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Forlaget er vidende om, at mange har samlet en viden og et 
materiale, der vil kunne interessere mange, og derfor fortje-
ner at blive udgivet i bogform. 

Ældre motorlitteratur på dansk er ofte et snævert område, 
hvor der måske kun trykkes et meget lille oplag. Det er der-
for ofte svært at få udgivet sådanne bøger.

Forlaget Motorploven tilbyder en seriøs overvejelse om at 
udgive motorlitteratur på dansk – også i mindre oplag. In-
teresserede opfordres således til at kontakte forlaget på tlf 
86983177 eller mail: jk@motorploven.dk. 

Se også forlagets hjemmeside: www.motorploven.dk

Pris kr. 398,00
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Alle priser er incl. moms

Af Jørgen Kjær
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Folkevognsrugbrødet

Folkevognsrugbrødet er blevet et slags ikon, der er med til at tidsfæste vores tid, og de 
forskellige årgange og udgaver af bilen bruges i mange film for at tidsfæste en periode.
Den blev til ved en mindre tilfældighed, men blev straks taget til sig af mange forskelli-
ge grupper i befolkningen. Den var selvfølgelig oplagt til vare- og persontransport, men 
fandt også hurtigt anvendelse til mange specialopgaver for ikke at glemme til feriebrug 
og rejser i det store udland. 
Denne bog fortæller både om udviklingen af modellen, men ikke mindst om brugen af 
”rugbrødet” i de mange forskellige sammenhænge. Den fortæller om brugen lige fra 
militæret til hippiernes foretrukne rejsebil. Der er søgt at holde en dansk indfaldsvin-
kel til både tekst og billedmateriale, da der eksisterer utallige bøger om Folkevognsrug-
brødet på både engelsk og naturligvis tysk.

Folkevognsrugbrødet
Folkevognsrugbrødet, VW-tranporteren eller bare bussen eller rugbrødet er kendt af de 

fleste danskere over konfirmationsalderen. Den har i de utallige forskellige udgaver været 

en uundgåelig del af gadebilledet de sidste næsten 60 år. 
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Vil du gerne vide hvorfor du kører på motorcykel eller altid har drømt om at gøre det? Denne 
bog bringer dig nærmere et svar. Heri fortæller vi alt, hvad der er værd at vide om motorcy-
kelscenen i Danmark. Bogen besvarer spørgsmål som:
Findes der en motorcykelkultur i Danmark? Er der et særligt sammenhold blandt motorcyk-
lister? Hvorfor vælger stadigt flere kvinder at køre på motorcykel? Udgør motorcykelkørsel en 
særlig risiko, og hvad kan man selv gøre for at formindske den?
Derudover forsøger bogen at klarlægge de forskellige motorcykelkategoriers typiske egenskaber 
og karakteristika, og hvordan de er opstået. Vi kommer ind på hvordan motorcyklen udviklede 
sig fra nødvendigt transportmiddel til lystbetonet fritidsinteresse.
Vi ser nærmere på hvilken betydning Easy Rider-myten har haft for motorcyklisterne i Dan-
mark og MC-klubbernes betydning for kulturens pleje og udvikling.
Bogen afrundes med forfatternes egne motorcykelhistorier og forsøger at pejle sig ind på de 
mest populære motorcykler i Danmark. Bogen indeholder en lang række fotos og illustrationer.
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Bogen om JAGUAR er et portræt af virksomhedens grundlægger William Lyons 
og hans skaberværk, folkene omkring ham og mærkets historie i Danmark. Det 
er beretningen om et fascinerende bilmærke, fortalt af Claus Frausing, som i sine 
unge år var i lære hos den daværende importør af Jaguar i Danmark, E. Sommer, 
og som senere i livet fik klassiske biler, deres bevaring, anvendelse og ikke mindst 
historie som en fremherskende hobby. Dels som deltager i og arrangør af rallyer, 
væddeløb og andre træf med historiske biler. Dels som bilhistoriker og forfatter af 
artikler og bøger om emnet. 

Bogen er hverken den ultimative Jaguarhistorie eller den dybsindige doktoraf-
handling, som findes i rigt mål andre steder, men derimod en let tilgængelig og 
forhåbentlig underholdende fortælling appellerende til et bredere publikum.
Bogen er bygget over en usædvanlig mands enestående erhvervskarriere gennem 
et halvtredsårigt forløb, som vel nærmest blev et eventyr, Sir William Lyons’. Det 
er hans livsværk, de folk han havde omkring sig og mærkets historie i samtidens 
Danmark, der fortælles om. For den dybere interesseret er materiale, der ikke tid-
ligere har været mangfoldiggjort, placeret på en cd, der følger med bogen. Blandt 
andet originale historiske og tekniske redegørelser, samt en komplet oversigt over 
alle Jaguar og Daimler, som blev importeret af E. Sommer.  

Tidsmæssigt begynder bogen i 1922, hvor virksomheden gik i gang med at frem-
stille sidevogne til motorcykler, som var indgangen til en forjættet verden for 
den 21-årige William, som små halvtreds år senere endte med XJ6, en af verdens 
fineste biler og indbegrebet af en Jaguar, som selv mennesker uden påfaldende 
interesse for biler véd, er en Jaguar. Bogen fortæller om alt det, der lå imellem, 
også om hvordan reserveofficeren Erik Sommer efter Anden Verdenskrig rejste 
ud i verden for at finde agenturer til sin nyetablerede virksomhed. Læseren føres 
med andre ord gennem William Lyons æra, hvor mærket etableres og positioneres 
internationalt ved hjælp af et smukt funktionelt design og dygtig markedsføring 
og ikke mindst bilmærkets enestående succes i motorsport, men også den tragiske 
historie om William Lyons’ sortie.
 
Jaguars historie i Danmark er baseret på granskning i firmaet E. Sommers arkiver 
fra perioden som importør af mærket, interviews med personer fra dengang og 
forfatterens egen erindring. 
Bogen er rigt illustreret med originalt billedmateriale og dokumenter fra bl.a. Ja-
guar Heritage Trust, Jaguarhistorikeren Paul Skilleters og Ole Sommers arkiver 
samt fotograf Michael Krones farvestrålende fotografier fra den store Jaguarud-
stilling i Øksnehallen i København. 
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Denne bog er beretningen om en atypisk Volvo model, nemlig Volvo 1800, som primært 
blev skabt for generelt at øge kendskabet til Volvo og salget af Volvo modeller uden for 
Sverige. Bogen beskriver Volvos historie fra starten i 1927 og frem til den sidste Volvo 
1800 kørte af samlebåndet i 1973. Fokus er imidlertid lagt på designfasen for Volvo 
1800, problemerne med at finde et sted, hvor bilen kunne produceres, samt de problemer, 
som produktionen i starten var berørt af. 

Bogen beskriver i detailler de 13 årgangsmodeller, som blev produceret mellem 1961 og 
1973. Ligeledes bliver der gjort rede for Volvo 1800 modellens indflydelse på senere mo-
deller, så som Volvo 480 samt nyere modeller som f.eks. Volvo C30. Læseren kan endvi-
dere læse om en række eksempler på brugen af Volvo 1800 i film og reklamer, samt blive 
orienteret om kendte personer, der gennem tiderne har ejet en Volvo 1800.

Selv om Volvo 1800 kun blev produceret i mindre end 50.000 eksemplarer, er der ingen 
tvivl om, at bilmodellen både har haft en særdeles positiv indflydelse på 
Volvos salg af biler på specielt det amerikanske marked, og 
samtidig er blevet et af Volvos 
væsentligste ikoner.
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Denne bog er en opslags- og håndbog for ejere og brugere 

af NIMBUS-C, »Humlebien«.

Bogen giver anvisninger på vedligeholdelse, 

kontrol og justeringer. 

Desuden beskrives adskillelse, samling og opmåling 

i forbindelse med reparationer, og endelig er der råd om, hvilke 

opgaver man normalt bør overlade til professionelle. 
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Folkevognsrugbrødet er blevet et slags ikon, der er med til at tidsfæste vores tid, og de 
forskellige årgange og udgaver af bilen bruges i mange film for at tidsfæste en periode.
Den blev til ved en mindre tilfældighed, men blev straks taget til sig af mange forskelli-
ge grupper i befolkningen. Den var selvfølgelig oplagt til vare- og persontransport, men 
fandt også hurtigt anvendelse til mange specialopgaver for ikke at glemme til feriebrug 
og rejser i det store udland. 
Denne bog fortæller både om udviklingen af modellen, men ikke mindst om brugen af 
”rugbrødet” i de mange forskellige sammenhænge. Den fortæller om brugen lige fra 
militæret til hippiernes foretrukne rejsebil. Der er søgt at holde en dansk indfaldsvin-
kel til både tekst og billedmateriale, da der eksisterer utallige bøger om Folkevognsrug-
brødet på både engelsk og naturligvis tysk.

Folkevognsrugbrødet
Folkevognsrugbrødet, VW-tranporteren eller bare bussen eller rugbrødet er kendt af de 

fleste danskere over konfirmationsalderen. Den har i de utallige forskellige udgaver været 
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Vil du gerne vide hvorfor du kører på motorcykel eller altid har drømt om at gøre det? Denne 
bog bringer dig nærmere et svar. Heri fortæller vi alt, hvad der er værd at vide om motorcy-
kelscenen i Danmark. Bogen besvarer spørgsmål som:
Findes der en motorcykelkultur i Danmark? Er der et særligt sammenhold blandt motorcyk-
lister? Hvorfor vælger stadigt flere kvinder at køre på motorcykel? Udgør motorcykelkørsel en 
særlig risiko, og hvad kan man selv gøre for at formindske den?
Derudover forsøger bogen at klarlægge de forskellige motorcykelkategoriers typiske egenskaber 
og karakteristika, og hvordan de er opstået. Vi kommer ind på hvordan motorcyklen udviklede 
sig fra nødvendigt transportmiddel til lystbetonet fritidsinteresse.
Vi ser nærmere på hvilken betydning Easy Rider-myten har haft for motorcyklisterne i Dan-
mark og MC-klubbernes betydning for kulturens pleje og udvikling.
Bogen afrundes med forfatternes egne motorcykelhistorier og forsøger at pejle sig ind på de 
mest populære motorcykler i Danmark. Bogen indeholder en lang række fotos og illustrationer.
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Bogen om JAGUAR er et portræt af virksomhedens grundlægger William Lyons 
og hans skaberværk, folkene omkring ham og mærkets historie i Danmark. Det 
er beretningen om et fascinerende bilmærke, fortalt af Claus Frausing, som i sine 
unge år var i lære hos den daværende importør af Jaguar i Danmark, E. Sommer, 
og som senere i livet fik klassiske biler, deres bevaring, anvendelse og ikke mindst 
historie som en fremherskende hobby. Dels som deltager i og arrangør af rallyer, 
væddeløb og andre træf med historiske biler. Dels som bilhistoriker og forfatter af 
artikler og bøger om emnet. 

Bogen er hverken den ultimative Jaguarhistorie eller den dybsindige doktoraf-
handling, som findes i rigt mål andre steder, men derimod en let tilgængelig og 
forhåbentlig underholdende fortælling appellerende til et bredere publikum.
Bogen er bygget over en usædvanlig mands enestående erhvervskarriere gennem 
et halvtredsårigt forløb, som vel nærmest blev et eventyr, Sir William Lyons’. Det 
er hans livsværk, de folk han havde omkring sig og mærkets historie i samtidens 
Danmark, der fortælles om. For den dybere interesseret er materiale, der ikke tid-
ligere har været mangfoldiggjort, placeret på en cd, der følger med bogen. Blandt 
andet originale historiske og tekniske redegørelser, samt en komplet oversigt over 
alle Jaguar og Daimler, som blev importeret af E. Sommer.  

Tidsmæssigt begynder bogen i 1922, hvor virksomheden gik i gang med at frem-
stille sidevogne til motorcykler, som var indgangen til en forjættet verden for 
den 21-årige William, som små halvtreds år senere endte med XJ6, en af verdens 
fineste biler og indbegrebet af en Jaguar, som selv mennesker uden påfaldende 
interesse for biler véd, er en Jaguar. Bogen fortæller om alt det, der lå imellem, 
også om hvordan reserveofficeren Erik Sommer efter Anden Verdenskrig rejste 
ud i verden for at finde agenturer til sin nyetablerede virksomhed. Læseren føres 
med andre ord gennem William Lyons æra, hvor mærket etableres og positioneres 
internationalt ved hjælp af et smukt funktionelt design og dygtig markedsføring 
og ikke mindst bilmærkets enestående succes i motorsport, men også den tragiske 
historie om William Lyons’ sortie.
 
Jaguars historie i Danmark er baseret på granskning i firmaet E. Sommers arkiver 
fra perioden som importør af mærket, interviews med personer fra dengang og 
forfatterens egen erindring. 
Bogen er rigt illustreret med originalt billedmateriale og dokumenter fra bl.a. Ja-
guar Heritage Trust, Jaguarhistorikeren Paul Skilleters og Ole Sommers arkiver 
samt fotograf Michael Krones farvestrålende fotografier fra den store Jaguarud-
stilling i Øksnehallen i København. 
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Denne bog er beretningen om en atypisk Volvo model, nemlig Volvo 1800, som primært 
blev skabt for generelt at øge kendskabet til Volvo og salget af Volvo modeller uden for 
Sverige. Bogen beskriver Volvos historie fra starten i 1927 og frem til den sidste Volvo 
1800 kørte af samlebåndet i 1973. Fokus er imidlertid lagt på designfasen for Volvo 
1800, problemerne med at finde et sted, hvor bilen kunne produceres, samt de problemer, 
som produktionen i starten var berørt af. 

Bogen beskriver i detailler de 13 årgangsmodeller, som blev produceret mellem 1961 og 
1973. Ligeledes bliver der gjort rede for Volvo 1800 modellens indflydelse på senere mo-
deller, så som Volvo 480 samt nyere modeller som f.eks. Volvo C30. Læseren kan endvi-
dere læse om en række eksempler på brugen af Volvo 1800 i film og reklamer, samt blive 
orienteret om kendte personer, der gennem tiderne har ejet en Volvo 1800.

Selv om Volvo 1800 kun blev produceret i mindre end 50.000 eksemplarer, er der ingen 
tvivl om, at bilmodellen både har haft en særdeles positiv indflydelse på 
Volvos salg af biler på specielt det amerikanske marked, og 
samtidig er blevet et af Volvos 
væsentligste ikoner.
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Ældre motorlitteratur på dansk er ofte et snævert område, 
hvor der måske kun trykkes et meget lille oplag. Det er der-
for ofte svært at få udgivet sådanne bøger.

Forlaget Motorploven tilbyder en seriøs overvejelse om at 
udgive motorlitteratur på dansk – også i mindre oplag. In-
teresserede opfordres således til at kontakte forlaget på tlf 
86983177 eller mail: jk@motorploven.dk. 

Se også forlagets hjemmeside: www.motorploven.dk

Pris kr. 398,00

BILER

Alle priser er incl. moms

Af Jørgen Kjær

ISBN: 978-87-91427-22-0

Folkevogns-
rugbrødet

Folkevognsrugbrødet

Folkevognsrugbrødet er blevet et slags ikon, der er med til at tidsfæste vores tid, og de 
forskellige årgange og udgaver af bilen bruges i mange film for at tidsfæste en periode.
Den blev til ved en mindre tilfældighed, men blev straks taget til sig af mange forskelli-
ge grupper i befolkningen. Den var selvfølgelig oplagt til vare- og persontransport, men 
fandt også hurtigt anvendelse til mange specialopgaver for ikke at glemme til feriebrug 
og rejser i det store udland. 
Denne bog fortæller både om udviklingen af modellen, men ikke mindst om brugen af 
”rugbrødet” i de mange forskellige sammenhænge. Den fortæller om brugen lige fra 
militæret til hippiernes foretrukne rejsebil. Der er søgt at holde en dansk indfaldsvin-
kel til både tekst og billedmateriale, da der eksisterer utallige bøger om Folkevognsrug-
brødet på både engelsk og naturligvis tysk.

Folkevognsrugbrødet
Folkevognsrugbrødet, VW-tranporteren eller bare bussen eller rugbrødet er kendt af de 

fleste danskere over konfirmationsalderen. Den har i de utallige forskellige udgaver været 

en uundgåelig del af gadebilledet de sidste næsten 60 år. 
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Vil du gerne vide hvorfor du kører på motorcykel eller altid har drømt om at gøre det? Denne 
bog bringer dig nærmere et svar. Heri fortæller vi alt, hvad der er værd at vide om motorcy-
kelscenen i Danmark. Bogen besvarer spørgsmål som:
Findes der en motorcykelkultur i Danmark? Er der et særligt sammenhold blandt motorcyk-
lister? Hvorfor vælger stadigt flere kvinder at køre på motorcykel? Udgør motorcykelkørsel en 
særlig risiko, og hvad kan man selv gøre for at formindske den?
Derudover forsøger bogen at klarlægge de forskellige motorcykelkategoriers typiske egenskaber 
og karakteristika, og hvordan de er opstået. Vi kommer ind på hvordan motorcyklen udviklede 
sig fra nødvendigt transportmiddel til lystbetonet fritidsinteresse.
Vi ser nærmere på hvilken betydning Easy Rider-myten har haft for motorcyklisterne i Dan-
mark og MC-klubbernes betydning for kulturens pleje og udvikling.
Bogen afrundes med forfatternes egne motorcykelhistorier og forsøger at pejle sig ind på de 
mest populære motorcykler i Danmark. Bogen indeholder en lang række fotos og illustrationer.
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Et portræt af William Lyons og hans 
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og mærkets historie i samtidens Danmark
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Bogen om JAGUAR er et portræt af virksomhedens grundlægger William Lyons 
og hans skaberværk, folkene omkring ham og mærkets historie i Danmark. Det 
er beretningen om et fascinerende bilmærke, fortalt af Claus Frausing, som i sine 
unge år var i lære hos den daværende importør af Jaguar i Danmark, E. Sommer, 
og som senere i livet fik klassiske biler, deres bevaring, anvendelse og ikke mindst 
historie som en fremherskende hobby. Dels som deltager i og arrangør af rallyer, 
væddeløb og andre træf med historiske biler. Dels som bilhistoriker og forfatter af 
artikler og bøger om emnet. 

Bogen er hverken den ultimative Jaguarhistorie eller den dybsindige doktoraf-
handling, som findes i rigt mål andre steder, men derimod en let tilgængelig og 
forhåbentlig underholdende fortælling appellerende til et bredere publikum.
Bogen er bygget over en usædvanlig mands enestående erhvervskarriere gennem 
et halvtredsårigt forløb, som vel nærmest blev et eventyr, Sir William Lyons’. Det 
er hans livsværk, de folk han havde omkring sig og mærkets historie i samtidens 
Danmark, der fortælles om. For den dybere interesseret er materiale, der ikke tid-
ligere har været mangfoldiggjort, placeret på en cd, der følger med bogen. Blandt 
andet originale historiske og tekniske redegørelser, samt en komplet oversigt over 
alle Jaguar og Daimler, som blev importeret af E. Sommer.  

Tidsmæssigt begynder bogen i 1922, hvor virksomheden gik i gang med at frem-
stille sidevogne til motorcykler, som var indgangen til en forjættet verden for 
den 21-årige William, som små halvtreds år senere endte med XJ6, en af verdens 
fineste biler og indbegrebet af en Jaguar, som selv mennesker uden påfaldende 
interesse for biler véd, er en Jaguar. Bogen fortæller om alt det, der lå imellem, 
også om hvordan reserveofficeren Erik Sommer efter Anden Verdenskrig rejste 
ud i verden for at finde agenturer til sin nyetablerede virksomhed. Læseren føres 
med andre ord gennem William Lyons æra, hvor mærket etableres og positioneres 
internationalt ved hjælp af et smukt funktionelt design og dygtig markedsføring 
og ikke mindst bilmærkets enestående succes i motorsport, men også den tragiske 
historie om William Lyons’ sortie.
 
Jaguars historie i Danmark er baseret på granskning i firmaet E. Sommers arkiver 
fra perioden som importør af mærket, interviews med personer fra dengang og 
forfatterens egen erindring. 
Bogen er rigt illustreret med originalt billedmateriale og dokumenter fra bl.a. Ja-
guar Heritage Trust, Jaguarhistorikeren Paul Skilleters og Ole Sommers arkiver 
samt fotograf Michael Krones farvestrålende fotografier fra den store Jaguarud-
stilling i Øksnehallen i København. 
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Denne bog er beretningen om en atypisk Volvo model, nemlig Volvo 1800, som primært 
blev skabt for generelt at øge kendskabet til Volvo og salget af Volvo modeller uden for 
Sverige. Bogen beskriver Volvos historie fra starten i 1927 og frem til den sidste Volvo 
1800 kørte af samlebåndet i 1973. Fokus er imidlertid lagt på designfasen for Volvo 
1800, problemerne med at finde et sted, hvor bilen kunne produceres, samt de problemer, 
som produktionen i starten var berørt af. 

Bogen beskriver i detailler de 13 årgangsmodeller, som blev produceret mellem 1961 og 
1973. Ligeledes bliver der gjort rede for Volvo 1800 modellens indflydelse på senere mo-
deller, så som Volvo 480 samt nyere modeller som f.eks. Volvo C30. Læseren kan endvi-
dere læse om en række eksempler på brugen af Volvo 1800 i film og reklamer, samt blive 
orienteret om kendte personer, der gennem tiderne har ejet en Volvo 1800.

Selv om Volvo 1800 kun blev produceret i mindre end 50.000 eksemplarer, er der ingen 
tvivl om, at bilmodellen både har haft en særdeles positiv indflydelse på 
Volvos salg af biler på specielt det amerikanske marked, og 
samtidig er blevet et af Volvos 
væsentligste ikoner.
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