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KLUBBENS NAVN: VESTJYSK MOTORVETERAN KLUB, 
FORKORTET VMK. 

KLUBBENS ADRESSE: FORMANDENS ADRESSE

VMK's HJEMMESIDE: www.vmklub.dk
Facebook: VMK - Vestjysk Motorveteran Klub
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 januar, 
marts, maj, 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. i de pågældende måneder.

AKTIVITETSKALENDER: 

17. maj  Jysk-Fynsk Autojumble, Gjern.

19. maj  Veterantræf, Fåborg Stadion, Årre. se ann. side -

25. maj  Gråsten Oldtimerløbet.

2. juni  VMK Besøg på Oksbøl Kaserne, se ann. side 21

2. juni  VMK Spisning på HO KRO, se ann. side 21

5. juni  VMK National/Motorhistorisk/Store Køredag,                    
se ann. side 20

6. juni  VMK Klubmøde

7-8. juni  Englændertræf i Løgumkloster

13. juni  VMK Klubaften hos SA BILPLEJE, se ann. side 21

1. august  VMK Klubmøde

Uge 27-23 LATE NIGHT - HENNE STRAND                          
Onsdage aftner fra kl. 18:00 d. 3/7 til og med d. 7/8.

Deadline til næste VMK blad er 1. juli 2019

HUSK AT:

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

Forsidebilledet: 
Foto
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I årene 2006-2014 havde jeg blandt andet en motorcykel af mærket Douglas. Det er ikke et mærke, der er 
alle bekendt. Det var en motorcykel, der blev produceret i England fra 1907 til 1957. I mine drengeår i 
Sønderjylland købte min motorcykelinteresserede far en Douglas motorcykel i slutningen af 1940’erne, det 
var en spændende maskine for en dreng med en spirende interesse for teknik. 
Det er nok mødet med denne sjove motorcykel. der mange år efter ved et besøg hos motorcykelforhandler 
Mors Bikes i Lindved fik mig til at købe en udstillet Douglas Mk.5 årgang 1951. Den havde et rørstel, 
teleskopforgaffel og en speciel baghjulsaffjedring. Systemet var baseret på en svingende baggaffel af U-form 
lejret med bronzebøsninger i stellet umiddelbart bagved gearkassens udgående drev (se billedet herunder)                                                                          

 
Motorcyklen havde en vandretliggende tocylindret boksermotor på 350 ccm placeret på tværs i stellet. Kraft-
overføringen til baghjulet skete ved kædetræk. 
Det var en spændende motorcykel.  Med min fremskredne alder var den betydeligt lettere at manøvrere med 
sammenlignet med de BMW motorcykler, jeg har haft, men det var selvfølgelig også en mindre maskine.  
Som motorcyklist har jeg haft Ariel, AJS, BMW (3 stk.) og Douglas i min garage. Den dejlige tid som ”Biker” 
sluttede den 27.oktober 2014, da jeg sendte min Douglas til Tjekkiet, idet jeg havde solgt den til et lille 
museum der – Det var en trist dag.   
 

Firmaet Douglas var beliggende i Kingswood i England. 
Historien om firmaet Douglas skildrer ikke en virksomhed, der lignede de andre engelske konventionelle 
motorcykelfirmaer. Firmaet, der var ejet af familien Douglas, valgte mange gange sin egen stil.  
Kendetegnet for Douglasfabrikkens motorer er den tocylindrede vandretliggende boksermotor.  
Deres layout vakte interesse ved mange konkurrenter, som Indian, Harley Davidson, BMW, m.fl., ikke mindst 
den vandretliggende boksermotor var interessant. Her nogle af de første motorer – t.v. en prototype. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herunder 2 modeller begge med de 2 vandretliggende cylindre placeret på langs i stellet. Denne placering 
brugte firmaet i flere år, inden cylindrene blev placeret på tværs i stellet. På billederne ses endvidere 
remtrækket til baghjulet og det store svinghjul 

 
T.v.: En af de 
første motor-
cykler – en årg. 
1907. 
 
T.h.: En 340 
ccm model D 

fra 1910.. 
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KLUBBENS NAVN: VESTJYSK MOTORVETERAN KLUB, 
FORKORTET VMK. 

KLUBBENS ADRESSE: FORMANDENS ADRESSE
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alle bekendt. Det var en motorcykel, der blev produceret i England fra 1907 til 1957. I mine drengeår i 
Sønderjylland købte min motorcykelinteresserede far en Douglas motorcykel i slutningen af 1940’erne, det 
var en spændende maskine for en dreng med en spirende interesse for teknik. 
Det er nok mødet med denne sjove motorcykel. der mange år efter ved et besøg hos motorcykelforhandler 
Mors Bikes i Lindved fik mig til at købe en udstillet Douglas Mk.5 årgang 1951. Den havde et rørstel, 
teleskopforgaffel og en speciel baghjulsaffjedring. Systemet var baseret på en svingende baggaffel af U-form 
lejret med bronzebøsninger i stellet umiddelbart bagved gearkassens udgående drev (se billedet herunder)                                                                          

 
Motorcyklen havde en vandretliggende tocylindret boksermotor på 350 ccm placeret på tværs i stellet. Kraft-
overføringen til baghjulet skete ved kædetræk. 
Det var en spændende motorcykel.  Med min fremskredne alder var den betydeligt lettere at manøvrere med 
sammenlignet med de BMW motorcykler, jeg har haft, men det var selvfølgelig også en mindre maskine.  
Som motorcyklist har jeg haft Ariel, AJS, BMW (3 stk.) og Douglas i min garage. Den dejlige tid som ”Biker” 
sluttede den 27.oktober 2014, da jeg sendte min Douglas til Tjekkiet, idet jeg havde solgt den til et lille 
museum der – Det var en trist dag.   
 

Firmaet Douglas var beliggende i Kingswood i England. 
Historien om firmaet Douglas skildrer ikke en virksomhed, der lignede de andre engelske konventionelle 
motorcykelfirmaer. Firmaet, der var ejet af familien Douglas, valgte mange gange sin egen stil.  
Kendetegnet for Douglasfabrikkens motorer er den tocylindrede vandretliggende boksermotor.  
Deres layout vakte interesse ved mange konkurrenter, som Indian, Harley Davidson, BMW, m.fl., ikke mindst 
den vandretliggende boksermotor var interessant. Her nogle af de første motorer – t.v. en prototype. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herunder 2 modeller begge med de 2 vandretliggende cylindre placeret på langs i stellet. Denne placering 
brugte firmaet i flere år, inden cylindrene blev placeret på tværs i stellet. På billederne ses endvidere 
remtrækket til baghjulet og det store svinghjul 
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ccm model D 
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Motorcyklen havde en vigtig rolle i de allieredes sejr i første verdenskrig, også disse ordonnanser på 
Douglas maskiner.       

 
T.v.: I 1913 kom de luxe model R  med en vippe fodkobling.  
 
Douglas motorcyklerne deltog 
i mange internationale løb, 
eks. Isle of Man TT løb, og 
senere veteranløb. Her i 
landet har Douglas deltaget i 
flere krævende løb, eks. det 
årlige løb for veteranmotor-
cykler København – Skagen. 

T.h.: En deltager fra København–Skagen løbet i 2014.  
 
Under den første verdenskrig var Douglas en af 
hovedleverandørerne til det engelske militær. Ved afslutningen af 
krigen havde Douglas produceret bl.a. 70.000 motorcykler til det engelske militær. 
I flere år havde Douglas motorcyklerne, som nævnt, motoren liggende med cylindrene i længderetningen i 
stellet, og transmissionen til baghjulet var et kædetræk. I 1934 kom der en 500 ccm model. Den tocylindrede 
boksermotor var placeret på tværs i stellet, gearkassen var sammenbygget med motoren i én blok, og 
kraftoverføringen til baghjulet skete ved en kardanaksel 
Douglas producerede modeller i forskellige størrelser. Det var maskiner med eks. cylindervolumen på 148 
ccm. 248 ccm, 348 ccm, 498 ccm, 598 ccm. I 1934 præsenteredes en 500 ccm model – jubilæumsmodellen. 
Den tocylindrede boksermotor var her placeret på tværs i stellet, og gearkassen var sammenbygget med 
motoren i een blok. Kraftoverføringen skete ved en kardanaksel.  

På grund af store økonomiske problemer kom 
modellen ikke på markedet. Nogle år senere ophørte 
fabrikkens motorcykelproduktion helt, og den blev først 
genoptaget i slutningen af anden verdenskrig.  
 
T.v.: Den første model efter den anden verdens-
krig, en T35 på 350 ccm. 
Nederst t.v.: En 500 ccm prototype fra 1952. 
Nederst t.h.: Douglas Mk. 5 årgang 1950. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T.v.: En flot firecylindret maskin e(en dobbelt ”Fly 
motor”) opbygget af en Douglas entusiast.. Kom 
desværre ikke i produktion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      T.h.: Slutkontrol på båndet..                                                            båndet. 
 
 
T.v.: Den sidste – men bedste model - 
Douglas Dragonfly Mdke r 6 (
præsenteredes i 1955), var forsynet med 
en Earls forgaffel og en baghjuls-
affjedring med svinggaffel og stød-
dæmpere. 
Modellen tiltalte mig, og jeg var i for-
handling om et køb af en sådan skøn 
maskine, desværre førte forhandlinger-
ne ikke til et køb, hvilket jeg efter-
følgende har ærgret mig over. 

 
Det var et bredt og omfattende modelprogram af motorcykler Douglas gennem 50 år leverede, men huskes 
skal at firmaet også producerede truck’s, pumpeanlæg, generatorer, stationære motorer, bilmotorer og 
gearkasser, specialbiler, motorer til mindre fly, o.m.a... 

 
T.v.: Et af de mere specielle og spændende projekter fra 
Douglas var prototypen af et køretøj -. en ”dynasphere” fra 1932  
Ved motorcykelproduktionens ophør 
i 1957, levede firmanavnet videre 
som en del af the Westinghouse 
Group. Firmaet stod nu for import af 
mindre Gilera motorcykler fra Italien, 
og leverede også ind i 1980’erne 
Vespa scootere og knallerter.  
 
Hvis indlægget her har skærpet 
interessen vedrørende Douglas, kan 
mere viden fås på: 
www.douglasmotorcycles.co.uk 
..               
Endelig er der en klub for Douglas 
ryttere, som jeg efter flere års 
medlemskab kan anbefale. 
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Tur til Bremen Classic Motorshow  

den 3. februar 2019 

Jeg og 2 andre mænd kørte til Bremen sønda g den
3.2.2019 for at se Classic messen. Vi startede søndag 
morgen kl. 5.30 fra Bramming og havde så ca. 420 km 
foran os. Det var fint vejr og ingen andre end os på vejen 
de første par timer.  Vi ankom til Messen kl. 9.45 og kunne 
holde lige uden for an. Parkering koster 9 eruo.  

Det er en god ide at besøge messen om søndagen, da det 
er meget lettere at komme til for andre folk. Vi mødte bl.a. 
Søren Sørensen (Læborg Autohandel) der kunne fortælle ,
at der fredag og især om lørdagen var rigtig mange folk på 
messen. Han havde desuden fået solgt 2 biler på messen. 

Indgangs billetten blev købt for 16 euro og så var det bare 
ind og se på alle stumperne og bilerne. 

Der er rigtig mange stumper, nok mest til de tyske biler. 
Der er både nye og gamle dele. 

Det var 17 år der var messe i Bremen med godt 41.000 
besøgende i de 3 dage og 677 udstillere. 

Der er rigtig mange biler at se på også nogle vi ikke ser i 
DK. Der er hvert år et tema og i år var det filmbiler, hvor 
bilerne var udstillet og så kunne man se filmen der b lev
vist bag ved bilerne. 

Da sulten meldte sig gik vi op på 1 sal i en af hallerne hvor 
der er en stor cafe, så der var muligheder for at få tanket 
op. 

Ved ca. kl. 17 var vi ”mætte” af indtryk og kørte hjemad. V i
var i Bramming igen ca. kl. 22.00. 

Det var en god lang dag, som jeg kan anbefale andre 
næste år. Vi var ikke i kø nogle steder på messen heller 
ikke til middag eller ved indgang.  

Skridttælleren viser 10.000 skridt, så jeg kunne godt 
mærke det i benene dagen efter. Se mere på 
www.bremenClassic Motershow. 

Tekst & fotos: Frants - medlem 209 
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DOUGLAS

MERE DOUGLAS:  En af datidens kendte motormænd, Skræddermester Niels Christensen, deltog aktivt i alle 
6 Fanø Motorløb. I 1919, 1920, 1921 & 1922 på DOUGLAS, i 1922 både på sin DOUGLAS og i en lånt BUGATTI.   
I løbene 1923 & 1924 kørte han ‘kun’ i BUGATTI type 22, som han i mellemtiden havde købt. Derved fik han tilnav-
net BUGATTI-Skrædderen. Her ses han på sin 2¾ hp 350 cc 2 cyl SV 345 cc DOUGLAS på Fanø Strand i 1921.
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ESBJERG VETERANLØB 2019            fotos: John Laursen, Eli M. & Jørgen L, Tekst: Jørgen L.  

Så passede den dystre vejrudsigt alligevel ikke. 
Regnen var forduftet, himlen var lyseblå, og 
kalechen kunne godt pakkes sammen igen! Og den 
kunne forblive nede resten af dagen - trods en ret 
kølig blæst. 
Deltagerne mødte tidligt op på Torvet i Esbjerg. Lidt 
færre end sædvanligt var tilmeldt årets store 
begivenhed i VMK, men det er ikke nødvendigvis 
det størst mulige antal af deltagere, der gør det til 
en god dag og et godt løb. Økonomien er rimeligt 
afpasset efter antallet af deltagere - men vejret 
spiller en mere afgørende rolle.  
Årets statistik viser, at i alt 55 køretøjer (mod  68
sidste år) var tilmeldt. Heraf var 61,8 % VMK-
medlemmer - svarende til 34 stk. Til sammenligning 
var der I 2006 hele 107 køretøjer tilmeldt, heraf 27 
motorcykler.   
Tilfældigt ? - eller er tendensen klar ? Og vil det 
fortsætte sådan ? Ja, det kunne vi godt lide at vide! 
Morgenkaffen og rundstykkerne blev indtaget ude 
og inde på restaurant Dronning Louise, som  
sædvanligt. Løbsmaterialet blev uddelt af Sv.-O. 
Philbert og Else Lind som ‘posedamer’, og alt forløb 
glat og smertefrit. Kun en tilmelding, som var gået 
meget sent igennem, skabte en udfordring - som 
det vist hedder på moderne dansk.  
Efter formandens velkomst tog vores ‘faste 
speaker’, Henrik Vallø, fat på at sende deltagerne 
afsted med en fyldig præsentation af hvert enkelt 
køretøj. Inden 1 time var alle kørt ud mod POST 1.

ESBJERG VETERANLØB 2019

fotos: John Laursen, Eli M. & Jørgen L, Tekst: Jørgen L. 
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POST 1. Vi havde fået en idé 
om, at det kunne være sjovt at 
lave en opgave, hvor man kører 
omkring et hus i en given tid - en 
opgave, som man umuligt kan 
‘google’ sig til. Det var ikke nemt 
at finde en bygning, som er så 
fritliggende, at man kan køre 
rundt om den på fast bund. 
Uden at genere nogen eller 

noget. Enten er der hegn, mure, skure, bede, græsplæner eller andre forhindringer på ruten, og det skulle gerne 
være i østlige udkant af byen, så det lå naturligt på ruten. På Energivej fandt vi frem til JAK WORKWEAR, der var 
som bygget til vores formål - hvad den dog næppe var. Og ikke nok med det: Da vi gik ind på kontoret og spurgte, 
fik vi på mindre end 10 sekunder tilladelse til at lægge vores POST 1 der - herligt! 

Opgaven er i sig selv ret enkel, men det kræver min. 4 mand til at få det til at køre. I praksis var det største problem 
overraskende nok at aflæse stopuret på mobilen i det stærke sollys. Til brug ‘næste gang’ har vi mere gammeldags 
stopure på lager. En enkelt deltager ramte de fastsatte 54 sekunder præcist, men mange var ret tæt på. Uvist om 
man også selv har målt tiden under turen eller ej - der skal en portion held til, når man kun kan se den sidste  ⅓af 
distancen på én gang. Alle kan ikke køre på én gang, men selv med 55 startende køretøjer var ventetiden end da
overskuelig. 

Videre gik turen ud gennem Novrup, syd om Tjæreborg og 
omkring St. Darum, hvorefter ruten delte sig i de lige numre 
mod Bramming og de ulige mod Hunderup - eller var det 
omvendt ?. Ligegyldigt, hvis bare man fulgte sin 
rutebeskrivelse. 
Begge lyskryds i Bramming skulle passeres for at komme 
nord ud ad Gabelsvej, hvor POST 2 havde til huse i 
Bramming Gymnastik- og Idrætsefterskole, nærmere 
betegnet i skolens/Frank Mejers motorcykelværksted. 

Bodil og Frants Enevoldsen tilbød her deltagerne at trække 
et nummer i posen, for derpå at klippe lige så mange cm af 
en papirstrimmel, som det trukne tal viste. En ret enkel 
opgave, hvor ingen blev udsat for fare eller led fysisk 
overlast, og ingen er meldt tilskadekommen med saksen.

Side - 11 -VMK NYT 42. årg. 

ESBJERG VETERANLØB 2019ESBJERG VETERANLØB 2019

Fra Bramming gik turen genn em
Endrup, via Fåborg og videre over 
til Glejbjerg. Et herligt stykke vej, 
som jeg aldrig havde kørt ad, før 
Povl og jeg gennemkørte ruten i 
marts.   
I Glejbjerg havde vi fået husly til 
POST 3 inde i det flotte udstillings- 
og salgslokale hos bilfi rmaet 
HONDA v. Kjeld Thomsen.  

Det var isærligt rart, for netop da vi kom til Glejbjerg, kom hele turens første og eneste dryp på forruden. Og da vi 
skulle køre der fra igen, var det haglvejr. Ikke mange, men store!  

Opgaven var måske lidt ‘nørdet’: Her er 10 billeder af 10 forskellige åbne biler. Og her er 10 skilte med navnene på 
de 10 biler. Hvilket navn hører til hvilket billede? Der skulle kigges godt efter, for det var nok ikke alle, der havde 
hæftet sig særligt ved lige netop disse 10 åbne biler på Veteranmessen i   Fredericia for et par år siden? 
Vagn gav 2 minutter til løsning af opgaven, men kun 4 nåede at få alle 10 bilnavne lagt på de rigtige billeder. Havde 
vi valgt noget nemt, som alle kunne klare, ville ingen miste point. Hvordan skulle vi så kunne fordele alle 
præmierne?, som Peder Nielsen havde samlet ind fra en række sponsorer.
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Næsten stop på ruten var spisepausen på CENTRALHOTE LLET I
HOLSTED. Vi havde hørt meget godt om stedet, og har h arfitgtig gode 
snak- og skriv-sammen under planlægningen, der startede allerede i 
efteråret 2018. Både hotelbygningerne, der er sat fint i stand, atmosfæren 
og buffeten opfyldte virkelig også forventningerne. Der blev båret rigeligt 
mad ind og dertil kunne drikkevarer fås til meget rimelige priser. 
Fadølsanlægget løb tørt undervejs, men værtinde Lone klarede hurtigt at 
få det køreklart igen. Så vi fornemmede, at alle fik en god oplevelse der. 

Turen gik fra Holsted Station videre ad de herlige små veje ned over 
Føvling, Åtte, Nielsbygård, forbi hjortefarmen, til Tobøl og Villebøl, hvor 
POST 4 havde fået husly hos KONGEAA CAMPING, der har hjemme i 
den gamle Villebøl Kro, der engang var Kgl. priviligeret. En kromand 
anlagde i 1850’erne både vejen over engen og broen over Kongeåen og 
havde ret til at opkræve bropenge. Med placeringen lige ved grænsen 
1864-1920 fungerede kroen en årrække også som toldsted.  

Helle og Rud, der passede posten, måtte gerne stilleudstyret op inde i receptionen i den gamle kørestald, men 
foretrak at blive udenfor i det fine vejr, hvor de kunne finde lidt læ. Opgaven bestod i at tage et antal træpinde i en 
spand og lægge dem op i vores special-fremstillede trækasse-render i tæt forlængelse af hinanden, indtil de 

tilsammen har en længde på i alt 78 
centimeter. 

Opgaven er ret enkel og ligetil, men kræver et godt øjemål. Rud kunne berette, at 4-6 stykker fandt de rigtige pinde 
frem til den rigtige kombination og undgik at få streget i pointkortet.  
Kongeaa Camping kvitterede for vores ophold med at sige: Der ingen undskyldning for ikke, at besøge os igen, I 
skal være velkomne en anden gang. Det er altid rart at vide! 
For at komme nord for Kongeåen igen, slog ruten et slag gennem Hjortlund og Gredstedbro, videre til Jernvedlund 
og Sejstrup - for ikke at køre den direkte vej til den sidste POST var nr. 5, som var hos Min KØBMAND i Hunderup. 

Her havde Gretha og Karen fået lov til at slå sig ned med posten inde i selve butikken. Det var fint, da der 
naturligvis var ret længe mellem den første og den sidste bølge af deltagere. Måske kunne posten give købmanden 
lidt ekstra handel - det håber vi var tilfældet - og takker rigtig mange gange for rum til posten. 

Den noget vanskelige opgave på 
stedet bestod i at bedømme/
gætte hvor mange (motor) 
dimser, der var fyldt i et stort 
glas. Gretha og Karen skulle kun 
skrive deltagernes gæt på 
pointkortet, og var ‘lykkeligt 
uvidende’ om resultatet.  

Det rigtige antal, som kun jeg kendte, kan ses nederst på resultatlisten 
næste side.. 

Det var planen, at man skulle være i mål i Darum Fritidscenter fra kl. 15. 
Da vi ankom kl. 14.55 blandt de sidste, oplevede vi en næsten fyldt sal! 
Var der nogen, der havde kørt for hurtigt? - eller sprunget en post eller to over? - kørt hjem? Måske havde den 
kolde vind afholdt folk fra at ta’ på skovtur undervejs? Men Anette i Fritidscentret var klar med kaffen i god tid. 
Pointkortene blev afleveret og justeret i forhold til ‘dit skud’ og det korrekte tal 93 fra POST 5. Det medførte ret store 
forskydninger i rækkefølgen, som hurtigt blev lagt, og præmieuddelingen blev begyndelsen til afslutningen på en 
virkelig dejlig dag. Her er alle vinderne i rækkefølge, først 3 x MC - sidst stedfortræderen for trøstpræmien.  
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ESBJERG VETERANLØB 2019 - RESULTATER iflg. afleverede pointkort. 

Placering    Antal point streget     Start nr.      Navn   Mærke 

A. Motorcykler: 

1   18 06      Kenny Schwartz BMW R100R  1975  
2   42 03      Frank Mejer  Morgan Threewheeler MX4  1934 
3   46        20      Peder Hejn  Nimbus m. sidevogn 1939 
4   59 38      Villy Andersen Nimbus Special m. sidevogn 1947 
5   59 27      Erling Pedersen Honda VF 750   1988 
6   60 34      John Olsen  (i bil)   - 

B. Biler 

01                          19 15      Orla Jensen Mercedes-Benz 450 SL 1972 
02   20 50      John Hansen Opel GT  1970 
03   21 48      Kurt Smidt Kristensen VW 1200 Type 1  1965  
04   23 53      Hans Ejgil Holst Citroen 2CV  1987 
05   26 25      Jonathan Madden MG MGB Roadster  1973 
06   29 52      Jørgen Kelstrup Volvo 544 B 18  1963 
07   31 55      Erik Husted  NSU RO 80  1975 
08   34 21      Tomas Aarestrup Alfa Romeo 2000 Spider 1980 
09   35 14      Peter Sørensen Triumph TR6  1970 
10   35 12      Henning Buurgaard MG TF  1954 
11   36 39      Leif Arentsen MG TD   1953 
12   36 30      Kurt Bering Sørensen Jaguar Mk II  1960 
13   36 32      Johannes Simonsen  Mercedes-Benz 230 SL Pagode 1967 
14   38 45      Lars Husum      Austin A 30  1954 
15   38 47      Leif Andersen MG MGA  1958 
16   39 36      Kjeld Larsen   Chevrolet Corvette  1982 
17   40 09      Bjarne Laursen Fiat 124 Spider  1972 
18   40 02      Henry Schmidt Hansen Volvo Amazon  1970 
19   40 46      Christian Enghave      Chevrolet Corvette C4 TPI L98 1990 
20   41 11      Hans Hansen MG MGB  1972 
21   41 13      Hans Thomsen Ford Thunderbird  1974 
22   42 05      Lars Thulin  Austin Healey MkIII BJ8 1967 
23   43                       10      Rud Christensen Mercedes-Benz 500 SL 1986 
24   44 24      Niels Christensen Mercedes-Benz 280 SL 1970 
25   45 31      Chr. Søndergaard Ford Popular   1954 
26   45 13      Bent Nørregaard/Finn Schelde  Cadillac De Ville Convertible 1959 
27   47 04      Kristian Jensen Mercedes-Benz Pagode W 113 1965 
28   48 26      Peder Nielsen Mercedes-Benz  1989 
29   50 54      Michael Pahus Renault 6   1972 
30   51 51      Jørgen Bojsen Opel Olympia Rekord 1500 1953 
31   53 43      Finn Simony  Citroen Dyane 6  1979 
32   53 35      Anette Frandsen MG Midget   1962 
33   55 01      Jan Bloch Jensen VW Cabriolet 1300 1968 
34   57 37      Jørgen Finn Jensen MG MGA  1960 
35   60 18      Kristian Mogensen MG MGB Roadster 1968 
36   61 16      Palle Hansen Ford Mustang  1966 
37   63 19      Jens Aksel Vilhelmsen VW 1300 type 1  1966 
38   64 40      Hardy Christensen BMW 728 I   1981 
39   65 42      Leonhard Lykke Schmidt Mercedes-Benz 350 SL 1972 
40   66 22      Thorne Jensen Volvo PV 544  1962 
41   66 33      Eli Mortensen Ford Escort Mk1  1974 
42   68 17      Bent Gissel  Cadillac  - 
43   73 41      Ole Hansen  Mercedes-Benz 450 1973 
44   74 23.     Hans Melgaard Volvo 262C Bertone 1980 

Øvrige deltagere har ikke afleveret klippekort. 

Glasset på POST 5 med (motor)dimser indeholdt 93 stk.  De nærmeste gæt var 91 og 95 stk. - det fjerneste 500 stk. 

    

    

ESBJERG VETERANLØB 2019

KREATIVITET ER NOGET SOM 
MENNESKER HAR, FORDI DE 
MESTRER DET OMRÅDE DE 
ARBEJDER MED !! 

Et passende forord til MG klubben og VMKLUBs fælles 
træf hos HOT ROD EQUIPMENT, alias Carsten 
Hedegård, Grønningen 5b Bramming. 
 Carsten praktiserer lavt hieraki, med tillid og åben og 
ærlig dialog, både hvad angår medarbejdere og kunder. 
Mængden af arbejdsopgaver indikerer så også at 
konceptet virker. 

HJULET !!  Det forjættede hjul, som kan trylle de floteste kurver frem. Engelsk hjul, kært barn har mange navne, 
kald det hvad du vil; Men det er eet af Carstens mange nøgler, til at renovere i ordets bedste forstand. Med dette 
værktøj kan man køre hjørner ud, altså kuple/strække/runde karrosseriplade.  

Før i tiden, hvor man kunne hjemkøbe biler og 
lastvogne, kun med et forbrædt, var der meget 
håndarbejde, inden slagteren eller bageren 
kunne få sin varevogn, aldeles som han 
ønskede, for ikke at snakke om busser og 
lastvogne. Tænk på hvilket håndelag det 
krævede, når karrosseribyggeren, (udgået fag), 
skulle lave et førerhushjørne, og bagefter eet 
akkurat magen til, spejlvendt, i den anden side. 

En ny og nok en god måde at holde klubaften 
på, da der var noget for enhver smag, idet 
b rugskuns t -bu t i kken også va r åben . 
Programmet var mættet, grænsende til 
presset, pga den store og næsten umættelige 
interesse for aftenens emne. 
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ESBJERG VETERANLØB 2019 - RESULTATER iflg. afleverede pointkort. 
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Bagefter kørte vi så til Esbjerg, hvor der var stillet an 
med det helt store kaffebord i VMK-klublokalet, som 
vore egne VMK/MG-damer Anette, Annalisa og Else 
havde stillet an med masser af godt brød og kage. Og 
så blev der kommunikeret både pip, muh og øf, alt ad 
libitum, tilsat billeder fra et stort MG-træf i Rendsburg. 

SOM pladesmed med stor historisk interesse, bombarderede jeg Carsten med spørgsmål, og her er hans svar: 

JEG er født og opvokset i Bramming, hvor min far havde autoværksted, hvor jeg altid var fast inventar. Tror jeg har 
haft alle børnestørrelser i kedeldragt, hvor min mor syede div. (seje automobilia badges, og beskidt det blev jeg. :-)  
Min første totalrestaurering på egen hånd, stod færdig da jeg var 15 år, (Volvo Amazon 121 Quick), herefter havde 
jeg hele tiden et projekt i gang. Efter folkeskolen tog jeg på handelsskole i Ribe, et forsøg fra mine forældre, på at 
få mig væk fra bilbranchen, idet de ikke mente at de var fremtid i det. Hjertet bankede dog for bilerne, der var ikke 
at gøre, og efter skoleåret, startede jeg i lære hos Bent Tønder autoopretning i Bramming. Som svend fik jeg 
arbejde hos Peter Rasmussen, Gørding karrosseriværksted, hvor interessen for veteranbiler blev om muligt endnu 
større. Der var altid eet eller flere veteranprojekter i gang. Det var en god tid, hvor jeg stiftede bekendtskab med 
div. eksotiske mærker. Dog, som ung ved man alt, og har en verden som skal udfordres, så efter min tid i Gørding, 
arbejdede jeg med hverdags og nyttebiler, først hos Storgård biler Bramming, og herefter en lang årrække som 
værkfører på pladeværkstedet hos Louis Lund, Toyota i Ribe. Alle årene dog med veteran og specialbiler på 
sidelinien, og i 2004 startede jeg firmaet Danish hot rod equipment, sideløbende med mit arbejde hos Toyo ta. I
2014 fik min dejlige kone så endelig overtalt mig til at 
tage fuldtidsspringet, og tak for en rejse det har været, 
siden vi er gået fra enkeltmandsvirksomhed, til i dag at 
være otte dygtige og håndplukkede medarbejdere, 
allemed passion og speciale for veteran og 
specialbiler. Et priviligeret liv, hvor hobby og arbejde 
går i eet. Jeg har gennem tiden restaureret mange 
forskellige mærker og modeller. For mig har det altid 
været kærlighed til dem, og en dyb interesse for deres 
finurligheder hver især. Jeg brænder for at gøre en 
forskel.   Carsten. 

Tak for en meget oplysende aften, hvor vi fik indblik i 
reparationernes mekka, ja selve begrebet renovering, 
udført i et så rent og pænt værksted, som jeg ikke har 
oplevet, siden vi var på besøg på flyvestation 
Skrydstrup. 

PS.  Her er så noget til kalenderen !!     
TRÆF 1. søndag i måneden indtil 7. 10.   Det er fra kl 
10, og tag gerne lillemor med, for brugskunstbutikken 
(Rosengård living) på samme adr  Grønningen 5b 
6740 Bramming, vil også være åben.  

Medlem nr 85 Eli.

HOT ROD
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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

Side - 19 -

                                                                      GARAGESNAK 

HJÆLP !!  Jeg skal køre min nevø, han skal giftes. Lån eller køb af pynt til bryllupskørsel !!  
Hvad gør jeg ved det ?? 

HOT Rod turen:  Ikke fordi at det er hjernen der gør mig platfodet; Men DET her er noget jeg 
kan bedømme.  Nørderi ??  Nej det er explicit håndværk, hvor hovedet i den grad er med, 
simpelt hen. Sagt af en mand med 55 års erfaring i faget. 

PGA databeskyttelsesloven skal vi ikke bruge blinklyset mere. Det rager ikke andre, hvor vi 
skal hen. 

LØSNINGER af opgaverne i sidste nr er:  100 milloner i 60 år, og, Motorcyklen vejer 150 kg. 

DET 110 år gamle ærkebritiske mærke, MORGAN, er nu kontrolleret af et italiensk selskab. 
Det var et af de sidste bilfirmaer tilbage i England, hvor der var britiske ejere bag. 

JEG søgte en co-pilot til Esbjerg Veteranløb, og fik et svar:  Jeg er 27 år, for tiden desværre  
i fængsel. Altid ærlig. Mig ved du altid hvor du har. 

OVERVEJER du boligskift ?  Søg på ( Debelvej 201 Outrup ), og se hvad du får for under 
850.000 kr. Lidt af et paradis for folk med hang til ældre køretøjer, Det er Finn Steppings 
gård. 

JOBANNONCE:  Pladesmed søges til autoværksted. Vi forhandler HONDA og DAIHATSU; 
Men laver skader på alle mærker.  

JEG skriver for at spilde din tid. Bladet: Må gerne være et lokumsblad, der kan give 
underholdning, hvor der samtidig er fare for at få noget viden. Er vi for passive i vores 
nyhedsdækning ?? 

DESVÆRRE et hår i suppen. MG-klubben skylder kvajebajere. Kludder i deres annoncering 
skabte forvirring.. Ved ikke om Theresa May også er indblandet her. - Og til vore egne 
medlemmer: Det er det sorte der er bogstaverne.  :-)  Altså en deadline for tilmelding, er en 
deadline. Når man det ikke, kan man selvfølgelig ikke komme med. Når det så er sagt, vil jeg 
foreslå at arrangører i fremtiden, og hvor det er muligt, opretter en venteliste/reserveliste, 
for det tilfælde at der kommer afbud. Systemet kendes fra Karensminde. 

VI er hverken tryllekunstnere eller tankelæsere. Vi bliver ikke ligefrem overperformet 
angående indsendte indlæg til bladet. Bliv en del af den gode stemning. Har vi nogen, som 
kan fremstille en krydsogtværs om gamle køretøjer??  - eller måske et par tegninger?? 

Medlem nr 85 Eli 
———————————————————————————————————————————————— 

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 / 20266614 
eller mail til formand@vmklub.dk

GARAGESNAK
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TAK til præmiesponsorer til Esbjerg Veteranløb 2019:
 

BILTEMA    
JYSKE BANK  
1-2-3 BENZIN   
DANSKE BANK  
ESBJERG CITY  
AHLMANN DÆK  
VALLØ HÅRPLEJE 
NØRREVOLD AUTO  
FRØS SPAREKASSE 
HAVNENS FISKEHUS  
DWA  VVS & BLIK A/S  
BENT  PEDERSEN AS  
SADOLIN FARVELAND  
TOYOTA - LOUIS LUND  
SPAR NORD ESBJERG    
LÆBORG AUTOHANDEL    
AUTOCENTRALEN ESBJERG 
FREDDY PEDERSEN, HAVNEN   
SYDVESTJYSK PELSDYRFODER 



Side - 20 -

1934

VMK NYT 42. årg. Side - 21 -

   

 

 

INVITATION

 
 
 
 

INVITATION

 Nr. 311. Maj 2019



Side - 22 -

BYBILLEDER

VMK NYT 42. årg. Side - 23 -

STØT VORES ANNONCØRER
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Torvet i Esbjerg - set på et ældre postkort og nu.                 ved Jørgen Lind 

 Torvegade i Esbjerg - det stykke fra Borgergade ned mod Kongensgade og Torvet med Tinghuset helt i 
baggrunden. Billedet er taget ved middagstid en solrig dag i første halvdel af 1950’erne. Etageejendom-
men til venstre i billedet rummede bl.a. en cigarhandel og den næste, lavere bygning PALMEHAVEN og i 
den store hjørnebygning ved Kongensgade holdt Handelsbanken På den modsatte side lå den den gamle 
AP’s Vinstue. Begrebet ‘cykel-gader’ var endnu ikke opfundet i Esbjerg Kommune, alligevel er de fleste 
køretøjer cykler. I den østre side holder en CHEVROLET STYLELINE ca. 1952 (ulovligt?) parkeret, lige før 
Kongensgade kører en VESPA scooter. På Torvet kører en ca. 1954 VAUXHALL VELOX (stor bagrude).  

 Torvegade i Esbjerg er nu blevet til ‘allé’med lygtepæle, der fører fra Musikhuset til Torvet - eller omvendt. 
Bygninger til venstre med Den Jyske Sparekasse og Jensens Bøfhus er nye, mens facade-moderniserin-
gen på den markante gamle bankbygning med Matas har gjort den ligegyldig. Bygningerne til højre har nu 
andre funktioner, men fremtræder formmæssigt herligt uændrede. På strækningen fra Borgergade  er der 
Gågade Zone - Kun indkørsel med politiets tilladelse - Cykling tilladt alle dage 18-09.  Før starten af ES-
BJERG VETERANLØB 2019 var der flere kørende end gående, for arrangørerne havde opnået politiets 
tilladelse til indkørsel, så den lille røde MG MIDGET fra 1962 kører faktisk helt lovligt ind i Torvegade (!)
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Kongensgade kører en VESPA scooter. På Torvet kører en ca. 1954 VAUXHALL VELOX (stor bagrude).  

 Torvegade i Esbjerg er nu blevet til ‘allé’med lygtepæle, der fører fra Musikhuset til Torvet - eller omvendt. 
Bygninger til venstre med Den Jyske Sparekasse og Jensens Bøfhus er nye, mens facade-moderniserin-
gen på den markante gamle bankbygning med Matas har gjort den ligegyldig. Bygningerne til højre har nu 
andre funktioner, men fremtræder formmæssigt herligt uændrede. På strækningen fra Borgergade  er der 
Gågade Zone - Kun indkørsel med politiets tilladelse - Cykling tilladt alle dage 18-09.  Før starten af ES-
BJERG VETERANLØB 2019 var der flere kørende end gående, for arrangørerne havde opnået politiets 
tilladelse til indkørsel, så den lille røde MG MIDGET fra 1962 kører faktisk helt lovligt ind i Torvegade (!)
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