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

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 10 pt.

Deadline er den 1. de pågældende måneder.
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Velkommen til nye medlemmer

 
 225 Per Finderup Nielsen, Frejasvej 72, 6840 Oksbøl  
 
 
 

 
AKTIVITETSKALENDER FOR 2015 / 2016:

Ret til ændringer i programmet forbeholdes.
Følg også med på hjemmesiden, der kommer de dugfriske nyheder.

HUSK AT:

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

Forsidebilledet: 

Finn Steppingpå sin Velocette Mac 1934

Næste VMK NYT: Udkommer i uge 52, deadline 1. december 2015

INFO - SIDEN
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Næstformand:

Løbs- og turudvalg
Bladudvalg 
Ansvarshavende redaktør

BESTYRELSEN:                                                               

Jørgen Lind
Edelsvej 30

6700 Esbjerg 
75 16 41 14

naestformand@vmklub.dk

Kasserer:
Regnskab
Medlems- og køretøjsregistrering
Bladudvalg og distribution 

William Pohlmann
Østparken 51
6840 Oksbøl
40 26 95 46

kasserer@vmklub.dk

Klubmester:

Klublokale
Løbs- og turudvalg

Povl Elkjær
     Solbærvej 10 

    6715 Esbjerg N 
75 13 52 42 / 40 81 31 24 

klubmester@vmklub.dk

Bestyrelsesmedlem:

Co-webmaster
Kontaktudvalg
Løbs- og turudvalg

Thomas Nielsen
Højvangs Alle 71 

6700 Esbjerg 
21 42 13 42 

bestyrelsesmedlem@vmklub.dk

Bestyrelsesmedlem: Karl Birk
Roustvej 129

6818 Årre

50 17 22 35

Redaktør:
(ikke i bestyrelsen)

Pia Hansen-Schwartz
Gl.By Ringvej 8

6700 Esbjerg
tlf. 21 26 01 63

vmknyt@luma.dk

Bibliotek:
(ikke i bestyrelsen)

Kjeld Kristensen

Formand:

         

Peder Nielsen 
Bakken 10 

6715 Esbjerg N 
22 80 51 56 

formand@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 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.
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VMK klubmøde
Stumpemarked, Herning - for 60. gang!
VMK Billed- og filmaften
VMK Udflugt, se mere side 17
VMK Klubmøde - Juleafslutning, se mere 
side 17

2016

VMK Klubmøde
VMK Billed- og filmaften
VMK Klubmøde
VMK Billed- og filmaften
VMK Klubmøde
VMK Billed- og filmaften

Webmaster:
(ikke i bestyrelsen)

Foto på vej

Per Finderup Nielsen
Frejasvej 72
6840 Oksbøl
21 22 39 30

webmaster@vmklub.dk

Bestyrelsesmedlem:

Løbs- og turudvalg

Axel Hesel
Morbærlunden 42 

6705 Esbjerg Ø 
75 14 22 26 / 40 51 22 26

Orla Jensen er udtrådt af bestyrelsen.
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Lars Nærø
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Lars Nærø, Sønderho på Fanø, VMK's webmaster 
gennem de seneste 3-4 år, døde d. 3. september 2015, 
kun 71 år gammel. Da VMK skulle have en ny 
hjemmeside og webmaster, tilbød Lars at klare det for 
os, endda uden beregning. Han var godt og dybt 
engageret i både forenings-, computer- og gammel-
motor-verdenen, og havde i forvejen nogle hjemmesider 
kørende på Fanø, som vi godt kunne kobles på. 
Han fik det hurtigt sat i system, og samarbejdet med ham 
kørte fortrinligt. 
Meget mod sin vilje blev Lars desværre ramt af sygdom, 
af forskellige former for kræft. Han gennemgik mange 
forskellige behandlinger, først i Odense og siden i Vejle. 
Efter disse behandlinger kneb det selvfølgelig med at 
have overskud til at arbejde med hjemmesiden, men han 
ville ikke give op. Meget sent i forløbet erkendte Lars, at 
hans afløser måtte findes. Han nåede at hjælpe med at 
viderebringe det vigtigste til Per. 
Men timeglasset løb hurtigere ud, end han havde regnet 
med.
Alt Lars's arbejde med hjemmesiden danner nu grundlag 
for den nye, der kører i et lidt andet system - så vidt jeg 
har opfattet det.
Lars var meget begejstret for ”den himmelblå” MG 
MIDGET, som blev anskaffet i 2007, og Gertrud og han 
nåede at få mange gode køreture i den. 
Personligt vil jeg savne samværet med Lars, som jeg 
også kendte i anden sammenhæng end gennem VMK. Jørgen Lind

VMK fik lavet en aftale med Næsbjerghus om at man 
kunne komme den sidste torsdag i hver sommermåned 
og spise stegt flæsk med persillesovs til en særlig 
rabatpris - eller andet efter ønske.
I løbet af 5 torsdage har lige omkring 110 personer taget 
imod tilbuddet og fået hygge, socialt samvær og nogle 
gode grin med i købet.

Arrangementet tænkes så absolut gentaget i 2016.

Næsbjerghus
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 i efteråret. 
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VMK fortsætter med at holde Film- og Billedaftener i 
efteråret 2015. Ja, faktisk også i vintermånederne 
januar, februar og marts 2016.

Første gang er torsdag d. 15. oktober kl. 19.30. Der vises 
billeder fra VMK's egne arrangementer i årets løb, og 
hvis der er tid tilovers, kommer der måske også nogle 
billeder fra nogle bil- og mc-museer og -udstillinger i 
Berlin, som jeg har besøgt i sommeren 2015.

Anden gang er torsdag d. 19. november kl. 19.30. Her 
vises billede fra en næsten 3-ugers tur i september 2015 
til Beaulieu Autojumble, Goodwood Revival og andre 
spændende steder i England. 
Det skal varsles, at der er rigtig mange fotos, især af 
spændende biler, vilde motorcykler og flot klædte damer 
og herrer, så det kan gå hen og blive en lang aften.
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THE EX-SHIRLEY CARTER BURDEN
1930 DUESENBERG MODEL J DISAPPEARING 
TOP ROADSTER

Solgt for 17.825.000 kr.

Vores kasserer har endnu ikke meldt ud, om det er ham, 
der på vegne af VMK har købt vores bomærke-bil, 
DUESENBERG MODEL J DISAPPEARING TOP 
ROADSTER, på Bonhams Auction på Lyngsbækgaard 
nær Ebeltoft lørdag d. 26. september. Den ville være 
ganske passende som vores logo i fuld størrelse.
Men kig godt efter når VMK's årsregnskab for 2015 
foreligger. Hvis der er et underskud på små 18 
mill. kroner, så var det vores kasserer, der købte 
denne bil til VMK som klub-bil. Nå, sådan er det 
dog ikke gået. 
Denne yderst sjældne og særdeles kostbare bil 
blev det absolut dyreste lot på auktionen over 48 
eksemplarer i ex-MATAS-ejer Henrik Frederiksens 
fornemme bilsamling. 
Duesenberg'en repræsenterer ikke blot det mest 
rene og klassiske udtryk for en Model J, den er 
også et af de mest originale eksemplarer, som 
overhovedet eksisterer i dag - med en uafbrudt 
historie siden den forlod Duesenberg fabrikken for 
85 år siden.

På Bonhams Goodwood Auction over en række 
andre spændende og værdifulde biler var denne 
LAGONDA LG6 RAPIDE DROPHEAD COUPE far 
1939 udstillet som appetitvækker for ”The 
Frederiksen Auction” 2 uger senere. 

Denne bil indbragte 5,462,500 kr. på auktionen. 
Auktionen indbragte i alt omkring 141 mill. kroner - i 
gennemsnit på næsten 3 mill. kroner pr. stk.!

Tekst & foto: Bonhams & Jørgen Lind

26 Sep 2015, Denmark, Ebeltoft
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”Jeg er nu ved at finde ud af, hvordan den helst vil 
have det, når den skal startes. For det er jo en ældre 
dame, som man ikke bare tramper på. Kickstarterens 
gearing er anderledes end de fleste, og man skal lige 
være klar over, hvornår stemplet er i top” - fortalte 
Finn Stepping, startede Velocette'en og kørte ud af 
værkstedsporten på den. 

Finns Velocette er en 1-cyl. topventilet 350 cc model 
MAC fra 1934. 
Motorcyklen er bygget af Veloce Limited på Hall Green 
Works i Birmingham - et lille familieejet firma med 
speciale i håndbyggede maskiner. 
Firmaet blev grundlagt af den tyskfødte Johannes 
Gütgemann, der senere var kendt som John Taylor, og 
som endnu senere tog navneforandring til John 
Goodman. Sammen med partneren William Gue 
etablerede han i 1905 ”Taylor, Gue Ltd.” der samme år 
præsenterede firmaets første motorcykel med navnet 
Veloce.  Ligeledes i 1905 dannede Taylor - uden William 
Gue - Veloce Ltd. med formålet at producere cykler, 
relaterede produkter og tjenester. Veloce-firmaets 
motorcykler havde firetaktsmotorer, først med belgiske  
Kelecom motorer, senere en F-head i eget design. I 1913 
præsenteredes en ny model, der fik navnet Velocette, 
med en 206 cc to-takts motor, konstrueret af sønnen 
Percy.
Johns sønner Percy og Eugene havde siden 1907 
forsøgt sig med fremstilling af biler i firmaet New Veloce 
Motors, men opgav i 1916 og sluttede sig helt til faderens 
Veloce Ltd., som i 1920 flyttede til Victoria Road, Aston, 
Birmingham, og i 1926 til Hall Green, Birmingham, hvor 
fabrikken forblev indtil lukningen i 1971.

Firmaet blev hurtigt kendt for sine kvalitetsprodukter. Fra 
midten af 1920'erne op gennem 1950'erne satte 
Velocette et markant præg på international motorcykel 
racing, bl.a. med sejre i Isle of Man TT i 1926, -28  og -29. 

Den første version af Velocette MAC blev lanceret i 
1933. Den var en videreudvikling af model MOV med en 
250 cc motor, men de to modeller var i øvrigt identiske i 
design og konstruktion. Den samme cylinder med den 
samme boring blev genanvendt, men slaglængden blev 
øget fra 681/4 til 96 mm. MAC var en lille let og væver 
sports- og touring motorcykel, men blev også populær 
som pendlermaskine. Et par år under krigen 
produceredes en version med militære specifikationer, 
mens fremstillingen af den ”civile” Mac blev genoptaget 
umiddelbart efter krigens afslutning. 

I 1948 blev trapezforgaflen afløst af de moderne 
innovative luftaffjedrede Dowty Oleomatic forgafler, og i 
1951 blev disse opgraderet til Veloce "tele gafler", som 
blev udviklet til  modellen. I 1953 blev den opdateret med 
fuldt justerbart svingstel som de øvrige Velocette-
modeller. I 1959 standsede produktionen af MAC, der 
blev Veloce Ltd's største salgssucces, også i Danmark, 
hvor der blev solgt ca. 300, hvoraf ca. 50 var med 
svingstellet. .
Heldigvis og måske tilfældigvis er Velocette Works 
Records (fabriks protokoller) bevaret hos The Rhodes 
Collection i Derby, den danske importørs salgskartotek 
beror hos Velo Knud (en dansk Velocette-samler og  -
specialist) mens Toldvæsenets Attest vedrørende 
Omsætningsafgif t  af Motorkøretøjer har fulgt 
motorcyklen. 
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Af fabriks protokollen, som The Rhodes Collection har 
udskrevet oplysningerne fra, kan det udledes og 
bekræftes, at Finns Velocette MAC  har motor no. 684, 
gearkasse no. 1792 og stel no. 1837, at modellen blev 
sat i produktion i september 1934 efter 1935-
sepcifikationer, og at den blev faktureret til den danske 
importør Excelsior Henderson Motor Co., H.C. Hedetoft 
på H.C. Ørstedsvej 23, København V. den 19.11.1934. 
og således er af årgang 1934.

Af salgskartoteket fremgår det, at firmaets sælger Egon 
Christensen har solgt, leveret og har fået den 
indregistreret med nummer A 3124 d. 14.2.1935 på 
Frederiksberg, til Mekaniker Peter Christoffersen, 
sammesteds. Prisen fremgår ikke, men sælgeren har 
taget en British Excelsior 350 cc Topventilet Special i 
bytte til kr. 1.000,- og solgt den videre for kr. 1.100,-

Toldvæsenets Attest vedrørende Omsætningsafgift af 
Motorkøretøjer - kaldet toldattesten - fortæller videre, at 
Velocette'en d. 15.11.1946. er blevet omregistreret ved 
Odense Toldkammer til Mekaniker Leif Larsen, Bred. Et 
lille år efter, d. 27.9.1947. har motorcyklen igen skiftet 
ejer, da Svendborg Toldkammer har omregistreret den til 
Motorforhandler Egon Rasmussen, Svendborg. Han har 
åbenbart solgt den videre til Landpostbud Vagn 
Petersen, Haagerup, d. 23.2.1949. iflg. omregistrering 
fra Faaborg Toldkontrol.
Samme år, d. 24.6.1949. er motorcyklen kommet tilbage 
til Odense, hvor Odense Toldkammer har registreret den 
i Malermester Kaj Madsens navn. 

Fra dette tidspunkt og frem til foråret 1995, hvor Finn 
købte Velocette'en af Ralf Tobiasen på Stumpemarkedet 
i Herning, ved vi faktisk intet konkret om motorcyklen, om 
den har kørt, hvor meget den har kørt og om den forblev 
på Fyn??? 
Tobiasen havde haft den stående i en del år. Men 60 år 
efter at den kom til Danmark, var den stadig hel, komplet 
og kunne køre ved egen hjælp. Den var dog ret slidt 

Velocette
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overalt, hvilket tyder på, at den virkelig har været  i brug i 
mange år. Bortset fra en prøvetur lige efter anskaffelsen 
har Finn ikke kørt på Velocette'en, men den har stået 
stille. 

En total restaurering var nødvendig, og det er sket lidt 
efter lidt gennem de 20 år. 
Finn valgte at give sig selv den færdig-renoverede 
motor i julegave, og stel, skærme, tanke m.v. var 
imidlertid blevet lakeret, så de kunne monteres.

Indenfor det sidste år har den været på besøg i Kjeld 
Kristensens specialværksted for ældre tohjulede 
englændere. Her blev den endeligt skruet sammen og 
justeret, mens Velocette-eksperterne Velo-Knud i 
Borup og Peter Carroll i Skive leverede gode råd og 
anvisninger - foruden de sidste stumper, som så kunne 
monteres.

Velocette
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City Autoservice  
v/ Birger Busch 
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       Privattelefon  75451501 
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Velocette blev ikke nødvendigvis konstrueret som de 
fleste andre motorcykler. Mange tekniske detaljer er 
lavet på Velocette's egen specielle og originale måde - 
med de glæder og udfordringer, der følger deraf. 
Motorens sidedæksel synes inspireret af et kort over 
Indien og kaldes Map of India - det ligner i hvert fald. 

Den karakteristiske lydpotte med fiskehalen - og dermed 
lyden - er, som de skulle være på Brooklands-racere og 
altså Velocette'er. 

Se også hvor fint gashåndtagets drej trækker i 
bowdenkablet - enkelt, gedigent og funktionelt. 

Velocette'en står nu og hygger sig sammen med en 
Triumph TR6, en Riley Elf, en Nimbus Sport, en 
Sunbeam S7 og en Moto Guzzi i værkstedet. 

Det er tanken, at den skal have nummerplade på i foråret 
2016, så Finn rigtig kan komme ud og nyde sin lille 
klassiske engelske motorcykel på de små veje.
   

Fotos: Finn, Kjeld, Jørgen. Tekst: Jørgen Lind

Velocette

	 	 	 	 	 	

Min motorcykel...Min bil...

I hvert af de kommende numre af VMK NYT vil 
vi forsøge at bringe en artikel, hvor et medlem 
fortæller om sit køretøj og viser masser af 
billeder af det. 

Derfor vil vi også gerne have dit bidrag - ta' en 
snak med Jørgen Lind om det på 75164114 eller 
naestformand@vmklub.dk
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Det Historiske dyrskue og veteranstævne står i mange 
VMK-medlemmers kalender som noget man bare skal 
være med til. 
I år var det søndag den 13. september. Vejret så ikke for 
godt ud fra morgenen af. Det småregnede, men det holdt 
ikke udsti l lerne hjemme. Programmet var det 
”sædvanlige”, men dog som noget nyt demonstrerede 
Varde Miniby hvordan de bygger deres modelhuse i 
målestok 1:10.
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Esbjerg Cylinder Service
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A/S Esbjerg Cylinder Service, Hedelundvej 19, 6705 Esbjerg Ø 
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I forbindelse med Skagen Festival 2015 kom der en invasion af ”tossede nordmænd”, der alle er medlemmer af 
klubben Gråtass-lauget. Medlemmerne af dette laug er en flok norske traktorentusiaster, der er vilde med den 
engelsk producerede traktor Ferguson TE 20, også kaldet Grå Ferguson. Betegnelsen TE 20 betyder Tractor 
England og 20 henviser til motorens størrelse på 20 HK. Klubmedlemmerne holder til i det sydøstlige Norge, og på 
turen til Skagen kører de over 60 år gamle traktorer 90 km.

Invasionsstyrken ses her på vej til Skagen.
Styrken bestod af ikke mindre end ca. 30 traktorer med lidt over 50 nordmænd som chauffører eller passagerer. 
Traktorerne skabte en del forstyrrelser på hovedvejen under deres kortegekørsel fra færgen i Frederikshavn og til 
Skagen. Under turen blev der gjort ophold, så interesseret publikum havde lejlighed til at beskue de grå køretøjer.
Traktorerne var til dagen pyntet med flag, maskotter, m.m., og de glade nordmænd var også klædt på til fest. 
Det er blevet en tradition med en traktorinvasion ved Skagen Festivalen - i år var det 7. år i træk, at nordmændene indtog 

Skagen.
Den grå traktor huskes også af mange danskere, da den blev 
symbolet på traktoriseringen og mekaniseringen af vort 
landbrug. Traktoren blev første gang produceret i 1946 og 
produktionen blev afsluttet i 1956. Der blev i alt produceret 
517.651 af modellen TE 20. Traktorens grå farve valgtes fordi 
det engelske søforsvar efter anden verdenskrig havde for 
meget grå maling på lager. 
Mange traktorer kom til Danmark fra England over havnen i 
Esbjerg - heriblandt mange brugte TE 20. De mange 
maskinhandlere, der fandtes på det tidspunkt rundt i landet 
havde med englændertraktorerne et godt levebrød.

Humøret var optimalt i de mange specielt byggede 
køretøjer                                                                      

                                                                                                                                             HØ/september 2015.
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- CAFE DANMARK i Vesterhavsgade 37 er solgt, og tænkes genåbnet, så vi igen 
kan indsnuse atmosfæren fra dengang.

- RIBE CLASSIC er på Facebook. Årets sidste træf foregik på engen i flot-flot 
sensommervejr. Men på trods af dette var tilslutningen dog lidt tam. Efter kaffe 
hos Føtex, kørte vi mod vest, og oplevede et fantastisk glødende 
aftenpanorama. Rigtig god aften.

- KJELD, (vores allesammens bibliotekar), har investeret, og slutter sæsonen i 
det  ultimative køretøj, hvad angår befordring til og fra hans andet hjem, nemlig 
- golfbanen. Ja, rigtigt,                        selvfølgelig en - MORRIS 1000! 

af medlem nr. 85

Foreningernes dag den 5. september 2015

VMK var igen med på Torvet i Esbjerg til Foreningernes 
dag. 5 biler og 3 motorcykler var opstillet som blikfang. 
Interessen og spørgelysten, var som sædvanlig stor.
Mon ikke VMK deltager igen næste år.



Side - 17 -VMK NYT 38. årg. 

1934

JULEHYGGE i VMK
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JULEHYGGE d. 3. december 2015 fra kl. 19.00.

Som noget nyt i år medbringer vi hvert par en hjemmebagt kage -  eller 
lignende - til et fælles ”Sønderjysk kaffebord”.

Alle medlemmer er selvfølgelig velkomne!

                                   Der er som sædvanlig BANKO og 
                 Amerikansk Lotteri 

 med mange, mange gevinster.

Vi håber på et rigtigt stort fremmøde!
	 Bestyrelsen

VMK UDFLUGT
TORSDAG D. 29. OKTOBER 2015

Vi starter fra P-pladsen ved KORSKROEN kl. 9.00 og kører til Ans mellem Silkeborg og Viborg.

Her skal vi først besøge CC Cars, der er en af Danmark største forhandlere af klassiske biler.

Dernæst skal vi besøge ENERGIMUSEET, Tangeværket Gudenaacentralen
-  Danmarks største vandkraftværk.
Her er der mulighed for at spise medbragt mad eller at spise i museets cafeteria.
Entré: Grupper på 10 personer eller derover - pr. voksen i gruppen 80 kr,-.

Afhængig af antal tilmeldinger, arrangeres transport i minibus, kombineret med private biler. Gi' os 
besked om, at I gerne vil køre med, så finder vi en plads til jer.

Vi kan være tilbage ved Korskroen ved 19-tiden.

Bindende tilmelding SENEST mandag d. 26. oktober kl. 18 til naestformand@vmklub.dk eller tlf. 
75164114
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ELFSTEDEN OLDTIMER RALLY

Der er langt fra hjemmet i Løgumkloster i Sønderjylland 
til hotellet i Lemmer i Friesland, NL. Især når man kører i 
en ældre MG TC fra 1949. Men Ursula og Bent Jessen - 
kendt som arrangørerne af Englændertræffet i 
Løgumkloster - tog turen for 3. gang for at køre med i 
ELFSTEDEN OLDTIMER RALLY. 
Første gang de deltog i løbet skulle de også have kørt i 
TCen, men kun 100 m fra garagen knækkede den ene 
bagaksel. Bilen blev skubbet tilbage i garagen, og turen 
blev genoptaget i MGAen, der fik lov at deltage som 
official. Løbet er kun for biler og motorcykler fremstillet 
før 1. januar 1950, så f.eks. mine biler er alt for unge til at 
deltage. Else og jeg kørte derfor i vores moderne 
CITROEN C3, da vi kun skulle være med som tilskuere.
Begge biler startede hjemmefra torsdag d. 14. maj - Kristi 
Himmelfartsdag - og vi havde aftalt at køre den samme 
rute ad landevejene ned langs vestkysten, sejle over 
Elben, og køre i tunnel under eller sejle over Weser. Lige 
inden vi nåede Leer i Ostfriesland tæt ved den 
hollandske grænse, indhentede vi TCen, der kort efter 
drejede af. Ursula og Bent havde besluttet at dele den 
lange til vej op i to dele, så turen ikke blev for 
anstrengende i - og for - den gamle bil. Vi fortsatte videre 
til Leeuwarden, hovedstaden i Friesland. 
Lørdag d.16. maj kl. 7.00 startede de første af de 428 
tilmeldte biler og 190 motorcykler fra landsbyen Wijckel 
nær den idylliske lille by Sloten i det sydlige Friesland. 
Der deltog omkring 35 MGer af forskellige typer i løbet, 
hvor TCen er den nyeste og mest almindelige. Ursula og 
Bent var de eneste danske deltagere i år, og i øvrigt var 
der kun 20 belgiske biler - ingen tyske, ingen franske 
eller engelske - alle resten var hollandske. Imponerende! 

Bents MG TC var uden tvivl også den bil, der ved egen 
kraft havde kørt længst for at være med - det myldrede 
med trailere i Wijckel. 
Ruten går gennem de elleve frisiske stæder Ijlst-Sneek-
Leuwarden-Dokkum-Franeker-Harlingen-Bolsward-
Workum-Hindelopen-Stavoren-Sloten og længden er 
ca. 245 km. Ursula og Bent kom afsted kl. 7.30 og var 
ikke i mål før kl. 18.30. Der var meget få pauser 
undervejs, så det er et rimelig hårdt løb, hvor man også 
skal være helt sikker på, at bilen er i orden. Der er mange 
og STORE bump i alle byerne, de er bestemt ikke 
konstrueret til at skåne fjedre og støddæmpere i de 
gamle køretøjer, så det gælder om at være opmærksom 
hele tiden. Rutebeskrivelsen, som står i programmet, er 
bestemt ikke særlig udførlig, og er selvfølgelig kun på 
hollandsk. Afstand mellem knudepunkter er ikke angivet, 
og der er intet oversigtskort. Da der ikke startes i 
nummerorden, kunne Ursula og Bent så slutte sig til 
nogle hollandske MG-er og følge efter dem. 

Det er måske 15. gang, jeg har været i Franeker og set 
løbet. Allerede længe før middag var jeg på plads ved 
stempelposten, hvor ankomsten af de første var sat til kl. 
12. 

Der var let regn på det tidspunkt, men det klarede ret 
hurtugt op og blev til fint solskin. 
I rækken af biler og motorcykler genså jeg Doutsje de 
Vries  med datteren Jildou i sidevognen på den store 
Harley Davidson Knucklehead.
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Vi fik igen en snak på blandet engelsk / hollandsk
/ frisisk / dansk, og hun fik de Veteran Tidende og VMK 
NYT, hvori jeg sidste år skrev om hende og Harley'en. 
Bent havde endnu kalechen oppe, men viftede med et 
lille Dannebrog ud ad sidevinduet, da den lille MG-
karavane ankom til en sen og velfortjent frokostpause i 
Franeker. 

Da de sidste deltagere forlod byen kort før kl. 16, fulgte vi 
efter på noget af ruten, via Bolsward og den lille 
eventyrby Hindelopen på kanten af Ijselmeer
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ELFSTEDEN OLDTIMER RALLY
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Building a better
working world

Ernst & Young P/S
Havnegade 33, 
Postboks 371
6701 Esbjerg 

Telefon 73 23 30 00
Telefax 72 29 30 30
www.ey.com/dk

Støt vores annoncører
de støtter os

1934 1934

1934

   
 

   Vil du træffe veteraner? 
   Så skulle du måske overveje et medlemskab i 
  Vestjysk Motorveteran Klub! 
  Stedet hvor du under hyggelige former  

- møder veterankørere - som du udveksler erfaringer med  
- oplever ture, løb, træf, o.m.m. 

                                                                                            

1934
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og derfra til afslutningen i Wijckel og den sidste 
stempelpost i Sloten. 
Ursula og Bent var noget udmattede, da de ankom til 
mål, men kunne nu slappe af i den stemningsfulde 
restaurant De Zeven Wouden i Sloten, hvor vi hjemmefra 
havde bestilt bord til os fire danskere.
Søndag valgte de at køre hjem ad motorveje helt fra 
Lemmer, gennem Elbtunnel i Hamburg, og videre op 
forbi Itzehoe til Heide,  og derfra så ad landeveje det 

sidste stykke til Løgumkloster - alt i ét hug!

I alt 1560 km  på fire dage - flot klaret af gamle TC. 
Det blev nok sidste gang Ursula og Bent tager turen, for 
det er virkelig langt at køre over 1.300 km for at være 
med i ELFSTEDEN OLDTIMER RALLY på 245 km. 
Jeg er blevet tilbudt at køre med som official, men 
foretrækker nok at forblive tilskuer.

fotos: Bent Jessen og Jørgen Lind. Tekst: Jørgen Lind
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Hovedvej A12 førte fra Varde gennem Stormgade lige ned i Dokhavnen. Mon det stadig er en hovedvej? Her er vi i krydset, hvor 
Kongensgade sluttede og Strandbygade begyndte, og der var lysregulering! Hotel Spangsberg med bar i Hjørnesturen - senere Rio 
Bravo - og dans til pigtrådsmusik i AFRICANO dominerer vestsiden af gaden sammen med tårnbygningen på hjørnet, hvor 
herretøjsforretningen P & A - Pedersen og Albrechtsen holdt til i mage år. På det diametralt modsatte hjørne i Kongensgade ligger en 
meget stor hjørneejendom i 3 1/2 etage, der bl.a. rummede bageri og konditori Westend, en gammel tobaksforretning m.m. I retning 
nord cykler en politibetjent med sin fine hvide kasket, og foan ham kører en VW  med den lille, ovale bagrude. Modsat retning kører en 
rutebil, der kan være Fanø Rutebilers nye store TRIANGEL - ellers er det en AUSTIN måske fra samme selskab. Under alle 
omstændigheder er det en frembringelse fra De Forenede Automobilfabrikker i Odense.

Nu er det Kongens-Gå-Gaden, der krydser Stormgade. Hvem har langt mærke til, at det nu hedder Spangsberg Plads? Den gående 
trafik i gågaden har fortrinsretten, mens den kørende i Stormgade plages af byens værste BUMP, der truer med at knække fjedre. Det 
nye Spangsberghus på hotellets gamle plads er rykket  lidt tilbage fra gaden og er her udenfor billedet. Hjørnebygningen har - som så 
mange andre - mistet sit markante tårn, og LYSMESTEREN residerer nu i bygningen.
Bortset fra at Hotel Spangsberg er væk og erstattet af den noget mindre markante facade, er der ikke sket de store bygningsmæssige 
ændringer. Overfor har en café for nyligt afløst tobaksforretningen, mens bageren forlængst er holdt op. En MAZDA 2 krydser 
gågadens brolægning, længere bagude holder en VW UP parkeret, og i nordlig retning kører en regional Falck-ambulance . 
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Vestjysk Motorveteran
William Pohlmann
Østparken 51
6840 Oksbøl


