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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 10 pt.

Deadline er den 1. de pågældende måneder.

INDHOLDSFORTEGNELSE:

Billed- og filmaftener  side    3
APPLUS+   side    4
Boganmeldelser   side    5
VMK generalforsamling  side    7
Dino   side    9
Lidt bilhistorie   side  12
National Køredag   side  18
Nyt fra MHS   side  19
Klubmøde   side  20
Late Night ved Henne Strand  side  20
Kongeåturen   side  21
Bybilleder - Torvet i Brørup  side  22

Velkommen til nye medlemmer

23 Peter Svarrer, Åmosevænget 57, 6710 Esbjerg V
41 Micki Bjerregaard, Strandbygade 6, 6700 Esbjerg
42 Niels Jørgen Christiansen, Trekanten 8, 6855 Outrup
45 Jesper Sottrup-Jensen, Jyllandsgade 37,1, 6700 Esbjerg
53 Jimmy Skærlund, Rønnebærvej 4 Alslev, 6800 Varde
54 Knud Erik Bank, Vestertorp 65, 7400 Herning
139 Ole Madsen, Vardevej 11, 6870 Ølgod

AKTIVITETSKALENDER FOR 2014:

Ret til ændringer i programmet forbeholdes.
Følg også med på hjemmesiden, der kommer de dugfriske nyheder.

HUSK AT:

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

Forsidebilledet: Kan du huske knop-snoren til kølerens rullegardin? 
Startsvinget? Friskluftsklappen? Retningsviseren? - og 
Plastikfletværket  (ekstraudstyr) omkring ratkransen?
                            Det er der altsammen på Christian Søndergaard 
                            Mathiesens fine FORD POPULAR 1954!

 Næste VMK NYT: Udkommer i uge 25, deadline 1. juni 2014

INFO - SIDEN

Side - 2 -

Næstformand:

Løbs- og turudvalg
Bladudvalg 
Ansvarshavende redaktør

BESTYRELSEN:                                                               

Jørgen Lind
Edelsvej 30

6700 Esbjerg 
75 16 41 14

naestformand@vmklub.dk

Kasserer:
Regnskab
Medlems- og køretøjsregistrering
Bladudvalg 
Bladdistribution 

William Pohlmann
Østparken 51
6840 Oksbøl
40 26 95 46

kasserer@vmklub.dk

Klubmester:

Klublokale
Løbs- og turudvalg

Povl Elkjær
     Solbærvej 10 

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

klubmester@vmklub.dk

Bestyrelsesmedlem:

Kontaktudvalg
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-Schwartz
Gl.By Ringvej 8

6700 Esbjerg
tlf. 21 26 01 63

vmknyt@luma.dk

Suppleant:

Bibliotek:
(ikke i bestyrelsen)

Kjeld Kristensen

Formand:

         

Peder Nielsen 
Bakken 10 

6715 Esbjerg N 
22 80 51 56 

formand@vmklub.dk

KLUBBENS NAVN: VESTJYSK MOTORVETERAN KLUB, 
FORKORTET VMK. 

KLUBBENS ADRESSE: FORMANDENS ADRESSE

VMK's HJEMMESIDE: www.vmklub.dk

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 
vegne forhandler med diverse myndigheder.

Maj

Juni

Juli

1.
3.
10. & 11

31.
5.
19.
29

5. & 6.

VMK Klubmøde
Esbjerg Veteran Løb
”Brønderslev Veterandage”. Info 
www.broenderslevveterandage.dk
Gråsten - Flensborg Oldtimerløb.
VMK National køredag. Se mere side 18.
VMK Klubmøde
VMK Kongeåturen - en picnictur for hele 
familien. Se mere side 21
Bornholm Rundt 2014

VMK NYT 37. årg. 

Webmaster:
(ikke i bestyrelsen)

Lars Nærø
Toftestien 1, Sønderho

6720 Fanø
97 41 32 96

webmaster@vmklub.dk

Bestyrelsesmedlem:

Løbs- og turudvalg
Annoncører

Axel Hesel
Morbærlunden 42 

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

Svenn-Olav Philbert
Nørrevænget 7
6710 Esbjerg V

75 11 64 40
suppleant@vmklub.dk
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BILLED- OG FILMAFTENER

VMK NYT 37. årg. 

VMK har også i denne vintersæson holdt billed- og 
filmaftener.

I januar fortalte Martin Andersen og Jørgen Lind om turen 
og deltagelsen i London to Brighton Veteran Car Rally 
2013 og viste en lang række fotos fra begivenheden. Det 
var en utrolig stor oplevelse for begge parter - Martin og 
Tove kørende i den gamle CADILLAC 1903, og Jørgen og 
Else, som fulgte med ”the tender vehicle”. 

I februar var der en film fra Skagensløbet 1980 på 
programmet - endda en flot farvefilm, men desværre 
kunne Jørgen ikke få lyden til at virke. Den blev fulgt op af 
næsten lige så gamle filmklip fra VMK, det var stumfilm, 
så her skulle der ikke være lyd på!

I marts var der to vidt forskellige emner på ”plakaten”. 
Først viste Jørgen 100 gamle racermotorcykler i fotos fra 
1919 til 1931, mest fra Fanø Motorløbene, nogle fra 
Glostrup motorbanen og enkelte fra andre steder.
Nu var det opklaret, hvordan højttalerne skulle tilsluttes 
”maskineriet”, men desværre er sådanne billeder uden 
lyd. Derefter så vi en film om især Jean Bugatti - søn af 
Etore Bugatti - mesterværker af biler fra perioden 1929-
1939. Der var der lyd på!

Det er tanken, at billed- og filmaftenerne kører videre til 
efteråret…

 Nr. 281, april 2014
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APPLUS+

VMK NYT 37. årg. 

Torsdag d. 27. marts havde VMK indbudt til en aften i 
synshallen på Østre Gjesingvej - lige midt i at firmaet har 
skiftet ”kæde” fra A Inspektion til APPLUS+. Det var så 
nyt, at ikke alle skilte og farver iflg. konceptet var kommet 
helt på plads endnu, men regler og bestemmelser fra 
Trafikstyrelsen er de samme. Det vil dog sige, at 
ringbindene som opslagsværk med papirsider nu er 
erklæret ugyldige. Alt tastes ind på computere - også 
under selve synet. 
Overraskende var det at høre, at kontrollanterne fra 
Trafikstyrelsen somme tider parkerer deres bil et sted i 
nærheden og følger med på deres computere, når et syn 
gennemføres. Derefter kommer de selv til stede i 
synshallen og kontrollerer, om et netop gennemført syn 
er korrekt og tilstrækkelig omhyggeligt udført ifølge 
reglerne. Der gives ½ point for hvert syn - og der trækkes 

op til 3 point fra, hvis noget er forkert! Hold da op!
Synsfolkene må have travlt med at holde sig á jour, og 
mange af vi andre, som ikke beskæftiger sig med 
reglerne til daglig, er da helt tabt bag af vognen. Det 
fremgik tydeligt, når synsmester Poul Erik stillede os 
nogle konkrete spørgsmål, men mange fik til gengæld ny 
viden og fyldestgørende svar på egne spørgsmål.
Thomas fik sin nyerhvervede FIAT DINO på liften, hvor 
den blev nøje gennemgået - såvel af Poul Erik som vi 
andre.
Senere fik flere andre mulighed for at køre sin medbragte 
bil til bremsetest, og trods forskellige resultater, var der 
ingen, der ”dumpede”.
Under hele arrangementet var der rigeligt med snacks, 
kaffe og sodavand til alle 20 fremmødte - tak til Poul Erik 
og APPLUS+ for en interessant aften.
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Boganmeldelse

Pionerer og Verdensmestre
Danmarks Motor Union gennem 100 år.

I anledning af Danmarks Motor Unions 100 års jubilæum er 
der udgivet en meget flot og spændende bog, som omtaler 
hele historien om motorcykelsporten i Danmark. Lige fra de 
første løb, der blev kørt på almindelige landeveje, op til idag, 
hvor sporten afvikles på lukkede baneanlæg i mange 
forskellige discipliner, der afvikles under Danmarks Motor 
Union. Med den sidst tilkomne sportsgren, BMX, som har været en stor succes.
Det er en fin gennemgang af mange arrangementer, der har været afholdt gennem tiderne, og når man - som jeg selv - 
har været med i DMU i over 50 år, er jeg stolt over at få lov til at anmelde og skrive nogle ord om bogen.
Det er et flot værk med mange fine fotos og spændende beskrivelser af, hvad der er sket igennem historien, og det er 
samtidig et godt opslagsværk over de mange forskellige discipliner, der er samlet i Danmarks Motor Union.

Bogen afsluttes med et kapitel, der omfatter komplette 
o p s t i l l i n g e r  o v e r  a l l e  D a n m a r k s - ,  E u r o p a -  o g 
Verdensmesterskaber samt fortjensttegn, awards og 
særpriser, som danske kørere har opnået i de mange 
forskellige kategorier og sammenhænge. 
Som dansker bliver man jo også lidt stolt, når man ser alle de 
flotte resultater, som danske motorkørere har opnået 
internationalt.

Det er et stort og fantastisk opslagsværk.
Bogen kan stærkt anbefales.

Den kan k bes hos :ø
www.dmusport.dk  af medlemmer af  DMU, DMV og  DMC.

Jubilæumsbogen kan også kø  bes via. www.veterania.dk 
(se annoncen side 13)

Kjeld Kristensen 

Tanker på Landevejen
Hans E. Kratholm Rasmussen

Der er udkommet en ny bog om Lastbiler og specielt 
Chaufførerne 

Bogens forfatter har kørt lastbil igennem mange år 
overalt i Europa. Han har i mange år skrevet artikler 
(Klummer) til ″Lastbilmagasinet″ og bogen er en 
opdatering af disse artikler. Der er mange gode historier i 
den som på mange måder fortæller på en god og 
humoristisk måde om livet på landevejen.
Dog er der en gennemgående  tendens til at han meget 
hårdt kritiserer vognmænd og specielt speditører. Det er 
måske forståelig, men jeg finder det lidt som en envejs 
opfattelse af de mennesker, der dog skaffer arbejde til 
chaufførerne.
Der er også en del gode forklaringer på køre/hviletids 
problemerne og mange forklaringer på hvordan politiet 
behandler det meget forskellig i de Europæiske lande.
Det er som altid i orden, når det er Veterania, der står for 
udgivelsen.

Kjeld Kristensen

Bogen kan købes hos Varmings Boghandel Esbjerg og 
via www.veterania,dk (se annoncen side 13)

 Nr. 281, april 2014



Side - 7 -VMK NYT 37. årg. 

1934

VMK GENERALFORSAMLING
3. APRIL 2013

  
Torsdag d. 3. april var der indkaldt til den årlige generalforsamling i VMK.  

 Omkring 50 medlemmer mødte op. Som følge af  ferie og arbejde var 
bestyrelsesmedlemmerne Thomas Nielsen og Mogens Andreasen fraværende.  

Formand Peder Nielsen bød velkommen og bad forsamlingen mindes afdøde  
medlem Werner B. Rasmussen, Ribe, ved at rejse sig i et minuts stilhed. 

Pkt.1:  
Formand Peder foreslog derefter, at tidl. formand, æresmedlem Harry Ørsted som  
dirigent,   
Harry valgtes uden modkandidater.

Dirigent Harry konstaterede at generalforsamlingen var indvarslet i henhold til  
vedtægterne, og således kunne gennemføres lovligt.

Pkt. 2:  
Dirigent Harry gav formand Peder ordet igen for formandens beretning,  
som indeholdt en gennemgang af årets aktiviteter m.v.:  
- en omtale af det årlige ”bøvl” med at nogle medlemmer får betalt kontingentet  
- klubmøder samt billed- og filmsafter, som har været bedre besøgt end året før.  
- en nu velfungerende hjemmeside med p.t. 11.365 besøgende.  
- et godt Esbjerg Veteranløb 2013 med besøg af moderne elbiler, hurtigt afviklet    
- start og gode spisesteder.  
- National Køredag med mål i Varde, 3-4 deltagere fra Tønder Veteranklub.  
- fin picnictur op omkring Martin i Aadum.  
- besøg hos SOLAR og Læborg Autohandel i Vejen.  
- træf i Ansager og Karensminde.  
- ugentlige træf ved Varde Å og på Hovedengen i Ribe samt sommertræffene    

  - Late Night i Henne Strand.  
- omtale af deltagelse i Motorhistorisk Samråd og planerne om kørsel med ældre.  
- det indledende arbejde med vores nye arkiv, som nu er næsten fuldendt.  
- oplysning om, at Gjesing Fritidscenter nu anskaffer en hjertestarter.  
- og afsluttende en sørgelig beretning om en - dog hyggelig - juleafslutning, hvor     
- stormen BODIL begrænsede deltagerantallet til kun 22, ca. 60 færre end året før!    

Orla fra ”kommentatorbordet” fik på forespørgsel lidt nærmere oplysning om den  
planlagte kørsel med ældre  plejehjemsbeboere.  
Formandens beretning  godkendtes.    

Pkt. 3: 
Det reviderede regnskab blev derefter nøje gennemgået af kasserer  
William. Regnskabet viste samlede indtægter på kr. 73.766,14, der efter fradrag af  
de samlede udgifter på kr. 62.457,60 gav et foreningeresultat på kr. 12.258,35  
efter renter.  
Løbsregnskabet, som føres særskilt viste indtægter på kr. 43.350,00 og udgifter på  
kr. 41.686,68 (hvoraf forplejningen udgør størsteparten med kr. 36.255,00), der  
giver et tilfredsstillende resultat på kr. 1.663,32.  
Aktiver og passiver balancerer kr. 103.904,14.    

Regnskabet blev godkendt med applaus.    
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VMK GENERALFORSAMLING
3. APRIL 2013

Pkt. 4:   
Der var ingen indkomne forslag.    

Pkt. 5: 
Valg:   
På valg til bestyrelsen var:       

- formand Peder Nielsen,      

- næstformand Jørgen Lind     

- suppleant Svenn-Olav Philbert. 

Alle 3 var villige til at modtage  
genvalg.  
og  
Alle 3 blev genvalgt med applaus.    

(Tak for det!)

Pkt. 6:  
Valg af revisor og revisorsuppleant.    

Genvalgt blev:  
som revisor: Roland Munch  
og revisorsuppleant : Arne Lange.    

Pkt. 7:    
Kasserer William fremlagde derefter  
budgettet for 2014, herunder   
fastlæggelse af   
kontingentet, som også godkendtes.

Pkt. 8: 
Under eventuelt fortalte arkivar/biblioteksbestyrer Kjeld Kristensen om  
klubbens nye depotrum, der efter maling og opsætning af nye reoler m.v. er blevet  
egnet til opbevaring af klubbens arkiv, redskaber m.v. Hele arkivet er blevet ordnet  
og katalogiseret og endda lagt ind på hjemmesiden, hvor det løbende vil blive á  
jourført i takt med, at samlingerne øges. Der er allerede indkommet meget  
interessant materiale, lige som interessen for at aflevere motorrelaterede bøger, 
magasiner, kataloger, blade og lignende til VMK er steget, nu da materialet også  
er blevet lettere tilgængeligt.

Med generalforsamlingen overstået i god ro og orden blev der serveret smørrebrød til alle, og 
aftenen afsluttedes med hyggesnak ved alle bordene.                 

ref.: Jørgen Lind
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DINO

Enzo Ferrari - mindre kendt som racerkører, mere kendt 
som teamleder og mest kendt som bilkonstruktør - fik i 
1932 en søn, som blev døbt Alfredo, men blev kaldt Dino.
Til faderens store glæde havde Dino stor interesse for 
biler. Han fik en diplomuddannelse på et teknisk institut, 
tog senere en schweizisk ingeniøreksamen  og læste 
økonomi og handel på et universitet. Dino var med til at 
designe en V6 motor, men desværre havde han et svagt 
helbred og døde allerede som 24-årig i 1956. Enzo 
Ferrari besluttede derefter, at alle de biler, der blev 
forsynet med V6 motoren, skulle opkaldes efter Dino. 

FIAT DINO er resultatet af et samarbejde mellem 
FERRARI og FIAT, som kom i stand, da reglerne for 
deltagelse i Formel 2 blev ændret fra 1967. Det nye 
reglement indebar, at motorer til brug i klassen skulle 
sidde i en serieproduceret bil, som var fabrikeret i et 
minimum antal af 500.
FERRARI var ikke selv i stand til at producere så stort et 
antal biler på det tidspunkt, og da FIAT samtidig 
manglede en sportspræget model i den dyrere ende, 
opstod grundlaget for et samarbejde, og dermed FIAT 
DINO-modellerne med FERRARI V6-motorerne. FIAT 
overtog senere FERRARI i 1969.
SPIDER-modellen, der blev præsenteret på Torino-
udstillingen i november 1966, blev designet af 
PININFARINA, mens COUPÈ-modellen, som BERTONE 
var mester for, fulgte i marts 1967. Det blev de hidtil 
dyreste FIAT-modeller, men de var dog 25% billigere end 
de nærmest tilsvarende FERRARI. COUPÈen blev siden 

en yndet inspiration for andre bilproducenter - se f.eks. 
andre BERTONE kreationer og ASTON MARTIN DBS, 
AUDI 100 COUPÉ, MONTEVERDI, m. fl. I 1969 fik DINO 
en ny V6 motor på 2418 cc med 180 HK, støbejernsblok 
og letmetal topstykker, uafhængige baghjulsophæng 
(undervogn fra FIAT 130), en 5-trins  ZF gearkasse og en 
vægtforøgelse på 100 kg. 
Thomas Nielsen, VMK, købte i vinter sådan en FIAT 
DINO COUPÈ 2,0 1968 med stelnummer 853.  Af bilens 
fortid vides, at den har været i Jakob Andersens 
besiddelse, hvorfor den optræder på side 65 i hans bog 
FERRARI DINO, som vi har læst og hvorfra dette foto er 
hentet. Senere har den haft 7 ejere i Sverige, bl.a. har den 
stået på et svensk bilmuseum.
Thomas købte bilen i Nakskov på Lolland, hvor sælgeren 

havde ejet den i ca. 10 år, og det vides, at  en kørelærer 
før ham var bilens ejer. 
Lakeringen var ret ny, og den fine V6'er var af den 
tidligere ejer - formentlig kørelæreren - blevet renoveret i 
England. Her ses motoren før og efter. 
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City Autoservice  
v/ Birger Busch 

       Strandby Kirkevej 216 
    Telefon          75128284 
     Biltelefon       40331854 

       Privattelefon  75451501 
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Bilen nåede at komme med til VMK's arrangement i 
APPLUS+ synshallen sidst i marts - som en forpremiere 
på et ”rigtigt” syn, og vi vil nok komme til at se meget til 
den på klubbens løb og ture.

Vi skal lige have hovedspecifikationerne med: Motor 
FERRARI 206, udviklet til Formel 2. Letmetal topstykker 
og blok med våde stålforinger. Volume 1987 cc. 
Boring/slaglængde 86 mm/57 mm. 6 cyl. in 65 grader V-

form. 4 overliggende knastaksler. 3 stk. dobb. 40 mm 
Weber karburatorer. 160 HK ved 7200 o/min. Længde x 
bredde x højde = 451 x 170 x 129 cm. Tørvægt 1280 kg.

af Thomas Nielsen og Jørgen Lind

DINO
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Lidt bilhistorie

Bilen – dette tekniske vidunder - og i dag et uundværligt 
køretøj – har i denne tid en historie på omkring 130 år bag 
sig. Der er lidt afvigende opfattelser af bilens fødselsår. 
Franskmændene mener 1884, englænderne mener 
1885 og tyskerne har 1886 som det rigtige år. Lad nu 
denne uenighed mellem de tre store pionerlande ligge, 
og lad os være stolte over, at lille Danmark også var tidligt 
med på dette område, idet den danske Hammelvogn blev 
præsenteret i 1887. Det er ikke min mening, at jeg vil 
repetere hele automobilets spændende historie, hvilket 
også ville blive en stor beretning.
Nej, jeg vil nøjes med at omtale lidt af Skandinaviens 
bidrag til bilens historie, hvor det er bemærkelses-
værdigt, at udover Sverige er det nok kun Danmark, der 
for alvor har givet sig af med bilproduktion. 
DANMARK. 
I 1920'erne stoppede dansk bilproduktion i en årrække, 
da De Forenede Automobilfabrikker ophørte med at 
producere biler.
Inden den tid havde en række pionerer udviklet og 
fremstillet biler.
I perioden 1900-1907 blev den første danske bilpro-
duktion på 8 køretøjer fremstillet hos fabrikant Brems i 
Viborg.
Et større antal blev bygget hos fabrikant H.C. 
Christiansen i København, der allerede i 1903 leverede 
de første bildrosker.
I perioden 1913-1920 kom det første egentlige 
typeprogram af dansk tilvirkning fra Rudolf Kramper. Det 
var Gideon personbilerne. Herunder ses en række 
Gideon biler fra 1913.

Mellem 1912 og 1918 byggede firmaet Thomas B. Thrige 
i Odense en række fornemme personbiler. Det samme 
gjorde Jan Hagemeister med ”Jan” bilerne fra 1915- 
1918.    
Derefter var det økonomiske restriktioner, der effektivt 
kvalte ethvert forsøg på at få en produktion af danske 
biler i gang. Restriktioner har i de efterfølgende år flere 
gange bremset forsøg på at starte en dansk 
bilproduktion, helt op til tiden efter anden verdenskrig.
Med De Forenede Automobilfabrikkers stop af 
produktionen af Triangel-bilerne, og dermed dansk 
bilproduktion i en årrække. Derimod gik det bedre med at 
samle udenlandske biler på danske fabrikker, f.eks. Opel, 
Ford, Morris, Citroën og Saab. Trist nok er alle disse 
samlebånd for længst nedlagt.
Restriktioner og dansk afgiftspolitik skabte et stadigt 
mere usundt klima for aktiviteter vedrørende bilpro-
duktion, men helt kvæle initiativer, ambitioner og 
forhåbninger kunne de ikke. 

Der opstod efter anden verdenskrig en periode med  
adskillige forsøg på at få en produktion af dansk 
konstruerede biler i gang. Her er en kort opremsning af de 
mest kendte projekter.
S 1. Et af de mere seriøse var Erik Sommers S 1, der ses 
herunder. Den havde en engelsk motor og gearkasse. 
Projektet blev opgivet, da der ikke kunne opnås lempelse 
af toldafgifterne for bilen.

DK A. Bohnstedt-Petersens ingeniør Svend Aage 
Mathiesen lavede et projekt med biler i stil med DKW og 
IFA. Produktionen blev opgivet til fordel for en større 
import.
Bünger. Overingeniør Børge Bünger hos De Forenede 
Automobilfabrikker A/S konstruerede et trehjulet forslag 
til en dansk folkevogn.
Erla-bilen. Bilen, der var overvejende baseret på tysk 
teknik, var Walther Krohns projekt. Han stoppede 
projektet til fordel for import af Lloyd og Hansa.
Roskilde-bilen. En plastikbil, der vakte opmærksom i 
1954. De implicerede i dette selskab var ingeniørerne 
Svend Aage Mathiesen, Svend R. Olsen og O. Ahlmann-
Ohlsen. Der blev bygget 2 prototyper, og der lå ordren på 
8.000 stk. af bilen. Bilen gik op i samlingerne og det 
finansielle grundlag mislykkedes, så selskabet gik 
konkurs.
Haargaard-bilen. Køretøjet blev bygget af autofor-
handler Haargaard med ingeniørmæssig bistand. 
Danilo. Dette bilprojekt så dagens lys i 1958, og bag det 
stod Jens Nielsen. Bilen var inspireret af tysk bilindustri.
Dråbebilen. Et avanceret og interessant bilprojekt var 
ingeniør Mogens Teisens dråbebil. Dråbebilen var 
ekstremt strømlinet. Topfarten var beregnet til 190 
km/time. Med et chassis af en stålrørsramme og et 
karrosseri af glasfiber var egenvægten så lav som 400 
kg.
Safari-bilen. Ingeniør Bent Due var manden bag denne 
bil der var baseret på et forstærket VW type 1 chassis, og 
monteret med et glasfiberkarrosseri. Alvorlige problemer 
med danske myndigheder om de nødvendige 
godkendelser spærrede for en rentabel produktion, og så 
var dette projekt også stoppet.
Danbilen. Ingeniør Hans Bruun, T. I., arkitekt Lars 
Mosegaard og 11 medlemmer af Sammenslutningen af 
Karrosseribyggere i Danmark gik sammen om udvikling 
af Danbil-projektet. Post- og Telegrafvæsenet og JTAS 
var interesseret i projektet, og med 7 mill. kr. fra 
Udviklingsfonden, blev projektet realiseret. Det var en 
brugsor ien tere t  t ranspor t løsn ing basere t  på 
komponenter fra VW Golf.
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Hope-Minel. Den nåede ikke ud over prototypestadiet.

Hope Whisper. Bilen der ses herover huskes mest fra 
præsentationen, hvor den efter få meters kørsel kørte ind 
i et plankeværk, hvilket straks medførte en skarp skepsis. 
I en ny udformning fremstod Hopebilen med et Citroën 
Ami-lignende karrosseri. Desværre blev de økonomiske 
beregninger, som Hope fremlagde, draget i tvivl. Dette, 
sammen med meget andet medførte megen mistro 
omkring projektet, så Hope navnet blev droppet, og 
videreudviklingen overgivet til specialister i Berlin.
Merrild-bilen. En af datidens elbiler var denne bil, bygget 
af J. V. Merrild i Snejbjerg, der havde en lang erfaring med 
eldrevne landbrugskøretøjer.
Sekura. Traktorfabrikken Sekura i Randers præsen-
terede i 1983 sit forslag til en dansk sportsvogn. Af 
stålprofiler og glasfiber byggede fabrikken dette kantede 
chassis og karrosseri, der var baseret på komponenter 
fra en Austin Mini Cooper.
Oscar. Ingeniør Ole Sommer præsenterede, i 1983 på 
biludstillingen i Bella Centret, Oscar - en elegant 2 – 
personers sportsvogn. Oscar var konstrueret på basis af 
samme chassisprincip, som Ole Sommers Joker bil fra 
1971. 
Den havde en kraftig varmgalvaniseret rørkonstruk-tion 
beklædt med en glasfiberkarrosse, en Volvo B 23 motor, 
en 5 trins gearkasse og 2 kreds bremser. Herunder: 
Oscar bilen med 50 års rustgaranti. 

U 36 – der ses t.h..
Også på biludstillingen i Bella 
Centret i 1985 var der en dansk 
nyhed. Det var en lille trehjulet 
strømlinet elbil med røgfarvet 
glastag.
Ophavsmanden ingeniør Steen V. 
Jensen fra Auning kaldte den et 
køretøj – ikke en bil. Projektet 
begyndte i et samarbejde med 
Dronningborg Maskinfabrik.

Logicar. På bi ludsti l l ingen i Frankfurt i  1983 
præsenterede et lille dansk selskab fra Viborg en anden 
dansk nyhed: Logicar. Den kendte danske designer 
Jacob Jensen havde været med til at udvikle dette 
bilprojekt. Logicar var et forsøg på at kombinere flere 
transportbehov i samme køretøj: Personbil, varevogn, 
pickup og stationcar  Bilen havde et galvaniseret 
stålrørschassis en glasfiberkarrosse og en luftkølet VW-
motor. 
Ommøblering af en Logicar ses herunder 

Dette var et udpluk af de mange bilprojekter, der flo-
rerede i tiden efter anden verdenskrig og op mod 
slutningen af det tyvende århundrede. Alle projekter var til 
dels mindre biler, baseret på importerede komponenter 
fra europæiske bilmærker, og de havde det alle svært 
med at leve under de danske restriktioner og øvrige 
vilkår, så en egentlig bilproduktion kom der ikke ud af 
projekterne.

SVERIGE.
Saab. Blandt pionererne inden for bilverdenen var også 
svenske virksomheder. Det var mærkerne Vabis fra 1897 
og Scania fra 1902, samt en del andre, der ikke 
overlevede. De 2 nævnte firmaer fusionerede i 1911 til 
Scania-Vabis. 
Personbiler var noget flyfabrikken Aeroplan Aktiebolaget 
begyndte at interessere sig for efter anden verdenskrig, 
og den første prototype med en DKV motor stod klar i 
1946. En produktion kom langsomt i gang i 1949-1950.

Den første model var 92, der bar præg af at det var 
flyingeniører, der stod bag udviklingen. Det var en bil, der 
adskilte sig fra konkurrenterne. Den havde en 2-cylindret, 
2-takts motor fra DKW på 25 hk. Et karrosseri, der i profil 
lignede en flyvinge, baghængslede døre og kun èn 
baglygte.
Saabs bildesign fostrede gennem årene modellerne: 93, 
95, 96. 2-takts motoren blev i 1969 i model 96 afløst af en 
4-takts motor fra Ford. 
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I 1968 skabtes firmaet Saab-Scania, Sveriges største
industrikoncern med mange andre aktiviteter end bil-
produktion.   

En sportsvogn som Sonett var også en af virksom-
hedens modeller.
99 modellen fra 1967 havde et andet design og en motor 

fra Triumph i England. Efter denne bil kom der en række 
skønne modeller som: 900, 9000, 9-3, 9-5 – alle i mange 
forskellige udformninger. Indtil 2012 er der fra Saab 
kommet over 40 forskellige modeller i mange variationer.

Saab virksomheden har gennem årene haft store 
økonomiske problemer og været ejet af forskellige 
udenlandske bilproducenter. En foreløbig afslutning
på firmaets historie endte med firmaets konkurs for et par 
år siden. Sidste nyt er dog, at den 18. september 2013 
rullede den første Saab af samlebåndet efter kollapsen. 
En egentlig produktion skulle ske året efter.      
Volvo. Assar Gabrielsson og Gustaf Larson var 
initiativtagerne, der startede Volvo, og kugleleje-
fabrikken SKF gik også med og tog den økonomiske 
risiko. Volvo startede i 1927, og herunder løber den første 
seriefremstillede Volvo af samlebåndet .- den fik 

kælenavnet Jakob. 
Interessen for biler var stor, og Volvo kom med flere 
modeller og tekniske nyskabelser i årene op til anden 
verdenskrig. I det følgende omtales kun personbiler, men 
Volvo producerede også andet.
I årene 1928-1939 kom der en række af modeller – alle 
med betegnelsen PV (personvogn).
Herunder ses PV 36 – Carioca fra 1935.

Anden verdenskrig medførte, at Volvos salg sank. 
Årsagen var benzinrationering og den stigende mangel 
på materialer, eks. bildæk. Volvos udviklingsafdeling fik 
travlt med at udvikle gas generatorer til bilerne, og i 1940 
solgtes over 7.000 gas generatorer.     

Produktionen af PV 53/56 gennemførtes, men i et 
neddroslet tempo, da det var næsten umuligt at få dele 
frem fra udlandet.

Det var oprindeligt hensigten, at PV 60 skulle leveres i 
1941, men på grund af krigen og den deraf følgende 
materialemangel, kunne produktionen af modellen først 
starte i 1946. 
Herunder en PV 60.
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I 1944 præsenteredes PV 444. Den blev i forskellige 
varianter – og med løbende ændringer - produceret i 20 
år. Model PV 61 og taximodellerne PV 821/833 blev 
produceret fra 1950 til 1958. 

I 1957 kom så Amazon modellen, som blev en 
meget efterspurgt bil. I den videreførte Volvo 
målsætningen om sikkerhedsforanstaltninger, 
eks. sæder og sikkerhedsseler, m.m.. 

Selv om Amazonmodellen blev opdateret løbende, var 
det slut i 1970, hvor den sidste Amazon løb af 
samlebåndet.

Frem til 1996 kom P 1800, P 1800Es, P 142, P 144, P 164, 
P 242, P 244, P 264, P 262, P 265, P 740, P 760, P 780, P 
66, P 343, P 340, P 360, P 440, P 460, P 480.
I 90'erne kom modellerne P 940, P 960, S 80, S 90, P 850, 
V 90, S 40, V 40, S 70, V 70, C 70.

I 

2002 kunne Volvo fejre 75 års jubilæum. Jubilæet blev 
bl.a. markeret med præsentationen af en specialmodel 
Volvo V 40 Edition.

Volvo producerede:              År                            Antal

PV 444/544  1944-1965          440.000
Volvo Amazon/120 1957-1970          667.323
Volvo 1800 + P 1800ES  1961-1972            
39.777
Volvo 140/160  1966-1975       1.351.119
Volvo 340/360  1976-1991       1.139.700
Volvo 740/760/780 1982-1992       1.239.222
Volvo 240/260  1974-1993       2.862.415
Volvo 480  1986-1995            80.464
Volvo 440/460  1988-1996          609.815
Volvo 940/960/S90/V90  1990-1998          667.000
Volvo 850                       1991-1997          716.803
Volvo S70                       1996-2000          243.078
Volvo V70/V70XC           1996-2000          373.689 

Af personbiler har Volvo fra   1927 til 2000 
i alt produceret                                              12.015.510 
biler.    

Volvo hører ikke til blandt verdens største bilprodu-
center, men mærket har været førende m.h.t. kvalitet og 
sikkerhed indenfor bilproduktion. 

HØ / marts 2014.
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Træf ved Varde 
Hej alle sammen og godt nytår!

Så er det igen tid til at lufte bilen / mc. Vi starter mandage fra d. 14. april og frem til d. 6. 
oktober på p-pladsen ved Varde Å fra kl. 18.30 – 21.00. Nedkørsel fra Torvegade ca. 500 m 
fra midtbyen - med udkig ud 
over Varde Ådal.

Mød op og få en snak, og 
ta' aftenkaffen - eller hvad 
man nu har - med.

Vel mødt!!

Med venlig hilsen

Christian Enghave fra 
Vestjysk Motorveteran Klub, 
Esbjerg.

Torsdag d. 5. juni 2014 er det NATIONAL KØREDAG for de gamle... 

VMK arrangerer fælles køretur til GRAM SLOT -www.gramslot.dk

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

Undervejs spiser vi den medbragte madpakke ved ÅTTE BJERGE på Åttevej
mellem Føvling og Foldingbro. Find selv en spændende vej derover! 

Efter madpakken kører vi videre, og
Kl. 14.00 mødes vi med vennerne fra TØNDER VETERAN KLUB og ALS VETERAN
KLUB - parkering ved Gram Gård og Herregårdsstald, Slotsvej 54 - 6510 GRAM.
På Gram Slot er der mange nye tiltag med bl.a. café og udendørs siddepladser –
man kan evt. også sidde i slotsparken.
Kl. 15.00 Vil der være rundvisning og foredrag, hvor vi også kommer ind og ser
selve slottet. Varighed 1,5 time og prisen er 50,00 kr. pr. person.
Tilmelding til dette er nødvendig forinden til
Else Othilie Lysgaard på tlf. 20 56 45 86 - sig du kommer fra VMK.

Det kan anbefales, at max. 3 biler/mc følges ad, men kør under alle
omstændigheder så godt spredt, at 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
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KLUBMØDE FLYTTER !

fra torsdag d. 5. juni
til
TORSDAG D. 19. JUNI KL. 19.30
i klublokalet.

Normalt falder den ordinære klubaften altid på den første torsdag i måneden 
- men dén dag i juni er den Nationale Køredag, og så er vi ude at køre. 
Derfor holder vi ikke også klubaften torsdag d. 5. juni, men flytter den hen til 
torsdag d. 19. juni.
Ved samme lejlighed kommer Bruno Kold Jensen, Gesten ved Vejen, og 
fortæller om og demonstrerer nogle af de forskellige produkter fra DELTA 
OIL.
Prøv at tage din foretrukne smøreolie med, og få den testet i forhold til 
DELTA OILs produkter.

 VESTJYSK MOTORVETERAN KLUB
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Late Night 2014 ved Henne Strand.

Henne Strand Handelsstandsforening ønsker i år igen at vi kommer med vores 
flotte biler og motorcykler til nogle hyggelige sommeraftner, hvor alle forretninger 
holder længe åbent til ”Late Night” og der er musik på torvet.
Vi mødes følgende onsdag aften fra kl. 19.00 på følgende datoer:

d. 2. - 9. -16. - 23. - 30 juli + d. 6. august.
Men du er selvfølgelig velkommen til a t komme både før eller lidt senere - 
tilmelding er ikke nødvendig.
Også i år er der borde og bænke, hvor der serveres (gratis) kaffe med brød.
Vi opfordrer til, at der på hver bil og motorcykle 
udstilles et skema med teknisk data og/eller 
lidt historie om netop dit køretøj, og du må 
meget gerne åbne motorhjælmen på din bil, 
når du har parkeret.

Hilsen Tage S. Kristensen - VMK - MGCCDK - 
Info tlf. 75225458.
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KONGEÅTUREN

- en picnictur for hele familien!

Søndag d. 29. juni 2014 kl. 11.00 mødes 
vi på P-Pladsen ved 
Vilslev Kirke ved Vesterbyvej 1

(- lige ved T-krydset Våesvej / Vilslevvej / Vesterbyvej)
Vi kører først ud til diget ved Kongeåslusen, og bevæger os derefter ind i landet, 
idet vi krydser Kongeåen så mange gange som muligt med et stop ved næsten 
alle broerne. 
Et passende sted undervejs gør vi holdt og spiser den medbragte mad, og senere 
den medbragte kaffe m.v.Turen slutter ved Skodborg.
Kort udleveres i begrænset omfang. Tilmelding er ikke nødvendig.

Med venlig hilsen 
VESTJYSK MOTORVETERAN KLUB

1934



Postkortet fra Torvet i Brørup er postsendt i 1960, men fotoet menes taget omkring 1950. Bygningen til venstre i billedet 
er opført i 1919 for Vejen Bank, som senere blev til Provinsbanken. Bygningen til højre er opført i 1937. Først flyttede 
FALCK ind sammen med Folkebladet i kontoret til venstre, senere kom en vulkanisør med en benzintank (GULF). Den 
lave bygning til venstre hørte til Brørup Hotel. Der var mange biler på Torvet den dag, og alle er tilsyneladende før-
krigsmodeller. Inde i rækken af FORD A'er ses en FORD V8 85 1937, den lyse cabriolet må være en OPEL OLYMPIA, 
og bilen med den store bagende kunne godt ligne en HUDSON LILLEBIL. Bag rækken skimtes bl.a. en lastbil og en 
rutebil, og ved vulkanisørens gavl holder en CITROEN TRACTION, en
 ældre pick-up, OPEL KAPITÄN og er det ikke en CHEVROLET 1933 længst til højre?

Bygningen til venstre er ret uændret, bortset fra nyere vinduestyper og et nogle tagkviste. For 30 år siden rykkede en 
advokat ind i, og senest har en håndværksmester købt bygningen med henblik på udlejning. I bygningen til højre var der 
efter vulkanisøren et autoværksted indtil 1977, hvor bygningen blev ombygget til bank. Danske Bank rykkede ud af 
huset for et par år siden, som siden har stået tom og til salg. Den lave del af Brørup Hotel er nedbrudt, og Torvegade er 
ført igennem fra Stadionvej til Nørregade, mens Jernbanegade nu ender blindt i et lille, bilfrit torv foran de to bygninger. 
Torvet er ikke længere byens trafikale ”holdepunkt”, og trafikken udgøres på denne dag kun af en nyere VW POLO 
kørende ad Torvegade - foruden damerne på fortovet. 

af Jørgen Lind
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BYBILLEDER – Torvet i Brørup
- set på et ældre postkort og nu.

1934
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Min motorcykel...Min bil...

I hvert af de kommende numre af 
VMK NYT vil vi forsøge at bringe 
en artikel, hvor et medlem fortæller 
om sit køretøj og viser masser af 
billeder af det. 

Derfor vil vi også gerne have dit 
bidrag - ta' en snak med Jørgen 
Lind om det på 75164114 eller 
naestformand@vmklub.dk
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Vestjysk Motorveteran
William Pohlmann
Østparken 51
6840 Oksbøl


