rum i tilfælde af dårligt vejr, der er køb-
mandsbutik hvor rundstykker og næsten 
alt kan købes. Inde i Fjerritslev kan alt 
købes til fællesspisning hvis vi finder ud 
af, at det skal laves (om nogle vil samle 
trådene eller vi skal hjælpes ad).
Kør ud til Fjerritslev øst og se efter 
skiltet Slettestrand. Følg det indtil der 
står Svinkløv.
Køremuligheder: Hurtigste. Motorvej 
til Haverslev nord for Hobro og så efter 
Års, over Aggersund og til Fjerritslev. 

Nordjyllandstur

Der er 276 km fra Åbenrå. Korteste på 
samme måde er gamle hovedvej 10 over 
Vejle, Viborg, Løgstør og Aggersund til 
Fjerritslev 245 km. Så er der alle mulige 
andre måder op gennem Jylland.
Bestilling af hytter: Det er i Bededags-
ferien, så der er fredagen med. Nogle vil 
måske bruge det.
Bestil hytten på tlf. 98217180. Adressen 
er: Svinkløv Camping, Svinkløvvej 541, 
9690 Fjerritslev.
Hjemmeside og mail: www.svinkloev-
camping.dk

Så skal vi af sted igen på den traditio-
nelle tur til Tyskland i kommende Kr. 
Himmelfartsferie.
Tilmelding er formelt slut; men der 
kunne være en chance. 

Turen går til byen Güstrow ca. 40 km 
syd for Rostock i det østlige hjørne 
af Tyskland (450 km fra Kruså). Det 
er en meget gammel by med meget 
fine bygninger og området er variabelt 
med søer, skove og en masse gode veje 
at køre mc på.
 
En af dagene køres en tur til museet 
i Peenemünde, hvor V1 og V2 

bomberne under 2. verdenskrig 
blev udviklet. Det er en meget stor 
oplevelse, og tager hele dagen. Pris 
omkring de 1.000--1.200 kr. for dob-
beltværelse og tre overnatninger (13. til 
16. maj). Det er inkl. morgenmad, og 
(måske!) aftensmad. Ekstra for enkelt-
værelser.

Er du interesseret, så henvend dig til 
Steen på tlf.: 30709833.

Tysklandsturen den 13. maj
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Der var mødt 31 medlemmer op (samt 
Sandra på 11 år).

Indkaldelsens punkter:

1: Til dirigent valgtes Jørn P. Branderup. 
Han indledte med, at alle formelle 
ting var i orden.

2: Formandens beretning (lidt i 
stikordsform):

• Kassereren var til fødselsdag. Han 
var ikke på valg. Formanden frem-
lagde for ham.

• Medlemmerne var på sidste gener-
alforsamling blevet bedt om at være 
aktive omkring det at arrangere ture. 
Det har de også været, og det er 
tilfredsstillende. 

 Kubikken kommer ud 1. februar, 
1. maj, 1. august og 1. november. 
Forslag til ture eller arrangementer 
skal være bestyrelsen i hænde senest 
3 uger før disse datoer, så de kan an-
nonceres i blad og på hjemmeside.

• Medlemmer, der har penge til gode 
fra kørekurset er: Medlem med 
numrene: 

 1 Steen, 
 249 Knud Oluf og Bitten, 
 447 Preben Asmussen, 
 469 Kaj Hansen, 
 509 William og Jytte, 

 579 Andersen (spørge Leif om han 
har haft udgifter), 

 594 Jan Pharao (Hvad gør vi ved 
dem, der er i husstand og som ikke 
betaler kontingent, da de har betalt 
prisen for kurset?).

3: Kassererens beretning (givet ved 
formanden):

• Medlemstal: 164 medlemmer.
• Indtægter 25.501 kr., udgifter på 

28.937 kr. Det giver underskud på 
3.406 kr.

• Formuen er 18.350 kr. (inkl. 69 
frosne pølser).

• Formuen holder til 5 år på den 
måde.

• Indtil videre fastholdes den politik, 
vi har kørt omkring betaling til 
arrangementer. Medlemmerne var 
enige i det synspunkt.

• Der var stemning for om ca. 2 år at 
se på ny udgiftspolitik eller kontin-
gentforhøjelse.

4: Webmasterens beretning:
• Bjarne har skiftet arbejdsplads. Den 

er nu i København. Han kan ikke 
øve samme omsorg for hjemmesiden 
som tidligere. Der ses også faldende 
besøgstal som følge af færre nyheder. 
Medlemmerne var glade ved web-
masterens arbejde.

Referat fra generalforsamlingen på 
Bovrup Gæstgivergård 
den 15. november 2009
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• Leif Andersen vil gerne være behjæl-

pelig.  Bjarne og Leif aftalte kom-
pagniskab omkring arbejdet med 
hjemmesiden. De fremlægger idé til 
samarbejde (til næste best.møde?).

5: Turkoordinatorens beretning (givet 
ved formanden):

• Der var 27 arrangementer. Hver blev 
gennemgået. Der var stemning for, 
at opretholde aktivitetsniveauet.

6: Indkomne forslag:
• Der var et: Det drejede sig om af-

holdelse af kørekursus. Det var OK. 
Det bliver lørdag d. 24/4. Annonce-
res på hjemmesiden og i Kubikken.

7 til 10: Valg til bestyrelsen m.v.:
• Steen H. Eriksen genvalgtes. Jan 

Pharao og Leif Andersen nyvalgtes.
• Suppleanter blev: Jørn P. Branderup 

og Kurt Olsen
• Som revisor og revisorsuppleant 

fortsætter: Peter Høy og Kaj Hansen.
 En stor tak til Claus for alt det ar-

bejde han har lavet i de forgangne år.

11: Ikke noget under eventuelt.

Første bestyrelsesmøde efter generalfors-
amlingen: Poul finder en dato, hvor alle 
kan. Claus vil gerne, at vi holder det hos 
ham som tidligere.

Poul Petersen, 
referent.
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Nu har du chancen!!! 

      Brug ca. 4 timer på at blive mere sikker på 2 hjul 

Vi mødes til instruktion og kursets opbygning:        

          - Avanceret køreteknik i sving, (idealliniekørsel) 

          - Bremse– og undvigemanøvrer  

              med kontrastyring 

          - Undvigeteknik og bremsning i sving  

          -Katastrofebremsning med høj hastighed 
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( E K S T R A  K U R S U S  8 . M A J )  

Tilmelding: 

Mobil 30 640 777   

admin@citykoreskolen.dk 

Instruktør: 

Jan Wilhelmsen 

City køreskolen i Sønderborg 

Kr. 395,- 

Tilmelding=betaling 

2720  7560 275 107 

(Nordea Sdbg) 

Leif
Cross-Out

Leif
Text Box
admin@citykoreskolen.nu
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63 tilmeldte. Det var med nogen 
spænding, at jeg kørte ud til Kværs. Der 
var megen sne og indimellem sneede det 
kraftigt. Kun Peter Rudolph havde im-
idlertid ringet for at høre, om det blev 
til noget. Til al hæder for Peter: Han var 
den eneste, der kom på motorcykel.
Ellers var der kun to personer, der ikke 
dukkede op.

Foredragsholderen Poul Lervad, 
tidligere SMCC formand og nuværende 
politimand skulle komme helt fra Ry. 
Poul kom i god tid. Teddy hjalp med at 
få stillet op til foredraget.

Jeg tror, at Poul følte sig godt tilpas i 
selskabet, og han kunne fortælle lidt om 
afsindige klubkolleger fra gamle dage og 
om deres indimellem afsindige kørsel 
samt føren sig frem med udstødninger, 
der kun egnede sig til at være til pynt.

Foredragets egentlige emne var 
MC ulykker samt, hvad Poul 
kunne rådgive med.

Der var mange sjove anek-
doter og fine billeder. Meget 
af foredraget handlede om 
MC-ulykkesrapporten fra Ha-
varikommissionen for Vejtrafi-
kulykker. Poul havde også sine 
egne gode råd til os fra sin egen 

tid som MC-ist. Denne tid er fortsat. 
Poul kører privat MC samt i embeds-
medfør. Det giver mange km og megen 
erfaring. Poul lagde megen vægt på be-
tydningen af politiets mange kørekurser 
(apropos vores eget den 24. april).
Poul havde tydeligvis forberedt fore-
draget rigtig godt.
Hovedtal og kommentarer fra kommis-
sionens rapport:
• 41 ulykker med dræbte eller svært 

tilskadekomne var taget ud og un-
dersøgt.

• 34 % blev dræbt og 22% kom alvor-
ligt til skade.

• 75 % havde en modpart.  MC-isten 
kunne så selv have forhindret de 
sidste 25 % da han jo er eneoptræ-
dende. Årsagen til eneulykker er 
manglende færdigheder på en eller 
anden måde.

Gule ærter den 31. januar på Kværs Kro

Claus ankommer.
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• I en tredjedel af de ovenfor nævnte 

75 % med en modpart var MC-isten 
primær årsag. En tredjedel af til-
fældene var den gal med modparten 
og i den sidste tredjedel var den gal 
til begge sider. At det altid er bilisten 
kan så heldigvis manes til jorden, for 
jo mere det er vores egen skyld jo 
mere kan vi selv gøre ved det (mener 
undertegnede). Kun i 12 % af til-
fældene var det tekniske mangler ved 
et af køretøjerne som en delårsag.

• Den ”værste” kategori ulykkesmæssig 
set var de over 45-årige. Men de er 
også langt flere.

• De tre værste faktorer er: Høj has-
tighed, høj acceleration og mindre 
synlighed.

Løsninger kunne være:
• Afpas hastigheden. Mange kører for 

stærkt. Dette især i forhold til hvad 
andre trafikanter regner med.

• Hav synlig beklædning og kør med 
det lange lys om dagen. I 65 % af 
ulykker med modpart var en del af 

forklaringen manglende orientering 
fra modparten. Kun i 1 af 41 tilfælde 
blev MC-en forvekslet med en knal-
lert.

• I 24 % af tilfældene manøvrerer 
MC-isten forkert (bremse, svinge 
m.m.).

• Korrekt beklædning er en god 
beskyttelse. Virker dog ikke når det 
går alvorligt til.

• Spritkørsel siger sig selv. Problemet 
ses oftere hos bilister. De holder bal-
ancen bedre (ikke sagt af foredrags-
holderen).

• Særlig ofte er man ude for, at     
 forfra kommende biler 
 svinger tværs over vejen ind 
 foran MC-isten. Vær op
 mærksom her. Ligeud  
 kørende MC-ister rammes 
 næsten lige så ofte af biler, 
 der svinget ud foran en 
 selvom den har vigepligt. 
 Galt er det også med venstresvin-

gende køretøjer, der viser sent af eller 
slet ikke viser af. Pas på ved over-

halinger. Specielt hvor der er 
sideveje i venstre side. 

Men ellers: 75 % af danske 
MC-ister er over 45 år. De 
uerfarne ældre MC-ister udgør 
ikke nogen større fare end alle 
andre. De erfarne på samme 
alder gør heller ikke i forhold til 
yngre.
Hele rapporten kan findes på 
Internettet.

Peter, Jonna og Verner. 
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Poul Lervads gode råd 
til motorcyklister om at 
passe på sig selv:

Modkørende skal svinge til venstre:
• Tilpas hastigheden så passage 

ikke sker i selve krydset el. ud 
for indkørslen. 

• Giv gas.
• Brems.

Holder bilen stille – OBS OBS :
• Brems – kig på bilens hjulstill-

ing, førerens hænder på rattet. Klar 
til at undvige.

Overhaling af svingende:
• Overhal ikke ud for ind- og udkørsler 

eller overkørsler til mark.
• Pas særligt på langsomtkørende.
• Stol ikke på tegngivning.
• Forudse evt. ”herresving” eller 

udsvingende bagende.

Overhaling på motorvej:
• Placer MC, så du er synlig i bilistens 

sidespejl.
• Pas særligt på, hvis den du overhaler 

nærmer sig en forankørende.
• Kig langt frem og find et glidende 

tempo.

Modkørende laver risikabel overhaling:
• Blink, brems, træk langt ud til højre. 
• Vis at du viger til højre. 
• Hvis nødvendigt brug rabatten, når 

farten er kommet ned.
• Bilisten vil typisk fortsætte overhaling 

i stedet for at afbryde den. 

• Kør først tilbage på kørebanen, når 
farten er lav og kontrollen er gen-
vundet.

Vejkryds med færdsel på sideveje:
• Altid en mulig faresituation.
• Tilpas hastighed.
• Kig efter tegngivning.
• Brems eller giv gas, så du undgår 

at passere sidevejen samtidig med 
modpartens udkørsel.

• Søg øjenkontakt, hvis bilen holder 
stille.

• Overvej undvigemuligheder.

Forankørende:
• Hold god afstand 
 – placer dig synligt. 
• Vær forberedt på, at du ikke er set.
• Vær forberedt på uventede manøvr-

er.
• Der bliver nogle gange givet tegn, 

hvorefter føreren skifter mening 
(turister).

Poul Lervad og Steen.
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Tæt kørsel. Du har et køretøj bagved:
•   Giv venligt tegn til at holde afstand. 
•   Kør væk.
•   Ved kørsel i kø – udtænk hele tiden 

undvigemuligheder  – så du ikke 
kommer i klemme.

Lavtstående sol i ryggen:
• Fjernlys.
• Pas på – Hold hele tiden øje med 

trafiksituationen i modkørende bane.
• Er der tegn på en kommende over-

haling.
• Vær hele tiden klar til brems og und-

vige. 

Øvelser og kørevaner:
• Jævnlige bremseøvelser, også 

på våd vej.
• Kørsel med balancetræning.
• Undvigemanøvrer.
• Kontrastyring.
• Gør det til en vane at undgå 

kørsel på hvide striber 

Ellers:
• Vær udhvilet – hold pause.r
• Telefon, landkort, gps osv. 
    Anvendes ikke under kørsel.
• Hold motorcyklen i orden – 
    jævnlig tjek af lys og dæktryk. 
    Skift forlygtepære før den 
    springer.
• Pas særligt på traktorer, land
    brugsredskaber og andre 
    køretøjer med dårligt udsyn.

• Pas ”bløde hatte” og / eller når andre 
køretøjer føres usikkert, særligt lang-
somt eller afvigende fra andre.

• Bagage fastgøres solidt og tjekkes 
med mellemrum.

• Kørsel med passager ændrer køree-
genskaberne.

Peters MZ 250 cc.

Det er før snapsene.
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Her fortsætter så beretningerne om 
betydelige motorcykelmærker og de 
folk, der stod bag. Her er historien 
om en dansker, der etablerede og ejede 
verdens største motorcykelfabrik, DKW. 
Ud af den er sprunget DKW biler, IFA, 
Wartburg, Trabant, MZ og Auto Union 
(Audi).
Jørgen Skafte-Rasmussen blev født i 
Nakskov den 30. juli 1878, hvor han 
også tilbragte sin barndom. 
Efter skoletiden flyttede han til 
København og kom i lære som smed 
i maskinfirmaet Schmidt & Mygind. 
Svendeprøven aflagde han på maskin-
fabrikken "Guldborg" i Nykøbing F. 
Imidlertid fandt han ingen grobund 
for sine ambitioner og udfoldelsestrang 
i dette danske provinsmiljø og udvan-
drede derfor til Tyskland kort før år-
hundredskiftet. Fra Mittweida i Sachsen 
førte hans vej til Zwickau, hvor han 
frekventerede den tekniske højskole og 
fik en uddannelse som ingeniør. Det var 
for øvrigt her, han mødte Therese - den 
kvinde, som skulle blive hans ledsager 

gennem 
resten af 
livet. 
Efter studi-
etiden arbe-
jdede Skafte-
Rasmussen 
en kort 
overgang for 
et firma i 
Düsseldorf, 
inden han 
slog sig ned 
i Chemnitz, 
hvor han som 
25 årig i 1904 
etablerede sin 
egen virksom-
hed (DKW 
=  Dampf 
Kessel Werk)  med fabrikation af damp-
armaturer som speciale. Størsteparten 
af produktionen afsatte han i Rusland, 
hvilket medførte lange rejser med 
jernbane over de russiske vidder. For at 
spare tid og penge rejste han fortrins-

vis om natten, så kunne 
han sove på en af kupeens 
bænke og anvende dagen 
til kundebesøg. Dette var 
en effektiv måde at rejse på, 

Historien om DKW og 
Jørgen Skafte-Rasmussen

Jørgen Skafte-Rasmussen 
skulle blive den sidste 

af de store bil pionerer, 
men forblev som sådan 

forholdsvis upåagtet 
og fortjener derfor en 

nærmere omtale. 

Skafte-Rasmussens 
industriimperium først i 

tredverne.
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men nok ikke alt for komfortabel, da 
bænkene var af træ. 

I 1907 købte Skafte-Rasmussen et gam-
melt væveri i den idylliske Zschopautal 
og indrettede her Zschopauer Mas-
chinenfabrik med to mand på værkst-
edet. Det var den virksomhed, som en 
snes år senere skulle blive verdens største 
motorcykelfabrik.
Under et besøg i København før den 
første verdenskrig havde Skafte-Rasmus-
sen set et udkast til et køretøj, fremdre-
vet ved damp, og derved fik han ideen til 
at bygge et køretøj efter samme princip. 
Enkel i konstruktion, så det kunne 
masseproduceres og derved holdes på et 
rimeligt prisniveau. 
Efter hjemkomsten til Zschopau iværk-
satte han nogle forsøg med dampmaski-
nen som drivkraft, dog uden synderligt 
held, og den første verdenskrigs udbrud 
i 1914 standsede brat alle videre forsøg 
med det køretøj, som Skafte-Rasmussen 
kaldte "Dampf Kraft Wagen" (også 
DKW).
Som alle andre virksomheder i Tyskland 
blev også Zschopau Maschinenfabrik 
inddraget i 1. Verdenskrigs krigsproduk-

tion. De følgende år fremstillede virk-
somheden tændsatser til granater. 
Ideen om at bygge et køretøj, der 
kunne erhverves af menigmand til en 
overkommelig pris, kunne han dog 
ikke få ud af sine tanker. Når denne 
ide skulle blive virkeliggjort, men på en 
helt anden vis, må det betragtes som et 
af skæbnens underfulde luner. 
Han interesserede sig altså meget for 
biler og drømte stadig om at fremstille 
et dampdrevet køretøj. I 1916 havde 
han en prototype færdig, men der var 
ikke rigtig gang i salget. Han eksperi-
menterede så sammen med en dansk 
ingeniør Mathiasen omkring en lille 25 
ccm to-takts motor, som skulle have 
været legetøj. DKW-bogstaverne blev 
hentet frem igen og nu anvendt i betyd-
ningen: "Des Knaben Wunsch".
Motoren viste sig at være velegnet til 
montering på cykler da den havde en 
forbavsende trækevne. Den solgte godt, 
så man gik hurtigt i gang med at lave 
en større model.
Skafte-Rasmussen satte en produktion 
i gang, og hans lille 2-takts motor blev 
så efterspurgt, at produktionen havde 
svært ved at følge trit med efterspørg-
slen. 

Den første seriebyggede DKW med 
forhjulstræk blev præsenteret på 

Automobil-
udstillingen i Berlin 1931 under 

betegnelsen F1. Med denne model 
havde DKW skabt grundlaget for en 

bil, som ikke alene var økonomisk 
og driftsikker, men også hørte til de 

billigste i anskaffelse. DKW var reelt 
en folkevogn.
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I 1919 præsenterede han den første 
DKW hjælpemotor monteret på en 
almindelig cykel; farten nåede op på ca. 
50 km/t. 
Skafte-Rasmussens fabrik, som i mel-
lemtiden havde fået navneændring til 
Zschopauer Motorenwerke, oplevede i 
de følgende år en kolossal ekspansion. 
Der var stor efterspørgsel efter fabrik-
kens produkter, som i kraft af masse-
produktion kunne sælges til særdeles 
konkurrencedygtige priser. Serieproduk-
tionen begyndte med motorer, men 
udvidedes senere til cykelstel, da under-
leverandørerne heraf vægrede sig ved at 
foretage den forstærkning af stellene, 
som var blevet nødvendig på grund af 
de øgede hastigheder. Motorer og stel 
byggedes større og kraftigere, og således 
blev DKW knallerten efterhånden til 
DKW motorcyklen. 

Skafte-Rasmussens foretagsomhed fik 
stor betydning for Ertzgebirge og dets 
befolkning. Dette område af Sachsen 
havde hidtil været plaget af arbejd-
sløshed og 
fattigdom. 
Den nye in-
dustri, som var 
vokset op, gav 
beskæftigelse 
til tusinder, og 
samtidig blus-
sede handelen 
op. 

Fabrikkens 
produktion-
stal gik rask i 
vejret. I 1922 

var der produ-
ceret 22.000 motorer siden starten, året 
efter nåede tallet op på 40.000 motorer 
og i 1922-24 rundede produktionen 
50.000 stk. Der blev daglig fremstillet 
300 DKW motorcykler og 350 DKW 
motorer. 
Nye Skafte-Rasmussen fabrikker skød 
op: I Chemnitz, i Erla, i Stuttgart og i 
Berlin-Spandau. 
Samtidig udvidede han produktionen til 
også at omfatte flymotorer, bådmotorer, 
stationære motorer, køleskabe og en 
lang række andre produkter. 
I 1927 var DKW blevet den største 
motorcykelfabrik i Europa og året efter 
den største i verden.
I Zschopau og Chemnitz opførtes store 
lagerhaller, der kunne rumme op til 
10.000 motorcykler. Dette var simpel-
then en nødvendighed på grund af det 
stærkt sæsonbetonede motorcykelsalg. 

Fra udstillingen i Odd Fellow Palæet 
i København 1939.
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Skafte-Rasmussen havde længe haft 
planer om at bygge et automobil med 
2-takts motor, og efter et par års forløb 
blev de endeligt realiseret; dette skete på 
hans 50 års fødselsdag i 1928. 
Resultatet var en 4-personers DKW-
sedan med baghjulstræk og en 2-cylin-
dret motor på 550 ccm. Køretøjet blev 
bygget på hans fabrik i Berlin-Spandau. 
I 1929 købte Skafte-Rasmussen Audi 
fabrikken i Zwickau, og dermed gik 
han for alvor ind i automobilindustrien. 
Hans koncern spændte over mange 
fabrikker rundt omkring i Tyskland og 
havde mere end 10.000 ansatte. Omsæt-
ningen i 1929 nåede op på 70 millioner 
Reichmark, aktiekapitalen udgjorde 1 
million Reichmark.
I 1929 havde Skafte-Rasmussen skabt 
sig en position som en af Tysklands 
største industrifyrster.

Man lavede fortsat biler på fabrikken 
og i 1931 kom man med den første 
forhjulstrukne DKW bil.
I 1938 var Rasmussen blevet æresdok-
tor ved den tekniske skole i Dresden og 
1939 Ridder af Dannebrog.

På Audi fabrikken lod Skafte-Rasmussen 
konstruere en lille 2-personers bil med 
forhjulstræk og en tværliggende 2-takts 
motor på 490 ccm. Køretøjet fik beteg-
nelsen DKW roadster F1 og præsentere-
des for første gang på den internationale 
automobiludstilling i Berlin i 1931, 
midt under den tiltagende verdenskrise. 
Repræsentanter for den tyske motor-
presse prøvekørte ved samme lejlighed 
DKW`en på Kurfurstendamm og gav 

den en begejstret modtagelse. Hvem 
kunne vel dengang ane, at F1 skulle 
blive grundtypen for de modeller, som i 
tredverne gjorde DKW til en af Europas 
med udbredte personbiler i kraft af sin 
driftssikkerhed og lave anskaffelsespris. 
De mange øgenavne, DKW fik 
påhæftet, som for eksempel "Das Kleine 
Wunder" eller "Das Krankenhaus 
Wartet" var netop udtryk for bilens 
popularitet. 

Verdenskrisen og det økonomiske sam-
menbrud i 1932 gik ikke upåagtet hen 
over Skafte-Rasmussen og hans om-
spændende koncern. 
Tusinder af arbejdere i hans fabrikker 
blev arbejdsløse; de 30.000 fabriksnye 
motorcykler, han havde på lager, var 
usælgelige; hans tab blev opgjort i mil-
lioner. 
Skafte-Rasmussen tabte dog ikke modet 
af denne grund; for ham var penge ikke 
i selv et mål, men et middel. 

På Skafte-Rasmussens initiativ blev 
den Sachsiske automobilindustri med 
hans egne Audi og DKW fabrikker i 
1932 sluttet sammen med Horch og 
Wanderer i det, der kaldtes Auto Union 
og havde fire sammenføjede ringe som 
varemærke. Aktiekapitalen i det ny-
dannede selskab var på 14 millioner 
Reichmark. 

På dette tidspunkt var også den politiske 
situation i Tyskland helt uoverskuelig. 
Med Hitlers magtovertagelse i begyn-
delsen af 1933 kom der tilsyneladende 
en bedring i forholdene, arbejderne 
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vendte tilbage til fabrikkerne, og skor-
stenene begyndte at ryge igen - det gik 
fremad. 
Men for Skafte-Rasmussen betød Hit-
lers magtovertagelse en brat afslutning 
på hans livsværk. 
I begyndelsen var Skafte-Rasmussen en 
selvskreven gæst, når Hitler bød ledende 
tyske industrifolk til sammenkomst i 
rigskancelliet, men dette varede kun 
kort. 
Skafte-Rasmussen ragede uklar med 
Reichstathalter Mutzmann i Dresden og 
nægtede at frasige sig sit danske stats-
borgerskab. Da man ikke kunne have 
en udlænding til at kontrollere en så 
væsentlig del af den tyske industri, blev 
Skafte-Rasmussen chikaneret og ved 
forskellige transaktioner skubbet ud i 
mørket og frataget sin ejendom, hvo-
refter den sachsiske statsbank overtog 
Auto Union. 
Ved den anden verdenskrigs udbrud 
indførte regimet begrænsninger i hans 
bevægelsesfrihed.

2. verdenskrig blev en katastrofe for 
fabrikken og Jørgen Skafte Rasmussen 
tabte alt, tog til Danmark og levede i 
ubemærkethed resten af sit liv.
Han lagde sag an mod den tyske stat og 
blev tilkendt et symbolsk beløb, men 
sagen som sådan blev aldrig afsluttet. 
Sammen med sin kone og trofaste 
støtte gennem alle årene flyttede Skafte-
Rasmussen til udkanten af Berlin, hvor 
de førte en stille og tilbagetrukken 
tilværelse. 
Krigsafslutningen oplevede han i Ham-
burg, hvor han en kort overgang bestyr-
ede en servicestation, indtil han vendte 
tilbage til Danmark. 

Efter krigen fik Skafte-Rasmussen taget 
sin gamle erstatningssag op med den 
vesttyske stat, og efter en langvarig 
proces blev han tilkendt 300.000 DM - 
altså kun en brøkdel af de 28 millioner 
DM, værdien af hans ejendom var ble-
vet opgjort til. 

Efter afslutningen af krigen gjaldt 
det om at få den danske vognpark 

til rulle igen. På Bohnstedt-
Petersens fabrikker gik den første 

tid med at samle delene til de mere 
end 400 biler, firmaet havde holdt 

skjult for besættelses-
magten. Her ses DKW`er under 

klargøring og reparation, i 
baggrunden en Austin A 70. Der 

var atter travlhed i Sundkrogsgade.
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Sine sidste leveår tilbragte Skafte-Ras-
mussen på Bellahøj i København. En 
højtidelighed i den idylliske  
Brønshøj kirke en sensommerdag i 1964 
markerede afslutningen på denne dan-
skers helt usædvanlige levnedsløb. 

Jørgen Skafte-Rasmussen var et nobelt 
og kultiveret menneske, hvis person-
lighed afspejlede såvel højdens tinder 
som afgrundens dybe kløft. Havde man 
vundet hans fortrolighed, kunne han 
åbne sig og fortælle om begivenhederne 
fra tiden i Tyskland, og det var værd at 
lytte til. Med åbenhed og varme fortalte 
han om sine oplevelser, nu og da tilsat et 
stænk af den bitterhed, han helst skjulte. 

I Tyskland blev Skafte-Rasmussen kendt 
som "Der grosse Rasmussen", han var 
æresdoktor ved universitetet i Dresden 
og anerkendes i dag som 2-takts moto-
rens og DKW bilens fader. 

Han forsøgte at finde udveje for at lin-
dre nøden. Efter sin hjemkomst til Dan-
mark efter krigen beskrev han meget 
rammende de særprægede forhold under 
den galoperende inflation i Weimar-
republikkens Tyskland. Et almindeligt 
brød skulle således betales med en hel 
kurvfuld pengesedler og til større ting 
var en trillebør nødvendig. 

Hvordan gik det så efter krigen:

IFA
I 1945 blev DKW-fabrikkerne i DDR 
nationaliseret sammen med de øvrige 
Auto Union fabrikker. Før krigen var 
DKW blevet produceret ved Berlin-

Spandau. I 1948 blev produktionen 
først genoptaget i de forhenværende 
Auto Union/Audi fabrikker i Zwickau. 
Modellen, der lavedes her, kaldtes 
IFA F8. IFA (Industrievereinigung 
Volkseigener Fahrzeugwerke) var ikke 
et mærkenavn, men stod for en sam-
menslutning af flere forskellige nation-
aliserede fabrikker, deriblandt DKW, 
Audi, Framo, Phänomen, diverse 
traktorfabrikker og karosseriværksteder. 
Men IFA mærket blev benyttet til nogle 
motorcykler og biler - især for eksport. 
IFA F8 var udviklet fra DKW Meister-
klasse fra 1939, med en 2-cyl to-takts 
motor på 664 cm3, forhjulstræk og 
førkrigskarosseri. Den blev produceret 
fra 1948-55 og blev efterfulgt af A.W.Z. 
(Automobilwerk Zwickau); senere 
Trabant type P 70. IFA F9 var en DKW 
konstruktion, som ikke nåede at kom-
me i produktion før krigen. Den havde 
en 3-cyl. to-takts motor på 894 cm3, 
forhjulstræk og et nyt karosseri. Produk-
tionen startede i 1950 i Zwicau, og blev 
senere overflyttet til Eisenach. Produk-
tionen blev indstillet i 1956 til fordel 
for den nye Wartburg. DKW fabrikken 
i Düsseldorf brugte den samme 3-cyl 
to-takts motor og det samme karos-
seridesign i deres efterkrigsmodeller. 
Der er noget, der tyder på, at en kopi 
af tegningerne er kommet til Sverige, 
idet Saab's to-takts motor, DKW og 
Wartburgmotoren ligner hinanden som 
trillinger. 

WARTBURG
IFA-modellen F9 blev efterfulgt af 
Wartburg, som havde samme mekaniske 
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opbygning med 3-cyl to-takts motor og 
forhjulstræk, men med et nyt karosseri. 
Først en 894 cm3 på 40 hk og en 50 hk 
for sportsudgaven. Slagvolumen blev 
i 1962 hævet til 991 cm3 og 45 hk. I 
1966 kom et nyt chassis og i 1967 kom 
et nyt karosseri. Det er grundlæggende 
den samme model, der fremstilles op til 
efter murens fald, omend der var indført 
utallige forbedringer gennem årene. 

TRABANT
IFA F8 blev efterfulgt af Zwickau P70, 
med samme motor på 684 cm3 og 
forhjulstræk, men med et nyt karosseri 
i glasfiber. Dette var den første massep-
roducerede tyske bil med glasfiberkaros-
seri., 25.000 blev lavet. I 1959 blev den 
efterfulgt af P50, som blev markedsført 
under navnet Trabant. Totaktsmotoren 
på 2 cyl og 500 cm3 var en videreud-
vikling af P70 motoren. I 1962 blev 
den forøget til 594 cm3. Som P70 har 
Trabant glasfiberkarosseri og forhjul-

stræk. Allerede i 1965 havde man 
fremstillet over 300.000 stk.

MZ
MZ blev også en af verdens største 
MC fabrikker. Vi kender historien 
og stopper her.

I øvrigt er Rasmussens børn drift-
ige. En af sønnerne ejer firmaet 
Norma. Det er verdenskendt og 
forsyner os med slangebånd.
Jørgen Skafte Rasmussen har ikke 
levet forgæves.

Dansk ingeniør, fabrikant og 
generaldirektør

Født tirsdag den 30. juli 1878 
i Nakskov

Død onsdag den 12. august 
1964 i København

Pedersborg Kirkegård, Sorø 2007
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Kommende arrangementer

Søndag d. 14. februar kl. 14
Fastelavn og tøndeslagning hos Kajs 
MC i Sønderborg.

Februar 2010

April 2010
Skærtorsdag d. 1. april kl. 10.
Esbjergtur. Vi mødes på stranden i 
Åbenrå. Der er fri adgang, og vi skal selv 
have kaffe m.m. med. 
Jørn P. Branderup er behjælpelig.

Påskelørdag. 3. april fra kl. 10 til 12
MC folket i Tønder holder komsammen 
og fællestur.

Lørdag d. 24. april kl. 9.30
Kørekursus i Sønderborg: Se inde i 
bladet side 12 (Leif Andersen)

Maj 2010
Torsdag d. 13. maj - søndag d. 16. maj
Kristi Himmelfartsferien fra torsdag 
d. 13. maj til søndag d. 16. maj (4 dage) 
er der Steens tur til østtyskland. 
Se inde i bladet side 9.

Torsdag d. 29. april kl. 19.30
Varme hveder hos 
Teddy Sztuk, Tornhøjvej 25 i Tumbøl. 
Tilmelding nødvendig på tlf. 74685820.

Lørdag d. 30. april
I weekenden lørdag d. 30. april er der 
Nordjyllandstur. Se inde i bladet side 9.

Alle 
deltageree 
ved .gule 

ærte-spisen på 
Kværs Kro i 

januar.  




