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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.

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.

INDHOLDSFORTEGNELSE:

VMK generalforsamling  side    3
Billigbilpleje   side    4
Matchless Clubman G3/L 1946  side    5
Kender du denne?  side    9
Torvetræf i Varde   side    9
Veterantræf   side  11
National Køredag   side  11
Ole Højgaard med «Veteranforsikring Danmark» side  12
Automobil og Landrover udstilling  side  16
Træf / åbent hus hos Billigbilpleje  side  16
Film- og billedafterne sæson 2014-2015 side  17
Danmarksturneringen i Speedway  side  18
Kørelærer Karen Marie  side  21
Skolegade i Esbjerg - set på et ældre postkort og nu side  22

Velkommen til nye medlemmer

88 Las Bent Sørensen, Egekrattet 12 st. tv. 6705 Esbjerg Ø  
144 Claus Mikkelsen, Stages Alle 4, 6760 Ribe
135 Jesper Vesterby, Gl. Skolevej 6, 7850 Stoholm

AKTIVITETSKALENDER FOR 2015:

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: 

Matchless Clubman G3/L 1946. Se omtalen på side 5

Næste VMK NYT: Udkommer i uge 25, deadline 1. juni 2015

INFO - SIDEN

Side - 2 -

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 
Bladdistribution 

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:

Kontaktudvalg
Løbs- og turudvalg

Thomas Nielsen
Højvangs Alle 71 

6700 Esbjerg 
21 42 13 42 

bestyrelsesmedlem@vmklub.dk

Sekretær:

Fotograf
Annoncører

Orla Jensen
Fortuna Alle 66
   6705 Esbjerg Ø

 
sekretaer@vmklub.dk

Redaktør:
(ikke i bestyrelsen)

Pia Hansen-Schwartz
Gl.By Ringvej 8

6700 Esbjerg
tlf. 21 26 01 63

vmknyt@luma.dk

Suppleant:

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.

Maj

Juni

Juli

2.
7.

16.

30.
5.

6.

4. & 5.

Esbjerg Veteranløb
VMK Klubmøde
Klubaften med kørelærer Karen Marie om nye 
regler og teoriprøve.
Automobil- og Land Rover udstilling
Se mere side 16
Gråsten - Flensborg
National Køredag
Se mere side 11

Træf / åbent hus, hos Billigbilpleje
Se mere side 16
Bornholm rundt

Webmaster:
(ikke i bestyrelsen)

Lars Nærø
Toftestien 1, Sønderho

6720 Fanø
97 41 32 96

webmaster@vmklub.dk

Bestyrelsesmedlem:

Løbs- og turudvalg
Annoncører

Axel Hesel
Morbærlunden 42 

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

Karl Birk
Roustvej 129

6818 Årre

suppleant@vmklub.dk
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VMK Generalforsamling
9. april 2015

VMK NYT 38. årg.  Nr. 287, april 2015

Torsdag d. 9. april var dagen for VMK's årlige 
generalforsamling. 40-45 medlemmer og en fuldtallig 
bestyrelse - bortset fra den afgående sekretær - var 
mødt op.

Formand Peder Nielsen bød 
velkommen og bad forsamlingen 
mindes afdøde medlem, Kurt 
Mikkelsen, Kroager, ved at rejse sig 
i 1 minuts stilhed. Bestyrelsen har 
ikke fået kendskab til andre.
Pkt. 1:
Formand Peder foreslog den 
tidligere formand og æresmedlem 
Harry Ørsted som dirigent, og Harry 

valgtes uden modkandidater.
Di r igent  Harry  konstaterede 
generalforsamlingens rettidige 
indkaldelse i henhold til vedtæg-
terne, og  generalforsamlingen  
kunne således lovligt gennemføres.
Pkt. 2: I sin beretning gennemgik 
Formanden, hvad vi havde beskæf-
tiget os med i løbet af 2014. 
Medlemstallet er ret stabilt. Hvert år 
ved kontingent-tid forsvinder nogle, 
men erstattes i løbet af året af nye, så vi er omkring 210-
215 medlemmer. VMK NYT kører med et stabilt antal 
annoncører, som dækker omkring ⅓ af udgifterne til 
bladet. Hjemmesiden er rimelig godt besøgt med ca. 
14.250 siden oprettelsen af den nuværende. Den skal 
dog hele tiden opjusteres for at være aktuel. 
Klubmøderne er ganske velbesøgte med sjældent 
under 30 og ofte over 40 medlemmer. De første og 
sidste vintermåneder har vi holdt film- og med stadig 
stigende interesse og et besøgstal, billedaftener der 
nærmer sig klubmøderne. Arkiv- og bibliotekslokalet her 
ved siden af er allerede godt udbygget. Kjeld har trukket 
det store læs med at opbygge biblioteket, og med 
mange afleveringer fra medlemmerne er der allerede 
pladsmangel i sigte. Esbjerg kommune har nu ”kvitteret” 
ved at kræve lokaleleje på 4.000,- årligt ! 
Veteranløbet er årets hovedaktivitet. 63 biler og 20 
motorcykler med 149 personer startede ud på ruten d. 3. 
maj, ledsaget af Henrik Valløs kommentarer og 
bemærkninger. Miiddagsbuffet'en var på Gjerndrup Kro 
v. Brørup og efter ruten på 139 km sluttedes af på Darum 
Fritidscenter til kaffebord, præmieoverrækkelser og 
afslutning. Ellers har der været travlt med at køre til træf i 
Varde, Ribe og Henne - foruden National Køredag til 
Gram, en kryds-Kongeåen-tur med madpakker, en 
aftentur til Tambours Have, et besøg hos SE domicil, 
Foreningernes Dag på Torvet, et arrangement i 
Ansager, i Næsbjerg og så vores medlemstur med stor 
tilslutning til Mandø, hvor klubben gav kørsel og 
spisning på Mandø Kro. Mange medlemmer deltager 
også i museumsdagen på Karensminde.
Julearrangementet først i december blev også  en fin 
aften med god tilslutning - uden orkan, men med masser 
af præmier og gevinster.
Bestyrelsen takker medlemmerne for den gode 
opbakning til alle arrangementerne, og håber 
tilslutningerne fortsætter i år.
Beretningen godkendtes med applaus.

Pkt. 3:  Fremlæggelse af det 
reviderede regnskab. Kasserer 
William gennemgik regnskabet. Et 
forslag om at undersøge prisen for 
udsendelse af VMK NYT med 
Bladcompagniet efterkommes. I 
øvrigt ingen spørgsmål til klub- eller 
løbsregnskaberne, som godkend-
tes med applaus.
Pkt. 4: Indkomne forslag: Bestyrel-
sens forslag til vedtægtsændringer 
godkendtes uden kommentarer, og 
de reviderede vedtægter udsendes med næste VMK 
NYT. Ingen forslag  modtaget.

Pkt. 5: Thomas Nielsen, Povl Elkjær og Axel Hesel var 
villige til genvalg - og opnåede det.
Mogens Andreasen modtog ikke genvalg. Orla Jensen 
valgtes i hans sted.
Karl Birk nyvalgtes som suppleant, idet Svenn O. 
Philbert ikke ønskede genvalg.
Dirigent Harry rettede en særlig tak til Svenn O. Philbert 
for hans mangeårige arbejde i bestyrelsen og 
efterfølgende som suppleant.
Pkt. 6: Revisor Roland Munch og revisorsuppleant Arne 
Lange genvalgtes. 
Pkt. 7: Kasserer William fremlagde budget for 2015, og 
kontingentet 300,-/år foresloges uændret.
Harry Ørsted spurgte, om antallet af medlemmer, der 
ikke havde betalt? Svaret var 9 personer, som således 
er slettet.
Budget- og kontingentforslag godkentes med applaus.
Pkt. 8: Evt.: Flere medlemmer fandt, at lydanlægget ved 
løbsstart på Torvet var rigelig dyrt. Det blev ret sent 
bestilt i 2014, derfor merpris. Lidt uforståeligt, da det er 
et medlem, der udlejer anlægget, og som derfor måtte 
kende løbsdatoen.

Dirigenten takkedes for god ro og orden.
Generalforsamlingen afsluttedes med smørrebrød og 
hyggesnak.
Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig - som det 
fremgår af info-siden, side 2.

foto & ref. Jørgen Lind
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Billigbilpleje

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 38. årg.  Nr. 287, april 2015

Fredag d. 6 februar mødte en større flok VMK-
medlemmer op hos firmaet Billigbilpleje på Nørregade 
102 i Brørup. 

Firmaet havde indbudt os til at se og høre, hvilke 
produkter det kunne tilbyde såvel mc- som bilfolket. 
Hvis du tror, at OLIE er OLIE, så må du altså revidere din 
opfattelse. Det er helt og aldeles overvældende hvor 
mange forskellige olietyper, der findes til alle tænkelige 
formål. Og det er ikke bare i ét mærke/fabrikat - det er en 
hel række af såvel almindeligt kendte som ukendte. 

Skal du ”pudse bil”, så er det største problem nok hvis du 
selv skal finde det bedste produkt til den rigtige pris. Der 
var bare hylde efter hylde, fyldt med dåser, flasker, 
æsker, tuber i lange rækker…

Vi hørte om firmaet og dets historie. Klaus Lund og Bo 
Fallesen, som begge har mange års erfaring i 
autobranchen, begyndte i 2010 at sælge viskerblade til 
biler. I dag har de over 6.000 varenumre på reolerne i et 

1.100 kvm stort lager, så der er tale om udvikling i turbo-
fart.
Efter forfriskninger og varme pølser fik vi demonstreret, 
hvordan gammel mat lak kan poleres op til højglans, 
forudsat at man vælger det rigtige middel og den rigtige 
polermaskine.
Inden vi takkede af, var der mulighed for at få besvaret 
spørgsmål og indkøbe lidt til de gamle ”kæledyr” 
derhjemme. Og bemærk: vi fik at vide, at vi skulle være 
velkomne igen - enkeltvis eller i flok. Vi er allerede 
inviteret igen. Se bare side 16.

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	         
Tekst og foto: Jørgen Lind 

MC af sten 1:1
Isle of Man
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Matchless Clubman G3/L 1946
	 	 	 	 	 	

VMK NYT 38. årg.  Nr. 287, april 2015

”Ja, nu mangler jeg kun at sætte knæpuderne på 
tanken, så er den faktisk helt færdig” sagde Finn 
Simony, da han trak sin gamle MATCHLESS CLUBMAN 
G3/L fra 1946 frem til fotografering fra hjørnet i 
værkstedet.

Tilbage i begyndelsen af 1970'erne opdagede Finn, at 
der stod en gammel motorcykel i et drivhus bag det hus 
på Dronning Dagmarsvej i Ribe, hvor hans søster 
boede til leje hos Ole Kromann Hansens mor. Finn 
kontaktede hende for at høre, om denne motorcykel var 
til salg. Hun henviste til Ole, som dog ikke vil sælge den, 
da det var hans plan selv at renovere den - engang. Men 
få dage senere ringede han tilbage til Finn og meddelte, 
at han alligevel godt ville sælge den. Det blev aftalt, at 
når Finn engang blev færdig med at restaurere den, 
skulle han kontakte Ole, så han kunne komme og se 
den. 

Da motorcyklen engang i 2013 var halvfærdig, prøvede 

Finn at få kontakt med Ole for at høre lidt mere om 
cyklens fortid og historie. Efter flere forgæves 
opringninger sendte han så en sms med en 
forespørgsel, om det nu også var dén Ole, som han 
havde købt en MATCHLESS af mange år tidligere? - 
efter ca. 30 sek. ringede Ole tilbage og fortalte historien, 
han kunne dog ikke huske salgsprisen. Finn huskede til 
gengæld, at de 250,- kr. - og at Ole glædede sig over 
fortjenesten på 100,- kr..
Ole var efter studentereksamen 1964 flyttet til Aarhus 
for at læse til læge, og sammen med en god ven Michael 
havde han købt motorcyklen af Svend “smed”, som 
boede i landsbyen Gram (Stilling) vest for Aarhus for i alt 

150,- kr. - 75,- kr. til hver! Michael blev imidlertid købt ud 
igen for de samme 75,- kr., og MATCHLESSen blev 
omregistreret til Ole d. 11.08.1967. 

Ole og hans kone Sussi brugte motorcyklen som daglig 
transport i Aarhus og ture til Ribe og Fanø i de næste 
små 5 år, indtil den blev afmeldt igen d. 03.06.1972. og 
blev stillet hen i drivhuset i Ribe. 
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Støt vores annoncører
de støtter os

1934
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Motorcyklen er en MATCHLESS CLUBMAN G3/L fra 
1946. Den har stel nr. 5577 og blev indregistreret første 
gang d. 17.04.1946. i England?, mens Toldattest 
udstedtes d. 03.02.54. hvor motorcyklen formentlig er 
importeret til Danmark. 

Model G3/L, hvor L'et står for ”Lightweight”, blev udviklet 
på grundlag af førkrigsmodellen G3. En virkelig 
nyskabelse på den var "Teledraulic" forgaflen med 

oliedæmpning - for første gang på en engelsk 
motorcykel.
BRITISH WAR OFFICE havde udskrevet en 
konkurrence om levering af en letvægtsmotorcykel til 
off-road brug og havde testet forskellige. TRIUMPH 
vandt med sin sideventilede 350 cc lodret twin model 
3TW, men efter at Prior Street Fabrikken i Coventry blev 
bombet i november 1940, overtog MATCHLESS 
kontrakten. 

Produktionen kom endelig i gang i slutningen af 1941 og 
med en række små ændringer og forbedringer trådte 
G3/L ind i militærtjenesten. Fra 1942 producerede 
MATCHLESS udelukkende G3/L-modellen. 
Britiske motorcykelkøbere havde efter krigens 
afslutning kun valget mellem en førkrigs civil-model eller 
en af de brugte militær-modeller, som blev bygget i 
440.000 eksemplarer i løbet af krigen. NORTON og BSA 
havde bygget  flest, men MATCHLESS leverede dog 
55.030 stk. G3/L til the War Department - og kendere 
mente, at den var den bedste. Modellen fortsattes efter 
krigen - nu i sort lakering - indtil 1951 med ganske få 
ændringer, og helt 
indtil 1960 med lidt 
flere ændringer, og fra 
1946 byggedes 500 
cc G80 ”storesøs-
teren” sideløbende.

I næsten 40 år har 
Finn's MATCHLESS 
bare stået i hjørnet og 
kedet sig. I alle de år 
har mange set den, 
men ingen har spurgt, 
om den kunne købes - 
og ingen har interes-
seret sig for den! 
Overraskende! 

Matchless Clubman G3/L 1946
	 	 	 	 	 	



Side - 8 -

1934

VMK NYT 38. årg.  Nr. 287, april 2015

Efter at Finn blev pensionist, begyndte han for et par år 
siden at restaurere motorcyklen. Han har virkelig været 
nede i detaljerne, og har bevaret og genbrugt alle 
skruer, nipler, de forcromede skærmstivere og 
lygteholdere m.m. som var på cyklen, da han købte den 
- hvadenten de var originale eller ej.  En rest army-grøn 
maling under laderelæet vidnede om modellens fortid. 
Dækslet på olietanken har ganske vist mistet noget af 
sin forcromning, men er teknisk set i god stand - og så er 
det originalt! Det har kun været nødvendigt at skifte 
enkelte dele.

Det generer Finn en smule, at det nye styr ikke har 
nøjagtigt den samme form som det gamle: håndtagene 
sidder ikke i den helt samme virkel, og det ændrer en 
anelse på kørestillingen. Det originale LUCAS tudehorn 
er  møjsommel igt  renoveret ,  mens horn-  og 
lyskontakten, der nok stammede fra en yngre knallert, er 
erstattet af en rigtig. Resultatet af mange timers arbejde 
og hyggeligt samvær med den jævnaldrende 
motorcykel er blevet utroligt flot, og nu kan folk, som ser 
den, godt spare sig at spørge om prisen: Den er ikke til 
salg!

Finn huskede det gamle løfte om, at Ole skulle 
kontaktes, når restaureringen var færdig. Den 
20.10.2014. kom Ole til Ribe og genså sin gamle 
MATCHLESS for første gang i 40 år.

Pudsigt omkring historien er det også, at Finn, Ole og 
jeg har haft vores barndom og tidligste ungdom næsten 
samtidig i Ribe, og at vi nu ”mødes” igen omkring en 
gammel motorcykel, 60 år efter at vi var ulveunger i 
samme trop. Ole og jeg var klassekammerater i 10 år, 
men har ikke haft så meget kontakt, siden jeg droppede 
ud af skolen i 1961 og kom i lære, mens Ole gik videre i 
gymnasiet. Jeg vidste godt, at Ole langt senere kørte 
motorcykel, men jeg kendte intet til dén gamle 
Matchless, før Finn fortalte mig det på et tidspunkt.
Nu er knæpuderne også sat på MATCHLESS'en, så 
den er helt klar til brug. Så må Finn gerne komme med 
på billedet!

fotos: Ole, Finn, Jørgen m.fl. 
teksten sammenskrevet af Jørgen Lind.

Matchless Clubman G3/L 1946
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Kender du denne - i dag meget eftertragtede - klassiker?

Det er den franskproducerede Dollar V 4. Den var 

forsynet med en 4 cylindret v-motor på 750 ccm med 

overliggende knastaksel, og kardantræk.

Den blev som nævnt produceret i Frankrig i 1933-1934.

Motorcyklens høje pris var årsag til, at produktionen 

stoppede ret hurtigt.

HØ april 2015

1934

VMK NYT 38. årg. 

Kender du denne ?

 Nr. 287, april 2015

TORVETRÆF I VARDE - sæson 2015

Det er lykkedes Jens Jessen at opnå 

tilladelse til, at vi kan mødes på Torvet i 

Varde med de gamle biler og motorcykler 

hver mandag aften fra 18-tiden til omkring 

21 i perioden helt fra 20. april til 14. 

september 

- (i stedet for at mødes på P-pladsen ved 

åen).

Vel mødt!               
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City Autoservice  
v/ Birger Busch 

       Strandby Kirkevej 216 
    Telefon          75128284 
     Biltelefon       40331854 

       Privattelefon  75451501 
 

Støt vores annoncører
de støtter os

19341934
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Ud i det blå
med VMK
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VETERANTRÆF på NÆSBJERGHUS

 den sidste torsdag i hver måned- 

28.maj - 25. juni – 30. juli - 27.aug. - 24. sept.

indbydes alle interesserede til at møde op med et gammelt 

køretøj  - bil eller motorcykel - omkring Næsbjerghus  fra 

omkring kl. 17.    Der er spisetid kl. 18 !

Næsbjerghus byder på stegt flæsk m. persillesovs - spis 

hvad du kan for kr. 98,-

eller vælg dagens ret for kun kr. 70,- 

Man er selvfølgelig også velkommen til VETERANTRÆFFET 

uden at spise med, men af hensyn til kokken, er tilmelding til 

spisning nødvendig til formand Peder på mobil  22805156 senest søndagen før den torsdag, hvor 

du gerne vil deltage.

Med venlig hilsen  VESTJYSK MOTORVETERAN KLUB  -  www.vmklub.dk

National Køredag 5. juni 2015
 

Vi mødes kl. 10 på P-pladsen ved
BILTEMA 
Kjersing Ringvej 30, 6715 Esbjerg N.

Kl. 10.30 starter vi på en køretur, der ad små veje 

går til BLÅVAND ZOO, Øster Hedevej 1, 6857 

Blåvand.

Entré til ZOO er for VMK-deltagere 

i dagens anledning ½ pris = 

70,-/voksne 35,-/børn.

Madpakken kan medbringes - eller mad og drikke kan købes i ZOO.

Tilmelding nødvendig til formand Peder på tlf. 22805156 

eller på bestyrelsen@vmklub.dk senest d. 1. juni 2015.

1934
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Ole Højgaard med 
”Veteranforsikring Danmark” 

hos VMK.
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Første torsdag i måneden og VMK's klubmøde er altid 
en hyggestund for aktive medlemmer. Denne torsdag d. 
5 marts er ingen undtagelse. Klubben har allieret sig 
med Ole Højgaard fra Veteranforsikring Danmark til at 
fortælle lidt om fortolkningen af hvad hans forsikring 
mener der er rigtigt.
I aften er der mødt tæt på 40 medlemmer der er åbne for 
at høre om forsikringsforhold da der er en del skriverier 
om dette emne i  forskel l ige klubblade, hvor 
diskussionen primært går på hvad der er originalt
    For nogle er alene kørsel til synshal en udfordring. Der 
kan lånes prøveplader for kørsel derhen, men ikke hjem 
derfra igen, da det må forudsættes at der er udleveret de 
rigtige plader. Derfor skal alle i sådan en situation huske 

at få kontaktet forsikringen og bringe dette forhold i 
orden da man ellers kører uden forsikring.  På et andet 
tidspunkt, når pladerne er på og det er udenfor 
køreperioden, (læs egne policer, da der kan være 
forskel selskaberne imellem), skal der være en 
køretil ladelse fra forsikringen. Hos VfD er et 
telefonopkald tilstrækkeligt.
Hvad VfD ellers ser som i orden af moder-nisering på et 
køretøj skal vi prøve at tage i den rækkefølge det blev 
fremført.
Først det der er nærmest gaden som dæk og fælge. Har 
man skiftet til aluminiumsfælge og moderne dæk kan 
disse dækkes af forsik-ringen når de i størrelse er tæt på 
de originale.
Når det drejer sig om sikkerhed er der større spillerum. 
Skift fra tromlebremser til skivebremser og andet 
tilsvarende er der ingen hindring for at få dækket ved en 
skade.
Har man en bil med motorstørrelse lige under 300 HK, 
som de gerne vil forsikre, kan man være ilde stedt, hvis 
man skifter til moderne motordele som bringer ydelsen 
bare en 4 til 6 hk op til lige over de 300 hk. Sådan en 
situation kunne der ikke gives, et entydigt svar på. OH 
tager udgangspunkt i at motorer over 300 hk og en 
acceleration 0-100 km/t på 6 til 8 sek. ikke er at betragte 
som en veteranbil. 
Der er flere tilfælde, hvor et køretøj har været i 
produktion gennem mange år og derfor findes i flere 
forskellige versioner, men dog stadig er bygget på 
samme chassis dog med ændringer i eksteriøret og 
interiøret, i motor fra karburator til indsprøjtningsanlæg, 
og andre ikke direkte synlige steder.  Hvordan dækker 
man så en skade af en første udgave der er 
moderniseret et par trin op. Herunder kan forekomme 
ombygning fra højre til venstrestyret. OH svarer at i 
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      John Hoffmanns Autoservice 
    Darumvej 73 
   6700 Esbjerg 
   Tlf. 75126570,  Fax. 75126579 
 

 
 

Esbjerg Cylinder Service
MOTORRENOVERING
CYLINDERUDBORING
TOPSTYKKEARBEJDE

MOTORRENOVERING
CYLINDERUDBORING
TOPSTYKKEARBEJDE

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

Tlf. 75139255 Fax.75125943,  ecs@ecs-itop.dk
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forbindelse med sådan en ombygning dækkes skader, 
men også at bilen skal fremtræde tidstypisk som i 
produktionsåret.    
En simpel definition på hobbykørsel er svær at give, 
men man er sikker på hvilke skader man ikke dækker. 
Hvis man har en skade på daglig bil må veteranen ikke 
køre til og fra arbejde, heller ikke til købmanden hver 
dag.
Brandslukker skal der være i bilerne. OH anbefaler en 
112 brandslukker fra ALDI da den er fyldt med sæbe og 
derfor ikke skader motor installationen modsat en alm. 2 
kg ildslukker. 
En anden ting var vejhjælp, der ydes på helt normale 
vilkår over kaskoforsikringen. 

Bilen på selvvalgt værksted og ellers hjem.  
Er man den lykkelige ejer af en åben vogn og samtidig 
ejer af en minkkåbe på bagsædet, når der skulle købes 
drikkevarer til den medbragte madpakke og bagsædet 
er tomt, når madpak-ken skal hentes. Så er der heller 
ingen grund til tårer, da en sådan situation ikke skal 
dækkes af bilforsikringen, men af indbo og rejse-
forsikring.
Til afslutning gav OH og VfD tre ildslukkere til vores 
Veteranløb til maj.

tekst og foto: Mogens Andreasen

Ole Højgaard med 
”Veteranforsikring Danmark” 

hos VMK.
 

1934
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AUTOMOBIL- og LAND 
ROVER UDSTILLING

samt KRÆMMERMARKED 
lørdag  d. 16. maj kl. 10-14
i og udenfor 
AADUM HALLEN

Tilmelding til AUTOMOBIL- og LAND 

ROVER UDSTILLING (gratis)

til jytte@bjoerslev.dk med navn på udstiller, mærke, type og årgang. 

	 - se programmet, som opdateres løbende, på aadum.com

TRÆF / ÅBENT HUS 
den 6. juni fra kl. 10
hos

Billigbilpleje.dk
/ Danish Car 
Performance ApS
Nørregade 102, 
6650 Brørup

VMK er selvfølgelig inviteret til at komme og være en del af den fine udstilling med 
klassiske biler og motorcykler, der kommer igen i år…

Alle dem, som kommer med sin bil/mc som en del af udstillingen, får et gavekort på 

150 kr. til Billigbilpleje ( Max 1. gavekort pr. person), samt mad og drikke på 
dagen..
Hvis du vil have mere information om dagens begivenheder, kan du følge med på 
hjemmesiden:
http://www.billigbilpleje.dk/category/aabent-hus-hos-billigbilpleje-6744/

Giv meget gerne en meldning til Charlotte Frost på
marketing@billigbilpleje.dk om det er noget, der har din interesse... :)

Ud og se på
med VMK
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Allerede i efteråret 2014 havde vi planer om at lave en 
film- og billedaften med hovedtemaet VIKINGERNE - 
EMS's speedwayhold. 
Imidlertid lagde vi i november ud med billedserier fra 
årets arrangementer i VMK-regi, tæt på- og endda 
udenfor. Der var nok materiale til en hel aften.

Til januars film- og billedaften havde Jørgen ”støvet” 
300 gamle fotos af fra Fanø Motorløbene 1919-1924 
og han strøede om sig med med navne på danske og 
udenlandske medvirkende, kendte og glemte mc- og 
bilmærker, datoer og år, tider og hastigheder, cylindre 
og kubikcentimeter, fantastiske præstationer og 
mærkværdige begivenheder…

Det er næsten for meget til én aften, hvis man ikke 
absolut har den store interesse for det.
I februar var det så planen at ”køre” temaet 
Vikingerne, og havde i samarbejde med Bent 
Nørregård, Bent Larsen, Johannes Frandsen og Kjeld 
Kristensen scannet så mange fotos og udklip ind, at 
det dels ville tage en rum tid at bearbejde, sortere og 
udvælge i dem, dels skulle Kjeld indlægges og have 
indbygget en pacemaker, hvorfor han ikke kunne 
medvirke den aften.
 Altså udsatte vi seancen til marts, og viste i stedet 
nogle film fra store og små racerløb i begyndelsen af 
1950'erne, optaget af en engelsk fotograf, og derpå 
en film om den nordirske verdensmester Joey Dunlop 
(1952-2000), ”King of the Road Racers”, der især blev 
berømt for sine 26 sejre i Isle of Man TT og 24 i the 
Ulster Grand Prix i sit alt for korte liv.

I marts havde vi så fået så meget styr på speedway-
materialet og fået Kjeld startet op igen, og ”kørte” hele 
billedserien i overværelse af 40-45 personer, hvoraf 
10-15 var tidligere kørere, mekanikere og holdledere i 
VIKINGERNE og KLITDRENGENE. Til kaffepausen 
havde Annette igen, igen lavet den flotteste og bedste 
lagkage, og Bent N. havde medbragt en gammel 
farvefilm med speedway på Esbjerg Atletikstadion   - 
en herlig aften for alle!

Omstående stykke om Danmarksturneringen i 
Speedway/Vikingerne/Klitdrengene er specielt 
fremstillet til brug som hjælp til at placere de viste 
billeder i en vis systematisk rækkefølge.

Film- og billedaftenerne 
sæson 2014-2015
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DANMARKSTUNERINGEN 
I SPEEDWAY

Hold Speedway
af Kjeld Kristensen og Jørgen Lind

1934
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Der blev for første gang kørt Hold Speedway i Danmark i 
1956 - 57 - 58 - 59.
Det var hovedsagelig en sjællandsk forteelse, dog med 
1 hold fra Fyn. Som jeg har hørt det, var der en del 
problemer for DMU, og det var måske grunden til, at 
DMU ikke var alt for imponeret, da man i 1966 igen 
begyndte at arbejde på at stable en ny turnering på 
benene. Men nogen ville det, og derfor startede 
turneringen i 1967. Frem til 1972 var det en 2-holds 
turnering, men fra 1972 - 85 kørtes det som en 4-holds 
match.
Efter 1985 blev turneringen professionel, sådan har den 
kørt lige siden - og køres stadig i dag.

VIKINGERNE
ESBJERG MOTOR SPORT	 	 	

1967-1968-1969

Speedwayturneringen blev som nævnt startet i 1967 
efter et stort forarbejde af H.P. Boisen og Jørgen 
Dorscheus samt John Christensen.
De blev udpeget som turneringsudvalg af DMU med 
ansvar for afvikling af turneringen, udarbejdelse af 
reglement samt aftale med arrangørerne af matcherne.
Turneringen bestod af 7 hold: 
VIKINGERNE  ESBJERG
FÆSTNINGSDRENGENE FREDERICIA
ULDJYDERNE HERNING 	 	 	
KULSVIERENE HILLERØD
CIMBERNE ÅLBORG
FYNBOERNE FYN
LØVERNE HADERSLEV

Den første match blev kørt d. 13 maj 1967 på 
Ellingbanen ved Silkeborg, hvor VIKINGERNE kørte 
mod LØVERNE fra Haderslev. VIKINGERNE vandt 26 – 
24 point.
VIKINGERNEs hold bestod af:
Poul Wissing
Kurt Bøgh
Søren Schelde 	 	 	
Finn Rasmussen 
Kaj Ove Larsen
Preben Bollerup
Bent Nørregpård deltog ikke på grund af skade.
1967-mesterskabet blev vundet af VIKINGERNE foran 
FÆSTNINGSDRENGENE i en spændende finale på 
Esbjerg Atletikstadion. Begge hold sluttede på 10 match 
point, men VIKINGERNE var bedst på flest heatpoint.

E f te r  1967-sæsonen f l y t tede  Kur t  Bøgh t i l 
FÆSTNINGSDRENGENE. Hele sæsonen havde der 

faktisk været mange problemer med ham. Men	 det	

samme	hold-foto	kunne	godt	genbruges	-	Bent	Larsens	

hoved	blev	klæbet	oven	på	Kurt	Bøgh´s	!!!		(t.h.)	 	

Inden da havde VIKINGERNE haft den store sorg at 
miste Poul Wissing, der sidst på sæsonen blev dræbt 
under et løb i Østtyskland.

 Nr. 287, april 2015
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Samme dag fik EMS sin første DM i speedway, vandt  
Bent Nørregård også Junior DM i 1967. 

I 1968 var brødrene Bent og Flemming Larsen og 
Johannes Frandsen startet i VIKINGERNE, og der var 
også god tilgang af Preben Møller Christensen, der 
deltog i nogle matcher. 1968-sæsonen blev dog rigtig 
svær for VIKINGERNE, og de sluttede årets turnering 
med en 6. plads.

I 1969 kom yderligere 
et par 
Schelde-brødre, 
Finn og Niels, til, og 
Bent Larsen vandt 
junior DM i speedway.

VIKINGERNE kom særdeles stærkt tilbage, og vandt 
turneringen i 1969 – 1970 – 1971 og 1972. 

I hele denne periode var Bent Nørregård virkelig stærkt 
kørende og var klart holdets bedste mand. 

Derefter fulgte nogle jævne år, men VIKINGERNE rejste 
sig igen og vandt turneringen i 1980 -1981 og 1984.
Fra 1985 blev navnet på turneringen ændret til 

DANMARKSTUNERINGEN 
I SPEEDWAY

Hold Speedway1934
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Superligaen, der kørtes helt professionelt.
Denne turnering har ESBJERG foreløbig vundet 2 
gange, nemlig i 2012 og 2013.

I 1970 kom Esbjerg med et ekstra hold KLIT-
DRENGENE, som i begyndelsen kom til at køre i 2. 
division, men senere rykkede op i 1. division. Dermed 
havde ESBJERG MOTOR SPORT 2 hold i den bedste 
række. 

De følgende år var tilgangen af nye kørere meget stor, 
og i midten af 1970'erne var klubben helt oppe på 7 
tilmeldte hold i Danmarksturneringen, ikke mindst fordi 
man i Danmark - som de første i verden - havde startet 

op med 50 cc speedway, der kørtes efter de samme 
regler som ”de store”. 
Det blev en kæmpe succes, og alle danske topkørere 
efter den tid kom via denne løbsform,
I ESBJERG kan vi jo blot se på den aller-største: 
ERIK GUNDERSEN .      

	 	 	

af Kjeld Kristensen og Jørgen Lind

DANMARKSTUNERINGEN 
I SPEEDWAY

Hold Speedway1934
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Ernst & Young P/S
Havnegade 33, 
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6701 Esbjerg 

Telefon 73 23 30 00
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www.ey.com/dk
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Kørelærer Karen Marie 
fra Blåbjerg Køreskole

 
kommer til klubmødet mandag d. 7. maj fra 

kl. 19.30 og fortæller om nye regler og 

afholder en teoriprøve for de, der har lyst - 

og tør vove det !

Det er ganske sikkert noget andet, end 

dengang du fik kørekort, ikke ? Prøv det !

Venlig hilsen     

VESTJYSK MOTORVETERAN KLUB.
1934
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SKOLEGADE I ESBJERG
 - set på et ældre postkort og nu           

af Jørgen Lind

1934
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Skolegade i Esbjerg, hvor Torvet ender og Torvegade krydser. I 1891 opførtes byens Ting- og Arresthus, efter tegninger af professor 
H. C. Amberg, til brug for retten, forligskommissionen, som politistation og arkiv samt byrådssal. Arresten ligger bag Ting- og 
Arresthuset ud mod Torvegade. Den næste bygning i rækken var Højskolehjemmet, der som Gestapo's hovedkvarter blev sprængt i 
luften af en modig sabotør i april 1945. Foran hovedindgangen til Ting- og Arresthuset holder en CHEVROLET 1933 – den med en 
bagrude som et franskbrød – som enten tilhører politiet eller er en TAXA. En FORD A-lignende varebil kører ud fra Torvegade og 
svinger til venstre ad Skolegade.

Både retten, ting, arrest, byråd og politi er forlængst flyttet ud af den, i Esbjerg, relativt gamle bygning, der blev bygningsfredet i 
1983. Nu har Esbjerg Turistbureau igen hjemme i stueetagen efter en omfattende istandsættelse. Det markante posthus til højre 
nedlægges meget snart efter mere end 100 års brug - sådan skifter mange bygninger anvendelse, mens andre skifter udseende.
PALADS HOTEL helt i baggrunden har skiftet navn, men har stadig sit bastante ydre med tårn og spir, som hørte til på alle de 
store hjørneejendomme. I den ende af  Skolegade, der ses på billedet, er en række barer, restauranter, pub'er o.lign. 
koncentreret. Døgnet igennem passeres gaden af et meget stort antal busser, masser af biler, motorcykler, cykler, gående og – 
midt om natten/hen på morgenen - vaklende. Fra Torvegade kører en SKODA skolevogn og en MERCEDES Taxa ud i 
Skolegade, hvor en ganske ny FIAT PUNTO passerer.

 Nr. 287, april 2015



Støt vores annoncører
de støtter os

1934 1934

Side - 23 -VMK NYT 38. årg.  Nr. 287, april 2015



Vestjysk Motorveteran
William Pohlmann
Østparken 51
6840 Oksbøl
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