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

Indlæg kan sendes til VMK's redaktør. Medlemmer, annoncører
og div. samarbejdspartnere er velkomne til at levere stof til bladet.
Indlæg redigeres til skrifttype arial 10pt.

Deadline er den 1. de pågældende måneder.

INDHOLDSFORTEGNELSE:

Klummen, af formanden side   3
Klubmøde den 3 juni side   4
Aftenturen den 18. juni side   5
Englændertræf i Løgumkloster side   7
Nyhedsbrev fra MhS side   8
Skagen - Gråsten 2010 side   9
Veteranmotorcykler V side 12
Nye veteraner side 14
Ferieoplevelser i Østrig side 18
JAWA biler side 22

VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER:

272 Martin Pedersen, Septembervej 8, 6705 Esbjerg Ø.
273 Tom Held,Nygårdsvej 43,2  6700 Esbjerg.

AKTIVITETSKALENDER FOR 2010:

Ret til ændringer i programmet forbeholdes.

HUSK AT:

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

Forsidebilledet: Alldays oneons årg.1913 den eneste i Danmark.
. 

Næste VMK NYT: Udkommer i uge 42, deadline 1. oktober 2010.
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Carlo Simonsen
Strandpromenaden 9

6710 Esbjerg V
75115254

formand@vmklub.dk

KLUBBENS NAVN: VESTJYSK MOTORVETERAN KLUB, 
FORKORTET VMK. 

KLUBBENS ADRESSE: FORMANDENS ADRESSE

VMK's HJEMMESIDE: 

FORMÅL: At fremme interessen for veterankøretøjer af teknisk-
historisk interesse.

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

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

www.vmklub.dk
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September
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2.

12.

7.
21.
23.-24.
4.
13.
18.
2.

Classic Cars på Frijsenborg Explorer 10.00 - 
17.00
Aftentur. Guide: Poul Erik Jensen
Start fra Gjesing Fritidscenter kl. 18.30
Museumsgården Karensminde:
Historisk dyrskue og veteranstævne
9.30 - 17.00
Klubmøde.
Filmaften.
Bil og Brugtmarked i Fredericia
Klubmøde.
Stumpemarked i Herning
Hjemmesideaften
Julemøde.                    
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De, som har fulgt med i skrivelserne fra Mhs, har vel Kristensen, som har været meget involveret i 

bemærket at der er ansat en sekretariatsleder Ole arrangementet Late Night træf ved Henne Strand, som der 

Pedersen og flytter sekretariatet 40 km væk fra samles rigtig mange veterankøretøjer fra forskellige 

København til Ole Pedersens adresse i Frederikssund. veteranklubber.

Dette har så resulteret i et betydelig billigere lejemål. Det 

dyre lejemål i København blev jo stærkt kritiseret på sidste Det viser sig, at flere og flere besøger vor hjemmeside på 

årsmøde. Grundet øgede udgifter i Mhs blev vort tilskud internettet. I denne forbindelse vil vi forsøge at få en 

hævet fra kr. 7,50 pr medlem til kr. 20,00 pr medlem. Vi klubaften, hvor hele dette opsæt vil blive gennemgået. For 

håber så, at en yderligere hævelse til kr. 25,00 forhåbentlig det viser sig, at mange ikke ved, hvordan de skal bruge 

kan undgås. Dette har jo også indflydelse på VMK's hjemmesiden.

medlemskontingent.

Som I ved har vi indkøbt en del kasketter med VMK logoet 

Bestyrelsen har prioriteret at medlemmerne skal involvere påtrykt, men salget går meget trægt. Fremover vil vi 

sig mere i arrangement og beskrivelse af samme. Det ser forsøge at få så mange kasketter som muligt afsat. 

ud til langsomt at bære frugt. Vi kan så se hvad Prisen er kr. 75,00 pr. stk.

medlemmerne ønsker af arrangementer. Mange andre 

klubber gør det samme, og jeg må sige mange er længere Carlo Simonsen 2010

fremme end vi er. Godt gået til de, som allerede har 

involveret sig. Her tænker jeg specielt på Tage Stokholm 

 Nr. 259, august 2010

Debatside.

Fremover bliver der en debatside. Hvis nogen har et NB. Er der for meget stof til bladet af anden art, må man 
emne, bliver det optaget under debatsiden. Indlæg kan have forståelse for, at det kommer med senere.
være af teknisk art, til gavn for klubben eller ideer om 
tiltag.
Det fremsendte må ikke skrives for omfattende, fordi Harald Mortensen.
bladet skal forblive på de nuværende antal sider af
økonomiske hensyn.

Kasketten kan købes når der holdes klubaften eller ved 
arrangementer afholdt af VMK. 
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Klubmøde den 3. juni.

1934

Sommerens første klubmøde bød på et foredrag af Kjeld kunne være vanskeligt at være Dansk dommer, når der 
Kristensen, International dommer ved speedwayløb. Der deltog danske ryttere så som Ole Olsen, Kristian Præstbo 
var mødt 20 personer denne aften, trods konkurrence fra og Erik Gundersen
fodboldlandskamp i fjernsynet. Jeg skal love for, de fik 
noget med hjem. Ved nordisk finale i Norge blev Ole Olsen udelukket ved at 
Kjelds interesse startede i 1958 med at flikke en bryde startsnoren; men uanset temperamentet, viste Kjeld 
motorcykel sammen, trods små penge blev han kørende. sin retfærdighed, at reglerne gælder for alle, selv om man 
Han var med til at bygge en motorbane, ligeledes med små har samme nationalitet. Sportsånden har Ole, så alt er 
midler, så det blev med skovl, spade og en lånt traktor. Det glemt. Kjelds sidste løb som dommer var finalen hold-
var starten på Holsted speedwayklub. I 1960 blev speedway i Bydgoszez Polen, september 1995, med 
motorcyklen solgt og i 1961 flyttede Kjeld til Esbjerg, hvor deltagere af Tony Richardsen og Thomas Gollop, som 
han naturligt meldte sig ind i EMS. I 1964 tog han kom fra byen og næsten selvfølgelig med dansk 
dommerlicensen og blev dommer ved løb i Danmark. deltagelse.
Klitdrengene kørte holdspeedway i 1969, hvor Kjeld var Kjeld har dømt mange løb. Af store løb har han dømt 
holdleder. kvartfinaler, semifinaler og finaler. 
Kjeld trådte højere op ad stigen. I 1971 udnævnt til FIM Antal finaler: 5 langbane, 4 VM hold speedway, 2 VM par 
dommer ( Internat ional  Motor Union).  Første speedway, 8 EM sidevogne og solo og 6 Is Racing.
opgave var året 1972 i Schessel Tyskland, der gik godt. I 
1995 var  K je ld  b levet  55 år  og s toppede Der er ingen tvivl om, at Kjeld gennem sin professionelle 
derfor p.g.a. aldersgrænsen. 24 fantastiske år med indstilling har været med til at fremme speedwaysporten. 
speedway,  langbane,  par- /ho ldspeedway og Jeg håber for dem, som ikke mødte op, de her har fået en 
Is Racing ved DM EM VM i Norge, Sverige, Finland, indsigt i Kjelds store interesse, at være løbsdommer og 
England, Belgien, Holland, Frankrig, Tyskland, Polen, hvad han har opnået siden, han startede i Holsted. 
Ungarn, Jugoslavien, Tjekkoslovakiet, Kasakhstan og (Sikke en karriere). Tak til Kjeld Kristensen.
Rusland.Is Racing stod Kjelds hjerte nær, det var virkelig 
en oplevelse. Den 1. januar 1976 deltog Kjeld Harald Mortensen
i en Is Racing skole, nord for Stockholm. Første opgave 
var på Inzeel Isstadion i det sydlige Tyskland. Det var en af 
de flotteste Isstadioner, der findes.
Når først løbene er startet, er det at være dommer en 
ensom post. Rytterne i løbet er jo personer, der
både har temperament og vindervilje, man er sig selv 
nærmest. Kjeld har haft mange sjove og ube-
hagelige oplevelser som dommer. Man kan ikke tage fejl 
af, at Kjeld har været en retfærdig dommer, selv om det 
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Fredag den 18. juni kl. 17.00 samledes deltagerne til 
aftenturen ved Restaurant Sydvesten på Esbjerg Havn.
Efter at have hygget sig sammen en stund, startede vi på 
turen efter det udleverede kortmateriale.
Det var ikke rigtigt sommervejr med sol, men det holdt 
tørvejr, så det var igen en dejlig oplevelse, at komme ud i 
vor skønne vestjyske natur.
Den planlagte rute gik fra Fiskerihavnen ad Hjertingvej 
over Guldager Kirkeby, Hostrup, Visselbjerg, Alslev, 
Forum, Astrup, Vester Nebel, Skads, Solbjerg og i mål ved 
nr. 19 på H.P. Terkelsensvej i Tjæreborg.

Med til at skabe denne stemning var også det traktement, 
som Harald og hans stab havde etableret. Det var alle 
tiders grillmad og dertil vin, vand eller øl efter eget ønske. 
Til at forhøje den festlige stemning var også de indlagte 
taler af Harald og formanden.
På alle deltagernes vegne siger jeg tak til Harald for en på 
alle områder vellykket aften, og endnu engang tillykke 
med den halvrunde dag – vi glæder os allerede til den 
bliver helt rund.                        

En rigtig fin rute, som alle deltagere nød i fulde drag, der 
var dog nogle få udbrydere,der valgte at fravige denne 
rute, om det var på grund af fejltolkning af kortet eller det 
var forventningens glæde over det, der ventede i målet, 
skal jeg lade være usagt, men uanset årsagen var alle 
interesserede og nød den dejlige danske skærsommer-
aftens naturbilleder.
Harald havde i anledning af sin halvrunde fødselsdag 
ønsket at fejre den sammen med VMK medlemmer, derfor 
sluttede selve turen ved Harald i Tjæreborg.  Efter 
ankomsten til J.M.Terlelsensvej nr. 19, fik vi set den flotte 
have, værksted, m.m., og så blev vi budt til bords i Haralds 
flotte – til dagen indrettede garage. Her tilbragte vi nogle 
rare timer, hvor rummet emmede af hygge med snak, 
fødselsdagssang - det var virkelig socialt samvær, når det 

                                                 Tekst/foto HØ/TK juli 2010.er bedst.
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Englændertræf i Løgumkloster 

12. juni 20101934

Endelig, så er det igen englændertræf i Løgumkloster. Dog pris skalaen, så som Rolls Royce, Jaguar og Morgan. Der 

er vi ikke herre over vejret, ikke engang Bent Jessen. Men er også en del pæne hverdags biler som prydede 

man skal dog ikke være i tvivl om, at Bent har bedt til vejr gadebilledet for over 30 år siden, bl.a. en del biler af 

guderne. Hans bønner blev dog ikke hørt, for om fredagen mærket Morris, med modellerne Mascot, Minor 1000 og  

faldt der en del regn, næsten hele dagen, og for de der Marina. Der var Lotus, Triumpf og MG. 

kører i åbne biler må det jo siges, at det naturligvis ikke er Jeg er naturligvis glad for at der også er en stor del biler af 

optimalt. Det meste vand kom dog heldigvis kun, fredag, mærket MG på pladsen, og ved englænder træf her i 

for om lørdagen kom der kun ganske få dryp, der jog dog Løgumkloster, er der rigtig mange af modellerne B, A og 

en kølig vind hen over markedspladsen, i den gamle 

munke by.  Vejet afholdt dog ikke mindre end omkring 150 

gamle og flotte engelske biler at stå til skue på 

markedspladsen. Pladsen er efter hånden ved at være for 

lille, så græsplænen langs Vestergade på modsatte side af 

markedspladsen blev også taget i brug. Det er et stort 

event for de engelske bilmærker Bent og Ursula Jessen 

har skabt i Løgumkloster

Af bilmærker er der biler man næsten aldrig møder og 

bilmærker der ikke har eksisteret i mange år, Singer, 

Bristol bare for at nævne et par. Naturligvis også bilmærker 

der stadig findes på markedet, og stadig i den dyre ende af 

Midget.  MG Magnette og T – typerne er også repræ-

senteret. I år var der et par nyere engelske biler på plænen, 

ligeledes MG modeller, nemlig en enkelt MG F og en MG 

TF.

Når der afholdes englændertræf i Løgumkloster møder 

man en del gamle kendinge, venner man næsten kun 

møder denne ene gang om året, glæden er stor og 

snakken går livligt, for vi har jo en fælles interesse ”gamle 

engelske køretøjer”, vi glæder os allerede nu til 2011. Tak 

til Bent og Ursula.

Dres Callesen

Tønder Veteran Klub
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Nyhedsbrev fra MhS
Juli 2010

forkortet udgave
1934

Ny adresse for MhS 

Bestyrelsen for Motorhistorisk Samråd har på det seneste bestyrelsesmøde valgt at flytte MhS-sekretariatet væk fra 

det indre København til Frederikssund (40 km. fra København). Sekretariatet er hovedsagelig flyttet for at minimere 

administrationsomkostningerne uden at give køb på mulighed for indflydelse overfor politikere og embedsmænd i 

København. Adressen er fremover: 

Motorhistorisk Samråd c/o Ole 

Pedersen Dyrlægegårds Allé 57 

3600 Frederikssund 

mhs@motorhistorisk.dk 

tlf. 23 47 63 01 

Nyt logo og hjemmeside 

MhS's nye logo og hjemmeside er lige på trapperne. Vi regner med at have det hele klart inden den 1. august. 

Herefter vil der ikke blive sendt nyhedsbreve ud til klubberne / nyhedsbrevsmodtagere. I stedet vil I modtage et link 

per mail om, at der på hjemmesiden er kommet nye informationer. I forbindelse med den nye hjemmeside vil der 

også være en klubliste med forskellige oplysninger. Til den tid vil vi bede jer om at kontrollere oplysningerne og evt. 

maile rettelser til sekretariatet. Vores plan er også, at der på den nye hjemmeside kommer en arrangements 

kalender, hvor klubberne selv rapporterer til sekretariatet om offentlige arrangementer. Planen er at denne kalender 

desuden skal koordineres med de andre nordiske landes kalendere. Med nyt logo, hjemmeside og 

informationsstrategi føler vi os nu rustet til at lave en offensiv kampagne overfor de motorhistoriske klubber, som 

ikke er medlem af MhS. En kampagne som bliver gennemført inden Årsmødet i november. 

Historiske nummerplader 

MhS har haft møde med SKAT om historiske nummerplader for perioden 1. april 1958 til 1. april 1976. Der indføres 

højst sandsynlig et nyt nummersystem i Danmark fra 1. oktober 2011. I den forbindelse har det været vigtigt for MhS, 

at vi har kunnet sikre os adgang til historisk korrekte nummerplader. Den foreløbige aftale går på, at 

veterankøretøjer (registreret første gang fra 1.april 1958 til 1.april 1976) i en given periode i foråret 2010 vil få 

mulighed for at forhåndsreservere præcis det nummer de ønsker (medmindre at det selvfølgelig allerede er i brug). 

Efter fritlejde-perioden har MhS sikret låsning af 150.000 numre til veterankøretøjer (100.000 til biler og 50.000 til 

motorcykler). Vi vender tilbage til de historiske nummerplader, når den endelige aftale er på plads efter 

sommerferien. 

Ingen ændring for veterankøretøjer i miljøzoner 

Den 1. juli blev der i Danmark indført skærpede miljøzone-regler, hvor diseldrevne lastbiler og busser over 3,5 tons 

skal overholde særligt skrappe krav til udslip af partikler i de byer, som har indført miljøzoner for busser og lastbiler. 

Køretøjer, som er registreret i Danmark som veterankøretøj, er undtaget for disse regler, ligesom udenlandske 

køretøjer er undtaget, hvis registreringsbeviset viser, at køretøjet er mere end 30 år gammelt. Altså ingen ændring i 

forhold til tidligere regler. 

Økonomi og klubber i sekretariatet 
MhS's økonomi-og klubadministration har hidtil været varetaget af frivillige kræfter i bestyrelsen. Bestyrelsen har nu 
besluttet, at økonomi-og klubadministration foreløbig bliver placeret i MhS-sekretariatet i Frederikssund. 

Sekretariatsleder Ole Pedersen, 13 juli. 2010
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Skagen - Gråsten 2010

Igen i år deltog medlemmer af VMK i Skagen - Gråsten I Skanderborg var der arrangeret frokost af løbsledelsen i 
løbet. Dette løb er gennem 20 år arrangeret af Lions Club i kantinen på Søvang instituionen. Det gjorde godt, men det 
Gråsten. Skagen – Gråsten løbet indgår som en del af en var vådt at fortsætte sydpå.
”byfest”, som oprindeligt blev startet af byens tandlæge 
med det formål at samle oldtimere – efterkrigsmotorcykler- Vi nåede ringridderpladsen i Gråsten kl ca 17.30, våde og 
en gang om året.  Løbet  Skagen – Gråsten  afvikles sidste ømme men  euforiske over igen af at have gennemført en 
fredag i maj og Oldtimer træffet afvikles på ringridder- udmattende tur. Dagens strabadser blev hurtigt glemt  ved  
pladsen sidste lørdag i maj. den trationelle middag på Grænsekroen i Gråsten.

For VMK deltagerne startede forberedelserne tidligt på Der er selvfølgelig udfordringer med gamle maskiner på 
året. Der skal arrangeres overnatning i Skagen og sådan en tur. En kobling mistede lysten halvvejs. 
Gråsten, hvem deltager og maskineriet skal checkes og Tømreren fra Alslev formåede at køre ca. 300 kilometer på 
afprøves. en Nimbus uden ladning.  
Vejret ofres stor opmærksomhed, det selv om man ved 
man ingen indflydelse har på det. At formanden foretog sidste halvdel af turen i 

medfølgervognen skal der ikke skrives meget om.
Starten gik fra parkeringspladsen ved Skagens Gren 
fredag d. 28. maj kl 08.00, hvor Helge Hansen  fyrede en Køreturen er anstrængende, specielt i regn og blæst, men 
hundepistol af. Der deltog 36 motorcykler fra hele landet. det er en udfordring. Ejere af halvgamle motorcykler burde 
Der var varslet regn og byger. Det blev en våd tur med prøve.
masser af regn og hagl. Der var stærk modvind hele 

Vi glæder os allerede til næste år den sidste fredag i maj!!! dagen. 

I Sæby trakterede ejeren af Hedebo campingsplads med 
Svend Larsen Møller 2010med kaffe og rundstykker. Vi fik mulighed for at få kigget på 

de sidste nyerhvervelser i hans private motorcykel-
samling. 
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Støt vores annoncører
de støtter os

Bøger
VETERANMOTORCYKLER

OM VETERANBILER OG -

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:  eller www.kosters.dkinfo@kosters.dk

_  Reparationshåndbøger
_  Instruktionsbøger
_  Direkte Import fra USA,
_  England og Tyskland

DANMARKS STØRSTE UDVALG - OGSÅ TIL MODERNE KØRETØJER

                                                     
 

      NØRREGADE 71                     VI HAR ALT  I       
      6700 ESBJERG                   KONTORARTIKLER 

      TLF. 75450899                              & 

      FAX: 75452543                           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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Esbjerg Cylinder Service
MOTORRENOVERING
CYLINDERUDBORING
TOPSTYKKEARBEJDE

MOTORRENOVERING
CYLINDERUDBORING
TOPSTYKKEARBEJDE

A/S Esbjerg Cylinder Service, Hedelundvej 19, 6705 Esbjerg Ø 

Tlf. 75139255 Fax.75125943,  ecs-itop@mail.tele.dk
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Veteranmotorcykler V

1934

I dette indlæg omtales kort de tyske motorcykelmærker   De næste billeder er fra produktionsopstarten af JAWA 
Wanderer og Zündapp. motorcykler i Prag..

Wanderer.      
Med firmaet Wanderer Fahrrad Werke i Chemnitz begyndte 
Johann Winkelhofer og Richard Jaenicke i 1892 at producere 
cykler, og i 1902 fulgte den første motorcykel. I tidsrummet 
mellem 1902 og 1929 anvendte de deres egenproducerede 
motorer, en encylindret og en V-twin. Wanderer maskinerne 
havde et avanceret design, med en dominerende motorkon-
struktion, og allerede i 1915, hvor de leverede til det tyske 
militær havde de en særlig ophængning af for- og baghjul. På 
den tid leverede Wanderer ca. halvdelen af det tyske militærs 
samlede behov for motorcykler. I 1918 havde fabrikken produ-
ceret over 10.000 motorcykler, og man begyndte at bygge biler.

 Sådan bliver en Wanderer til en Jawa.

Herover en to-cylindret Wanderer fra 1920 på 616 ccm.

I 1924 kom 2 nye maskiner: En lille encylindret topventilet med  
et slagvolumen på 184 ccm, og en ny V-twin på 708 ccm, senere 
fulgte en 748 ccm. I 1927 kom en encylindret maskine Wanderer 
500, et slagvolumen på 498 ccm, samt mange nyska-belser. 
Denne nye model var ikke nok til at redde motorcykel-
produktionen, så i 1929 solgtes motorcykellinien til NSU, og så 

Zündapp.koncentrerede man sig om bilproduktion. 
Zündapp blev grundlagt af  Fritz Neumeyer, der  var startet med 
et rørværk og et stanseværk. I 1917 oprettedes Zünder und 
Apparatebau Gesellschaft m.b.H. i Nürnberg, der hovedsageligt 
beskæftigede sig med krigsproduktion.  Med et ændret navn,  
Zündapp Werke, begyndte fabrikken i 1921 at producere motor-
cykler. 

Nyskabelsen, der skulle have reddet motorcykelfirmaet – 
Wanderer 500. Det er en encylindret maskine på 498 ccm, 
bemærk stelkonstruktionen og kardantrækket. 

Samme år blev JAWA motorcykelvirksomheden grundlagt af 
våbenproducent ingeniør Frantisek Janecek. I begyndelsen 
producerede Janecek Wanderer motorcykler på licens, og da 
WaAnderer helt havde indstillet produktionen af motorcykler Den første Wanderer fra 1921 med et slagvolumen  211 ccm.
startede Janecek sit eget firma under navnet JAWA, dannet af 
navnene JAanecek og WAnderer. 
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Veteranmotorcykler V

Efter krigen var det  200 og 250 ccm totakts maskiner, der stod 
på programmet, det var modellerne ”Comfort” og ”Norma”. Der 
kom dog en enkelt undtagelse i 1950, hvor  en ny 2 cylindret, 
topventilet, boksermodel med modelbetegnelsen KS 601, og 
tilnavnet ”den grønne elefant”, på grund af den grønne lakering. 
Den blev i 1953 efterfulgt af en sportsmodel.

Gearkassen i KS 601 var
 usædvanlig, fordi den var 
med kæder og kædehjul
 i stedet for tandhjul.

Zündapp KS 600, 1938.

1953 præsenterede  Zündapp denne 250 ccm model med     
boksermotor, motoren udviklede 18,5 hk, hvilket var normalt 
for en 500 ccm førkrigs motor. Bemærk især 
stelkonstruktionen, ophængningen af for- og baghjul m.m.. 
Dette projekt nåede aldrig længere end til 
motorcykeludstillingerne, hvilket er dybt uretfærdigt  for så 
smuk og interessant en  motorcykel.

 Militærmodellen Zündapp 750 KS.

Efter starten med den første maskine med 211 ccm i slagvolu-
men kom der flere små ret primitive maskiner - også totaktere.
I 1933 kom de første maskiner med boksermotorer, det var K500 
og K800 med pressede ståpladestel.  K500 havde en to-
cylindret, firetakts, boksermotor på 500 ccm, og K800 havde en 
firecylindret, firetakts, boksermotor på 800 ccm. K500 og K800
var begge sideventilede maskiner. I 1936 kom KS modellerne 
med to-cylindrede, topventilede boksermotorer på 500 og 600 

Som flere andre europæiske motorcykelfabrikker fik Zündapp 
ccm, og i 1940 kom militærmodellen KS750 W. Den mest 

svære tider, som søgtes løst bl.a. ved at starte nye produkter 
populære model blev model K500, der var blevet udviklet før 

op. Zündapp introducerede scooteren ”Bella”, den ovenfor 
anden verdenskrig til en kraftig militærmaskine med træk på 

viste 250 ccm bokser motorcykel, og en minibil med navnet 
sidevognshjulet.

”Janus” alle i 1953, men ingen af dem blev af forskellige 
Fabrikken blev næsten helt ødelagt under krigen, så der gik 

årsager en succes. Enden på historien blev, at man i nogle år 
nogle år, før genopbygningen var færdig og en produktion kunne 

trak pinen ud ved at producere ganske små og lette 
startes. 

motorcykler/knallerter.
Sådan sluttede det hele for en fabrik, der engang var en af 
Europas største producenter af motorcykler.                       

HØ juli 2010

Zündapp KS 601 S, 1953.
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1934

Nye veteraner

I 1975 købte min svoger en Yamaha XS650. Med denne 

udgave havde Yamaha virkeligt lagt sig i selen for at gøre 

XS650 attraktiv, for det kræsne europæiske motorcykel 

publikum, blev der skrevet i MC-revy 75/76.

Omkring samme tid købte en nær bekendt, nu afdøde Henning 

Winther, en BMW R90S, der i mine øjne var noget af det 

flotteste.  

I dag er vi ejere af Yamaha'en, som stadig står flot og original 

samt en BMW R90 årg. 1975, derfor denne beretning.

I 1975 kørte vi ikke motorcykel og havde heller ikke nogen ide 

om at vi nogensinde ville komme til det. I 1996 skulle 

Yamaha'en sælges. Helge kunne ikke forliges med at den 

skulle i ”fremmede” hænder, så for at den stadig var i familiens 

eje købte vi den, på trods af at ingen af os havde kørekort til 

MC. Det fik Helge dog hurtigt rådet bod på. I 1999 fik jeg så 

kortet, så nu skulle der selvfølgelig indkøbes en MC mere. Det 

blev så en BMW R90. Da vi købte dem var det jo ”bare” nogle 

gamle maskiner, som i år er blevet flotte veteraner.  

Er det tilfældigt at vi er ejere af de veterankøretøjer vi har? 

Nogle gange ja, andre gange er der vel nok en dybere mening. 

Vi var nok aldrig kommet til at køre motorcykel, hvis ikke det var 

for tilfældets skyld, men der er en mening med at vi har disse to. 

 
 

 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! 

 Nr. 259, august 2010 Side - 15 -VMK NYT 33. årg. 

 
 
 

1934

Nye veteraner

I år er de så blevet veteraner. Det får nok ikke anden 

betydning end at de bliver billigere i forsikring og 

vægtafgift. Dog, så får det også den betydning at jeg kan 

køre Skagen-Gråsten løbet på BMW´en og det er 

meningen at det skal ske i 2011.

Pia Hansen / 2010
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Ferieoplevelser
i Østrig

Igen i år, har min kone og jeg været i Kössen, i området der 
hedder Kaiserwinkl, i Tyrol, nær grænsen til Bayern. 
Vi er kommet der gennem 16 år. Vi kørte hjemmefra fredag 
d. 25. juni ved 9.00 tiden, i vores Toyota, men vi måtte hjem 
igen for pludselig havde vi problemer med vores GPS så vi 
måtte til at finde brugsanvisningen. Fra Esbjerg til kössen 
er der 1200 km., vi havde besluttet at overnatte undervejs 
på grund af den tiltagne trafik på den tyske autobane.

Vores program: Ankomst lørdag d. 26. juni om 
formiddagen for at se starten og finale af 6. Kaiserwinkl 
Oldtimertage in Kössen für autos og motorräder. 
Deltage i stamgæste ugen søndag d. 27. juni til lørdag d. 3. 
juli. Ugen efter vandrerferie plus 2 udflugter med vores 
tyske venner. Hjemrejse søndag d. 11. juli.
 Vi startede med køkørsel nord for Hamburg. Efter 
Hamburg følger vi A7 og fortsatte med tæt trafik og 
køkørsel. Efter ca. 800 km. kørte vi fra ved frakørsel 98 for 

Audien, incl. kraftig tysker i korte bukserat finde et sted at overnatte, klokken var efterhånden 
blevet mange. Vi fandt, tæt ved autobanen, et udmærket 
hotel til 70 euro for et dobbeltværelse med morgenmad. 

Lørdag d. 25. juni, stod vi tidlig op, fik et udmærket 
morgenmåltid, plus vi fik fyldt vores termokande op med 
kaffe, gratis. Så ud på autobanen igen ved 8 tiden. Til at 
begynde med var trafikken fin, vi kunne nemt holde en 
rimelig hastighed på 110 - 130 km. i timen. Da vi nærmede 
os München blev der igen køkørsel og de fortsatte til efter 
Munchen. 
Det resulterede i at vi ikke nåede frem til Kössen og starten 
på rallyet kl. 13.00. 
Vi mødte løbsdeltagerne omkring 15 km. før Kössen, men 
jeg har fået taget nogle billeder ved målet. 

Porche kommer i mål, derefter en Audi (DKW)

Målfotos.

Audi i mål
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Opel Ascone fra Holland Ford, hvis jeg husker rigtig

Audi eller DKW

Opel Olympia

DKV og Jaguar
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1934

Hjemmebygget traktor

Jeg mener denne flotte maskine med sidevogn er en BMW

Veteranbus der kørte rundt

Harly Davidson Torsdag d. 8. juli kørte vi over Grossglockner 
Hochalpenstrasse til den lille bjergby Heiligenblut. Dette 

Søndag d. 27. juni kl. 10.00, ankomst til Kössens lille torv var noget af en oplevelse, masser af bjergkørsel og 
af veteranbiler, motorcykler og traktorer. Her var der nok at masser af motorcykler på vej op sammen med os. Vi kørte i 
se på. Kl. 11.00 var der musik med Musikkapelle Kössen. en tysk BMW 3,0 diesel med automatgear med alle 
Udskænkning af øl, snaps, sodavand og radler, det sidste finesser. Undervejs kom vi forbi et bikerpoint for 
er halv øl og halv citronvand, plus pølser - ½ kylling og motorcykler i 2571 meters højde. Her er et lille udstilling 
koteletter. om vædeløbs kørsel over Grossglockner m.m.. 

Vejret var sol og næsten skyfri. 

Festpladsen, udstillerne er begyndt at komme.
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1934

3Mens vi var der kom der 2 Puck motorcykler 250 cm , den 
ene var en årgang 1934 og den anden 1937, de klarede 
turen i fin stil. 

Sakramenthäuschen. Hjemturen herfra, foregik af 
hovedvejen til Lienz - Kitzbühel - hvor vi kørte gennem en 5 
kilometer lang tunnel til Kössen.
Dette var et lille uddrag af vores 16 dages ferie i Østrig 

Da vi kom ned på den anden side af Grossglockner , kom vi 
2010. 

til byen Heiligenblut (1300 indbyggere), historien fortæller 
Hjemturen til Esbjeg startede søndag d. 11. juli kl. 13.00 og 

om byens navn, at på det sted hvor kirken ligger, blev der 
12 timer senere var vi hjemme, for om søndagen i 

rejst er kapel for danskeren, Den hellige Bricsius i året 916. 
juli/august må de store lastbiler ikke køre.

Han omkom ved et lavineskred og da han blev fundet, 
havde han en flaske med 3 dråber af Kristi blod på sig, 

Poul Erik Jensen
heraf navnet. Denne flaske opbevares i kirkens 
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Hochalpenstrasse til den lille bjergby Heiligenblut. Dette 

Søndag d. 27. juni kl. 10.00, ankomst til Kössens lille torv var noget af en oplevelse, masser af bjergkørsel og 
af veteranbiler, motorcykler og traktorer. Her var der nok at masser af motorcykler på vej op sammen med os. Vi kørte i 
se på. Kl. 11.00 var der musik med Musikkapelle Kössen. en tysk BMW 3,0 diesel med automatgear med alle 
Udskænkning af øl, snaps, sodavand og radler, det sidste finesser. Undervejs kom vi forbi et bikerpoint for 
er halv øl og halv citronvand, plus pølser - ½ kylling og motorcykler i 2571 meters højde. Her er et lille udstilling 
koteletter. om vædeløbs kørsel over Grossglockner m.m.. 

Vejret var sol og næsten skyfri. 

Festpladsen, udstillerne er begyndt at komme.
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Ferieoplevelser
i Østrig

Ferieoplevelser
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1934

3Mens vi var der kom der 2 Puck motorcykler 250 cm , den 
ene var en årgang 1934 og den anden 1937, de klarede 
turen i fin stil. 

Sakramenthäuschen. Hjemturen herfra, foregik af 
hovedvejen til Lienz - Kitzbühel - hvor vi kørte gennem en 5 
kilometer lang tunnel til Kössen.
Dette var et lille uddrag af vores 16 dages ferie i Østrig 

Da vi kom ned på den anden side af Grossglockner , kom vi 
2010. 

til byen Heiligenblut (1300 indbyggere), historien fortæller 
Hjemturen til Esbjeg startede søndag d. 11. juli kl. 13.00 og 

om byens navn, at på det sted hvor kirken ligger, blev der 
12 timer senere var vi hjemme, for om søndagen i 

rejst er kapel for danskeren, Den hellige Bricsius i året 916. 
juli/august må de store lastbiler ikke køre.

Han omkom ved et lavineskred og da han blev fundet, 
havde han en flaske med 3 dråber af Kristi blod på sig, 

Poul Erik Jensen
heraf navnet. Denne flaske opbevares i kirkens 
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I den tjekkiske del af det østrig-ungarske dobbeltmonarki I 1937 kunne sportsvognselskere glæde sig over en ny 
gav sværindustrien grobund for bilfabrikation. Inden 1900 JAWA bil. Det var JAWA Minor I.
blev praktiske biler bygget af Nesseldorfer Wagen-bau 
Fabriksgesellschaft og Laurin & Klement, forløberne for 
Tatra og Skoda. Selvom JAWA på et tidspunkt stod meget 
stærkt på markedet, begyndte fabrikken at tænke på 
automobilproduktion. De små biler, der kom i 1929, var 
med til at påvirke beslutningen om at påbegynde en JAWA 
automobilproduktion, men Janecek ville heller ikke denne 
gang spilde tid ved selv at udvikle bilerne, så ligesom ved 
motorcyke lprodukt ionens opstar t  købte  han 
licensrettigheder hos et eksternt firma og det blev den 
tyske DKW Meisterklasse 701, der opfyldte betingelserne 
fra JAWA.
I midten af 1934 blev JAWA 700 introduceret og den vakte 
stor interesse.

.JAWA Minor I. En 2 cylindret, vandkølet motor på 616 ccm

Under anden verdenskrig blev JAWA Minor II udviklet, og 
den kunne præsenteres i efteråret 1945.

JAWA 700 med en 2 cylindret totaktsmotor på 684 ccm der 
ydede 20 HK. Den havde 3 gear og friløb.

Forhjulstrækket på bilen var dengang i Tjekkoslovakiet  
ikke noget særsyn, idet den i Brno producerede ”Z” bil var 
den absolut første seriefremstillede automobil med 
forhjulstræk i Europa.
JAWA bilerne blev produceret forskellige steder i 
Tjekkoslovakiet, Östböhmen, Solnice, og Tynec karros-
serierne blev fremstillet i Solnice og færdigmonteringen 

JAWA Minor II.  2 cylindret, vandkølet, totaktsmotor, skete i Tynec.
slagvolumen 615 ccm, ydelse 20 HK, forhjulstræk.JAWA deltog også i race, bl.a. Rallye Monte Carlo, Le  

Alpine Rallye. Bilerne til dette formål var kun minimalt  
ændret, største ændring var motorens slagvolumen, der 
blev øget til 750 ccm. Karrosseriet blev ændret, så det blev 
mere aerodynamisk.

Produktionen af JAWA Minor II stoppede i 1951, og der var 
gennem årene i alt fremstillet 14.187 stk. af  Minor bilerne.   
Kilde, bl.a.: JAWA EWIG JUNG.

 HØ/april 2010
JAWA's team med 3 åbne og 3 lukkede karrosserier.
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Veteranforsikring Danmark
”Vi sætter pris på sjæl og charme …”

*   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

Præmieeksempler for veteranbiler og  motorcykler fra 1974 eller før:

 Dagsværdi Ansvar + kasko Ansvar

 

25.000  517  191

 

50.000  646  191

 

75.000  751 191 

 

100.000  819  191

 

125.000  927  191

 

150.000  1.011 191

 

175.000  1.099  191

 

200.000  1.182  191

 

225.000  1.265  191

 

250.000  1.335  191 

 

275.000  1.449 191

 

300.000  1.561  191

 

325.000  1.674  191

 

350.000  1.784  191

 

375.000  1.898  191

 

400.000  2.008  191

 

425.000  2.123  191

 

450.000  2.236  191

 

475.000  2.300  191

 

500.000  2.458  191

 

525.000  2.573  191

 

550.000  2.661  191

 

600.000  2.906  191

 

o.s.v. 

 

Selvrisiko kr. 1.277 kr.    0

Præmieeksempler for klassiske køretøjer fra  1975 til og med 1983:

 

Dagsværdi Ansvar + kasko Ansvar

 

25.000  1.270  434

 

50.000  1.588  434

 

75.000  1.850  434 

 

100.000  2.015  434

 

125.000  2.279  434

 

150.000  2.487  434

 

175.000  2.705  434

 

200.000  2.909  434

 

225.000  3.111  434

 

250.000  3.283  434

 

275.000  3.564  434

 

300.000  3.840  434

 

325.000  4.118  434

 

350.000  4.388  434

 

375.000  4.669  434

 

400.000  4.939 434

 

425.000  5.223  434

 

450.000  5.498  434

 

475.000  5.659  434

 

500.000  6.046  434

 

525.000  6.327  434

 

550.000  6.546  434

 

575.000 6.769 434

 

600.000  7.148  434

 

o.s.v. 

 

Selvrisiko kr. 3.829 kr.    0

Støt vores annoncører
de støtter os

1934 1934
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I den tjekkiske del af det østrig-ungarske dobbeltmonarki I 1937 kunne sportsvognselskere glæde sig over en ny 
gav sværindustrien grobund for bilfabrikation. Inden 1900 JAWA bil. Det var JAWA Minor I.
blev praktiske biler bygget af Nesseldorfer Wagen-bau 
Fabriksgesellschaft og Laurin & Klement, forløberne for 
Tatra og Skoda. Selvom JAWA på et tidspunkt stod meget 
stærkt på markedet, begyndte fabrikken at tænke på 
automobilproduktion. De små biler, der kom i 1929, var 
med til at påvirke beslutningen om at påbegynde en JAWA 
automobilproduktion, men Janecek ville heller ikke denne 
gang spilde tid ved selv at udvikle bilerne, så ligesom ved 
motorcyke lprodukt ionens opstar t  købte  han 
licensrettigheder hos et eksternt firma og det blev den 
tyske DKW Meisterklasse 701, der opfyldte betingelserne 
fra JAWA.
I midten af 1934 blev JAWA 700 introduceret og den vakte 
stor interesse.

.JAWA Minor I. En 2 cylindret, vandkølet motor på 616 ccm

Under anden verdenskrig blev JAWA Minor II udviklet, og 
den kunne præsenteres i efteråret 1945.

JAWA 700 med en 2 cylindret totaktsmotor på 684 ccm der 
ydede 20 HK. Den havde 3 gear og friløb.

Forhjulstrækket på bilen var dengang i Tjekkoslovakiet  
ikke noget særsyn, idet den i Brno producerede ”Z” bil var 
den absolut første seriefremstillede automobil med 
forhjulstræk i Europa.
JAWA bilerne blev produceret forskellige steder i 
Tjekkoslovakiet, Östböhmen, Solnice, og Tynec karros-
serierne blev fremstillet i Solnice og færdigmonteringen 

JAWA Minor II.  2 cylindret, vandkølet, totaktsmotor, skete i Tynec.
slagvolumen 615 ccm, ydelse 20 HK, forhjulstræk.JAWA deltog også i race, bl.a. Rallye Monte Carlo, Le  

Alpine Rallye. Bilerne til dette formål var kun minimalt  
ændret, største ændring var motorens slagvolumen, der 
blev øget til 750 ccm. Karrosseriet blev ændret, så det blev 
mere aerodynamisk.

Produktionen af JAWA Minor II stoppede i 1951, og der var 
gennem årene i alt fremstillet 14.187 stk. af  Minor bilerne.   
Kilde, bl.a.: JAWA EWIG JUNG.

 HØ/april 2010
JAWA's team med 3 åbne og 3 lukkede karrosserier.
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Veteranforsikring Danmark
”Vi sætter pris på sjæl og charme …”

*   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

Præmieeksempler for veteranbiler og  motorcykler fra 1974 eller før:

 Dagsværdi Ansvar + kasko Ansvar

 

25.000  517  191

 

50.000  646  191

 

75.000  751 191 

 

100.000  819  191

 

125.000  927  191

 

150.000  1.011 191

 

175.000  1.099  191

 

200.000  1.182  191

 

225.000  1.265  191

 

250.000  1.335  191 

 

275.000  1.449 191

 

300.000  1.561  191

 

325.000  1.674  191

 

350.000  1.784  191

 

375.000  1.898  191

 

400.000  2.008  191

 

425.000  2.123  191

 

450.000  2.236  191

 

475.000  2.300  191

 

500.000  2.458  191

 

525.000  2.573  191

 

550.000  2.661  191

 

600.000  2.906  191

 

o.s.v. 

 

Selvrisiko kr. 1.277 kr.    0

Præmieeksempler for klassiske køretøjer fra  1975 til og med 1983:

 

Dagsværdi Ansvar + kasko Ansvar

 

25.000  1.270  434

 

50.000  1.588  434

 

75.000  1.850  434 

 

100.000  2.015  434

 

125.000  2.279  434

 

150.000  2.487  434

 

175.000  2.705  434

 

200.000  2.909  434

 

225.000  3.111  434

 

250.000  3.283  434

 

275.000  3.564  434

 

300.000  3.840  434

 

325.000  4.118  434

 

350.000  4.388  434

 

375.000  4.669  434

 

400.000  4.939 434

 

425.000  5.223  434

 

450.000  5.498  434

 

475.000  5.659  434

 

500.000  6.046  434

 

525.000  6.327  434

 

550.000  6.546  434

 

575.000 6.769 434

 

600.000  7.148  434

 

o.s.v. 

 

Selvrisiko kr. 3.829 kr.    0

Støt vores annoncører
de støtter os

1934 1934
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Vestjysk Motorveteran
William Pohlmann
Østparken 51
6840 Oksbøl


