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Redaktørens firkant
Selvom dette blad er augustbladet så 
er det allerede fremstillet i maj og juni. 
Det skal nemlig være færdigt til midt i 
juni, så det kan blive redigeret og trykt 
før sommerferien, hvor al professionel 
aktivitet går i stå.

Maj bladet blev forsinket på grund 
af problemer på trykkeriet; men de 
personer, som kan se vor hjemmeside 
fik det så digitalt 1. maj. Det hjælper 
jo ikke de medlemmer, som mangler 
Internettet.

Det hele blev ikke bedre af, at den nye 
forsendelsesmetode sørgde for afgang 
som ”B-post”.

Retfærdigvis skal siges, at det er 
mange år siden, at Kubikken har 
været forsinket,,og man skal huske, at 
arbejdet med bladet fra først til sidst 
laves gratis i fritiden af frivillige, der 
har travlt nok i forvejen.

Poul
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Interesse for kurser:
Der har været forslag fremme om at holde 
skrue- og vedligeholdelseskursus samt 
it-kursus i vintermånederne.  
Med forhåndstilmelding. 
Om det skal koste noget finder vi ud af. 
Vi kan drøfte det på generalforsamlingen i  
november.  
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Lederen
Som nævnt i redaktørens firkant blev 
majbladet forsinket og undskyld for det.

Nu var det såden, at Leifs tur ”Tværs 
over” blev flyttet fra d. 14. maj til d. 7. 
maj. Årsagen var af arbejdsmæssig kara-
kter. Vi har ellers den regel, at allerede 
i bladet annoncerede arrangementer 
ikke kan ændres. Alligevel mente vi, at 
det kunne gå an, fordi folk jo allerede 
(troede vi) havde bladet i god tid før  
d. 7. maj. Men så sker det, som man kan 
læse i Redaktørens firkant. Det havde 
den konsekvens, at turen Tværs over 
glippede for nogle. Enkelte skulle have 
meldt sig ud af bare ærgrelse. Jeg håber, 
at de udmeldte vil ændre standpunkt.

Lignende situation er lige opstået 
omkring Mølleløbet. Roberts MC har 
meldt fra efter, at bladet kom ud, så kaf-
feslabberadsen denne gang kunne ikke 
foregå hos Robets MC. Familien 

Behrmann skal til festlighed omkring 
overrækkele af eksamensbeviser til et 
afkom. Til lykke med det fra SMCC. 

Leif har fået arrangeret, at vi kan mødes 
og få kaffe og rundstykker hos køre-
skolen på Porsgrunngade 1, og klubben 
leverer rundstykkerne. 
Der vil hos Roberts MC blive sat en 
skrivelse op med denne besked. Alt 
dette vil dog være historie, når dette 
blad er ude.
Det sidste: På dagen kørte Teddy 
omkring Guderup, hvor han fik de 
fremmødte med her fra. Det er svært, 
at give oplysning til alle ud over sed-
del i vinduet. Vi kan kun anbefale, at 
man taler sammen om evt. problemer. 
Et medlem foreslog, at vi kunne finde 
en eller anden til at ringe rundt til alle 
næste gang. 

Poul

Steens tur til TV Syd i Kolding:
Steen oplyser: 
Besøg på TV Syd i Kolding løber af 
stabelen den 3. oktober 2011. Der er 
tilmelding og betaling senest den 1. sep-
tember til Steen - 25,- kr. sættes ind på 
1551 7797494 eller betales til et besty-
relsesmedlem. Minimum antal deltagere 
er 30 og maksimum er 50.

Men så kommer der en overraskelse: 
Leif kører os derop i en bus!

Der startes fra Sønderborg rutebilstation 
kl. 16.45 med opsamling på 
Åbenrå rutebilstation kl. 17.15, 
Hoptrup brandstation kl. 17.35 og 
Haderslev rutebilstation kl. 18.00. 

Vi skal være der senest kl. 18.45. 
Afgang fra Kolding kl. 21.30.
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Problematiske ture
Nordjyllandsturen  
blev placeret i bededagsferien i år. 
Den gik i vasken på grund af hektisk 
udlejning forstået på en måde, at 
attraktive steder var udbookede på 
grund af konfirmationer, på grund af St. 
bededagsferien samt på grund af, at folk 
simpelt hen skal ud i maj måned, når 
vejret tegner godt. 

Udlejerne siger samstemmende, at man 
skal være tidlig ude denne del af foråret, 
og man skal allerede da kende antallet 
af deltagere. Det kan vi ikke klare og 
specielt ikke, når ingen kender vejret 
de aktuelle dage. Jeg er blevet gjort 
opmærksom på, at Nordjyllandsturen 
skal fastholdes til den sidste weekend 
i april. Da kan man nemlig komme 
næsten på sidste beskub og få en 
luksushytte netop, som de fleste vil 
have. En luksushytte er kendetegnet 
ved at have eget bad og toilet, så vi 
natpissere ikke skal rende rundt på 
campingpladsen om natten for at få 

sagen ordnet samt om morgenen for 
at slippe for en længere spadseretur til 
fællesbaderummet. Luksushytte lyder 
dyrt; men er det ikke.

Pinseturen 
Jans pinsetur er aflyst på grund af  
manglende tilmelding. Jan havde lavet 
meget ud af det.

Vi må nok igen erkende, at lokale fler-
dagesture har svære kår. Langt de fleste 
af Jans endagesture er godt besøgte; men 
vi har før set problemer, når det drejer 
sig om flere dage. Måske er folk også 
hængt op i Pinsen af familiære årsager. 

Udlandsturen som den af Steens tur til 
Harzen blev hurtigt booket; men det 
er måske noget andet og for nogle årets 
største tur, og pinseturen kommer kun 
10 dage efter.

Vi må ikke håbe, at Jan mister lysten. 

Grillarrangementet på 
vingården i Genner var fantas-
tisk hyggeligt. 
Pia og Henrik havde dækket 
op i stallen med borddug og 
det hele. En skam, at der ikke 
kom flere. 
Jeg glæder mig til næste år.

Poul.

Grillarrangement d. 22. juni

Der spises.
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Ud af den blå luft 
opstår på internettet 
en tur arrangeret af 
Jan og Leif. De fik 
pludselig lyst til det 
og annoncerede en 
tur til Snaptun. 
Snaptun ligger på 
sydsiden af Hors-
ens Fjord- ude for 
enden med færge 
sejlads til Hjarnø og 
Endelave. Jeg tror, 
at ca. 15 personer 
var med, og vejret 
var godt.

Enhver er velkommen til at forsøge sig 
med den slags uforpligtende ”pludselig-
ture”.
Denne tur gik op over Haderslev, mod 
Bramdrup, over Hjerndrup, Frørup, 

Turen til Snaptun den 10. april

Hjarup og til Ejstrup vest for Kolding. 
Her var der rast og en del madpakker 
røg ned. Videre gik det med småveje 
vest for den gamle Hovedvej 10 via 
Dons og vest om Vejle til Daugård og 
Hornsyld for at slutte i højdepunktet 

Snaptun. 
Her gik der 
en times tid 
med at nyde 
livet. 

Hjemturen 
foregik mere 
frit; men der 
var besøg 
på halvøens 
Ferguson 
museum.

Fra rasten i Ejstrup.

Hygge i Snaptun.
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Tværs over med Leif (der skriver)

Ja, så fik vi kørt den tur!

Med start fra Burger King Sønderborg 
kørte vi over Øster Snogbæk og Var-
næs til Aabenraa. Herfra startede vi 14 
mc'er og 16 mand med kurs mod Arrild 
til Sicherungstelle Nord (en bunker fra 
1.verdenskrig ), for derefter at køre til 
Ribe, hvor vi holdt rast ved Skovgrillen.

Herfter kørte vi til Kammmerslusen, 
tog et kik, kørte så gennem Øster- og 

Vester Vedsted for at få en kop kaffe i 
Skærbæk.
Herfra skulle vi så have været forbi 
Drengsted, men tabte desværre gruppen 
ved frakørslen til Løgumkloster. Det 
var noget med, at en skulle hjem og så 
fulgte resten med. Ålle kom dog hjem. 

Tak til alle for en hyggelig dag/køretur.

Stemningsbillede fra marsken.
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Så blev det dagen før bededag, 
hvor vi traditionelt indkalder til 
varme hveder.

Igen i år var Eva og Teddy så 
elskværdige at lægge arbejde og hus 
til. Rammerne er nu også perfekte 
med rigelig plads til over 30 ank-
omne personer (også parkering er 
uden problemer).

Angående vi gæster, kunne man jo 
godt have den teori, at med den 
alder og livserfaring, der repræsen-
teres, er der ikke mere at snakke om; 
men det kan man konstatere, er en 
forkert teori. 

Tak til Eva og Teddy for arrange-
mentet. Selv om Teddy og Eva 
efter mange år stopper som kasser-
erpar kan vi jo godt drømme om 
at de vil fortsætte med de varme 
hveder.

Hvad med bededag i sig selv? Ja 
den kaldes også Store Bededag og 
er altid fjerde fredag efter påske. 
Reformationen afskaffede egentlig 
”bods og bededage” i Danmark; 
men de indførtes igen til afhjæl-
pelse af nødstilstand. De afløstes 
i 16-hundredetallet af én bededag 
som vi kender den. Der gik nem-
lig for mange arbejdsdage spildt. 
Om der den gang har været lige så 
mange protester fra arbejdsmarke-
dets parter mod den lags indgreb er 
ikke godt at vide.

Poul.

Varme hveder hos Eva og Teddy

Finns datter kom på FYM 125 cc

Finns datter havde sin far på slæb med sidevogns 
udstyrede BMW R 80

Eva serverer for gæsterme.
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Hvor møder man Steen?
Man står i Berlin i egne tanker, og 
pludselig kommer Steen. Der var besøg 
på BMW MC fabrikken, hvor vi også 
deltog. 
Toftlund Auto og MC havde et officielt 
arrangement, hvor jeg ikke deltog. Jeg 
var blandt to andre SMCC medlemmer 
i Berlin i anden anledning og hørte om 
arrangementet. Vi fik lov til at være med 
på selve firmabesøget.

Straks efter besøget skyndte Steen sig 
ad Harzen til for at afklare de sidste de-
taljer omkring hans arrangement i Kristi 
Himmelfartsdagene.

Poul

Steen på den uovertrufne.
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Harzen i Kristi Himmelfartsdagene 
d. 2. til 5. juni:
Steen laver traditionelt tysklandstur i 
disse dage. Flere havde ønsket Harzen 
igen, og sådan blev det. Steen fandt 
”Gasthof zum Bären”, Gernrode i det 
østligste Harzen. Det er den del af 
landet, som vi ikke uden videre kunne 
komme til i DDR-tiden. 

Vi tog 24 personer til heksenes Harzen.
Turen var annonceret første gang i 
Kubikken fra 1. februar. Turene er 
populære og hurtigt overtegnede. Vi har 
ikke de mange udlandsture, men denne 
slags, der tager en halv dags kørsel 
smager alligevel lidt af fugl, og man er 
så dog et lille stykke hjemme fra.

Opsamling ”ved rulletrappen” syd for 
Kruså med afgang kl. 9. Steen havde 
anbefalet, at folk fandt sammen i inter-
essegrupper. 
Så undgår vi 
den store flok 
og hver mini-
gruppe bliver 
homogen.
Undertegnede 
dannede sin 
egen gruppe 
på én person. 
Lene har så 
mange ting i 
gang omkring 
vores hjem 
og jeg laver i 

hvert fald ikke alt for meget der, så da 
der endelig var noget, som jeg måtte 
lave, var det bare at springe til. Det var 
maling af det udvendige hoveddørs-
gelænder. Mit job bestod i afslibning af 
rustpletter, påsmøring af såkaldt rus-
tomdanner og efter 24 timer spartling 
med Plastic Padding. Afslibning og mal-
ing foretoges af Lene. Det hele passede 
så fint, at jeg kom af sted kl. 11.15.

Jeg har investeret i en GPS. Den blev 
smidt i topboksen og af sted gik det. Jeg 
havde forestillet mig fra Celle at køre 
med småveje. Celle og et stykke ud ad 
lokalvejene blev nået og GPS-en mon-
teret. Den sendte mig hele tiden retur 
til motorvejen. Jeg kunne se, at der vare 
245 km. til Gernrode, så jeg føjede mig 
efter apparatet for ikke at komme helt 

Harzen i Kristi Himmelfartsdagene

Fortsætter på side 10

Dyr privat 
restaurering. 
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på afveje, eller nærmere betegnet: Jeg 
slukkede for skidtet og tændte det igen 
på en rasteplads ved Wernigerode. Den 
ledte mig lige til hotellet. Mange var 
ankommet; men de havde ikke været 
der længe. Man kunne brænde sig på 
deres motorer.

Aftensmad gled ned 
og aftenen var til fri dis-
position. Vi gik nogle 
stykker på byvandring. 
Byen har hvad man skal 
bruge og en hel del er 
renoveret efter mu-
rens fald. Mange store 
patriciervillaer fortæller 
om fordums pragt og 
en restaurering med 
privat tegnebog må 

nok for de fleste 
betegnes som 
en økonomisk 
mavepuster. 
Byens største 
supermarked var 
såmænd dansk. 
Det var ”Netto”.

Senere på 
aftenen var der 
Steens orienter-
ing om planer. 
De var forslag 

og stjernestykket var besøget på ”Auto-
stadt” (det er en del af ”VW”-museet i 
Wolfsburg). De fleste havde imidlertid 
deres egne planer og efter Steens opfat-
telse, er det også det optimale.

Næste dag kørte forskellige forsamlinger 
i forskellige retninger. Jeg tog med på 
Knud Olufs tur til ”Die Rappbode 

Fortsat fra side 9

Skæve huse i 
Quedlinburg.

Deltagerne hygger sig.
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Talsperre”. Det er enormt dæmnings-
værk med højt vandspejl på den ene 
side og dyb kløft på de anden side. 
Der må presse en enorm kraft på dette 
enorme betonareal. Hør her hvad der 
stod på mindepladen: ” Die Rappbode 
Talsperre, ein Grossbau des Sozialismus. 
Grundsteinlegung am Tag des Friedens 
1952. Übergeben am 3. Oktober 1959 
aus Anlass des zehnten Jahrestages der 
Deutschen Demokratischen Republik”.

Det ligner et pragtbyggeri af god 
kvalitet og man har været stolte af det. 
På en måde kan jeg godt se, at det so-
cialistiske eksperiment må have set godt 
ud i den tidlige efterkrigstid.
Der efter blev vi ledt til Rübeland hvor 
der var besøg i Hermannshöhle, der er 
en drypstenshule. Jeg blev oppe i atmos-
færen og fik set området på gå-ben. Der 

var bl.a. byens kirke. Den var af træ. 
Under socialismen havde man ladet alt 
det indvendige male grå. Nu har man 
fjernet denne maling, de gamle illustra-
tioner er lagt fri og kirken er til almind-
elig brug. Motorcykler var mange af, det 
var lige som at være til et større træf.
Næste dag dannedes nye interessegrup-
per og jeg inviterede mig med Karnelia 
og Poul samt Karen Magrethe og Poul 
Erik. Vi tog en heldagstur til Quedlin-
burg, hvor vi gik rundt i byen for at få 
den efterset. Poul Erik sagde, at vi dog 
skulle være hjemme til kaffetid. Vejrmel-
dingen stod på omslag og der skulle 
komme hagl og rusk.

Byen var smuk. En sidegevinst ved 
socialismen er, at man ikke har haft 

Fortsætter på side 12

Kommunekontoret i Gernrode. 
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råd til at brække det gamle ned. Det 
betyder, at man med nutidens ideer og 
gode økonomi har haft mulighed for at 
restaurere og bibeholde det gamle præg. 
Vi kørte hjem midt på eftermiddagen. 
Karnelia er oprindelig fra Magdeburg. 
Hun havde en gammel tante, der skulle 
besøges på plejehjemmet i Gernrode 
(jeg håber, at jeg husker rigtigt).

Jeg tog en time på øjet for der efter i 
egen person at køre til ”Der Teufels-
mauer”. Sagnet går på (det stod på 
tavlen), at djævelen med bekymring 
så på alle de kirker, der blev bygget og 
han blev bange for at hans magt skulle 
gå til grunde. Han ville bygge en mur 
omkring området; men den skulle være 
færdig før hanegal til morgengry ellers 
ville det ikke lykkes. En bondekone 
skulle til marked i Quedlinburg med 
sine varer samt en hane i kurven. Hun 
var på vej før morgengry. Konen blev 
så chokeret over at se djævelen og den 
store mur, at hun faldt om. Hanen 
blev lige så forskrækket og den galede i 

vilden sky. Djævelen hørte hanegalet og 
troede at natten var forbi og ødelagde 
hele muren. Det er så altså kun konen, 
hanen og djævelen, der har set muren.
Der efter kørte jeg til Hexentanzplatz 
i Thale. Her fik jeg is og kaffe. Plud-
selig blæste det op og der var skyer i 
horisonten. Jeg skyndte mig til Gern-
rode; men der varme vejr fortsatte dog 
ufortrødent.

Om aftenen var klubben vært ved et 
slag bowling til de, der havde interessen. 
Knud Oluf vandt og fik en T-shirt.
Søndag morgen tog folk af sted. Flere 
tog til Autostadt. Min enmandsgruppe 
tog mod Danmark. Da jeg kom forbi 
Wernigerode, svingede motorcyklen 
pludselig af til denne by og jeg tog 
et par timer i bycentrum med en øl, 
kaffe og avislæsning. Hjemturen gik fra 
Braunschweig ad landeveje. Kristi Him-
melfartsdagene byder på mange ting. 
Bl.a. var jeg til Dampftreffen i Wenden 
uden for Braunschweig. Der var damp-
maskiner over alt. Små damptraktorer 
(1,5 meter lange) med vogne, der kørte 
folk på sightseeing rund i byen, større 

dampmaskiner 
samt utallige små 
dampmaskiner lavet 
af hobbyfolk. Der 
var damp på hos 
rigtig mange af de 
små maskiner. Der 
var selvfølgelig også 
Thyringer Bratwurst, 
kaffe og hjemmebag 
i rigelige mængder. 
Videre gik det via 

Fortsat fra side11

Damptransport
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Celle (smuk gammel midtby) til Soltau 
og videre på motorvej hjem.

Lene var ikke hjemme. Hun var hos dat-
teren i Odense, så jeg tog på forskelligt 
besøg bl.a. til Kaj i Søgård. Dagen afs-
luttedes af med et dejligt stjerneskud på 
Den gamle Kro i Gråsten. Hjemturen til 
Nordborg foregik også ad kringlede veje 
og jeg var hjemme kl. 20.30.

Tak til Steen for turen. Opholdet på 
kroen med tre overnatninger samt fri 
morgen- og aftensmad til overraskende 
få penge var glædeligt. På den anden 
side set arbejdede personalet på kroen 

i utrolig mange timer til en ganske lille 
løn. Men som vi kunne ane: Dette arbe-
jde eller ingenting.

Der var flertal for Harzen igen næste år, 
men et nyt sted. Håber, at Steen vil.

Hilsen Poul.

Lille avanceret dampmaskine.
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Bødestørrelser og promillegrænser 
(angiveligt) og 7,50 kr. pr. Euro):

Lande Spritkørsel
startpris i kr.

Fra promille Kørt 20 km
for hurtigt

Ulovlig
overhaling

Belgien 1050 0,50 750 1125
Danmark Månedsløn 0,50 525-2025 1050

Finland 15 x dagløn 0,50 525 5 x dagløn

Frankrig 1015 0,50 675 675
Grækenland 750 0,50 450 2625

Holland 1875 0,50 750 1125

Italien 4050 0,50 1165 565
Kroatien 1015 0,00 525 715

Norge 5625 0,20 3375 4875

Polen 1090 0,20 190 450
Portugal 1875 0,50 450 900

Slovenien 1350 0,50 375 1275

Spanien 2250 0,50 675 675
Storbritannien Max 41250 0,80 565 900

Svejts 3075 0,50 900 1125

Sverige 1500 0,20 2100 1875
Tjekkiet 7275 0,00 300 1465

Tyrkiet 1915 0,50 340 450

Tyskland 3750 0,50 265 250 - 1875

Ungarn 2815 0,00 825 2475

Østrig 2250 0,50 150 525

Hvor intet andet er anført er taksterne startpriser 
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Normalt er det 1. weekend i juni. Men 
da var det Kristi Himmelfartsdag og 
Harzentur. 
Der kom dog 25 personer. De sidste 
hentede vi hos Roberts MC. Som det 
fremgår af teksten andetsteds aflyste 
Roberts MC arrangementet med kaffen 
i Guderup.

Vi startede efter kaffen på Porsg-
runngade kl. godt elleve med 25 per-
soner. Den gik omkring ”Flintstone 
MC’s” 30 års jubilæumsfest på Farmen 
i Tråsbøl. Vi fik en snak med dem for 
der efter at tage til Nybøl Mølle. Den er 
fredet, og det har den fordel, at renover-
ing betales for 50 % af staten. Resten 
skal ejeren selv finde. Ejeren var en 
ejerinde, som jeg ikke har set i over 40 
år. Hun var (og er) en af de kønne piger, 
der kom til pigtrådsbal på ”Safthuset” i 
Kruså i vor pureste ungdom.

Næste stop var Søn-
derborg Mølle eller 
Slotsmøllen. Den ligger 
i Sønderborgs ældste 
del nord for slottet. I 
gamle dage lå den nede 
ved slottet; men den er 

senere flyttet til 
det nuværende 
sted. Møllen kal-
des af de gamle 
sønderborgere for 
Molina eller Mo-
lino Møllen. Et opslag i Fremmedord-
bogen oplyser, at ordet er fransk. Det 
hedder egentlig ”Mouline” mølle, hvor 
møllesten på latin hedder mola. Den 
franske ordbog oplyser, at en mouline er 
et lille møllehjul. Hjulet på et fiskehjul 
hedder også en mouline. Som kvikke 
detektiver kan vi slutte, at det er et eller 
andet, der kører rundt.

Næste mølle var Vibæk Vandmølle. Den 
er vist renoveret med penge fra Danfoss 
fonden. Mage til hyggeligt sted skal 
man lede længe efter.

Kl. godt kaffetid gik det mod Frederiks-
gård, hvor Ingrid og Poul 
havde lavet den fineste 
opstilling med alt til både 
at tilberede og fortære 
ringriderpølser. 

Klubben var vært.

ADAC og vejhjælp 

Mølleløbet d. 25. juni

John, Torben og Poul har meldt sig ind 
i den tyske organisation ADAC. Det 
koster lidt mere end 70 Euro, og man er 
sikret vejhjælp vist over alt inkl. erstat-
nings-køretøj. Det går på person og 
ægtefælde, d.v.s. kører man på svigerfars 
MC eller i hans bil er der hjælp, hvis 

føreren er medlem. ADAC’s kontor er 
i Fördepark, Flensborg. Gå ind i for-
retningen ”Real” og hen for enden af 
gangen.
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Det er en kendsgerning, at forbrænd-
ingsmotorens historie er nært forbundet 
med benzinens historie. Bilpioneren 
Carl Benz kunne ikke rigtig få gang i 
salget af sin ”Patent-Motorwagen” og 
det var årsag til en række vedvarende 
bekymringer for familien. Ingen troede 
rigtigt på ideen med et selvkørende mo-
torkøretøj. Fruen i huset, Bertha Benz 
tog sagen i egen hånd og mens Carl 
sov tog hun bilen, fyldte den op med 
sønnerne og kørte i rent reklameøjemed 
på verdens nok mest berømte køretur. 
Den gik de 200 km fra Mannheim til 
Pforzheim og retur uden andre prob-
lemer end med at skaffe benzin. Det var 
i 1888 ca. 2 år efter patentanmeldelsen. 
Bertha tømte alle apoteker for både 
vaske-, sår- og rensebenzin for gentagne 
gange at hælde på bilens tank. Benzin 
hed ”Ligroin” og solgtes i flasker á 0,1 
og 0,2 liter. Apoteker Christof Klein ud-
talte om Berthas køb af benzin: ”Dette 
benzinsalg var en éngangsforretning, 
men sikken en forretning”. Heldigvis 
for Carl Benz, var Bertha ud af en rig 
familie. Et badisk apotek fik i øvrigt 
verdens første benzintank og helt frem 
til 1900 havde kun apotekeren benzin. I 
dag strømmer benzinen helt anderledes, 
og til helt anderledes priser. 
Olien er dannet for millioner af år siden 
fortrinsvis af alger og dyr fra havet. Kul 
hører til i samme skuffe, men stammer 
mest fra planter og træer på land. En 
lille del af f.eks. olieresterne har gemt sig 
under jorden, ofte i porøse lag. Olien 
flyder som bekendt oven på vand, derfor 
var det nemt i gamle dage blot at tage 
den mængde, der næsten af sig selv kom 
op til jordoverfladen som følge af presset 

fra grundvandet. 10% til 30% af olien 
er hentet op på denne måde. En stor 
del af resten sidder i de porøse lag og 
kan kun hentes op ved hjælp af kunstigt 
vandtryk som vi selv laver ved at pumpe 
vand ned i borehullerne. Vi opnår ca. 
den samme mængde af resten på denne 
måde. Slutresten, d.v.s. 40% til 80% 
af den oprindelige mængde olie sidder 
der endnu, og med de oliepriser og det 
behov vi har, kan det ikke betale sig at 
hente olien op.
Hvis olien så stiger til det dobbelte i 
pris, kan vi måske tage en stor del af 
resten. Det har ingen økonomiske kon-
sekvenser. Vi kan bare købe en Honda 
250 cc Rebell som Clauses. Den kørte 
over 36 km/liter og så er kilometerpris-
en den samme.
Benzin udvindes af råolie på raffinaderi-
erne i høje såkaldte destillationskolon-
ner. I midten af disse tappes benzinen 
ud, for oven hentes f.eks. æter og flaske-
gas og for neden skrabes en substans ud 
som vi køber i røde og gule sække hos 
f.eks. ”Mutter Pøts” syd for Kruså. Det 
er petrokoksene, som folk slæber over i 
trailervis. Dieselolien kommer så fra et 
sted midt på nederste halvdel af tårnet.
Man kan læse, at for tiden udvindes 4 
milliarder tons råolie om året og det 
dækker ca. 33% af det globale ener-
giforbrug. Knap halvdelen af de 33% 
går til motorbrændstof. Navnet benzin 
har ikke noget med navnet Carl Benz 
at gøre; men betegnelsen er forældet og 
kemikere vil i dag kalde det benzol.
Ser vi på (i hvert fald de tyske) ben-
zintanke læses oktantallet som f.eks. 
ROZ 95 og MOZ 85.

Benzin

Familien Jacobsen på Jawa.
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ROZ (Research Oktanenzahl) er det vi 
taler om når vi snakker oktantal. MOZ 
(Motoroktanzahl) taler vi aldrig om. 
ROZ har betydning mod tændings-
bankning når vi accelererer eller sejtræk-
ker. MOZ forhindrer den meget farlige 
konstanttændingsbankning, der kan 
opstå under høje kørehastigheder og 
lange ture.
Nu skal der så iblandes 5 eller 10% 
bioethanol (sprit) i benzinen. USA 
og Brasilien har haft det i mange år. 
Bioethanol fremstilles af planter og vi 
forårsager mindre CO2 forurening ved 
anvendelse af sprit i benzinen.

Bioethanol har den fordel, at den nem-
mere opløser vand i sig. Derfor har 
man mindre risiko for at få en rusten 
benzintank. Ulempen er, at bioetha-
nol ødelægger pakninger, slanger og 
kunststof benzintanke hvis de ikke 
er beregnet til bioethanol. Stoffet har 
lavere brændværdi. Det betyder, at 
hvis ikke man har 3-vejs katalysator og 
tilhørende regulering med lambdasonde 
kan motoren komme til at løbe for 
magert med ødelæggelse til følge. Bladet 
anbefaler, at man dyser om efter egnede 
retningslinjer. Det er på længere sigt 
ikke næringsmidler fra menneskeføde, 
der skal brugs, Men halm, flis m.m.

For undertegnede var Jawa noget 
specielt. I min barndom lignede mo-
torcyklen en Triumph. Jeg kunne i 
hvert fald ikke se forskel. Lygten var 
indbygget på samme måde, stregerne på 
siden af benzintanken var også ens. Jeg 
stod og ventede på brølet ud af udstød-
ningerne som Triumph lavede. Stor var 
skuffelsen, når det bare sagde ”ring-
dingeding put put”. Så var det ikke en 
Triumph, men som vi senere fandt ud 

af, en 2-takts 
Jawa.
Senere var 
den også gal, 
når vi var til 
Motocross 
på Rendbjerg 
Crossbane 
ved Egern-
sund. BSA og 
Triumph brølede og Jawa sagde ”ring-
dingeding put put” og fik sidstepladsen.
Senere rehabiliterede Jawa sig i speed-
way. CZ og Jawa (var blevet fælles  
fabrik ) kørte mange mesterskaber hjem. 
Desuden har vi jo vore medlemmer 
fra sydals. Det er familien Jacobsen. 
De holder fast ved Jawa og er glade for 
mærket.

Historien om JAWA:

Fortsætter på side 18Familien Jacobsen på Jawa.
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Medlem John Iversen og jeg var 
i 2008 på den store Europa run-
drejse. Vi mødte Jawa i forskel-
lige sammenhænge. På udturen 
var vi til klassisk race på den 
belgiske bane ved Spa. Her var 
der vaske ægte konkurrencera-
cere fra 60-erne. På vej hjem var 
vi i Luthers by Wittenberg. Det 
er jo i det tidligere DDR. Her 
hed det sig den gang, at skulle 
man have fat i pigerne gik det ikke med 
MZ. Det skulle være Jawa, ellers ingen 
chance. På billedet ses en overgemt 
DDR rocker og hans Jawa på det andet 
billede.

I anledning af denne historie har jeg 
studeret Jawa lidt. Det viser sig, at 
Jawa er et kvalitetsmærke ud over alle 
grænser. Den eneste ”skade”, der er 
påført Jawa, er kravet om at droppe 

4-takts motorerne til fordel for 2-tak-
terne i den kommunistiske tid; men var 
det en skade? Kvalitetsproblemer har 
jeg egentlig aldrig hørt noget om. Man 
hvordan begyndte det? 

D. 23. januar 1878 blev František Jan-
ecek født i Klaster nær byen Dedinou. 
Klaster var en af de mindste landsbyer i 
Øst Böhmen i det tidligere Tjekkoslova-
kiet.  Han studerede mekanik på teknisk 
skole i Prag og fortsatte med sine studier 
i Berlin.  Han vendte derefter tilbage 
til Prag, hvor han begyndte at arbejde 
for firmaet Kolben i Vysocany (en af de 
største virksomheder i Böhmen).  I en 
alder af 23, blev han overdraget ledelsen 
af en ny fabrik i Holland.

En dag cykler han på arbejde og ved et 
uheld rammes han af en bil.  Føreren af 
denne bil tog ham hjem. Chaufførens 
datter plejede ham. Nogen tid senere 
blev han gift med denne datter. 

I en alder af 31, begyndte han at arbejde 
selvstændigt og åbnede sit eget mekani-
ske værksted i Prag.  Efter en kort aktiv 

Fortsat fra side 17

Jawa racer på Spa.

DDR tidens Jawa rocker.
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tjeneste ved den italienske front 
under første verdenskrig gik han 
tilbage til tegnebordet og snart 
fik han omkring tres patenter.  
Den mest kendte opfindelse 
på det tidspunkt var Janecek's 
håndgranat. 

Efter nedgangen i våbenindus-
trien i 1929 besluttede Janecek 
at starte produktionen af motor-
cykler med det samme.  Der var 
ikke tid til at udvikle egne mo-
torer. Janecek havde valget mellem 
en østrigsk dobbelt stemplet to-
takts motor fra Puch, totaktsmotorer fra 
Schliha i Berlin og den nye Wanderer 
500 cc. Janecek valgte Wanderer. 

På grund af tidens sammenbrud af den 
tyske bilindustri, havde Wanderer aller-
ede besluttet at stoppe produktionen. 
De mente ikke, at det ville være renta-
belt at konkurrere direkte med BMW. 

Navnet JAWA stammer så fra de to 
første bogstaver i Janecek og Wanderer. 

Selv om han ikke havde nogen erfaring 
med motorcykler, var han fortrolig med 
produktions teknikker. Da den første 
Jawa 500 kom på markedet havde den 
allerede en forgaffel af presset stålplade 
og en moderne benzintank i stedet for 
tidens flade og trekantede.

I trediverne var de fleste motorcykler på 
500 cc og motorcykler med sidevogn 
havde en motor på 750 cc. Janecek 
startede alligevel produktionen af en 
letvægts to-takts motor. 

Til dette fik han ekspertisen af den 
engelske ingeniør og væddeløbsen-
tusiast G.W. Patchett, der bragte 
Villiers 175cc en cylindrede to-
taktsmotor til Prag.  De byggede 
en let og enkel motorcykel til den 
britiske motor.  Denne lette og 
enkle motorcykel blev en succes. 
Den kostede kun 4250 Tjekkiske 
kroner (i forhold til 7000 eller 
mere for andre cykler).  I 1933 var 
denne Jawa den mest populære 

Fortsætter på side 20

Rockerens Jawa. 

Fra Brno. Ung knægt har racerpotte på Jawaen.
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MC i Tjekkoslovakiet og Jawa fabrikken 
tog de større cykler ud af produktion. 

Den anden verdenskrig betød afslut-
ningen af udvikling og produktion af 
Jawa motorcykler.  Allerede i april 1939 
måtte Jawa fabrikken skifte til krigs-
produktion. Tyskerne, der besatte Tjek-
koslovakiet fra 1938 så, at fabrikken var 
"high tech" og havde faglærte arbejdere.  
Fabrikken laver nu dele til flyvemaskine 
motorer samt stationære motorer til 
generatorer.  Men ingen troede, at Det 
Tredje Rige ville holde i mere end et par 
år. De tjekkiske arbejdere forsøgte at 
sabotere produktionen og var allerede 
begyndt at se frem til tiden efter Anden 
Verdenskrig. 

I 1940 begyndte Janecek alligevel at 
arbejde på en ny motorcykel. Den var 
baseret på kundernes ønsker samt den 
aktuelle udvikling i branchen.
I 1941 dør Frantisek Janecek og sønnen 
Karel overtager. 

Efter krigen havnede Jawa så på den 
forkerte side af jerntæppet og desværre 
blev Jawa nationaliseret af kommunis-
terne. Karel Janecek forlod landet. 
I 1948 så den første serie på 350 
cc's dagens lys. Denne model blev 
første gang introduceret som Jawa-
Ogar, fordi den var produceret på 
fabrikken Motor Company i Ogar. 
Samme år blev denne fabrik nemlig 
en del af Jawa fabrikken. 350 kubik-
keren havde en to cylindret motor, 
der var baseret på Jawa 250 cc. 
Motoren havde flade stempler og 
specielt omvendt gasflow.

I begyndelsen af 1952 kom Jawa ud 
med en avanceret 500 cc 2-cylindret 
motor. Den stammede fra noget rac-
ing og den overliggende knastaksel blev 
trukket af en lodret aksel.

Jawa stoppede dog udviklingen af den, 
vist i 1958 på grund af produktionsvan-
skeligheder. En skam fra et teknisk syns-
punkt, men også økonomisk forståeligt. 
Ovennævnte 4-taktsmaskine var dog 
grundlag for et nyt design. Cyklerne var 
rigtig flotte med dybe skærme, flotte 
dæksler, teleskopforgaffel, svinggaffel 
bag med hydrauliske dæmpere og det 
hele med meget stor slaglængde.
I 1954 kom igen en ny modelrække. 
Det var 250 cc og 350 cc maskiner og 
de blev sat i produktion som Jawa-CZ. 
Fra disse Jawa-CZ cykler kom lettere 
udgaver som 125cc og 175cc. 

Da Sovjetunionen blev et marked, kon-
centreredes produktionen om Jawa 350. 
Der havde en sidevogn til rådighed. 
På det tidspunkt meddeler den 
almægtige kommunistiske præsident i 
Tjekkoslovakiet, Novotny, at socialister 
ikke bør køre motorcykel og det var 
ikke godt for salget. På trods af alt dette 
og på trods af tilgangen af japanske mo-

Fortsat fra side 19

Historien om JAWA

JAWA 175 
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torcykler, overlevede Jawa. Det var ikke 
let på grund af det skiftende marked og 
en økonomi, der har lidt meget på gr-
und af 50 års kommunistisk økonomi. 

Og alligevel: Jawa 
Automatisk Kobling for 
Honda:  
I September 1959 Jawa tog 
patent på en ny automatisk 
kobling til motorcykler.  Denne 
koblings design vakte interesse rundt 
om i verden. 0gså Honda, der primært 
producerer små lette maskiner, 
indledte forhandlinger med Jawa og 
lavede en licensaftale.  Hondas 50 
cc og efterfølgende 70 cc og 90 cc 
Cub modeller (der er verdens mest 
producerede køretøj) har altså stor 
succes og det skyldes i høj grad til dette 
Jawa design.  

Hvad så i dag: Jawa er stadig en 
af de mest berømte motorcykel 
produktionsselskaber i verden.  
Historisk har Jawas motorcykler været 
meget aktive og succesfulde i racing.  
I track racing var Jawa med forrest i 
World Championship i 60-erne.  I 
Motocross har virksomheden været 
imponerende med først 4-taktere, der 
senere afløstes af 2-taktere. I normal 
Speedway samt is-speedvay, var 4-takts 
motoren stadig en fordel.

Jawa forblev en dominerende kraft. 
Firmaet Jawa Speedway racing er nu et 
selvstændigt selskab. 

Fortsætter på side 22
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Vigtige milepæle:  
År 1929 - Den første model blev 
introduceret den 23. oktober 1929.  
Det var en 500 cc 4-takts 18 hk og 
brændstofforbrug 6 liter per 100 km.  
var meget vellykket. 
På grund af den økonomiske recession 
i begyndelsen af 1930 var en billigere 
og enklere motorcykel  nødvendigt.  I 
1932 blev Jawa 175 cc introduceret 
med sine 3,6 kW motor.  Den kunne 
klare hastigheder på op til 80 km / t og 
brændstofforbrug på 3,5 liter pr 100 
km.  Allerede det første år af produk-
tionen var en succes og der solgtes 3000 
stk., næsten tre gange så mange som af 
de 500 cc model over tre års produk-
tion.  Produktionen af denne model 
blev endelig stoppet i 1946. 

År 1934 - Første Jawa bil. 

JAWA 500 OHV, Year 1931  
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Lidt om produkter

Race "1000 miles i Tjekkoslovakiet" 
JAWA 750 "tusind miles"

1935 - Jawa begyndt at producere 2 nye 
modeller af motorcyklen, JAWA 350 
OHV og JAWA 250 Special 

 

År 1946, altså efter krigen begyndte 
produktionen af Jawa 350.
Jawa indførte også en kraftfuld 250cc 
totakt med kompakt motor og dobbelt 
udstødning. Denne motorcykel blev 
et udbredt værktøj rundt omkring i 
verden.  En 350cc twin cylinder totakt 
type motorcykel blev eksporteret over 
hele verden og sælges under mange 
andre navne. 

JAWA 500 OHV med kardantræk. 

Jawa 2 cyl. 500 OHC 1952 og ny 
model.

 

JAWA 500 OHC 
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1954 starter produktionen af Jawa 250 
og Jawa 350 motorcykel. Dem kender 
vi. 

1955: 50 Pionyr motorcycle. Og så 
fortsatte det:

1970: 250/350 UR motorcycle

1974: 350/634

1976 2.000.000-ende Jawa motorcykel 
rullede af samlebåndet 

1984: 350/638
 
1987 3.000.000-ende Jawa motorcykel 
blev produceret 

1994: 250 model 593. Her er så de 
nyere modeller:

1998: 125 Travel motorcycles fra 1998

2006: 650 Dakar motorcycles fra 2006

2008: Start af produktionen af Jawa 
250.
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Kommende arrangementer
(På grund af arbejde er noget lavet om siden sidst)

Søndag d. 31/7 kl. 10
laver Leif en tur Als rundt. Start fra City  
Køreskolen, Porsgrunngade 1. Turen 
aflyses ved regnvejr. Hvis bladet ikke når 
ud til denne dato, har det dog stået på 
hjemmesiden.

Juli

August 

Søndag d. 7. august kl. 8 
er det Jans tur til Lauenborg ved Ham-
borg. Der startes fra rulletrappen syd for 
Kruså. Ved regnvejr aflyses turen. 

Onsdag d. 10. august kl. 19.30
er der pølser ved Åbæk Strand nord 
for Åbenrå. Verner trakterer. For inter-
esserede er der fælleskørsel kl. 19 fra 
rastepladsen i Bolderslev (KO?).

Onsdag d. 24. august kl. 18
er der tur til Angus MC. Start kl. 18 fra 
rastepladsen i Bolderslev (KO).

September 

Onsdag d. 7. september kl. 19 
er der tur til Rudbøl. Vi slutter med 
lidt til halsen i Rosenkranz. Afgang fra 
rastepladsen i Bolderslev kl. 19.00.

Lørdag den 24. september kl. 16
er der Sort Sol. Afgang fra rastepladsen i 
Bolderslev kl. 16.00

Oktober 

Mandag d. 3. oktober 
er det Steens tur til TV-Syd i Kolding. 
Se inde i bladet.

Nærmere forklaring til 

Bolderslev rasteplads 

Rastepladsen ligger på 

Hellevad-Bovvejen umid-

delbart syd for Kohbergs 

Brødfabrik på den østlige 

side. Pladsen er anvist ved 

skiltning.

November 

Søndag den 20. november
er der generalforsamling. Nærmere i 
næste blad (TS).


