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Hver tirsdag, kl. ca. 18.00:
Veterantræf på Hovedgaden i Ribe.
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"Sensommertræf" ved Rindsholm Kro, info tlf.
86639044
30.
Aftentur med ledsager til Skjern, afg. Gjesing
Fritidscenter kl. 18.00. Alternativ mødes vi foran
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Lars Nørgård
Ravnsbjergparken 16
6710 Esbjerg V
29449908 - Man. og tors., 16-18
forsikring@vmklub.dk

KLUBBENS NAVN: VESTJYSK MOTORVETERAN KLUB,
FORKORTET VMK.

HUSK AT:

KLUBBENS ADRESSE: FORMANDENS ADRESSE

Meddele adresseforandring til Lars Nørgaard, Ravnsbjergparken 16,
6710 Esbjerg V. Træffes mandag og torsdag på tlf. 29449908, kl. 16.00
til 18.00 eller mail forsikring@vmklub.dk

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.
KLUBMØDER:
Afholdes første torsdag, hver måned, kl. 19.30 -undtagen i januar og juli!
Såfremt intet andet er meddelt afholdes møderne i: Gjesing Fritidscenter,
Gjesinglund Alle 2, 6715 Esbjerg N.
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Forsidebilledet: VMK medlemmerne pakket og klar til hjemturen fra
Bornholm.
Næste VMK NYT: Udkommer i uge 43. Deadline: 1. oktober 2007.
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Aftenturen den 7. juni
2007
Turen startede fra fritidscentret, og så kørte vi ud i den lyse sommeraften. Vi kørte via Bryndum, V. Nebel, Ølufvad, Rousthøje,
Næsbjerg, Skonager til Karlsgårde-værket, hvis skæbne nok bliver beseglet i en nær fremtid.
Karlsgårde-værket blev opført i 1919-1921 efter flere års forberedelse. Vandkraftværket og Esbjergs dieseldrevne Elværk skulle
supplere hinanden, i en tid hvor der var mangel på el. Vandkraftværkets udnyttede i starten kun vandet fra Holme å og ydeevnen var
900 HK. Med 2. verdenskrigs udbrud begyndte en ny trængselstid for Danmarks elforsyningsselskaber. Dieselcentralen i Esbjerg
var allerede i 1938 ved endnu engang at være for lille til trods for sine 6.000 HK ( 4.500 KW). Derfor blev det besluttet at opføre et
dampkraftværk på Esbjerg havn, men bl.a. på grund af krigsudbruddet og tysk besættelse kom værket først i brug i august 1940. En
meget væsentlig del af provinsens elproduktion havde hidtil været baseret på oliedrevet dieselmaskineri, og da olie var en
mangelvare, fik man ikke lov til ret længe at råde frit over sin egen dampcentral, men måtte indgå i et omfattende netsamarbejde
andre kraftværker på Jyllands østkyst. Før ledningsarbejderne til dette samarbejde kom i gang, fik S.f.E. tilbudt et betydeligt
statstilskud til fuld udbygning af Karlsgårde vandkraftanlæg, som et såkaldt ”beskæftigelsesarbejde”. Ved at sige tak til tilbuddet
kunne man øge elproduktionen fra de 2 turbiners hidtidige niveau på 1 mill. kwh årligt til 4-5 mill. kwh årligt ved at installere en
tredje og større turbine – omkring en tredjedel af hvad dieselcentralen i Esbjerg havde kunnet præstere med sine 6.0000 HK.
For at skabe det nødvendige vandmagasin til et fuldt udbygget Karlsgårde-værk, måtte der uføres omfattende jordarbejder, 10 km
kanal mellem Ansager og Karlsgårde, for at få vandet fra Varde å ind i vandkraftanlæggets sø. Disse store jordarbejder medførte, at
der hver morgen under anlægsarbejdet kørte lastbiler fra Torvet i Esbjerg med folk til Karlsgårde – under transporten sad folk på
bænke på det åbne lad. Der var på et tidspunkt beskæftiget 600 personer ved dette projekt. Men som sagt, er dette vandkraftværk
snart historie, idet de 5 mill. kwh værket kan præstere årligt er en meget lille del af den el som Sydenergi skal levere ud til kunderne.
I øvrigt har der gennem årene været forskellige interessekonflikter mellem værkets ejer, sportsfiskerforeninger,
miljøorganisationer, lodsejere, m. fl. om vandet til og fra Karlsgårde-værket.
Parkering ved Karlsgårde.
Deltagerne besigtigede først værket, og så kørtes der videre om
til den nordlige side af Karlsgårde Sø, hvor vi nød den fantastisk
kønne natur, sammen med aftenkaffen.
Dermed var aftenens arrangement slut, og deltagerne skiltes for

at påbegynde hjemturen, der på den første strækning gik
næsten lige i retning af en fantastisk flot ildrød sol, der stod
lige over trætoppene.
Tak til Arne for et godt arrangement.
Tekst/foto HØ

City Autoservice
v/ Birger Busch
Strandby Kirkevej 216
Telefon
75128284
Biltelefon
40331854
Privattelefon 75451501
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Set & Sket
i sommerens løb
Skagen – København løbet den 17. – 19. maj 2007.
I forbindelse med det årlige Skagensløb blev der, som optakt til løbet, bragt forskellige omtaler af arrangementet i Nordjyske
Stiftstidende om personer og maskiner, der deltog i løbet, her følger nogle af dem:
Det er svært at forklare, men det er nok et spørgsmål om frihed – siger Johannes Madsen, en frederikshavner der deltager i
Skagensløbene. Johannes Madsen deltog sammen med sin gamle
AJS fra 1930 i Skagen-København løbet 2007.
Så er der olie nok på den kværn, siger Johannes Madsen, der her
ses i gang med at klargøre den flotte gamle AJS. Hver en skrue og
møtrik er gamle kendinge, hvilket er en del af charmen.

Hos Birgit og Johannes Madsen er året inddelt i 2 perioder:
Tiden før Skagensløbet og tiden efter løbet. Birgit Madsen
har for længst lært at leve med mandens store kærlighed til
gamle motorcykler, og så mener hun i øvrigt, at alle mænd
burde unde sig en hobby.
Inden løbet skal motorcyklen selvfølgelig gøres klar, værktøj
og slæbetov skal i den ene sidetaske. Men også mentalt
fylder løbet meget hos Johannes, og Birgit må bare
konstatere, at ukrudtet langs indkørslen får lov til at være
ukrudt, indtil turen fra Skagen til Herlev er overstået.
Glæden ved denne hobby hænger blandt andet sammen med
et stort teknisk kendskab til alt, hvad der sidder på den
engelske AJS-maskine fra 1930, som med løbet i år har kørt
28 Skagensløb.
Alt for mange glemmer barnets umiddelbare glæde ved at
undersøge ting, men ikke 72-årige Johannes, der er medlem
af Danmarks Veteran Motorcykleklub. Ved et tidligere løb
regnede han for eksempel ud - via hjulets rotation – at
stemplet bankede op og ned 2,4 millioner gange i løbet af et
Skagensløb, hvilket må siges at være godt klaret af en maskine, der har næsten 80 år på bagen. Johannes er udlært mekaniker,
hvilket er en stor fordel, når der skal udskiftes dele eller foretages ændringer på maskinen.
På et tidspunkt havde Johannes 7 veteranmotorcykler – alle køreklare – men nu er han nede på 4 , der alle skal have en køretur med
jævne mellemrum for ellers bliver pakningerne stive – sådan er det med gamle motorcykler.
Johannes mener, han føler sig så dejlig fri på en motorcykel, fordi han koncentrerer sig om kørslen og glemmer alt andet. Ved et
Skagensløb kører deltagerne jo stille og roligt, vi har masser af
mulighed for at nyde naturen. Jo det er hyggeligt at eje sådan en
gammel fyr og nyde den skønne ”tuk – tuk – lyd”, slutter Johannes.
Dermed er hans historie afsluttet for denne gang, men Johannes er
ikke ene om denne hobby, læs den følgende historie.
Hr. og fru Jensen vil ud og se verden.
Et ægtepar fra Sjælland begyndte at køre motorcykel for fem år siden,
og i årets Skagensløb deltog Anna og Preben Jensen – her t.v. - på en
BSA fra 1933. Der deltog 244 gamle motorcykler (alle fremstillet før
1934) i dette 42. løb i en uafbrudt række. Deltagerne i Skagen-løbet
kan frit vælge, om de vil bruge turen til ren afslapning, eller om de vil
forsøge at komme først i mål, så der er plads til alle temperamenter.
Anna og Preben Jensen vil gerne benytte lejligheden til at opfordre
andre ægtepar til at købe en motorcykel og derved få lejlighed til at
nyde friheden, duftene og farverne derude på landevejen. At eje en
gammel motorcykel giver samtidig muligheden for at deltage i bl.a.
Skagensløbet, hvor man møder en masse mennesker. Undervejs bor deltagerne på gode hoteller, og om aftenen får de et glas vin til
maden og måske en øl i baren, inden turen går videre næste dag.
HØ/juni 2007
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En 100 års jubilar

I 2005 blev der i VMK NYT indgående fortalt om Douglas fabrikken, der lå i Kingswood ved starten af 1900-tallet. Da det i år er
100 år siden fabrikken startede med motorcykelproduktion, vil VMK NYT fejre dette med et kort resume af virksomheden.
Fabrikkens ejer, William Douglas, så dengang frem til at kunne introducere det nye transportkøretøj – motorcyklen - i sin fabrik.
Grunden hertil var, at han så denne transport form som et trin væk fra den på den tid meget anvendte og dominerende kraftressource
inden for transportdamp!
William Douglas' søn William Wilson Douglas, kendt af alle som Willie, var ligesom sin far meget optaget af dette revolutionerende to-hjulede køretøj, der også havde offentlighedens. Willie havde siden 1900 været i kontakt med producenter af motorcykler og forbrændingsmotorer. Under et familiebesøg i Midland fik Willie lejlighed til at se produktionen af nogle motorcykler
med navnet Rex. Willie blev også ven med en ingeniør ved navn Joseph Barter, og dette bekendtskab udviklede sig til et samarbejde
i de følgende år. Det var Joseph Barter, der så mulighederne i en to-cylindret enhed baseret på erfaringerne fra bil motorerne, og
Barter's motorprojekt kom til verden med vandret liggende cylindre. I 1906 kom Barter i finansielle vanskeligheder, og på det
tidspunkt var Douglas fabrikken i en nøgleposition, idet den leverede støbegods til Barter's seneste motor.
Douglas tilbød at hjælpe Barter ved at tage Barter og hans nye motorcykelprojekt med ind i Douglas virksomheden i Kingswood.
Joseph Barter skulle være fabrikschef i den nyoprettede motorcykelafdeling. Med denne løsning kom Barter ud af sine
vanskeligheder, og Douglas navnet kom for første gang i 1907 på en tank fra Douglas-fabrikken, som dermed fik skabt sig en tidlig
placering i den nystartede motorcykelindustri. Douglas motorcykelproduktionen fik i modsætning til mange andre engelske
motorcykelmærker lov til at eksistere i 50 år. En af årsagerne til dette var
den store energi og opfindsomhed firmaet brugte på at overvinde de
problemer af teknisk eller finansiel art, der kunne opstå ved
fremstillingen af motorcyklerne. Douglas udviklede også deres
maskiner, så de på mange områder passede godt ind i forretningsområdet med racermotorcykler.
Billederne t.v. viser:
- Første Douglas motorcykel fra 1907 (m. boksermotor på langs i stellet).
- Et indblik i Douglas fabrikken i 1919.
- En 500 ccm Endeavour fra 1935 (boksermotor på tværs i stellet).
- En 600 ccm Aero fra 1938 (boksermotoren igen på langs i stellet).
Herunder:
- Første motorcykel efter anden verdenskrig, en T35 på 350 ccm.
- 2 Douglas mk. 4 pauserer i et skønt engelsk landskab.
- Douglas mk. 5 fra 1951, 350 ccm.
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En 100 års jubilar

Douglas deltog også i de berømte TT-løb,
hvor de ligesom i andre løb fik mange
flotte placeringer. Her runder 2 af deres
maskiner i fornem stil nogle skarpe kurver.

Douglas var under krisen i 1950'erne under pres, men
indtil det sidste forsøgte virksomheden at overleve ved
hjælp af nye produkter.
En licensproduktion af italienske scootere, en 500
ccm ny motorcykel (prototypen ses t.v.), en ny 350
ccm Douglas Dragonfly maskine (ses herunder).
Westinghouse Brake and Signal Company overtog i
1956 Douglas concernen, og i marts 1957 forlod de
sidste Dragonfly fabrikkens samlebånd, og dermed
stoppede al motorcykelproduktion på en fabrik, der
gennem 50 år og 2 verdenskrige havde sat dybe spor i
engelsk motorcykelproduktion.

Efter at Douglas stoppede produktionen,
var det en stor hjælp for ejere af disse
motorcykler, at der eksisterede en klub
for Douglas ryttere, som undertegnede
bl.a. er medlem af.
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En 100 års jubilar

Douglas-navnet er kendt for sin motorcykelproduktion, men inden denne historie afsluttes, vil det være på sin plads at nævne
andre spændende produkter fra virksomheden, som udover støbegods gennem årene bl.a. omfattede stationære anlæg med
pumper, forskelligt byggede truck's, tre eller firehjulede varevogne og sågar en personbil.
Andre Douglas produkter:
T.v.: - Truck's.
T.h.:
- Personbil årgang 1921.
- Varebil.
- Forsøgsprojektet:
”The Dynasphere”
Sidstnævnte projekt til
persontransport kom på
grund af forskellige
tekniske fejl ikke i
produktion. Bl.a. begyndte
den indvendige kabine at
rotere, når der blev givet for
meget gas.
Med Douglas virksomhedens ophør forsvandt
en af Englands mindre,
men spændende virksomheder, der har været med
til at skrive landets
industrihistorie.
HØ/juni 2007
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Besøget på Poul la Cour
Museet

Kl. 18.00 den 2. august startede kolonnen af biler og motorcykler med Arne som guide. Fra Gjesing Fritidscenter gik turen ad den
gamle hovedvej 1 til Askov, hvor vi skulle besøge Poul la Cour Museet. Efter turen gennem vort skønne Vestjylland ankom vi i
spredt orden til museet, (ja, nogle nåede endda slet ikke frem - uha). På museet blev deltagerne modtaget af A. Wienberg, der viste
rundt og fortalte om museet.
Museet er måske ikke særligt kendt ude i befolkningen, men det har været meget aktivt m.h.t.
udviklingen på flere områder. Flere opfindelser blev gjort her, bl.a. var man ret tidligt i gang
med vindenergien, forbedring af telegrafien, o.m.a..
Den store møllebygning i Askov - Forsøgsmøllen som den oprindeligt hed – er opført i 1897..
Møllebygningen er tegnet af arkitekten P. V. Jensen-Klint, der er bedre kendt som
Grundtvigskirkens arkitekt. I dag mangler selve møllen med vingerne, men man fornemmer
alligevel historiens vingesus.
Her foregik nemlig for omkring
100 år siden en forskning, der
har været med til at etablere
grundlaget for den danske
vindmølleindustris førende
stilling på verdensplan.
Manden bag denne forskning
var opfinderen Poul la Cour
(1846-1908), og han kan uden
overdrivelse karakteriseres som
Danmarks ”Edison”.
Poul la Cours Kratostat
I midten af 1870'erne opfandt la
Cour en måde, hvorpå mere end
tyve telegrafister kunne sende samtidigt på samme linie. Den rigtige
Edison havde fået udviklet en firefoldstelegraf, men la Cours
opfindelse var altså fem gange bedre!
I 1878 blev la Cour højskolelærer ved Askov Højskole og begyndte her
at eksperimentere med vindkraft – og metoder til oplæring af energi i
form af brint.
Et problem var møllernes ujævne gang, men la Cour opfandt den
såkaldte kratostat, ordet betyder ”kraftjævner” og kratostaten kunne
stabilisere en mølles ujævne gang, så møllen f.eks. kunne trække et
elproducerende dynamo apparatet er vist her til venstre.
Opstilling til forsøg i vindtunnel
Et andet problem var vindstille, hvor vindmøllerne ikke kørte.
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Besøget på Poul la Cour
Museet
Her arbejdede la Cour på at adskille vand i ilt og brint ved
hjælp af den strøm, der blev produceret i blæsevejr og ville
så udnytte den kemiske energi, der lå i ilten og brinten.
Begge dele kunne nemlig forholdsvis nemt opbevares i
beholdere, hvorimod det var svært at opbevare elektricitet.
Til at adskille ilt og brint opfandt la Cour et elektrolyseapparat, der var de samtidige åpparater overlegent, og den
første belysning på Askov Højskole blev etableret med
brintlys, den såkaldte knaldgas.
I 1896 gik la Cour i gang med at konstruere den mølle, der
mest effektivt tapper vindens energi, og i fortsættelse heraf
blev der etableret et lille elektricitetsværk, der eksisterede
fra 1902 til 1958. Fra 1903 uddannede man på Forsøgsmøllen elektrikere, der kunne etablere sådanne, små
elektricitetsværker på landet, og i løbet af de næste fem år
blev der opført 95 anlæg, hvoraf de 32 var vinddrevne.
Herover: Der lyttes til A. Wienbergs foredrag.

I 1929 brændte selve møllen, der var af træ, og afløseren
blev en ny mølle på jernstativ, opstillet på en ottekantet,
støbt overbygning oven på møllebygningen fra 1897. Den nye mølle var en såkaldt ”vindmotor”, der kunne producere dobbelt så
meget strøm som forgængeren. Vindmotorens jernstativ rustede imidlertid, og i 1968 blev det taget ned, hvorefter et lille
observatorium indtog pladsen. På baggrund af la Cours banebrydende forskning stillede den danske vindmølleindustri midler til
rådighed for køb af møllen, som derefter blev overdraget til ”Poul la Cour Fonden”, der herefter står for de fremtidige planer med
museet.

En anden forsøgsopstilling i museet.

På museet blev der ret tidligt gjort mange forsøg med cykler
med påmonterede motorer .

Efter den spændende guidning rundt, hvor deltagerne på udmærket vis fik indblik i et område, der for de fleste var ret ukendt, og
dermed var endnu en spændende VMK-aften slut.
Tak til Eli Mortensen, Arne Høeg og A. Wienberg for en fin aften.
Foto/tekst: CH/HØ-03.08.07

Fortvivl ikke Havde du ikke mulighed for at deltage i VMK-turen den 2. august til Poul la Cour Museet i Askov,
så har du nu chancen for at deltage i VMK' sidste spændende tur i år, som finder sted den 30. august, med afgang fra
Gjesing Fritidscenter kl. 18.00, og med alternativ mulighed for tilslutning på banegårdspladsen i Skjern kl. 19.00.
Turen er med ledsager.
Denne aften vil en lokal guide føre os rundt i det store Skjern-Ådal projekt, samtidig med, at han fortæller om dette
gigantiske projekt, der blev gennemført i flere etaper.
Husk at medbringe egen forplejning.

gå ikke glip af denne aften!
VMK NYT 32. årg.
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Bilens opbygning

Ved en bils konstruktion er der mange enkeltdele, der
indgår i opbygningen af bilen. Især de større komponenters placering i chassiet/karrosseriet får afgørende
betydning for bilens køreegenskaber.
Sammenbygningen af motor, kobling, gearkasse, kardanaksel og bagtøj kan ske på mange måder, som vist
nedenfor, hvor a er den mest udbredte.

i og k) Optimalt motorarrangement. udskridningstilbøjelighed end g – ellers som
dette (eks. Folkevogn, Renault 4, Fiat 600).
Kilde: Bil og Motor, Politikens Forlag 1962 / HØjuli.07

John Hoffmanns Autoservice
Darumvej 73
6700 Esbjerg
Tlf. 75126570, Fax. 75126579
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NØRREGADE 71
6700 ESBJERG
TLF. 75450899
FAX: 75452543

VI HAR ALT I
KONTORARTIKLER
&
VIN

e-mail: fp@froekjaerpapir.dk
Besøg os og vor vinkælder.
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i og k) Optimalt motorarrangement. udskridningstilbøjelighed end g – ellers som
dette (eks. Folkevogn, Renault 4, Fiat 600).
Kilde: Bil og Motor, Politikens Forlag 1962 / HØjuli.07

VMK NYT 32. årg.

Side - 12 -

Nr. 241, august 2007

Reklamer

VMK NYT 32. årg.

Side - 13 -

Nr. 241, august 2007

MG - Rover
hjemme igen
Fra Skive Folkeblads Weekend 9.-10. juni 2007
bringes dette indlæg af Christian Schacht,
Dagbladenes Bureau.
Det har været relativt stille i de britiske MG-lokaler,
efter at kinesiske Nanjing Automobile Company
(NAC) overtog dele og produktionsudstyr fra MG
Rover og flyttede det til Kina.
Der startede produktionen i marts i år, men NAC
lovede samtidig at relancere MG til det europæiske
marked med produktion på den gamle engelske
fabrik i Longbridge.
Ejere af tidligere MG-modeller i TF og Z-serien er
sikkert glade for, at produktionen starter igen. Det
vil øge trygheden for reparation og reservedele, og
MG-ejernes egen klub har deltaget i diskussionen
med fabrikken for at sørge for, at nye modeller vil
være tro mod mærkets kultur.

Indtil videre er forventningerne dog beskedne. NAC baserer sin Longbridge-satsning på, at de skal lave 15.000 biler om året, og det
vil give hundredvis af nye jobs. Men det kræver, at især englænderne rent faktisk vil købe bilen. Der findes mange, som mener dette
er vel optimistisk, siden MG-TF fremstår i nærmest identisk dragt, som ved den første introduktion for 12 år siden. Desuden er årets
sommer på vej mod løvfald, inden de første MG'er
løber af samlebåndet.
Det er næppe sandsynligt, at fabrikken nogensinde
kommer tilbage til forne tiders styrke, men
kineserne investerer i et forskningscenter, som
skal placeres i nærheden af produktionsfaciliteterne, og der skal engelske og kinesiske
ingeniører arbejde på fremtidige modeller.
Vor udsendte medarbejder i Shanghai har sendt
disse billeder af den nye ”Kineser-Rover 75” hjem
til VMK NYT.
Det er tydeligt, at Nanjing Automobile Company
NAC gennemfører spændende, tekniske
modificationer og opdateringer af MG og Rover
bilerne.
Umiddelbart ser samlingerne ved karrosseriet ud
til, at forarbejdningen er på et acceptabelt niveau,
men hvordan kvaliteten totalt set er skal vise sig,
når modellerne kommer til Europa.
Det gamle logo på Roveren er ændret, ligesom
fronten er ændret for at leve op til tidens trend med
et stort ”hajgab” i snuden. Det øvrige karrosseri
incl. bagpartiet har heller ikke undgået de
kinesiske designeres bestræbelser på at forme den
nye/gamle Rover. Om køberne så vil synes om det
nye design, bliver også en anden og spændende,
vigtig faktor.
HØ/10.juli 2007.
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Servicering af trailere - så
- Renovering
- Reparation
- Ændring
- Etc.

Velkommen til -

- Diner Transportable
- Festmiddage / Familiefester
- Helaftensarrangementer
Kontakt os på Guldagervej 72
eller tlf. 75460668 / 28441503
www.eventkokken.dk
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Deltagende medlemmer fra VMK.
Jørgen Friis Knudsen
BMW 1802 årg. 1972

Søren Peter Møller
Nimbus årg. 1947

Helge Hansen
NSU Max årg. 1953

Pia Hansen
BMW R69S årg. 1967

Fredag d. 6 juli kl. 10.00 mødtes vi for at gøre klar til en hektisk weekend. 3 stk. MC med sidevogn blev stillet på
traileren, de fylder godt, NSU med sidevognshjul på ekstra beslag i front og Nimbus hvilende på bundkarret og
med forhjulet ud over bagkanten.
Omkring kl. 14.00 forlod vi Esbjerg med kurs mod
Køge, turen gik stille og roligt med små pitstop under
vejs. Ved 19.30 tiden landede vi i Køge og da der ikke
var åbnet på terminalen efterlod vi køretøjerne på
havnen og gik en tur op i byen, for at finde et sted hvor
vi kunne indtage lidt proviant.
Kl. 20.13 ringede min mobiltelefon og det var en meget
høflig herre der spurgte om jeg skulle til Bornholm,
dertil kunne jeg kun svare ja.
Derpå spurgte han om jeg ville have MC'erne med og
igen måtte jeg bekræfte, han spurgte yderligere om jeg
kendte til en grøn bil og svaret var det samme.
Så syntes jeg, sagde han, at du skal flytte køretøjerne, for de holder for tæt på skinnerne og jeg skal forbi med et
tog. Så kan det være at det lange ben kunne komme forrest og kursen blev sat mod havnen og vores køretøjer. Da vi
kom ned på havnen stod den flinke mand der endnu og jeg spurgte ham om det var noget der skete tit, at han
kontaktede folk der holdt for tæt på skinnerne. Nej sagde han, det er første gang at det sker og det er kun fordi at
jeg selv har en gammel MC'er ellers plejer jeg bare at skubbe dem væk med toget og så er det op til folks egen
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forsikring at klare følgerne. Vi spurgte så hvordan han havde fundet frem til mit mobilnummer. Vi havde
tilfældigvis billetten til færgen liggende på forsædet og der stod både navn og adresse, så kunne oplysningen klare
resten, vi er meget taknemmelige for at der er andre end os der har en lidenskab for veterankøretøjer.
Efterfølgende sørgede vi for at lægge et skilt i forruden med telefonnummer på hvis bilen skulle holde i vejen.
Vi ankom til Bornholm lørdag morgen kl. 6.00 og kørte direkte i til campingpladsen i Åkirkeby, hvor vi havde lejet
hytter. Der fik vi sadlet om til veteranerne for at køre til Rønne, hvor vi skulle mødes med alle de andre
”veteraner”, der var tilmeldt 205 køretøjer i alt og 200 kom til start.
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Kl. 8.30 gik starten, køretøjerne blev sendt af sted med 1 minuts interval og alle køretøjer med lige startnumre blev
sendt nord om og de med ulige numre ”deriblandt os” blev sendt syd om. Eftersom at vi var blevet tildelt
startnumrene 199, 201, 203 og 205 hørte vi til de sidste der skulle af sted, det var næsten 2 timer senere.
Der var 8 poster på ruten og fælles for dem alle var at man skulle have så få point som mulig. Der var lagt stor
opfindsomhed i opgaverne, f.eks skulle man med en spand over hovedet og et spyd i hånden. ramme midten af en
skive der hang vandret over hovedet, et sted skulle man med en snor rejse et hjul op på højkant og et andet sted
skulle man få en kugle gennem 2 gryder med hul i ned i en tredje. Løbet var sat til at skulle vare 6 timer med de
indlagte spisepauser og der blev uddelt point for den tid man havde brugt mere eller mindre. Det var en pragtfuld
tur rundt på øen langs kysten. Vejret vidste sig fra den pæne side og solen kom også frem af og til. Om aftenen var
der spisning og underholdning af bl.a. mavedansere, og der var præmieoverrækkelse til de 6 der havde fået færrest
point.
Søndag morgen, var der samling af alle køretøjerne igen, her var der god tid til at gå rundt og se på alle de flotte
veteraner. kl. 11.00 blev vi sendt af sted i grupper med en lokal guide, der førte os rundt i den smukke natur for til
sidst at ende i Åkirkeby hvor der var frokost til alle ”2 røgede sild med sol over Gudhjem”, her sluttede turen.
Resten af søndagen brugte vi på at køre lidt rundt på øen for at se nogle af de skønne steder inden vi skulle med
færgen hjem igen. Det er absolut ikke sidste gang at vi skal deltage i løbet, men næste gang vil vi nok sætte lidt
flere dage af til det.

MOR’S BIKE’S
v/ Anne Grethe Corvinus
Gl. Landevej 16, Lindved, 7100 Vejle.
Tlf. 4575851681, Fax. 4575851564.
mors.bikes@mail.tele.dk - www.mors-bikes.dk

For at følge med udviklingen er vi begyndt at importere italienske motorcykler såsom Ducati, og Laverda. Men det er –
og vil altid være – de klassiske, engelske motorcykler – eks. Triumph, BSA, Norton, Velocette, Vincent, Ariel, Royal
Enfield – som udgør størstedelen af vort program. Vi skaffer alt i reservedele. Vi udfører alle former for reparation,
renovering og servicering af engelske/italienske motorcykler,
Vi gir dig den tid – og service – du har behov for!
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Vestjysk Motorveteran
Harry Ørsted
Golfvej 56
6715 Esbjerg N.

