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INFO - SIDEN

KLUBBENS NAVN: VESTJYSK MOTORVETERAN KLUB, 
FORKORTET VMK. 

KLUBBENS ADRESSE: FORMANDENS ADRESSE

VMK's HJEMMESIDE: www.vmklub.dk
FORMÅL: At fremme interessen for køretøjer 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, 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, juli, september og november. 
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.

INDHOLDSFORTEGNELSE:
Esbjerg Veteranløb 2017  side    3
Veteranløbet 2017  side    8
Esbjerg Veteranløb 2017 Resultater  side  11
Vestjysk Motorveteran 40 år  side  13
Ud i det blå med VMK  side  17
National Køredag   side  21
Jubilæumstur   side  24
Mælkefestival   side  24
Garagesnak   side  25
Torvet i Brørup - set på et ældre postkort og nu side  26

Nye medlemmer
55 Christian Møller, Hyldesti 19, 6800 Varde
71 Ulrik Clausen, Ådalsvænget 27, 6800 Varde
72 Theodor Schmidt, Hovedvej A1 30, 6740 Bramming
75 John Bergkvist, Viaduktvej 28, 6780 Ølgod
76 Henning Toft Brølling, Stejlgårdsparken 70, 6740 Bramming 

AKTIVITETSKALENDER FOR 2017:

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

HUSK AT:

-Meddele adresseændring samt ændringer til køretøjsregistret til 
William Pohlmann, Østparken 51, 6840 Oksbøl, tlf. 4026 9546, 
mail: register@vmklub.dk

Forsidebilledet: Den omhu, som Henry og co-driveren udviste  
allerede med påsætning af løbsskiltet, fortsatte de under løbet. De 
kom i mål med kun 6 point (klip) på kortet og vandt dermed Esbjerg 
Veteranløb 2017. Tillykke -  det er ny rekord !!!

Næste VMK NYT: Udkommer i uge 38, deadline 1. september  2017

BESTYRELSEN:                                                               

Næstformand:

Løbs- og turudvalg
Bladudvalg 
Ansvarshavende redaktør

Jørgen Lind
Edelsvej 30

6700 Esbjerg 
75 16 41 14

naestformand@vmklub.dk

Kasserer:
Regnskab

Medlems- og køretøjsregistrering
Billed arkiv 

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:

Bladudvalg

Foto på vej

Brian Sten Jensen
Østparken 73
6840 Oksbøl

75 27 11 79 / 26 14 11 79

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
Solbærvej 11

6715 Esbjerg N.
tlf. 75 12 68 78

kjk@kristensen.mail.dk

Formand:

         

Peder Nielsen 
Bakken 10 

6715 Esbjerg N 
22 80 51 56 

formand@vmklub.dk

Webmaster:
(ikke i bestyrelsen)

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

Juli
August

September

28. - 30.
3.
12.
12.

13.
19.

25. -26.
2.

3.

9.

16. -17.

RUNDT OM SØNDERJYLLAND
VMK Klubmøde.
Munkebjergløbet
Veterantræf Enderupskov Camping. Se 
mere på VMklub.dk
Munkebjerg Hill Climb
VMK Fjorden Rundt - picnictur. Se mere side 
17
Hjerting Byfest. Se mere side 19
VMK 40 års JUBILÆUMSTUR - kør-selv-tur 
til Strib
Classic Event hos MY GARAGE, Wittrupvej 
1, 7120 Vejle Ø. Fra 11.00 - 15.00 Se mere på 
VMklub.dk
Åbent hus i Krumtappen, Ndr. Boulevard 8, 
6800 Varde. Fra 11.00 - 15.00
Mælkefestival - Helle Hallen. Se mere side 24

Bestyrelsesmedlem:

Sekretær og suppleant

Mogens Andreasen
Eranthisvej 11

6710 Esbjerg V.

60 96 20 16

Foto på vej
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Bladudvalg

Eli Mortensen
Rønnevej 12

6710Esbjerg V

Foto 
på vej
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Lørdag d. 6. maj viste sig på mange måder at være en 
heldigt valgt dag til at køre Esbjerg Veteranløb. Vejret var 
perfekt. Den kraftige vind i de foregående dage var 
sluppet op, kun en svag, lun vind rørte sig. Let skyet fra 
morgenen, men efterhånden spredtes skyerne mere og 
mere uden at dryppe, og solen fik godt fat. Og så var hele 
ruten klædt i nyudsprunget lysegrønt.
Som altid ”ramler” datoen sammen med konfirmationer, 
runde fødselsdage, bryllupper m.v., men alligevel havde 
67 deltagere fundet tid og lyst til at være med i løbet. 8 
færre tilmeldte end i 2016, men absolut godkendt!Det var 
især blandt motorcykel-folket, at der var lidt tilbagegang, 
men ”den hårde kerne” kom som altid.
Vi havde i år søgt Esbjerg Kommune om lov til at køre ind 
på Torvet fra Borgergade, og det ikke alene måtte vi - det 
SKULLE vi! Med diverse gader gravet op og afspærret hist 
og her var det ikke så ligetil at nå ind på Torvet, men 
alligevel gik det forholdsvis gnidningsløst, og alle nåede 
frem.

DRONNING LOUISE er det faste mødested på Torvet i 
Esbjerg til morgenkaffen og udlevering af løbspakken, 
som ”Posedamerne” Elin og Else som sædvanligt lklarede 
uden problemer, og de fik let og elegant rettet op på 
manglende pointkort og andre småfejl ved pakkeriet. 
Allerede ved 9-tiden var de fleste deltagere mødt op, og 
der blev hurtigt kø ved baren for at få kaffen og 
rundstykkerne, men alle nåede at blive forsynet i god tid 
inden starten gik. 

Henrik Vallø er vores faste starter gennem en årrække. 
Han kan slet ikke undvære at skulle præsentere førerne, 
køretøjernes data og den historie, som de enkelte 
deltagere har skrevet på mærkeskemaet. Omvendt kan vi 
heller ikke undvære ham. I en munter, hyggelig og 
afslappet atmosfære helt uden stress nåede vi at få alle 
køretøjer sendt afsted og få Torvet tømt igen, inden Henrik 
skulle haste videre til konfirmation kl. 11.

POST 1. Alle kender Arriva-toget, i det mindste af 
udseende. Post 1 var henlagt til Tjæreborg station, hvor 
der måske kom et tog forbi. Gjorde der ikke det, så havde 
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vi fundet et foto frem af toget, som officielt hedder Alstom 
Coradia LINT 41. Hvad er totallængden af sådan et tog? 
Der var mange ”skud”, men ingen, der ramte præcist på 
41 meter og 81 centimeter = 4181 cm. Det havde vi nu 
heller ikke forventet, og der blev streget en del  på 
pointkortet, der faktisk kun skal bruges til at give 
deltagerne en placering i løbet. Så nytter det jo ikke, at alle 
rammer præcist.

POST 2. Har vandet i Kongeåen samme vægtfylde som 
vand i almindelighed? Hvad vejer en spand? Når man skal 
bedømme vægten af Kongeå-vand OG spand, så 
behøver hverken vi eller deltagerne at spekulere i de 
detaljer, da det kun er den samlede vægt, det tæller. Vi 
valgte 3 kg. Mogens og Brian havde nogle gode timer på 
posten. Nogle deltagere mente at have fordel af, at de 
engang i tidligere VMK-løb skulle hælde 2 kg sand i en 
pose og i et andet løb skulle hælde lige så mange ccm 
vand op, som svarede til deres motors kubikindhold. Ja, 
øvelse gør mester! En uforklarlig iagttagelse fra vore 
officials var, at deltagerne med ulige numre - efter middag 
- var bedre tilfredse med det hele end de lige numre før 
middag! Er det virkelig tilfældet, så gi'r vi alle ulige numre 
næste gang. Brian fremhævede en speciel fordel ved at 
passe denne udendørs post: Det var herlig musik, når 
bilerne og motorcyklerne accellerede videre…

POST 3. Det var virkelig interessante omgivelser vi havde 
fundet til post 3. Gerda og Bent Lundsgaard på 
Svalegården i Gram/Fole havde stillet deres hal med en 
del af deres efterhånden omfattende alt-om-ESSO 
samling til rådighed. De erfarne officials Kamma og Harry 
Ørsted bestyrede posten, hvor det var en fordel at kunne 
huske alfabetet - i det mindste de 10 første bogstaver, da 
10 forskellige, men ganske almindelige ting skulle lægges 
op i alfabetisk rækkefølge. Det forløb glidende, men evt. 
ventetid kunne bruges til at studere samlingerne. VMK 
vender tilbage til Svalegården på National Køredag, hvor 
vi får lejlighed til at se endnu mere af samlingerne, der 
bl.a. også rummer motorcykler og knallerter. Mange 
klarede opgaven fint  og slap uden streger på pointkortet. 

Esbjerg Veteranløb
2017

 Nr. 300, juli 2017



Side - 5 -VMK NYT 40. årg. 

1934

 å0 r4

Årets rute var styret sådan ind, at middagsbuffeten kunne 
nydes på TISET KRO. Der spiste vi også for få år siden, og 
derfor vidste vi, at alle kunne sammensætte en menu, 
som man kan lide - og at der var nok af det hele. Det er 
vores indtryk, at deltagerne virkelig sætter pris på dette 
måltid i denne form. Igen tak til Anette for at klare lækker 
mad til 150 sultne personer i løbet af en god times tid.

POST 4. FRIFELT KARDAN ApS lagde adresse og lokaler 
til denne post. Overraskende for de fleste havde vores 
vært Holger åbnet for adgang til at se hans helt fantastiske 
samling af alt amerikansk, som det var i 1950'erne med 

reklameskilte, nummerplader, posters, neonlys, ¼ 
CHEVY '55 som sofa, komplet bar, dansegulv og ELVIS 
på scenen foran væggen med billeder af ANDREW 
SISTERS, BILL HALEY, CHUCK BERRY, CONNIE 
FRANCIS og MARILYN MONROE. Hvilket et totalt 
gennemført ROCK'N ROLL ”tempel”! Kun var der ikke 
gang i musikken, mens vi var der - ellers var vi nok blevet 
blæst baglæns ud på gårdspladsen. 
Og opgaven? Nå, ja, den bestod i at finde forskellige 
skruer og bolte frem af en kasse og lægge dem i 
forlængelse af hinanden i en ”tagrende”, så de samlet 
udgjorde længden 63 cm. Vi havde 2 ”linier” i gang, det var 
enkelt og nemt at administrere, og tilmed gik det rigtig godt 
for de fleste.

POST 5. Kan du genkende snuderne af 10 forskellige 
veteranbiler, der var forholdsvis almindelige i 

Esbjerg Veteranløb
2017
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Vestjysk Motorveteran Klub sender en stor 

tak til annoncører og sponsorer for støtte til 

Esbjerg Veteranløb og andre arrangementer

1-2-3 Benzin Alm. Brand 

Forsikring Bank Nordik Bent 

Pedersen A/S Bil-Tema -Esbjerg 

City Autoservice Danske Bank 

Dronning Louise DWA-VVS & 

Blik A/S Esbjerg City Fiskernes 

Indkøbscentral Fona Frøs 

Herreds Sparekasse Harald 

Nyborg Havnens Fiskehus Jens 

Lysholdts Eftf. A/S Jyske Bank 

Nørrevold Auto, Varde Sadolin 

Farveland SOS Dansk Autohjælp 

A/S Spar Nord Steff-Byg 

Sydvestjydsk Pelsdyrfoder 

a.m.b.a. Toyota -Louis Lund 

Triumph Motorcykler -Esbjerg 

Vallø Hårpleje Vestjysk Autodele 

A/S VW - Skoda 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 
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gadebilledet i 1950-70'erne? Sådan lød opgaven hos 
Lauge Nielsen på Farup Kirkevej, hvor vi havde fået husly 
i laden til at hænge 10 store fotografier op på en plade. 
Havde man da bare kunnet se hele bilen, så var det nok 
ikke så svært, men når det kun lige er et udsnit, hvor alle 
mærker og emblemer er ”tværet” ud, så kniber det mere. 
Mange fik streget en hel del tal på pointkortet.  Hvordan 
mon det ville gå, hvis man skiftede billederne ud med 
moderne bilmodeller fra KIA, HONDA, FORD, PEUGEOT, 
VW, OPEL, HYUNDAI, CITROEN, SUZUKI og FIAT??? 
Personligt ville jeg utvivlsomt få svære problemer!

POST 6 Som sædvanligt var den sidste post placeret i 
målet i Darum Fritidscenter. 10 gamle ”vante”-
nummerplader fra 1930-1950 - eller måske rettere: nye 
historiske nummerplader - var fotograferet, og opgaven 
lød på at skrive det AMT, som dengang havde det  
pågældende kendingsbogstav.
Til trods for, at vi havde bedt deltagerne om at beholde  
Smart phone'en i lommen, var der alligevel nogen, der 
faldt for fristelsen til at søge hjælp hos Google. Det gav 

desværre et skævt grundlag for løsningen af opgaven, 
men  vi korrigerede IKKE for dem, der evt. ”snød” - vi 
hverken KAN eller VIL kontrollere eller registrere hvem, 
hvad og hvor meget. Det må være op til deltagernes egen 
samvittighed. Fremover vil vi for den gode stemnings 
skyld bestræbe os endnu mere på at lave opgaverne 
således, at løsninger ikke kan Googles…men det bliver 
sværere og sværere at konkurrere med NETTET.
Men glem nu ikke at huske, at det hele i virkeligheden er 
for sjov!
Der er ikke meldt om uheld af nogen art, og alle som 
gennemførte, var i mål i Darum inden det fastsatte 
tidspunkt kl. 16. 

TAK til alle deltagere fordi I kom og var med i løbet - tak til 
alle værterne, som har lagt rum og plads til posterne, og 
tak til vore tre spisesteder DRONNING LOUISE, TISET 
KRO og DARUM FRITIDSCENTER for godt samarbejde 
og god betjening. En stor tak til alle hjælpere og officials, 
Ikke mindst jer, der trådte til med meget kort varsel.
TAK for alle de mange positive tilkendegivelser vi har fået 
efterfølgende. Går alt vel, kører vi vel igen næste år!	                  	

Løbsudvalget/Jørgen Lind    
 					            

f				otos: Peder Nielsen/Orla Jensen/Jørgen Lind

Esbjerg Veteranløb
2017
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Vi glæder os igen i år.  Vi er blevet inviteret med Kurt i hans 
”BOBLE” til veteranløbet d. 6 maj fra Torvet i Esbjerg.

Solen skinner, og det er næsten vindstille. Der er fyldt godt 

op på Torvet med motorcykler og veteranbiler, i alt  ca. 75 .  

Blandt motorcyklerne fylder ” husmandstraktoren” stadig 

mest, sågar er der også et par med sidevogn, så der er  

mulighed for at transportere mælkespande m.m..  Hvem 

husker ikke disse motorcykler, som postvæsenet og 

militæret  havde masser af i vores unge dage.  Navnet er 

selvfølgeligt  NIMBUS og er fabrikeret af firmaet Nielsen 

og Fisker her i Danmark. .  (Nilfisk støvsugeren er også en 

del af familien ).

Veteranbilerne er igen i år repræsenteret af mange 

forskellige bilmærker såsom  Volvo, Folkevogn. Ford , 

Mercedes m. fl…

Mercedes  Cabriolet med kalechen slået ned , jo dem er 

der mange af, men vejret er jo også til det. 

”Boblen”, ja i alt 2 stk,  det er jo ikke så mange , men det er 

måske alderen , der trykker ?? Vores ”boble” er lige fyldt 

52 år, men kører bare derudaf med dens 34 hk til 4 voksne 

mennesker. Bilen er normalt sidevinds følsomt, men her i 

dag mærker vi skam intet til det. Der er altid fordele med et 

godt læs. Til orientering sidder damerne bagi.

Volvoen, ja, den er jo altid med i forskellige modeller.  

Henry Smidt, en rigtig Volvo-nørd, med for vist nok 20. 

gang her i løbet fra Esbjerg. Er for kort tid siden flyttet til 

Erritsø ved Fredericia, men Volvoen  skal fortsat med 

herover i Esbjerg , hvor motorhjelmen altid er åbnet , så de 

skinnende hk-kræfter kan ses og beundres.

 Tidligere stillede han op med en  PV 544 eller en Amazon, 

men i år er det en rød Volvo 242DL fra 1977.

Bilen er købt i Rolfsgade her i Esbjerg , og Henry står som 

sædvanlig tæt på bilen og uddeler roser til den, så det er 

måske det der gør, at der altid er en god tilstrømning til 

hans bilfremstilling.

Udover disse er der rigtig mange andre modeller, der 

tiltrækker sig opmærksomheden, hvor f.eks. en ældre 

Ford A drøner af sted med en Ferm-vaskemaskine på 

ladet.

Veteranløbet 2017                            
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Efter en god kop morgenkaffe med ostemad på Dronning 

Louise er vi klar til start på veteranløbet.

Som sædvanlig bliver motorcykler og biler præsenteret af 

Vallø for de fremmødte borgere. I år er han rigtig i hopla, 

men det kan måske også give lidt ekstra stemmer til 

kommunevalget her senere på året.

Hvor går løbet så hen ?   Fat i kørselsvejledningen. Det er 

altid spændende, hvilke områder vi skal igennem, og hvad 

løbsledelsen har fundet på.

Det bliver Ribe og Gram området med mange skønne 

landsbyer og gravhøje og med i alt 6 poster incl. spisning 

på Tiset kro.

Løbet er Kurt´s 10. løb med hans  ”Boble” og det må vi 

fejre med et godt resultat ved de 6 poster.

Fra bagsædet klages der over manglende varme, men det 

tager jo tid for den lille boxermotor.  Heldigvis kører 

Kristian og Lisbeth  fra Tjæreborg lige bag os i deres åbne 

MG.   ” Kik ud , der er nogen, der har det koldere end jer.”

Post 1.  Opgaven  ved Tjæreborg Station er at angive 

længden på et Arriva togsæt. Toget er der ikke, så vi har 

kun et stykke papir med et billed af toget. Så vi må i gang 

med optælling af vinduer og døre.  Resultatet:  Ikke  godt ! 

Næste post i Farup .  Ruten over Darum, Hunderup, 

Vilslev og frem til Farup er gennem et skønt vadehavs-

område med dens flade natur og vindblæste træer og 

læbælter.  

Post 5. Så skal der ses på kølegitre til gamle kendte 

bilmærker. Spændende, men svært.  Resultat : 3 rigtige. 

Ikke godt  ! 

Turen videre ned forbi Ribe og ud omkring Obbekær og 

forbi Høm frem til post 4.

Post 4..  Finde skruer med samlet længde på 63 cm. Lige 

et job for mændene.  Resultat :  Rigtig godt, kun 1 forkert. 

Altid spændende med mållængder.

Næste stop ved  Tiset Kro.  Dejlig middagsbuffet  med  

stort udvalg, både med og uden grønsager. Fuldt hus til 

sidste stol.

Så videre ad Kongevejen  igennem Gram til post 3.  Turen 

forbi Gram Slot er meget smuk og med masser af turister.

Post 3. Så er det damernes tur. 10 stk forskellige ting skal 

lægges i alfabetisk rækkefølge.  Super flot. Ingen fejl.

Veteranløbet 2017                            
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Nu gælder det Kongeåen tæt ved landevej nr. 32 mod 

Foldingbro. Landskabet er her med skov, klitter og hede-

område. Smukt og anderledes.

Post 2. Find vægten af 3 L.  Kongeåvand .  Spændende, 

men det lykkedes ikke særlig godt

Nu gælder det så den sidste post i Darum  efter en meget 

spændende og smuk tur i vores landskab i det gamle 

grænseland.

Så er det fritidscenteret i Darum, hvor vi slutter af med 

boller og lækker lagkage.  Inden skal vi dog have styr på 

den sidste post nr.  6. 

Post 6. De gamle sorte nr. plader havde et bogstav foran 

tallene, og som fortalte hvilke amt  de  kom fra. Der var 10 

nr. plader, hvor vi skulle sætte navne på. Spændende, 

men kun få rigtige svar.

Efter et dejl igt og hyggeligt kaffebord var der 

præmieuddeling.  Henry Smidt  blev en sikker vinder. 

Tillykke med det.   For ”Boblen”, der fejede 10 års 

jubilæum, desværre  ingen præmie i år. Dog en pæn 20. 

plads.

Vi har haft en rigtig god og smuk tur i år igen. Vi  ønsker 

Vestjysk Motorveteran Klub tillykke med de 40 år her i 

2017,  og vi glæder os allerede til næste år.

Børge Smidt Kristensen - med i start nr. 46 VW 1200 type 

1 1965.

fotos: Peder Nielsen, Mogens Andreasen & Jørgen Lind

Veteranløbet 2017                            
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ESBJERG VETERANLØB 2017 - RESULTATER iflg. afleverede pointkort.

Placering    Antal point tilbage     Start nr.      Navn 	 	 Mærke	 	 Årg.

A. Motorcykler:
1	   82	 20      Bent H. Larsen	 Nimbus C Special	 	 1954
2	   82	 66      Thomas Hejn	 Nimbus m. sidevogn	 1939
3	   67	 39      Erling Pedersen	 Honda VF 750 	 	 1988
4	   66	 44      Bent Nørregård	 Triumph 650 Trophy	 1969
5	   64	 57      Finn Simony		 BMW R75/5	    	  1970
6	   56	   1      Johannes Frandsen	 MZ ETZ 250 Trophy Sport	 1969
7	   56 	   2      Villy Andersen	 Nimbus C sidevogn 	 1947
8	   27	 49      Svend Møller	 Nimbus C	 	 1950

B. Biler
01                         114 (!!!)	 11      Henry Schmidt Hansen 	 Volvo 242 DL	 	 1977
02	 108 (!!)	 32      Finn Schelde Hansen	 Cadillac	 	 1959
03	 101 (!)	 19      Mogens Jensen	 Peugeot 504 Cabriolet	 1978
04	   99	 28      Jørgen Finn Jensen	 MG A 1600	 	 1960
05	   96	 45      Lars Husum	Austin A 30	 	  1954
06	   95	 53      Helge Hansen	 VW Bus T1 So33	                        	 1964
07 	   92	 63      Erik Husted	 	 NSU RO 80	 	 1973
08	   89	 18      Hans Chr. Larsen	 BMW 501 Barokengel	 1959
09	   89	 41      Jørgen Boysen	 Opel Olympia Rekord 1,5	 1954
10	   87	 04      Orla Jensen		 Mercedes-Benz 500 SL	  1990
11	   85	 27      Bent Gissel	    	 Ford Thunderbird 2 dørs Coupé	 1977
12	   82	   3      Anette Frandsen	 MG Midget	 	 1962
13	   80	   7      Peter Sørensen 	 Triumph TR6	 	 1970
14	   79	 16      Kristian Jensen	 Mercedes-Benz 230 SL Pagode	 1965
15	   78	 25      Bent Esbensen	 Volvo Amazon 121 B18	 1966
16	   76	 23      Niels Christensen	 Mercedes-Benz 280 SL	 1970
17	   76	 38      Chr. Søndergård	 Ford Popular 104 E	 1954
18	   76	 48      Jørn Elbæk Jensen	 Jaguar XJ 12	 	 1984
19	   75	 42      Michael Pahus	 Renault 6	 	 1972
20	   74	 46      Kurt Smidt Kristensen	 VW 1200 Type 1	 	 1965
21	   74	 33      Kristian Mogensen	 MGB Roadster 1800 cc 	 1968
22	   73	 54      Jørgen Kelstrup	 Volvo 544 B18	 	 1963
23	   73	 13      Karl Birk	 	 Ford Mustang V8	 	 1965
24	   70	 43      Rasmus Larsen	 Adler Trumf Junior	 1937
25	   70	 58      Yuli Hrudzina          	 Audi 80 B2 Type 81	 1982
26	   70	 31      Hans Jepsen	 Mercedes-Benz 280SL Pagode 	 1969
27	   70	 14      John K. Andersen	 VW 1303 1600 Cabriolet  	 1978
28	   69	   8      Knud Erikstrup	 MGB 	 	 1967
29	   67	 51      Jes Jessen	 	 Opel Olympia Rekord 	 1955
30	   65	 61      Poul Rasmussen	 MG TD 	 	 1952
31	   65	 34      Jens Aksel Vilhelmsen	 VW 1300 Type 1	 	 1966
32	   64	 12      Roland Munch	 Mercedes-Benz 280 SL Pagode	 1970
33	   64	 60      Peter Storkholm	 Daimler SP 250 	 	 1962
34	   64	 64      Jens J. Højrup	 Jensen Healey Mk II 	 1974
35	   63	 65      John Hansen	 Mercedes-Benz 280 SE 	 1979
36	   62	 52      Vagn Hansen	 Renault 16 TL 	 	 1978
37	   62	 17      Finn Stepping	 Lancia Fulvia Coupe 	 1975
38	   62	 10      Kaj Andersen	 Mercedes-Benz 450 SL  	 1975
39	   61	 50      Frants Enevoldsen	 Mercedes-Benz 500 SL  	 1990
40	   61	   5      Bjarne Laursen	 Fiat 124 Spider	 	 1972
41	   61	   9      Hans Meldgaard	 Volvo 242 GT	 	 1978
42	   59	 21      Jens Mærsk Brodersen	 Mercedes-Benz 190 SL 	 1956
43	   58	 55      Hans Eigil Holst	 Ford A Pick-up	 	 1929
44	   57	 62      Frede Nielsen	 Jaguar E type V12 	 1971
45	   56	 29      Eli Mortensen	 Ford Escort 1300 XL	 1974
46	   54    	   6      Henning Buurgaard	 MG TF	 	 1954
47	   54	 47      John Hansen	 Opel GT	 	 1970
48	   53	 24      Bent Jessen	 Jaguar XK 120 DHC 	  1953
49	   52	 26      Jørgen Pedersen	 Opel Admiral 2600 Model A	 1966
50	   50	 40      Kaj Nielsen	 	 Ford A Coupé	 	 1930
51	   50	 30      Arne Lange	 	 Mercedes-Benz 220 SE Coupé 	 1964
52	   50	 37      H.P. Hansen	 Mercedes-Benz 280 SL Pagode	  1970
53	   49	 36      Poul Askholt	 MG A  1600 MK2 Roadster 	  1962
54	   48	 56      Johannes Simonsen	 Mercedes-Benz 230 SL Pagode         1967
55	   46	 15      Jan Bloch Jensen	 Chevrolet Corvette C1 Cabriolet      	 1959
56	   42	 22      Arnfred Nielsen	 VW Golf Karmann Cabriolet 	 1981

Øvrige deltagere har ikke afleveret pointkort.
Ved point-lighed har bedømmelsen af Arriva-togets længde været afgørende for placeringerne.
Der er IKKE korrigeret for evt. ”snyd” med brug af Smart Phones o.lign., da vi hverken KAN eller VIL kontrollere hvem, hvad og hvor meget.
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      John Hoffmanns Autoservice 
    Darumvej 73 
   6700 Esbjerg 
   Tlf. 75126570,  Fax. 75126579 
 

 
 

AUTODELE - VÆRKTØJ
AUTOKØLERE

AUTODELE - VÆRKTØJ
AUTOKØLERE

tlf. 75 322 322
www.grindsted-bk.dk

GRINDSTED BREMSE- &
KOBLINGSSERVICE ApS

Vestergade 114. 7200 Grindsted
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Med klip fra gamle klubblade - det første udkom i februar 
1978 - og fotografier fra arkivet har vi samlet en række glimt 
fra klublivet i de forløbne 40 år.
Det er ikke muligt at vise alt, men dette kan nok give et lille 
indtryk af, hvad man har foretaget sig i klubben og hvem, der 
har brugt tid på det gennem 40 år.
Det er markant at se, at man nu med hjælp af computere kan 
lave ”professionelle” klubblade med gode tryk af fotos i fine 
farver - uden at skulle fotokopiere, klippe og klistre.
Og det er markant at se, hvor NYE veteranbiler og -motorcykler 
er blevet, og hvor få af de gamle ”rigtige” veteraner nu sjældent 
kommer frem i lyset.
Sådan er udviklingen bare, mens vi stadigt og stædigt prøver at 
holde fast i det, som vi hver især synes er det gamle.
Skal vi ikke ønske TILLYKKE med de 40 år til alle, der har 
været med i klubben i kortere eller længere tid !		
	 	 	 	 	 	 	 VMK i juli 2017.

VESTJYDSK MOTORVETERAN
40 ÅR

VESTJYSK MOTORVETERAN KLUB 1934

1934
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VMK PICNICTUR 2017

VMKs årlige picnictur i går igen rundt om Ringkøbing Fjord Søndag den 19. august 2017.
 Vi mødes hos BILTEMA,  Kjersing Ringvej 30, 6715 Esbjerg, fra kl. 9.00, og kører kl. 9.30.

Madpakke og drikkevarer 
til eget brug på turen samt 

eftermiddagskaffe bør 
medbringes.

Der bliver faste møde- og opsamlingssteder undervejs.

 Turen slutter i Bork Havn. 
Vi håber på bedre vejr end i 2016 - Mød bare op - tilmelding er ikke nødvendig.

Kris Nissen & Jønne byder velkommen til

BIL og MC TRÆF
lørdag d. 12. august 2017
på Enderupskov Camping.               

Se indbydelse og program
på  www.vmklub.dk 

1934
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HENNE STRAND

VESTJYSK MOTORVETERAN KLUB fortsætter i 2017 med Late Night-træffene ved 
Henne Strand på Onsdage den 5/7 -12/7 -19/7 -26/7 -2/8 -9/8 fra kl. 18.
Træffet er ikke forbeholdt klubbens egne medlemmer, alle med et ældre 

(end 25 år gammelt) køretøj er velkomne. Der er ingen tilmelding.

Ud i det blå

med VMK

Hjerting Byfest 

25.- 26. august 2017

vil gerne have et antal 

køretøjer til udstilling.

Er du interesseret kan du høre 

nærmere og tilmelde dig hos 

formand Peder Nielsen

mail: formand@vmklub.dk  
eller mobil: 2280 5156

1934
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        Åbent hus i KRUMTAPPEN
 
         Ndr. Boulevard 81, 6800 Varde
               d. 9. september 2017 
               fra kl. 11.00 til 15.00

      KRUMTAPPEN vil gerne have, at      
     medlemmer af VMK møder op med
     5-10 biler på denne dag.

  Er du interesseret kan du høre  
 nærmere og tilmelde dig hos formand 

  Peder Nielsen
  mail: formand@vmklub.dk  
   eller mobil: 2280 5156

 Nr. 300, juli 2017
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   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

Veteranforsikring Danmark

”Vi sætter pris på sjæl og charme …”
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Kjeld K's MORRIS MINOR 1000 
er blevet rigtig fin!

VMK NYT 40. årg. 

National Køredag
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VMK NATIONAL / 
MOTORHISTORISK KØREDAG 5. 
JUNI 2017

2 motorcykler og 12 biler var mødt op på P-pladsen ved 
BILTEMA til VMK-picnic køreturen. 1. etape på turen var at 
køre til Korskroen og mødes med de øvrige deltagere, så vi 
i alt nåede op på 22 biler og 3 motorcykler - 6 mere end der 
var tilmeldt!
På vej til Korskroen fik vi en varsel om, at det ikke var det 
rene sommervejr endnu - en enorm regnbyge var ved at 
skylle os af vejen.
Turen gik ad små, stille veje gennem det grønne landskab 
med 1. stop som opsamling på Industrivej i Gørding. 
Derefter via Stenderup til Føvling og forbi Nielsbygård ned 
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til Kongeåen, hvor vi havde 2. opsamling og stod af af 
køretøjerne for at studere, hvordan Kongeåen ser ud på 
dette sted.
Derfra var der ikke så langt til Pansergraven og Lintrup 
Præsteskov, hvor madpakken skulle nydes. 
Alle kom godt op ad den lille grusvej og fik møvret sig ind 
på den lille plads. Da forkyndte en dame, at der skulle 
være Gudstjeneste på stedet kl. 13, og at det havde stået i 
den lokale avis…men vi var sikkert alle velkomne til at 
blive.
Nu var det ikke lige det, der var formålet med vores tur den 
dag, så vi traf en hurtig beslutning om at køre videre til 
Svalegården i Fole, hvor vi alligevel skulle ende til 
kaffebordet. Så vi nåede hverken at se Pansergraven eller 
søerne i Præsteskoven. Det må vi så have tilgode til en 
anden god gang.

Det var en noget overrasket Bent Lundsgaard, der netop 
var ved at harve gruset på gårdspladsen med sin lille 
Massey-Ferguson traktor, så det hele så perfekt ud til 
vores beregnede ankomst 2 timer senere! Men intet 
problem: Nede ved den rislende Hornsbæk i kanten af 
Gram Storskov er der borde og bænke samt et lille hus, 

hvor den medbragte mad kan nydes. Bent har endda lavet 
en vogn til traktoren, så gæster, der synes der er for langt 
at gå derned, kan blive kørt. 

Men allerede da havde mange slået sig ned ved bilerne på 
græsmarken bag gården.
Da spisepausen var forbi, fortalte Bent om stedets historie 
og om sin samling af trælegetøj, gamle strygejern, 
knallerter, motorcykler, gamle biler, landbrugsting og ikke 
mindst ALT om ESSO, som du aldrig har set mage - alt er i 
en fantastisk flot stand, og alt hvad man kan huske fra 
ESSO tankstationerne er der -  plus en hel masse mere. 
Det er simpelthen imponerende, hvad Bent har samlet 

sammen af ESSO-ting! De to gamle pumper fra DDPA og 
STANDARD OIL, der flankerer porten i gavlen, er rene 
klenodier, og i den anden ende er der en komplet

National Køredag
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tankstation med STAR-pumper, kontor med alt tænkeligt 
tilbehør helt ned i detaljerne.
Bent fortalte om Triumph Herald'en, om Floride'en, som 
Brigitte Bardot havde reklameret for, om Commer Van'en, 
der var mage til onklens grisebil…
Et helt rum i den gamle stald er fyldt op med klassiske BSA 
motorcykler, dog har en enkelt gammel BMW fået 
opholdstilladelse i rummet. 
I et andet rum boede en række knallerter, der alle var i 
super-fin stand, der var flere i garagen, hvor der også var 
rækker af gamle husholdnings- og landbrugsmaskiner 
samt en David Brown traktor, der havde hørt til på gården. 
Den lille Bedford lastbil, som holdt udenfor, var i samme 
perfekte stand som omgivelserne, bygningerne ude og 
inde og alle de udstillede køretøjer og genstande. Flot!

Til kaffe og kage var alle rum fyldt op, så der ikke var en 
ledig stol i huset, og det var en fin afslutning på besøget på 
Svalegården. 
Tak til Gerda og Bent - I skal ikke være sikre på, at vi ikke 
kommer igen en anden gang.

 tekst og fotos: 
Jørgen Lind

National Køredag
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Jubilæumstur
Mælkefestival
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VMK 1977 - 2017   JUBILÆUMSTUR lørdag d. 2. september.

VMK fylder 40 år i 2017, og i den anledning indbyder VMK hvert medlem med 
1 ledsager til frokost på Café Razz, Havnegade 40, 5500 Middelfart, kl. 11.30.
Ekstra personer kan deltage for kr. 175,-/pers.

Vi mødes ved Korskroen kl. 10, og kører i egne biler/på egne motorcykler ad den gl. 
hovedvej 1 - ikke i én lang række, men i mindre grupper. 
Det er tilladt at køre i ”moderne” biler, men ta' den gamle, hvis vejret ikke er helt umuligt.

Kl. 13.30 kører vi op til Strib til Hindsgaul-Madsens flotte Strib Automobilmuseum med 
en unik samling af køretøjer fra en svunden tid.
Turen slutter på museet, og man finder selv hjem.

Tilmelding til kasserer@vmklub.dk senest d. 25. august kl. 20.00.

1934
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MÆLKEFESTIVAL -  HELLE HALLEN
- der ventes op mod 10.000 besøgende!

MÆLKEFESTIVAL'en indbyder medlemmer 
af VMK til at møde op og udstille sit køretøj enten lørdag d. 
16., søndag d. 17. september eller begge dage fra kl. 9.30 til 
16.30. Gerne så mange som muligt…

Tilmelding til VMK-formand Peder Nielsen senest den 9. sep. 
tlf. 20805156, da der vil være bespisning hele dagen fra 
kl.9.30 til 16.30  morgenmad - brunch m.m.

Yderligere oplysninger kan fås hos:
Lars Sillesen
Eventkoordinator, Helle Hallen  tlf. 75195111
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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

VMK NYT 40. årg. 
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Alverdens nedskæringer skulle ikke gælde hverken temperaturen eller afviklingen af Esbjerg veteranløb 2017. 
Og tænk, at de gør det år efter år; Og det lykkes bare, hver gang. GODT GÅET !!  Klubben/vmklub.dk er 
ingenting, uden frivillige kræfter, der gerne vil være med til at skabe gode oplevelser og rammer for 
medlemmerne. Tak, nej : STOR STOR tak til løbsudvalget og deres dertil indkaldte medhjælpere. Billeder fra 
løbet ligger på hjemmesiden. Har du også taget nogen ??  Send dem til William, så alle kan få glæde af dem.
Italiensk, smuk og velgående. Mange har nok allerede, både set og hørt Finns VR4 coupe´. Lancia Fulvia af navn, 
og meget velkørende af gavn. På torvet sås den  velbestykket med to kraftige kalibre, nemlig Kjeld bibliotekar, 
og så selvfølgelig Finn hamselv.   

Hørt i smøregraven: Hvis I lover, ikke at fortælle det videre, kan jeg røbe at der, fra anden kant, er endnu mere nyt 
blod på vej ind i køretøjsregisteret.
Formanden appelerer til os, om at tænke på bestyrelsens gennemsnitsalder… Aldrig har jeg set Sverige så 
tydeligt !! Hvordan den ged skal barberes?  Kommer til at tænke på teksten på kortet fra tandlægen: Du behøver 
ikke at børste dine tænder; Kun dem du vil beholde !!

Nu nærmer sig tilmeldingen til de 130 lagkagers dag, nemlig pløje- og veterandagen på museumsgården 
Karensminde.

Tak spidskål !!
Man skal jo engang imellem udfordre sig selv, for at flytte sig mentalt. Jeg bookede mig på Esbjerg veteranløb  
samme aften. Dog. Indsatsen på at udbygge relationskompetancer kræver vedholdenhed. Ifølge empirisk 
forskning og nyeste neurovidenskabelige landvindinger, skal vi gå bag om dagligdags rutinetænkning og 
udfase hjernens hidtidige uhensigtsmæssige hjernespor, præget af automatikreaktioner, og efterfølgende løfte 
vort mindset op i et helikopterperspektiv, hvor situationens udfordrende kompleksitet, dekomponeres til sine 
enkeltdele. Herfra formår din hjerne at danne nye kombinationer i hjernesporene, der hjælper mere forløsende, 
forfriskende eller konfliktløsende adfærd på vej. Om det blot er noget hjernen tænker, eller om det er virkelig 
handling, er stort set det samme. Derefter vil du, med overraskende lethed, efterfølgende opleve, at du opnår et 
signifikant løft i dine relations- og handlekompetencer… —  Fik du den ?? Ellers kom til træf og klubmøder, så 
kommer det nok lige så stille af sig selv.

Open road !!
Danmark er fantastisk. Kør en tur. 
Her i vores senmoderne individualiserede præstationssamfund, med præstationer, branding, image og 
konkurrence, er det bare rart at få startet mukkebikken op, og tøffe ud ad de små veje, medbringende 
klapbord/stole, lidt godt i madtejnen, og måske et medmenneske til fælles husvalelse. Hvordan det helt 
nøjagtigt foregår, vil jeg lade være op til den enkelte at beskrive, lige her i bladet. (Håndsrækning gives gerne).

Unge: 
Hvad tænker du på ? - Det samme som dig !!  - Frække fyr !!
Ældre:  
Det er nu godt klaret, at vi i vores alder, stadig kan gøre det to gange !  - Jae såmænd !  -  Hvad synes du bedst 
om, første eller anden gang ?  -  Jeg synes den gang om foråret, er den sjoveste !               

                                                 
        Rigtig god ferie.  Ses derude.  Eli.
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Torvet i Brørup
 - set på et ældre postkort og nu      

af Jørgen Lind
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Dette postkort fra Torvet i Brørup er sendt i 1966, men fotoet kan godt være taget et par år tidligere, måske lige 
omkring 1960. Dengang var der parkering på Torvet i Brørup, og til venstre holder en VW 'Boble* med KA 
nummerplade for København og ved siden af denne en RENAULT 4 CV med ZR nummerplade for Holsted. 
Nummerplader af denne type anvendtes i perioden 1958-1968, og bilernes årgang er nok lige omkring 1960, men er 
vanskelig at fastslå præcist, da begge modeller så nogenlunde sådan ud i en årrække, ja, næsten i hele deres 
levetid. Husene i baggrunden ligger langs Nørregade, og rummede (fra venstre) Brørup Isenkramforretning, H. 
Lorentzen & Søn og Boghandler Hamann, mens pølsevognen midt i billedet tilhørte Frands Lund.  

Torvet i Brørup er flere gange blevet omlagt. Jernbanegade førte tidligere ud i Nørregade, men er blevet lukket længere 
oppe mod banegården og arealet er tillagt Torvet, der i dag anlagt i tre niveauer, så det er helt ”billøst”. Nu er der anlagt et 
springvand, og pølseboden er rykket helt op mod jernbanedæmningen til højre.
I Nørregade kommer en FORD KUGA kørende foran en ret ny CITROEN C1 og en (måske) lidt ældre stor TOYOTA 
model, der lige er kommet ud af viadukten. Husene langs Nørregade er ikke stort ændret i det ydre, men isenkræmmeren 
er afløst af Røde Kors Butik, hos Lorentzen er Hos Lisbeth flyttet ind, mens boghandlen længst til højre står tom/til leje. 
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Vestjysk Motorveteran
William Pohlmann
Østparken 51
6840 Oksbøl


