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Bestyrelse:  Navn: Vestjysk Motorveteran Klub (VMK) 

 

Formand:   
 Harry Ørsted 
  Golfvej 56 
 6715 Esbjerg N 
Tlf.  75127776/ 98488474/ 40887776 
E-mail: formand@vmklub.dk

Adresse:   v/ Harry Ørsted 
  Golfvej 56 
 6715 Esbjerg N 

 

Næstformand/sekretær/webmaster: 
 Kurt Sihm  
         Åtoften 128
 6710 Esbjerg V
Tlf.  75154317 
E-mail:        naestformand@vmklub.dk

Formål: At fremme interessen for 
veterankøretøjer af teknisk-historisk 
interesse. 
 

 

Kasserer: 
 Carsten Henriksen 
 Violvej 13 
 6710 Esbjerg V 
Tlf.  75150166 
E-mail: kasserer@vmklub.dk

Organisation: VMK er tilsluttet Motor-historisk 
Samråd, som er en hovedorganisation 
for tilsluttede foreninger, og bl.a. på  
disses vegne forhandler med diverse 
myndigheder. 

 

Løbsleder/fotograf:   
 Finn P. Olesen
      Valmuevej 4, Alslev 
 6800 Varde 
Tlf.  75269509 
E-mail: loebsleder@vmklub.dk

Klubmøder: Afholdes den første torsdag i hver 
måned kl. 19.30 - undtagen januar og 
juli!  Såfremt intet andet er meddelt 
afholdes møderne i Gjesing 
Fritidscenter, Gjesinglund Alle 2, 6715 
Esbjerg N. 

 

Forsikring og registrering: 
 Lars Nørgård
 Ravnsbjergparken 16 
 6710 Esbjerg V 
Tlf.:  29449908 
Træffetid:  Man. og tors., 16–18 
  

Klubblad: VMK udgiver sit eget blad VMK 
NYT, (udkommer 6 gange pr. år).  
Indlæg fra medlemmer, annoncører og 
andre samarbejdspartnere modtages 
gerne, og kan sendes til VMK’s 
adresse eller til bestyrelsen. 
 
 

 

Klubmestre:        
 Karin Dockweiler 
   Obbekærvej 10 
  6760 Ribe
Tlf.                                        75421277 
E-mail:            klubmester@vmklub.dk

Hjemmeside:   
 
Klubartikler: 
 
 
Bibliotek: 

www.vmklub.dk  
 
Se VMK’s hjemmeside!  
 
 

 

 
 Hans Jørgen Dockweiler   
              Obbekærvej 10 
                                      6760 Ribe 
Tlf.                                        75421277 
  

 
 Finn Steping 
 Debelvej 201 
 6855 Outrup 
Tlf.  75251742 
  

 

Suppleant:     
 Henrik Vallø 
 Kirkegade 65 
 6700 Esbjerg 
Tlf.  75126002 
E-mail:              suppleant@vmklub.dk
 

 
Næste VMK 
NYT: 
 
   

 
Udkommer i uge 41.  
Frist for indlæg: 29. september 2006. 
 
 

  
  

 



                   
                   

Aktivitetskalender, indhold, 
nye medlemmer, m.m.. 
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August:             27. Sensommertræf  ved  Rindsholm Kro, Viborg, 11-16, info.86639044. 
September:         2.  Veteranlastbiltræf kl. 10-16, Jysk Automobilmuseum, Gjern.                        

7. Klubmøde. 
 9.  Lundø Classic Motor Show 10-16, info. tlf. 97538162 el. tlf. 97538018. 

        10.  Veterantræf & pløjedag på Museumsgården Karensminde, Grindsted.  
Oktober:             7.  Klubmøde. 
                   21.-22.  Bilmesse og Brugtmarked i Fredericia. 
November:          2.  Klubmøde. 

 11.  Stumpemarked i Herning. 
December:          7.  Klubmøde med julehygge.       
Husk selv at medbringe kaffe, brød, øl eller vand på klubbens egne ture! 
  
Indhold:    Velkommen til de nye medlemmer: 
Aktivitetskalender, m.m ................................side   3 223 Klaus Schou, Nygårds Alle 36, 7430 Ikast.      
MG – træf i Sverige.......................................side   5 232 Jesper Bendsen, Storegade 29, 6780 Skærbæk. 
Ferieoplevelser i Østrig ................................side   6   234 Poul Erik Jensen, Bredgade 17, 6753 Agerbæk. 
Klubmødet den 3. 08.06/Byfesten i Årre.......side   8 245 Jan Kokborg, Enggårdsvej 9, 8763 Rask Mølle. 
Triumph’s historie .........................................side   9 248 Frank Mejer, Engparken 84, 6740 Bramming. 
MhS...............................................................side 15 
Europatur 2006..............................................side 17 
Træf på Toppen .............................................side 19 
Motorsportens historie...................................side 20 
Træf på Heden/Køb,salg,bytte.......................side 26  
 
Eventuel Englandstur den 8. – 10. september – aflyst! 
Turen kunne ikke gennemføres på grund af manglende tilslutning.                 
 
Redaktionen ønsker alle medlemmer velkommen tilbage efter en forhåbentlig dejlig sommerferie. I den forbindelse vil vi 
minde dig om, at har du haft nogle oplevelser i sommermånederne, som kan være interessant for andre veteraner – så send os 
lidt om dine til oplevelser  - VMK NYT er medlemmernes blad! 
 

VMK’s nye medlems- og køretøjsliste! 
Den nye liste skal udkomme i slutningen af 2006, men for at det kan lade sig gøre, er det vigtigt at du husker at indsende data 
vedrørende dig selv og dine køretøjer. Så derfor vær opmærksom på - at sidste frist for indlevering af disse oplysninger 
på det i VMK NYT nr. 234 udsendte oplysningsskema er den 31. august – i år! Oplysningerne sendes til Finn Stepping, 
Debelvej 201, 6855 Outrup, tlf. 75251742.  Har du ingen rettelser i forhold til den sidst udgivne liste – eller indsender du ikke 
skemaet, vil de oplysninger,der er i den sidst udgivne liste, blive brugt. 
 

Adresseændring meddeles til: 
Lars Nørgård, Ravnsbjergparken 16, 6710 Esbjerg V, der træffes mandag og torsdag på  
tlf. 29449908,  kl. 16 – 18, eller til 
Carsten Henriksen, Violvej 13, 6710 Esbjerg V, tlf. 75150166, e-mail: kasserer@vmklub.dk 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            Fra sommerlandet: Gammel og ny teknik!  



                   
                   

Annoncer STØT VORES
ANNONCØRER

DE STØTTER OS
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Skandinavisk MG 
Meeting 2006. 

                     

 

VMK NYT  31. årg.  Nr. 235, august 2006
 

Side  - 5 -

Fra fredag den 16.06 til søndag den 18.06 deltog Ingelise 
og Cliffort Storkholm, Lisbeth og Kristian Mogensen i 
ovennævnte løb i Falkenberg, som ligger på Sveriges 
vestkyst – ud mod Kattegat. 
Turen begyndte fredag morgen kl. 8 med kurs mod Grenå, 
hvor vi havde billet til kl. 14 med færgen til Varberg, 
vejret var fint og forventningerne store. Overfarten tog 4 
timer og gik som planlagt med ankomst til Strandhotellet i 
Falkenberg om aftenen, hvor buffeten stod klar kl. 20. 

Lørdag morgen gjorde man klar til dagens løb, hvor der 
deltog ca. 100 køretøjer, alle MG’er af vidt forskellige 
årgange, nye og gamle imellem hinanden. Bilerne kom fra 
England, Holland, Tyskland, Norge, Sverige og Danmark. 
 Selve løbet foregik stort set på samme måde, som det vi 
kender, med nogle sjove indslag – en af posterne var en 
lukket bane, der var mærket op. Den skulle vi gennemkøre 
med en spand over hovedet. 
For at man kunne se at alle havde været på den rigtige rute, 
var der en klemme med en kode til at markere dette ved de 
forskellige poster. 

 Til et MG –træf kan også stilles også krav til påklædning 
- selv til firbenede deltagere! 

Der var indlagt en meget lækker frokost i det fri, da vejret 
var superflot. Ruten var lagt, så vi så det meget flotte 
landskab i Halland. Resultatet af løbet var en placering i 
midten. 

Billederne herover viser en MGB med en ilagt 12 cylindret 
Jaguar motor!  
 
Lørdag aften sluttede med festmiddag og hygge.  
Søndag formiddag var der fremvisning og bedømmelse af 
de fineste køretøjer med overrækkelse af diverse præmier, 
og dermed var selve løbet slut. Da vi var i et område, hvor 
der var et bil og flymuseum ved navn Svedinos, lagde vi 
vejen forbi og så 140 veteranbiler og 35 gamle fly, et 
meget interessant museum – med hjemmesideadresse  
www.svedinos.se 
Mandag morgen gik turen hjemover via Helsingborg – 
Helsingør efter en rigtig vellykket tur. 
                                                             ICS/LKM/30.07.06 
                                     



 

Ferieoplevelser i Østrig                                      
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I Tirol er der et område der hedder Kaiserwinkl tæt ved 
grænsen til Bayern. Her ligger der en mindre by Kössen 
med godt 3.000 indbyggere. 

Kössen kan føre sin historie helt tilbage til år 1160. Byen 
lever af turister , flest om vinteren, hvor man står på ski, 
og om sommeren for at vandre på over 200 km stier, som 
er i området omkring Kössen. Kössen har en meget fin 
campingplads ved foden af bjerget Unterberg. 
Min kone og jeg har holdt vandreferie dernede om 
sommeren 12 gange. Når man har været der 5 gange, 
bliver man stamgæst, og kan deltage i ”Stamgæsteugen”, 
hvis man har lyst til det fremover. 
Stamgæsteugen er en oplevelse i sig selv med 
”Oldtimertræf”, fællesspisning, udflugter som foregår med 
busser, teater, bal, vandreture, afslutningsfest, m.m.. Alt er 
timet og tilrettelagt af den lokale turistforening. At deltage 
i stamgæsteugen koster 50 euro pr. deltager. 
I år var vi 180 deltagere, heraf 2 danskere (min kone og 
jeg), ellers var det tyskere, schweizere og hollændere. 

Den 9. Stamgæsteuge startede søndag den 25. juni 2006 – 
samtidig med oldtimertræffet. Indskrivning af køretøjerne 
skulle være afsluttet inden kl. 11.00. Det var spændende at 
se på det, når de ankom med deres køretøjer. 

Der var motorcykler, biler, traktorer i alle motorstørrelser 
og årgange. Puch motorcykler var der mange af, men så 
vidt jeg ved kom de også fra Østrig. 
Det hele foregik i en festlig atmosfære med tyrolermusik, 
øl, snaps og spisning på byens lille torv. 
Mange af motorcykelførerne og passagererne havde 
beklædning på af ældre dato, så der var meget at se på. 



 

Ferieoplevelser i Østrig                                      
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I år kørte en veteranbus (Sauer Type % GF-U årgang 1955      
med 37 siddepladser) rundture med turister 2 gange om 
dagen. Turen varede ca. 1 time og kostede 1 euro. Turen 
foregik i et meget smukt område. Under turen tænkte man 
på, at det var godt vores tur gennem Tyskland til Østrig 
ikke foregik i en sådan bus. Der skulle ikke meget til, før 
man blev køresyg.  
 

 
I byen Villacher besøgte jeg et privat veteranmuseum, som 
er blevet grundlagt i 1987. Dette museum havde over 200 
køretøjer af forskellig art. Hvis det har interesse har 
museet internetadressen: www.oldtimermuseum.at 
                         Tekst/billeder: Poul Erik Jensen/juli 2006. 
   
   
   
   
        



 

Klubmødet den  
3. august 2006  
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Klubmødet. Mødet bar præg af at ferietiden endnu ikke er 
overstået. Formanden bød Jørgen Lind og de 20 
fremmødte medlemmer velkommen, og orienterede 
derefter om den kommende måneds aktiviteter.  Der var 
lejlighed til at tilmelde sig de 3 ture til Årre, Tobøl og 
Tistrup, og  Vestjysk Motorveteran Klub blev ved disse 
arrangementer fint repræsenteret med både motorcykler og 
biler. 

Medlemmerne blev opfordret til at komme med forslag til 
mødeemner til vinterens møder. 
Men ellers sluttede mødet - som det ses af billederne med 
hyggeligt samvær, hvor man udvekslede erfaringer med 
veterankøretøjer, o .lign. eller fra sommerens mange ture 
til forskellige træf og løb i ind- og udland.    HØ/4.08.06 
 
 

 
 
Byfesten i Årre: 
 
Byfesten i Årre blev som bekendt afviklet i strålende og 
varmt sommervejr. VMK var repræsenteret med  8 motor-
cykler og  5 biler, og vi deltagere fra VMK havde en dejlig 
eftermiddag. 
                                                                       HØ/6.08.06 



 

Triumph 
engang markedsførende! 
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Triumph - betragtes af mange som et typisk britisk produkt, men historien om denne legendariske motorcykel er dog 
ikke så typisk britisk. Det var en tysker, der i 1886 opfandt navnet ”Triumph” til sine cykler. Deraf opstod i 1920’erne 
et af de største motorcykelfirmaer, og vel at mærke et firma, der i over 40 år var et af de markedsførende mærker.   
Siegfried Bettmann, udvandrede til England i 1884, og fandt et job i London. Et år senere grundlagde han sit eget 
import/eksport firma på et tidspunkt, hvor der var det første boom m.h.t. cykler. Han fik leveret cykler fra Birmingham, og 
disse forsynede han med sit eget Bettmann-label. Men den kloge forretningsmand fornemmede, at et mere enkelt navn ville 
give mere salg, så derfor blev navnet i 1886 ændret til Triumph. I 1887 blev en tysk ingeniør Mauritz Schulte ansat i firmaet, 
og kort tid derefter blev firmaet flyttet til Coventry, der var det egentlige centrum for den engelske cykelindustri, og med bl.a. 
de bedste leverandører til cykelfabrikkerne. 
Siegfried Bettmann havde flere bekendte i sin barndomsby Nürnberg, så det var derfor nærliggende for ham, at oprette et 
søsterfirma i Nürnberg - det skete i 1896. Navnet på firmaet blev Triumph Werke Nürnberg, og lederen af firmaet blev 
barndomsvennen Carl Schwemmer. 
Fra cykel til motorcykel var der ikke langt, og med de lettere og mindre motorer, der produceredes, voksede muligheden for at 
forsyne en cykel med en motor. I 1893 anmeldte den tyske konstruktør Alois Wolfmüller sin opfindelse - en motorcykel – til  
Deutche Patentamt i München, og med brødrene Hildebrandt producerede han i de følgende år i München omkring 1.000 stk. 
af denne sensationelle hurtigløber. Med denne første serieproducerede motorcykel i verden skrev Hildebrandt & Wolfmüller 
verdenshistorie, men i 1897 lukkede de fabrikken. 
Triumph-medarbejder Schulte var begejstret for disse nye køretøjer og  hjembragte et eksemplar til sit nye hjemland, men i 
England var man noget forsigtig med udviklingen af motordrevne køretøjer, også selv om udviklingen i andre lande gik meget 
hurtigt, men firmaet Triumph importerede kun få af de tyske cykler. 
I Frankrig havde man - i sammenligning med Hildebrandt & 
Wolfmüllers maskiner – lettere og mere pålidelige konstruktioner som 
eksempelvis Werner. En lille firetaktsmotor sad der, hvor også 
pedalerne var anbragt. Det var indlysende, og dermed brugte mange 
firmaer denne motorcykel som forbillede. 
Med de to tyskere Bettmann og Schulte som partnere begyndte i 1902 
serieproduktionen af de første motoriserede Triumph cykler i Coventry. 
Det selvkonstruerede rørstel udgjorde et stabilt ”chassis”, for 
benzintank, motor, pedaler, m.m.. Motoren var anbragt foran det 
forreste stelrør, fordi de vigtige pedaler skulle have samme plads, som 
de havde haft på trædecyklerne. Kraftoverførslen til baghjulet skete 
med en tyk læderrem. Lette vejstigninger eller en blød vej krævede at pedalerne blev taget i brug. Denne tidlige teknik var ikke 
pålidelig nok, og forsyningen med  brændstof var også dårlig, idet der manglede et net af benzinstationer, så tit var den eneste 
mulighed, hvis man ville hjem - at bruge pedalerne.  
Sideløbende med fabrikationen i England begyndte man også at producere motorcykler i Nürnberg. I begyndelsen blev der 
lavet 2 om dagen, men inden længe var man oppe på 4 om dagen.   
I en periode på 10 år var en typisk motor i motorcyklerne fra Triumph England en eencylindret, firetakts, sideventilet motor fra 
Minerva i Belgien, Fafnir fra Tyskland og en JAP motor fra Prestwick i England. Jap motoren havde en boring på 70 mm, en 

slaglængde på 76 mm og et slagvolumen på 293 ccm, hvilket gav en 
ydelse på omkring 2,5 hk. 3 år efter at Triumph var påbegyndt med 
produktionen af motorcykler kom de første motorcykler med 
motorer produceret i egen fabrik. Den luftkølede motor var 
eencylindret, firetakts og sideventilet. Den havde et slagvolumen på 
363 ccm (78 x 76 mmm) og ydede ved 1500 o/min. 3 hk. 
Nu sad motoren der, hvor pedalerne havde siddet, men man turde 
ikke helt opgive dette nødhjælpsapparat, så pedalerne var placeret 
længere bagude. Den efterfølgende model i 1907 var en nyudvikling 
på 453 ccm med en ny karburator og magnettænding. Modellen 
havde en hidtil ukendt kørselskomfort ved hjælp af en forgaffel 

forsynet med en skruefjeder. Udover produktionen af motorcykler 
med egen motor, blev der efter kundebestilling produceret 
motorcykler med motorer fra underleverandører.  
I 1908 kom der en ny eencylindret model på 476 ccm med 
betjeningsgrebene flyttet fra tanken og op på styret. Modellen havde 

også en patenteret svingsaddel, og med et uaffjedret baghjul var dette atter med til at øge komforten. Som tilbehør kunne man 
få en lille elektrisk lygte på 4 volt til at fastgøre på styret. 
De bedste steder motorcykelfabrikanterne kunne bevise deres cyklers pålidelighed var ved væddeløbene. I 1908 blev Tourist 
Tropy løbet på Isle of Man vundet af Jack Marshall på en Triumph, og at kunderne var meget opmærksomme på dette, kunne 
man se af salgstallene: I 1907 leverede Triumph 1000 motorcykler, men i 1908 løb der 3000 motorcykler af båndet.   

            Stamfaderen til Triumph f
ra 1903. 

  Triumph fra 1912, med fladtank indpasset i 
rørstellet. Komforten er øget med den affjedrede 
lædersaddel. Maskinen ydede 3,5 hk. 



 

Triumph 
engang markedsførende! 
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I 1913 kom de første to-takts motorcykler, men disse osende og lugtende køretøjer slog ikke an ved Triumph-kunderne. 
Hovedparten af afsætningen var stadigvæk eencylindrede, firetakts modeller. I 1909 blev der forsøgsvis fremstillet en to-
cylindret, firetaktsmotor på 616 ccm leveret af Bercley, men denne tocylinderperiode blev ikke ret lang. På baggrund af 
erfaringerne fra sin egen sikre motor udviklede Triumph i Coventry i slutningen af 1913 en sideventilet, firetakts, tocylindret 
parallelløbende motor og udrustet med en 3-trins gearkasse. Men de store fremstillingsudgifter og udbruddet af den første 
verdenskrig medførte, at dette fremskridts projekt i 1914 blev stoppet, og produktionen omstillet til rustningsproduktion. 
På dette tidspunkt var Triumph en af de betydeligste motorcykelfabrikker i England, og ved siden af sit engagement i Triumph 
var ejeren Bettmann blevet borgmester i Coventry, og en telefonsamtale en søndag fik stor indflydelse på Triumph’s fremtid. 
Kaptajn C. V. Holbrook fra krigsministeriet manglede motorcykler, og Bettmann gav med det samme tilsagn om at sende 100 
motorcykler til fronten. Telefonsamtalen blev begyndelsen til et langt venskab og et godt samarbejde. Under krigen var 
Holbrook ansvarlig for, at mere end 30.000 Triumph  H modeller blev leveret. Denne videreudviklede eencylindrede, firetakts 
maskine på 550 ccm ydede 4 hk, og blev leveret fra 1915. På basis af denne opstod en sand ”Triumph-storm” af historier og 
legender, der fastslog begrebet ”Trofaste Triumph”. Trofast betød i denne sammenhæng mere end bare pålidelig og 
tillidsvækkende, det var næsten en trosbekændelse. Konstruktørerne må også have syntes den var tillidsvækkende, idet 
motorcyklen nu kun havde én ”pedal” - kickstarteren!  
H – modellen fra Triumph drev således udviklingen fra en cykel med motor til den ægte motorcykel, og modellen blev bl.a. 
udstyret med en stor karbidlygte foran og ligeledes en karbidbaglygte. På styret var også et horn og en hastighedsmåler drevet 
fra forhjulet     
Efter krigen blev en stor del af Englands motorcykelpark sendt verden rundt til de engelske kolonier, og uanset om det var i 
Indien, Burma, Afrika eller på Falklandsøerne beviste den sin pålidelighed. Oberst Holbrook forlod ved krigens afslutning 
hæren og indtrådte i bestyrelsen for Triumph. 
Kort tid efter den første verdenskrig kom Triumph Werke Nürnberg – som en af de første tyske fabrikker med en totakts 
motorcykel. 

I 1919 var der 112 mindre og større motorcykelfabrikker, der alle 
konkurrerede om markedsandele, og i 1920 blev produktionen ved 
Triumph omstillet til model SD på 4 hk. I 1922 vakte Triumph opsigt i 
branchen med et fuldstændigt nykonstrueret fireventilet topstykke. Den 
luftkølede firetaktsmotor havde fire ventiler - 2 indsugnings og 2 
udstødningsventiler, der sørgede for en god gasgennemstrømning i 
topstykket. 
Trods alt bestod der endnu gode forbindelser til Triumph i Tyskland, og      
herfra leveredes motorer og komplette køretøjer til Coventry, og som 

 modydelse leverede Triumph i Coventry 500 ccm motoren til Nürnberg. 
 I 1925 kom Triumph med en ny overraskelse den nye P – model, med en 
eencylindret firetaktsmotor, der ydede 5 hk. Den nye motorcykel var også 

en prisbombe, og dens pris lå under alle konkurrenternes udbud. Selvom reklamerne for maskinen lovede bedste Triumph-
kvalitet, var det desværre ”børnesygdommene”, den blev kendt for. Vanskelighederne bestod bl.a. i ødelagte krumtaplejer, 
koblingen var ikke tilpasset den øgede motorydelse og gearkassens tandhjul kunne ikke holde. P modellen blev produceret i et 
antal af 1.000 maskiner pr. uge. Først efter at 20.000 motorcykler havde forladt fabrikken, blev der gennemført en 
gennemgribende teknisk udbedring af fejlene, men alligevel blev denne motorcykel en milesten i udviklingen af teknikken. 
Fabrikken i Coventry beskæftigede i midten af tyverne 3.000 medarbejdere, og i de store fabrikshaller blev alle nødvendige 
dele til motorcyklerne fremstillet. Fabrikken var nu meget kvalitetsbevidst, og for at kunne opnå en tilfredsstillende kvalitet 
blev der ansat mange kontrolpersoner, der i hvide skjorter og slips overvågede arbejderne. Til en motorcykel skulle der 
produceres ikke mindre end 9.000 forskellige dele, så der var meget at holde styr på. 
Den verdensomspændende krise, der kom i slutningen af tyverne, kom fabrikken i Coventry også til at mærke, men med små 
totaktsmaskiner, hvor motoren  ikke altid var af egen produktion, holdt man sig lige ”oven vande”. På fabrikken i Nürnberg var 
man på det tidspunkt oppe på en årsproduktion på 13.500 stk., og var dermed Tysklands tredjestørste motorcykelfabrik efter 
DKW og Zündapp. I 1929 medfører krisen, at Triumph England sælger sit tyske søsterfirma, der fra 1931 begynder at anvende  
forkortelsen TWN. Dermed ophørte samarbejdet med Triumph fabrikken i Nürnberg, og leverancerne af motorer og andre dele 
fra Tyskland stoppede ligeledes. 
Fra Coventry kom en næsten uoverskuelig række af et modeludvalg af letvægtsmotorcykler på 98 ccm, 150 ccm og 175 ccm -
til meget gunstige priser. Disse maskiner imødekom netop lige hvad ”den lille mand” kunne klare økonomisk. Dermed 
overlevede Triumph – hvad mange andre engelske motorcykelfabrikker ikke gjorde.  
Efter nedgangstiden og det efterfølgende opsving, begyndte også teknisk en ny epoke for Triumph, men i 1936 kom firmaet i 
økonomiske vanskeligheder og blev overtaget af Ariel’s ejer Jack Sangster, der ansatte Edward Turner som chefdesigner og  
administrerende direktør. Turner frembragte hurtigt et ny ”oppeppet” salgsprogram bestående af de tidligere langsomt solgte 
eencylindrede 250, 350 og 500 ccm, men med en bedre finish, og med nye navne Tiger 70, Tiger 80 og Tiger 90. Det var en 
salgssucces, og den blev i 1937 fulgt af Turners mesterværk 500 Speed Twin. Det var en helt ny parallel twin, der virkelig var 
noget nyt i modsætning til den store dominans af de eencylindrede i adskillige år - og Triumph’s egen 650 ccm model 6/1 fire 
år tidligere, der havde været vanskelig at sælge. 

Triumph model R fra 1923 med elektrisk for- og 
baglygte, omvendte håndgreb på styret 
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Speed Twin ydede 29 hk, havde en livlig acceleration og en 
acceptabel tophastighed på 145 km/time. Speed Twin var en stor 
succes og markerede et vendepunkt i Triumphs historie. Et år efter – 
i 1938 præsenteredes Triumph Tiger 100. Det var en sporty model, 
der kunne overskride den magiske grænse på 100 mph (160 
km/time) i topfart. Salget af begge modeller gik godt, hvilket også 
fortsatte efter anden verdenskrig. 
Triumph fortsatte i 50’erne med flere succes’er , således i 1950 med 

Thunderbird 6T med en 650 ccm, for at imødekomme kravene fra det store amerikanske marked. 6T’s ydelser mere end 
tilfredsstillede de farthungrende amerikanere. I 1951 blev Triumph købt af BSA, men de to mærker blev videreført separat. En 
af de mest berømte køretøjer var Triumph Bonneville med en 449 ccm motor, topventilet, firetakts, twin, der ydede 46 hk og 
havde en topfart på 177 km/time – den kom i 1959. Denne højtydende maskine var opkaldt efter den saltslette, hvor J. Allen 
satte ny hastighedsrekord for to-hjulede køretøjer i 1955. Triumph blomstrede op og blev den mest solgte importerede 

motorcykel på det lukrative amerikanske marked, men i 
begyndelsen af halvfjerdserne kom motorcykelindustrien i England 
i krise og BSA-Triumph blev en del af Norton-Villiers-Triumph 
gruppen. Alle masseproducerede engelske motorcykler kom fra 
denne gruppe. En planlagt lukning og flytning af produktionen fra 
Triumphs fabrik i Meriden, blev forhindret ved at de ansatte besatte 
fabrikken og startede et kooperativ, som genoptog produktionen af 
Bonneville modellen. N.V.T. kollapsede, men fabrikationen i 
Meriden fortsatte indtil 1983, hvor Triumph trådte i likvidation. 
 
Billederne til venstre: 
 
Øverst:  Triumph T 120  fra 1961, 649 ccm,  parallel motor. 
 
Nederst: Triumph Bonneville TT Spesial fra 1966, 649 ccm,  
2 cylindret parallelmotor, topfart 209 km/time! 
 
 
 
 
 

Dermed sluttede ”første akt” for en fabrik, der virkelig havde været en af de førende europæiske motorcykelfabrikker, en 
fabrik der gennem de mange år havde overrasket branchen med nyskabelser.  
 
Triumph i dag. 
Navnet Triumph blev købt af en multimillionær John Bloor, og han brugte 8 år til at udvikle en række moderne motorcykler,  
japansk inspireret, og de skulle produceres på en til formålet bygget fabrik i Hinkley, og i 1991 præsenterede Triumph 6 
sportsmaskiner med vandkølede tre og firecylindrede motorer. Det enestående moduldesign gjorde, at man kunne bruge mange 
af de samme komponenter til flere maskiner, hvilket var med til at sænke omkostningerne. Basismodellen var Trident 
modellen, der havde en 749 eller 885 ccm , trecylindret motor,  der gav en livlig accelleration og en topfart på 209 km/time.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

T.v.:   Mesterværket – Triumph 500 Speed Twin fra 1937!

 Modeller fra Triumph’s ”anden akt”- t.v. en Daytona 1000 
Sport, og t.h. en Tropy 1200. 
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T.v.: Triumph Thunderbird på banen igen -  i et andet design – beregnet til 
det amerikanske marked. Det er en 3 – cylindret vandkølet maskine på 885 
ccm og en ydelse på 69 hk.. 
 
Den viste Thunderbird var i 1995 et virkeligt godt salgshit over hele verden,  
og på den ekspanderende fabrik i Hinckley nåedes i slutningen af 90’erne for 
første gang  en årsproduktion på 10.000 motorcykler, så mon ikke John 
Bloor’s investering i projekt Triumph er tilbagetjent. 
Ved udviklingen af senere modeller til først og fremmest det amerikanske 
marked, har den nye ledelse ladet sig påvirke af tidligere tiders design og så 
forbedret teknikken til glæde for mange motorcykelentusiaster – også her i 
landet. Triumph har forstået at lave moderne maskiner, der ligner 60’er 
cyklerne, men med moderne teknik indeni. 

Ledelsen har  været meget opmærksom på, at succesen er en følge 
af at man har bygget fremtiden op ved hjælp af fortiden. Mange af 
de nye motorcykler har også navne, der stammer fra den tid, hvor 
Triumph var et af de førende mærker. 
Triumph har eksisteret i over 100 år, bortset fra den periode, hvor de 
lå stille, inden der blev startet op igen, men trods en stor brand i 
fabrikken, er man kommet op igen, og i dag er man inde i en 
overordentlig positiv udvikling. Sidste regnskabsår blev salget øget 
til næsten 32.000 enheder eller en stigning på 29 % i forhold til året 
før. Regnskabet viste en omsætningsstigning på 42 %, og ud af 
omsætningen på 1.950 mio. kr. blev der 118 mio. kr. tilbage på 
bundlinien!          
 
Billedet t.v. viser en Triumph Scrambler årgang 2006 – med noget 
af fortidens look.  
 
 
 
De 2 nederste billeder viser en anden ny ”gammel” Triumph som 
jeg mødte ude i sommerlandet: En fantastisk flot Triumph 
Bonneville årgang 2001, solo - og med påhængsvogn i originale 
Triumph farver, og med et beboet hundehus på toppen.  
 
 
Maskinen er på 798 ccm, 2 cylindret, paralleltwin. 
 
 
Det flotte køretøj tilhører Leif Nørgård tidligere Amager nu 
Vendsyssel 
 
 
 
 
 
Kilder, bl.a.: Markt 1991 og  A – Z of Motorcycles af Roland 
Brown, 1989.                                             Tekst/foto H.Ø./juni 2006. 
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Uddrag af nyhedsbrevet bringes nedenfor i forkortet form: 
 
Klassisk køredag. 
 
Ved flere lejligheder er der fremkommet forslag om, at der i Danmark – ligesom i en række af vore nabolande – arrangeres en 
Klassisk køredag. Senest er forslaget blevet omtalt i Klassisk Bil & MC. 
 
Forslaget går ud på at denne dag skal alle som har et historisk køretøj, så vidt muligt køre i dette køretøj. Der kan naturligvis af 
de enkelte klubber laves forskellige arrangementer – men ideen er altså også at den enkelte den dag skal benytte det gamle 
køretøj på turen til Brugsen eller Posthuset. 
 
Der er forslag fremme om, at dagen kunne lægges på Fars Dag – den 5. juni – som også er Grundlovsdag.  
 
Der kunne måske laves et Danmarks-løb – noget i stil med det arrangement der sidste år blev lavet i Sverige, hvor man kørte 
en Ford T fra Nordsverige til Sydsverige – en tur som tog mange dage – og som skabte stor opmærksomhed om de historiske 
køretøjer. 
 
Det er fra flere sider foreslået at Motorhistorisk Samråd skulle stå som koordinator af en Klassisk køredag. I almindelighed er 
det jo således – som skrevet i MhS´s vedtægter – at det er de enkelte medlemsklubber, der tager sig af at lave arrangementer, 
medens MhS tager sig af at arbejde med at forbedre forholdene for ejerne af de gamle køretøjer, ved løbende at holde øje med 
hvad der sker fra lovgivernes side af trafikpolitisk art. 
 
Der er altså allerede fremkommet mange tanker – og der er sikkert endnu flere, som endnu blot befinder sig i hovederne rundt 
omkring i vore mange medlemmer.  
 
MhS vil meget gerne have tilkendegivelser fra de enkelte klubber om følgende … 
 

1. Er det en god idé ? 
2. Skal MhS være koordinator ? 
3. Vil du / din klub være aktivt med ? 
4. Vil du være med i en arbejdsgruppe, som skal udarbejde koncept ? 
5. Andre kommentarer 

 
Send venligst snarest dine bemærkninger og kommentarer til undertegnede på svend@satholstrup.dk. Jeg glæder mig til at 
høre fra DIG. 
 
Svend Aage Tholstrup 
 
Bemærk: 
Spørgsmålet om en landsdækkende køredag, hvor vi lufter vore veterankøretøjer, vil jeg foreslå bliver taget op på et klubmøde. 
Lige umiddelbart lyder forslaget interessant, men inden man engagerer sig i det, bør man som nævnt ovenfor tage stilling til 
spørgsmålene 1 – 5, og skal VMK deltage, må det være efter der er taget en fælles beslutning. 
I øvrigt vil jeg lige minde om, at når et køretøj er godkendt som veterankøretøj, er der visse regler for, hvornår man må benytte 
det. Men lad os drøfte det på et klubmøde.                                                                                                 Harry Ørsted/juli 2006. 
 
Biblioteksudvalg 
 
Ved årsmødet blev der nedsat et udvalg, som skulle se på mulighederne for at hjælpe medlemsklubberne med at få styr på 
deres biblioteker og arkiver. Inden udvalget nåede at holde møde, meldte det ene medlem fra, og arbejdet gik i stå. Nu har en 
nyinteresseret meldt sig, og inden efteråret vil der være afholdt et møde i udvalget, så vi kan fortælle, hvad vi tror et MhS-
udvalg vil kunne hjælpe klubberne med. 
 
Niels Jonassen 
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Tirsdag den  6. juni.  
Kl. 9.00 samledes Esben Kræn, Leif Poulsen, Jes Kirk-
Thomsen og jeg hos Esben, hvorefter vi kørte mod 
Padborg for at møde Henning Christensen og Carl 
Madsen. 

Henning er kommet fra Aalborg 315 km, hvilket er flot 
klaret af en mand på 79 år.  
Efter at hele truppen på 6 mand nu er samlet går det sydpå, 
og vort første stop er i en lille by Haselund, hvor vi spiser. 
Så går turen gennem Nordfriesland mod Husum, og 
derefter gennem Ditmarsken til Glückstadt, hvor vi sejler 
over Elben.  

Vi har fint solskin og flot sommervejr, så landmændene 
har travlt med at snitte græs. Færgen vi sejler over med 
hedder F/S Ernst Sturm. Kl. 16.30 holder vi kaffepause 
ved Lang End. Så er vi på vej til Rotenburg, hvor vi skal 
spise til middag, hver tirsdag kan man få en fin schnitzel til 
9,80 euro, på Restaurant Adria. Vi overnatter på et 
Jugendherberg i udkanten af byen. 
Onsdag den  7. juni. 
I flot solskinsvejr forlader vi det flotte Jugendherberge, og 
kører med vejene 215 – 482. Lahde, Rinteln, Blomberg, 
Olsberg gennem naturskønne områder ad Marguerit veje. I 
Barntrup gøres stop for at proviantere, og så køres der 
videre langs en smuk bjergkæde. Vor mekaniker Esben 
måtte ordne Jes’es styrthjelm.  
 

Kaffe skulle vi også have, så vi gjorde holdt i byen 
Beverungen, og i fint solskinsvejr nød vi kaffen og kagen 
på en udendørs cafe. Vi kører gennem de flotte områder 
ved Nienburg – Mindes – Hannover – Weserbergland – 
Buckeburg – Kassel. Esben ringer til Schweiz og får aftalt 
et besøg på et privat motorcykel museum hos familien W. 
Boshart. Kl. 19.00 har vi fundet et sted at bo og spise 
Gasthaus Connermann. 
Torsdag den  8. juni. 
Stadig heldig med vejret og efter et flot morgenbord starter 
vi køreturen kl. 8.00. Dramatik på motorvejen, vi kørte bag 
en campingvogn, som kørte med 95 km’s fart, pludselig 
eksploderede det ene dæk og flyver ud på kørebanen foran 
Esben, han kører over det med et ordentlig hop – en 
virkelig flot artistoptræden. Jeg når at køre uden om. Kl. 
11.00 tanker vi og får samtidig kaffe på en motorvejscafe. 
NSU museet i Neckarsulm kører vi nu efter, men det er 
fantastisk fint vejr med 27 graders varme, så styrthjelmen 
er varm at have på, men vi holder nogle pauser for at 
strække ben.  
Museet er flot med 200 motorcykler  og NSU biler. NSU 
RO 80 en flot bil med et flot design, men motoren en 
Wankel-motor gav problemer, og var skyld i fabrikkens 
fallit, og Folkevognsfabikken overtog den. 

På film så vi, det var en meget moderne fabrik med 34.000 
ansatte. Fabrikken lukkede i 1974.  
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Vi overnatter i byen Rottenburg AM ved floden Neckar: 
Fin indkvartering og en god middag med megen morskab 
p. gr. af sprogproblemer. 
Fredag den  9. juni. 
Efter et dejligt morgenmåltid kører vi mod byen Will i 
Schweiz, og kl. 11.30 holder vi i Stockack, hvor vi skal 
have kaffe eller te – dejligt. Så går det gennem naturpark 
Schwalber med parallelle sving og stor stigning 15 – 20 % 
- serpentinersving.  

Kl. 13.00 er vi ved Bodensee, hvor vi spiser en dejlig 
frokost mens vi har en ualmindelig smuk udsigt over søen. 
Kl. 17.00 når vi museet hos familien W. Boshart. Den 
fantastiske flotte samling påbegyndte de i 1970. Ca. 400 
motorkøretøjer, flotte som om de lige var kommet fra 
fabrikken, heriblandt schweiziske motorcykel-mærker, 
som vi ikke kender, bl.a. Condor og Universal. 
Totalrenoverede knallerter og ting fra den anden 

verdenskrig fandtes også i samlingen, og det var mærkeligt 
for mig, at se antiluftskytskanoner mage til dem der var  
opstillet i Tirpitz-stillingen i Blåvand under krigen. Vi blev 
indkvarteret i et Gasthaus i Gossau, hvor vi også spiste 
aftensmad, pizza – den bedste jeg nogensinde har spist. 
Lørdag den 10. juni. 
Fint solskin i Schweiz, men vi kører nu ind i Østrig, og her 
får jeg problemer med et koblingkabel, heldigvis har jeg et 
reservekabel med.. Kl. 14.00 fik vi frokost ved et 
skisportsted. Så er det de Østriske bjerglandskaber med 
serpentinerveje vi kører i, og her er der mange flere 
motorcyklister end biler tror jeg – både damer og herrer. 
Vi har kørt i områderne Dornbirn i Alggauer Alpen og 
Bregenzerwald op i 1800 meters højde til Zuger Hochlich, 
Lech Zurs til St. Anton, alle smukke områder, som skal 
opleves. Vi fik en flot indkvartering i familien Zangerl’s  
appartment i St. Sebastian. 
Søndag den 11. juni. 
I dag kører vi igennem Lechtaler Alpen og Garmisch-
Partenkirchen-Kjefersfelden flot natur med sne, og vi fik 
også en sneboldkamp i bjergområdet ved byen Kircberg i 
Tirol. Efter at have nydt en kop kaffe eller te i Kitzbül, 
kører vi til St. Johan, hvor vi igen har fået en hyggelig 
indkvartering. Undervejs blev vi væk fra hinanden på 
grund af en hastighedskontrol, men vi fandt hinanden igen. 
Mandag den12. juni. 
Efter morgenmaden i St. Johan delte vi os i 2 hold: Jes, 
Leif og Esben, der vil køre videre mod Wien, og Henning 
Carl og mig som vil køre op gennem det gamle 
Østtyskland, hvor vi kommer gennemWasserberg, Dofen, 
Landshat. I begyndelsen gennem bjergområder, 
Regensburg og Ebelphalzer området tæt på den tjekkiske 
grænse. Skøn natur, nye veje, nye store fabrikker, men 
gamle, nedlagte fabrikker i forfald står der også som 
spøgelser. Vi indkvarteres et hyggeligt sted på landet i det 
tidligere Østtyskland i byen Elsterberg. 
Tirsdag den 13. juni. 
Vor tur fortsætter gennem det tidligere Østtyskland, der er 
noget af en oplevelse. De store kollektivers marker 
eksisterer stadig, marker så langt som øjet rækker uden, at 
man kan se skel, så der må være nogle enormt store 
landbrug. Ved kroen Gusthof Zum Fasan gør vi holdt og 
bestiller frokost, og så kører vi igen, gennem Durrenberg, 
Lauchstadt op til Magdeburg, hvor vi havde lidt svært ved 
at finde den videre rute på grund af nye veje. Vi kører 
gennem gamle bydele, hvor man har travlt med at rive de 
bygninger ned, der ikke er bevaringsværdige, og samtidig 
moderniserer man alle bygninger, men begge dele vil tage 
mange år ud i fremtiden. Vi indkvarteres i Hotel 
Waldmühle – et dejligt sted – hvor vi bor i en 
anneksbygning bag hotellet. Vi spiser på hotellet og ser 
fodbold på tv. 
Onsdag den 14. juni. 
Turen fortsætter her til morgen gennem Lüneburg Hede, 
forbi Lübeck, Kiel, Eckernförde-Kieler bugten, uden om 
Flensborg, og så med motorvej E 45 mod Kolding, hvor vi 
skilles: Henning skal helt til VODSKOV ved Aalborg, 
Carl skal til Assens på Fyn, og jeg skal mod vest til 
Blåvand, hvor jeg var kl. 17.00. Vi kom alle hjem uden 
uheld. Tak til hele holdet, og til Esben og Henning  - de 
var gode stifindere! Tekst/foto:  Bakken Hansen/juli 2006. 
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I uge 29 kunne man, hvis man benyttede motorvej E 45 i 
nord eller sydgående retning, se mange motorcyklister i 
den nordgående vognbane, og jo længere nord på man 
kom, jo flere mødte man, og på landvejen fra 
Frederikshavn til Skagen gav det en meget tæt trafik.. Det 
kunne være enkeltvis, men hyppigere i mindre eller større 
grupper, og jo nærmere man kom fredag jo mere intens 
blev trafikken – hele døgnet! 
Hvad var så årsagen? Jo, det var, fordi der skulle afholdes 
det 16. motorcykeltræf i Skagen. Et træf der ikke har 
meget med veteranmotorcykler at gøre, men nogle gamle 
cykler var der dog iblandt de mange meget nyere store 
maskiner af især amerikansk eller japansk oprindelse.  
Årets træf skulle vise sig at slå alle hidtidige rekorder, idet 
der i de tre dage deltog i alt 6.110 motorcykler med 
omkring 13.000 personer, så det er et meget stort 
arrangement, og det er nogle dage, der på godt og ondt 
sætter alle vi motorcyklister i fokus. 
Er man til en dagsorden, der hedder fest med musik, øl, 
kvinde- og mandestriptease, meget socialt samvær og 
konkurrencer, så er dette træf stedet at tage til, og det er 

der her 13.000 personer 
– fortrinsvis unge 
mennesker – der gør. 
Deltagerne kommer 
bl.a. fra Norge, 
Sverige, Tyskland, 
Holland, m.fl.. 
 
 
Blandt deltagerne var 
der også vestjyder. .  
Morten Christiansen, 
Esbjerg, der her ses på 
sin flotte Nimbus fra 
1949, som han selv har 
bygget op. 
Nimbussen - med de 
mange år på bagen – 
klarede fint turen til 
Skagen. 

Ud over hele pladsen hyggede man sig i større eller 
mindre grupper, og der blev indgået mange nye venskaber 
ligesom gamle venskaber blev forstærket. 

For de mere modige var der ræs. Her er starten lige gået, 
og som man ser, er det med at holde tungen lige i munden, 
når 16 mand skal passere et sving på samme tid 

Ved årets træf kunne man ligesom i 2005 få testet sin 
alkoholpromille inden man forlod pladsen, og der var stor 
efterspørgsel efter denne test. 

Her ses ”alkotesten” som kostede 30 kr., og som flertallet 
syntes var en rimelig betaling for at være på den rigtige 
side.  
 
Trods dette gode tilbud blev der ved den efterfølgende 
politikontrol taget en del motorcyklister med for høj 
alkoholpromille: 16 stk. (i 2005 var det 28stk.).  
               Kilde: Nordjydske Stifttidende/HØ, august 2006. 
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Træk af den internationale motorsports historie. 
 
År 1885: Omkring dette år lykkedes det, at fremstille de første driftssikre motorkøretøjer der lagde 
grunden til en fantastisk udvikling, hvor de indhøstede tekniske erfaringer fra de efterfølgende motorløb 
fik stor indflydelse på automobilernes udvikling gennem årene. 
År 1894: Historiens første gennemorganiserede automobilsportslige arrangement - udskrevet af et 
pariserblad - løb af stabelen, og gik over en ikke afspærret landevejsdistance på 50 km. Efter løbet blev 
der givet point til de deltagende vogne under hensyntagen til deres præstationer, således lagde man megen 
vægt på, hvor lydløse, vibrationsfrie og godt affjedrede køretøjerne var. Førsteprisen blev delt mellem 
Panhard og Peugeot. 
År 1895: Det første virkelige langdistanceløb over 1175 km på ruten Paris- Bordeaux- Paris blev afviklet, 
og vinderen var den franske konstruktør Lavassor med en gennemsnitshastighed på 24 km/time, og det 
var en flot præstation på den tid. Brødrene Michelin’s Peugeot deltog i løbet, som verdens første 
motorvogn med luftgummihjul, men opnåede ikke nogen placering på gr. af 22 punkteringer. Efter løbet 
var man klar over, at hele automobilets fremtid var knyttet til videreudviklingen og forbedringen af 
Michelen’s luftgummiring. 
År 1896: Den nystartede Automobile Club de France udskrev løbet Paris-Marseille-Paris på 1733 km. I 
forbindelse med løbets regn og blæsevejr fandt de kørere , hvis vogne var forsynet med ”gløderør” til at 
antænde gasblandingen i cylindrene, at dette system ikke duede og skulle udskiftes med elektrisk 
tænding. Igen var det en franskmand i en Panhard-Levassor, der vandt løbet med en 
gennemsnitshastighed på 26 km/time.     
År 1903: Katastrofeåret der fik afgørende indflydelse på automobilsportens videre udvikling. 
Der blev afholdt et 1600 km langt internationalt automobilløb på strækningen Paris-Madrid med 208 
tilmeldte vogne, hvoraf mange var i stand til at køre over 100 km/time. Automobilkonstruktørerne havde 
desværre siden løbet i 1896 i alt for høj grad lagt vægt på at udvikle motorernes ydelser uden hensyntagen 
til om vognenes bremser, fjedersystem og styretøj kunne klare de stærkt forøgede hastigheder. Dertil kom 
så yderligere, at mange af de startende kørere ikke var i besiddelse af blot en smule kørefærdighed, så der 
var der lagt op til et katastrofeløb. Ved de første vognes ankomst til Bordeaux blev løbet afblæst, men da 
var strækningen fra Paris til Bordeaux oversået med knuste og brændte vogne, samt døde og lemlæstede 
deltagere og tilskuere. Vinder af det afkortede løb blev franskmanden Gabriel i en Mors med en 
gennemsnitshastighed på 104 km/time. 
Efter dette ulyksalige løb så det i begyndelsen ud til, at nu var det slut med alt, hvad der havde med 
automobilløb at gøre. Men efter at have efterforsket løbet og fundet frem til årsagerne til, at det gik så 
galt, og at hovedårsagen var løbets afvikling på en uafspærret landevej, og da man så i mellemtiden også 
havde fået begivenheden lidt på afstand, kom løbene i gang igen - men med ændringer på baneforhold, 
krav til kørere og køretøjernes tekniske tilstand. 
Grand Prix løbene i Frankrig vakte en stor interesse, og mange udenlandske kørere stillede op gang efter 
gang. 
Selv om Frankrig var den store initiativtager inden for automobilsportens udvikling, kom man 
også tidligt i gang med at arrangere automobilløb i andre automobilproducerende lande. 
Året 1897: I Italien afholdtes et løb over 35 km, stigende i de følgende år til 200-220 km. 
Året 1898: I Tyskland kørtes et løb Berlin-Potsdam-Berlin, og et landevejsløb på 400 km. 
Året 1895: Det første landevejsløb i USA kørtes over en strækning på 10 miles i nærheden af Chicago – 
blev en fiasko. Vinderen gennemkørte distancen med en gennemsnitshastighed på 8 km/time. 
Året 1900: I USA kørtes for første gang et internationalt pokalløb, og i de efterfølgende 6 år måtte der 
kun deltage 3 vogne fra hvert land. Disse Gordon-Bennet løb var, med den opmærksomhed de vakte, med 
til at skærpe kappestriden mellem fabrikkerne, og dermed med til at forbedre automobilerne. 
Året 1906: Det første internationale Grand Prix løb afvikledes i Nordfrankrig på en afspærret 
landevejsstrækning. Løbet vandtes af en franskmand kørende  i et helt nyt mærke Renault. Det var første 
gang, at man i et sådan løb kunne notere en gennemsnitshastighed på over 100 km/time. 
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Året 1907: I England var interessen for automobilløb stor, men man havde en lov, der forbød brug af 
offentlig vej til væddeløb - ikke engang en afspærret vej måtte benyttes, så man henlagde indtil videre 
løbene til Irland. Men automobilindustrien manglede en bane til at afprøve nykonstruktioner, og 
afholdelse af internationale automobilløb. Den 3. juni d. å. blev Brooklands banen tæt ved London 
indviet, og lige indtil den anden verdenskrig var den en af verdens bedste væddeløbsbaner. 
Året 1909: I USA anlagde man en bane ved byen Indianapolis. På Indianapolisbanen kørtes der kun et 
løb om året nemlig den 31. maj, og dette Amerikas officielle Grand Prix er på 500 miles. 
Året 1921: Tyskland fik sin første store automobilbane i 1921, Avus-banen i udkanten af Berlin den 
havde en længde på ca. 20 km, hvilket var usædvanligt, men den blev senere overgået af Nürburg-Ring 
der havde en længde på 30 km. 
Året 1922: Italien får Monza-Banen, der næst efter Indianapolis-banen regnes for en af verdens farligste 
baner 
Året 1926: Frankrig indvier en virkelig førsteklasses automobilbane ved Monthléry. 

 
T.v.: Et af den tids hårdeste bakkeløb var løbene  
over Alpepassene Stelvio og Freiburg. 
 

T.h.: Tripoli Grand Prix 1933på verdens hurtigste 
landevejsbane (130 km/t i svingene). 
 

 
T.v.: Panorama med en bjergkurve nær Meran i 
Italien, hvor der blev afviklet et 6-dages løb, hvori 
deltog 130 motorcyklister fra mange lande. 
 
Foruden de specielt indrettede motorbaner benyttedes i 
stærkt udstrakt grad afspærrede, offentlige vej- og 
gadestrækninger. De rene gadeløb var meget udbredt i 
Sydeuropa, eks. i flere italienske og sydfranske byer. I 
årene før anden verdenskrig arrangeredes også 
gadeløb i byerne Belfast i Nordirland og Douglas på 
øen Man. Sidstnævnte anvendes stadig til TT-løb.       
Dette historiske udpluk af automobilsportens historie 
fra perioden før anden verdenskrig, dækker kun en 
lille del af emnet, idet der afholdtes motorløb mange 
andre steder i Europa, i Afrika, i USA, i Skandinavien, 
m.fl. steder. 
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Træk af dansk motorsports historie:  
I  Vestjylland var man tidligt med m.h.t. motorsport idet der i årene 1919 – 1924 blev kørt løb på stranden 
på Fanø. Efter en pause er disse løb blevet genoptaget, og således afviklede man i 2004 et Fanø-motorløb 
for at markere 80 – året for det sidste løb. Løbet blev en stor succes med ca. 8.000 tilskuere.  

 
Fanø-løb 2004: Geoffrey O’Connel, England, i en 
Vauxhall 30/98 Rowley Special fra 1923, 4 cylindret, 
4.224 ccm. 
 
 
 
Næste Fanø – løb vil blive afholdt i 2007 for at 
markere 100 års jubilæet for den arrangerende klub 
Dansk Motor Union. 
 
 

 
Efter anden verdenskrig tog motorsporten i – og uden for Danmark et stort opsving, og det var en sport, 
der rundt om i landet kunne samle mange tilskuere. De baneanlæg, som i hast var blevet anlagt efter 
krigen, måtte nødvendigvis udbygges, og den opgave gik klubberne gang med, så i hurtigt tempo skød 
den ene efter den anden bane op.   
Det kunne ikke blive fuldt tilfredsstillende anlæg, dertil var tiden for kort og 
pengene for små, bl.a. på grund af ganske urimelige høje statsafgifter, der 
medførte, at kun en lille del af de store entréindtægter kom i klubbernes kasser, 
mens den største del gik i statskassen. 
Motorsporten her i landet tog i efterkrigsårene et opsving af en størrelse, som kun 

de færreste havde drømt 
om, men interessen for 
denne friske mandfolkesport var stor efter 6 års 
pause, og det var ikke kun ungdommens - men 
også de ældres sport.                                                       
 

 
T.v.: Motorsportsklubben Dan’s medlemmer er 
her i gang med deres motorbane i Nakskov. Den 
blev indviet den 15. maj 1947. 
 

 

Esbjerg Motorsport. 
I 2006 er det 60 år siden, det første løb på en 
nyanlagt jordbane ved Korskroen blev afviklet. 
Korskrobanen har efterfølgende givet mange 
positive oplevelser for folk med interesse for 
motorsport – tak for det Esbjerg Motor Sport! 
Esbjerg Motor Sport, EMS, er stiftet i 1929 på 
initiativ af cykelhandler Møller, Nyhavn, Esbjerg.  
 
Under den tyske besættelse havde klubben en 

dvaletid, men til gengæld kom der efter krigens 
afslutning gang i udviklingen, bl.a. med hensyn til  

Herover: Luftfoto af jordbanen ved Korskroen. 
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medlemmernes ønske om egen jordbane. Et lyngareal ved Korskroen blev i efteråret 1945 valgt, som det 
bedst egnede og bedst beliggende sted. Da klubben var uden midler, tog dens dengang ca. 100 
medlemmer fat på opgaven, og banen blev i det store og hele anlagt udelukkende ved  medlemmernes 
indsats. Lyngtørvene blev skrællet af selve banelegemet, der fik en bredde på 10 m og en omkreds på 681 
m. Disse lyngtørv blev stablet op til en vold langs hele banens yderside. Volden bestod sin prøve og 
godtgjorde, at banen var en af landets bedste med hensyn til publikums og kørernes sikkerhed.  

  
T.v.: Fra et løb den 15. maj 1947, forrest Sv. 
Aa. Engstrøm, København, efterfulgt af Svend 
Nissen, Odense og Ove Frederiksen, Horsens. 
 

T.h.: Den 24. august 1947 var der igen løb på 
Korskrobanen. Her har Knud Skov, Kbh., lige overhalet 
Knud E. Mogensen, Odense. 

 
Ved løbet den 24. august 1947 deltog også biler. 
Her Henning Petersen, Unu Jensen og gemt i 
støvet C. O. Jensen. 
 

Esbjerg Motor Sport og Korskrobanen har været stedet, hvor 
mange store kørere har trådt deres barnsben, hvem husker 
ikke navne som Erik Gundersen, Aksel Jepsen, Kristian 
Præstbro, Kent Noer, Lars B. Hansen, Claus Jakobsen, Jesper 
B. Jensen, Rune Holta, m.fl.. Det er alle navne der har gjort 
sig bemærket på alverdens baner, hvor de var eftertragtede 
løbsdeltagere. På Korskrobanen har der gennem årene også 
været prominente deltagere til løbene fra hele verden og 
indlandet, ja - det var dejligt, når man fra Sønderjylland 
kunne køre til nogle gode og spændende EMS-løb på 
Korskrobanen. 
 
 
T.h.: Programmet til et løb på Fangel motorbanen, der blev 
afviklet 2. pinsedag den 21. maj 1956. 
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Esbjerg var i mange år en by, hvor interessen for 
motorsporten var i stærk fremgang, og på et tidspunkt, hvor 
der var omkring 500 medlemmer, var den en af landets 
største motorsports- klubber.   

Herover: Den idyllisk beliggende Haderslev Motorbane, 
en af de smukkeste i landet. 
Billedet t.v.: Fra et løb på Haderslev banen i  midten af 
50’erne, hvor vinderen af løbet passerer forbi.    
 

T.h.: Motorcykelforhandler Hans Nielsen, 
Haderslev, sammen med sin ”sandsæk”,  
fra et løb på den lokale bane.     

Herover: Åbningsløbet på Jydsk Motorbane ved  
Hobro den  20.juli 1947.  
 
Banerne var en stor udfordring for datidens kørere      
T.h.: Et par sidevognskørere klar til et løb på Tved- 
 banen ved Svendborg. Men bemærk den lette  
 påklædning man i starten havde til disse løb. 
Glædeligvis er der sket forbedringer på området   
til gavn for kørernes sikkerhed. 
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Efter en tid, hvor Esbjerg Motor Sport var helt nede, er det glædelig, at den gamle, hæderkronede klub fra 
1929 er ved at være oppe igen. Glædeligt er det også, at andre også bemærker den positive udvikling 
klubben er inde i, således har Danmarks Motor Union på deres årlige repræsentantskabsmøde kåret 
Esbjerg Motor Sport til årets klub i Danmark. 
Denne positive udvikling for EMS er forhåbentligt også positivt for Korskro-anlægget, m.h.t. 
aktiviteterne og planerne for fremtiden. Netop disse planer, hvor man bl.a. vil skabe et stort 
motorsportscenter på den eksisterende Korskrobane, lyder meget interessant, men om det lykkes er vel 
nok i skrivende stund usikkert, idet der skal skaffes kapital til projektet. Men skulle det lykkes kunne et 

ønskescenario være et fremtidigt center, hvor man 
udover banerace, også samler alle de klubber, hvis 
medlemmer ”har benzin i blodet”, og det uanset om de 
også har benzin i køretøjer af ny eller gammel dato - 
biler såvel som motorcykler. Et sådan center vil få en fin 
beliggenhed ved Korskroen i den Nye Esbjerg 
Kommune. Men de mange penge, et sådant projekt vil 
kræve investeret, betyder sandsynligvis, at det er - og 
vedbliver - at være en ønskedrøm. 
 
Så går det fremad igen for Esbjerg Motor Sport og 
Korskro – anlægget! 
 

Motorsporten i dag. 
Motorsporten trives i dag bedre end nogensinde. Internationalt afvikles der løb over hele verden, nogle er 
mere kendt end andre, men det er en sportsgren, der har en meget stor interesse blandt publikum. 
Nationalt er der også en stigende interesse for motorsporten, men uanset om det er international eller 
national motorsport, det drejer sig om, så er det glædeligt, at løb med veterankøretøjer bliver mere og 
mere udbredt. 

Billedet herover viser den danske verdensmester Nicki 
Pedersen i front.  
Billedet t.h. viser plakaten med reklame for et af de danske 
historiske løb, der afvikledes den 5.-6. august i Fælledparken 
i København, og hvor der deltog over 150 klassiske 
racerbiler. 
 
Kilde, bl.a.: Sport i Verdensformat, Bremers Forlag, Odense.    
                                                                          HØ/sommeren 2006.  
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Til træf i Søby. 
 
Den sidste Torsdag aften i måneden mødes MC folket i Søby til træf. Træfpladsen er nu flyttet til Vestermarken 59, som ikke 
er langt fra Søby Hus. Det gamle sted ved Søby museet blev nedlagt pga. parkeringsforhold og nabo klager.   
Min BMW K75S bragte mig i Juli måned til området, som jeg ikke præcist kendte, men ingen problem. Når man nærmer sig, 
sætter man bare farten lidt ned, og snart kommer der andre MC’er forbi, og så er det bare med at hænge på.  
 
Pludselig står man på en stubmark midt i det mørke Jylland, og man er bestemt ikke længere alene. De kloge hoveder sagde, at 
der ikke var ret mange denne gang, men det var nok pga. ferie eller meget varmt vejr. Et godt bud var omkring 1000 
motorcykler, som er noget under de 2-3000, der nogle gange har været.   
 
Hvad laver man så lige der? Godt spørgsmål, som sikkert ikke har et logisk svar, men af en eller anden grund kører folk fra 
Randers, Struer, Sønderborg og andre steder til Søby for at parkere. Så bliver det tid til en god grillstegt pølse og lidt at drikke, 
og bagefter går man rundt og ser på bikes. Der er alle slags cykler – nye og gamle – de strålende blanke og cykler, der bare 
bliver brugt  - dem med de lange forgafler og dem med håndgrebene nede i navhøjde. Garanteret møder man også folk, man 
kender og får en snak.  
 
Et rigtig godt udflugtsmål og helt oplagt for en samling VMK’er, som har lyst til 200 km på en torsdag aften.  Ring til 
40599710 ellers send en mail til ksihm@esenet.dk, hvis du vil med næste gang sidst i August. 
 
SIHM - #089 
 

 
 
Åben garage - i Norgesgade 26, 6700 Esbjerg: Lørdag den 16. september kl. 11.00. 
Der vil blive solgt masser af bøger, tidsskrifter og alt det, som aldrig kommer med på stumpemarked, eks. gamle knallerter til 
restaurering. Er du interesseret i bare at kigge, er du også meget velkommen.  
Hilsen Hans Sørensen, tlf. 75132852, e-mail: norgesgade@esenet.dk 
 
Sælges:  
Bilreservedele: Til Ford T: 4 stk. Champion L 10 nos. tændrør – har aldrig været monteret, pr. stk. 100 kr. + porto. 
Tlf. 75132852 eller e-mail: norgesgade@esenet.dk 
 
Sælges:  
Til biler, motorcykler, lastvogne, veteraner, m.m.: Kuglelejer, rullelejer. Priser fra 25 kr. eller efter aftale. 
Christian Schmidt, tlf. 75124030. 
 
Sælges:  
Morris 8 Roadster, årgang 1935, rød med sorte skærme, nye dæk, 2 år til syn, 
fremstår i øvrigt pæn og er velkørende. Pris: 55.000 kr., tlf. 75127776 eller e-
mail: oersted@esenet.dk 
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Vestjysk Motorveteran
Harry Ørsted
Golfvej 56
6715 Esbjerg N.

      Nr. 235, 31. årg. august 2006  

        Klassiske biler er altid ”øjenfangere” 
-  også dette eksemplar!




