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Så skal de flotte veteraner snart luftes
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vegne forhandler med diverse myndigheder.

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

VMK NYT:  
Officielt organ for Vestjysk Motorveteran Klub - udkommer i februar, 
april, juni, august, oktober og december. 

Indlæg kan sendes til VMK's redaktør. Medlemmer, annoncører
og div. samarbejdspartnere er velkomne til at levere stof til bladet.
Indlæg redigeres til skrifttype arial 10pt.

Deadline er den 1. de pågældende måneder.

INDHOLDSFORTEGNELSE:

Filmaften 20.01.2011 side   3
Spark dæk aftener side   4
Triumph side...5
Filmaften 17.02.2011 side   7
Indbydelse til Varde Dyrskue 2011 side   7
Nyhedsbrev fra MhS side   8
Klubmøde 3.03.2011 side   9
National køredag side   9
Jaguar E -Type side 11
Ettore Bugatti og Jean Bugatti side 12
Generalforsamlingen 7.04.2011 side 15
Henne Strand træf side 19
Late Night side 19
Sportsvognens udvikling 1900 - 1939 side 20
Før og nu, Torvet i Ribe side 22

VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER:

41 Kirsten & Werner Brochsted Rasmussen, Vald. Sejrs Alle 20, 6760 Ribe

52 Leif Andersen, Vægtens Kvarter 33, 6710 Esbjerg V
54 Lea Jacobi Hansen, Vestergade 45, 6705 Esbjerg Ø
59 Claus Boye Kristensen, Kilenvej 9, 7600 Struer
114 Orla Skov Jørgensen, Styrmandsvænget 202, 6710 Esbjerg V.

AKTIVITETSKALENDER FOR 2011:

Ret til ændringer i programmet forbeholdes.

HUSK AT:

-Meddele adresseændring samt ændringer til køretøjsregistret til 
William Pohlmann, Østparken 51, 6840 Oksbøl, tlf. 75279243, 
mail: register@vmklub.dk

Forsidebilledet: Fra Skagen - Gråsten løbet i 2004. Der ventes på 
færgen ved Hals

 Næste VMK NYT: Udkommer i uge 25, deadline 1. juni 2011

INFO - SIDEN

Side - 2 -

Næstformand:

Løbs- og t
Bladudvalg 
Ansvarshavende redaktør

urudvalg

BESTYRELSEN:                                                               

Jørgen Lind
Edelsvej 30

6700 Esbjerg 
75164114

naestformand@vmklub.dk

Kasserer:
Regnskab
Medlems- og køretøjsregistrering
Bladudvalg 
Distribution

William Pohlmann
Østparken 51
6840 Oksbøl

75279243
kasserer@vmklub.dk

Klubmester:

Klublokale
Løbs- og turudvalg

Povl A. H. Elkjær
Solbærvej 10 

6715 Esbjerg N 
75 13 52 42 / 40 81 31 24 

klubmester@vmklub.dk

Bestyrelsesmedlem:

Løbs- og turudvalg

Thomas Nielsen
Højvangs Alle 71 

6700 Esbjerg 
21 42 13 42 

bestyrelsesmedlem@vmklub.dk

Sekretær:

Fotograf
Annoncører

Mogens Andreasen
Eranthisvej 11

6710 Esbjerg V
60 96 20 16 

sekretaer@vmklub.dk

Redaktør:
(ikke i bestyrelsen)

Pia Hansen
Gl.By Ringvej 8

6700 Esbjerg
tlf. 2126 0163

vmknyt@luma.dk

Suppleant:

Bibliotek: (Under omlægning)

Formand:

         

Carlo Simonsen
Strandpromenaden 9

6710 Esbjerg V
75115254

formand@vmklub.dk

KLUBBENS NAVN: VESTJYSK MOTORVETERAN KLUB, 
FORKORTET VMK. 

KLUBBENS ADRESSE: FORMANDENS ADRESSE

VMK's HJEMMESIDE: 

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

ORGANISATION: 
VMK er tilsluttet Motor-historisk Samråd, som er en 
hovedorganisation for tilsluttede foreninger, og bl.a. på disses 

www.vmklub.dk
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Esbjerg Veteranløb
VMK-Køretur, P-pladsen v. Shell Korskroen
Aarhus Classic
Varde Dyreskue
VMK-Køretur, P-pladsen v. Shell Korskroen
Skagen - Gråstenløbet
VMK-Køretur, P-pladsen v. Shell Korskroen
Gråsten - Flensborg løbet
National køredag
Henne Strand træf
Late Night ved Henne Strand
Englændertræf, Løgumkloster
Spark dæk i Tønder
Henne Strand træf
Bornholm Rundt
Spark dæk i Tønder
Spark dæk i Tønder
Spark dæk i Tønder
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Webmaster:
(ikke i bestyrelsen)

Kurt Sihm
Åtoften 128

6710 Esbjerg V
75154317/40599710

webmaster@vmklub.dk

Bestyrelsesmedlem:
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Annoncører

Axel Hesel
Morbærlunden 42 

6705 Esbjerg Ø 
75 14 22 26 / 40 51 22 26
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6710 Esbjerg V

75116440
klubmester@vmklub.dk
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Samme aften som vi havde filmaften var der en vigtig 
håndboldkamp, hvilket tyndede ud i deltager antallet. 

Filmene var der dog ikke noget i vejen med. Vi blev ikke 
snydt, tværtimod var det to interessante historier om 
henholdsvis Triumph motorcykler og Austin Mini, altså 
(hundehuset).
Hvad angår Triumph, så er den en rigtig surveyor. 
Dengang og nu, rappe og smarte maskiner. Historien om 
tysk og engelsk Triumph får vi ikke nu, men den tyske 
udgave TWN, er udgået. Den engelske lever i bedste 
velgående, hvilket kan opleves ved selvsyn, da vi har en 
forhandler her i Esbjerg, med stort udvalg af flunkende 
nye retro og moderne maskiner, stadig fremstillet i 
Hinkley England.

1948
Hvad hundehuset angår, så var det et interessant stykke 
bilhistorie, efter Isigonis streger, som dukkede op. Det 
blev en kultbil, husmoderbil, ungdomsbil, sportsbil og 
familiebil i eet. En bil med kæmpe luftmodstand efter sin 
størrelse. en bil hvor man var nødt til at udvikle en ny 
olie, som kunne bruges til både motor og transmission, 
da det var sammenbygget. Og sidst men ikke mindst, en 
bil som kostede mindst det samme at fremstille, som den 
blev solgt for. 

2001

Ref. El 2011i

Ps. DK vandt kampen, plus en senere kamp, og er nu i 
finalen.
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Spark dæk aftener

VMK NYT 34. årg. 

                  ,, SPARK DÆK AFTENER”
  

Tønder Veteran Klub afholder igen i år ,, spark dæk aftener” på Torvet i Tønder fra 
kl. 19.00 – 21.00

Følgende mandage i tidsrummet 

Mandag den 20 -27. juni
Mandag den 4-11-18-25. juli
Mandag den 1-8. august

Ingen tilmelding
Indkørsel ad Richtsensgade

I år har vi tilladelse til at benytte Torvet og Storegade.
Tag familien og venner med til en hyggelig aften

Arrangementsudvalget
Knud Lysgaard TLF 74783196
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Triumph 
1934
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I 2009 kunne det engelske motorcykelmærke Triumph spændende modeller, f.eks.: Street Triple, Speed Triple, 
fejre 60 året for introduktionen af én af fabrikkens mest Daytona, Tiger 800 og 800 XS, Tiger 1050, Sprint, 
berømte og største successer – Triumph Bonneville. Scrambler, Bonneville, Thruxton, Amerika, Speedmaster, 
Modellen er opkaldt efter den saltslette i USA, hvor den Thunderbird og Rocket III.
satte hastighedsrekord for tohjulede køretøjer. Dette 
jubilæum fra den største overlevende engelske motor-
cykelproducent, er ikke den eneste succes fra Triumph, 
idet der i de mange år firmaet har eksisteret, er kommet en 
række af fine motorcykeldesigns fra dette firma, så her lidt 
historie om dette hæderkronede engelske mærke – i 
komprimeret form.  
1887: Tyskerne Bettmann og Schulte grundlægger 
Triumph.
1898: Det besluttes at udvide produktionen af cykler til 
også at omfatte motorcykler. 
1902: Den første motorcykel blev præsenteret. Det var en 
cykel monteret med en 2 hk belgisk Minerva motor. 
1903: Der startes produktion af motorcykler på Triumph's 
fabrik i Tyskland.
1904: Produktionen af motorcykler med eget design, efter 
nogle år, hvor der var produceret med design fra andre 
producenter. 
1905: Produceret  250 stk. Triumph efter eget design.
Navnet på de tysk producerede motorcykler omdøbes til 
TWN – Triumph Werke Nürnberg.

Triumph årgang 1929/1930, 1 cylindret, 500 ccm. Billedet 1914 – 1918: Første verdenskrig gav virksomheden et løft. 
er fra begyndelsen af 1930'erne. Motorcyklisten på billedet  Der blev produceret mere end 30.000 motorcykler til de 
er i øvrigt min far.allierede styrker.

1925: Triumph er nu en af Storbritanniens førende motor-
cykelproducenter.
1929: På grund af depressionen udskilles det tyske    
datterselskab. Det blev en del af Triumph-Adler Com-
pany. TWN motorcykler blev produceret indtil 1957.
1936: Triumph kom under samme ejerskab som Ariel, idet 
Jack Sangster, der også ejede det rivaliserende  
motorcykelfirma, blev den nye ejer.
1937: Triumph Speed Twinn på 500 ccm, blev 
introduceret. Dette paralleldesign blev grundlaget for 
Triumph modeller indtil 1980'erne.
1940 – 1941: Byen Coventry og Triumphfabrikken blev 
stort set ødelagt ved tyske bombardementer. Brugbare 
værktøjer og maskiner blev genanvendt i en ny fabrik, der 
blev opført i Meriden.   
1945: Produktionen af førkrigsmodellen Triumph Speed 
Twinn genoptaget sammen med Triumph Tiger 100. 
Begge kom med Triumph's første forsøg på et 
baghjulsophæng. 
Følgende årtier: Triumph kom med nye og spændende 
modeller: Trophy Twinn, Thunderbird, Tiger 110.
1951: Triumph overtages af den konkurrerende engelske
BSA gruppe.

Triumph Bonneville, 650 ccm, årgang 1959.
1959: En tunet verson af Tiger 120 med dobbelte karbu-
ratorer introduceres. Det var den førnævnte maskine, Det er glædeligt at Triumph mærket, trods flere kriser pga. 
kaldt Bonneville. økonomi, ejerskabsskifte, nedsat effektivitet, m.m.  har 
1980: Fabrikken har ”sit down” aktion organiseret af kunnet bevares i næsten 110 år.
fagforeningerne. Det varede næsten 2 år, inden man fik en Årsagen til at Triumph har kunnet overleve i alle årene må 
aftale i stand, først og fremmest tilskrives firmaets evne til gennem årene 
1983: Gælden var blevet så stor, at firmaet måtte træde i at introducere nogle motorcykler, med karakteristisk 
betalingsstandsning. John Bloor købte navnet og øvrige design, høj ydeevne, fremragende teknik og en unik 
rettigheder, og efter store investeringer startede motorlyd.
produktionen i en ny fabrik på 40.000 m2 i Hinkckley. Her Et stort tillykke til engelsk motorcykelindustri og tak for 
er der efterfølgende produceret en lang række af mange prægtige maskiner.                      HØ/ januar 2011  
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Filmaften
d. 17.2.2011
Indbydelse

1934

Der var ikke mange, og det var næsten kun 
motorcykel-folk, der var mødt op denne kolde 
vinteraften i klubben.
Netop derfor viste Jørgen en lang række billeder af 
BILER, nærmere betegnet  MGer fra verdens største 
bilmærketræf på SILVERSTONE racerbanen i 
England.
Her mødes hvert år omkring 10.000 MGer og vel 
40.000 fans fra hele verden en weekend til 
udstillinger, concour-konkurrencer, en lang serie 
race, forskellige driving tests, opvisninger til lands og 
i luften, stumpemarkeder og meget, meget mere.
Efter et par vilde omgange på TT-mc med on-board-
camera på Isle of Man, hyggede vi os med en lille film 
fra et motorcykeltræf et sted i England, hvor der blev 
kigget nærmere på, og fortalt om, især sjældne gamle 
motorcykler.
Det var sidste filmaften i denne omgang!

Indbydelse til

VARDE DYRSKUE   2011    

                                                            lørdag den 14. maj!

VARDE DYRSKUE  har indbudt medlemmer af  Vestjysk Motorveteran Klub til at udstille deres 
veterankøretøjer - biler & mc - på dyrskuet lørdag den 14. maj.

Mødested: Torvet i Varde, hvor en guide fra Dyrskuet tager imod.
Mødetid: Lørdag d. 14. maj  kl. 12.00.

Afgang fra Torvet kl.12.30, hvor man følger efter VARDE GARDEN - og guiden -
til opstilling på Dyrskuepladsen.

En lettere forplejning kan imødeses. Til gengæld forventes det, at dit køretøj bliver på
Dyrskuepladsen indtil kl. ca. 16.

Der ønskes max. 10 biler foruden motorcykler.

Tilmelding direkte til tovholderen Jens Christiansen på tlf. 29624342 eller email: 
jc@vardemesserne.dk - senest torsdag d.12. maj 2011. 

VMK
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Nyhedsbrev fra MhS
Marts 2011

Historiske nummerplader sendt til tælling 

MhS presser politikerne 

Fra den første april 2011 har biler og motorcykler fra før 1. april 1976 mulighed for at få historiske 
nummerplader (hidtil har skæringsdatoen ellers været 1. april 1958).

SKAT (og dermed motorkontorerne, som står for den fysiske udstedelse af de historiske nummerplader) og 
Motorhistorisk Samråd har gennem lang tid haft et rigtig godt samarbejde om at skrue en ny 
samarbejdsaftale sammen om de historiske nummerplader.

MhS har de seneste måneder fået mange forespørgsler om, hvordan ordningen bliver efter den 1. april – og 
om, hvordan man rent praktisk søger om de historiske nummerplade efter denne dato.

SKAT og MhS havde det hele på plads og manglede blot en underskrift fra Skatteministeren på en 
bekendtgørelsesændring – alt var klart indtil den nye Skatteminister tiltrådte. Han har her i 11. time, før 
ordningen træder i kraft, ønsket at ændre den.

Hvordan ordningen kommer til at fungere, vides derfor endnu ikke – men så snart en afgørelse er kommet, 
meddeler vi det straks her på hjemmesiden og i en nyhedsmail.

Både SKAT og MhS kæmper nu ihærdigt for, at vi får en ordning, der sikrer, at veterankøretøjerne fortsat 
skal køre med så historisk KORREKTE nummerplader som muligt, hvis man altså vælger at køre med 
historiske nummerplader.

Seneste melding er, at den nye ordning under alle omstændigheder træder i kraft 1. april 2011.

I kølvandet på den positive omtale, som den motorhistoriske hobby har fået på Christiansborg det seneste 
års tid, er Motorhistorisk Samråd nu ved at få sat konkret handling på politikernes ord.

MhS har taget kontakt til partiernes trafikpolitiske ordførere og bedt dem om at tage stilling til en række 
spørgsmål, som har afgørende betydning for, at der også fremover vil være motorhistoriske køretøjer på de 
danske veje. Politikerne har været særdeles positive overfor henvendelsen fra MhS og har alle sagt ja til at 
deltage.

Når politikerne om godt to uger har svaret på spørgsmålene, vil alle svarene blive offentliggjort her på 
hjemmesiden.

- Derefter bliver det MhS’s opgave at følge op på politikernes svar og få taget hul på nogle af de 
udfordringer, som vi i den motorhistoriske verden kæmper med, siger MhS-sekretariatsleder Ole Pedersen, 
som håber på at denne politiske miniundersøgelse kan være med til at sætte mere fokus på den 
motorhistoriske hobby.

MhS har blandt andet spurgt de trafikpolitiske ordførere om, hvordan deres parti forholder sig til, at de 
gamle køretøjer også fremover skal kunne køre på offentlig vej, hvordan partiet stiller sig til et ønske om, 
at historiske køretøjer skal kunne importeres og indregistreres uden betaling af nogen væsentlig afgift, 
hvordan man får forenklet det utal af regler, der omfatter motorhistoriske køretøjer, og endelig hvordan 
partiet forholder sig til at sidestille de gamle køretøjer med andre dele af kulturarven. Hvert enkelt 
spørgsmål er til politikerne ledsaget af en kortfattet redegørelse.

MhS ser med spænding frem til politikernes svar.
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Klubmøde
3.03.2011

National køredag

Søndag d. 5. juni 2011 er det NATIONAL KØREDAG for de gamle...

VMK arrangerer fælles køretur til LINTRUP SAFARI ZOO PARK
Gl. Møllevej 1a - 6660 Lintrup - www.safarizoopark.dk
hvor vi kl. 14 mødes med vennerne fra TØNDER VETERAN KLUB.

Undervejs spiser vi den medbragte madpakke nede på det grønne
område ved den store sø på RIBEHØJ FAMILIEPARK
Ribevej 34 - Bobøl - 6683 Føvling - www.ribehoej.dk

Start kl. 11.00. fra Esbjerg havn fra P-pladsen ved Restaurant SYDVESTEN
Fiskerihavnsgade 6 - 6700 Esbjerg.

Find selv en spændende vej derover!
Det kan anbefales at max. 3 biler/mc følges ad, men kør under alle
omstændigheder godt spredt, så andre trafikanter også kan være på vejen.
Man må også gerne køre alene, eller to og to.

Skulle vejret – helt mod forventning – vise sig at være meget dårligt,
så finder vi på noget andet.
Når du synes tiden er inde til det, kører du hjem igen, og finder selv vejen.

VESTJYSK MOTORVETERAN KLUB

Et par dusin mødte frem til en hyggelig aften .
Jørgen Lind indledte med at fortælle: 

At det kneb med at rekruttere folk til bestyrelsen.
At Esbjergløbet er fit for fight, så vi kan begynde at 
glæde os til en fin dag med nye oplevelser i gamle 
køretøjer
At sommerens torsdagskøreture vil af og til være efter
kluboplæg på hjemmesiden
At National køredag går til bl.a. et dejligt sted ved navn
Ribehøj, og videre til Lintrup Zoo, hvor vi mødes med 
Tønder veteranerne
.
Mødet var præget af ivrig summen, hvor mange emner 
vendtes. Kalenderen siger jo forår

ref. Eli 2011
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Jaguar E - Type

Det er i år, den 15. marts 2011 50 år siden, at et af 
verdens største bilikoner, Jaguar E – Type blev præ-
senteret for den samlede motorpresse på Geneve 
Autoshow.

E – Typen blev en sensation fra starten. Her var der en 
sportsvogn, der med sine bløde og sensuelle  linjer ikke 
alene blev udråbt til verdens smukkeste bil, men også 
ydede præstationer, der matchede selv de mest eksotiske 
italienske sportsvogne – til en brøkdel af prisen. Enzo 
Ferrari kaldte E – Typen for den smukkeste bil, der 
nogensinde var lavet, dog med den ”fejl”, at der stod det 
forkerte firmaemblem bag på.

Specielt amerikanerne tog bilerne til sig, og de fleste E – 
typer blev derfor eksporteret til USA. I Danmark blev der i 
60`erne og 70`erne også solgt et mindre antal E – Typer, 
og den dag i dag holder en entusiastisk skare i Jaguar Club 
of Denmark ca. 150 E – Typer ( såvel danske som 
udenlandske) i funklende og køreklar stand.

De 3 E – Typer.

Serie 1.        Jaguar E – Typen er i sin oprindelige form 
kendt som serie 1.  Den blev leveret som fixe head coupe 
(FHC) og open two seater (OTS) med den fra XK150 

Serie 3.       Den største modelændring kom med serie 3, kendte 3.8 liter, 6-cylindrede XK- motor med 3 SU 
hvor bilen blev monteret med Jaguars nye V 12 motor på karburatorer, 2 overliggende knastaksler og Moss-
5.3 liter. Samtidig fik bilen større kølergitter, større gearkasse uden synkronisering i 1. gear. I 1964 voksede 
sporvidde og servostyring.motorens slagvolumen til 4.2 liter, gearkassen blev fuldt 
Begge serie 3 modeller er baseret på 2+2 akselafstand. synkroniseret, og bremserne forbedret. Senere kunne 
Lanceringen af den magtfulde, men også meget tørstige V serie 1 også leveres som 2+2 med længere akselafstand, 
12 motor kostede på sin vis E – Typen livet. Da oliekrisen der også gav plads til automatgearkasse. Serie 1 kendes 
indtraf i starten af 70`erne, turde man ikke længere købe på de overdækkede forlygter, den lille ovale køleråbning 
benzinslugende sportsvogne, så i 1973 stoppede og de små baglygter, placeret over en todelt kofanger. Fra 
produktionen af coupèen, og i slutningen af 1974 løb de 1961 til 1968 blev der produceret i alt 38.419 serie 1 FHC, 
sidste roadsters af samlebåndet i Coventry.OTS og 2+2.
Selv om det kan lyde utroligt i dag, så stod de sidste E – 
Typer temmelig længe hos forhandlerne, før de blev solgt. Serie 2.       Primært  pga. stadig strengere regler på det 
Fra 1971 til 1975 blev der produceret i alt 15.287 serie 3 amerikanske marked blev der indført en række ændringer i 
OTS og 2+2.det, der blev kaldt serie 2. De mest synlige ændringer er 

større køleråbning, højere placeret forlygter uden 
      afdækning og større baglygter, monteret under 

kofangeren, der nu omslutter hele bagenden. De klassiske 
blankpolerede ventildæksler blev erstattet af matsorte 
dæksler med køleriller. Fra 1969 til 1971 blev der 
produceret i alt 18.809 serie 2 FHC, OTS og 2+2.

Harald Mortensen.
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    Telefon          75128284 
     Biltelefon       40331854 

       Privattelefon  75451501 
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Ettore Bugatti.

Ettore var født i Milano Italien i 1882, som søn af en og tilbyde ham en stilling, Der blev sagt ja og han vendte 
guldsmed, Carlo Bugatti. Ettore havde en bror, der hed først tilbage til Italien efter mange år, som fransk 
Rembrandt, han blev en fremragende billedhugger, til stor statsborger.
glæde for faderen, som gjorde alt for at udvikle de 
kunstneriske evner ved sine sønner. Deutz Motor Co. Blev grundlagt i 1907. De var ude efter 
Ettore kom til at bruge sine evner i anden retning, som den begavede bilkonstruktør og fik ham ansat. Hans første 
også kom til at glæde faderen. Han var ude af stand til at bedrift var en firecylindret motor med overliggende 
modstå sin interesse for bilmotorer. knastaksel og topventiler.

Bugatti ville selv prøve igen. Han lejede et værksted i 
Molsheim – Elsace i 1910. Der arbejdede han på en 
personvogn, som var i besiddelse af så gode egenskaber, 
at den blev købt af Peugeot. De satte den i serie-
produktion, under navnet Bèbè.

Racervogne stod ham nær. Han vandt selv mange løb, 
bl.a. et bjergløb i Gallion.  Hans tekniske kunnen gjorde, at 
han med en 1,5 liters motor kunne vinde over de andre 
deltagere, som havde op til 15 liters motorer.

Derefter udsendte Bugatti fra sit værksted mange 
racervogne, med mekaniske nyskabelser, der dominerede 
motorløbene.

Bugattis racerbiler, der kunne kendes på den 
hesteskoformede køler, var foran andre racerbiler på 
grund af en enestående stabilitet og usædvanlig teknik, 
hvormed motorerne var konstrueret. De havde 
indsugningsventiler, der var mindre end udstødnings-
ventiler og tændrør på den ”kolde side” af topstykket. 
Bugatti var den første, der brugte kompressor på 
motorerne.
Type 35 og 37 bidrog med mange sejre og 37 rekorder, til 
mærkets berømmelse.
Bugatti konstruerede mange prestige personbiler, der blev 

16 år gammel fik han job i Stucchi og Prinellis værksted. 
De fandt hurtigt ud af hans evner og gav ham frie hænder. 
Som 16 årig konstruerede han en tricykel med 2 motorer. 
Året efter, i 1899 konstruerede han det første automobil, 
som blev en salgssucces.

Med benzin i blodet og konkurrenceånden i sig, arbejdede 
han på en ”fire motores” motor. Han begyndte at vinde 
motorløb, de fleste med 1899 modellen.

Bugatti var et geni. Almindelige hverdagsting 
interesserede ham ikke. Han ville konstruere det, andre 

udtænkt under bowlerhatten, som han brugte meget. 
ikke kunne.

Hattens placering på hovedet kendetegnede humøret. På 
sned var humøret højt, trukket ned i panden var han 

I 1901 fremstillede han sin første rigtige automobil, en 4- 
ophidset. Hatten var nok mest på sned, for han 

cylindret 12 HK, som var med topstykket ud i et.
konstruerede bl.a. ”Royale” otte cyl., 12.750 cm3, i syv 
eksemplarer. ”Royale” har en bronzeskulptur af en 

Bugatti og Emile Mathis prøvede at være selvstændige, 
stejlende elefant oven på køleren. Dette Bugatti-symbol er 

men det var ikke sagen. De måtte lukke igen.
skabt af Ettores bror, Rembrandt Bugatti. 
Ettore Bugatti døde i Paris i 1947 på grund af sygdom.

Bilfabrikanten i Alsace, Baron De Dietrich hørte om 
Bugattis evner og rejste til Italien, for at købe hans patenter 

1934

Ettore Bugatti 
og 

Jean Bugatti.
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1934

Kølerfigur til Royale.

kroner. Den er bygget på basis af prototypen Aerolithe 
elektron Coupè, som blev præsenteret på Paris motor 
show 1935.

57SC Atlantic var forud for sin tid. Tænk dig 8cyl. 3,3 liter, 
210 hk, 4 trins transmission, tophastighed 200 km/t under 
10 sek.. En super bil i 1936. 
57- modellen i Atalante udgave, blev den største 
kommercielle succes. 
Med sin store motorhjelm og afrundede former, vil Atalante 
for altid være mærkets mesterværk.

Trods Ettore Bugattis geniale ideer og mange sejre endte 
det i tragedie, da hans søn Jean blev dræbt den 11. august 
1939 under en afprøvning af en af deres biler. Han kørte 
mod et træ, for at undgå en beruset cyklist, som var 
kommet ind på banen.

Den første 57 SC Atlantic, stelnummer 57374 blev købt i 
1936 af lord Philippe de Rothschild af London.

Modeller, som er konstrueret: 
Type 13 Type 15 Type 17 Type 22

Jean, som var uddannet designer og ingeniør, blev født Type 23 Type 25 Type 26 Type 27
15. januar 1909 og døde ved ulykken 11. august 1939. Han Type 28 Type 29 Type 30/30A Type 32
er begravet på Bugatti familiens naturgrund, på den Type 33 Type 34 Type 35/35T/35B
kommunale kirkegård i Dorlisheim. Type 36 Type 37/37A Type 38 Type 39

Type 40/40A Type 41 Type 43/43A Type 44
Efter Jean og Ettores død blev Type 45 Type 46/46S Type 47 Type 49
mærket opgivet og forsvandt helt i Type 50/50T Type 50B Type 51/A Type 52
1950`erne.Type 53 Type 54 Type 55 Type 56
Mærket genopstod i 1987, takket Type 57/57S/57C/57SC Type 57G Type 59
være Italieneren Artioli, der Type 64 Type 68 Type 73A/73C
byggede nogle eksemplarer af Type 101/101C Type 251 Type 252
EB110,
derefter blev mærket opgivet igen, 
indt i l  Volkswagen-koncernen 
senere overtog navnet. Bugattien 
genopstod på sit historiske område 
ved Molsheim i Alsace, derefter blev 
Bugatti Veyron 16.4 præsenteret. 
Med sine 16 cylindre, 1001 
hestekræfter og en salgspris på 
25.000.000 kr. er Veyron en værdig afløser.

                                                                                                               Bugatti Veyron. EB 
Harald Mortensen.

Bugatti Type 57 SC Atlantic

Ettore Bugatti 
og 

Jean Bugatti.
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Ettore Bugatti.

Ettore var født i Milano Italien i 1882, som søn af en og tilbyde ham en stilling, Der blev sagt ja og han vendte 
guldsmed, Carlo Bugatti. Ettore havde en bror, der hed først tilbage til Italien efter mange år, som fransk 
Rembrandt, han blev en fremragende billedhugger, til stor statsborger.
glæde for faderen, som gjorde alt for at udvikle de 
kunstneriske evner ved sine sønner. Deutz Motor Co. Blev grundlagt i 1907. De var ude efter 
Ettore kom til at bruge sine evner i anden retning, som den begavede bilkonstruktør og fik ham ansat. Hans første 
også kom til at glæde faderen. Han var ude af stand til at bedrift var en firecylindret motor med overliggende 
modstå sin interesse for bilmotorer. knastaksel og topventiler.

Bugatti ville selv prøve igen. Han lejede et værksted i 
Molsheim – Elsace i 1910. Der arbejdede han på en 
personvogn, som var i besiddelse af så gode egenskaber, 
at den blev købt af Peugeot. De satte den i serie-
produktion, under navnet Bèbè.

Racervogne stod ham nær. Han vandt selv mange løb, 
bl.a. et bjergløb i Gallion.  Hans tekniske kunnen gjorde, at 
han med en 1,5 liters motor kunne vinde over de andre 
deltagere, som havde op til 15 liters motorer.

Derefter udsendte Bugatti fra sit værksted mange 
racervogne, med mekaniske nyskabelser, der dominerede 
motorløbene.

Bugattis racerbiler, der kunne kendes på den 
hesteskoformede køler, var foran andre racerbiler på 
grund af en enestående stabilitet og usædvanlig teknik, 
hvormed motorerne var konstrueret. De havde 
indsugningsventiler, der var mindre end udstødnings-
ventiler og tændrør på den ”kolde side” af topstykket. 
Bugatti var den første, der brugte kompressor på 
motorerne.
Type 35 og 37 bidrog med mange sejre og 37 rekorder, til 
mærkets berømmelse.
Bugatti konstruerede mange prestige personbiler, der blev 

16 år gammel fik han job i Stucchi og Prinellis værksted. 
De fandt hurtigt ud af hans evner og gav ham frie hænder. 
Som 16 årig konstruerede han en tricykel med 2 motorer. 
Året efter, i 1899 konstruerede han det første automobil, 
som blev en salgssucces.

Med benzin i blodet og konkurrenceånden i sig, arbejdede 
han på en ”fire motores” motor. Han begyndte at vinde 
motorløb, de fleste med 1899 modellen.

Bugatti var et geni. Almindelige hverdagsting 
interesserede ham ikke. Han ville konstruere det, andre 

udtænkt under bowlerhatten, som han brugte meget. 
ikke kunne.

Hattens placering på hovedet kendetegnede humøret. På 
sned var humøret højt, trukket ned i panden var han 

I 1901 fremstillede han sin første rigtige automobil, en 4- 
ophidset. Hatten var nok mest på sned, for han 

cylindret 12 HK, som var med topstykket ud i et.
konstruerede bl.a. ”Royale” otte cyl., 12.750 cm3, i syv 
eksemplarer. ”Royale” har en bronzeskulptur af en 

Bugatti og Emile Mathis prøvede at være selvstændige, 
stejlende elefant oven på køleren. Dette Bugatti-symbol er 

men det var ikke sagen. De måtte lukke igen.
skabt af Ettores bror, Rembrandt Bugatti. 
Ettore Bugatti døde i Paris i 1947 på grund af sygdom.

Bilfabrikanten i Alsace, Baron De Dietrich hørte om 
Bugattis evner og rejste til Italien, for at købe hans patenter 

1934

Ettore Bugatti 
og 

Jean Bugatti.
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1934

Kølerfigur til Royale.

kroner. Den er bygget på basis af prototypen Aerolithe 
elektron Coupè, som blev præsenteret på Paris motor 
show 1935.

57SC Atlantic var forud for sin tid. Tænk dig 8cyl. 3,3 liter, 
210 hk, 4 trins transmission, tophastighed 200 km/t under 
10 sek.. En super bil i 1936. 
57- modellen i Atalante udgave, blev den største 
kommercielle succes. 
Med sin store motorhjelm og afrundede former, vil Atalante 
for altid være mærkets mesterværk.

Trods Ettore Bugattis geniale ideer og mange sejre endte 
det i tragedie, da hans søn Jean blev dræbt den 11. august 
1939 under en afprøvning af en af deres biler. Han kørte 
mod et træ, for at undgå en beruset cyklist, som var 
kommet ind på banen.

Den første 57 SC Atlantic, stelnummer 57374 blev købt i 
1936 af lord Philippe de Rothschild af London.

Modeller, som er konstrueret: 
Type 13 Type 15 Type 17 Type 22

Jean, som var uddannet designer og ingeniør, blev født Type 23 Type 25 Type 26 Type 27
15. januar 1909 og døde ved ulykken 11. august 1939. Han Type 28 Type 29 Type 30/30A Type 32
er begravet på Bugatti familiens naturgrund, på den Type 33 Type 34 Type 35/35T/35B
kommunale kirkegård i Dorlisheim. Type 36 Type 37/37A Type 38 Type 39

Type 40/40A Type 41 Type 43/43A Type 44
Efter Jean og Ettores død blev Type 45 Type 46/46S Type 47 Type 49
mærket opgivet og forsvandt helt i Type 50/50T Type 50B Type 51/A Type 52
1950`erne.Type 53 Type 54 Type 55 Type 56
Mærket genopstod i 1987, takket Type 57/57S/57C/57SC Type 57G Type 59
være Italieneren Artioli, der Type 64 Type 68 Type 73A/73C
byggede nogle eksemplarer af Type 101/101C Type 251 Type 252
EB110,
derefter blev mærket opgivet igen, 
indt i l  Volkswagen-koncernen 
senere overtog navnet. Bugattien 
genopstod på sit historiske område 
ved Molsheim i Alsace, derefter blev 
Bugatti Veyron 16.4 præsenteret. 
Med sine 16 cylindre, 1001 
hestekræfter og en salgspris på 
25.000.000 kr. er Veyron en værdig afløser.

                                                                                                               Bugatti Veyron. EB 
Harald Mortensen.

Bugatti Type 57 SC Atlantic

Ettore Bugatti 
og 

Jean Bugatti.
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OM VETERANBILER OG -

Har du problemer, så kontakt:
Køsters Motorboghandel, Østergade 9, 8900 Randers,Danmark

Tlf. 86426613. fax. 86420813.
Postgiro:  1-646-5259. Momsreg. (VAT): DK 72272528.
E-mail:  eller www.kosters.dkinfo@kosters.dk

_  Reparationshåndbøger
_  Instruktionsbøger
_  Direkte Import fra USA,
_  England og Tyskland
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GENERALFORSAMLINGEN 
TORSDAG D. 7. APRIL 2011.

VMK NYT 34. årg. 

Formanden bød velkommen til de omkring 60 fremmødte med meget kort varsel. William Pohlmann og 
medlemmer og mindedes de afdøde medlemmer Helge undertegnede troppede op på adressen i Outrup og fik 
Schelde, Vejen, Poul Erik Bolding, Esbjerg og Ole besked på at fjerne det hele med det samme, altså samme 
Andersen, Tjæreborg, med ét minuts stilhed. aften. Ved en gennemgang måtte vi konstatere at dette var 

en umulig opgave, og meget var af ringe værdi incl. reoler 
Pkt. 1. Valg af dirigent. Roland Munch, der uden og møbler. Vi fik kontakt med en lokal mand, som for 500 
modkandidater blev valgt til ordstyrer, konstaterede, at kr. ville køre det kasserede på forbrændingsanlæg, og 
generalforsamlingen var rettidigt indvarslet og gik over til resten kunne vi så tage med til Esbjerg, hvor vi foreløbig 
dagsorden: har indlejret os på 5,7 m3 i Box-it. Det var også lidt 

underligt at konstatere, at der stort set ikke havde været 
medlemmer forbi i snart 8 år for at søge oplysninger fra 
arkivet.

Esbjerg Veteranløb blev afholdt d. 8.maj med 93 
deltagere. Dette var igen en succes og den truende regn 
var så venlig ikke at blive for voldsom, så løbet blev 
gennemført med bravour og kun en enkelt punktering.

Den nationale køredag d. 5. Juni var tilrettelagt af Tønder 
Veteran Klub og havde fælles mødested ved Læborg 
Autohandel i Vejen. Her blev vi standsmæssigt forplejet og 
hyggesnakkede med Tønder-folkene. Vejret var bare flot.

Også i 2010 var vi inviteret til Foreningernes dag, hvor vi 
kunne mønstre 4 biler og 2 motorcykler. Vejret var godt, og 
der blev udleveret ældre VMK NYT. Først på dagen var 
spørgelysten stor, men det ebbede ud ved 13-tiden. 

Temadag på Gjesing Fritidscenter d. 12. september, hvor 
vi deltog med 6 biler og en enkelt motorcykel, blev ikke 
særligt besøgt, hvilket var en skam, for ledelsen havde 
faktisk lagt et stort arbejde I arrangementet.
William Pohlmann og undertegnede deltog i det årlige 
møde i Motor Historisk Samråd Mhs. Et møde, hvor mere 
end 100 deltagere fra forskellige Veteranklubber var mødt 
op. Mødet var mere moderat og struktureret end sidste års 
møde. Som I har opdaget, udsender vi generelt ikke 
skrivelser fra Mhs, men vigtige informationer bliver optaget 
i VMK NYT.  De medlemmer, som kan gå på internettet, 
kan selv hente informationerne fra Mhs.

Kurt S. spurgte, om VMKs protokol var i behold? 
Fmd svarede, at den havde været udlånt for 4-5 år siden, 

Pkt. 2. Formandens beretning: I årets løb er der afholdt 10 men er ikke returneret og fandtes heller ikke i biblioteket. 
klubaftener, hvor der har været mange gode indslag, film S.-O. Philbert foreslog en efterlysning i VMK Nyt af 
og foredrag samt den årlige jule hygge aften. Generelt må protokollen.
jeg sige, at der har været et rigtig pænt fremmøde med ca. Kurt S. foreslog, at det, som ikke bevares i biblioteket, 
30 - 60 deltagere. Endvidere har der været afholdt overdrages til DVK (Dansk Veteranbil Klub).
adskillige film aftener, hvor Jørgen Lind har været den Jørgen L. oplyste, at det, der foreløbig var kommet i hus, 
flittige fremviser. var et arkiv af VMK NYT, fotoalbum og fotos, videobånd og 

DVDer.
Bestyrelsen har afholdt 5 bestyrelsesmøder, men Kr. Mogensen ville gerne have klar besked om, hvad der 
desværre har vi aldrig været fuldtallige, dette skyldes nok, var årsag til "bibliotekarens" bratte stop.
at mange har vigtige gøremål. Fmd. berettede, at Finn Stepping, som var tidligere 
Vi må desværre konstatere en betydelig nedgang af bestyrelsesmedlem, blot havde undladt at betale 
medlemmer, jeg tror omkring 30 medlemmer har forladt kontingent, hvorefter at kassereren rykkede ham og fik at 
os. Jeg har forsøgt at finde ud af hvorfor, her kan jeg vide, at han ikke længere ville være medlem. Afhentning af 
nævne, at 9 er MC kørere - gør vi for lidt for MC kørere? - 2 biblioteket havde været en ret ubehagelig oplevelse.
VW, som er gået til den  nyoprettede VW klub, 3 Kurt S. mente at vide, at årsagen nok lå i, at VMK ikke 
americanere, som nok er gået til Americaner Klubben. deltog i en tur omkring rundt om Ringkøbing Fjord for år 
Tønder Veteranklub har en meget stor tilgang, men dog tilbage, som Finn S. og Lars Nørgård, også tidligere 
ikke taget nogen af vore medlemmer. bestyrelsesmedlem, der pr. email også har meldt sig ud af 
Desværre har vor bibliotekar ønsket at stoppe og dette 
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GENERALFORSAMLINGEN 
TORSDAG D. 7. APRIL 2011.

VMK NYT 34. årg. 

Formanden bød velkommen til de omkring 60 fremmødte med meget kort varsel. William Pohlmann og 
medlemmer og mindedes de afdøde medlemmer Helge undertegnede troppede op på adressen i Outrup og fik 
Schelde, Vejen, Poul Erik Bolding, Esbjerg og Ole besked på at fjerne det hele med det samme, altså samme 
Andersen, Tjæreborg, med ét minuts stilhed. aften. Ved en gennemgang måtte vi konstatere at dette var 

en umulig opgave, og meget var af ringe værdi incl. reoler 
Pkt. 1. Valg af dirigent. Roland Munch, der uden og møbler. Vi fik kontakt med en lokal mand, som for 500 
modkandidater blev valgt til ordstyrer, konstaterede, at kr. ville køre det kasserede på forbrændingsanlæg, og 
generalforsamlingen var rettidigt indvarslet og gik over til resten kunne vi så tage med til Esbjerg, hvor vi foreløbig 
dagsorden: har indlejret os på 5,7 m3 i Box-it. Det var også lidt 

underligt at konstatere, at der stort set ikke havde været 
medlemmer forbi i snart 8 år for at søge oplysninger fra 
arkivet.

Esbjerg Veteranløb blev afholdt d. 8.maj med 93 
deltagere. Dette var igen en succes og den truende regn 
var så venlig ikke at blive for voldsom, så løbet blev 
gennemført med bravour og kun en enkelt punktering.

Den nationale køredag d. 5. Juni var tilrettelagt af Tønder 
Veteran Klub og havde fælles mødested ved Læborg 
Autohandel i Vejen. Her blev vi standsmæssigt forplejet og 
hyggesnakkede med Tønder-folkene. Vejret var bare flot.

Også i 2010 var vi inviteret til Foreningernes dag, hvor vi 
kunne mønstre 4 biler og 2 motorcykler. Vejret var godt, og 
der blev udleveret ældre VMK NYT. Først på dagen var 
spørgelysten stor, men det ebbede ud ved 13-tiden. 

Temadag på Gjesing Fritidscenter d. 12. september, hvor 
vi deltog med 6 biler og en enkelt motorcykel, blev ikke 
særligt besøgt, hvilket var en skam, for ledelsen havde 
faktisk lagt et stort arbejde I arrangementet.
William Pohlmann og undertegnede deltog i det årlige 
møde i Motor Historisk Samråd Mhs. Et møde, hvor mere 
end 100 deltagere fra forskellige Veteranklubber var mødt 
op. Mødet var mere moderat og struktureret end sidste års 
møde. Som I har opdaget, udsender vi generelt ikke 
skrivelser fra Mhs, men vigtige informationer bliver optaget 
i VMK NYT.  De medlemmer, som kan gå på internettet, 
kan selv hente informationerne fra Mhs.

Kurt S. spurgte, om VMKs protokol var i behold? 
Fmd svarede, at den havde været udlånt for 4-5 år siden, 

Pkt. 2. Formandens beretning: I årets løb er der afholdt 10 men er ikke returneret og fandtes heller ikke i biblioteket. 
klubaftener, hvor der har været mange gode indslag, film S.-O. Philbert foreslog en efterlysning i VMK Nyt af 
og foredrag samt den årlige jule hygge aften. Generelt må protokollen.
jeg sige, at der har været et rigtig pænt fremmøde med ca. Kurt S. foreslog, at det, som ikke bevares i biblioteket, 
30 - 60 deltagere. Endvidere har der været afholdt overdrages til DVK (Dansk Veteranbil Klub).
adskillige film aftener, hvor Jørgen Lind har været den Jørgen L. oplyste, at det, der foreløbig var kommet i hus, 
flittige fremviser. var et arkiv af VMK NYT, fotoalbum og fotos, videobånd og 

DVDer.
Bestyrelsen har afholdt 5 bestyrelsesmøder, men Kr. Mogensen ville gerne have klar besked om, hvad der 
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VMK, arrangerede sammen med daværende DVK- Povl Elkjær, Thomas Nielsen, Mogens Andreasen og Axel 
mødestedsleder Jørgen Jacobsen som et åbent Hesel.
arrangement for alle interesserede. Som suppleant valgtes Svenn-Olav Philbert.
J. Lind forklarede, at DVK-mødestedet forinden havde 
søgt samarbejde med VMK, men mente dette så ensidigt, Pkt. 5: Valg af revisor og revisorsuppleant gav genvalg til 
at DVK-medlemmer frit skulle kunne deltage i VMKs henholdsvis Roland Munch og Arne Lange.
arrangementer, hvilket VMK afslog og i stedet foreslog, at 
det kunne gælde særlige fællesarrangementer. Da Lars N. Pkt. 6: Fremlæggelse af det kommende års budget og 
ville annoncere deres eget Ringkøbing Fjord fastsættelse af kontingent. Kontingentet foreslået 
arrangement, pegede Jørgen L. på, at det var oplagt at uændret - vedtaget. 
lave det som et fælles arrangement mellem DVK og VMK. Pas på, at formuen ikke forsvinder, lød det advarende fra 
Men Lars N. gav kun udtryk for, at han stod helt et medlem.
uforstående overfor dette forslag… DVKs mødested i   
Esbjerg er siden nedlagt. VMK-bestyrelsen blev siden Pkt. 7. Eventuelt. Finn Olesen spurgte om der virkelig ikke 
bebrejdet, at den ikke at havde deltaget i turen, hvilket var fri øl og vand I dag? Svaret var nej - der skal spares. 
ingen ad ovenstående har følt sig forpligtiget til. Men Arnfred Nielsen mindede om, at man skulle passe på, at 
tilsyneladende føler de nævnte personer sig forurettede! det ikke kun er biler - husk motorcyklerne. Eli M. ønskede 
…endnu! en tur til Autogalleriet i Herning. Hvem? Hvornår? Kurt S. 
Formandens beretning godkendtes. gentog  sin tidligere fremførte "I have a dream" om et 

måske tilsvarende i Esbjerg.
Pkt. 3: Fremlæggelse af det reviderede regnskab. 
Kasserer William fremlagde det detaljerede regnskab. Dirigenten afsluttede og takkede for forholdsvis god ro og 
Resultatet viste et lille underskud, som stammer fra orden.
veteranløbet. Der kom udtryk for og imod udgiften til og 
medlemsskabet af Mhs - klart flest for. Regnskabet og Svenn-Olav Philbert serverede  godt belagte oste og 
derunder budget 2011 godkendtes. rullepølsemadder, og  formanden takkede klubmesteren 
Vedtægternes §4, sidste linier vedr. bank ændres til: for hans indsats, som forsamlingen kvitterede med 
Kontingentet indbetales på en særskilt konto i en bank klapsalver.
med lokal Esbjerg filial efter bestyrelsens valg.

Bestyrelsen konstituerede sig siden med Carlo Simonsen 
Pkt. 4: Valg af bestyrelse. som formand, Jørgen Lind som næstformand, William 
På valg var Harald Mortensen og Svenn-Olav Philbert. Pohlmann som kasserer, Mogens Andreasen som 
Begge ønskede ikke genvalg. Thom Kikkenborg, valgt sekretær samt Thomas Nielsen og Axel Hesel som 
2010,  har i årets løb trukket sig igen, så 2-4 nye bestyrelsesmedlemmer  - alle med specificerede 
medlemmer skulle vælges til bestyrelsen. Nyvalgt blev: arbejdsområder.

1934

GENERALFORSAMLINGEN 
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1934

Henne Strand Træf
Late Night

Henne Strand Træf.

Henne Strand Handelsforening inviterer til træf for veteranbiler og motorcykler på den store
P-plads ved Henne Strand.

Der er træf hver søndag aften kl. 17.00. Første gang den 1. maj til og med 25. september 2011.
Tilmelding ikke nødvendig.

Med venlig hilsen.    Tage Stockholm Kristensen Vandmøllen 3.  6800 Varde tlf. 75 22 54 58.

Late Night ved Henne Strand.

Jeg vil igen i år, invitere alle i VMK klubben til Late Night ved Henne Strand.
Henne Strand Handelsforening vil gerne se vores flotte biler og motorcykler til nogle hyggelige aftener, 
hvor der virkelig skal sparkes på dækkene og hygges.

Der er sommertræf følgende aftener fra kl. 19.00: onsdag d. 6 – 13 – 20 og 27. juli 2011.
Onsdag d. 3. august 2011.

Alle fremmødte med køretøjer, trakteres med en is en øl eller en sodavand samt kaffe.
Dette sponsoreres og udleveres af Mich`s Ishus, som ligger i centrum af byen. Der kan parkeres i området.   
Tilmelding ikke nødvendig

Spørgsmål kan rettes til arrangør.  Tage Stockholm Kristensen tlf. 75 22 54 58
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Udviklingen af sportsvognen begyndte i Europa, og i 
begyndelsen var det bestemt ikke nogen familiebil, men 
racere. Mange fandt fornøjelse og spænding ved at brøle 
rundt på de støvede landeveje. Det var mest unge 
formuende mænd, der fartede rundt i Mors, Panhard, 
Benz, Dietrich, Fiat og Stutz. Udviklingen gik forbavsende 
hurtigt i begyndelsen af det tyvende århundrede. 
Uafhængig forhjulsaffjedring, skråtstillede topventiler, 
overliggende knastaksel, stålchassis, rørcellekølere og 
kardanaksel træk var nogle af de interessante nyska-
belser, der kunne ses på racervognene allerede fra 1900 – 
1906. En motor, der havde den største indflydelse på 
udviklingen, var en 4 cylindret Peugeot motor på 130 hk, et Frazer/Nash Ulster 100, årgang 1937.
slagvolumen på 7,6 liter og 4 ventiler pr. cylinder, der blev 
aktiveret fra 2 overliggende knastaksler. Tophastigheden 
var på over 160 km/time. Motorkøretøjerne havde indtil 
1914 deres begrænsninger, selv om driftssikkerheden 
gennem de forløbne år var blevet væsentligt forbedret. 
Køretøjerne var stadigvæk for skrøbelige til at køre på 
datidens mest ubrolagte veje, og det var årsagen til at den 
gennemsnitlige kørehastighed var under 40 km/time. 
Udviklingen af fly under den første verdenskrig medførte, 
at erfaringerne herfra, efter 1920, blev overført til 
automobilproduktion. Det var også på denne tid, at 
betegnelsen ”sportsvogn” begyndte at vise sig i nogle af 
fabrikkernes kataloger. Selv om sportsvogne ikke var for 

Mercedes Benz sportsmodel SSK, årg. 1928, slag-enhver køber, vakte de stor interesse, som et nyt alternativ 
til den borgerlige familietransport. 
En enkelt begivenhed, der i særlig grad var med til at skabe 
opmærksomhed omkring sportsvogne, og samtidig gøre 
disse vogne til en permanent del af den motoriserede 
verden, var den i 1923 udskrevne konkurrence for 
sportsvogne: 24 – timers løbet i Le Mans. 
Imellem de to verdenskrige blev sportsvognen det samme 
for den velhavende og fartglade sportsmand, som hesten 
havde været for de foregående generationer. 
I England var det Vauxhall 30/98 med en 120 hk motor, 
Bentleys 3 liters ”Speed Six”, Frazer-Nash, Jaguar S.S. 

volumen 6.200 ccm. 100, Aston Martins 1,5 liters, Singers Le Mans og MG's 
Magnette, der førte an. MG fik stor succes med frem-
stilling af sportsvogne med beskeden størrelse – og pris, 
og bragte derved sportsvogne ud til et bredere publikum. 
TC modellen, der blev introduceret i 1938, var den første 
model, der virkeligt blev udbredt på det amerikanske 
marked, selv om den kun havde fire cylindre og en ikke 
særlig kraftig motor (1250 ccm).  
Tyskland kom med Mercedes SSK / SSKL og senere 500 
K og 540 K.
Italien byggede Alfa 1750 med kompressor, efterfulgt af  
2,3 og 2,9 modellerne. Dette blev en spore for andre 
italienske fabrikker som Lancia og Ferrari.
Frankrigs indsats på pionerområdet blev biler som  Bugatti 
type 35, Talbot, Delahaye 135 M og Hispano Suiza med bl. 

 Alfa Romeo 6C 1750, årgang 1930.a. en model med en 12 cylindret V-motor. Men det var ikke 
alene køretøjerne, der gjorde Frankrig til en banebrydende 
nation i automobilets fødselsperiode, nej det var også i 
sproget, der kom nye betegnelser, f.eks. kom der i den 
danske terminilogi ord som chauffør, chassis, garage, 
m.fl..

Vauxhall's 30/98 OE fra 1924. Slagvolumen 4,224 ccm.

1934

Sportsvognens udvikling
1900 - 1939

VMK NYT 34. årg.  Nr. 263, april 2011 Side - 21 -

   Locomobiles Old 16.                      Exteriør og interiør. 

Bugatti type 30 fra 1926, med en 8 cylindret motor på 1990 
ccm.     

I 1906 blev vendepunktet for århundredets køretøjer
i USA Locomobiles berømte ”Old 16”. Den messing -
belagte køler gemte et kraftværk, der kunne drive Old 16 
frem med en hastighed på over 160 km/time. To 
polstrede sæder var anbragt højt over de to drivkæder, der 
overførte kraften fra gearkassen til de store egetræs-
baghjul. Disse baghjul havde også køretøjets eneste 
bremser. Old 16 fik i de efterfølgende år flere amerikanske 
konkurrenter på sportsvognsområdet. Det var bl.a. 
mærker som Stutz ”Bearcat”, Mercer ”Race-about”, der 
lagde for, men efterfulgtes af Marmon, Duesenberg, 
Auburn ”Speedster” m.fl., heriblandt den forhjulstrukne 
Cord, der for øvrigt fik en kort levetid. 
Stutz Bearcat var en af Amerikas tidligste sportsvogne, og 
bestemt for ikke professionelle sportsudøvere. Den 
fremtrådte meget farvestrålende, skærmene var ud i et 
med trinbrætter, og så havde den en luksusværktøjs-
kasse i valnøddetræ. Flere detaljer fra Stutz vognen blev 
inden for konkurrencer videreført af den berømte Mercer 
15C. 
Duesenberg SJ lagde en standard for amerikansk bil- 
elegance, men den havde også rekord med hensyn til høje 
priser.    

Stutz ”Bearcat”, årgang 1912, slagvolumen 5.990 ccm, 16 
ventiler.

    HØ/ 04.2011                                                            

1934

VMK NYT 34. årg. 

Sportsvognens udvikling
1900 - 1939

 Nr. 263, april 2011



Side - 20 -

Udviklingen af sportsvognen begyndte i Europa, og i 
begyndelsen var det bestemt ikke nogen familiebil, men 
racere. Mange fandt fornøjelse og spænding ved at brøle 
rundt på de støvede landeveje. Det var mest unge 
formuende mænd, der fartede rundt i Mors, Panhard, 
Benz, Dietrich, Fiat og Stutz. Udviklingen gik forbavsende 
hurtigt i begyndelsen af det tyvende århundrede. 
Uafhængig forhjulsaffjedring, skråtstillede topventiler, 
overliggende knastaksel, stålchassis, rørcellekølere og 
kardanaksel træk var nogle af de interessante nyska-
belser, der kunne ses på racervognene allerede fra 1900 – 
1906. En motor, der havde den største indflydelse på 
udviklingen, var en 4 cylindret Peugeot motor på 130 hk, et Frazer/Nash Ulster 100, årgang 1937.
slagvolumen på 7,6 liter og 4 ventiler pr. cylinder, der blev 
aktiveret fra 2 overliggende knastaksler. Tophastigheden 
var på over 160 km/time. Motorkøretøjerne havde indtil 
1914 deres begrænsninger, selv om driftssikkerheden 
gennem de forløbne år var blevet væsentligt forbedret. 
Køretøjerne var stadigvæk for skrøbelige til at køre på 
datidens mest ubrolagte veje, og det var årsagen til at den 
gennemsnitlige kørehastighed var under 40 km/time. 
Udviklingen af fly under den første verdenskrig medførte, 
at erfaringerne herfra, efter 1920, blev overført til 
automobilproduktion. Det var også på denne tid, at 
betegnelsen ”sportsvogn” begyndte at vise sig i nogle af 
fabrikkernes kataloger. Selv om sportsvogne ikke var for 

Mercedes Benz sportsmodel SSK, årg. 1928, slag-enhver køber, vakte de stor interesse, som et nyt alternativ 
til den borgerlige familietransport. 
En enkelt begivenhed, der i særlig grad var med til at skabe 
opmærksomhed omkring sportsvogne, og samtidig gøre 
disse vogne til en permanent del af den motoriserede 
verden, var den i 1923 udskrevne konkurrence for 
sportsvogne: 24 – timers løbet i Le Mans. 
Imellem de to verdenskrige blev sportsvognen det samme 
for den velhavende og fartglade sportsmand, som hesten 
havde været for de foregående generationer. 
I England var det Vauxhall 30/98 med en 120 hk motor, 
Bentleys 3 liters ”Speed Six”, Frazer-Nash, Jaguar S.S. 

volumen 6.200 ccm. 100, Aston Martins 1,5 liters, Singers Le Mans og MG's 
Magnette, der førte an. MG fik stor succes med frem-
stilling af sportsvogne med beskeden størrelse – og pris, 
og bragte derved sportsvogne ud til et bredere publikum. 
TC modellen, der blev introduceret i 1938, var den første 
model, der virkeligt blev udbredt på det amerikanske 
marked, selv om den kun havde fire cylindre og en ikke 
særlig kraftig motor (1250 ccm).  
Tyskland kom med Mercedes SSK / SSKL og senere 500 
K og 540 K.
Italien byggede Alfa 1750 med kompressor, efterfulgt af  
2,3 og 2,9 modellerne. Dette blev en spore for andre 
italienske fabrikker som Lancia og Ferrari.
Frankrigs indsats på pionerområdet blev biler som  Bugatti 
type 35, Talbot, Delahaye 135 M og Hispano Suiza med bl. 

 Alfa Romeo 6C 1750, årgang 1930.a. en model med en 12 cylindret V-motor. Men det var ikke 
alene køretøjerne, der gjorde Frankrig til en banebrydende 
nation i automobilets fødselsperiode, nej det var også i 
sproget, der kom nye betegnelser, f.eks. kom der i den 
danske terminilogi ord som chauffør, chassis, garage, 
m.fl..

Vauxhall's 30/98 OE fra 1924. Slagvolumen 4,224 ccm.

1934

Sportsvognens udvikling
1900 - 1939

VMK NYT 34. årg.  Nr. 263, april 2011 Side - 21 -

   Locomobiles Old 16.                      Exteriør og interiør. 

Bugatti type 30 fra 1926, med en 8 cylindret motor på 1990 
ccm.     

I 1906 blev vendepunktet for århundredets køretøjer
i USA Locomobiles berømte ”Old 16”. Den messing -
belagte køler gemte et kraftværk, der kunne drive Old 16 
frem med en hastighed på over 160 km/time. To 
polstrede sæder var anbragt højt over de to drivkæder, der 
overførte kraften fra gearkassen til de store egetræs-
baghjul. Disse baghjul havde også køretøjets eneste 
bremser. Old 16 fik i de efterfølgende år flere amerikanske 
konkurrenter på sportsvognsområdet. Det var bl.a. 
mærker som Stutz ”Bearcat”, Mercer ”Race-about”, der 
lagde for, men efterfulgtes af Marmon, Duesenberg, 
Auburn ”Speedster” m.fl., heriblandt den forhjulstrukne 
Cord, der for øvrigt fik en kort levetid. 
Stutz Bearcat var en af Amerikas tidligste sportsvogne, og 
bestemt for ikke professionelle sportsudøvere. Den 
fremtrådte meget farvestrålende, skærmene var ud i et 
med trinbrætter, og så havde den en luksusværktøjs-
kasse i valnøddetræ. Flere detaljer fra Stutz vognen blev 
inden for konkurrencer videreført af den berømte Mercer 
15C. 
Duesenberg SJ lagde en standard for amerikansk bil- 
elegance, men den havde også rekord med hensyn til høje 
priser.    

Stutz ”Bearcat”, årgang 1912, slagvolumen 5.990 ccm, 16 
ventiler.

    HØ/ 04.2011                                                            

1934

VMK NYT 34. årg. 

Sportsvognens udvikling
1900 - 1939

 Nr. 263, april 2011



Side - 22 -

 
 
 

TORVET I RIBE - 
set på ÆLDRE POSTKORT –  

og NU
1934

Torvet i Ribe med det gamle Hotel Dagmar i bygningen, der kan føres tilbage til 1581. Hovedvej 11 førte lige ind 
gennem byen ad den ret snævre hovedgade, og landevejene til Haderslev og Aabenraa drejede fra ved 
trekanten på Torvet. Ofte med temmelig stærk trafik og trafikpropper, indtil hovedvejen i 1954 blev ført vest om 
byen. Alligevel er det kun et par cyklister og nogle få fodgængere, der her udgør trafikken på denne dag, hvor 
fotoet er taget - måske er det en søndag?  Postkortet kan være fra 1940, men det kan lige så godt være 10 år 
senere - ikke meget ændredes i det årti. Alle tre biler, der er parkeret foran hotellet, er amerikanske 
førkrigsmodeller: en CHEVROLET 1939, en CHEVROLET 1933 med en ekstra bagageboks bagpå og en 
anden, lidt ældre amerikaner, måske en PLYMOUTH. Der holdt næsten altid spændende biler foran hotellet, 
ofte udenlandske, for her parkerede gæsterne. 

Ribes hovedgade er nu gågade, og hovedvej 11 er forlængst ledt uden om byen. Torvet er lagt om, og trekanten 
er væk. Men forinden var telefonboksen på trekanten blevet nedlagt af en løbsk hest med vogn. Pladsen foran 
hotellet er gjort større, og er blevet indrammet af træer. Ofte holder der stadig spændende biler foran Hotel 
Dagmar, når pladsen da ikke bruges til andre arrangementer. Hvor amerikanerbilerne var ret udbredte for 60 år 
siden, er det her biler fra GMs og FORDs europæiske produktion: De to OPEL og den enlige FORD 
mellemklasse MPV- og stationcars, der er almindelige i dagen gadebillede. Husrækken i baggrunden med den 
gamle beværtning WEISS' STUE fra 1722 er næsten uændret, mens det lokale “damernes magasin” overfor i 
hotelbygningen,  JENS ANDERSEN i BYENS HJØRNE forlængst er nedlagt. Snart bliver hele torvet omkring 
Domkirken lagt om  igen.

af Jørgen Lind

1934
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Veteranforsikring Danmark
”Vi sætter pris på sjæl og charme …”

w

  25% rabat ved indtegning af fere veteran- eller klassiske køretøjer.
w   Forsikringen omhandler Vejhjælp i hele policens kørselsperiode, hvis køretøjets alder er mindst 35 år.

Kontakt os venligst og hør nærmere om pris og indtegningsregler.

Veteranforsikring Danmark
    

v/ Ole Højgaard - Trelde Næsvej 227 C - 7000 Fredericia

Tlf. 75 91 21 92 - oh@thistedforsikring.dk

www.veteranforsikringdanmark.dk 

   
Veteranforsikring Danmark er en nicheafdeling i Thisted Forsikring g/s

Præmieeksempler for veteranbiler og  motorcykler fra 1976 eller før:

 

Dagsværdi Ansvar + kasko Ansvar

 

25.000  551  204

 

50.000  689  204

 

75.000  801 204 

 

100.000  873  204

 

125.000  988  204

 

150.000  1.078 204

 

175.000  1.171  204

 

200.000  1.260  204

 

225.000  1.348  204

 

250.000  1.423  204 

 

275.000  1.544 204

 

300.000  1.684  204

 

325.000  1.784  204

 

350.000  1.901  204

 

375.000  2.023  204

 

400.000  2.140  204

 

425.000  2.262  204

 

450.000  2.383  204

 

475.000  2.451  204

 

500.000  2.619  204

 

525.000  2.742  204

 

550.000  2.836  204

 

600.000  3.097  204

 

o.s.v. 

 

Selvrisiko kr. 1.361 kr.    0

Præmieeksempler for klassiske køretøjer fra  1977 til og med 1983:
 

Dagsværdi Ansvar + kasko Ansvar

 

25.000  1.354  463

 

50.000  1.693  463

 

75.000  1.972  463

 

100.000  2.148  463

 

125.000  2.429  463
 

150.000  2.651  463
 

175.000  2.883  463
 

200.000  3.100  463
 

225.000  3.316  463
 

250.000  3.499  463
 

275.000  3.798  463 

300.000  4.092  463 

325.000  4.389  463 
350.000  4.676  463 
375.000  4.976  463 
400.000  5.263 463 
425.000  5.567  463 
450.000  5.860  463 
475.000  6.031  463

 
500.000  6.443  463

 525.000  6.743  463
 550.000  6.976  463
 575.000  7.214  463
 600.000  7.618  463

 o.s.v. 

 Selvrisiko kr. 4.081 kr.    0
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TORVET I RIBE - 
set på ÆLDRE POSTKORT –  

og NU
1934

Torvet i Ribe med det gamle Hotel Dagmar i bygningen, der kan føres tilbage til 1581. Hovedvej 11 førte lige ind 
gennem byen ad den ret snævre hovedgade, og landevejene til Haderslev og Aabenraa drejede fra ved 
trekanten på Torvet. Ofte med temmelig stærk trafik og trafikpropper, indtil hovedvejen i 1954 blev ført vest om 
byen. Alligevel er det kun et par cyklister og nogle få fodgængere, der her udgør trafikken på denne dag, hvor 
fotoet er taget - måske er det en søndag?  Postkortet kan være fra 1940, men det kan lige så godt være 10 år 
senere - ikke meget ændredes i det årti. Alle tre biler, der er parkeret foran hotellet, er amerikanske 
førkrigsmodeller: en CHEVROLET 1939, en CHEVROLET 1933 med en ekstra bagageboks bagpå og en 
anden, lidt ældre amerikaner, måske en PLYMOUTH. Der holdt næsten altid spændende biler foran hotellet, 
ofte udenlandske, for her parkerede gæsterne. 

Ribes hovedgade er nu gågade, og hovedvej 11 er forlængst ledt uden om byen. Torvet er lagt om, og trekanten 
er væk. Men forinden var telefonboksen på trekanten blevet nedlagt af en løbsk hest med vogn. Pladsen foran 
hotellet er gjort større, og er blevet indrammet af træer. Ofte holder der stadig spændende biler foran Hotel 
Dagmar, når pladsen da ikke bruges til andre arrangementer. Hvor amerikanerbilerne var ret udbredte for 60 år 
siden, er det her biler fra GMs og FORDs europæiske produktion: De to OPEL og den enlige FORD 
mellemklasse MPV- og stationcars, der er almindelige i dagen gadebillede. Husrækken i baggrunden med den 
gamle beværtning WEISS' STUE fra 1722 er næsten uændret, mens det lokale “damernes magasin” overfor i 
hotelbygningen,  JENS ANDERSEN i BYENS HJØRNE forlængst er nedlagt. Snart bliver hele torvet omkring 
Domkirken lagt om  igen.

af Jørgen Lind

1934
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Veteranforsikring Danmark
”Vi sætter pris på sjæl og charme …”

w

  25% rabat ved indtegning af fere veteran- eller klassiske køretøjer.
w   Forsikringen omhandler Vejhjælp i hele policens kørselsperiode, hvis køretøjets alder er mindst 35 år.

Kontakt os venligst og hør nærmere om pris og indtegningsregler.

Veteranforsikring Danmark
    

v/ Ole Højgaard - Trelde Næsvej 227 C - 7000 Fredericia

Tlf. 75 91 21 92 - oh@thistedforsikring.dk

www.veteranforsikringdanmark.dk 

   
Veteranforsikring Danmark er en nicheafdeling i Thisted Forsikring g/s

Præmieeksempler for veteranbiler og  motorcykler fra 1976 eller før:

 

Dagsværdi Ansvar + kasko Ansvar

 

25.000  551  204

 

50.000  689  204

 

75.000  801 204 

 

100.000  873  204

 

125.000  988  204

 

150.000  1.078 204

 

175.000  1.171  204

 

200.000  1.260  204

 

225.000  1.348  204

 

250.000  1.423  204 

 

275.000  1.544 204

 

300.000  1.684  204

 

325.000  1.784  204

 

350.000  1.901  204

 

375.000  2.023  204

 

400.000  2.140  204

 

425.000  2.262  204

 

450.000  2.383  204

 

475.000  2.451  204

 

500.000  2.619  204

 

525.000  2.742  204

 

550.000  2.836  204

 

600.000  3.097  204

 

o.s.v. 

 

Selvrisiko kr. 1.361 kr.    0

Præmieeksempler for klassiske køretøjer fra  1977 til og med 1983:
 

Dagsværdi Ansvar + kasko Ansvar

 

25.000  1.354  463

 

50.000  1.693  463

 

75.000  1.972  463

 

100.000  2.148  463

 

125.000  2.429  463
 

150.000  2.651  463
 

175.000  2.883  463
 

200.000  3.100  463
 

225.000  3.316  463
 

250.000  3.499  463
 

275.000  3.798  463 

300.000  4.092  463 

325.000  4.389  463 
350.000  4.676  463 
375.000  4.976  463 
400.000  5.263 463 
425.000  5.567  463 
450.000  5.860  463 
475.000  6.031  463

 
500.000  6.443  463

 525.000  6.743  463
 550.000  6.976  463
 575.000  7.214  463
 600.000  7.618  463

 o.s.v. 

 Selvrisiko kr. 4.081 kr.    0



Vestjysk Motorveteran
William Pohlmann
Østparken 51
6840 Oksbøl


