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KLUBMØDER:
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Kørelærer KarenMarie Blåberg Køreskole
Sponsorer Esbjerg Veteranløb 2015
En motorcykel med komfort
Roskilde Ring fylder 60, boganmeldelse
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National Køredag, stemningsbilleder
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John Hansen, Skolevænget 7, 6840 Oksbøl
Thomas Sejer Johansen, Kragerisvej 27, 6870 Ølgod
Erik Birk, Thorstrupvej 66 Sig, 6800 Varde
Hans Thomsen, Borgergade 12, 6752 Glejbjerg
Jonathan Madden, Skippervænget 69, 6710 Esbjerg V
Michael Hornstrup, Ivigtutvej 38, 6715 Esbjerg N
Niels Peter Bøhm, Bredgade 21 B st. Alslev, 6800 Varde
Sune Sandvang Hansen, Strandvejen 103, 6854 Henne Strand

AKTIVITETSKALENDER FOR 2015:
Juli

4. & 5.
4.
25.
August
6.
8.
9.
23.
September 3.
Oktober
1.
November 5.

Bornholm rundt
Uldum Gademusik FestivaL
Ringkøbingløbet
VMK klubmøde
Munkebjergløbet
Munkebjerg Hill Climb
Søgård Classic Car træf med koncert
VMK klubmøde
VMK klubmøde
VMK klubmøde

Ret til ændringer i programmet forbeholdes.

KLUBBENS NAVN: VESTJYSK MOTORVETERAN KLUB,
FORKORTET VMK.

Følg også med på hjemmesiden, der kommer de dugfriske nyheder.

KLUBBENS ADRESSE: FORMANDENS ADRESSE

HUSK AT:

VMK's HJEMMESIDE: www.vmklub.dk
FORMÅL: At fremme interessen for veterankøretøjer af tekniskhistorisk interesse.

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

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

Forsidebilledet:
Fra Esbjerg Veteranløb, POST 3 ved Hygum Hjemstavnsgaard.
Næste VMK NYT: Udkommer i uge 34, deadline 1. august 2015
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ESBJERG VETERANLØB 2015
Så kom dagen endelig, hvor vi skal af sted til veteranløb,
har godt nok glædet mig til den dag.
Vejrmeldingerne er blevet fulgt nøje fra den dag man nu
syntes de bliver seriøse.
Vi stod op til en rigtig fin dag, og da vi kom til Esbjerg Torv,
var der allerede kommet en del biler og motorcykler. Vi er 3
personer i vores bil: Hanne, Just og Brian. Just er vores
dreng på 6 år.

Hvor var det bare en god rutebeskrivelse. Vi plejer at kunne
fare vild i en rundkørsel? Men her kørte det bare.
Når vi sådan kører en hel dag, snakker vi jo en del i bilen om
”gamle dage”, som nu, da vi holdt ved kirken på den første
post, var der jo en landmand, der var ved at pløje sin mark.
Det var med en pæn stor traktor med vendeplov.
Hjemme på gården hos mine bedsteforældre - Just´s
oldeforældre - var det en lille grå Ferguson og en ganske
lille plov. Der er sket noget på de 30-40 år.
Ved post 2 kunne man jo så også lige se udviklingen af biler
de sidste 100 år, så da vi kørte derfra fik vi en snak om, hvad
de næste 20 -30 år i udviklingen af biler kommer til at
betyde. Når man i dag kan se en bil, der næsten selv
parkerer og bremser ned, hvis noget kommer for tæt på, og
de første testkørsler har været af biler uden fører. Det er lidt
af en udvikling der er i gang. Er det mon lovligt at køre i
vores manuelle biler om 50 år?

Da vi havde fået parkeret, mødte vi Vagn og hans kone.
Han var rigtig go` til lige at vise os, hvor vi skulle have vores
start nr. og hvad der nu lige skulle gøres inden start.
Derefter var der jo tid til en kaffe og the tår og rundstykker.
Så skulle der kigges biler og motorcykler, det er rigtig godt
at der er så mange forskellige biler og motorcykler
repræsenteret, åbne og lukkede, store og små, motorcykler
både med sidevogn og uden.
Det var VW bussen, der var Just's favorit, for han syntes,
det var rigtig smart at man kunne lege inde i den og spille
kort, og blev man træt kunne man jo bare lige sove lidt.
Turen forsatte i den skønne natur, og så var vi ved Hygum
Hjemstavnsgård, hvor der skulle gættes navn på
bilfabrikanter. Nogle af navnene var gætværk, men det gik
nu meget godt alligevel.
Der på gården var der ”det lille hus”, hvor man laver ”stort og
småt”, meget lig det, der var hos mine bedsteforældre, der
kunne man dog ikke lige samle æg, inden man gik ud fra
rummet igen, men grisene var også lige ved siden af
hjemme hos dem.
Så forsatte turen ad små fine veje forbi Gram Slot, det er
blevet et flot sted igen. Kort efter er vi ved Tiset Kro, som jo
havde lavet rigtig god mad til os, så der var maven fyldt.

Så kom tiden hvor Henrik Vallø begyndte at sende os af
sted, med en frisk kommentar, så var vi i gang.
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Efter en god snak med nogle af de andre deltagere,
forsatte turen til post 4, hvor vi lige skulle se, hvor
godt vi nu lige kendte vores køretøj hver især, det er
ikke lige det, man måler hver dag… Derefter
fortsatte vi mod Kammerslusen, der jo altid er et
besøg værd. Her var Hanne rigtig god til at huske.
Just og jeg kom til at snakke med nogle, der lige ville
vide, hvad det var for nogle gamle flotte biler vi var
på tur i, og hvor vi kom fra, så det gik der jo lige lidt
tid med. De syntes det lød rigtigt spændene og det
kunne vi jo kun give dem ret i, at det er det.
Derefter kørte vi over Kammerslusen og sendte
dem i de store Cadillac en tanke – de har nok holdt
tungen lige i munden eller hvad man nu lige siger,
når pladsen er trang.
Turen forsatte så mod Darum Fritidscenter, hvor
der ventede find ti fejl/mangler, vi fandt de 8!
Derefter var der kaffebord og en god snak med
nogle af de andre deltagere igen. Der var mange
præmier som skulle deles ud, Just var heldig at få en DVD.
Jeg kan sige vi havde en rigtig god dag, med sjove
oplevelser, gode snakke med mange forskellige
mennesker med en fælles hobby.
Som deltager vil jeg gerne takke jer som arrangerer dette
løb + alle de hjælpere, der var ved de forskellige poster. I
gjorde det rigtigt godt. Det er et stort stykke arbejde, der Med venlig hilsen Hanne, Just og Brian - start nr. 43 Renault Alpine GTA
ligger forud for sådan en dag.
Vi møder i hvert tilfælde op igen. Det er første år, hvor det
passede med at jeg var hjemme fra ”Nordsøen”
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Placering

Antal klip tilbage

Start nr.

Navn

Mærke

A. Motorcykler:
1
111
59
Søren Møller
2
91
29
Bent Nørregård
3
90
15
Bent Højbkerg Larsen
4
89
7
Finn Simony
5
82
71
Orla Skov Jørgensen
6
77
1
Villy Andersen
8
72
58
Svend Møller
9
68
10
Kjeld Kristensen
10
64
69
Peder Hejn
11
54
23
Erling Pedersen
Øvrige deltagere har ikke aﬂeveret klippekort.

Nimbus
Triumph 650 Trophy
Nimbus C Special
BMW R75/5
Honda 650 Custom
Nimbus C sidevogn
Nimbus C
BSA Shooting Star
BMW R71
Honda VF 750

1951
1969
1954
1970
1984
1947
1949
1960
1939
1988

B. Biler
01
108
12 Mogens Jensen
02
106
33 Niels Christensen
03
105
34
Frants Enevoldsen
04
104
9 Jørn Elbæk Jensen
05
100
35
Vagn Hansen
06
100
2
Peter Sørensen
07
100
65
Erik Husted
08
98
51 Johannes Simonsen
09
98
39
Peter Storkholm
10
97
49
Lars Husum
11
96
27
Erik Thastrup
12
96
54
Kurt Smidt Kristensen
13
94
24
Jørgen Kelstrup
14
92
44
Per Rantzau
15
92
26
Finn Schelde Hansen
16
91
57
Jørgen Bojsen
17
90
19
Jørgen Finn Jensen
18
89
41
Kristian Mogensen
19
88
36
Jan Bloch Jensen
20
88
66
Poul Rasmussen
21
88
4
Michael Sørensen
22
86
32
Bent Gissel
23
86
47
Sonja Lykke Schmidt
24
86
16
Henry Schmidt Hansen
25
86
17
Hans E. Thomsen
26
86
14
Jørgen Friis Knudsen
27
86
37
Karl Birk
28
85
70
Lars Ørsted
29
85
56
Arne Høeg Jensen
30
84
52
Johnny Obbekjer
31
84
28
Jørgen Christensen
32
82
64
Frede Nielsen
33
82
67
Leif Arentsen
34
82
62
John Hansen
35
82
38
Helge Hansen
36
82
50
Peder Andersen
37
80
22
Jens Ole Jakobsen
38
80
45
Erik Knudsen
39
79
3
Bjarne Laursen
40
78
46
Aage Holst
41
78
43
Brian S. Jensen
42
77
18
Evald Kirkegaard
43
75
21
Henning Buurgaard
44
74
63
Martin Andersen
45
73
5
Arnfred Nielsen
46
73
53
Hans Sørensen
47
72
20
Orla Jensen
48
72
68
Ludvig Cravach
49
69
13
Bent Næslev
50
68
11
Kristian Jensen
51
66
48
Hans Peder Hansen
52
64
30
Hans Eigil Holst
53
62
40
Jørgen Pedersen
54
62*
72
Jens Aksel Vilhelmsen
55
56
42
Carlo Simonsen
56
55
6
Roland Munch
* 1 post manglende. Øvrige deltagere har ikke aﬂeveret klippekort.

Peugeot 504 Cabriolet
Mercedes-Benz 280 SL
Mercedes-Benz 450 SL
Rover P6 2000 TC
Renault 16 TL
Triumph TR6
NSU RO80
Mercedes-Benz 230 SL
Daimler SP 250
Austin A 30
MGB
VW type 1 model 1200
Volvo 544 B18
Morris Minor 1000 Cabriolet
Cadillac Convertible
Opel Olympia Rekord 1,5
MGA 1600
MGB Roadster 1800
Chevrolet Corvette C1 Cabriolet
MG TD
Triumph TR3 A
Cadillac de Ville
Daimler
Volvo PV 544 G model 1966
Ford Thunderbird Conv. Roadster
BMW 1802
Ford Mustang V8
Alfa Romeo Spider 2000
Renault Ondine
VW 1303 S
Volvo 544 B16
Panther J 72
MGA
Opel GT
VW T1 So33
Saab 96
Mercedes-Benz 230 SL
MG A
Fiat 124 Spider
Triumph TR6
Renault Alpine GTA
Oldsmobile S88 Fiesta HT Wagon
MG TF
Buick Center Door D47
NSU Prinz 1000 L
Mercedes.Benz 190 SL
Mercedes.Benz 450 SL
DKW F11 Junior
Ford Mustang V8 CUI Convertible
Mercedes-Benz 230 SL Pagode
Mercedes-Benz 280 SL Pagode
BMW Type 600
Opel Admiral 2600 Model A
VW 1300 Type 1
Mercedes-Benz 280 SL Pagode
Mercedes-Benz 280 SL Pagode

1978
1970
1972
1967
1978
1970
1970
1967
1962
1954
1963
1965
1963
1968
1959
1954
1960
1968
1959
1952
1961
1959
1965
1964
1972
1965
1972
1962
1974
1959
1973
1958
1970
1964
1967
1965
1959
1972
1968
1987
1957
1954
1917
1966
1957
1972
1961
1966
1965
1970
1959
1966
1966
1970
1970
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De erfarne ”posedamer” Elin og Else klarede igen
udlevering af løbspakkerne på DRONNING LOUISE uden
problemer, og var færdige med jobbet en halv time før start.
Der var god tid til DRONNINGens morgenkaffe med
rundstykker, og til at hilse-på, få en hyggesnak og et kig på
alle de andre køretøjer. Det er også lige det, der er
meningen med at holde på Torvet et par timer før start, og
så giver det de mange motorinteresserede tilskuere - unge
og ældre - lejlighed til at kigge med.

Valget af lørdag d. 2. maj - dagen efter Store Bededag bevirkede som det kunne forventes, at flere var forhindrede
i at kunne deltage i løbet, bl.a. på grund af konfirmationer o.
lign. Alligevel var der 72 køretøjer tilmeldt, det er fuldt ud
tilfredsstillende og står i rimeligt forhold til omfanget af og
udgifterne til planlægningen.
Statistisk set var deltagerne:
Medlem af VMK
46
63,9%
- ikke
22
36,1%
72
100 %
Biler
59
81,9%
Motorcykler
13
18,1%
72
100 %
Ledsagere
63
- u. 12 år
3 + endnu et par børn, der
bare ville med far ud og køre…
66
Deltagere i alt
138
Selv om antallet af deltagere varierer, er tendensen den
samme som mange tidligere år, nemlig at ⅔ af deltagerne
er VMK-medlemmer, og den sidste ⅓ er velkomne til at
blive det!
Formand Peder havde sørget for, at solen skinnede over
Torvet til det 17. ESBJERG VETERANLØB lørdag d. 2. maj,
men han havde dog ikke fået den noget kølige vind til at
lægge sig.
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Kl. 10.00 startede den første bil, og derefter kørte en bil eller
motorcykel med mindre end 1 minuts mellemrum. En altid
veloplagt Henrik Vallø gav deltagerne et par bemærkninger
med på vejen, også ud over det, som de selv havde skrevet
på mærke-skemaet. Kl. 10.45 var alle 72 deltagere sendt af
sted - måske lidt for hurtigt, for det medfører uundgåeligt
nogen kø ved den første post.

POST 1. Hvor stor er afstanden mellem gelænderne på
broen over Sneum Å ved Sneum Kirke? Det skulle
deltagerne vurdere, mens de kørte over broen. Povl sendte
dem afsted, så der ikke blev trafikprop på broen, mens
Thomas og William stod klar med saksen! I den stride vind
skulle der to til at holde klippekortene, så de ikke blæste
væk. Der var vist ingen, der ramte den præcise afstand 5,87 m - men nogle var absolut tættere på end andre. Vi
brugte afvigelserne i cm til at finsortere de endelige
placeringer, f.eks. var der 6 biler, der alle kom i mål med 86
klip i behold. Den bedst placerede af dem blev så den, som
var tættest på de 5,87 m - o.s.v.

VMK NYT 38. årg.

På POST 2 - som for halvdelen af deltagerne blev post 5 skulle billeder af 10 forskellige FORDer lægges på netop
det årti, hvori de hørte hjemme. Vi havde fået lov til at
komme ind i HENNING BLOCH's autoværksted i Gørding,
og Mogens meldte efterfølgende, at alt forløb næsten efter
bogen og mange lagde billederne rigtigt. Som så meget
andet er det de nyere modeller, der er sværest at placere,
mens ingen var i tvivl om hvor en FORD T - hverken den fra
1910 eller 1920 - skulle lægges. Bilerne var i øvrigt ikke
bare fra årti'et, men udvalgt fra netop årstallene 1910,
1920, 1930…

POST 3. Vi kunne da ikke have en post på HYGUM
HJEMSTAVNSGÅRD uden mulighed for at komme derind!
Derfor havde vi - naturligvis mod en rimelig brugerbetaling fået 3 kustoder til at åbne op og byde os alle velkommen
indenfor i den gamle gård, som vi synes er meget fin og
seværdig. Mon ikke også det inspirerede til at komme igen
en anden gang, f.eks. på en af aktivitetsdagene? Alle fik en
folder med kalenderen udleveret. Ja, og vore postbestyrere
Kamma og Harry fik således også husly og komfurvarme til
posten i bryggerset, hvor det drejede sig om bilnavne, eller
rettere om at kende grundlæggernes/konstruktørernes
fornavne og lægge det ud for de rigtige efternavne. Alle
kunne nogle, men kun få kunne alle, og lagde brikkerne
med fornavnene ved de passende efternavne - og slap ud
igen uden klip i kortet. Skal vi lige ha' historien om vores
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medarbejder, der havde pengene med på lommen til efterfølgende kun hørt om stor tilfredshed med maden og
Hjemstavnsgården, faldt i snak, glemte at betale og kørte stedet, og vi håber, at Anette er lige så glad for det, som vi
er. God mad er en forudsætning for et godt løb. Og så er der
videre? Nej, vel?
mulighed for at udveksle erfaringer, når dem, der kører
ruten den ene vej mødes med dem, der kører den anden…

POST 4. Vi havde fået lov til at have posten ved BILHUSET
på Kongevej i Arnum og på pladsen foran værkstedet ved
siden af. I den store udstilling inde og ude var der i
ventetiden lejlighed til at se på et stort udvalg af bedre
brugte biler, især importeret fra Tyskland. Postbestyrer Axel
havde særdeles travlt og fór rundt for at måle længden
rundt om hjulene på biler og motorcykler, mens Gretha
Nielsen klippede og klippede. Der blev først var tid til
madpakken ved kaffetid. Uha! Det rigtige mål står ikke i
køretøjets specifikationer eller kan findes på iPad og
Smartphone, så her var der ingen hjælp at hente!

Hele ruten var planlagt sådan, at middagsbuffeten midtvejs
var på TISET KRO mellem Gram og Arnum. Kroen er kun
åben til forud bestilte arrangementer, men her havde vi
opnået en rigtig god aftale med Anette, som havde lavet
mange lækre, lune retter og sat dem frem i rigelige
mængder til de sultne landevejsfarende. Vi har
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City Autoservice
v/ Birger Busch
Strandby Kirkevej 216
Telefon
75128284
Biltelefon
40331854
Privattelefon 75451501
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POST 5. Ribe-diget ved Kammerslusen gav ikke nok læ, så minutter?……det var vi ikke folk nok til at kontrollere og
Bakken Hansen og Jes Thomsen var rykket om i solen bag måtte overlade det til deltagerne selv. Og det blev det nok
Ribe Sejlklubs hus. I det lille køkken havde de placeret en ikke ringere af…
kasse med 10 ret almindelige ting, som 1 person fra hvert
køretøj kunne kigge på i 1 minut, og så efterfølgende skulle
fortælle hvilke ting, man havde set. Forholdsvis enkelt, men
alligevel svært at huske alle 10 ting. Og ”ting tager tid”, så
det kunne ikke undgås, at der opstod nogen kø for dem, der
havde posten som den næstsidste på ruten. Men nu er
Kammerslusen ikke det værste sted at opholde sig ved der er altid noget at se på, også selv om sluseportene er
lukkede.

Vejret holdt sig pænt tørt hele dagen med sol og blæst, og
næsten alle kom godt i mål og næsten alle kom inden tiden
udløb kl. 16. Kun ”Poppedrengens” vandpumpe og
strømforsyningen på Povls Honda opgav undervejs, men
det er vigtigt og glædeligt at konstatere, at der i øvrigt ikke
skete nogen uheld. ”De første” nåede selvfølgelig at drikke
mere kaffe og spise mere lækker lagkage, før ”de sidste”
var inde, klippekortene var lagt i rækkefølge efter antal klip i
behold og præmieuddelingen kom i gang. Men akkurat som
at alle 72 deltagere ikke kan starte samtidigt, kan de heller
ikke være i mål samtidigt. Skal køer og ventetider helt
undgås, må vi slette ruten, poster og opgaver - og kun have
én deltager!
Det var utroligt så mange præmier formand Peder havde
fået samlet ind fra diverse sponsorer. Der var præmier til
over 50% af motorcykelkørere og ca. 40% af bilkørerne +
en trøstpræmie, og børnene, der var med, havde Peder
heller ikke glemt.

POST 6 var igen i år ved målet i Darum Fritidscenter. Her
kom deltagerne tilbage til startstedet, forstået på den måde,
at der på de udleverede tilsyneladende to ens billeder fra
starten af 2014-løbet på Torvet i Esbjerg var fjernet 10
detaljer på det nederste billede. Opgaven var så at finde de
10 ting i løbet af 2 minutter. Vi kunne konstatere, at det gik
rimelig godt med at finde detaljerne, men på 2

Alle I deltagere skal takkes fordi I kom og var med i løbet tak til alle officials for at klippe i kortene, 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.
Og tak for mange positive tilkendegivelser. Det gør at vi
synes det har været ulejligheden værd!
Løbsudvalget/Jørgen Lind
fotos: Jørgen Lind
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Kørelærer KarenMarie
Blåbjerg Køreskole
1934

dag - ret ulig den måde, som det foregik på, da ældre
klubmedlemmer oplevede det for år tilbage… Prøven
består af 25 fotos,

hvor man skal afkrydse 3-4 rigtige påstande med ja/nej eller intet. Man skal absolut først venne sig til udtryk og
form, for at have en chance for at bestå med max. 5 fejl…

Kørelærer Karen Marie, fra Blåbjerg Køreskole
besøgte os til det ellers ordinære klubmøde mandag d. 7.
maj. Kun ca. 25 medlemmer var mødt op denne aften.
En stor tak til Karen Marie for at fremlægge emnet på en
Efter en mere generel snak om trafik, om kørsel, kørekort stilfærdig, men klar måde.
m.m. gik Karen Marie over til den mere alvorlige del af
aftenens program, nemlig en teoriprøve, som den foregår i

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.
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ECS

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

Esbjerg Cylinder Service

Tlf. 75139255
Fax.75125943, ecs@ecs-itop.dk
MOTORRENOVERING
MOTORRENOVERING

CYLINDERUDBORING
TOPSTYKKEARBEJDE

CYLINDERUDBORING
TOPSTYKKEARBEJDE

NØRREGADE 71
6700 ESBJERG
TLF. 75450899
FAX: 75452543

VI HAR ALT I
KONTORARTIKLER
&
VIN

e-mail: fp@froekjaerpapir.dk
Besøg os og vor vinkælder.

John Hoffmanns Autoservice
Darumvej 73
6700 Esbjerg
Tlf. 75126570, Fax. 75126579
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ESBJERG VETERANLØB
2015
1934

Vestjysk Motorveteran Klub sender en stor tak
til annoncører og sponsorer for støtte til
Esbjerg Veteranløb og andre arrangementer
Alm. Brand Forsikring
Bank Nordik
Bent Pedersen A/S
Bil-Tema -Esbjerg
City Autoservice
Comtech Int. Workwear
Danske Bank
Dronning Lorise
DWA-VVS & Blik A/S
Esbjerg City
Fiskernes Indkøbscentral
Fona
Frøkjær Papir & Vin
Frøs Herreds Sparekasse

Havnens Fiskehus
Jens Lysholdts Eftf. A/S
Jyske Bank
Nørrevold Auto, Varde
R2 Group A/S, Hedensted
Sadolin Farveland
SOS Dansk Autohjælp A/S
Steff-Byg
Sydvestjydsk Pelsdyrfoder a.m.b.a.
Toyota -Louis Lund
Triumph Motorcykler -Esbjerg
Vallø Hårpleje
VW - Skoda

Med venlig hilsen
Peder Nielsen, formand

En motorcykel årgang 1912 med komfort.
Denne Wilkinson model havde en sideventilet, vandkølet,
4 cylindret motor på 850 ccm.
Den havde en 3 - trins gearkasse og kardantræk.
Med den utraditionelle lange hjulafstand var motorcyklen
svær at manøvrere med.
Wilkinson motorcykler i flere modeller blev produceret i
perioden 1899 – 1906 og igen 1919 – 1933.

HØ/juni 2015
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Kirke
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Kirken
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Roskilde Ring
fylder 60
1934

bogen, der er et afsnit med danske og et med
udenlandske kørere på Ringen - foruden optegnelser
over banerekorder og danske mestre.
Roskilde Ring
Dansk motorsports vugge stod i en grusgrav i et område
med en vis historisk betydning, hvor konger og vikinger
havde domineret i århundreder. I 1955 fik de to- og
firhjulede en fremtrædende rolle på Danmarks første
permanente racerbane Roskilde Ring. Denne Ring fik en
nærmest magisk klang for tusinder af mennesker, der
valfartede til den tidligere grusgrav som tilskuere til de
fortættende og spændende stævner, der ofte blev afviklet
her i de tretten sæsoner racerbanen levede. Men selv i
dag udstråler Roskilde Ring en vis magi for mange flere
mennesker end de dengang direkte berørte, der var til
stede, da der blev kørt for fuld skrue under de mange
kampe i arenaen. For i lighed med andre nedlagte
racerbaner som for eksempel Goodwood er Roskilde
Ring blevet en legende og et minde om dengang
Danmark kunne afvikle det danske Grand Prix med
Formel 1 biler. Da disse grande arrangementer havde
stor dækning allerede dengang, kendte de fleste
racerbanen Roskilde Ring, selvom de ikke besøgte den
selv. Tankevækkende er, at flere unge mennesker, som
Mekaniker, maskiningeniør og forfatter Carsten Frimodt blev født efter Ringens lukning i 1968, også viser en
er med afsæt i 3 tidligere værker:
interesse for banen og området i dag. Dette mærkes når
De Tre Racermusketerer, Skandinavisk Racerelite og
der i nyere tid holdes foredrag om banen eller
Nordisk F3 Midget nu nået til det foreløbige højdepunkt, rundvisninger på stedet, som i dag er en park med
nemlig udgivelsen af ROSKILDE RING PÅ TO OG FIRE navnet Roskilde Ring. Aktiviteter af Roskilde Rings
HJUL Del 1 (af 2): 1955-62.
Venner med opstilling af store mindesten i parken med
Har man læst Carsten Frimodts tidligere udgivelser, ses racerbils logo og inskription synliggør i dag, at dette sted
det klart, at Roskilde Ring mindst følger samme høje
er af historisk betydning for andre end motorsportsfans.
standard og detaljeringsgrad. Der er nærmest ikke kørt
Indfældning af QR-readers i stenene, som fortløbende
en omgang på ”Ringen” uden at den er med i bogen, som
opstilles via private donationer på den gamle banes
er opbygget over et væld af fantastiske privat- og
sløjfe, skal med billeder og filmklip gøre banen levende
pressefotos med tekster. Hvert år har sit eget kapitel i
igen, muligvis hjulpet af lysspor og lyd.

VMK NYT 38. årg.
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Roskilde Ring
fylder 60
1934

Betydning
Ringen (i daglig tale) blev et vendepunkt for dansk
motorsport, hvor en ny generation fik masser af
træningsmuligheder og væddeløb til at forbedre deres
kunnen i såvel nationale som internationale stævner for
både de to og firhjulede maskiner. Der var årligt mellem
fire og ni officielle arrangementer foruden diverse klubløb
og træningsaftener, så interessen for banesport voksede
konstant. Denne periode refereres meget passende til
som dansk motorsports guldalder. Godt hjulpet af en
fremsynet baneledelse som promoverede især
racersport, Formel 2 og sågar Formel 1 på den for
udlandet ellers uanseelige bane. Dengang stod op mod
40.000 tilskuere skulder ved skulder på skråningerne for
at følge de spændende nærkampe i en storslået
underholdning, som ikke var set magen i landet før eller
for den sags skyld siden. Ringen producerede flere
talenter end der er plads til at nævne her, men
efterkommerne i moderne motorsport nyder alle godt af
de kim, der blev lagt her og som stadig blomstrer seks
årtier efter åbningen af banen.
Fejring
I år har Roskilde Ring 60 års fødselsdag Grundlovsdag 5.
juni, hvilket naturligvis vil blive fejret af Roskilde
Kommune og Roskilde Rings Venner på eller omkring
dagen med festivitas og udstilling af biler fra Ringens tid.
Og i den forbindelse udkommer første del af det
ultimative værk om Ringen med hele historien og dens
tilblivelse og med beskrivelse af samtlige løb på banen
fra dengang den bare var en lille grim ælling (alias en lille
pæreformet grusgrav) til den blev en smuk svane (en
international racerbane). Da et halvt hundrede venlige
mennesker har lånt undertegnede materiale i form af
programmer, reportager og især foto, har vi valgt at

VMK NYT 38. årg.

udgive bogen i to bind på hver over 300 sider, da stoffet
og især fremkomsten af tidligere ikke udgivne billeder
muliggør dette projekt. Bøgerne vil omhandle samtlige
klasser lige fra de små gokarts, alle klasser af
standardbiler, sportsvogne, racersport og formelbiler,
foruden solomotorcykler samt dem med sidevogne. Selv
et par knallertløb er omtalt for at gøre bøgerne komplette.
De to bind udkommer som Del 1: 1955-62 og Del 2:
1963-68, da der efter de legendariske år med Formel 1 er
en naturlig opdeling her. Del 1 udkommer passende i maj
måned i år inden den omtalte mærkedag. Denne artikel
giver en smagsprøve på bøgernes indhold og opdeling
med foto, der af pladshensyn måtte frasorteres til Del 1,
selvom der bliver 800-900 foto i bogen! Det har faktisk
været en svær opgave at vælge disse ud af samlingen på
over 5.000 foto, der godvilligt er stillet til min rådighed!
Tak til alle bidragsydere.
Carsten Frimodt på Forlaget Veterania.
Info om bogen:
Titel: Roskilde Ring - På to og fire hjul 1955-62
Forfatter: Carsten Frimodt
ISBN: 978-87-89792-82-8
Dato for udgivelse: fredag den 5. juni
Sideantal: 344
Pris: 348,Salg: Bogen kan købes hos din lokale boghandler, eller
direkte ved forlaget Veterania - se annoncen side 13.

Nåede du aldrig at opleve Roskilde Ring i virkeligheden,
så kommer du ret tæt på det i bogen! / Jørgen Lind
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Undskyld !
1934

Sådan indledte redaktør, livsstilsekspert, forfatter og
foredragsholder Christian Grau sit foredrag om ”Hvad
er det med: Mænd og biler?” på Varde Bibliotek
lørdag d.11. april 2015. På den måde havde han
garderet sig mod tilhørere, som evt. kunne føle sig
stødt over Grau's teser og iagttagelse om hvem, der
kører hvad…
Kirstine Bruun, PR- og Eventmager på Varde
Bibliotek, havde inviteret VMK til at stille med op til 30
fede køretøjer, og ville til gengæld kvittere med
rundstykker, morgenkaffe samt fri entré til foredraget.
Ejerne af 18 biler og 10 motorcykler tog imod tilbudet
og mødte op på Torvet i Varde. Alt fra Martins 1903Cadillac, en rigtig fin 6-cyl. Chevrolet 1933,
Mercedes'er, Corvetter og Mustangs, en enkelt MG,
Dauphine- og Alpine-Renault'er, over NSU RO 80,
Porsche og Daimler til Lotus. Rækken af motorcykler
talte BMW, BSA, Honda, 3 x MZ, Nimbus og Harley
Davidson - vidt forskellige lige som bilerne, men var
de fede nok? Jeg ved ikke om Christian Grau
overhovedet så dem, men mange andre glædede sig
over synet af dem.
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Undskyld !
1934

På en muntert underholdende og humoristisk måde
karakteriserede Christian Grau i sit foredrag forholdet
mellem mand og bil med begreberne frihed, lighed og
broderskab. Han nåede igennem en række iagttagelser og
emner, som man måske ikke lige tænker så meget over i
hverdagen, men som alle alligevel godt kender og må
vedkende sig.
4 fotos af 4 forskellige typer mænd + 4 fotos af 4 forskellige
typer biler. Hvem kører hvad? Ingen var vist i tvivl - det er
faktisk ret utroligt, at vi virkelig alle er sådan ”skåret ud i pap”
og sat i bås!.
Kirstine Bruun/Varde Bibliotek var meget glade for vores
hjælp og samarbejde, og syntes det var en rigtig god dag.
Jeg tror, at alle deltagere fra VMK er enige deri, og tør på
hele forsamlingens vegne godt vove at takke Varde
Bibliotek for det gode initiativ med indbydelsen.
Kirstine Bruun har siden luftet tanken om, at man kunne
tænke sig at invitere os igen til et måske lignende
arrangement i forsæsonen 2016, og måske endda gøre det
til en tradition - hvis vi er interesserede i det?
Tekst og fotos: Jørgen Lind
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Ernst & Young P/S
Havnegade 33,
Postboks 371
6701 Esbjerg

1934

Building a better
working world

En spændende belgier – FN
motorcyklen.

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

Fabrique Nationale de Herstal - et
Belgisk firma der blev grundlagt i 1889. Firmaet
producerede våben, men begyndte også i 1901 at
producere motorcykler, bl. a. den t.v. viste 4 cylindrede
motorcykel, som påstås at være verdens første 4
cylindrede motorcykel. Motoren var fra begyndelsen på
362 ccm, men voksede senere til 498 ccm (1905-1910).
Kraftover-førslen skete med kardanaksel. Ualmindeligt er
også at karburatorindsprøjtningen i de 4 cylindre sker over
udstødningsafgangene.
HØ/ juni 2015
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National Køredag
5. juni 2015
1934

Mange veteran- og motorklubber landet over har i de
senere år - tilskyndet af MhS (Motorhistorisk Samråd) arrangeret et træf eller en køretur på Grundlovsdag / Fars
dag, som nu i stedet kaldes ”National Køredag” eller
”Store Køredag” i vore kredse.

Ad små veje gik ruten over Tarp-Bryndum-Vester NebelRousthøje-Næsbjerg-Karlsgårde-Sig-Frisvad-OrtenKærup-Vrøgum-Oksbøl-Ho-Blåvand med en tur rundt om
fyret og tilbage til Blåvand Zoo, hvortil vi havde fået adgang
for ca. 1/2 pris. Kun teoretisk set lader det sig gøre, at 20
biler og 7 motorcykler kan følges ad. Lyskryds, rundkørsler,
krydsning af større veje m.v. gør det normalt umuligt, men
I VMK valgte vi at lave en lokal tur, som ikke var alt for lang. her gik det faktisk over al forventning! Dog havde føreren af
Faktisk skulle det - som tidligere år - have været sammen den forreste bil (hvorfor skal det altid være mig?) så travlt
med Tønder Veteranklub, men vi hørte aldrig mere fra med at kigge i bakspejlet i stedet for på kortet, så han
drejede forkert ved Næsbjerg, men fik hurtigt fejlen rettet.
dem…
Ved Karlsgårde Sø holdt vi en lille pause og nød synet af
alle køretøjerne, det fine vejr - og Pias medbragte hunde.

Vores mødested i Esbjerg Nord var på P-pladsen ved det
nye varehus BILTEMA, hvor firmaet bød på kaffe og udviste
stor opmærksomhed over for os = 7 motorcykler og 20 biler
med besætninger. Vejret viste sig fra den venlige side som
tørt og solrigt, måske årets hidtil luneste dag, men dog med
nogen vind.
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I den (for mig overraskende) store Blåvand Zoo nød mange
den medbragte madpakke. Jeg havde barnebarn Lucas
med som guide, og vi var rundt og se det hele i detaljer også papagøjen, der ”overfaldt” mig og nappede knoppen
af min VMK-kasket.
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STOREGADE I ESBJERG
- set på et ældre postkort og nu
1934

af Jørgen Lind

Storegade i Esbjerg, set mod øst. Billedet til postkortet er formentlig begyndelsen af 1950'erne, mens alle bygninger er fra før krigen.
Ejendommen forrest til højre med navnet ØSTERLED er opført i 1936, og den næste mod øst er fra 1927. Derefter kommer
Grundtvigs Alle, hvor begge hjørneejendomme rummer mindre forretninger. Til venstre skimtes en bygning, hvor der ifølge
udhængsskiltet var en tobaksforretning. Huset med gavlen i billedet, Storegade nr. 58, og den sammenbyggede hjørneejendom nr. 60
er fra henholdsvis 1928 og 1931. Også i den lave bygning foran gavlen var der en butik, ja, det var der i næsten alle husene. Der er ikke
meget trafik i gaden, som faktisk fortsatte direkte i hovedvej 1. I sydsiden holder en Ford A 1930/31 og en Ford Taunus 12 M ”Globus”
parkeret, mens en lille englænder som Ford 10, Prefect eller lignende kører mod øst.

Ejendommene Storegade 73-75 og 77-79 er - som de fleste bygninger på billedet - forholdsvis uændrede siden de blev opført. Der er
stadig nogle mindre forretninger i nogle af husene, bl.a. en af Esbjergs eneste tilbageværende slagtere i nr. 77, mens flere andre er
lukkede. Grundtvigs Alle, som skærer Storegade, er også lukket på begge sider af gaden for ikke at afbryde pendlerne i morgen- og
aftentrafikken i en af de store hovedindfaldsårer til byens centrum. Parkering er (stadig) tilladt i begge sider, og det benyttes flittigt. I
sydsiden holder bl.a. en NISSAN, SEAT Mii, Citroen C5, mod øst kører en FIAT PUNTO, PEUGEOT 106, VW UP, TOYOTA AYGO og
forrest fra øst kommer en FIAT PUNTO - alle ganske almindige biler i gadebilledet 2015.
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Vestjysk Motorveteran
William Pohlmann
Østparken 51
6840 Oksbøl

