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Fra starten på det første Esbjerg Veteranløb i 1999, men
den 8. maj 2010 går starten på Esbjerg Veteranløb nr. 12!
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BESTYRELSEN:
Carlo Simonsen
Strandpromenaden 9
6710 Esbjerg V
75115254
formand@vmklub.dk

Formand:

Jørgen Lind
Edelsvej 30
6700 Esbjerg
75164114
naestformand@vmklub.dk
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Løbsudvalg
Turudvalg

William Pohlmann
Østparken 51
6840 Oksbøl
75279243
kasserer@vmklub.dk

Kasserer:
Registrering
Redaktionsudvalg

Svenn Olav Philbert
Nørrevænget 7
6710 Esbjerg V
75116440
klubmester@vmklub.dk

Klubmester:

Klublokale

Foto
på
vej
Foto
på
vej

webmaster@vmklub.dk

Indlæg kan sendes til VMK's redaktør. Medlemmer, annoncører
og div. samarbejdspartnere er velkomne til at levere stof til bladet.
Indlæg redigeres til skrifttype arial 10pt.
Deadline er den 1. de pågældende måneder.
INDHOLDSFORTEGNELSE:
Klubmødet 4.03.10
Filmaften 18.02.10
Filmaften 18.03.10
Generalforsamling
Mhs nyhedsbrev 2 og 3 2010
Præsentation af Kurt Ellegaard
Late Night træf ved Henne Strand
Esbjerg Veteranløb 2010
Ud at køre med Erik «På taget» Carlsson
Fra bestyrelsen
Veteranmotorcykler IV
Indlæg til VMK NYT
MG i fortid, nutid og fremtid
Tankstation i stuen
Motorcyklisten i 40'erne og 50'erne
Køb-salg-bytte
National Køredag, Aftentur 18.6.2010,
Classic Race Aarhus
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Sekretær:

sekretaer@vmklub.dk
Bestyrelsesmedlem:

Løbsudvalg
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Thom Kikkenborg
J.M. Terkelsensvej 15
6731 Tjæreborg

Webmaster:

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

Harald Mortensen
J.M. Terkelsenvej 19
6731 Tjæreborg
75175547
bestyrelsesmedlem@vmklub.dk

Suppleant:

Bibliotek:
(ikke i bestyrelsen)

Poul Erik Jensen
Ådalshaven 38
6710 Esbjerg V
75153482
suppleant@vmklub.dk
Finn Stepping
Debelvej 201
6855 Outrup
75251742
bibliotek@vmklub.dk

KLUBBENS NAVN: VESTJYSK MOTORVETERAN KLUB,
FORKORTET VMK.
KLUBBENS ADRESSE: FORMANDENS ADRESSE
VMK's HJEMMESIDE: www.vmklub.dk
FORMÅL: At fremme interessen for veterankøretøjer af tekniskhistorisk interesse.

VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER:
13 Wouter de Sain, Jernbanegade 25,1th., 6753 Agerbæk.
17 Flemming Friis Knudsen, Baldursgade 22, 6700 Esbjerg.
45 Per Hansen, Valmuevej 3, 7100 Vejle.
64 Jacob Ø. Bedsted, Vinkelgade 16, 2th., 7430 Ikast.
219 Poul Eckard Kristensen, Havbakken 138, 6710 Esbjerg V.
260 Allan Nielsen, Horsensvej 46, 8766 Nørre Snede
261 Lars Møller, Idrætsvænget 15, 6855 Outrup.
262 Jørgen Ø. Jensen, Snittrupvej 41 Lunde,, 6830 Nørre Nebel.
263 Thom Kikkenborg, J.M. Terkelsensvej 15, 6731 Tjæreborg.
AKTIVITETSKALENDER FOR 2010:
April
30.
Jysk Auto Jumble, Gjern.
Maj
4.
– og hver tirsdag aften i maj, juni, juli og august
holder Ribe Classic træf på Hovedengen i Ribe.
6.
Klubaften med debat.
8.
Esbjerg Veteranløb 2010, se mere side 10
Juni
28.
Skagen - Gråsten løbet.
28.-29. Skanderborgløb. Info: Arnfred N. tlf. 40428048
3.
International dommer ved Speedwayløb v.
Kjeld Kristensen.
5.
National køredag, se mere side 22
11.-12. Englændertræf i Løgumkloster.
18.
Aftenløb m. afslutning i Tjæreborg. Se mere
side 22
Smedeløbet i Lem
19.
Ringkøbing Fjord rundt, start P-pladsen v.
19.
Sædding Centret, kl. 9.30, arrangører: Lars
Nørg., Finn Stepp. og Jørgen Jakobs.
26.-27. Classic Race Aarhus. Se mere side 22
Træf på Henne Strand, se mere side 10
30.
Ret til ændringer i programmet forbeholdes.

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

HUSK AT:

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

-Meddele adresseændring samt ændringer til køretøjsregistret til
William Pohlmann, Østparken 51, 6840 Oksbøl, tlf. 75279243,
mail: register@vmklub.dk
Forsidebilledet: Den flotte nimbus fra 1948 ejes og køres af Kjeld
Jensen fra Alslev, observatøren i sidevognen er Kjelds kone Anna.
Næste VMK NYT: Udkommer i uge 25, deadline 1. juni 2010.
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Klubmødet 4.03.2010
Filmaftenerne
18.02 og 18.03 2010

Filmaften den 18.02.2010.
Denne aften blev indledt med billeder fra Cite `l`
Automobile i Mulhouse i Alsace, også kaldet Bugatti
Museet. Museet siges at være for biler, hvad Louvre er
for kunsten.
Derefter var der filmklip fra nogle Grand Prix løb fra
trediverne, hvor især Auto Union og Mercedes kæmpede
om føringen - økonomisk understøttet af Hitler.
Mercedes løb af med føringen fra 1936.
Derefter filmklip fra forskellige rallyer, Monte Carlo,
Tripoli o.s.v., nogle voldsomme billeder på isglatte veje
og små hjulspor med køretøjerne presset til det yderste,
og publikum i hobetal mere end tæt på. Et interessant
afsnit var, hvor Minierne gjorde deres sejrrige ralley
indtog, især havde de stor succes i årene 1964,1965 og
1966.
Derefter kom turen til motorcykler, hvor filmklippene var
domineret af TT løbene på Isle of Man, rigtig sjovt at se
en film med lyd efter Villy Poulsens fortælling og billeder
fra løbene. Ca. 15 medlemmer havde den aften fundet
ned i klublokalet trods sne og frost.
Erik 23.02.2010

ligt, at den barske natur, klimaet og de primitive forhold
folk lever under påvirker færingernes kultur og sociale
udvikling.
Men smukke var landskaberne, husene og dyrene vi så
på billederne, så det var en fin rejse, guiden havde taget
os med på.
Efter Bent Philberts indlæg orienterede næstformanden
om dette års Esbjerg Veteranløb, og han gjorde i den
forbindelse opmærksom på, at hvis man ville være sikker
på at kunne komme til at deltage i løbet ville det være
klogt, at tilmelde sig hurtigt, idet der var et maximum
deltagerantal på 100 – og der var allerede mange, der
havde tilmeldt sig.
Med en tak til Bent Philbert for det udmærkede foredrag
sluttede den officielle del af aftenen.
Filmaften den 18.03.2010
Igen kom ”den gamle” speedwaymester Bent
Nørregaard Jensen på besøg i VMK med et par dvdskiver med gamle filmklip - denne gang næsten 2 timer
fra ÅBNINGSLØB & GRAND RACE på
KORSKROBANEN 1963, klip fra KORSKROBANEN
omkring 1962, fra EM på Aarhus Travbane, som hele
EMS-staben fra Esbjerg arrangerede, fra
ISBANELØBET på KVIE SØ 1966, fra ÅBNINGSLØB &
GRAND RACE på KORSKROBANEN 1967, fra JUNIOR
DM & DM hold på Esbjerg Atletikstadion 1967, hvor Bent
fik sit første DM, og endelig fra NORDISK VMkvalifikation i speedway for hold 1967, hvor svenskerne
tog sejren - som altid, dengang... I tilgift nogle fine
optagelser fra et baneløb i SNOGHØJ 1949 og nogle
endnu ældre optagelser med MC-løb fra en anden bane.
Ikke alle optagelser var lige gode og skarpe – det kneb
for kameraet at følge de hurtige kørere – men
stemningen fra løbene kom alligevel godt frem, og blev
livligt kommenteret af alle de omkring 30 entusiastiske
fremmødte. Så vidt jeg husker, var jeg der selv til alle de
viste løb på KORSKROEN, og fik især genopfrisket en
meget kold, men spændende dag ved isen på KVIE SØ.
En stor tak til Bent, der desværre ikke har flere af den
slags film på lager. Vi må se, hvad vi kan få fat i til næste
sæson, for vi
fortsætter efter
planen med
filmaftenerne til
oktober.
JL / 19.03.10

Klubaftenen den 4.03.2010: Færøerne.
Næstformanden bød velkommen til deltagerne og
aftenens
fordragsholder Bent Philbert, der
efterfølgende tog forsamlingen med på en rejse til
Færøerne. Foredraget blev suppleret med mange flotte
billeder.
Færøerne havde Bent Philbert besøgt et par gange.
Bent førte os med rundt på de mange naturskønne og
barske øer som Fæøerne består af. Bent ledsagede sit
foredrag med farvebilleder på en skærm. Det er forståe-
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Efter formandens velkomst, mindedes forsamlingen de afdøde medlemmer Gerhard Schmidt og Erling Rugaard..
Dagens første punkt var valg af dirigent og Roland Munch blev valgt - uden modkandidater.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og overgav derefter ordet til formanden, der i
henhold til dagsordenens pkt. 2 på bestyrelsens vegne aflagde beretning.
Medlemstallet er desværre gået tilbage med 4 personer i 2009, men denne tilbagegang er her i begyndelsen af 2010
afløst af en fremgang på 4 personer. Til vore klubaftener er vi stadigvæk 40 – 50 personer, hvilket er tilfredsstillende.
VMK har i 2009 haft klubmøder med arrangementer som film og foredrag, alle omhyggeligt omtalt i VMK NYT, men i
flæng kan nævnes film/foredrag med Peking-Paris løbet i 1907, Great Dorset Steam Fair, Goodwood Revival, Prescot
Hill, London-Brigton løbet, Daytona Beach, Bonneville Salt Flats, og 2 aftener med Speedwayfilm fra Esbjergs storhedstid. Sidstnævnte film var venligst udlånt af Bent Nørgaard, Bække (tidligere topkører i Esbjerg).
Esbjerg Veteranløb 2009 havde tiltrukket 98 køretøjer, som blev sendt af sted fra Torvet i Esbjerg og sluttede på Hotel
Arnbjerg i Varde, hvor der var præmieoverrækkelse og hyggeligt samvær. Der var megen ros til arrangementet, som
også var tilsmilet af vejret. Løbet var det 11. i rækken.
National køredag d. 5. juni havde samlet 25 deltagere, der mødte kollegerne fra Tønder ved Kammerslusen. Vi havde et
hyggeligt samvær lige indtil regnen overtog arrangementet. Det resulterede i morsomme episoder ved de åbne sportsvogne og motorcyklisterne, hvor især formanden måtte acceptere nogle drøje, venskabelige kommentarer.
Nyt var også vor deltagelse i Esbjerg Motor Sport's 80 års festligheder på Korskrobanen, hvor VMK stillede med 4
motorcykler (heriblandt Arnfred Nielsen, der i sine unge dage havde kørt race). Udover motorcyklerne kørte VMK et par
æresrunder med 9 biler på banen.
Foreningernes dag i Esbjerg d. 5. september var VMK repræsenteret med 2 biler og 3 motorcykler, og både deltagere og
det interesserede publikum havde en livlig dag.
VMK har også spillet en større rolle ved Esbjerg Museums udstilling i 7 måneder om danske knallerter.
I november måned deltog Kurt Sihm og formanden i det årlige møde i Motor-historisk Samråd. Mødet er omtalt i VMK
NYT, men det kan siges, at det var et rimeligt rabiat møde, hvor der måtte en ekstra pause til inden mødet kunne sluttes.
Et klubmøde i november havde Castrol Motorolie på programmet. 2 professionelle eksperter fra Castrol Vantage Oil
(Roar Eriksen og Ib Rasmussen) stod for arrangementet, så mange deltagere gik fra mødet med flere dunke olie, og
meget klogere på olie og smøreproblemer.
Ved sidste års ordinære generalforsamling lykkedes det ikke at få besat kassererjobbet, men med Carsten Henriksens
velvillige hjælp, lykkedes det at holde VMK kørende indtil en ekstraordinær generalforsamling den 6. august, hvor
William Pohlmann overtog kassererjobbet.
Ved et møde med veteranklubber fra Als, Vejen og Tønder har man diskuteret et fremtidigt samarbejde bl.a. fælles
rejser, køreture, o.l.. Der arbejdes videre med projektet.
Så blev det kassererens tur og han gennemgik iht. pkt. 3 det reviderede regnskab for 2009. Regnskabet, der er vist på
næste side, blev godkendt.
Under pkt. 4 fremlagde formanden bestyrelsens forslag til en kontingentstigning til 300 kr. pr. huststand pr.år pr. 1.
januar 2011. Stigningen skyldes en betaling til MhS på 25 kr.pr. medlem og udgiftsstigninger på bl.a.porto og VMK NYT.
Forslaget blev vedtaget.
Pkt. 5 var valg til bestyrelsen. Carlo Simonsen og Jørgen Lind blev genvalgt. Kurt Sihm og Erik Knudsen ønskede ikke
genvalg, og i deres sted blev Thom Kikkenborg valgt til bestyrelsen, så bestyrelsen fremover vil være på 5 medlemmer.
Pkt. 6. Harry Ørsted ønskede ikke genvalg som suppleant-og som ny suppleant blev Poul Erik Jensen valgt.
Valgt til revisor og revisorsuppleant blev Roland Munch og Arne Lange.
Vedtægtsændringer var pkt. 7. Her foreslog bestyrelsen en ændring i § 3. Medlemskab.
Nuværende ordlyd under Specielle kontingentforhold: Et medlems ægtefælle/samlever betaler som medlem kun
halvt kontingent, så parret tilsammen betaler 1 ½ kontingent, foreslås ændret til:
Medlemsskabet omfatter husstanden på den fælles adresse.
Ændringen blev vedtaget
Pkt. 8 Indkomne forslag: Der var ikke kommet forslag, men Poul Erik Jensen vil komme med forslag til et par klubture.
Pkt. 9 eventuelt: Roland orienterede om Esbjerg Kommunes pludselige meddelelse om, at arrangementerne på Ribe
Hovedeng i månederne maj, juni, juli og august, som Ribe Classic står for, ikke mere kunne tilades på grund af en
naturfredningssag. Ved hjælp af nogle aktive veteranfolks indsats er denne beslutning ændret i hvert fald for indeværende år.
Formanden orienterede om det igangværende arbejde med at indsamle oplysninger til en ny Medlems- /Køretøjsliste,
og ligeledes opfordrede han til at medlemmerne kom med forslag til ”Køreture ud i det blå”. Opfordringen medførte at
der kom forslag om ture til Malhøje ved Grønbjerg, om at benytte hjemmesidens Forum til at advisere interesserede
såfremt man selv ønskede at komme ud at køre.
Næstformanden orienterede om Esbjerg Veteranløb 2010.
Dermed kunne dirigenten afslutte den officielle del af generalforsamlingen.
Efter formandens tak til Roland for hans måde at dirigere generalforsamlingen på, fik de afgående bestyrelsesmedlemmer også en tak. Og så begyndte man at hygge sig ved bordene med smørrebrød, øl eller vand og dermed afsluttedes 2010's generalforsamling.
Ref. HØ/9.04.2010
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Nyhedsbrev nr. 2, 2010.
Moms og told af køretøjer importeret fra lande udenfor EU. (EU - Tidende C272)
Den 9. februar 2010 afholdt 3 repræsentanter fra MhS et møde med SKAT for at drøfte den nye vejledning fra EU
kommissionen vedrørende fortolkningen af nomenklatur 97.05.
Den tidligere vejledning havde det fortrin, at den kogte samtlige betingelser for at opnå den lempelige afgift ned til 3
betingelser, der var nemme at administrere for myndighederne:

*
*
*

køretøjet skulle fremstå i original stand,
være mere end 30 år gammelt og

ikke længere være i produktion
Den nye vejledning vender tilbage til grundlaget for afgiftslempelsen, 2 domme afsagt af EF domstolen (10. oktober
1985 i sag 200/84 3. december 1998 i sag C 259/98) og de kriterier, man kan udlede af de 2 domme i forening.
Disse er følgende:

*
*
*
*
*
*

køretøjet skal være i original stand,
være mere end 30 år gammelt,
ikke længere være i produktion,
besidde en vis sjældenhedsværdi,
normalt ikke anvendes i overensstemmelse med dets oprindelige formål,
være genstand for en specialiseret handel, der finder sted uden for den normale afsætning af
lignende brugbare genstande og

*
have en betydelig værdi.
Ud over de 3 oprindelige kriterier, må vi forvente yderligere fokus på kriterierne ”sjældenhed” og at køretøjet skal
repræsentere en ”betydelig værdi”. Det forventes ikke at de øvrige kriterier i sig selv vil volde særlige problemer set
med den motorhistoriske bevægelses øjne.
Den seneste dom lægger også op til, at myndighederne kan nægte den lempelige afgift uanset alle de øvrige
kriterier er opfyldt, hvis myndigheden fastslår, at motorkøretøjerne ikke illustrerer et væsentligt trin i menneskets
udvikling eller ikke belyser en periode i denne udvikling.
Formuleringen er gentaget i den nye vejledning. Efter både dommens og vejledningens ordlyd er det myndigheden,
der skal føre beviset for, at denne undtagelsesregel kan bruges. I MhS vurderer vi, at det kan blive uhyre vanskeligt
for myndigheden (i Danmark SKAT) at løfte denne bevisbyrde.
På mødet med SKAT havde vi en indgående og positiv drøftelse af de problemer, den nye vejledning medfører. Det
er naturligvis SKAT, der fastlægger den administrative praksis og træffer afgørelse i enkeltsager. MhS ser det som
sin opgave gennem denne dialog at komme med gode synspunkter om, hvordan reglerne kan fortolkes bedst muligt
til fordel for den motorhistoriske bevægelse. Derved kan vi påvirke og hjælpe SKAT til en administrativ praksis, som
den motorhistoriske bevægelse kan leve med. Dialogen forsætter, og når der foreligger yderligere nyt, vil
medlemmerne blive orienteret i et senere nyhedsbrev.
Mads Thyregod
Historiske køretøjer og miljøzoner i Tyskland.
Det er almindeligt kendt, at der i bl.a. Tyskland er indført miljøzoner i et stort antal byer. Det betyder, at motorkøretøjer kun må køre der, hvis de er forsynet med et selvklæbende miljømærke. For at kunne få miljømærket, skal en
række tekniske krav opfyldes; – krav som stort set ingen historiske køretøjer kan opfylde.
Det gør imidlertid ikke noget, at historiske køretøjer ikke kan få et miljømærke. De er nemlig undtaget for reglerne.
Hvis man undersøger sagen på FDM's hjemmeside, får man at vide, at der ingen undtagelser er for historiske
køretøjer. Denne oplysning er forkert! Ifølge Forbundsrådsbeslutning af 30.11.2007, kan historiske motorkøretøjer
køre i miljøzoner, hvis følgende betingelser er opfyldt.
Tyske køretøjer:

*
Skal være indregistrerede på røde eller '07-nummerplader
Køretøjer fra andre EU-lande
*
*
*
*

Skal være mindst 30 år gamle.
Må ikke være ”upassende” ombygget, men gerne ombygget ”tidssvarende”.
Skal være i god stand.
Køretøjets alder skal fremgå af indregistreringsattesten.

Som reglerne er udformede, skal f.eks. et dansk køretøj med andre ord ikke være veteranregistreret for at blive
godkendt, blot det opfylder ovenstående krav. Imidlertid kan det ikke afvises, at en registreringsattest, hvoraf det
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fremgår, at køretøjet er veteranregistreret, kan lette diskussionen med en evt. emsig politibetjent.

Niels Jonassen

Ny plakat med tidstypiske nummerplader.
Der er stor interesse for de " Tidstypiske Nummerplader " til de historiske køretøjer. Motorhistorisk Samråd må
udstede dem til køretøjer fra 1903 da nummereringen begyndte, og frem til 1. april 1958, da man gik fra
nummerplader med et bogstav til nummerplader med to bogstaver.
Nummerplader med to bogstaver håber vi også at få tilladelse til at udstede. Der forhandles med SKAT om det, og
vi håber at tilladelsen bliver givet til igangsættelse pr. 1. april 2011.
Plakaten er af praktiske grunde blevet til i et samarbejde mellem Dansk Veteranbilklub og Motorhistorisk Samråd.
Den viser de tidstypiske nummerplader fra 1903 til 1958, så man kan se hvilke plader der var gældende hvilke år.
Plakaten er i A2 format, og kan købes via Dansk Veteranbilklubs kontor på tlf. 45 56 56 10 , telefontid dagligt kl. 10 13. pris kr. 75,00 + forsendelse. DVK står tillige for udgiften til trykning af plakaten.
Erik Mieth

Vejledning til alle der kører gammelt motorkøretøj.
Mange vil nok spørge sig selv hvorfor de nu skal belemres med en vejledning i hvordan de skal køre. Men, sådan
er FIVAs nye ”Vejledning i brugen af historiske køretøjer” ikke tænkt. Det er et lille hefte der samler en mængde
erfaringer og gode råd med hensyn til omgangen og kørslen med gamle motorkøretøjer.
Selv de mest erfarne vil såmænd have meget godt af at læse heftet igennem. Også gamle rotter vil komme til at
overveje deres vaner – og måske ændre dem.
Meningen med heftet er at påvirke alle til at bruge deres historiske køretøj på en måde der ikke gør andre på vejene
sure og samtidig formindsker risikoen for ulykker. Heftet kommer hele vejen rundt omkring lygteføring, bremser,
hvor og hvornår det er bedst at køre og meget andet. Der gøres også opmærksom på den risiko der ligger i at
andre på vejene ikke nødvendigvis har nogen viden om hvordan gamle motorkøretøjer reagerer.
Der er nogle løftede pegefingre men også megen fornuftig snak i det lille hefte. Heftet er FIVAs bidrag til
Europakommissionens Road Safety Charter, og FIVA ønsker på den måde at vise at også den motorhistoriske
bevægelse tager bekæmpelsen af færdselsulykker alvorligt.
Motorhistorisk Samråd har fået heftet oversat til dansk og forsynet det med humoristiske illustrationer tegnet af
veteranbilmanden Leif Gr. Thomsen. Alle MhS' medlemsklubber vil få et antal eksemplarer tilsendt. Niels Jonassen

Nyhedsbrev nr. 3, 2010.
Ny sekretariatsleder hos Motorhistorisk Samråd.
Pressemedelelse.
Motorhistorisk Samråd (MhS) har den 1. marts ansat Ole Pedersen (47) i en nyoprettet stilling som
sekretariatsleder. Motorhistorisk Samråd er paraplyorganisation for 62 danske klubber med ca. 32.000
enkeltmedlemmer, som har historiske motorkøretøjer som hobby, og varetager klubbernes overordnede interesser
og internationale kontakter.
Med ansættelsen af den nye sekretariatsleder har Motorhistorisk Samråd ønsket at styrke og udvikle
kommunikation og samarbejde med myndigheder og klubber for at sikre ”Gårsdagens køretøjer på morgendagens
veje”.
Ole Pedersen, Frederikssund, er oprindeligt uddannet journalist fra Danmarks Journalisthøjskole i Aarhus og har i
mange år arbejdet med frivillige foreninger og organisationer. Først i 15 år i Tyskland, hvor Ole Pedersen havde
eget PR- og kommunikationsbureau, hvorefter han blev hentet til Rømø som turistchef. I 1999 blev han turistchef i
Frederikssund, hvor hovedopgaven var at udvikle en del af den nordsjællandske turisme og få området på såvel det
nationale som internationale verdenskort.
I 2007 valgte Ole Pedersen igen at starte selvstændig virksomhed, men er altså nu arbejdsmæssig tilbage i
kommunikations- og organisationsverdenen.
Motorhistorisk Samråd har indtil videre valgt at placere det nye sekretariat i København for at være tæt på politikere
og beslutningstagere på Christiansborg, hvor Ole Pedersen også får til opgave at gøre Motorhistorisk Samråds
indflydelse gældende.
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Præsentation af
Kurt Ellegaard
1934

1934

Med næstformandens hjælp er det lykkedes at få en freelance journalist til
at skrive i vores blad, så vi byder Kurt Ellegaard velkommen til
samarbejdet, vi glæder os til at læse dine indlæg.
Her en kort præsentation af Kurt Ellegaard.
Jeg er blevet bedt om at lave en kort sag omkring mig selv. Så kort som den
nu kan blive, med de mange oplevelser jeg har haft de seneste 30 år.
Jeg er uddannet i den grafiske branche, kom tidligt til A/S Roulunds
Fabrikker i Odense, og sluttede som Reklame- og pr-chef.
Firmaet blev overtaget af A. P Møller, og man flyttede til en ny stor fabrik i
den sydlige del af Odense på den tid, hvor asbest blev forbudt i
bremsebelæg-ninger, som firmaet var kendt for. Det var i midten af 60'erne
Vi kontaktede en del af de bedste rally- og banekørere, som skulle hjælpe
med en hurtigere ind-køring af nye belægninger uden asbest. Denne
kontakt blev jeg ansvarlig for. Det lærte mig meget omkring nye biler, når vi
selv testede de nye biler på den bane, man byggede ved fabrikken.
Samtidig blev jeg kontaktet af flere dagblade, som bad mig orientere om
resultaterne, når vi var i udlandet til både rally og på bane. Det var starten
på det liv, jeg efter 17 interessante år på Roulunds, skiftede til. Jeg fik flere faste aftaler med provinsblade,
Venstrepressens Bureau, og ikke mindst DR Sporten, da chefen dengang, Finn Heiner, kontaktede mig til at lave korte
indslag i radio sporten fra forskellige store arrangementer, som Safary Rally i Kenya, Acropolis i Grækenland, Rallye
Monte-Carlo og en del baneløb i Tyskland og England, plus flere danske arrangementer. Dertil aftalen om den første
dansker i Formel 1, Tom Belsø, hvor jeg forhandlede med Jack Brabhams firma i London om Belsø i Formel 2, og året
efter igen i London med Frank Williams i Formel 1. Jeg blev efterhånden bedt om, at lave al motorstoffet i flere dagblade,
som var startet med bilsporten. Fra 1977 har jeg levet af journalistik med motor og rejser, som det primære. Jeg har set
og oplevet meget. I USA og Japan vel sagtens mere end 20 gange i hvert land. Jeg var den første danske journalist, der
besøgte en biludstilling i Tokyo og i Detroit. I de senere år har min frue været med i både USA, Japan og Brasilien en del
gange. Dels for at hjælpe med arbejdet, som kan være svært, når man er alene på de store udstillinger, men også dejlig
afslapning i de ekstra dage vi altid tog, når vi alligevel var langt væk fra Fyn.
Kurt Ellegaard marts 2010

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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1934

Late Night træf
ved Henne Strand
Esbjerg Veteranløb 2010

1934

Tage Stockholm Kristensen inviterer igen i år VMK medlemmer til træf.
Henne Strand Handelsforening vil igen gerne se vores flotte køretøjer til nogle hyggelige aftener, hvor der virkelig
skal sparkes på dækkene og hygges.
Der er sommertræf på følgende aftener kl. 19.00:
-

onsdag den 30. juni 2010.
onsdagene den 7., 14., 21. og 28 juli 2010.
Onsdag den 4. august 2010.

Køretøjer der møder op trakteres med en stor is eller en øl / vand samt al den kaffe, som folk kan drikke. Dette
sponsoreres og udleveres af Mich's Ishus, som ligger midt i centrum af byen. I samme område kan der også
parkeres.
Spørgsmål kan rettes til arrangør Tage Stockholm Kristensen på telefon 75 22 54 58.
VMK – klubben er inviteret til 4 X Åbent hus - lørdag den 8. maj 2010, hos
Lyne Gamle Elværk
Nørrehedevej 23 a, Lyne, 6880 Tarm.
Åbent mellem kl. 10 og 14.
Stationære motorer: Bukh og Callesen.
Lyne Veteran Traktorer,
ved Claus & Svend Åge Madsen.
Sdr. Digevej 1, Lyne, 6880 Tarm.
Åbent mellem kl. 10 og 17.
Ca. 40 traktorer er udstillet.
Info: 75250808.

Lydum Mølle ved Foreningen Lydum Mølle.
Åvej 31, Lydum, 6830 Nr. Nebel.
Åbent mellem kl. 10 og 17.
Gammelt elektricitetsværk med vand- og maskinkraft.
Holeby og B&W maskiner, samt 2 driftsklare Francisturbiner.
Nr.Nebel Landbrugsmuseum, ved Knud Kristensen.
Kvongvej 130, 6830 Nr. Nebel
Åbent mellem kl. 10 og 17.
Ca. 40 traktorer og div. landbrugsartikler.
Der afholdes stumpemarked – kun landbrugsartikler.
Tilmelding nødvendig på tlf. 40 21 63 33. Pølser, øl, og
vand kan købes.
Med venlig hilsen -Tage Stockholm Kristensen.

ESBJERG VETERANLØB 2010.
Tilmeldingerne til ESBJERG VETERANLØB 2010 “vælter” allerede ind. Således er mere end halvdelen af de 100
pladser besat allerede 1 måneds tid før sidste frist d. 23. april – og ca. 75% af de tilmeldte er på nuværende tidspunkt
VMK's egne medlemmer. Det er forholdsvis langt bedre end f.eks. sidste år.
Hvis du endnu ikke har tilmeldt dig, så gør det hellere i dag end i morgen – vi
tror, at lige pludselig er grænsen på de 100 deltagere nået. Og husk lige, at du
først er med, når betalingen er registreret i banken eller er kommet
løbslederen ihænde. Lige efter d. 23. april modtager du et brev med
bekræftelse på indbetaling og dit startnummer.
Turen starter på Torvet i Esbjerg med morgenkaffe hos DRONNING LOUISE
fra kl. 8.30, hvor du også får udleveret din løbspakke med løbsskilt,
rutebeskrivelse, klippekort, billetter til fortæring morgen, middag (excl.
drikkevarer) og eftermiddag m.m. Det første køretøj bliver præsenteret og
sendt afsted kl. 10, derefter startes et for hvert minut i den rækkefølge, som
man er ankommet til Torvet.
Turen går øst-over indtil et sted i midten af Jylland, hvor der er middagsbuffet, og ender et hyggeligt sted mellem Ribe
og Esbjerg med et stort kaffebord, præmieuddeling og afslutning.
Der er 6 poster undervejs med ikke-fysisk krævende, men underholdende små opgaver.
VEL MØDT !!!
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Bøger
_
_
_
_

Reparationshåndbøger
Instruktionsbøger
Direkte Import fra USA,
England og Tyskland

OM VETERANBILER OG VETERANMOTORCYKLER

Har du problemer, så kontakt:
Køsters Motorboghandel, Østergade 9, 8900 Randers,Danmark
Tlf. 86426613. fax. 86420813.
Postgiro: 1-646-5259. Momsreg. (VAT): DK 72272528.
E-mail: info@kosters.dk eller www.kosters.dk

DANMARKS STØRSTE UDVALG - OGSÅ TIL MODERNE KØRETØJER

NØRREGADE 71
6700 ESBJERG
TLF. 75450899
FAX: 75452543

VI HAR ALT I
KONTORARTIKLER
&
VIN

e-mail: fp@froekjaerpapir.dk
Besøg os og vor vinkælder.

John Hoffmanns Autoservice
Darumvej 73
6700 Esbjerg
Tlf. 75126570, Fax. 75126579
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City Autoservice
v/ Birger Busch
Strandby Kirkevej 216
Telefon
75128284
Biltelefon
40331854
Privattelefon 75451501
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Ud at køre med Erik
”På taget”Carlsson
1934

Telefonen ringer. Det var dengang vi fik flere opringninger
end mails, for 10-15 år siden. Hej Kurt - det er Erik. Hvilken
Erik? Erik Carlsson. Aha, hyr står det til? ”De' bra, sagde
Carlsson. Jeg har en invitation til dig. Kom til Nice, så kører
vi en del af Rally Monte-Carlo ruten, fra dengang jeg vandt
løbet to år i træk”. Jeg fløj til Nice, og Erik ”På taget”
Carlsson stod og tog i mod i lufthavnen. Vi indlogerede os
på et fint hotel, men det var de næste par dage, som var
interessante. Vi kørte ruten i en Saab 9000 i et afslappet
tempo, og skiftedes til at køre på de små bjergveje. ”I næste
by gør vi stop. Det var her vi fik en aftale med et ægtepar,
som skulle opbevare et sæt dæk for os, hvis det uheldige
skete. Husk på, da jeg vandt Rallye Monte-Carlo i 1962 og
1963, havde vi ikke servicevogne som i dag, hvor det
vrimler med servicebiler og mekanikere, der skifter dæk.
Hvis der skete noget, og det gjorde der jo altid, så måtte vi
selv klare ærterne. De ekstra dæk skulle vi ikke køre rundt
med, når et rally afgøres på sekunder, men jeg ved ikke om
de bor der endnu. De var ret unge dengang”. Det gjorde de.
Snakken gik i et par timer under flere kopper kaffe. De var
svære at forlade, men vi skulle jo videre. En af de episoder,
der skete var i England, og typisk Carlsson, som det hedder
i England. Han behøvede omgående en reservedel til Saab
96 V4, som han kørte i. Pludselig ser han en lignende bil på
en parkeringsplads, og tog reservedelen med ejerens
accept efter lidt diskussioner. Han blev lovet en helt ny bil,
og fik det. De blev senere gode venner, og er fortsat på
julekort med hinanden.
Næste dag skulle vi besøge det sted alle kender fra Rally
Monte-Carlo, Col de Torini, et bjergpas, hvor der altid er
masser af sne i januar, når det berømte rally afvikles. Vi
ankom ved middagstid. Udenfor holdt en del rallybiler.
Deltagerne trænede, og skrev noter til det efterfølgende
Rally Monte-Carlo. Oppe på toppen ligger en restaurant og
hotel. Erik vidste, at ejeren stadig var den samme. Da
Carlsson åbnede døren, og trådte ind i lokalet, tabte ejeren
alt hvad han havde i hænderne ved bardisken, og råbte ud i
lokalet. Erik ”På taget” Carlsson er tilbage. De mange
meget yngre rallykørere, som sad og spiste, ville alle tale
med legenden. Der hang stadig billeder af Erik med den lille
Saab på væggen, sammen med andre senere vindere. Det
blev godt tre timers snak og hygge. En dejlig typisk fransk
middag, og en oplevelse jeg aldrig glemmer. Gennem
årene har jeg haft et fantastisk forhold til Erik Carlsson. Han
blev betaget af en af vore tre sønner, som ofte var med til
rally i Sverige. Når jeg møder Erik i dag, som desværre er
sjældent, da han er gået på pension for en del år siden,
spørger han altid hvordan det står til med Claes - vel
sagtens fordi han og fru Pat Moss Carlsson, yngre søster til
Sir Stirling Moss, gerne havde ønsket sig en søn. De har en
datter, Suzy, som i dag er 40 år. Hun har gjort det rigtig godt
indenfor hestesporten. Det, som betagede Erik Carlsson,
var den viden min søn havde med hensyn til biler. Det har
han jo ikke efter fremmede, som Erik Carlsson
konstaterede på slutningen af vor fantastiske tur, hvor jeg
igen måtte forklare hvordan det gik Claes. Han var netop
blevet civilingeniør, og havde taget HD studiet på rekordtid.
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Erik Carlsson blev født i Saab hjembyen Trollhättan den
5. marts, 1929. Fik arbejde hos Saab som testkører, og
viste hurtigt evnerne bag rattet. Øgenavnet ”På taget” fik
han, fordi han ofte rullede rundt i de første år. I
Storbritannien er han kendt som Mr. Saab, fordi han
arbejdede som pr-chef i mange år, efter stoppet som
aktiv rallykører i 1970, hvor han deltog i Baja 1000 i en
Saab 96 V4, men han startede i den mindste Saab 92 i
1955 med to-takts 764 ccm motor, hvor han vandt et stort
svensk rally.

Øverst en Saab 92
som Carlsson
startede med i
rallyes, og som jeg
prøvede for et par
år siden.

T.h.: Carlsson i en
Saab 93. Bemærk
skriften på siden:
Carlsson på taket.
Det blev til utallige podieplaceringer, selv om den lille
Saab var undertippet i forhold til konkurrenterne. Han
kørte også enkelte løb i den smarte Saab Sonett II, hvor
motoren var boret op til 940 ccm fra 841 ccm. Den udviklede 95 hk. Han vandt 1000 Lakes Finland, 1957, i Saab
93. Det samme i Det svenske Vinterrally i 1959, og i
Tyskland, RAC Rallyet tre år i træk i 1960, 1961 og 1962,
som virkelig gav genlyd i det motorsportsglade Storbritannien, Acropolis Rallyet i 1961, Rallye Monte-Carlo i
1962 og 1963, San Remo Rallyet i 1964, og det Tjekkoslovakiske Rally i 1967, samt et hav af andenpladser,
blandt andet i Acropolis Rallyet, Safari Rallyet, LiégeSofia-Liége Rally. Det er almindelig kendt i bilindustrien,
at hans mange sejre gjorde et nyt bilmærke kendt på få
år. Han er hædret som bedste pr-mand i Storbritannien
flere år i træk. I Trollhättan er en ny stor rundkørsel og en
plads opkaldt efter Carlsson. Han har boet i England i
mange år, og har sammen med fru Pat Moss Carlsson
skrevet en meget rost bog ”The Art and Technique of
Driving”, der blev oversat til flere sprog.
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Ud at køre med Erik
”På taget”Carlsson
1934

Det er Erik Carlsson til højre, sammen med sin
observatør i en Saab 93.

Herover: Carlsson er gået på pension, og netop fyldt
81 år, her foran en Saab Sonett II.
Kurt Ellegaard marts 2010

Bestyrelsen har på møde i marts 2010 behandlet
følgende:
- Der har været afholdt møde mellem veteranklubber fra
Als, Vejen Tønder og VMK om et fremtidigt samarbejde
har bestyrelsen vedtaget at VMK vil medvirke til at få et
godt samarbejde med de nævnte klubber, eller nogle af
dem. Første fællesprojekt bliver den nationale køredag,
hvor det forventes at Sydjysk Veteran Klub, Vejen, Tønder
Veteran Klub og VMK arrangerer fælles kørsel.
- Bestyrelsen står helt uforstående over for en meddelelse
fra Esbjerg Kommune om, at Ribe Classic traditionelle
sommertræf på Hovedenegen i Ribe, hver tirsdag aften i
tre timer, hver tirsdag i maj, juni, juli og august ikke mere
må finde sted. Begrundelsen skulle være en
naturfredningssag og så ser det unægtelig mærkeligt ud
, at der må afholdes cirkusforestillinger, ringridning og
tlipanfest på engen. Efter veterantræffene er der intet
svineri, i modsætning til når pladsen rømmes efter et
cirkusbesøg, en ringridning eller en tulipanfest.
Denne beslutning arbejdes der ihærdigt på at få ændret,
men lykkes det ikke, vil det være de mange tilskuere, der
kommer til træffene for at nyde de gamle køretøjer, der
skuffes, det bliver også de handlene i Ribe der nyder godt
af de kunder køretøjerne bringer til Ribe, og som er med til
at øge omsætningen
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Såfremt der bare er en smule fornuft tilbage hos Esbjerg
Kommunes politikere må denne vanvittige beslutning
kunne ændres.
- Efter møde med DVK om et fremtidigt samarbejde er
bestyrelsen indstillet på, at der kan samarbejdes om
specielle arrangementer, men VMK ønsker ikke DVK's
deltagelse til alle vore egne arrangementer.
- Arrangementskalenderen for 2010 er stort set færdig.
- Esbjerg Veteranløb blev diskuteret.
- Generalforsamlingen 2010- dagsordenen behandlet.
- Regnskabet for 2009 blev godkendt.
- Hjemmesidens og VMK NYT's fremtid blev diskuteret.
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Kirke
setset
udefra
Kirken
udefra

Stormgade 2 - 6700 Esbjerg - tlf. 96 16 18 00 - www.sparbank.dk
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Veteranmotorcykler IV
1934

Omtalen af veteranmotorcykler fortsættes her med de tyske
mærker TWN og Victoria.
TWN.
Initialerne står for Triumph Werke Nürnberg, idet virksomheden oprindeligt var et datterselskab af engelske Triumph Cycle
Company. Det var en stor eksport af de engelske cykler til
Tyskland, der var årsagen til det mere praktiske ved at oprette en
fabrikation i Tyskland . ” Deutsche Triumph Farrad Werke AG”
oprettedes derfor i 1896. I 1903 fremstilledes den første
motorcykel. Under den første verdenskrig var der ingen kontakt
mellem virksomhederne i Tyskland og England, efter krigen
skiltes deres veje, og den tyske fabrik fik lov til at beholde
navnet Triumph, men uden for Tyskland måtte motorcyklerne
kun sælges under navnet TWN.
Under anden verdenskrig blev fabrikken en del ødelagt, men
efter krigen startedes produktion af cykler, skrivemaskiner og
stationære motorer. Det var kun tilladt at producere motorcykler i knallertstørrelse, d.v.s. max. slagvolumen på 60 ccm,
og det ville man ikke hos Triumph Werke, derimod gik man
igang med at ændre konstruktionen af sportsmodellen BD 250.
Førkrigsmodellen BD 250
var en dobbeltstemplet totakter med to plejlstænger
og faseforskydning af
stemplerne. Den nye konstruktion blev med kun én
plejlstang, der foroven var
forgrenet i et Y med et
stempel på hvert ben.
Den nye model BDG og en
mindre model med en
tværskyllet motor på 122
ccm, to-takts motor kom
til Danmark i 1950. Den
mest interessante var BDG
250, der havde en robust
teleskopforgaffel og baghjulet blev også teleskopisk affjedret. Motor og gearkasse var
sammenbygget og bagkæden var også helt indkapslet.
Gennem årene kom BDG 250 H – H'et kom sammen med
baghjulsaffjedringen. Motoren på 248 ccm udviklede 11 hk. I
1953 hed modellerne BDG 250 L og SL, SL udgaven udviklede
12 hk. BDG 125 med den tværskyllede motor var uændret i
produktion. I 1953 kom to helt nye modeller Cornet med dobbeltstemplet to-takts motor på 197 ccm, og Boss med samme
motorkonstruktion men med et slagvolumen på 344 ccm.

En TWN Boss med en 344 ccm motor, der ydede 16 hk.
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1953 præsenterede TWN en prototype med en tocylindret
dobbeltstemplet motor – altså med fire stempler, men den kom
aldrig i produktion. Med Contessa og Tessy fik TWN også
scootere på programmet inden produktionen af motorcykler
stoppede efter nogle år – og så forsvandt navnet TWN.
VICTORIA.
Firmaet blev grundlagt i 1886 i Nürnberg, og man startede med
at bygge cykler – ligesom mange andre motorcykelfabrikker
havde gjort. I 1901 begyndte man så småt med at bygge
motorcykler. I begyndelsen af 20'erne eksperimenterede
fabrikken med flere produkter bl.a. også biler, men uden held.
Den første populære Victoria motorcykel blev præsenteret i
1921. Det var en maskine med en 2 cylindret, 494 ccm, sideventilet BMW boksermotor. Der blev i øvrigt anvendt flere
forskellige motorfabrikater til motorcyklerne, bl.a. FN og
Columbus, inden man i 1923 begyndte at bruge sin egen
udviklede motor. Der blev i trediverne produceret en række
nye modeller med Sachs to-takts motorer fra 98 ccm til 248
ccm. KR8 og KR 9 havde en motor med 2 cylindre på linie.

I starten af 30'erne introducerede Victoria en unik, avanceret
maskine, der var meget indkapslet, så rytteren og mekanikken
blev beskyttet i dårligt vejr. Den var udstyret med en 500 ccm
motor. Modellen konkurrerede med BMW, Zündapp og
Colum-bus om leverancer til militæret, men bl.a. fordi den
havde en lille benzintank, der gav den en lille rækkevidde tabte
firmaet konkurrencen. Den første ”rigtige” og meget
populære motor-cykel var KR 25 Aero, der kom inden den
anden verdenskrig.

Efter krigen kom KR 25, med en ny mtor og andre fornyelser,
og nu havde den fået modelbetegnelsen Victoria Aero KR 26
og den specielle danske betegnelse Capri. Efter flere års
udviklingsarbejde kom Victoria Bergmeister i 1954. Det var
en firetakts, 2 cylindret, V motor med stødstænger og en enkelt
kædetrukken knastaksel, slagvolumnet var på 347 ccm.
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Veteranmotorcykler IV
Indlæg til VMK NYT
1934

Det meget kompakte motoragregat, og baghjulsbremsen uden bremsesko. Bremsebelægningen er
klæbet på et stålbånd i hele sin længde.
HØ/marts 2010
Bergmeister var en pæn - men ikke billig motorcykel.
Victoria Swing var en ualmindelig motorcykel, men den
nåede ikke at komme på det danske marked.

I 1954 / 1955 præsenterede fabrikken Victorias Swing,
men produktionsomkostningerne på denne flotte maskine
var for høje og der blev kun solgt få stykker af den. Den
nåede ikke at komme til Danmark. I 1953 forsøgte Victoria
sig med en scooter ”Peggy”, men det blev heller ikke
nogen succes. Financielle problemer gjorde en ende på
Victoria, der til sidst kun havde små knallertmodeller på
programmet, inden de blev opslugt af Fichtel og Sachs i
1968.
Victoria Motorcycle Company i Glasgow, der
producerede motorcykler mellem 1902 og 1928, havde
ingen relationer til det tyske firma.

Stof til Bladet.
Gennem årene er VMK NYT blevet større, og efter redaktionens mening bedre, men derfor kan det godt være, det
ikke altid lever op til medlemmernes forventninger, og den
tekniske udvikling indenfor IT. Indenfor en overskuelig
fremtid vil der nok stadigvæk være et behov for bladet,
men så må det også tilpasses medlemmernes ønsker og
behov – og hvordan så det?
I den seneste tid er der kommet flere gode indlæg fra
medlemmer, og kan denne kreds af bladskribenter
udvides, så vil VMK NYT virkelig blive et medlemmernes
blad, der vil kunne give mange spændende beretninger,
om det vi værd-sætter højt - vor fælles interesse for gamle
køretøjers charme og teknik.Vi står med andre ord med
noget, som er vigtigt for andre, for eftertiden og ikke
mindst for os selv, fordi der gemmer sig en historie bag
hvert køretøj og dets ejer, en historie som vi gerne vil
opfordre dig til at komme med, så den kan skrives i VMK
NYT.
Medlemmerne kan også komme med andre historier, om
deres oplevelser, eks. en tur eller rejse, et træf eller løb du
har deltaget i, et besøg i en virksomhed / museum eller en
artikel du har set i et blad.
Det vil være en stor lettelse for redaktionen, hvis du
kommer med et færdigt eller næsten færdigt indlæg, men
har du af den ene eller anden grund lidt svært med det, vil
redaktionen også være glad for forslag med stikord til et
indlæg. Redaktionen kan være behjælpelig med udformningen af den færdige tekst, og klubbens fotograf kan
hjælpe dig med at tage nogle billeder.
Materiale til VMK NYT fra medlemmerne afleveres til
redaktionen.
Det vil nok være en hjælp for alle, hvis vi strukturerer
opgaven lidt, eks. hvis du besvarer følgende spørgsmål:
Medl. nr.:____Navn:_________________________
Adresse:__________________________________
Indlægget omhandler:
Mit
køretøj:___Løb/træf:___Tur/rejse:___Virksomheds
el. museumsbesøg___Bladartikel:___Andet____

Blandt Swings nyskabelser kan nævnes det usædvanlige gearskifte, der skete med de fire trykknapper
nederst i venstre hjørne.
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Sæt et kryds ved det indlægget drejer sig om, og
uddyb derefter emnet med tekst og evt. billeder eller
andet materiale. Skriv en kortfattet historie evt. kun
med stikord.
Har du et andet forslag til at strukturere opgaven så
kom med det.
Redaktionen/ januar 2010.

Side - 18 -

Nr. 257, april 2010

MG
i fortid, nutid og fremtid
1934

Få mærker er forbundet med så megen historie som
engelske MG. Historien begynder, da en ung cykelsmed,
William Richard Morris begyndte at bygge et par vogne i et
skur i Oxford. Han var i 1904 begyndt at reparere
motorcykler og biler, og i 1905 udvidede han
forretningsområdet til også at udleje biler. Morris solgte
også biler, og han var forhandler af flere mærker: Humber,
Singer, Standard, Wolseley, Belsize alle engelske mærker
og derudover et amerikansk mærke Hupmobile.
Forretningen voksede, og da lokalerne blev for trange lod
Morris en ny bygning opføre, og her startede han med at
konstruere det første rigtige Morris automobil. Morris
døbte virksomheden ”The Morris Garage” – deraf navnet
MG.
På billedet herunder ses det første Morris automobil, der i
1913 kørte gennem gaderne i Oxford: En ”Morris-Oxford
Light Car”.

MG K 3 Magnette (vist nederst i venstre spalte) vandt en
række opsigtsvækkende sejre i 1933, bl.a. i Mille Miglia
og Ulster TT løbene.

Allerede i 1935 lancerede Morris en bil med aluminiumskarrosseri – superlet og superhurtig! Linierne til mange
års successportsvogne begynder at tegne sig.

Fra 1945–1949 produceredes MG TC. Det var i
realiteten en efterkommer af førkrigsmodellen MG
TA.MG TC'en startede et sportsvognsboom i USA, og
den blev efterfølgende fulgt af andre modeller MG TD
Denne bil blev starten på en af engelsk bilindustris store
aktører, og den blev senere efterfulgt af mange andre
Morris bilmodeller. Det var sedanmodeller, busser,
lastbiler og varevogne, men det var først i 1924, der kom
en bil med betegnelsen MG – vist herunder.
Dette indlæg behandler MG's sportsvogne, som gennem
årene har klaret sig flot i mange løb verden over, og de har
været - og er stadig - meget efterspurgte.

(1950 – 1953), MG TF 1250 (1953-1954), MGA Roadster
(1955-1962) herover, MG Midget (1961-1979), MGB
Roadster (1962-1980), MGB GT (1965-1980), MGC
(1967-1969), MGB GT V8 (1973-1976). MG TF (19531954).TC og TD modellerne havde fra TA modellen arvet
samme opskrift: Billig i indkøb, sjov at køre og let at
vedligeholde, men den stenhårde affjedring forrngede
komforten.
De vindslikkede former på MGA'en var beregnet for Le
Mans 24 timers løbet, men de hjålp også på
benzinøkonomien og tophastigheden. Der blev gennem
årene i alt produceret godt 100.000 stk..
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MG
i fortid, nutid og fremtid
1934

MGB var den mest populære model, hvilket afspejlede sig
i salgstallene. Der blev i alt solgt 512.000 stk..

MG Midget

Den nye bil ser spændende ud, men selvom papir er tålmodigt, skal man ikke undervurdere kinesernes kunnen det er der flere, der har fået nogle særdeles ubehagelige
oplevelser af at gøre.
HØ/ december 2009

MGB Roadster
M6 - exteriør

M6 - interiør

Tankstation i stuen.
MG GT
I dag har MG kun den to-sædede sportsvogn TGF på
programmet, hvilket må siges at være en trist afslutning
på et industri-eventyr, skabt af Sir William Morris, der blev
adlet og derefter var mest kendt som Lord Nuffield.
Shanghai Automotive Industri Corporation – SAIC, er de
sidste par års kinesiske ejere af MG. SAIC satser på at
blive et internationalt kendt mærke som Greely, der i 2010
overtager Volvo fra Ford, ja de kan de kinesere –
forhåbentlig.
SAIC vil nu forsøge at få gang i den henslumrende
virksomhed. Derfor kommer der nye modeller, og det
bliver ikke i kejserens klæder men i nye kinesiske klæder.
Den første model MG 6 er den første nye model fra MG i
14 år. Den er en fempersoners hatchback med en længde
på 4,65 m, en bredde på 1,83 m og svarer dermed i
størrelse til en Skoda Oktavia. Bilen vil i første omgang
blive forsynet med en 1,8 liters benzinmotor på 135 hk
eller 160 hk.
Bilen præsenteredes første gang på den internationale
biludstilling i Guangzhou i Kina – verdens største
bilmarked. I efteråret 2010 begynder produktionen til det
europæiske hjemmemarked på MG's fabrik i Longbridge,
Birmingham.

VMK NYT 33. årg.

Brødrene Lars og Peter Nørgaard fra Guldager ved
Esbjerg har siden drenge årene haft benzin i blodet. For
nogle år siden begyndte de at samle på veteranbiler,
men de lod det ikke blive ved det. De gamle tankstationer
er også sjove synes vi. Så vi gik i gang med at samle
benzinstandere, skilte, jukebokse, og hvad der ellers
hørte til på datidens tankstationer, forklarer Peter, der
har et stort ekstrarum i sit og kærestens hus. Det fik han
og Lars, og for fem år siden begyndte de at opbygge
deres helt egen nostalgiske tankstation.
Benzin har de ikke, til gengæld er der en bar, så de kan
byde vennerne på en drink på tanken. Indlægget her er
taget fra ugebladet ”Hjemmet”.
HØ / februar 2010
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Motorcyklisten
i 40'erne og 50'erne.
1934

Under anden verdenskrig måtte motorcyklisterne kun
pudse og pleje de to-hjulede, men så fik man i tilgift
glæden ved at studere de skønne køretøjer.
Ved krigens slutning i 1945, blev ikke alt som før med det
samme. Der kom lys på gaderne, lys ud af husvinduerne
og en dag kom der sågar en båd med bananer, hvilket var
en helt ukendt frugt for børn under fem år.
Derimod kom hjulene ellers kun langsomt i gang, fordi der
var mangel på materialer og valutakassen var næsten
tom. De opstaldede biler og motorcykler kom på gaden i
den udstrækning rationeringen af benzin tillod det. De
gamle dæk punkterede og revnede, men nye dæk kunne
kun tildeles ”de livsvigtige”, hvilket var læger, dyrlæger,
ambulancer, og lignende.
I begyndelsen af 50'erne begyndte der at komme lidt mere
fart i tingene, men så fik en masse mennesker
transportproblemer. De største byer havde deres sporvogne og nogle busruter, og der var også nogle rutebiler,
men skulle man udenfor den kollektive trafiks ruter, var
man ret hjælpeløs, hvis man ikke var ejer af en bil eller
motorcykel, og distancerne ikke var overkommelige med
de forsømte og nedslidte trædecykler. Nye biler kostede
meget i fremmed valuta, motorcykler betydeligt mindre, så
det begyndte at strømme ind med ansøgninger til
indkøbstilladelser til motorcykler. Jeg fik min første motorcykel en ny Ariel Red Hunter, eencylindret, 500 ccm, på en
indkøbstilladelse udstedt til min far, der havde en
murerforretning. Senere kunne man endda være så
heldig at få en præmiering, så man uden tilladelse kunne
købe en motorcykel, der så igen kunne sælges videre til
en person, der ville købe en bil eller motorcykel. Dette
kinesiske system fandt staten hurtigt ud af at ændre til en
ekstra beskatning.
I 1939 var der indregistreret 29.952 motorcykler i
Danmark, og de fleste kom ud at køre igen efter krigen. I
1948 var antallet steget til 36.097, og i 1957 var der
116.562 motorcykler i drift. De mange motorcyklister var
bygningshåndværkere, journalister, fotografer, jurister,
sælgere, gartnere, kontorfolk, m.fl..
Dette stor boom var myndighederne slet ikke gearet til.
Det meget administrative arbejde med ansøgninger til
indkøbstilladelser, registreringspapirer og ansøgninger til
nye førerbeviser til motorcykler må have belastet
myndighederne så meget, at man ikke havde tid til at
interessere sig lidt for lovgivning og køreundervisning,
hvilket der var stort behov for.
Indtil den nye færdselslov kom i 1955 kunne vordende
motorcyklister læse i teoribogen: ”En motorcykel skal
være forsynet med mindst én bremse, og hvis der kun er
én, skal den sidde på baghjulet”. Denne udmelding kunne
give enhver det indtryk, at det var baghjulsbremsen, man
skulle forlade sig på.
I det hele taget havde mange det indtryk, at myndighederne modarbejdede sikkerheden for motorcyklisterne.
”Skandinavisk Motor Journal” et udmærket teknisk motorblad, der desværre ikke eksisterer mere, var meget i front
over for myndighederne om disse emner, men blev ignoreret for de var jo ikke nogen organisation. Da twinsadlerne kom som standard på mange nye motorcykler, blev
de forbudt af de danske myndigheder, selv om det var
indlysende, at det var bedre, at have bagsædepassageren siddende lavt nede og længere fremme, fremfor at
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han/hun sad højt oppe på et bagsæde placeret over eller
bag bagakslen. I 1953 blev twinsadlerne omsider
godkendt. Desværre var det ikke et enestående tilfælde,
idet den samme modvillige og stædige behandling
kunne opleves, da der kom blinklys på motorcyklerne, da
der skulle indføres stoplygter på motorcyklerne – men
det fritog ikke motorcyklisten for at skulle række hånden
op under bremsning. Det var en stor skam at politikernes
undladelsessynder og myndighedernes tåbeligheder
kom til at koste menneskeliv og invaliditet – godt at
sådanne forhold ikke eksisterer i dag – eller gør de?
Bortset fra disse negative oplevelser, bør det siges, at
motorcyklerne løste en opgave. De gav den bevægelighed i arbejdskraften, som effektiviserede erhvervslivet
og gav betydelig mere fritid. Og når man nu havde en
motorcykel kunne den jo bruges til ferieture i udlandet,
hvad der ikke havde været mulighed for i flere år.
I 50'erne havde også jeg mange skønne oplevelser på
motorcykel. Først på min Ariel der blev brugt dagligt både
vinter og sommer til og fra Flyvestation Skrydstrup. Der
blev også tid til ferieture i ind- og udland på maskinen, og
der var specielt en episode jeg mindes. Det skete på en
tur til Harzen, hvor vi på tilbageturen kørte tør for benzin
syd for Hamborg, så gode råd var dyre, men så kom jeg i
tanke om, at i min toilettaske havde jeg en flaske med
Palmolive barbersprit. Flasken blev fundet frem og hældt
i tanken, og selv om det ikke var så meget, var det nok til,
at vi lige nåede hen til nærmeste tankstation. Så glade
var vi, og forhåbentlig også andre gæster på tankstationen – der syntes om duften af Palmolive barbersprit,
der steg op fra den varme motor, men hvad motoren
ellers syntes om det brændstof ved jeg ikke – men den
havde nok syntes bedre om noget andet.
Min motorcykelinteresse fortsatte i mine unge dage efter Ariel'en - og min næste motorcykel blev en BMW fra
1953 med en 2 cylindret 500 ccm, boksermotor.
Her i mit otium fortsætter interessen for tohjulede. Jeg
har i dag en BMW, 500 ccm, 2 cylindret, bokser fra 1956
og en Douglas, 350 ccm, 2 cylindret bokser fra 1951.
Inspirationen til dette indlæg har jeg bl.a. fået fra
ingeniør Mogens H. Damkiers bog ”Motorcyklen blev
redningen.”
HØ/februar 2010
T.h.: Redaktøren i
1956 med kæreste
(nuværende kone)
som passager.
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KØB - SALG - BYTTE
National køredag m.m.
1934

1934

Sælges:
Et restparti Millers Olie – ca. 350 liter. Det drejer sig om Miller 30 + 40 + 50, samt diverse gearolier i 1 og 5 liters dunke. En
del er til gamle veteraner. Sælges i små og store partier, afhentet i 6710 Esbjerg V.
Med venlig hilsen
Herluf Jensen
Mail: herluf@alfaspecialisten.dk

NATIONAL KØREDAG d. 5. juni 2010 –
GRUNDLOVSDAG.
KL. 12.30.
til
KL. 13.00.
KL. 14.30.

VI MØDES på den store P-plads ved Restaurant SYDVESTEN mellem RØDSPÆTTEKAJ og
FISKERIHAVNSGADE.
AFGANG. Der køres enkeltvis eller 2-3 køretøjer samlet efter behag via Tjæreborg, Sneum,
Bramming, Gørding, Holsted St., Brørup, Askov til Læborg Autohandel, Ådalen 23, 6600 Vejen, der
ligger tæt ved den store rundkørsel på Esbjergvejen 191 i byens nordvestlige udkant.
ANKOMST – hvor vi mødes med vore venner fra TVK – TØNDER VETERAN KLUB - og ser på
LÆBORGs store udvalg af veteran- og specialbiler.
Du kan også vælge din egen rute eller køre direkte til ankomststedet – der er ingen tilmelding.
Medbring egen forplejning.

VEL MØDT !!!

VESTJYSK MOTORVETERAN KLUB

LØBSUDVALGET.

Aftentur fredag d. 18.6.2010.
Så blev det forår igen efter en lang vinter. Alle går med tanker om sommerens oplevelser med vore kære køretøjer.
Glæd jer. Den 18-6 bliver der arrangeret en aftentur på en anden måde.
Vi mødes ved Restaurant Sydvesten, mellem Rødspættekaj og Fiskerihavnsgade. Deltagerne får udleveret en
køreplan, derefter kører vi ud i naturen på oplevelse, med en pause undervejs og ender i Tjæreborg, hvor der bliver
arrangeret en lettere sommermenu, og hvad dertil hører.
Jeg synes, det kunne være dejligt med en tur og samvær på en anden måde. Det kunne også være dejligt, at fejre
min halvrunde fødselsdag sammen med jer. Jeg håber på godt vejr og fremmøde.
Start fra Sydvesten kl. 17.00. Turen er på højest 50 km. Stop ved J.M. Terkelsensvej 19 Tjæreborg.
Slut når den sidste er gået. Tilmelding senest d.11-6 gerne før, til 75175547 eller haraldm.mortensen@mail.dk
Harald Mortensen/26.03.2010

CLASSIC RACE AARHUS, den 26/27.06.2010.
I år bliver der arrangeret Classic Race ved Marselisborg rundt om mindeparken, strandvejen Oddervej, Kongevej og
Carl Nielsensvej.
Det er i VMK besluttet,at hvis interessen er der (mindst 50 personer), bliver der bustransport fra Esbjerg til Århus og
retur søndag d. 27. juni. Afg. fra museumspladsen kl.8.00. Hjemkomst til museumspladsen kl. ca.18. Tilmelding til
bus senest d. 22. maj, er bindende. Jeg vil derefter melde tilbage om minimun antal personer er nået.
Transporten betales senest d. 28 maj.
Tilmelding til Harald Mortensen tlf. 75175547.
Billetter til Classic Race kan købes på WWW.Billetnet.dk. Priser fra 220 Kr.
Egen forplejning.
Oplysninger på www.CRAA.dk
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Harald Mortensen/ 26.03.2010
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Støt vores annoncører
de støtter os
1934

1934

Veteranforsikring Danmark
”Vi sætter pris på sjæl og charme …”
Præmieeksempler for veteranbiler og motorcykler fra 1974 eller før:
Dagsværdi
25.000
50.000
75.000
100.000
125.000
150.000
175.000
200.000
225.000
250.000
275.000
300.000
325.000
350.000
375.000
400.000
425.000
450.000
475.000
500.000
525.000
550.000
600.000
o.s.v.
Selvrisiko

Ansvar + kasko
517
646
751
819
927
1.011
1.099
1.182
1.265
1.335
1.449
1.561
1.674
1.784
1.898
2.008
2.123
2.236
2.300
2.458
2.573
2.661
2.906
kr. 1.277

Ansvar
191
191
191
191
191
191
191
191
191
191
191
191
191
191
191
191
191
191
191
191
191
191
191
kr.

0

Præmieeksempler for klassiske køretøjer fra 1975 til og med 1983:
Dagsværdi
25.000
50.000
75.000
100.000
125.000
150.000
175.000
200.000
225.000
250.000
275.000
300.000
325.000
350.000
375.000
400.000
425.000
450.000
475.000
500.000
525.000
550.000
575.000
600.000
o.s.v.
Selvrisiko

Ansvar + kasko
1.270
1.588
1.850
2.015
2.279
2.487
2.705
2.909
3.111
3.283
3.564
3.840
4.118
4.388
4.669
4.939
5.223
5.498
5.659
6.046
6.327
6.546
6.769
7.148
kr. 3.829

Ansvar
434
434
434
434
434
434
434
434
434
434
434
434
434
434
434
434
434
434
434
434
434
434
434
434
kr.

0

* 25% rabat ved indtegning af fere 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
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Vestjysk Motorveteran
William Pohlmann
Østparken 51
6840 Oksbøl

