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Aktivitetskalenderen for 2005:                 
 

September:          1. Hold 1: Grundkursus i førstehjælp hos Falck.   
                            1. Klubmøde i klublokalet. 
                            3. Lastbiltræf, 10-16, Jysk Automobilmuseum, Gjern. 

    8. Hold 1: ”Grundkursus i førstehjælp” hos Falck, kl. 18.00. 
     11. Veteranstævne og pløjedag på Museumsgården Karensminde, 
           Morsbølvej 102, 7200 Grindsted, kl. 09.30 til 17.00. Gratis  
           tilmelding og forplejning til 1 person pr. køretøj, alle gamle  
           køretøjer og motorer er velkomne.  
           Tilmelding: Biler og motorcykler til Elna Sørensen, Skolevej       
           19, 7200 Grindsted, tlf. 75322345. Traktorer og stationære  
           motorer: Jens Arne Donslund, tlf. 75335095.    
     15. Hold 2: ”Grundkursus i førstehjælp” hos Falck, kl. 18.00.     

                          22. Hold 2: ”Grundkursus i førstehjælp” hos Falck, kl. 18.00.  
Oktober:              6. Klubmøde. Færdselslovens skærpelser pr. 1.09.2005. 
                    22.-23. Bilmesse & Brugtmarked, Fredericia.          
November:          3. Klubmøde.  

                                                       5. Stumpemarked, Herning.  
December:                1. Julemøde med ledsager.                   
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VMK siger velkommen til de nye medlemmer: 
                      79   Henrik Alexander Reinert, Hjerting Strandvej 56, 6710 Esbjerg. 
                      95   Hans Poulsen, Mimersvænget 10, 6500 Vojens. 
                      96   Niels Arne Christensen, Umanakvej 124, 6715 Esbjerg. 
                      98   Gregers Nørgaard, Ydertoften 41, 7400 Herning. 
                      128 Svend Hulthins, Færgevej 17, 5600 Fåborg. 
                      143 Henrik Weis Ålbæk, Niels Storgårdsvej 9, 6731 Tjæreborg. 
                      144 Troels H. Lunn, Solfaldsvej 4, 5000 Odense C. 
                      155 Rene Jørgensen, Puggårdsvej85, 6771 Gredstedbro. 
                      160 Nicolai Dam Jensen, Plantagevej 43, 8250 Egå. 
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                 Douglas Plus 80.                       

3. del af: Historien om Douglas - efter den anden verdenskrig. 
Afslutningen af krigen bragte fornyet håb, og fabrikken var ivrig efter at 
genoptage, hvad man havde ladet ligge før krigen. 
Douglas eller Aero Engines Ltd., som kendtes fra før krigen, som man var kommet  
ud af, annoncerede i september 1945 en revolutionerende ny 350 ccm twin med 

boksermotor og cylindrene ud til hver 
side, en maskine, der var forud for sin tid 
– billedet til venstre. 
Det var et stort fremskridt i en tid, hvor 
de fleste fabrikker var parat til at 
markedsføre deres før-krigs eller krigs 
modeller til efterkrigskøberne. Den nye 
model T 35 med: Boring og slaglængde 
på 60,8 x 60 mm, en 4 trins gearkasse, 

baghjuls kædetræk, Douglas’ forhjuls teleskopstøddæmper, en lav egenvægt gav 
en tophastighed på ca. 80 mph. i den hurtigste udførelse. Tidligt i 1946 skiftede 
firmaet endnu en gang navn fra Aero Engines Ltd. til Douglas, Kingswood Ltd..  T 
35 modellen var en fantastisk model, idet den løste en række problemer ikke 
mindst med stellet i et antal produktionsmodeller, og det så ud til, at problemerne 
også var overført til Mark 3 versionen, den hurtigste 350 ccm standard model 
produceret i disse dage. Nogle problemer i motorkonstruktionen var først blevet 
endeligt løst, da Freddie Dixon var blevet konsulteret. Derefter blev modificerede 
cylinderhoveder og nye stempler med flad top introduceret i Mark 3 maskinerne. 
Dermed syntes problemerne for firmaet løst, men nej i 1948 var fabrikken igen ude 
i problemer, denne gang var det en serie financielle besværligheder. Firmaet havde 
trukket hårdt på sin bank, og havde derudover en lang række kreditorer, så banken 
ledte efter en aftager af en stor aktiepost og en direktør til at lede firmaet. Firmaet 
Charterhouse Investment Trust trådte til og reddede dermed firmaet, idet de mente 

at besværlighederne var af midlertidig 
karakter, da de havde sikret Douglas en 
stor ordre. Som et resultat blev Douglas, 
Sales & Service, Ltd. dannet i 1948, og 
endnu gang køret firmaet videre. 
I 1950 blev 2 nye modeller annonceret –  
et supplement til det bestående program.  
Det var højt udviklede  350 ccm modeller 
kaldet 80 Plus og 90 Plus, med basis i 
mark 3 modellerne, men med specielt  
bearbejdede motorer og forskelligt andet 
udstyr. 
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Derefter annonceredes det, at man havde intentioner om at fremstille Vespa 
scooteren på licens, sammen med det trehjulede Ape køretøj udviklet ved Piaggio i 
Italien. Den første engelsk producerede Vespa blev vist på Earls Court Show i 

1951, og den var en næsten tro kopi af 
det populære italienske design. Dens to-
takts motor var på 125 ccm, og gav den 
engelske Vespa en udmærket standard. 
 
T.v.: Den første prototype af den 
Douglas  producerede Vespa, 1951. 
 

I 1954 fulgte en GL2 version af den 
originale G model. GL2’eren havde en 
kraftigere “kvadratisk” motor. 
 

I begyndelsen af 1950’erne var der heller ikke noget i vejen med optimismen i 
Douglas motorcykel afdeling. Inspireret af de nye 80 Plus og 90 Plus modeller, var 
der opstået en interesse for konkurrencer, og for at blive kvalificeret til at kunne 
deltage i disse, producerede fabrikken i en fart 50 stk. 90 Plus maskiner.  
Douglas var i 1950 meget aktiv inden for væddeløb, og firmaet deltog eks. med 25 

maskiner ved Junior Clubman’s TT 
svarende til en  fjerdedel af alle 
tilmeldte deltagere. Douglas fik 
efterhånden mere konkurrence fra andre 
mærker bl.a. BSA Gold Star. 
Douglas rationaliserede sit program, så 
Mark 5 afløste i 1951 den tidligere 
Mark 3 – billedet til venstre - og de 2 
Plus modeller fortsatte uden tekniske 
ændringer, hvilket de også gjorde i 
1952, men der kom dog nogle nye 
farver (grøn, sølv og blå).  
Den store nyhed i 1952 var - billedet 
til venstre - introduktionen af en helt ny 
500 ccm, tocylindret maskine, med 
motorkonstruktion som i “Mark” 
modellerne, og det var første gang 
denne betydningsfulde Douglasmotor 
blev fremvist. 
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90 Plus modellen blev i 1953 ændret så motoren fik en forbedret oliecirkulation 
med køling. Modelprogrammet for 500 ccm modellen var endnu ikke færdigt. 
I 1954 var antallet af  Douglas maskiner med 2cylindrede boksermotorer skåret 
ned til 2 modeller - Mark 5 og 90 Plus, men blot en uge inden 1954 show’et i Earls 
Court annoncerede Douglas en ny maskine - Dragonfly modellen, på basis af  
“Mark” modellernes design og den nye 500 ccm model. 
På mange måder bragte den nye model fornyet tro på firmaet og en optimisme for 
fremtiden, b.a. det helt nye stel med integreret forhjulsaffjedring med en   
svingarmskonstruktion med indsatte, stilbare Stirling støddæmpere. Systemet var 
konstrueret af Ernie Earles og produceret af The Reynolds Tube Company. (BMW 
anvendte også “Earles” forgaffel på deres motorcykler fra 1955 til 1969). 

 
T.v.: Douglas, prototype,1953,350 ccm, 
        senere produceret med navnet     
      “Dragonfly”. 
 
Som forudsat i udviklingsfasen 
repræsenterede Dragonfly en ny 
moderne tankegang i sammenligning 
med tidligere tiders produktion, hvor 
Douglas udviklede, producerede og 
samlede motorcyklerne.  Her havde 
man udviklet/konstrueret og samlet de 

enkelte dele, der var produceret hos underleverandører. Dragonfly vejede mere end 
“Mark 5” modellen, og med en benzintank på 23.65 liter satte den også en ny 
standard for en engelsk produceret maskine. Den nye model var heller ikke 
hurtigere end “Mark 5” modellen. Styring og kørestilling var fortræffelig, så 
fremtiden så lys ud for Dragonfly. 
På samme tid var firmaet’s hovedinteresse koncentreret imod Vespa. Det var 
derfor en tragedie for Dragonfly, at Douglas efter at have fået skabt en interesse 
for - og en efterspørgsel på - denne nye maskine, at der gik næsten 9 måneder, 
inden man fik Dragonfly i fuld produktion, så virkningen heraf var tab af kunder, 

der købte andre produkter. 
Westinghouse Brake and Signal 
Company overtog Douglas 
koncernen i 1956, og hele 
motorcykelproduktionen stoppede i 
marts 1957, og dermed endte 
historien om en af Englands 
spændende motorcykler 
T.v.: De sidste Douglas motorcykler på 
monteringslinien.               HØ/maj 2005 
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Skagen – Gråsten 2005 
Af Pia Hansen, Esbjerg, maj 2005 
 
Så skulle det prøves igen, havde jeg 
glemt strabasserne fra sidste år eller er 
det bare selvpineri? 
Nej, jeg kan virkelig lide at køre med 
på den lange tur. 
Også i år havde jeg selskab af Søren 
fra Ribe men fra Esbjerg var der også 
lige, Carlo, Svend, Poul som havde 
lyst til at deltage, og Jørgen kørte med Helge. Vi startede med at køre til Gråsten 
onsdag formiddag for at lave en lille camp af campingvogne og telte, vi var også 
en tur forbi Bjarne Hansen for at hente diverse løbsskilte til udlevering på Skagen. 
Onsdag eftermiddag var der et lille puslespil der skulle gå op, der skulle sættes 2 
sidevogns og 3 solomaskiner op på traileren, men Helge og hans lillebror havde 
lavet så godt et forarbejde med 
hjulskinner for og bag at der faktisk 
godt kunne have været en solomaskine 
mere.  
Torsdag formiddag tog vi så afsted, vi 
var vel forberedte til den lange køretur 
med både spise og drikkevarer, vi 
ankom til Frederikshavn ved 16.00 
tiden hvor vi skulle overnatte på 
vandrehjemmet. Om aftenen  indtog vi 
et måltid på sømandshjemmet på 
Skagen sammen med andre der skulle deltage i løbet.   
Fredag morgen startede vi kl. 6.00 med morgenmad i Frederikshavn, for derefter at 
hente vores maskiner som vi havde fået indkvarteret privat i aflåst garage på 

Skagen. Kl. 8.00 var der afgang fra 
Grenen, i år skulle det være lidt mere 
højtideligt med startsnor og jeg blev af  
NSU klubben bedt om at byde kørerne 
velkommen, ønske god tur og sætte 
løbet i gang.   
Første stop havde vi på Hedebo 
Strandcamping i Sæby, som har en 
imponerende  samling af over 100 
motorcykler, her var der sørget for 
morgenmad. 
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Da vi havde sejlet med færgen fra Hals til 
Egense begyndte solen at skinne fra en 
skyfri himmel, det var bare pragtfuld at 
køre sydover. Vi kørte til Havndal hvor 
vi fik røde pølser og sodavand. I Randers 
skulle jeg selvfølgelig køre forkert igen 
og Carlo fulgte mig troligt. Vi mødte 
andre Skagensfarere som havde fundet ud 
af at det var i forkert retning der blev 
kørt, så vi vendte om, og kørte ind i byen 
igen, her tabte jeg Carlo i en lyskurve. Nu 

var jeg så helt alene, jeg kom forbi Randers Regnskov, så kunne jeg pludselig 
kende vejen igen. Jeg indhentede Helge i følgebilen som holdt for rødt ved et 
vejarbejde, jeg glemmer aldrig hans ansigtsudtryk da jeg kørte op på siden af bilen 
og fortalte at jeg havde tabt Carlo i Randers, han kom dog lige efter. Lidt længere 
fremme holdt resten af truppen og ventede på os. Mellem Randers og Skanderborg 
fik Søren problemer, han tabte sin udstødning, men heldigvis blev delene fundet 
og Søren ankom kørende til Skanderborg og frokosten, dog lettere forsinket.  

I Vejle blev vi enige om at vi ville 
droppe at gøre holdt i Kolding, det var 
efterhånden blevet så varmt at det var 
mest behageligt at køre. At køre 
gennem Kolding var det værste på 
turen, der var meget trafik og det røde 
lys var tændt ved alle lyskurver, ja det 
var bare fredag klokken fire. 
 

 
Vel ude af Kolding holdt vi ind for at 
indtage lidt vand, her blev vi kontaktet 
af et par betjente, der mente at vi havde 
glemt en kollega lidt længere tilbage, 
det var turens anden kunde til 
følgebilen. Vi ankom til Gråsten kl. 
18.00 næsten præcis, her var der sørget 
for en skyggefuld plads og en kold øl. 
Atter var en fin tur gennemført, vi havde en dejlig weekend i Gråsten.  
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Turen til Vonsbæk og Sillerup den 11. juni 2005. 
Kl. 10.00 startede den lille sluttede trup fra Gjesing Fritidscenter, og med Ole 
Christoffersen og Poul Erik Jensen som guider gik turen ad små og store veje 
igennem Sønderjylland, og kl. ca. 12.30 nåede vi frem til Kaj Beck i Vonsbæk ved 
Haderslev Fjord. Her stødte Svend Olav Philbert fra vores klub til, og så startede 
vi med at spise vores medbragte mad og drikkevarer på Kajs terrasse - i et dejligt 
solskinsvejr. 

På den efterfølgende rundvisning fortalte Kaj om sine 
motorcykler, og hvad han ellers var i gang med på 
værkstedet, heriblandt en sidevogn med dør i. I Kajs 
indkørsel stod opstillet en Wanderer fra 1912 og en 
Harley Davidson fra 1917. De blev begge startet, og 
Kaj kørte en demonstrationstur på dem begge. 
 

T.v.: To dejlige veteraner (Kaj på sin Harley Davidson). 
 

Efter dette besøg kørte vi videre  – med Kaj i spidsen 
på sin Harley Davidson. Ved Sillerup Mølle (NØ for 
Haderslev) 

blev vi modtaget af Lorents Refsgård, der 
viste os rundt. Sillerup Mølle er bygget i 
1859 og er en hollandsk type, og den var i 
drift indtil 1983. Møllen er 20,7 m høj, 
uden vinger (hver af de 2 vinger er 22 m  

Der lyttes interesseret til Refgårds orientering 
i møllen og foran ovnhuset. 
lange). På møllen fremstilles økologisk 
hvedemel, der anvendes til bagning i 
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Ovnhuset. Møllen ejes i dag af den selvejende institution: ”Sillerup Mølles 
Venner”. I den nuværende Haderslev Kommune var der engang 15 vindmøller, 
men i dag er der kun Sillerup Mølle tilbage. Efter en meget grundig rundvisning i 
og ved møllen fik vi kaffe med brød. 
På parkeringspladsen så vi en totalt renoveret Royal Enfield fra 1928, hvis ejer 
havde hørt vi skulle komme. 
Efter disse vellykkede besøg kørte vi hjemover i samlet flok via Hejlsminde, og 
Foldingbro. På parkeringspladsen ved Korskroen sagde vi farvel til hinanden ved 
18 – tiden.                                                                                        Poul Erik Jensen/juni 2005.  
Desværre var tilslutningen til turen ikke så stor, bl.a. fordi der samme dag var 
”Englændertræf ”i Løgumkloster, og her deltog også flere af VMK’s medlemmer, 
men på VMK’s vegne: Tak til Poul E. og Ole C. for en vellykket tur.       HØ/juni 2005.   
 

Englændertræf 2005 i Løgumkloster. 
Lørdag den 11. juni var der igen træf for engelske køretøjer i Løgumkloster, og 
ved 10-tiden var markedspladsen fyldt med mange dejlige veteranbiler og en 10-15 
veteranmotorcykler. Der var god tilslutning til det fine arrangement - på trods af 
det kolde vejr. Herunder er vist nogle billeder fra markedspladsen. 

Der var flest MG og Jaguar vogne, og de var flotte,men der var også andre fine og 
spændende mærker som Rolls Royce, Rover, Singer, Morris, Austin, Nash, 
Triumph, Wolseley, m.fl.. Interessen for køretøjerne var stor hos såvel publikum 
som deltagere -  og snakken den gik!                                                                   HØ/06.05 
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Aftenturen den 15. juni 2005. 
Med Robert Kloster som guide fik de 30 deltagere i 7 biler og 8 motorcykler en 
dejlig tur i den sydvestjyske natur. Robert, der ydermere havde sørget for et 
pragtfuldt sommervejr, førte os fra Esbjerg over Lifstrup, Rousthøje og til Roberts 

ejendom i Årre, hvor vi fik lidt til at 
slukke tørsten. Vi fik demonstreret den 
stationære petroleumsmotor - indkøbt på 
Herning Stumpemarked – og set 
værkstedet. Derefter fortsatte turen over 
Agerbæk, Karlsgårde, Vesterbæk, 
Ansager og til Kvie Sø, hvor vi nød vor 
kaffe i den dejlige sommeraften, inden 
vi drog hver til sit. En fin tur som       

”Hist hvor vejen slår en bugt”, havde vi første   Robert skal have tak for.        HØ/16.06.05    
  stop hos Robert.  

          

Kaffen nydes i dagens sidste solstråler. 
 

Fars bil! 
 

På Esbjerg Museum åbnedes den 18. juni udstillingerne med navnet Søren og 
Mette & Vi var der selv. Udstillingerne danner et tidsbillede af barndommen 
gennem de sidste 50 år, bl.a. fars bil i 50’ernes Danmark. 
Danskerne blev i 50’erne mere velstillede, og mange fik bil i denne periode. Bilen 
betød en ny frihed til at bevæge sig rundt i landskabet, frihed til at tage på en lille 
udflugt, frihed til at tage på campingferie og til at køre ud i det blå og nyde 
frokosten der. Bilen blev symbolet på nye muligheder – og i mange film fra 
samme periode optræder bilen som et status- og frihedssymbol. 
Bilen betød, at man kunne arbejde længere væk fra hjemmet, og at man havde et 
transportmiddel til indkøb, hvorved man kunne købe ind i supermarkeder inden for 
en større radius, end man var vant til. Bilen medførte ikke kortere transporttid, 
men betød, at man kunne komme længere væk, når man selv ønskede det i 
modsætning til den offentlige transport, hvor man var afhængig af forbindelse og 
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afgangstid. Det var oftest mændene, der sad bag rattet, når familien tog på tur. 
Bilen betød også en ny fritidsbeskæftigelse: Nogle mænd brugte tid på at vaske og 
pleje bilen hver søndag. 
En af aktørerne i udstillingerne er en Renault 4 CV tilhørende VMK’s medlem 
Arne Høeg. Udstillingerne kan ses i 2005/2006, og er man til nostalgi, er de 
bestemt et besøg værd.                                                                               HØ/19.06.05 

Fra den officielle  åbning af udstillingen ses t.v. museumsinspektør Mette Slyngborg og Arne 
Høeg, samt på begge billeder Arnes Renault 4Cv. 
 

Rally ”Bornholm Rundt 2005”, den 2. og 3. juli.                                          
Bornholm Rundt hedder et af Danmarks mest populære løb, der arrangeres af 
Bornholms Motor Veteraner, der ud over deltagerne fra Bornholm har deltagere 
fra hele Danmark og nabolandene. I år ville jeg prøve at deltage i dette 
arrangement, så fredag den 1. juli kl. 05.00 kørte Tove og jeg fra Ådum med kurs 
mod Bornholm. På turen til Bornholm benyttede vi færgen fra Køge til Rønne. 
Den 2. og 3. juli kørte vi Bornholm rundt i vores hvide Buick årgang 1908. Der var 
93 køretøjer, og heraf var ca. halvdelen motorcykler. Turen øen rundt var 
pragtfuld, og vejret var fantastisk godt, og vores Buick kørte enormt godt. Der 
sprang dog en kølevinge med et ordentlig brag, men heldigvis blev køleren ikke 
beskadiget. 

Vi var også i det lokale tv, det var meget sjovt, 
vores bil var jo langt den ældste. 
På hjemturen benyttede vi færgen fra Rønne til 
Ystad, og kørte så over Sjælland og Fyn hjem, 
hvor vi den 4. juli kl. 4.00 kunne sætte 
Buick’en i garage til et velfortjent hvil efter en 
god indsats på turen. 
Det var en enorm hård tur, på så kort en tid, og 
dyrt var det også, at komme derover og tilbage 
igen – billetter til færger kostede 3.200 kr.. 

Herover: Tove i vor Buick fra 1908, som 
med en alder nær 100 år klarede turen.                                 Hilsen: Tove & Martin Andersen, Ådum.      
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Englands – præstationer: 
Inden den anden verdenskrig var biler Englands største eksportartikel. Men 
manglende opfølgning af den tekniske udvikling og et utal af strejker, der medførte 
dårlig kvalitet, service og leveringsstabilitet, ødelagde denne betydelige aktivitet. 
Resultatet blev, at der i dag kun er ganske få af de gamle hæderkronede 
modeller/mærker tilbage, men hvem husker ikke: AC, Allard, Alvis, Austin, 
Jensen, Lagonda, Lotus, Morris, Reliant, Riley, Triumph og Wolseley. I dag er det 
bl.a. mærkerne: Jaguar, Rolls Royce og Rover, der repræsenterer England.  

Disse mærker har overlevet ved hjælp af udenlandsk 
kapital og medindflydelse.  
T.v.:  Rolls Royce 1909, 6 cyl., 7 liter, 40-50 hk.     
Herunder: Austin 1914, 4 cyl..      
 
 
 
 
 
 
 

T.h.: Morgan 1931, 2 cyl. Jap-mc motor foran. 
   
 
 
  
  
  
  
 T.v.: Morris 8, 1935, 4 cyl., 918 ccm,23,5 hk.  

Herunder:  Morris 14- Saloon, 1938, 
6 cyl., 1818 ccm, 14,1 hk.. 

     

Herover: MG TD, 1949, 4 cyl., 1250-1466 ccm,    
  54 – 63 hk.              
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     Herover: Reliant, 1968-1986, 6 cyl., 
     2994 ccm, 135 hk.  
      

Herunder: Triumph Stag, 1970 – 1977,  
  Herover: Morris Minor, 1950, 4 cyl., 803 ccm,           8 cyl., 2998 ccm, 145 Hk. 
  27 hk. 

  Herover: Rover 75 Four, type P3, 1950,  
  6 cyl., 2.103 ccm,   120 hk.                            Nederst t.v.: Jaguar MK 2, 1959-1969, 6 cyl.,  

 2483-3781 ccm, 120-220 hk.  
 
Herunder: Austin, 1972, 6 cyl., 2227 ccm, 110 
hk., (fandtes også som Morris eller Wolseyly 
model). 

Italiens - præstationer. 
 
Italiensk bilindustri er baseret på mennesker, der gennem 
generationer har været engageret personligt i biludviklingens  
problemer og løsninger, hvilket viser sig i hele deres 
produktion, hvis bredde er fantastisk: Fra menigmands Fiat til 

de mere ædle som Alfa Romeo, Ferrari, m.fl., fuldblod for de 
få, men gavnligt for fremtidens biludvikling. Fiat 501, 1923, 4 cyl., 

1460 ccm, 23 hk. 
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Fiat 1100, 1955, 4 cyl., 1089 ccm, 50 hk.                Fiat 500, 1957-1977, 2 cyl., luftkølet,                    
       479-499 ccm, 16-18 hk. 

 
  
 
 
 
 

 
      Fiat 130 Coupe, 1971-1977, 6 cyl.,  

       Ferrari 275 GTB/GTB4,12 cyl.,                 3235 ccm, 165 hk.    
        3286 ccm, 280-300 hk.    

       
 
    
 
 
 
 
 
 
          Alfa Romeo Spider 2000, 1966-1993, 4 cyl., 
         1962 ccm, 131 hk. Nærmest en “Duetto” og      

     Lancia Fulvia 1600, 1968-1969, 4 cyl.,        bagerst en senere 1750 ccm model.   
     1588 ccm, 115-132 hk.  

  Alfa Romeo 147, 2001, 4cyl., 2000 ccm,                 Fiat Stilo 1,8 Dynamic, 2005, 4 cyl.,     
  150 hk, 5 dørs.                                                        1747 ccm, 133 hk, 3 dørs. 
 
 Historien: Bilen før, nu og i fremtiden fortsættes i næste nummer af VMK NYT. 
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Klubmødet den 4. august 2005. 
På mødet blev der orienteret om grundkurserne i førstehjælp. Deltagerne blev delt 
op i hold, og hold 1 starter d. 1. september kl. 18.00, og fortsætter d. 8. september. 
Hold 2 begynder d. 15. september og fortsætter d. 22. september. Kurserne 
afholdes hos Falck på Darumvej; de begynder kl. 18.00 og forventes afsluttet kl. 
20.00. Der er normalt klubmøde for hold 2 den 1. september, kl. 19.30. Deltagere i 
førstehjælpskurset på hold 1 kan tilslutte sig klubmødet efter kurset. 
Hold 1 har foreløbig disse deltagere: Kristian Mogensen, Peder Hejn, Erling 
Rugård, Kaj Nielsen, Arne Høeg Jensen, Bakken Hansen, Jens Aksel Vilhelmsen, 
Bent Nielsen, Freddy Febæk og Kurt Sihm, Harry Ørsted, og 
Hold 2: Lars Nørgård, Finn P. Olesen, Henrik Vallø, Roland Munch, Poul Erik 
Jensen.  
Holdene størrelse bør max. være på 15 – 20 deltagere. 
Tilmelding til kurset til Kristian Mogensen, tlf. 75170180, og sidste frist er 
den 29. august. 
 

VMK’s deltagelse ved byfesten i Tistrup den 7. august og ved Esbjerg Festuge den 
12 august blev diskuteret.  
På grund af den sene forespørgsel kunne der ikke opnås tilslutning til byfesten i 
Tistrup, idet medlemmerne var optaget af andre arrangementer.  
Til at hjælpe med transporten af handicappede unge fra havnen og til Esbjerg 
Festuges åbning på Torvet, deltager følgende 4: Roland Munch i Paige, Clifford 
Storkholm i Ford A, Christian Schmidt i Ford A og Arne Høeg Renault Ondine. 
 

Et forslag fra Arne Høeg om at forlægge nogle af sommermøderne mod nord eller 
syd i regionen af hensyn til vore medlemmer der, vil blive behandlet i bestyrelsen. 
                                                                                                                  HØ/05.08.05 

Husker du?   
 

Fra Esbjerg Veteranløb 2005: 
 

 Inden løbet:         Ved morgenmaden              og       nogle af motorcyklerne opstillet og klar.   
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Mit liv ”På 2 hjul”/ ved Ole Rotbøll. 
For afvekslingens skyld, tillader jeg mig at fortælle lidt om ”gamle dage” og mit 
liv med motorcykler. Når man nærmer sig efterlønsalderen, må oplevelserne fra 
ens barndom og ungdom kunne betegnes som ”gamle dage”. 
De første oplevelser med motorcykler, husker jeg – i sagens natur – ikke, for den 
første sammenhæng mellem familiens MC og undertegnede stammer  - efter 
sigende – fra min fødsel. Dengang foregik fødslerne i hjemmet, og da min faster 
var jordemoder og boede i Vamdrup, var min mor ”indlagt” hos min faster. Mine 
forældre boede i Give på daværende tidspunkt, og da fødslen var ved at gå igang, 
blev der ringet efter min far, som skulle køre på en dejlig Nimbus med sidevogn, 
og i bare iver om at komme fra Give til Vamdrup blev der - for hurtigt - lukket for 
meget op for håndtaget, med det resultat at Nimbussen satte sig, og så blev min far 
forsinket. Hvornår han nåede frem, husker jeg ikke. 
Fra min spæde barndom var familiens transportmiddel Nimbussen, og vi kørte ofte 
i week-enderne fra Give til mine bedsteforældre i Vamdrup i al slags vejr, sommer 
og vinter. Min bror og jeg blev pakket ned i tæpper og dyner i sidevognen og mine 
forældre i gamle efterkrigstidsfrakker. Der fandtes ikke nutidens gode beklædning, 
så det har været en helt anden oplevelse. Der er også mange gange blevet snakket 
og fortalt om, hvordan fingre og tæer var helt stivfrosne, og hvordan det var 
nødvendigt at holde pauser undervejs, for at få varmen. 
Mine 2 onkler og tanter havde også motorcykel, og der blev kørt mange fælles ture 
rundt omkring i Danmark. Vi har været mange steder rundt i landet, selv om 
pengene var små. En tur til zoo i Odense har min far og onkel tit fortalt om og 
moret sig over, hvor lidt penge der var til rådighed. Det viste sig nemlig, at både 
min far og min onkel begge havde tænkt, at de kunne låne 20 kr. ved hinanden, 
men da vi var kommet til Odense og indgangsbilletterne skulle købes, viste det sig, 
at der kun lige var penge nok til indgangsbilletten, så vi børn fik at vide, at vi ikke 
kunne få nogen is eller penge til andre forlystelser. Sjældent har vi børn plaget så 
lidt for en is. 

De gamle 
billeder viser 
mig på min fars 
Nimbus – det 
kniber med et se 
over styret – og 
det andet viser 
min mor, onkel 
og tante samt en 
bekendt fra Give, 
som var med på 
turen. Desværre 

er billedkvaliteten ikke så god. Det er mig med hvid kørehjelm! 
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T.v.: En tur sammen med min far. 
Nederst t.v.:  Samling før start i Give. 
 
Mine forældre fik senere bil, en Morris 8, 
som vi havde mange gode og sjove 
oplevelser med, mere herom en anden 
gang. Da jeg blev 15 – 16 år gammel, fik 
jeg en knallert, og på det tidspunkt købte et 
par skolekammerater sammen med mig en 
lille BSA Bantam motorcykel. Mon ikke 

det var en 125 ccm totakter. Vi 
afmonterede alt det unødvendige, og 
brugte den til ”markfræs” ved min 
skolekammerat i Kjelst. 
Mit kørekort tog jeg ved Jens Stage i 
Oksbøl, og det foregik på en Vespa – en 3-
4 gange på kryds og tværs i krydset ved 
Markedskroen i Varde, og så var det 
kørekort hjemme. 
Da jeg fik job i Blåvand, fik jeg en NSU 

Prima scooter, men den drillede. Jeg husker mange gange, hvor den måtte løbes i 
gang, fordi dynastarteren ”åd” al strømmen, men da jeg fik min første bil i 1954, 
var det slut med de to-hjulede, indtil min 50 års fødselsdag. Min kone fik den ide 
at give mig en gammel motor- cykel som fødselsdagsgave, og vi fandt en gammel 
Victoria fra 1954, som var i en rimelig stand. Den trængte til maling, men motoren 
var tilsyneladende i orden. Handelen blev formidlet af Esben Kræn, og som en del 
af aftalen ville han hjælpe mig med istandsættelsen, og vi var 4, der sammen skulle 
istandsætte 4 gamle motorcykler i Sune Dolmarks værksted i Billum – helt 
perfekte omgivelser med nyt værktøj og maskiner, god belysning, opvarmede 
lokaler, spisebord med stole, musik, o.s.v., og vi samledes en gang om ugen, hvor 
vi hyggede os med medbragt kaffe og kage, og det lykkedes os, at få både skilt og 
samlet de 4 cykler. Det er nu snart 8 år siden, og Victoria’en følger mig stadig, 
selvom den efterhånden er ved at være en ”ældre dame”. Hvert år er vi med ved et 
par veteranløb, et i Esbjerg og et i Lem, og det har vi stor glæde af, ligesom vi om 
sommeren i godt vejr tager en tur til Henne Strand og får en is. 
Da vi var blevet så glade for at køre på MC, besluttede vi hurtigt at anskaffe os en 
lidt nyere cykel, som kunne klare lidt længere ture. På stumpemarkedet for 6 år 
siden købte vi i Herning den BMW R65, som vi p.t. kører på . Den har vi også 
mange gode oplevelser sammen med, og den største indtil videre er turen til 
England for 2 år siden. Vi har også været i Skagen og på Sydfyn, sammen med 
vore MC-venner Anna og Kjeld fra Alslev – måske en anden historie?  
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Nyhedsbrev fra MhS, nr. 2 / april 2005, 
som kan findes på hjemmesiden: www.motorhistorisk.dk,  
har følgende indholdsfortegnelse, (aktuelt for VMK): 

Biltestamente                    side 2 
Motorregister fra 1924 og frem                      side 2 
Kørekort til Kabinescootere                      side 3 
Flytning af synsdato                       side 3 
Deponering af nummerplader                      side 3 
Krav om typegodkendelse for lastbiler                     side 4 
Teknisk Komite                       side 5 
MhS nyhedsbreve – brug dem selv – for din klub                    side 6 

 

Nyhedsbrev fra MhS, nr. 3 / juli 2005, 
der kan ses på hjemmesiden: www.motorhistorisk.dk,                     
har følgende indholdsfortegnelse: 

35-års grænse / 8-årige syn                    side 2 
Nedsættelse af vægtafgift på historiske køretøjer                    side 2 
Register for historiske køretøjer / programmør søges                    side 3 
FIVA Teknisk Komite                       side 4 
Historiske køretøjer i Europa - undersøgelse                     side 4 
FIVA’s socio/økonomiske undersøgelse                     side 9 
Regatta, hollændere – og biler – i Silkeborg                     side 10 
 

35-års grænse – 8-årige syn. 
Rigtigt mange medlemmer har henvendt sig om de 8-årige syn, og om hvornår grænsen bliver ændret til 35 år. 
Vi besvarer naturligvis gerne disse spørgsmål, men indtil videre er svaret desværre det samme: Vi ved det 
ikke; - men vi ved med sikkerhed, at der arbejdes seriøst med sagen hos myndighederne, der i øvrigt angivelig 
har en positiv holdning til den. I den forbindelse skal vi indtrængende bede vores medlemmer afholde sig fra 
at rette selvstændige forespørgsler om dette emne til Færdselsstyrelsen og andre myndigheder. 
De samme forhold gør sig gældende for to-bogstavs-nummerpladerne.                                    Ole Willumsen 
 

Nedsættelse af vægtafgift på historiske motorkøretøjer 
Vi har den 20. april 2005 fået svar fra Skatteministeriet på vor rykker for svar på en anmodning om at få 
nedsat vægtafgiften af historiske køretøjer fra de nugældende 25 pct. til 10 pct. I brevet står der følgende 
(citat): 
En nedsættelse af vægtafgiften for historiske køretøjer med 60 pct. vil bl.a. på grund af de lempeligere regler 
medføre et ikke uvæsentligt tab for statskassen, og samtidigt, henset til de store årgange af biler, og 
muligheden for at indføre biler, der egner sig til hverdagsprægede formål, indebære risiko for et langt større 
tab for statskassen, end det direkte tab på de biler, der er registreret her og nu. 
Videre kan det oplyses, at regeringen gerne ser lavere afgifter af biler, men samtidig ønsker at prioritere 
råderummet for skatte- og afgiftsnedsættelser bredt og her især satser på en sænkning af indkomstskatterne. 
På den baggrund kan departementet ikke anbefale, at Samrådets forslag nyder fremme. 
Så – desværre er der ikke for øjeblikket politisk vilje til at nedsætte vægtafgiften til et niveau, der svarer til det 
antal kilometer, som de historiske køretøjer i gennemsnit kører om året.                  Svend Aage Tholstrup 
 

Teknisk Komite - Register for historiske køretøjer: 
Som omtalt i sidste nyhedsbrev har Teknisk Komite nedsat en arbejdsgruppe, der skal se på, hvordan man kan 
etablere et internet baseret register, hvor det vil være muligt at registrere de enkelte køretøjers stand, historie 
og tekniske data. I løbet af en aften og en uges debat på E-mails havde vi et første udkast klart til præsentation 
for MhS bestyrelse, der kvitterede med at lade os fortsætte med opgaven.  
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Besøg hos en samler ved / Harry Ørsted. 
 
I sommer besøgte jeg Bent Christensen, Sæby. Bent har en af de største danske 
samlinger af motorcykler (de fleste fra tiden efter anden verdenskrig). Ud over 
denne samling ejer Bent: Hedebo Strandcamping nord for Sæby. Bent’s samling 
består af 120 motorcykler og 2 italienske biler, alle køretøjer er opstillet i en stor, 
dejlig hal. Kendte engelske, tyske, italienske, amerikanske og andre 
motorcyklemærker var i samlingen. De 2 biler var en Alfa Romeo og en Alphine. 
Bent er æresmedlem i Vendsyssel Motorcykelklub Frederikshavn. 
I sommertiden var Bent’s samling åben for besøgende fra kl. 19.00 – 21.00. 

Den 19. juli - om aftenen - havde Bent  
arrangeret træf for veteran motorcykler 
og amerikanerbiler. Der kom ca. 300 
MC’er og ca. 20 amerikanerbiler. Det 
var et fint træf, hvor deltagerne så 
Bent’s samling og ellers hyggede sig i 
det dejlige sommervejr, og det gjorde 
Kamma og jeg også sammen med alle 
disse nordjyske veteranfolk. Bent’s 

samling er absolut et besøg værd, hvis man er på de kanter.  
 

KØB ----- SALG ----- BYTTE.   
Købes:  Motor Magasinet, 1953–1961, og Skandinavisk Motor Journal, 1947- 1960, 
              (gerne indbundet).  Finn Stepping, tlf. 75251742. 
Sælges: Reservedele: Buick 1961-1963 m. converter-selvstarter 500 kr., VW 30 hk  
              motor 500 kr., Chevrolet motorblok 6 cyl. 500 kr., til Chevrolet-Opel-Ford  
              T-Ford A-Ford Y-Ford C-Ford Popular-Ford Anglia-Morris: topventilede                 
              motorer og gearkasser fra 100 kr., starter-dynamoer fra 50 kr.,  
              Skandinavisk Motorjournal 1955- 150 kr., kanalbånd t. vinduer i 2 m     
              lange. Hans Sørensen, tlf. 75132852. 
Sælges: Reservedele til biler, scootere, knallerter, traktorer, etc., sælges ved     
             stumpemarked lørdag d. 10. september 2005, kl. 11.00 - 15.00 i åben hal  
                på Klintholmvej 3, 6731 Tjæreborg, tlf. 75132852.  
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