VMK
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Nr. 230, 30. årg. Oktober 2005

En - af mange - forsvundne englændere!

Aktivitetskalenderen for 2005/2006:
Oktober: 22.-23. Bilmesse & Brugtmarked, Fredericia.
November:
3. Klubmøde. Færdselslovens skærpelse v. Henrik Vallø, udsat
fra mødet i oktober.
5. Stumpemarked, Herning.
1. Julemøde med ledsager.
December:
Foreløbigt program for 2006:
Februar:
2. Klubmøde/orientering om VMK’s hjemmeside.
3.-4. Bustur til Bremen Motor Show 2006, mere herom på side 30.
Marts:
2. Klubmøde/Besøg hos Museet Danmarks Brandbiler, Oksbøl.
11. Stumpemarked i Herning.
25.-26. Bustur til Sjælland, mere herom på side 30.
April:
1.-2. Bilmesse og Brugtmarked i Fredericia.
6. Generalforsamling.
29. Esbjerg Veteranløb/træf 2006.
Maj:
4. Tur ud i det blå med Kai Nielsen, Ribe som guide.
27. Oldtimerløb i Gråsten.
Juni:
1. Tur med firmabesøg.
Derudover planlægges der et par ture ud i det blå med guide.

Indhold: Aktivitetskalender …………………….……………………. side 3
Først i Danmark ………………………….…..………….…. side 6
Nyt fra bestyrelsen / Hammelvognen ………….………….. side 8
Bilen før, nu og i fremtiden …………………………………side 11
100 år i rutsjebanen .......…………………………………. side 15
Grundkursus i førstehjælp …………………………………. side 16
Træf på Toppen …………………………………..…………side 18
Skagenløbene ……………………………………………… side 19
Folkevognens succes ………………………………………. side 20
Ariel …………………………….………………………….. side 25
Køb, salg, bytte ………………………………………….… side 30

VMK siger velkommen til de nye medlemmer:
172 Svend Nissen, Ringridervej 87, 6400 Sønderborg.
183 Martin Hauge, Vilh. Bergsøesvej 21-3tv., 8210 Århus.
188 Kurt Nielsen, Gårdevej 11, 6870 Ølgod.
207 Uffe Hollesen, Nørregade 12A, 6100 Haderslev.
219 Erik Søtrup, Søndergårdsalle 18, 6700 Esbjerg.
Side - 3 -

Side - 4 -

Side - 5 -

Først i Danmark - indenfor transport!
Automobilen:
Kan man acceptere et dampdrevet køretøj som et
automobil, må Danmarks første bil være en
dampvogn, som i 1832 prøvekørtes på landevejen
mellem København og Roskilde af jurist, ingeniør og
opfinder Søren Hjort. Danmarks første, i nutidig
forstand rigtige, bil - benzinmotordrevet og med fire
hjul blev bygget i 1886 på fabrikant Albert F.
Hammels Maskinfabrik i København. Første egentlige automobilfabrik med
produktion af firehjulede, benzindrevne biler var fra ”A. L. Brems” i Viborg. Den
første bil kom herfra i 1888.
Cyklen.
Den første cykel kom til landet i 1865. Det var daværende redaktør Anton
Steenberg, der bragte den med hjem fra Frankrig, men i 1868 startede firmaet V.
Løwener, København efter alt at dømme Danmarks første cykelfabrik med en
produktion af en såkaldt Velocipeder/ Væltepeter.
Knallerten.
Det første knallertlignende køretøj i Danmark var en almindelig cykel med en lille
eencylindret motor anbragt foran pedalerne med remtræk til baghjulet. Fra 1902
blev der fremstillet flere køretøjer af denne type med navnet Dansk Mercury, men
konstruktøren fabrikant Carl Joh. Jansen, København kaldte køretøjet Danmarks
første motorcykel, men en benævnelse som “Danmarks første knallert” havde nok
været mere rigtig.
Motorcyklen.
På en cykeludstilling i Industripalæet i Odense udstilledes i marts 1895 en tysk
motorcykel fra firmaet “Hildebrandt & Wolfmüller”, fremstillet året før. I
forbindelse med udstillingen blev der solgt 2 eksemplarer af dette mærke, 1 til
Aarhus og 1 til København, og således kom de første motorcykler til Danmark.
Den første rigtige helt igennem danskbyggede motorcykel, blev bygget i flere
eksemplarer i 1903 af “Cyclefabrikken Dansk Humber”.
Jernbanen.
Det var ikke Kongeriget Danmark men det Danske Monarki, der i 1844 fik sin
første jernbane. Den gik fra Altona til Kiel. I Kongeriget fik ”Industriforeningen”
koncession på anlæg af en jernbane mellem København og Roskilde, og så
stiftede man ”Det sjællandske Jernbaneselskab”, der gik i gang med at løse
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opgaven. I England bestilte man 3 damplokomotiver, 18 personvogne og 1
pakkevogn, og den 27. juni 1847 åbnedes den 31 km lange strækning for offentlig
trafik. I Jylland og på Fyn etableredes i de følgende år jernbanestrækninger
mellem: Århus-Randers, Nyborg-Odense-Middelfart, Langå-Viborg-SkiveStruer-Holstebro, Fredericia-Vamdrup, Middelfart-Strib, og andre “togønsker”
kom senere til og blev opfyldt. I 1867 overtog staten det 301 lange baneanlæg i
Jylland og på Fyn, hvilket blev starten på de “Danske Statsbaner”, og det øgede
farten over udvidelsen af jernbanenettet. Med overtagelsen
af “Sjællandske Jernbaneselskab” havde DSB i 1880 i alt
1230 km jernbanenet.
Færgen.
Med jernbanenettets udbredelse blev forbindelsen mellem
landsdelene en vigtig opgave for Statsbanerne, og derfor
kunne man i 1872 åbne Danmarks første
dampfærgeforbindelse over Lillebælt mellem Fredericia og Strib, og i 1883 blev
Storebæltsforbindelsen mellem Korsør og Nyborg åbnet. De første færger var
hjuldampere, men i 1886 kom den første dampskruefærge, og i 1927 den første
motorfærge “Korsør”.
Broen.
For at undgå indsættelsen af færger
byggede man broer, de steder, hvor det
kunne lade sig gøre. I 1879 blev den
352 meter lange Limfjordsbro mellem
Ålborg og Nørresundby taget i brug, i
1884 Masnedøbroen. Af de store broanlæg blev den første Lillebæltsbro taget i brug i 1935, Storstrømsbroen i 1937,
Storebælts-anlægget i h.h.v. 1997/1998 og Øresundsbroanlægget i 2000.
Derudover er der anlagt en række mindre broer og tunneller rundt om i landet.
Motorvejen.
I takt med den stigende trafik blev det danske vejnet udbygget og forbedret; først
med hovedvejene rundt i hele landet, men med den voksende trafik kom
motorvejene. I dag er der 1619 km statsvej, heraf 978 km motorvej og 159 km
motortrafikvej. Danmark er i dag forsynet med et motorvejsnet, der dækker de
flestes behov, men det udbygges og forbedres dog stadigvæk.
Flyvning.
Det første danske fly blev bygget i 1905 af Jacob Christian Hansen-Ellehammer,
der samme år foretog den første flyvning i Danmark. De første jetfly, som
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anvendtes i Danmark var Flyvevåbnets 20 Gloster Meteor F, Mk.4, som blev
indkøbt i England, og hvoraf de første blev leveret i 1949. De første civile jetfly,
der blev indsat i dansk lufttrafik, var det franske Caravelle-fly, som SAS begyndte
at anvende i 1959.
HØ/august 2005
Hammelvognen.
Danmarks første rigtige bil blev bygget i 1886
på fabrikant Albert F. Hammels Maskinfabrik
i København, af fabrikkens værkfører Urban
Johansen. Nogle hævder, at “Hammelen”
første kom ud at køre i foråret 1887, men i
“Danske Biler og Motorcykler 1900-20” af
Torkild Ry Andersen står, at “den rullede ud
af Hammels gård på Nørrebro en efterårsdag i
1886. Er dette rigtigt, kom Hammelen
”Hammelvognen 1886” med Urban
tyskeren Daimler
i forkøbet, og blev dermed verdens første
Johansen ved rattet.
benzindrevne firehjulede køretøj. I 1954 deltog Hammelbilen i London-Brighton
Rally´et for veteranbiler, og klarede strækningen på ca. 80 km i 12 1/2 time.
Hammelvognen er udstyret med en 2-cylindret firetakts benzinmotor med
gløderørstænding, hvor gløderørene holdes ophedet af en særskilt
petroleumsbrænder, der igen skal forvarmes af et spritblus. Selv om vognen
kræver både sprit, petroleum og benzin for at komme i gang, og selv om rattet
skal drejes til venstre, når man vil svinge til højre, opnåede den
verdensberømmelse ved London - Brighton løbet i 1954. Hammelvognen er den
ældste bil i verden, der kan køre længere ture, og den står stadig køreklar på
Danmarks Tekniske Museum, men bruges kun ved ganske særlige lejligheder.
HØ/september 2005

Nyt fra – bestyrelsen.
Bestyrelsen er for øjeblikket bl.a. i gang med:
- Aktivitetskalenderen for første halvår af 2006, og indholdet ser ud til at blive:
- En bustur tidligt på året, 2-dages el. 1 dages, hvor man bl.a. ser på
veteranmuseer på Sjælland eller på Fyn. Turene vil blive diskuteret på
klubmøderne, og er der tilslutning, vil afviklingen ske i begyndelsen af året.
- Klubmøder hvis indhold vil være: Film, foredrag, orientering om VMK’s
hjemmeside, 3-4 besøg hos firmaer/institutioner, ture ”ud i det blå” med
guider, en generalforsamling og det traditionelle julemøde.
- Det ottende Esbjerg Veteranløb.
- Forsikringsordningen for vore medlemmer.
- Busture i første halvdel af 2006, se mere herom på side 30.
Alle aftaler er ikke afklaret endnu, men mere information følger i VMK NYT.
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CITYAUTOSERVICE
v/ Birger Busch
Strandby Kirkevej 216
Telefon
75 12 82 84
Biltelefon 40 33 18 54
Privattelf. 75 45 15 01
Speciale: FIAT - Citroen - Peugeot
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Bilen – før og nu.
USA’s – præstationer.
Den mest betydningsfulde del af bilens historie kommer fra den amerikanske
udvikling. Ved begyndelsen af 1900-tallet, hvor fabrikationen af biler
påbegyndtes, var der stadig nybyggerland uden for de større byer. Derfor var der
flere forslag fremme: Skulle bilerne være tunge og kraftige, eller snarere små og
lette for at kunne forcere de mudrede veje og hjulspor. Eller skulle man ganske
enkelt motorisere de højhjulede hestevogne, som havde bevist, at de kunne klare
strabadserne. Op til 1910 byggedes faktisk alle typer, men derefter fortsattes
hovedsageligt med mellemstore og store biler med kraftige og sejtrækkende
motorer – og sådan har det været næsten op til vore dage. Kun ganske få fabrikker
som eks. General Motors, Ford og Chrysler overlevede den gigantiske udvikling.
General Motors overtog gennem tiderne veteranmærker som Oldsmobile, Buick,
Cadilac, Chevrolet og Pontiac.
T.v. og nedad:
Studebaker Duplex Phaeton Six 1925, 6 cyl., 5,8 liter.
Lincoln Continental Coupe 1940, V 12 motor, 4,8 liter,
120 hk.
Buick 1946, 8 cylindre, 5,2 liter.
Cadilac Eldorado Brougham 1957-1958, V 8 motor,
6,4 liter, 325 hk. Bagfra ser halefinnerne mere diskrete ud.
Herunder i midten: Chevrolet Corvair 1959-1969, 6 cyl.,
2377-2687 ccm, 80-180 hk.
Herunder t.h.: Dodge Viper 1992, V 10 motor, 8.0 liter,
400 hk.

Tjekkoslovakiets – præstationer.
I Tjekkoslovakiet har der ligesom i de andre europæiske lande eksisteret mange bilmærker.
Som næsten alle er forsvundet i dag. Efter den første verdenskrig havde man den
kæmpemæssige Skoda-våbensmedie, og ejendommeligt nok blev starten på bilproduktionen i
1923 baseret på det fransk-spanske luksusmærke Hispano Suiza. I 1925 overtog Skoda den
gamle bilfabrik Laurin & Klement (der havde påbegyndt fabrikationen af biler i 1905),
hvorefter man begyndte at producere biler under Skoda navnet. I dag ejes Skoda af VW.

Side - 11 -

Herunder: T.v.: Skoda 105 1985. Midte: Skoda Favorit 1988. T.h.: Dagens Skoda Fabia.

1945-1991 var en anstrengt tid for Skoda, idet manglen på økonomiske ressourcer gik ud over
kvalitet, m.m., hvad der bl.a. var årsagen til de mange vittigheder om Skoda i firserne. I 1991
indlemmedes Skoda i VW- gruppen, og fik dermed den nødvendige hjælp, og dermed starter
opgangsbølgen for mærket.
Succeserne begynder i 1995 med Skoda Felicia, og fortsætter i de følgende år med Octaviaog Fabiamodellerne.
Andre tjekkiske mærker er af hensyn til bladets størrelse ikke omtalt her.
Sveriges – præstationer.
Også svenskerne var blandt pionererne indenfor bilverdenen, med mærkerne Vabis fra 1897
og Scania fra 1902, der fusionerede i 1911. Der var også andre, men de overlevede ikke de
første vanskelige år.
Volvo er Sveriges mest udbredte bilmærke, og i 1927 kom de første seriefremstillede biler fra
fabrikken. Volvos personvognsdel fik et gennembrud med PV modellerne 444 og 544, og den
- på den tid - elegante Amazon gjorde med et slag Volvo til et verdenskendt bilmærke. Volvo
har markedsført mange biler, der har været banebrydende med hensyn til sikkerhed. I 1999
købte Ford Motor Company Volvo’s personvognsafdeling.
Biler var noget, som flyfabrikken Svenska Aeroplan Aktiebolag – SAAB, først begyndte at
interessere sig for efter afslutningen af den anden verdenskrig. Den første model var ”92”, og
den bar tydeligt præg af de implicerede ingeniørers fortid. Drivkraften var en 2-cylindret, 2takts motor på bare 25 hk, men køregenskaberne var gode. Indtil 1969 var det stadig to-takt’s
motoren, der sad i bilen, men med den ”96” model blev den leveret med en 4-takt’s motor
leveret fra Ford i Köln. I 1969 kom ”99” modellen leveret med en Triumph motor fra
England. I 1985 kom 9000 modellerne, og gennem tiden har Saab leveret andre modeller.
T.v.: Første Volvo, 1927,
”Jakob”, 4 cyl., 28 hk,
90 km/time.
T.h.: Volvo PV 444, 19441958, 4 cyl., 1400-1600
ccm, 44- 60 hk.
T.v.: PV 544, 1958-1965,
4 cyl., 1600-1800 ccm,
60-95 hk, og t.h.:
Amazone, 1957-1970,
1600-1800 ccm, 60-118 hk.

Side - 12 -

Herover: Volvo 1800 ES, 1969-1973, 4 cyl.,

1800-2000 ccm, 115-135 hk.
Herover t.h.: Volvo V40, 1995-2004, 4 cyl.,
1731-1948 ccm, 90-102 hk.
T.h.: Volvo XC90, årgang 2001, 5 cyl., 2.435 ccm,
200 hk.
T.h.: Saab 96,
3 cyl., 2 takt, 841 ccm,
38 hk, eller en V4
motor på 1698 ccm, 65
hk.
T.v.: Saab 93B ved en
Saab 35a.
Herunder: Saab’s nyeste 9-3 / 9 –5 serie, med 4 og 6 cylindrede motorer på 1800 – 2300
ccm og 122 – 220 hk.

Danmarks – præstationer.
Danmark er det eneste land i Skandinavien, der ud over Sverige, har givet sig af med
bilfabrikation. Den første danske bilproduktion var en serie på 8 køretøjer fra fabrikant Brems
i Viborg, så tidligt som i perioden 1900-1907. Et større antal blev bygget af fabrikant H. C.
Christiansen i København, og han leverede allerede i 1903 de første bildrosker (taxi’er). Det
første egentlige typeprogram af ren dansk tilvirkning kom derefter med Rudolf Krampers
Gideon-personbiler i perioden 1913-1920. En række fornemme personbiler blev i årene 1912
til 1919 bygget hos Thomas B.Thrige i Odense, og ligeledes producerede Jan Hagemeister
egne ”Jan”- biler fra 1915 til 1918.
Men derefter har økonomiske restriktioner effektivt kvalt ethvert forsøg på at få en dansk
produktion af biler i gang. Skulle det ikke være muligt for os selv at fremstille de biler, vi selv
skal bruge? Spørgsmålet dukker op engang imellem, men svaret er tilsyneladende nej, selvom
vi har både teknisk know-how og megen industriel formåen. Trangen til at kaste sig ud i
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konstruktioner og forsøg på at etablere serieproduktion har der, siden produktionen af
Triangel-bilerne fra De Forenede Automobilfabrikker stoppede i 20’erne, været mange
eksempler på.
Bedre gik det med at samle udenlandske biler på danske fabrikker, eks. Opel, Ford, Morris,
Citroen og Saab, men alle disse samlebånd er for længst nedlagt. I dag kan man så glæde sig
over de mange danske virksomheder, der er underleverandører til de europæiske bilfabrikker.
T.v.: En række danske Gideon biler.
De danske
bilprojekter
der
ikke
blev
til
noget var
bl.a.: Ingeniør Sommers S1, der ses her til højre,
ingeniør Svend Åge Mathiesens DKA, ingeniør Børge
Büngers 3-hjulede folkevogn, Walther Krohns Erla bil, Plasticbilen fra Roskilde med
ingenørerne Svend Åge Mathiesen, Svend R. Olsen og O. Ahlmann-Ohlsen som aktionærer,
Haargaardbilen, Danilobilen, ingeniørerne Erik og Ole
Sommers Volvo Special, ingeniør Mogens Teisens
Dråbebil og Mikrobil, ingeniør Ole Sommers Jokerbil,
ingeniør Hans Bruuns Danbilprojekt, bilerne fra det
jyske industriforetagende i Hadsund Hope-Minel og
Hope Whisper, (ses her til venstre), Merrildbilen, PHbilen med professor Johs. Jensen og bilforhandler Poul
H. Pedersen Odense som bagmænd, Sekura-bilen fra
traktorfabrikken af samme navn, (herunder), og
ingeniør Ole Sommers OScar, (herunder).

En dansk produceret bil, må nok også fremover vedblive at være en drøm, det har de talrige
tidligere forsøg, der alle mere eller mindre endte som tragedier, tydeligt vist. For øjeblikket
tales der meget om dansk produceret brændstof - udvundet af raps. Et interessant projekt
nationaløkonomisk og miljømæssigt. Brakmarkerne kunne dermed udnyttes til dyrkning af
”brændstof”, men også her vil vi opleve, at der komme hindringer i vejen for projektet, så det
dør. Men hvorfra kommer disse hindringer – ja det er ikke svært at finde flere
institutioner/firmaer, der ikke er interesseret i at projekter fremmes.
Bilen – i fremtiden?
En gammel historie fortæller, at designeren Alec Issigonis udviklede Morris Mascot på en
serviet under et restaurantbesøg, de tider er ovre, og det samme er den tid, hvor
produktplanlæggerne hos de store bilfabrikker havde en modelplan, der pegede 10 år fremad.

Side - 14 -

En plan, der blev justeret mindst een gang om året, og fire år før en ny model skulle
introduceres gik designafdelingerne i gang. Mange designere bruger stadigvæk papir og
blyant i den indledende fase, men for den moderne designer er computeren det vigtigste
værktøj. Sideløbende med formbearbejdningstiden går meget af udviklingstiden med at
udvælge de rigtige farver, materialer og overflader. Her viser computeren endnu en af sine
store styrker - moderne 3D-konstruktionssoftware har et indbygget virtuelt fotostudie – og
dermed har designerne løbende mulighed for at vurdere hvordan et muligt resultat vil gøre
sig i den virkelige verden. Tiden fra ideforslag til prototype er blevet kortere, og den vil blive
endnu kortere, men derudover vil udviklingen af fremtidens biler også blive et resultat af
disse nye designværktøjer - digitalt design - der vil påvirke formgivningen i en hidtil uset
grad. Andre faktorer som nye materialer, brændstofpriser, nye brændstoffer, sikkerhedskrav,
krav til miljøet, m.m. vil også have en indvirkning på bilernes udvikling.
Udviklingen af eks. kabinen er
tidskrævende, og her ses t.v. de
indledende skitser med pen og
papir, men tidligt i forløbet
suppleret med computer
stregtegninger, t.h..

100 år i rutsjebanen.
Skoda har taget hele turen – fra respektabelt bilmærke til østblok-descount og tilbage igen.
Hvordan fordobler man værdien af en Skoda? Man fylder den op med benzin!
For 20 år siden var det ikke sjovt at være Skoda-ejer. Vitserne haglede ned, og teknisk var
bilerne fra Tjekkoslovakiet et sørgeligt resultat af Sovjet-dikteret planøkonomi.
Siden er det som bekendt gået den rigtige vej. Muren faldt, og VW spyttede milliarder af DMark i den slunkne kasse. Skoda var reddet. Igen - for når fabrikken i år fejrer 100 års
jubilæum, kan tjekkerne se tilbage på en historie,
der er præget af voldsomme op og nedture.
Historien begynder faktisk for 110 år siden i 1895.
To driftige herrer, boghandleren Klement og
mekanikeren Laurin – begge med fornavnet
Vaclav, grundlægger en mindre cykelfabrik i
Mlada Boleslav 60 kilometer nord-øst for Prag. Få
år efter begynder de at lave små, lette motorcykler,
såkaldte motocyclettes. I 1905 udvider de
produktionen med den første bil – Voiturette
(fransk for lille bil). Historien om Skoda fortVoiturette A, fra 1905 – Skoda’s første
sættes i næste nr. af VMK NYT.
bil, havde 7 hk..
Kilde: Jens Velling/ JydskeVestkysten 28.maj.2005/HØ
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Grundkursus i førstehjælp.
Torsdag den 1. september startede ”Grundkursus i førstehjælp”, og efterfølgende
blev der holdt 3 afteninstruktioner – 2 aftener til hvert hold. Dermed har 30
medlemmer af VMK gennemgået kurset, og det er vort indtryk, at der har været
tilfredshed med denne lille forsmag på et rigtigt førstehjælpskursus.
Vi har fået demonstreret ambulancens mulighed for at yde førstehjælp på
”ulykkesstedet”, de forskellige køretøjers udstyr og indretning, kroppens vigtigste
funktioner, almen førstehjælp på ulykkesstedet, kunstigt åndedræt og
hjertemassage (sidste 2 øvelser foregik på Anna).
Der blev fra instruktørernes side efterlyst mere hensyn og forståelse fra
trafikanterne, når der blev udført redningsarbejde, eller der eventuelt er etableret
omkørsel på grund af en ulykke, der blokerer vejen.
Instruktørerne fortalte, at i dag er alle ambulancer hjerteambulancer, og personalet
er trænet i at bruge det udstyr og de hjælpemidler, der findes i køretøjerne, så man
begynder behandlingen af patienten på
ulykkesstedet. Tidligere transporterede man
patienten til sygehuset, og så først der begyndte
man behandlingen - hvis ikke det var for sent! I
ambulancen er udstyr til at undersøge
hjertefunktioner, udskrive diagnose og sende
resultatet videre til det sygehus, man vil bringe
patienten til. Udover hjertetilfælde har
ambulancefolk kompetence og udstyr til at
behandle andre skader, og denne kompetence
vil i fremtiden sandsynligvis blive udvidet.
T.v.: Henrik tager hjertekardiogram på ”patienten”.
T.v.: Henrik
underviser i
kroppens
funktioner:
nervesystemet,
åndedrætssystemet og
hjertesystemet.

T.h.: Svend Erik underviser i grundregler, kunstigt åndedræt,
hjertemassage, aflåst sidestilling, o.m.m..
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T.v.: Kjeld lægger patienten (Arne) i aflåst sideleje.

Nu har de medlemmer, der har haft tid og lyst
til at deltage i dette kursus, fået et lille indblik
i førstehjælp. Nogle har måske tidligere
gennemgået kurser i førstehjælp, men det er
måske temmelig længe siden, så meget er nok
ændret.
Vi har sikkert alle oplevet en færdselsulykke,
en ulykke på arbejdspladsen eller i hjemmet,
og med den store trafik der er i dag på vejene,
de mange redskaber og værktøjer på
arbejdspladsen eller i hjemmet, er der ingen tvivl om, at et rigtigt gennemført
førstehjælpskursus kan være årsagen til, at du en dag er med til at redde
menneskeliv.
”Gør du ikke noget, så gør du noget forkert!” Sådan siger uddannelsesleder ved
Falck Henrik Mörke-Malmkvist, og han fortsætter: ”Det er faktisk det værste, du
kan gøre – ikke at gøre noget. Alle mennesker kan, uanset om de har lært
førstehjælp eller ej, finde ud af, om folk er bevidstløse og placere dem på siden og
tilkalde hjælp. Men hvis du har lært førstehjælp, kan du gå skridtet videre og give
kunstigt åndedræt og hjertemassage”.
Der skal så lidt til – det er seks lektioner i førstehjælp, der adskiller dig fra at
redde menneskeliv”.
Henrik Mörke-Malmkvist fortæller, at når der er 10 hjertestop i Danmark, er der
kun 2, der bliver forsøgt genoplivet af folk på gaden. I eksempelvis Norge er der
over 5 ud af 10!
Førstehjælp er mere simpelt at lære, end de fleste tror, fordi man i dag
kontrollerer efter livstegn i stedet for at kontrollere puls.
Lysten og interessen for førstehjælp er inden for de sidste par år blevet meget
større, og jeg vil ønske, at alle kunne komme med på et kursus og opleve, hvor
lidt det er, der skal læres. ”Det værste for ambulancefolk er, at komme frem til et
hjertestop på et forholdsvist ungt menneske, som kunne være reddet, hvis der var
givet genoplivning. Førstehjælp er den vigtigste forudsætning for, at folk kan
blive genoplivet uden men ”, slutter Henrik Mörke-Malmkvist med at sige.
Disse ord giver stof til eftertanke, men mon ikke vi kan blive enige om, at her er
en oplagt chance for VMK`s medlemmer til at dygtiggøre sig på området, til gavn
for ikke kun dem selv, men så sandelig også for andre medborgere i
dagligdagen. På de kommende klubmøder vil emnet blive
diskuteret, og såfremt der er tilslutning til at starte et kursus på 6
lektioner à 50 minutter vil det blive gennemført i 2006.
HØ/oktober 2005
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Træf på toppen!
I dagene 14. – 17. juli afholdtes det årlige MC – træf i Skagen. Arrangørerne
havde regnet med 7.000 deltagende motorcykler, det mål nåede man ikke, men
det blev en ny deltagerrekord med 5.811 motorcykler.
5.811 motorcykler er mange, og deres kørsel til og fra Skagen på de forholdsvis
smalle veje med et spor i hver retning giver en voldsom og ikke ufarlig trafik.
Nogle af maskinerne kørte meget stærkt, bl.a. på de lange lige strækninger syd for
Skagen, og selv om man som motorcyklist i et svagt øjeblik abstraherede fra det
sikkerhedsmæssige og nød lyden, når der blev skruet op, kunne man ikke lade
være med at tænke på, hvad de motorcyklister, der ser stort på egen og ikke
mindst andres sikkerhed, på færdselsloven, på miljøbelastningen af egnen, er for
individer.
På selve træffet var der konkurrencer, udflugter, o.m.m.. Der blev også drukket øl
og spiritus, selvfølgelig var der deltagere, der forstod, at motorkøretøjer og
alkohol er en dårlig blanding, men der var mange, der ikke kunne/ville forstå
dette, og bedre bliver det ikke af at træffets pressemedarbejder i avisen meddeler,
at træffet har en alkoholpolitik, der tillader stille og rolig paradekørsel inde på
pladsen i påvirket tilstand, (der skete for øvrigt en ulykke ved denne kørsel inde
på pladsen). Denne udlægning er helt forkert, og giver man tilladelse til at
deltagerne kan køre i påvirket tilstand inde på pladsen, er man i konflikt med
færdselslovens § 53 om spiritus – og promillekørsel, oplyser politiinspektør Stig
Lundbo, Frederikshavn Politikreds i Nordjyske Stiftstidende, og han tilføjer, at
dette gælder også, selv om pladsen er afspærret!
For at undgå deltagere med sprit i blodet på vej hjemad havde arrangørerne
planlagt naturture, m.m., og inden man så forlod Træf på toppen, kunne man få
målt sin promille. Desværre var der ikke så mange, der benyttede sig af denne
gratis kontrol, men om fredagen havde 80 % af dem der blev kontrolleret drukket
for meget til at køre, og om søndagen bestod 95 % af de tjekkede testen.
Trods de gode intentioner m.h.t. at
afværge promillekørsel, og på trods
af, at der ved en færdselskontrol i
2004 efter træffet, blev taget mange
deltagere med før høj promille, fik
politiet desværre igen en god fangst
efter dette års træf: 29 deltagere med
for høj promille, (højeste promille på
1,92
havde
en
kvindelig
motorcyklist!). Retfærdigvis skal
Her er rigspolitiets færdselsbetjente i gang syd nævnes, at der ikke var ret mange
for Skagen.
veteranmotorcykler med i træffet.
HØ/juli 2005.
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Skagenløbene København - Skagen og omvendt!
Fra VMK’s udsendte reporter denne beretning:
Det første Skagenløb startede i 1913, men Rally Skagen eller Skagenløbet som
det kendes i dag blev først en realitet i 1965. Danmarks Motor Union havde 50 års
jubilæum i 1964, og i forbindelse hermed opstod ideen med at afholde et
veteranløb Skagen-København for dermed at genoplive det klassiske løb fra
motorsportens barndom. På grund af de mange vanskeligheder, der skulle
overvindes, kunne løbet først afholdes året efter, så 1965 blev året, hvor løbet
genopstod, og dermed er løbet i år det fyrretyvende.
I 1965 blev Danmarks Veteran Motorcykelklub stiftet, og de arrangerede i 1966
veteranløbet under navnet Rally Skagen Veteran Løb 1966. Året efter hed det
Rally Skagen, og det gjorde det frem til og med 1983, hvor det skiftede navn til
Skagenløbet. Fra starten var det besluttet, at løbet skulle skifte retning hvert andet
år, og således udgå fra Skagen i ulige år og fra København i lige år, ligeledes blev
det fra starten også fastsat, at for at kunne deltage i løbet skal motorcyklen være
fra før den 31.12.1934. Selv med denne skrappe adgangsbegrænsning har der altid
været god tilslutning af deltagere, og i de seneste år har der været op til 225
deltagende veteranmotorcykler. Da interessen for at køre på veteranmotorcykler
var stigende, og det samme var medlemstallet i klubben, blev der behov for andre
arrangementer, idet der også skulle være løb/ture for cyklerne mellem 1934 og
1940. Det er blevet til Egeskovløb på Fyn, Løvfaldsløb på Sjælland og
Jyllandsløb, der skifter mellem nord, midt og syd. Det sidste løb der er kommet
til, kaldes Fladtankerløbet og her kan kun deltage cykler fra før 1928.
Til årets løb den 5., 6 og 7. maj, var der tilmeldt 216 køretøjer. Efter start den 5.
maj gik turen over Hjørring, Ålborg, Viborg til Herning, hvor der var
overnatning. Anden etape den 6. maj gik fra Herning, over Brande, Vejle, Odense
til Nyborg, hvor der igen var overnatning. Den 7. kørtes der fra Nyborg over
Slagelse, Køge til målet midtermolen i Københavns Frihavn. Skagenløbet 2005 på
godt 600 km afsluttedes med middag på Radison SAS Falconer, Frederiksberg.
Løbets hovedsponsor - et kendt firma i autotilbehørsbranchen, sørgede for
forplejningen i Hjørring, Ålborg, Viborg, Vejle, Odense, Slagelse og Køge – flot.
Her et par billeder af de maskinelle veteraner:
Douglas 1930, 600 ccm.

Sunbeam 1928, 500 ccm. / HØ/maj 2005

Side - 19 -

Folkevognens succes!
I JydskeVestkysten kunne man den 28. maj
læse, at Folkevogn nr. 100 millioner netop var
løbet af båndet på fabrikken i Wolfsburg. Det
var en sølvfarvet Touran 1,9 TDI. Men hvad er
folkevogn i dag – det er i hvert fald ikke kun
den legendariske boble, som grundlagde VW’s
succes i 1945, og satte
Europa på hjul, den er udgået og erstattet af en
ny og mere eksklusiv model, men stadigvæk
med runde former.
Men siger man Folkevogn, dækker navnet over
en række modeller, der gennem tiderne er blevet
solgt i større eller mindre antal.
De 100 millioner biler fordeler sig på
modellerne således:
VW boble blev solgt i --------- 21,5 mill. stk.,
Golf i dag solgt i ---------------23,0 mill. stk.,
Passat i dag solgt i ------------- 13,0 mill. stk.,
Polo i dag solgt i ---------------- 9,0 mill. stk.,
Differencen op til 100 mill. fordeler sig på en
række andre modeller som: Porsche, VW 15001800, VW Karmann Ghia, RO 80,
K 70, Lupo, m.fl., heriblandt mange specialbiler
til erhvervslivet.
dag leverer folkevognsfabrikkerne over hele
verden over 3 millioner biler om året fordelt på
41 forskellige modeller, og der er i alt 133.000
ansatte til at fremstille bilerne.
HØ/juli 05
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Museet Danmarks Brandbiler

En oplevelse for hele familien ...
Ein Erlebnis für die ganze Familie ...
An experience for the whole family...

Museet er verdens største af sin
art og omfatter verdens
største samling af Triangel brandbiler samt hestetrukne og håndtrukne brandkøretøjer tilbage til
ca. år 1800.
Museets samling er af et sådant
omfang, at den er optaget i
Guinness Book of Rekords.
Samlingen indeholder endvidere
alt i slukningsmateriel gennem
100 år - hjelme, uniformer, emblemer mm.
Museet råder også over en meget
stor samling af modelbrandbiler
og -slukningsmateriel - ialt ca.
2500 forskellige.
Museets åbningstider:
Hver dag kl. 10.00 - 16.00.
Fra den 13. juni til 17. september
kl. 10.00 - 17.00.

Museet Danmarks
Brandbiler
.
.
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Industrivej 18 DK-6840 Oksbøl Tlf. +45 76 54 20 00

Se prislisten med alle EasyLift modellerne på www.easy-lift.dk

SPAR

PENGE

Køb direkte fra producenten

fra

4.200,-

Minisaks kr. 9 3 7 ,50
incl. moms excl. lev.

Spangkilde Teknik · Tlf. 75 65 23 35
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Har du en kørselsopgave –

så prøv os!

MOR´s
- Vi skaffer alt.
- Renovering af engelseke motorykler.
- Reservedele til motorcykler skaffes.

BIKES
Gl Landevej, Lindved
7100 Vejle
Telefon 75 85 16 81
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Ariel – også en engelsk pioner.
I 1898 udstillede Ariel sin første motorcykel, en trehjulet cykel med en de Dion
motor placeret mellem baghjulene, foran bagakslen.
For Ariel gik udviklingen støt og roligt, og mærket fik hurtigt ry for god kvalitet.
Den engelske konstruktionspraksis blev fulgt ved de 2 hjulede motorcykler til
1933, da Square Four modellen blev lanceret. Denne model havde en fircylindret
motor (fire i kvadrat). Efter anden verdenskrig genoptog Ariel, ligesom andre
engelske fabrikker, førkrigsmodellerne, dog var der kun én 4 cylindret maskine
model 4 G på 1000 ccm (ses her til venstre,
tekniske data i skema, fig. 1).

Herover: Model FH, 650 ccm Huntmaster
Twin, (tekniske data i skema, fig 1).

Heover: Model VH, 500 ccmHunter Single,
(tekniske data i skema, fig. 1).

Herover: Model VB, 600 sideventilet,
(tekniske data i skema, fig. 1).

Herover: Model LH, Colt, 200 ccm, single,
(tekniske data i skema, fig. 1).
Til højre nederst: Ariel Leader, introduceret i
1958 , men var nok et ”salgsflop”.
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I juli 1958 blev Ariel Leader præsenteret, det var en ret usædvanlig motorcykel
med bl.a. en stelkonstruktion af pressede plader svejset på et centralrør, og et
”understel” til montering af motoren og baghjulets svinggaffel. Motoren var en 2cylindret, totakter, der udviklede 16 hk ved 6.400 omdrejninger pr. minut. Denne
motorkonstruktion var også usædvanlig for en Ariel. Ariel Leader så ud som en
”krydsning” mellem en scooter og en almindelig motorcykel. Markedsføringen af
dette nye produkt kom dog for sent, idet interessen for motorcykler og scootere
var stærkt dalende i 1958. I slutningen af 1959 kom Ariel Leader uden
indkapsling og forskjold som Ariel Arrow Super Sport med 20 hk og en
tophastighed på 120 km/time. På det tidspunkt var Leader og Arrow de eneste
Ariel motorcykler, men inden længe forsvandt de også – sørgeligt!
Fig. 1: Tekniske data for nævnte Ariel motorcykler (excl. Leader og Arrow).
Model
Type
Antal cylindre
Boring/slaglængde/mm
Cylindervolumen ccm
Kompression
Motoreffekt, hk – ved
omdr./min.
Tænder/drivkædehjul
Samme – m. sidevogn
Udveksling
4.gear
(solokørsel)
3. 1. Udveksling
4. gear
(m- sidevogn) 3. 1. Hjuldiameter i tommer
Slangedimension for ”
Samme
bag ”
Længde i tommer / cm
Bredde i tommer / cm
Sædehøjde tommer/cm
Frihøjde i tommer / cm
Vægt køreklar
kg
Benzintank kapacitet l
Olietank kapacitet
l
Tophastighed km/time

4G
O.H.V.
4
65x75
1.000
7,2
42
5.800
26
23
4,18
5,46
7,10
11,07
4,74
6,20
8,05
12,55
56
3,25x19
4,00x18
86/218
27/69
31/79
5,5/14
197
23
3,4
153/160

FH
O.H.V.
2
70x84
646
6,5
35
5.600
24
22
4,35
5,70
7,40
11,55
4,73
6,19
8,04
12,35
56
3,00x20
3,50x19
86/218
27/69
31/79
5,5/14
186
18
3,4
145/153

KH
O.H.V.
2
63x80
498
6,8
28
6.200
21
19
5,18
6,77
8,81
13,72
5,72
7,50
9,72
15,15
56
3,00x20
3,50x19
86/218
27/69
31/79
5,5/14
177
18
3,4
137/145

VH
O.H.V.
1
81,8x95
497
6,8
26
6.000
23
19
4,74
6,20
8,05
12,55
5,72
7,50
9,72
15,15
56
3,00x20
3,25x19
86/218
27/69
31/79
5,5/14
170
18
3,4
129/137
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NH
O.H.V.
1
72x85
347
6,2
18
5.600
19
5,72
7,50
9,72
15,15
56
3,00x20
3,25x19
86/218
27/69
31/79
5,5/14
166
18
3,4
113/121

LH
VB
O.H.V.
S.V.
1
1
60x70 86,4x102
197
598
7,5
5,0
10
18
5.600
4.400
17
23
19
7,00
4,74
8,50
6,20
11,60
8,05
17,50
12,55
5,72
7,50
9,72
15,15
51,50
56
2,75x19 3,25x19
2,75x19 3,25x19
80/203 86/218
27/69 27/69
29,9/75 30/76
5,5/14 5,5/14
122
164
11
18
2,7
3,4
97
105
HØ/15.09.05

De vilde – englændere!
Forfatteren Villy Poulsen har gennemført et
imponerende stykke arbejde med at registrere
og skrive bogen om de engelske motorcykler.
Nogle mærker omtales blot med nogle få ord,
men de kendteste mærker som AJS, Ariel,
BSA, Douglas, Excelcior, Matchless, Norton,
Royal Enfield, Rudge, Triumph og Velocette
får en omtale - med illustrationer, der fylder
mange sider i bogen.
Villy Poulsen begræder, at Triumph er det
eneste engelske motorcykelmærke, der er
tilbage, så bogens 147 sider omhandler
historiske modeller. Denne tragiske udvikling
for alle de andre mærker er en følge af den anden verdenskrigs krigsproduktion,
hvor man m.h.t. motorcykler ikke gik så højt op i avanceret teknik og høje
ydelser, men mere i at producere stabile motorcykler i flere hundredetusinde
stykker. De mange penge, der herved blev tjent, blev sendt til fabrikkernes
aktionærer, i stedet for at blive investeret i udviklingen af tidssvarende maskiner.
Efter krigen blev de engelske fabrikker - med deres forældede maskinpark - ved
med at fremstille simple motorcykler. Den manglende produktudvikling og den
forældede maskinpark var årsagen til, at japanske mærker omkring 1975 pludselig
kørte de engelske over ende. Dermed forsvandt en branche, der med over 700
forskellige fabrikker gennem tiderne har sendt mange tohjulere på gaden.
Det er en lykke, at så mange engelske maskiner er bevaret for eftertiden - ikke
mindst blandt vi veterankørere. Bogen: ”Engelske Motorcykler” af Villy Poulsen,
fra forlaget Classic er på 148 sider og koster 318 kr.
Det er en interessant bog at læse, et nøgternt værk om alle tiders engelske
motorcykler – måske en ide til en julegave?
Nu må man så håbe, at vor tids producenter af
motorcykler - og biler - ikke sover i timen, for nu
kommer kineserne med deres produkter! Jeg har kun
set og hørt motorgangen på en af de kinesiske
motorcykler. Førstehåndsindtrykket er godt, men jeg
har ikke prøvekørt dem og heller ikke læst nogen
prøvekørsler af dem. Priserne er forbavsende lave på
de motorcykler jeg så.
Kilde: JydskeVestkysten / HØ.sept.2005
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John Hoffmanns Autoservice
Darumvej 73
6700 Esbjerg
Tlf. 75 12 65 70
Fax 75 12 65 79
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KØB ----- SALG ----- BYTTE.
Sælges: Til Ford A: 6 gearkasser, 1 motor, forlygter, lygtestænger, 4 kølekapper,
7 rataksler, løse rat, 10 kasser med diverse løse dele, karburatorer,
indvendige pladedele, 1 tank 30/31, 1 tankstol 29, m.m. der sælges som
løse dele eller samlet for 5.000 kr.. Ford Popular motor 500 kr., gearkasse 350 kr.. Andre bilreservedele: Phillips forlygte pærer i 6 volt og 12
volt – 35/35W, og 45/40W type Lucas p.22, fransk BA21D, tysk BA
20S, amerikansk BA 15S, pærerne er nye, men kasserne har fået fugt,
sælges i kasser m. 10 stk.. Tlf. 75132852, e-mail: norgesgade@esenet.dk
Sælges: Scooterdele: 2 Vespa-karrosserier, skærme, forgafler, hjul, motorer, samt
diverse dele, der sælges løse elles samlet for 3.000 kr..
Tlf. 75132852, e-mail: norgesgade@esenet.dk
Sælges: Knallert-reservedele til Diesella, BFC, Velo, Estlender motor, skærme,
stel, hjul, tanke. Tlf. 75132852, e-mail: norgesgade@esenet.dk
Sælges: 2 dæk Avon 450x18- 200 kr. pr stk., 2 dæk: Michelin/pilote 145x400100 kr. pr. stk., brugte men godt mønster.
Tlf. 75132852, e-mail: norgesgade@esenet.dk
Sælges: Morris Marina Coupe, årgang 1973. Står med originale nummerplader,
og er totalt restaureret ude som inde. Kører godt - men skal ses og
prøves! Priside: 60.000 kr. Søren Ring, tlf. 76981212 (efter kl.19.00).
Sælges: Citroen GSA, årgang 1980, 1,3, 5 gear, en kommende klassiker, skal
renoveres men i regulær stand. Pris 3.500 kr..
Henvendelse og besigtigelse: Hoffmanns Autoservice, tlf. 75126570.

Fra bestyrelsen – busture i første halvdel af 2006.
Kan der opnås tilstrækkelig interesse for følgende forslag, vil turene blive
gennemført med VMK og SVK medlemmer som deltagere med flg. rejseplaner:
2-dages tur til Bremen Motor Show 2006.
3. februar 2006: Afgang Esbjerg kl. ca. 15.00 og Vejen kl. ca. 15.45. Spisning
undervejs, overnatning i Bremen.
4. februar 2006: Besøg på Bremen Motor Show 2006, og kl. ca. 17.00 afgang
Bremen, spisning undervejs og med forventet ankomst i Vejen kl. ca. 21.30 og
Esbjerg kl. ca. 22.00. Pris for turen v. 30 hhv. 40 deltagere: 795 kr./725 kr..
2-dages tur til Sjælland.
25. marts 2006: Afgang Esbjerg kl. 09.00 og Vejen kl. 09.45. Der køres til
Vestsjællands Bilmuseum i Høng, og efter dette besøg fortsættes til København,
hvor deltagerne har resten af dagen til fri disposition, overnatning på hotel.
26. marts 2006: Besøg på Sommers Museum i Nærum, og derefter køres der
tilbage til Esbjerg med forventet ankomst kl. ca. 20.00. For at turene kan
gennemføre skal der være mindst 30 deltagere. Pris for turen ved 30 hhv. 40
HØ/oktober 2005.
deltagere: 1.335 kr./1.150 kr. pr. deltager.
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Vestjysk Motorveteran
Harry Ørsted
Golfvej 56
6715 Esbjerg N.

