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FORKORTET VMK.

KLUBBENS ADRESSE: FORMANDENS ADRESSE

VMK's HJEMMESIDE:

FORMÅL:

ORGANISATION:

KLUBMØDER:
-undtagen i januar og juli!

At fremme interessen for veterankøretøjer af teknisk-historisk
interesse.

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

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

www.vmklub.dk

BESTYRELSEN: VMK NYT:

INDHOLDSFORTEGNELSE:

Officielt organ for Vestjysk Motorveteran Klub - udkommer i februar, april,
juni, august, oktober og december. Deadline er den 1. de pågældende
måneder.
Indlæg til bladet kan sendes til VMK's adresse. Medlemmer, annoncører
og div. samarbejdspartnere er velkomne til at levere stof til bladet..
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116 Svend Thorø, Sønderbyvej 14, 6740 Bramming
128 Brian Lorentsen, Skolegade 18, 6650 Brørup
130 Ole K. Christensen, Østparken 80, 6840 Oksbøl
142 Knud N. Olsen, Mejlbyvej 5, Stadil, 6980 Tarm
164 Per Larsen, Gl. Skolevej 17 2 th., 7400 Herning.
170 Kristian Jensen, Bredgade 29 st., 6830 Nr. Nebel

: Disse flotte, ældre køretøjer er taget af vor udsendte
medarbejder Lars Ørsted i Motueka på New Zeeland , hvor der den
17.02.2008 var veterantræf.

Udkommer i uge 26, deadline den 1. juni 2008.

Motorcyklens bestanddele 1. del

Indholdsfortegnelse 1984 - 1989
KØB-SALG-BYTTE

VELKOMMEN TIL DE NYE MEDLEMMER:

AKTIVITETSKALENDER FOR 2008:

HUSK AT:

- Meddele adresseændring til Jørgen Lind, Edelsvej 30,
6700 Esbjerg, tlf. 7516 4114, mail: jlind@esenet.dk

Forsidebilledet

Næste VMK NYT:

Som tidligere meddelt ophørte VMK's samarbejde med forsikringsse-
lskabet Runa pr. 1. januar 2008. Som en følge heraf fik flere VMK med-
lemmer i marts måned en meddelelse fra selskabet om, at man ikke
mere ønskede os som kunder. Flere VMK medlemmer har efterfølgende
meddelt, at de har skiftet til et andet selskab, og derved fået bedre og
billigere forsikringer – så tak til RUNA.
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Klubmøde: På motorcykeltur gennem bl.a.
Baltikum v. Børge Burgård..
Aftentur med Lars Nørgård som guide,
afgang fra Gjesing Fritidscenter kl. 18.00
"Ribe by Night", se yderligere information side 7
Oldtimerløb, Gråsten.
Køredag sammen med Tønder Veteran Klub.
Stumpemarked - biler og motorcykler, Jysk
Automobilmuseum, Gjern.
Englændertræf i Løgumkloster.
Klubtur til Sillerup Mølle, afg. Gjesing Fritidscenter
kl. 18.00, info: 75153482. se yderligere information
side 7
Aftentur til Ribe.
Smedeløb i Lem.
Vadehavsløb 2008, Tønder, mere info senere.
Ringkøbingløbet - 40 år m. veteranløb, m.m.
Klub/Klubtur.
Sensommertræf – Rindsholm kro.
Klubmøde.
Veteranbiltræf, Jysk Autom.Museum, Gjern.
Fællesmøde VMK/DVK.
Bil & Brugtmarked i Fredericia.
Stumpemarked i Herning.
Klubmøde.
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Klubmøde den 6. marts
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Med formandens velkomst til de mange fremmødte, og en
orientering om manglende kontingentindbetalinger,
Esbjerg Veteranløb 2008, VMK's deltagelse ved Ribe By
Night d. 30.05.08, og måske med nogle biler ved Esbjerg
Tekniske Gymnasiums undervisning, afskeden med RUNA,
og næste møde generalforsamlingen den 3. april, startede
aftenens møde. Aftenen blev forsødet med klubmestrenes fine
lagkager til kaffen.
Derefter fik aftenens foredragsholdere Ole Rotbøll og Ole K.
Christensen ordet, og de tog med ord og billeder os med på en
spændende tur til det sydlige England. Turen har været omtalt i
VMK NYT nr. 244.

De 3 motorcykel par der deltog i turen var: Anna og Kjeld
Jensen, Alslev, Lena og Ole K. Christensen, Oksbøl og så
Marie og Ole Rotbøll, Nr. Nebel, der i september 2007 havde
været på denne tur.Anna og Kjeld Jensen kunne desværre ikke
deltage i aftenens møde, da de var på ferie på New Zealand.
Turen har som nævnt været omtalt i VMK NYT nr. 244, så her
blot nogle råd, facts og anbefalinger, som de 2 x Ole gav fra sig.
Det var eks. en god planlægning inden man tager af sted,
afstemning af deltagernes ønsker og forventninger til turen, og
ikke mindst en vurdering / afprøvning af om den lille gruppe
kan trives i et socialt samvær under turen.
Overnatningsstederne var ikke alle 5 – stjernede, men vi fik
mange gode oplevelser undervejs, og fik set noget af det
smukkeste England, samt mange spændende seværdigheder,
eks. The National Museum i Beaulieu, New Forest Heden,
Sammy Millers motorcykelmuseum, fængselsområdet

på Dartmoor Heden og naturopretningsprojektet ved Clovelly,
o.m.a..
De 2 x Ole gav mødedeltagerne en så spændende beretning om
deres tur, at mange af de tilstedeværende, blev fristet af det
sete og hørte. Efter deres indlæg fik de en velfortjent klapsalve
af forsamlingen.

Tak til Ole Rotbøll og Ole K. Christensen for deres spændende

beretninger i VMK NYT og ved dette møde.
HØ/8.03.08

Øverst ses de 2 foredragsholdere, og nederst er Ole Rotbøll i
gang med at fortælle om turen.

Her er billeder fra turen, men se flere i VMK NYT nr. 244.

Efter kørsel i den forkerte side og på de smalle veje var det rart
med nogle indlagte hvilepauser.
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Motorcyklens rolle i de to
verdenskrige i det tyvende

århundrede

De 2 verdenskrige i første halvdel af det tyvende århun-
drede lagde store dele af Europa i ruiner, og førte mange
tragedier med sig. Motorcyklen spillede en vigtig rolle i
disse krige. I den første fra 1914 til 1918, havde dette to-
hjulede køretøj en større rolle end i den anden fra 1939 til
1945, fordi der i mellemkrigsårene var sket en kolossal
udvikling indenfor motoriserede køretøjer, og derfor var
kommet mange andre køretøjer på markedet.

Verdenskrigen 1914 – 1918.
I 1914 myrdedes ærkehertug Franz Ferdinand i Sarajevo,
hvilket gav anledning til at Østrig angreb Serbien i juli 1914.
Tyskland bakkede Østrig op og Rusland støttede Serbien. I
forbindelse med invasionen i Belgien kom Frankrig og
England ind i den nu erklærede krig. Der opstod 2 parter i
krigen: Tyskland, Østrig , Tyrkiet og Bulgarien som den ene
part – kaldet ”Centralmagterne”, og Frankrig, Rusland,
England, Belgien og Serbien - som den anden part kaldet ”De
allierede”. Begge blokke anvendte motorcykler, og det var
køretøjer, opbygget efter den gryende teknik indenfor denne
industri. Men krigen gav erfaringer, der bragte disse tohjulere
et stort skridt videre i udviklingen. Simms motorkøretøj var
et af de første eksempler på en slags motorcykel maskine
anvendt af den engelske hær.
Tyskerne mente, at en gruppe armerede motorcykler kunne
køre foran de fremadrykkende tropper og dermed besætte det
okkuperede landområde, indtil fodfolket ankom. De
primitive maskiner sammen med den kendsgerning, at det var
nødvendigt for motorcyklisterne at gøre stop for at åbne ild fra
de påmonterede geværer, gjorde ideen urealistisk, og tyskerne
måtte opgive eksperimentet.
Kavaleriet så til først i morskab og så i rædsel efterhånden
som motorcyklisternes popularitet steg. De tidlige pioner-
maskiner var ingen konkurrent for en god og dygtig
kavalerist, men med udviklingen af motorcyklerne i militæret
blev kavaleri officererne bange for deres fremtidige karriere,
og brugte derfor enhver lejlighed til kritik af motorcyklerne.

Omkring 1910 blev motorcyklernes kunnen demonstreret ved
militærmanøvrer, og det var begyndelsen til, at militæret
udover hele verden tog dette nye våben til sig. Med
muligheden for et ekstra salg kappedes flere motorcykel
fabrikanter med hinanden for at få de lukrative ordrer fra
staten, især da det trak op til krig. Scott, Triumph, Douglas,
BSA, Sunbeam og Phelon & Moore var i konkurrence med
hinanden om disse ordrer.

På det europæiske fastland var det tyske NSU, belgiske FN
og østrigske Puch, motorcykler der var favoritterne. I USA
var det Indian og Harley Davidson, der var et oplagt valg med
deres store V twins, som allerede blev anvendt af politi og
civile.
I krigen brugte englænderne mest Triumph, Douglas, P & M,
Clyno og Sunbeam motorcykler, og tyskerne brugte NSU og
Wanderer maskiner, franskmændene Renè Gillets, østrigerne
Puch og italienerne Bianchi sammen med andre mærker.
England forsynede også den russiske Czar med maskiner bl.a.
Rover og Premier. En forsendelse med 250 Premier sank i
Nordsøen på vej til Rusland.

Mange af de indkaldte motorcyklister var motorcykelentusi-

Et armeret Sim motorkøretøj demonstreres i 1899.

Øverst: En ordonnans på en Douglas maskine, som der blev
leveret 25.000 stk. af. Triumph model H, nederste billede,
blev der til de allierede leveret 30.000 stk. af.

Engelske skytter er herover klar til aktion med Vickers
maskingeværer monteret på Clyno V-twin. Solomaskinen er
en Triumph.
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aster inden krigen brød ud, og nogle medbragte endda deres
civile maskiner, når de mødte til den militære tjeneste.
Motorcyklisternes påklædning var langt fra det vi kender i
dag, så det kunne være et barskt job at køre en motorcykel
under de givne betingelser med krigsforhold og til tider
ubehagelige vejrmæssige betingelser. Beklædningen gav
ikke megen beskyttelse til disse soldater, hverken mod krudt
og kugler eller vejret. Styrthjelme var ikke kendt endnu og
om vinteren brugtes ofte en beklædning, der mindede om
fiskernes oilskinstøj – som oftest en kappe, motorbriller og
handsker i en form for imprægneret læder.
Motorcyklerne skulle også smøres, og med en på tanken
monteret håndpumpe måtte motorcyklisten for hver 5–10 km
med nogle pumpeslag sørge for at maskinen blev smurt.
Dækkene var pumpet op til et højt tryk for at holde dem på
fælgene, og så var der acetylengaslygter på motorcyklerne.
Den store mangel på sikkerhedsudstyr opvejedes til dels af, at
motorcyklerne dengang ikke vejede mere end op imod 100
kg, og kørehastigheden var under 65 km/time.
Som for alle andre soldater var det også for motorcyklisterne
farligt at være ved fronten, men derudover havde de faren ved
at køre på veje der på grund af artilleribombardementer havde
huller eller nedfaldne telefonledninger i hovedhøjde - begge
dele svære at se i mørke og med acetylenlygter.

Ved krigens udbrud var sidevogns motorcykler med påmon-
terede maskingeværer meget udbredt, bl.a. byggede Scott en
maskine med en udrustning, der muliggjorde, at skytten
kunne skyde mens motorcyklen bevægede sig, men modellen
blev ikke rigtig anerkendt på grund af faren for egne troppers
sikkerhed. Motorcyklerne med sidevogn blev også brugt til
andre opgaver, eks. ambulancetjeneste og til mange andre
transportopgaver, men det var alligevel solomaskinerne, der
udgjorde hovedparten af militærmotorcyklerne hos begge
parter i krigen.
Premier byggede i 1915 prototypen på en ny to-takts twin på
322 ccm, men der kom aldrig en egentlig produktion i gang af
maskinen. Dette projekt var det sidste Premier's produkt fra
virksomheden i Coventry, og kort tid efter krigen blev
fabrikken solgt til Singer.En anden nyhed var en 90 graders V-
twin fra Phelon & Moore, Cleckheaton i Yorkshire, der også
leverede nogle encylindrede til det engelske flyvevåben under
krigen, men som ved Premier kom der aldrig en rigtig
storproduktion i gang.

Triumph fabrikkerne i
Coventry leverede 30.000
model H maskiner og
Douglas fabrikken 25.000

maskiner til de allierede tropper. Fordi de allierede tropper
aftog så mange motorcykler, rullede der endeløse rækker af
maskiner af produktionslinierne hos Triumph og Douglas
fabrikkerne. Andre engelske mærker supplerede med deres
maskiner heriblandt BSA, Rudge, Sunbeam, Ariel, James,
Norton, New Imperial, Royal Enfield, Rover og Premier. I
november 1916 forbød forsyningsministeriet produktion af
motorcyk- ler til civilt brug. England producerede 147.904
motorcykler og eksporterede 10.979 under krigen.
Den belgiske Herstal fabrik producerede ikke mange motor-
cykler under krigen, men koncentrerede sig om våbenpro-
duktion, Sveriges Husqvarna, Eysink fra Holland, Bianchi og
Frera fra Italien, Peugeot og Terrot fra Frankrig var heller ikke
blandt hovedleverandørerne af motorcykler til de allierede i
Europa. I 1917 kom USA tropper de allierede til hjælp og de
havde Excelsior, Indian og Harley Davidson motorcykler
med.
NSU fabrikkerne producerede til militæret 3 hovedmodeller:
En letvægts, 190 ccm, 4-takts, encylindret; en 499 ccm, V-
twin og en 7-9 HK, V- twin. NSU modellerne var pålidelige og
lette at håndtere i felten, og derfor vellidt blandt deres ryttere.
Wanderer, hvis produkter inden krigen havde et godt ry m.h.t.
kvalitet, byggede både encylindrede og V-twins 4-takts
solomaskiner til det tyske militær. Maskinerne med avanceret
design og motorer for entusiaster gjorde lykke hos de soldater
der skulle bruge dem. Puch fremstillede 2 små maskiner til det
østrigske militær, men også andre mærker blev anvendt af
centralmagterne.

I den godt 4 år lange
krig, deltog mere
end 70 mio. soldater
og heraf blev ca. 10

mio. dræbt og ca. 20 mio. såret.
Ved krigens afslutning var der meget landbaseret
krigsmateriel rundt omkring tanks, last- og personbiler,
kanoner og motorcykler. Der var helt nye ubrugte

Ordonnans på ødelagt vej og med dårligt lys på maskinen.

T.v.: Tysk ordonnans ved sin 4 ½ hk. V-twin Wanderer.
T.h.: 2 Ordonnanser nyder en påuse væk fra deres

ukomfortable motorcykler.

En historisk grænse-krydsning med denne  første
amerikanske soldat,
der på en  Harley
Davidson kører ind
i Tyskland.
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motorcykler, andre med et meget tidligt design, andre igen
med skader, og så var der de helt ødelagte. Motorcyklerne
blev samlet på forskellige steder i Europa og solgt. Nogle
returneredes til fabrikkerne eller til forhandlere, og endelig
var der nogle, der fjernedes af andre interesserede.

Hermed slutter minihistorien om den første verdenskrig.
Motorcyklernes rolle i den anden verdenskrig vil blive bragt i
VMK NYT nr. 246.
Kilden til disse indlæg er: Bogen The Illustrated Encyclope-
dia of Motorcycles, edited by Erwin Tragatsch, - frit oversat af
redaktøren – og internettet WW1. HØ / 1.02.2008

Nogle elsker duften af ny bil,
og så er der andre, der gerne
snuser til en gammel bil. Til
sidstnævnte er der nu hjælp i
form af et omvendt ”Wunder-
baum”, der skal give sanserne
en ny dimension i den gamle
bil. Tingesten hænger man op i
b i l e n d i n g l e n d e u n d e r
bakspej- let som de kendte
Wunder- baum. Tingestens
pris er 35 kr. kr. i England.
Mere herom på
www.liquidleather.com

Kilde: JyllandsPostens Tour
d.22.02.08 / HØ.Ak ja: Gammel bil duft.

Motorcyklens rolle i de to
verdenskrige i det tyvende

århundrede

Vil du med på en spændende klubtur til Sillerup Mølle ved Haderslev?

"Ribe by Night"

Den 15. juni afholdes der ”Mølledag” på Sillerup mølle. Der males mel, bages brød, m.m.. Derudover vil der blive lejlighed til
at besøge et motorcykelmuseum. Medlemmer fra bl.a. Dansk Veteranbil Klub vil også møde op. VMK medlemmerne kører fra
Gjesing Fritidscenter den 15. juni, kl. 8.00, og his du vil på denne spændende tur, kan du få mere information ved turens guide
Poul Erik Jensen, Ådalshaven 38, 6710 Esbjerg V, tlf. 75153482, mobil 24810780, e-mail: poul.erik.jensen@esenet.dk

Har du lyst og tid til at deltage i en aftentur den 30. maj til ovennævnte arrangemet, med afgang fra
Gjesing Fritidscenter kl. 17.00 - og forventet hjemkomst kl.ca. 21.00.
Så tilmeld dig hos Harry Ørsted, tlf. 75127776/mob. 40887776, senest den 23. maj.

Vil du med på en spændende klubtur til Sillerup Mølle ved Haderslev?

"Ribe by Night"
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I Jyllands Postens tillæg Tour den 11. januar 2008 har Claus
Worup følgende indlæg om Saab Sonett.

Anden generation af Saab Sonett var med sin karakter af
klassisk mini-Ferrari seriens smukkeste.
”At köra Saab Sonett var att köra sportbil. Fjädringen var
styv och bilens krängninger i kurvorna nästen omärkbara,
även när det gick undan i raskt tempo”
Skrev svenske Gunnar A. Sjögren i bogen ”Bilar på Saab-
vis”. Han ved, hvad han taler om – Sjögren var selv blandt
konstruktørerne bag den lille sportsvogn Saab Sonett.
Fronten ligner en klassisk Ferrari, men teknikken er noget
mere beskeden. Til gengæld er en Saab Sonett næsten så
sjælden som de italienske eksotikere. Og kønnest i den lille
serie var uden diskussion anden modelgeneration, Sonett 2
En af dem, et mageløst flot eksemplar fra 1969, har et godt
hjem hos Jesper Olsen i Sabro. I løbet af de sidste syv år har
hans fine Sonett-restaurering indbragt masser af præmier i
klubregi i både ind- og udland, inkl..den danske Saab V4 &
Sonett Klub Danmark, som Jesper Olsen selv er formand for.
Første Sonett-generation var en lille roadster i stil med
Porsche Speedster, men den kom aldrig ud i virkeligheden.
Det gjorde derimod Sonett 2. De første 28 blev bygget i 1966
og yderligere 230 året efter. Bilen var bygget op i glasfiber
omkring en stålramme, og med vanlig svensk sans for
sikkerhed havde den en indbygget styrtbøjle.
Maskinen var en beskeden trecylindret to-takter med 60
heste. Den gav en topfart på 150 km/time og en acceleration
fra 0 – 100 km/time på 12,5 sek.. Senere kom V4 motoren som
fra Ford Taunus til – som i Jesper Olsens eksemplar. Den
større motor med 65 heste gjorde det nødvendigt med en
ordentlig macho-bule i motorhjelmen, let forskudt, så den
ikke generede førerens udsyn.
Ford-maskinen øgede topfarten til 160 km/t.
Det satte også mere skub i efterspørgslen. I 1968 blev der
bygget 500 stk., fulgt af andre 640 året efter.

Som et kuriosum blev der i 1968 solgt to Sonett til den lokale
forhandler i det daværende Tjekkoslovakiet, den ene til en
racerkører, den anden til AZNP, Automobilovè Zàvody
Nàrodni Podnik i Mlada Boleslav.AZNPkopierede Sonett'en,

så den kom til at danne basis for en prototype, Skoda 1100 GT.
Saab Sonett 2 blev i 1970 afløst af den mere skarpkantede
Saab Sonett 3 med klaplygter, udført af italienske
Carrozzeria Coggiola i samarbejde med GunnarA. Sjögren.
Den sidste Sonett blev bygget i 1974. Det var en af de biler,
der blev aflivet på grund af de skrappere udstødningsnormer i
U.S.A., som var det vigtigste marked. Alt i alt blev der bygget
godt 10.000 Sonett 2 og 3.
Navnet Sonett var en form for sammentrækning af noget, som
Saab konstruktøren Rolf Melide kom til at sige en dag. ”Så
närt den är”, altså ”sikke smuk den er”.

Bogen SPORTS CARS, Classic Era, med Rob de la Rive Box
som forfatter omtaler også Saab Sonett, og herfra er de
følgende oplysninger:

Produktionstal for Saab Sonett:
1956: Saab Sonett 1: 7 stk. (prototyper).
1966-1970: Sonett 2: 1.768 stk., heraf 1.510 stk. m. Ford V4
motor.
1970-1974: Saab Sonett 3: 8.368 stk..

Saab Sonett 3 var designet til det amerikanske marked, men
den fik megen kritik af pressen i U.S.A. ”det er en tragedie at
designet er så misserabelt” og ” designet vil bringe tåre af
fortvivlelse og frustration i øjnene på den seriøse design
studerende”.

Den svenska sportbilen.

Jesper Olsen kan med rette være stolt over sin Saab Sonett 2,
den svenske sportsvognsfamilies kønneste model.
Forhøjningen i motorhjelmen viser,  at motoren er Ford V 4.

Kabinen i den lille svenske sportsvogn er både intim og

sportspræget. Den har ratgear.

En af de 7 prototyper der ikke kom i produktion. Projekt-

navnet var Catherina..

Denne to-sædede Saab Sonett 2 Coupe med en 3 cylindret,

Skoda kopierede.
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to-takts motorpå 60 hk. blev præsenteret i 1966.
Saab Sonett 2 med et glasfiber karrosseri produceret af
Malmö Flygindustri.

Saaab Sonett 3 med et mislykket design – mente man i U.S.A.

Motorrummet i en Saab Sonett 2 med en Ford V 4 motor.
HØ/januar 2008

Jeg har kørt Ford A i mange år, men den blev for stor og tung
for mig. På en aftentur med VMK fik jeg et blad – Classic BIL

& MC – og i det blad var der en annonce med en Austin A 30,
og så var jeg solgt. Jeg ringede til manden og fik en aftale om
at komme og se den, det var vedAalborg.
John Andersen ham med Morris-Opel var bare med på at køre
op og se bilen, så vi kørte derop, så og prøvede bilen.
Over en kop kaffe og en ostemad kom vi så til prisen.
Manden forlangte 38.000 kr. for den, men som vestjyde og
efter lidt prut blev aftalen 36.000 kr. og med fuld tank.
Da vi skulle køre hjem øsregnede det, så vi blev enige om, at
lade den stå og så køre hjem efter en trailer, men den fik vi ikke
fat i.
Efter et par dage var det fint vejr, og vi kørte derop igen. Vi
spurgte ham om, hvad der var lavet ved bilen, og han sagde, at
der var nye bremserør over alt, ny starter, ny dynamo og
undervognsbehandling. Bilen har været til syn flere gange –
uden bemærkninger.
John sagde til manden, der var bedemand, at det havde været
en dyr omgang. Med et bredt smil svarede han, at regningen
gik på ligbilen.
Efter at have kørt hjem med ca. 80 km/time kunne jeg se, at
der ikke var brugt olie.
Hjemme i Esbjerg kom bilen over en grav og blev gået efter.
På motorblokken opdagede vi et lille skilt med nummeret
M. 1275.
Jeg har efterfølgende ved SkadsAutoophug købt 4 nye dæk.
Han havde aldrig set et dæk 520/13, men jeg fik 4 helt nye
145/13 for 800 kr. monteret. Austinen er en lille bil, og den

kan jeg klare, dens data er ifølge fabrikken:
4 cylindret, topventilet,vandkølet, slagvolumen 948

ccm, Boringxslaglængde = 63x76 mm, Kompr.forhold 8,3:1.
Ant. pers.: 4. Længde: 346 cm, Bredde: 140 cm.

Baghjulstræk, 4 trins gearkasse, dækstørrelse
520x13.

: 34 hk ved 4750 o/min., tophastighed ca. 115 km/t.,
benzinforbrug 13-16 km/l, egenvægt 685 kg
Jeg siger en stor tak til John, og de der kom med hjælp og gode
råd. Chr. Schmidt / marts 2008.

VMK medlem nr. 174 Chr. Schmidt skriver:

Motor:

Karrosseri:
Transmission:

Ydelser

Saab Sonett
Austin A 30



Side - 11 -VMK NYT 31. årg. Nr. 245, april 2008

Reklamer

John Hoffmanns Autoservice
Darumvej 73
6700 Esbjerg
Tlf. 75126570, Fax. 75126579

NØRREGADE 71 VI HAR ALT I

6700 ESBJERG KONTORARTIKLER

TLF. 75450899 &

FAX: 75452543 VIN
e-mail: fp@froekjaerpapir.dk

Besøg os -

og vor vinkælder.
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Alle motorcykler har som bekendt 2 hjul og en motor.
Variationerne kan være uendelige, men lighederne er
mere iøjnefaldende end forskellene. Næsten alle
maskiner er eks. forsynet med stempelmotor. Efter over
hundrede års udvikling er motorcyklens grundmodel
stadig den samme.

Firetaktsmotoren.

indsugningstakt, kompressionstakt, for-
brændingstakt og udstødningstakt.

Motorcyklens opbygning.

1. 0 Stellet.

2. 0 Motoren.

Motorcyklen består af følgende hoveddele:
1.0  Stellet.
2.0  Motoren.

2.1 Karburatoren
2.2 Tænding.

3.0 Transmissionen.
4.0  Hjul, bremser og dæk.

Motorcykelstellet kom fra cyklerne. Selv i dag efter de mange
år, der er gået siden cyklerne dukkede op, er steldesignet stadig
bundet til forgængernes principper. Dog har kraftigere motorer
gennem tiderne afsløret svagheder i de cykelinspirerede
stelkonstruktioner, så der er kommet stel bygget efter nye ideer
og materialer. Alle elementer i stellet påvirker motorcyklens
opførsel. Stellet skal holde afstanden mellem hjulene så
konstant som muligt for at opnå gode køreegenskaber. Stellet
må ikke flekse, tyngdepunktet skal være lavt, og vægten bør
holdes nede.
Stellet udgør en bærende konstruktion, der er understøttet to
steder, nemlig af kronrøret fortil og ved baghjulsaffjedringen
bagtil, eller ved bagakslen på motorcykler uden
baghjulsaffjedring. De kritiske steder på et motorcykelstel kan
være kronrøret og bagsvingarmens befæstigelse på stellet.

Stellet skal være opbygget, så det kan optage den hvilende
belastning fra motor, fører og tank, samt de dynamiske på-
virkninger der kommer fra bremsekraft og stødpåvirkninger
fra vejbanen.
Dimensionerne og geometrien på en motorcykel har en af-
gørende indflydelse på dens køreegenskaber. Forskellige
kombinationer af akselafstand, kronrørsvinkel og efterløb
påvirker maskinens stabilitet og svingegenskaber. Mindre
efterløb frembragt ved at reducere kronrørsvinklen eller
forgaflens afstand fra kronrørets midterlinie giver maskinen
mindre stabilitet ved ligeudkørsel, men større styre-
følsomhed. En mindre akselafstand giver samme resultat.

Stellet har gennem tiderne været opbygget af stålrør,
kasseprofiler af stål, pressede stålpladeprofiler, profiler i
mange forskellige udformninger i stål og/eller letmetal.
Motorcykelstel kan opdeles i fire hovedtyper: Åbne, lukkede,
rør- og pladestel. De lukkede stel er stivere end de åbne, hvor
den underste del af stellet udgøres af krumtaphus, gearkasse
eller laskestykker. Før anden verdenskrig lavede man stel af u-
jerns profiler. Konstruktionen var temmelig modstandsdygtig
overfor vridningspåvirkninger. Denne steltype gik man fra
efter krigen. Rørstellet er det mest vibrationsfrie. Rørstellet er
derfor med fordel anvendt som den bærende del for
firetaktsmotor, mens pladeprofilet egner sig godt til
totaksmotor, der har mindre vibration

Grundprincippet for denne type motor er det samme efter
hundrede års udvikling. Benzin og luft kommer ind i en lukket
cylinder, den brændbare blanding komprimeres og antændes.
Den resulterende eksplosion får gassen til at udvide sig og
derved tvinge stemplet nedad (væk fra topstykket).
Firetaktsmotoren arbejder i fire takter, og med een takt menes
eet stempelslag fra topdødpunkt til bunddødpunkt. Takterne
benævnes

Indsugningsventilen åbner lidt før stemplet er i topstilling for,
at den kan nå at åbne tilstrækkeligt for den indstrømmende luft,
når stemplet begynder at gå nedad i
Ventilen holdes åben til lidt efter, at stemplet har passeret

Motor klar til udtagning fra et lukket rørstel

indsugningstakten.

VMK NYT 31. årg.

Motorcyklens
bestanddele 1. del

Nr. 245, april 2008

Kronrørsvinkel ____ /

Forgaffelforskydning___

Efterløb
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Motorcyklens
bestanddele 1. del

bundstillingen for ikke at knibe for den indstrømmende
benzin/luftblanding. Cylinderen skal jo fyldes så godt som
muligt, også for at undertrykket under indsugningen holdes
på det mindst mulige, da en sugning virker imod stemplets
bevægelse, og derfor vil medføre et arbejdstab. I

bevæges stemplet opad, mens
indsugningsventil og udstødningsventil begge er lukkede, så
den indsugede gasblanding kan komprimeres.
Lidt før stemplet når topstillingen, antændes blandingen –
forbrændingen indledes – og der udvikles varme, hvorved der
fremkommer en trykstigning i forbrændingsrummet over
stemplet, når dette er i topstilling. Forbrændingen varer lidt
ind i ekspansionsslaget under og så
udvider forbrændingsprodukterne sig under et tryk, som på
grund af varmeudviklingen er større end det, der virkede
under kompressionstakten. Trykket under kompressions-
takten virker imod stemplets bevægelse, mens trykket i
forbrændingstakten virker i stemplets retning. Herved får
man to tryk , der virker hver sin vej på stemplet. Forskellen
mellem disse to tryk bliver bestemmende for motorens
ydelse. Lidt før stemplet når bundstillingen åbnes
udstødningsventilen, for at overtrykket i cylinderen kan falde
inden begynder, for at modtrykket bliver
så lille som muligt under denne takt.

Af vigtige dele i motoren kan nævnes ventiler, stødstænger,
(ældre maskiner), knastaksler, tandrem eller kædetræk til
overliggende knastaksler, og vippearme placeret mellem
ventiler og stødstang eller knastaksel. Motorens ”åndedræt”
styres af knastakslen. Har motoren overliggende knastaksel
er denne placeret over topstykket. Ældre maskiner har
knastakslen placeret tæt ved krumtappen, og så overføres
knasternes styring gennem stødstænger til vippearmene og
videre til ventilerne.
Sammenhængen mellem de vigtigste bevægelige dele i en
motor fremgår af den næste skitse. Udvekslingen mellem
krumtap og knastaksel skal geares så knastakslen drejer med
den halve hastighed af krumtapakslens.

Totaktsmotoren er mere enkel i sin konstruktion end
firetaktsmotoren, så længe der kun er tale om den ventilløse
totaktsmotor. Eksempler på totaktsmotorer med ventiler er

eller , hvor
formen på udstødningsporten kan ændres.
En totaktsmotor har i sin mest simple form kun tre bevægelige
dele: Krumtappen, plejlstangen og stemplet, hvilket gør den
billig at fremstille – og så mindskes vægten. Den tænder for
hver omdrejning, så den mulige ydelse er høj, men den kan
ikke have recirkulerende smøresystem, da krumtaphuset
bruges i forbrændingsprocessen. I stedet pumpes olie i små
mængder ind i krumtaphuset og bliver enten forbrugt ved
forbrændingsprocessen eller forsvinder sammen med
udstødsgasserne gennem udstødningsrøret. På ældre
motorcykler blandes smøreolien med benzin i brænd-
stoftanken. Totakteren udfører indsugning, kompression,
tænding og udstødning på to stempelslag.

kompressionsslaget

forbrændingstakten,

udstødningstakten

: 1. T.v. suges gasblandingen fra indsug-

ningsporten  ind i krumtaphuset . 2. Blandingen kompri-
meres af det nedadgående stempel, der frilægger udstød-
ningsporten og derefter skyllekanalen, så blandingen kan
presses op i forbrændingskammeret. 3. Stemplets opad-
gående bevægelse komprimerer blandingen yderligere.
4. Gasblandingen antændes af tændrøret, og den
efterfølgende forbrænding tvinger stemplet nedad igen.

Herover: En standard totaktsmotor.
Med en arbejdstakt for hver motoromdrejning bliver en

Arbejdsgangen i en firetakts motor.

Figuren herover viser en motor med overliggende
knastaksel.

Totaktsmotoren.

Drejeventil motoren Powervalve motoren

Arbejdsgangen

Knastaksel

Ventil

Stempel
Tandrem
eller kæde

Krumtap

2.1. 3. 4.



Side - 14 -VMK NYT 31. årg. Nr. 245, april 2008

totaktsmotor varmere end en tilsvarende firetaktsmotor.
Af denne grund er køleribberne på en luftkølet motor meget
større, og højtydende maskiner får i reglen påmonteret
vandkøling for at holde temperaturen konstant.

Herover ses en drejeventilmotor. Normalt styres
indsugningen på en totaktsmotor af stemplet, men på nogle
motorer anvendes drejeventiler. Drejeventiler styres af

krumtappen. Karburatoren er monteret direkte på siden af
krumtaphuset.

Længere åbning af indsug-
ningsporten giver maksimal fyldning af krumtaphuset. Det
betyder højt tryk og kan medføre tilbageslag gennem
karburatoren. En envejsventil som vist her kan forhindre

dette.

Puch motorens stempler var forbundet til samme krumtap
ved en gaffelformet plejlstang, som vist herover t.v..
Billedet t.h. viser tyskeren Arnold Zoller's patent på en
dobbeltstemplet motor, som også blev anvendt af Puch.

De mere avancerede totaktsmotorer er eks.  forsynede med
ventiler eller er dobbeltstemplede.

D e n d o b b e l t s t e m p l e d e
totaktsmotor. Konstruktørerne
ved Puch fabrikkerne i Østrig
udviklede en dobbeltstemplet
m o t o r, h v o r s t e m p l e r n e
bevægede sig op og ned i

parallelle cylindre.

Puch motorens to stempler bevæger sig op og ned i cylin-
drene. Krumtaphusets kompression sørger for, at den friske
gasblanding kommer op og bliver forbrændt. Stemplet ved
udblæsningsåbningen åbner og lukker først.
På Zoller's motor er ”udblæsningsstemplet” forbundet med
krumtappen ved en plejlstang, der havde en udgående arm ved
den nederste lejering. Plejstangen til indsugningsstemp- let er
forbundet med denne arm. På grund af denne plejl-
stangskonstruktion vil de to stemplers bevægelse være
forskudt en lille smule. Denne forskydning får betydning for
ind - og udblæsningsportens åbnings- og lukningstider.
Som i den simple tværskyllede motor åbner udblæsningen
først, så trykket i cylinderen kan falde, inden indsugningen
begynder. Ved denne motortype har man ikke problemer med
at få tilstrækkeligt store skylleluftsporte, og en anden fordel er
at udblæsningsporten lukker før indsugningen, hvilket
nedsætter skylleluftstabet. Zoller's konstruktion har end-
videre den fordel at cylindersliddet er noget mindre pr. kørt
distance, hvilket er en følge af, at de sideværts kræfter, der
normalt virker på stemplerne, i denne motor er meget små.
Dobbeltstemplede totaktsmotorer anvendtes bl.a. af Puch,
TWN, m.fl..
Hermed afsluttes 1. del af mini oversigten om ”Motorcyklens
bestanddele”.
2. del bringes i  næste nummer af VMK NYT.

HØ/december 2007

Motorcyklens
bestanddele 1. del
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Generalforsamlingen
den 3. april 2008

Nr. 245, april 2008

Efter formandens velkomst startede mødet med, at mindes de
afdøde klubmedlemmer: K.E.Sten Hansen, Vamdrup og
Vagn Støier Snor, Foldingbro.
Og så gik man over til dagsordenen, hvor det første punkt var
valg af dirigent – Roland Munch blev på bestyrelsens forslag
valgt – uden modkandidater.
Roland konstaterede, at indkaldelsen var sket efter de
gældende regler, og gav derefter ordet til formanden, som i.h.t.
punkt 2 aflagde følgende beretning:
VMK har i 2007 i alt haft 10 klubmøder, og disse har været
anvendt til: Opfriskning af vor viden om færdselsloven med
kørelærer Bent Snitgård som hjælper. Carlo og Esther
Simonsen fortalte om deres tur på motorcykel tværs over USA.
I april holdt vi generalforsamling. I maj kørte vi til Lyne og så
det gamle elværk. Junimødet blev brugt til en fin aftentur til
Karlsgårde, og augustmødet blev brugt til en spændende tur til
”Poul la Cour Museet” i Askov. Septembermødet var et uden
program, hvor medlemmerne hyggede sig i lokalet. På
klubmødet i oktober var vi på ”rumrejse” med Ronnie Vang et
spændende og godt fore- drag om proceduren ved udvælgelsen
af astronautaspiranter. På mødet i november var vi gæster ved
EUC Vest, her hørte vi om den nye lærlingeuddannelse og så
værkstederne ved institutionen. Årets sidste møde blev
traditionen tro brugt til julehygge med tilbehør.
Men derudover har VMK i årets løb haft andre spændende
arrangementer startende med Esbjerg Veteranløb 2007 den 28.
april, efterfulgt af den nationale køredag med den vellykkede
tur til Ballum Enge. I slutningen af august havde vi en anden
vellykket tur til Skjern, hvor vi med en lokal guide hørte og så
Skjern Å projekterne, og deltagerne oplevede den skønne
vestjyske natur ved solnedgang.
VMK eller VMK-medlemmer har også deltaget i mange andre
arrangementer som Skagen-Gråsten løbet, Smedeløbet,
Ringkøbingløbet, Bornholm rundt, Munkebjergløbet,
Foreningernes dag i Esbjerg, m.m..
Med hensyn til medlemstallet kan vi konstatere en stabil og
jævn stigning i tilgangen af nye medlemmer, så vi ved årets
udgang var i alt 267 VMK medlemmer. Det stigende antal
medlemmer giver et større og større administrativt arbejde
bl.a. ved forsikringstegning af veterankøretøjer, så derfor
ophørte den tidligere ordning med Lars Nørgård, der ordnede
dette for medlemmerne. Fra og med 2008 er forsikrings-
tegning en sag mellem forsikringsselskabet og VMK-med-
lemmet. Der er i 2008 afholdt 6 bestyrelsesmøder.
Medlemmernes opbakning ved vore arrangementer, hvor der
også er et stigende antal medlemmer, det stigende medlemstal
i klubben, må tages som et tegn på en rimelig drift af klubben.
Dette lader sig kun gøre, hvis der er en bestyrelse, der i et godt
teamarbejde løser opgaverne, og det har der været i 2007 – tak
til jer bestyrelseskolleger for jeres posi-tive samarbejde.
Der skal også lyde en tak til medlemmernes opbakning
omkring klubben og dens arrangementer, en særlig tak til
guider og andre hjælpere ved årets begivenheder.
Det er derfor med tilfredshed, at jeg for sidste gang fremlægger
en beretning til generalforsamlingens behandling.
Beretningen blev godkendt.
Så var tiden kommet til fremlæggelsen af regnskabet for året.
Kassereren gennemgik posterne og besvarede spørgs-målene
fra medlemmerne, og derefter blev regnskabet godkendt, det
samme gjorde forslaget om uændret kontin-gent i 2008.
Regnskabet er vist på næste side.
Næste dagsordenpunkt var valg af bestyrelse og suppleant.

Formand Harry Ørsted, Karin og Hans Jørgen Dockweiler var
på valg. Karin og Hans Jørgen ønskede ikke genvalg, og Harry
ønskede ikke at fortsætte som formand - efter 9 år på posten -
men ville selvfølgelig gerne fortsætte med at hjælpe klubben.
Henrik Vallø blev valgt til bestyrelsen, og til bestyrelsen blev
endvidere nyvalgt Jørgen Lind og Erik Knudsen. Den nye
bestyrelse vil have Carlo Simonsen som formand, Jørgen Lind
som næstformand, Carsten Henriksen som kasserer. De øvrige
poster og job fordeles senere. Som suppleant valgtes den
tidligere formand. Med en tak til Karin og Hans Jørgen for
deres udmærkede indsats i bestyrelsen - og som klubmestre
var dette punkt overstået.
Klubbens webmaster Kurt Sihm takkede den afgående for-
mand for hans indsats i årene og for flere års godt samarbejde.
Så var det valg af revisor og revisor suppleant, der var på
programmet. Roland Munch og Arne Lange var begge villige
til genvalg som revisor henholdsvis revisor suppleant. Begge
blev med applaus genvalgt.
Vedtægtsændringer og indkomne forslag blev hurtigt over-
stået, idet der ikke var ændringer eller indkomne forslag.
Sidste punkt var eventuelt, og her var der et forslag om
specielle ture kun for motorcykler, en mere central placering af
bestyrelsen i mødelokalet, Paul Erik Jensen foreslog en tur til
Sillerup Mølles ”Mølledag” det viste flere interesse for, så den
kommer med i aktivitetslisten i apriludgaven af VMK NYT.
Inden dirigenten sluttede sit arbejde, takkede han personligt
den afgående formand for flere års godt samarbejde.
Generalforsamlingen blev afsluttet med formandens tak til
dirigenten - for som sædvanligt - godt udført arbejde, og så
kunne mødedeltagerne hygge sig med smørrebrød og
drikkelse.
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Kirken set udefra

lynkarriere i VMK

NZ/AUSTRALIEN

Kirke set udefra

HQ Holden Stationcar fra 1991.

Kunst fremstillet af bølgede stålplader.
Billedet herover fremviser ikke umiddelbart nogen skønhed,
og det er heller ikke efter dansk opfattelse et veterankøretøj,
men køretøjet er interessant og det udførte en mission.
For over hundrede år siden anvendte Kiwi'erne bølget
stålplade til skure, tagdækning, vægge, indhegninger, m.m..
I 1980 begyndte Jeff Thomson (født 1957) at fremstille
kunst med samme materiale.

Det var til bl.a. postkassedekorationer, pingviner, køer og
elefanter og disse dyr blev sågar fremstillet i naturlig
størrelse.
Hans mest berømte kunstværk var denne Holden, som var
hans eneste køretøj i tre år. I den gennem-krydsede han New
Zealand, og alle steder skabte køretøjet sensation.
Nu er den ældre vogn parkeret på Te Papa Museet i

Wellington, men Jeff Thomson  fortsætter med at
lave kunst med bølgede stålplader.

Foto/tekst LØ/HØ

Vil man gøre lynkarriere i VMK, skal man kun
holde en foredragsaften og senere komme til et
bestyrelsesmøde for at blive næstformand. Et lille
år senere, skal man være forhindret i at deltage i
generalforsamlingen for at blive formand. Nå, jeg
havde selv indvilget i det, hvis der da ikke var
andre, som ville være formand.
At være formand i VMK betragter jeg som en stor
ære, vel vidende at efterfølge en fantastisk
velfungerende formand som Harry vil blive meget
svært, men jeg vil forsøge at gøre mit bedste, så
VMK fortsat kan være en velfungerende klub,
hvor medlemmerne kan føle sig hjemme og vil
være deltagende og kritisk positive. Jeg håber
derfor at I vil bakke bestyrelsen op om vore tiltag
og arrangementer. Lidt omskrevet sagde Præsident
Kennedy: Spørg ikke hvad jeg kan gøre for VMK,
men hvad kan I gøre for klubben.

Hvem er jeg så? Carlo Simonsen født 1940,
maskinmester og siden 1963 gift med Ester. Vi har
2 voksne børn, den ene bor i Hjerting og den
anden i Belgien.
Siden 1975 har jeg været ansat i Mærsk. De første
4 år i Tanzania, hvor jeg var chef for en meget stor
transport og mekanikerværksted (475 ansatte).
Senere 2 år ved Danbor Service i Esbjerg, og
siden efteråret 1981 Offshore, hvor de 2 første år
var vedligeholdelses chef, og siden 1983 som
platformchef på Tyra West og Tyra Øst. August
2005 blev så tiden hvor jeg gik på pension.
Med disse ord, håber jeg, at vi alle må få et godt
samarbejde.

Carlo
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Reklamer

Smede-løbet 2008
Den afholdes et motorløb for ældre klassiske motorcykler i Lem. Det er i år 15 gang at Smede-
løbet køres og er blevet en stor succes, hvor ikke færre end 203 velholdte klassiske motorcykler mødte op sidste år
fra nær og fjern. Løbet vil strække sig over ca. 100 km. Turen er i år igen i omegnen af Ringkøbing/Lem, hvor
"Smedenes Hus" Lem er løbets start og mål.

Alle der var med i løbet sidste år får tilsendt tilmeldingsblanket pr. post. Evt. andre interesserede kan rekvirere
tilmeldingsblanketter på tlf.:

21.06.2008 kl.12.00

Bemærk venligst at Smede-løbet 2008 er åben for alle typer motorcykler der er indregistreret første gang i
1980 eller før.

9734 1314 efter kl. 18.00, Jens Peder Christensen

9732 2642 efter kl. 18.00, Ingvar Christensen

eller på: www. SMEDELOBET.DK

Vil du træffe veteraner?
Så skulle du måske overveje et medlemskab i
Vestjysk Motorveteran Klub!
Stedet hvor du under hyggelige former
- møder veterankørere - som du udveksler erfaringer med
- oplever ture, løb, træf, o.m.m.
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INDHOLDSFORTEGNELSE
VESTJYDSK MOTORVETERAN

ÅRGANGENE 1984 - 1989

Nr. 245, april 2008

Bemærk: Første tal er sidetal, sidste tal er bladets
nummer.

OMTALE AF:

BILER

MOTORCYKLER

LØB / TRÆF

UDSTILLINGER

DELTAGELSE I OFFICIELLE ARRANGEMENTER

KLUBMØDER / TURE

DIVERSE

Nyheder Chevrolet 1924, benzinmåler/kobl. smøreapp.7 / 52
1925 DOBLE serie E 12 / 52
1925 AUSTIN 9 / 53
1925 BENTLEY 16 / 53
Et sommerproblem, forvarmningsanordninger 4 / 54
Den første rigtige bil 7 / 54
1932 FORD 9 / 54
Verdens ældste bilmærker 4 / 55
Biler fra Italien 6 / 55
Danskbyggede biler 3 / 56
1958 LOTUS 4 / 58
1954 MERCEDES_BENZ 5 / 58
1956 CITROËN 6 / 58
FORD 1965 9 / 59
Vinterklargøring anno 1935 fra G.M 6 / 60
1928 FORD 6 / 61
1960 AUSTIN 9 / 61
Lidt om styretøjsvinkler 5 / 62
Reparation af kardanled 3 / 63
Pas på batteriet 6 / 64
Lidt værkstedsteknik 3 / 65
Opel Kapitän årgang 1939 3 / 66
Morris Eight årgang 1935 3 / 67
D.K.W. Meisterklasse 1937 3 / 68
Ford A 1931 3 / 69
Rickenbacker 1925 3 / 70
Gasgeneratorens come-back? 7 / 70
Opel Admiral 1938 3 / 71
Her er fortidens labre “slæder” 14 / 71
BMW 335 3 / 72
Gammel dansk bil – fra Tjekkoslovakiet 14 / 72
Wanderer W 23, 1939 3 / 73
Tracta 15 CV, 1928 3 / 74
Falck på speciel opgave 8 / 75
Ford A 1929 Pick Up Hans Sørensen 3 / 78
Reservedele før i tiden E. Brandenborg 13 / 79
Volvo PV 36 1935 5 / 80
Ford V8 Convertible, 1939                 Kurt Lyngholm 3 / 84
Citroën 11 Normale 1953 Christian Friis 3 / 85
Lincoln Limousine 1928 Jydsk Automobilmuseum 3 / 86
Chevrolet 1929 Roland Munch 3 / 89
Ford T 1926 Kurt Lyngholm 3 / 95
Ford Victoria 1931 Kirsten Baunsgaard 3 / 102
Chevrolet Confenderate 1932 M. Foss / J. Nielsen 3 / 108
Ford T Centerdoor 1919 Hans Sørensen 3 / 113
Kissel 1925 Vestkysten 3 / 119
Citroën DS 19 fra 1957 Karl Halbe 3 / 120
Opel Olympia 1953 Erna 3 / 121

Veteranmotorcyklerne 19 / 51
Nimbustræf i Esbjerg 3 / 57
Fortidens Supercykler 9 / 58
Velocette 1935-1948 (data) 3 / 61
Nimbus 1944 Erna Ørum 3 / 105
Chevrolet Cabriolet 1933 Hans Sørensen 3 /111

Veteranbilløb/Vesterhavsdage 1983 3 / 58
Løb/træf i Varde 19.08.84 4 / 69
Herningløbet 1985 4 / 77
Bornholm Rundt 1985 Lizzie Lyngholm 7 / 78
Veteranbilstævne i Foldingbro 8 / 79
Skanderborgløbet 24.05.86 Red. 4 / 87
Ford T Rally 31.05.86 Laila Andersen 7 / 87
Skagen Snerally 1987 Steen og Jørgen Ørum 8 / 93
Vamdrup Ford A klubs 30 års jubi-løb 1988 / Red. 5 / 109

Udstilling i Sædding Centret 1988 Redaktøren 8 / 107

Tur med hjerteforeningen 6 / 69
En god dag i Varde 19.05.85 Jørgen 8 / 76
Tøffede penge ind til Kræftens Bekæmpelse 5 / 79
Handelsstandsforeningen i Skjern, julehandel Jørgen H8 / 82
Byfest i Tarm 9.08.1987 Peter 8 / 98
Erhvervsmessen i Helle Hallerne 1988 Peter 8 / 110
Salgsmesse/veteranbiludstilling v. P. Vesterg. Peter 4 / 120

Udflugt 24.06.84 til Sommerland West Peter 5 / 68
Løvfaldstur 14..10.84 Grethe 5 / 70
Turen til Assersbølgård Jørgen 8 / 77
Til veterankik i Ribe Peter 4 / 77
Klubmøde m. repræsentanter fra motorkontoret Peter 9 / 81
Klubmøde på Vestjydsk Specialarbejderskole Peter 7 / 86
Sommerudflugt 1.06.86 Red. 8 / 87
Løvfaldstur 14.09.86 Red. 8 / 89
Klubaften – Veterantog Peter 8 / 91
Værkstedstræf hos Arne Lange Peter Agdestein 8 / 96
Sommerudflugt 1987 til Kvie Sø Peter 8 / 97
Besøg på Esbjerg Brandskole og løvfaldstur Red. 7 / 99
Værkstedstræf hos Hans Sørensen  Jenny Mikkelsen 13 / 99
Søby-turen 18.06.88 Erna 4 / 107
Jelling-turen 2.-4. sept. 1988 Peter 10 / 109
Værkstedstræf hos Kurt Lyngholm Peter 10 /116
Klubturen til Blåvand 18.06.89 J.og P. Agdestein 3 / 117
Klubmøde ved Tjæreborg Møllen 7.09.89 Peter 4 / 119

Stumpemarked i Herning 1985 Peter L. 14 / 81
Kræmmermarked i Herning 1986 Peter 8 / 84
Stumpemarked i Gjern 1986 Lizzie Lyngholm 13 / 87
Stumpemarked i Varde Vagn Balle 7 / 88
Et interessant møde. Peter Lyngholm 4 / 89
Møde i Ebeltoft 24.01.87- M-hS blev oprettet Peter 7 / 94
Stumpemarked 1988 i Dyrskuehallerne Peter 4 / 106
Samlebåndet fylder 75 år 10 / 113
Den afslutter en æra og begynder en ny 5 / 115
Til Stumpemarked i Amerika 5 / 121
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Sælges:

Sælges:

Sælges:

Sælges:

Sælges:

Købes:

Sælges:

Sælges:

Sælges:

Chevrolet Corvette, årgang 1960.
Nysynet med plader. Ny kaleche, nye sæder, m.m..
Hardtop.
Pris: 349.900 kr..
Martin Andersen, tlf. 97376111

Buick Century V8, Cabriolet, årgang 1956.
Restaurering påbegyndt, ekstra bil medfølger.
Pris: 159.900 kr..
Martin Andersen, tlf. 97376111

Buick Roadmaster, årgang 1947.
Til reservedele.
Pris: 5.000 kr..
Martin Andersen, tlf. 97376111

Til biler, motorcykler, lastvogne, veteraner, m.m.: Kugle- og
rullelejer.
Priser: Fra 25 kr. eller efter aftale.
Christian Schmidt, tlf. 75124030

Pagode 230 SL 1965. Velholdt, rød med lys top. Ny kaleche.
Motor totalt hovedrepareret i oktober 2007 hos Marius
Nielsen, Varde, kun kørt 1000 km herefter. Rustfri
udstødning, nyt el-system, tændrør m.v., i orden overalt.
Køreklar på plader, synes igen 2015.
Pris: Kun 259.000,oo kr. – leveret i købers navn.
K. E. Kjems, Sædding Strandvej 1,
6710 Esbjerg V, tlf. 75155604
mail: strandvej1@esenet.dk

Fart & Form.
Motorblade med ovennævnte titel købes.
Opgiv årgang, nr. og  pris.
Jørgen Lind, tlf. 75164114
mail: jlind@esenet.dk

.
Dansk og international motorsport, 380 sider.
Redaktion: Elvin Hansen.
Bremers Forlag af 1946. 1948.

og dets mænd, bind 1.
og dets mænd, bind 2.

Redigeret af: F. Schmitto / Th. Gelardi.
Forlag: Alfred Jørgensen. 1938.
Pris: 800 kr./bind.
Herman G. Hinrichsen, tlf. 75120142

Redaktør: P. A. F. Norup.
Forlag: Selskabet til udgivelse af kulturskrifter.
1939.
Pris: 1.000 kr.
Herman G. Hinrichsen, tlf. 75120142

BMW R50/2, årgang 1956, 500 ccm. Sort tank og skærme
med hvide stafferinger. Forkromede styrtbøjler og 2 stk.
forkromede Hella horn. Originale sidetasker. Forkromet
bagagebærer. På sorte plader.
Harry Ørsted, tlf. 75127776
mail: oersted@esenet.dk

Austin Mini: 2 dørplader til udvendige hængsler.
Saab: Forreste lydpotte.
Golf I: Nederste bærearm - original.
Volvo 164: Bagerste lydpotte med rør, og mange andre dele
til ældre biler – alle dele er nye.
DKW 1964 knallert, noget af det sidste fra DKW.
KKW Hummel kørt 5.025 km ved det tyske grænsepoliti.
Hans Sørensen, Norgesgade 26, 6700 Esbjerg,
tlf. 75132852, mail: norgesgade@esenet.dk

Sport i verdensklasse

Automobilets historie
Automobilets historie

Automobilets håndbog.
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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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Veteranforsikring Danmark
”Vi sætter pris på sjæl og charme …”

25% rabat ved indtegning af flere veteran- eller klassiske køretøjer.
Forsikringen omhandler Vejhjælp i hele policens kørselsperiode, hvis køretøjets alder er mindst 35 år.
Kontakt os venligst og hør nærmere om pris og indtegningsregler.

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

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

www.veteranforsikringdanmark.dk

Veteranforsikring Danmark er en nicheafdeling i Thisted Forsikring g/s

Præmieeksempler for veteranbiler og motorcykler fra 1973 eller før:

Dagsværdi Ansvar + kasko Ansvar
kr. 25.000 kr. 495 kr. 183
kr. 50.000 kr. 619 kr. 183
kr. 75.000 kr. 720 kr. 183
kr. 100.000 kr. 785 kr. 183
kr. 125.000 kr. 888 kr. 183
kr. 150.000 kr. 969 kr. 183
kr. 175.000 kr. 1.053 kr. 183
kr. 200.000 kr. 1.133 kr. 183
kr. 225.000 kr. 1.212 kr. 183
kr. 250.000 kr. 1.279 kr. 183
kr. 275.000 kr. 1.388 kr. 183
kr. 300.000 kr. 1.496 kr. 183
kr. 325.000 kr. 1.604 kr. 183
kr. 350.000 kr. 1.709 kr. 183
kr. 375.000 kr. 1.819 kr. 183
kr. 400.000 kr. 1.924 kr. 183
kr. 425.000 kr. 2.034 kr. 183
kr. 450.000 kr. 2.142 kr. 183
kr. 475.000 kr. 2.204 kr. 183
kr. 500.000 kr. 2.355 kr. 183
kr. 525.000 kr. 2.465 kr. 183
kr. 550.000 kr. 2.550 kr. 183
kr. 600.000 kr. 2.784 kr. 183

o.s.v.
Selvrisiko kr. 1.224 kr. 0

Præmieeksempler for klassiske køretøjer fra 1974 til og med 1983:

Dagsværdi Ansvar + kasko Ansvar
kr. 25.000 kr. 1.217 kr. 416
kr. 50.000 kr. 1.522 kr. 416
kr. 75.000 kr. 1.773 kr. 416
kr. 100.000 kr. 1.931 kr. 416
kr. 125.000 kr. 2.184 kr. 416
kr. 150.000 kr. 2.383 kr. 416
kr. 175.000 kr. 2.592 kr. 416
kr. 200.000 kr. 2.787 kr. 416
kr. 225.000 kr. 2.981 kr. 416
kr. 250.000 kr. 3.146 kr. 416
kr. 275.000 kr. 3.415 kr. 416
kr. 300.000 kr. 3.679 kr. 416
kr. 325.000 kr. 3.946 kr. 416
kr. 350.000 kr. 4.204 kr. 416
kr. 375.000 kr. 4.474 kr. 416
kr. 400.000 kr. 4.732 kr. 416
kr. 425.000 kr. 5.005 kr. 416
kr. 450.000 kr. 5.268 kr. 416
kr. 475.000 kr. 5.422 kr. 416
kr. 500.000 kr. 5.793 kr. 416
kr. 525.000 kr. 5.062 kr. 416
kr. 550.000 kr. 6.272 kr. 416
kr. 575.000 kr. 6.486 kr. 416
kr. 600.000 kr. 6.849 kr. 416

o.s.v.
Selvrisiko kr. 3.669 kr. 0
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Vestjysk Motorveteran
Harry Ørsted
Golfvej 56
6715 Esbjerg N.


