
Nr. 314, 42. årg. november 2019 

NSU Ro 80 - tidløst design. 

1934



-Meddele adresseændring samt ændringer til køretøjsregistret til 
Pia Jørgensen, Nymindegabvej 121, 6855 Outrup, tlf. 21661217
mail: kasserer@vmklub.dk

Side - 2 -VMK NYT 42. årg. 

INFO - SIDEN

BESTYRELSEN:                                                               

Næstformand:

Kontaktudvalg
Løbs- og turudvalg

Thomas Nielsen
Højvangs Alle 71

6700 Esbjerg
2142 1342

naestformand@vmklub.dk

Kasserer:

Regnskab
Medlems- og køretøjsregistrering

Pia Jørgensen
Nymindegabvej 121

6855 Outrup
2166 1217

kasserer@vmklub.dk

Klubmester:

Klublokale
Løbs- og turudvalg

Povl Elkjær
     Solbærvej 10 

    6715 Esbjerg N 
4081 3124 

klubmester@vmklub.dk

Bestyrelsesmedlem 1

Løbs- og turudvalg

Axel Hesel
Morbærlunden 42

6705 Esbjerg Ø
 4051 2226 

bestyrelsesmedlem_1@vmklub.dk

Suppleant: Johannes Frandsen
Lilbækvej 2

6715 Esbjerg N
2237 2201

suppleant@vmklub.dk

Grafiker:
(ikke i bestyrelsen)

Kenny Hansen-Schwartz
Baggesens Alle 13

6700 Esbjerg
4082 2855

kenny@lumaprint.dk

Bibliotek:
(ikke i bestyrelsen)

Kjeld Kristensen
Solbærvej 11

6715 Esbjerg N.
4025 7868

kjk@kristensen.mail.dk

Formand:
Overordnet ansvar for VMK
Ansvarsh. redaktør, 
Bladudvalg
Løbs- og turudvalg

Jørgen Lind
Edelsvej 30

6700 Esbjerg 
2016 6614

formand@vmklub.dk

Webmaster:
(ikke i bestyrelsen)

Per Finderup Nielsen
Frejasvej 72
6840 Oksbøl

2122 3930
webmaster@vmklub.dk

Sekretær:

Sekretær, Referent, Fotograf

Frants Enevoldsen
Sportsvej 8

6740 Bramming
2527 6909

sekretaer@vmklub.dk

Bestyrelsesmedlem 2

Bladudvalg

Brian Sten Jensen
Østparken 73
6840 Oksbøl

bestyrelsesmedlem_2@vmklub.dk
2614 1179

(ikke i bestyrelsen)

Bladudvalg

Eli Mortensen
Rønnevej 12

6710Esbjerg V
2820 1342

eliem12@hotmail.com

1934

 å0 r4

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: 

7. november  kl.19:30 i klublokalet VMK: Ordinært klubmøde. 

21. november  kl.19:30 i klublokalet VMK: Billed- og filmaften: 
GOODWOOD REVIVAL - en billedserie, 
undtagelsesvis ikke om alle race'ne og racerne, men 
om alle de folk, der skaber hele stemningen under 
arrangementet - også egnet for damer! Se annonce s. 
5 og på hjemmesiden. 

5. december  kl.19:30 i klublokalet VMK: JULESJOV med 
æbleskiver, pladespil, lotteri og hygge. 

2. januar  kl.19:30 i klublokalet VMK: Ordinært klubmøde. 

2020: 

16. januar  kl.19:30 i klublokalet VMK: Billed- og filmaften. 

Deadline til næste VMK blad er 1. januar 2020

HUSK AT:

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

Forsidebilledet: 
NSU Ro 80 - tidløst design. 
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tekst og fotos: Jørgen Lind  

Et besøg hos VMK-medlem Rud Christensen, Endrup, 
for at bese hans samling af biler havde ligget ‘i luften’ 
et stykke tid, inden det så blev endeligt aftalt til at finde 
sted torsdag d. 5. september - desværre for sent til at 
det kunne nå at annonceres i VMK NYT nr. 312 i juli, 
så også det måtte ‘nøjes’ med at lægges på 
hjemmesiden.  
Besøget var ikke på Ruds egen adresse i Endrup, men 
på søn Jespers ejendom i Nørre Grisbæk lidt østligere, 
hvor der var plads til at opføre en stor flot hal, så de to 
generationer kan have deres veteran- og klassiske 
køretøjer stående under ualmindeligt gode forhold.  

VMK har sit udmærkede klublokale i kælderen i 
Gjesing, men det er forfriskende herligt, når et 
klubmøde på den måde kan holdes eksternt. Det har 
også vakt stor interesse, så omkring 30-40 medlemmer 
- flere med damer - var mødt op denne aften.  
Må vi Iøvrigt ikke have lov til her at understrege, at vore 
damer også er velkomne til at være med til de ordinære 
klubmøder og til alle de andre arrangementer i VMK - 
som det er almindeligt i andre bil/motorklubber, jeg 
kender noget til. 

Bemærk lige stolene og sofaerne i hallens hyggehjørne. De røde stole er forholdsvis ‘almindelige møbler’, mens de 
2 sofaer er bygget ind i bagenden fra en bil. Ja, men fra hvilken bil? Er det mon rigtigt, når jeg mener at genkende 
dem fra MORRIS OXFORD Series III fra 1956-1959 (t.v.), som havde fået klistret en slags halefinner på den ret 

klumpede bagdel fra den foregående 
OXFORD-model Series II 1954-56. Eller 
stammer de snarere fra den indiske  udgave 
af OXFORD HINDUSTAN AMBASSADOR, 
som blev produceret gennem 55-56 år fra 
1958 til 2014! (t.h.) 
Alle bilerne i Ruds samling er i virkelig fin 
stand. Der er tre VOLVO AMAZON, tre 
MERCEDES-BENZ i forskellige udgaver: en 
219, en 280 SL og en 500 SL, to forskellige 

CHEVROLET V8’er fra 1950’erne, en FORD A Coupé, en VW ‘BRILLE-model’, en MORRIS MINOR, en MINI 
Pickup, en VW T1 Camper og sidst (og mindst) en BMW ISETTA kabinescooter. Har jeg husket dem alle? 
En række fine knallerter - jeg talte til 10 - der stod på et rødt gulvtæppe var søn Jespers bidrag til samlingen.   
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SEPTEMBER 2019 

GOODWOOD REVIVAL er en 3-dages festival, der afholdes i en romantisk 
tidsånd med genoplevelsen af 1950- og 60’erne, hvor GOODWOOD 
MOTOR RACING CIRCIUIT var UK’s førende motorbane… 

Jørgen har samlet en særlig billedserie til denne aften. Undtagelsesvis  er
det ikke fotos af alle race’ene og racerne , men af hele den stemning, som 
250.000 tilskuere, racerkørere, officials, mekanikere, karrusel-ejere, 
honoratiores, swing- og rock n’ roll-dansere, piloter, pub-keepere, statister, 
pin-up’ere, gøglere, programsælgere, taxi-girls, handlende, menige og 
majorer, reportere, musikere, pastry-sellers, mods & rockers og alle de 
andre medvirkende i deres flotte og tidstypiske på- og udklædninger 
tilsammen danner i verdens største og flotteste festival af sin art.  

Torsdag d. 21. nov.  2019 kl. 19.30 i klublokalet - 

Hvorfor var det nu, at de to dér lige havde valgt at klemme sig ind i den absolut mindste bil i hele hallen?  
Nå, Frank fik dem reddet ud af kabinen igen… 

Da der var snakket om de enkelte modeller, hørt om deres historie og studeret helt ned i detaljerne, set på alle 
skiltene på væggene og de øvrige spændende ting i hallen, blev der budt på kaffe og kage. Der var dækket op ved 

tre borde ned midt i hallen plus ved tre små runde borde inde på 
‘skakbrædtet’. Ved hjælp af ekstra klapstole, ølkasser m.v. blev der 
fremtryllet siddepladser til alle. Der var rum til meget snak under loftet i 
den store hal - og det blev der også brug for. Det ville være fint, om vi kan 
holde flere klubmøder på denne måde? Men ikke mange kan fremvise så 
meget i så flotte omgivelser. Mindre kan også gøre det, så sig bare til… 
Vi kunne kun kvittere til Rud for en god aften med en beskeden gave. 

Side - 5 -

GOODWOOD REVIVAL 
- OGSÅ FOR DAMER
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tekst og fotos: Jørgen Lind  

Historisk Dyrskue og Veteranstævne på Museumscenter Karensminde plejer at 
tiltrække mange VMK-medlemmer, både som udstillere og som besøgende.  
2019 blev ingen undtagelse, selv om vejrudsigten sikkert har holdt flere hjemme.  
Der kom da også byger på vej der til, men ellers viste vejret sig fra den pænere side, mens stævnet stod på. 

Var der ikke færre dyr, end der plejer at være? Måske. Man kunne også 
læse sig til, at det er svært at videreføre den jyske hesterace - de er 
efterhånden alle for nært beslægtet med hinanden. Godt, det trods alt 
‘kun’ gælder hestene. Jyder er min favorit race. 
Var der mangel på dyr, så var der til gengæld mange NIMBUS - med og 
uden sidevogn. Af englænderne var der enkelte AJS og ARIEL, nogle 
BSA og TRIUMPH + en TRIBSA, som er en TRIUMPH-motor i et BSA-
stel. Selv om de to mærker/fabrikker vel havde samme ejerskab, var det 
ikke dem, der stod for denne blanding, som ellers kun ses i hjemlandet 
UK. HONDA var repræsenteret med en halv snes, og SUZUKI med en 
enkelt. Af tyske mærker sås nogle BMW og NSU samt en KREIDLER, 
og af russiske nogle DNEPR med sidevogn. Men lige som med dyrene - 
var der ikke færre mc, end der plejer at være? Er det vejrudsigten igen? 

Det var som altid spændende  at gå
marken igennem og se de udstillede 
biler. Dér kom en norsk SUNBEAM Mk III 
fra 1957 kørende, dér holdt Frits fra Als 
med sin WOLSELEY 4/44, dér var 
Michael med sin fine RENAULT 6, og dér 
stod en AUSTIN A 60 ‘FARINA’-
CAMBRIDGE i super-flot stand. 
I ringen så vi først præsentationen af 
kvæget, hvoraf en stor del hører hjemme 
på Karensminde, derefter kom hestene, 
siden hen køretøjerne: knallerter, 
scootere, motorcykler og biler, senere 
traktorer og til sidst Broholmer- og Dansk 
spids-hunde. 
Alle de ‘optrædende’ i ringen bliver 
præsenteret af speakeren, der læser 
hovedtrækkene op fra datakortene. Men 
det er ikke alle deltagere, der har lyst til 
at tage turen rundt i ringen.  

Der er stor bredde i veteranerne, 
med en FORD model T 1914 som 
den ældste, over en BUICK 1923 
til nogle ret få 1930’er biler og mc.  
I den anden ende ses rigtig 
mange biler i årgange op i 1970- 
og 1980’erne.  
Jo, veteranerne bliver yngre -   
i takt med at vi bliver ældre… 
Det må vi bare vænne os til! 
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I 1873 etablerede en tysker ved navn Christian Schmidt ”Mechanische Werkstätte 
zur Herstellung von Strickmaschinen”. I 1880 flyttede han fabrikken til Neckarsulm i 
det nordlige  Baden-Württemberg. I 1886 begyndte firmaet at producere 
væltepeteren ‘Germania’, men gik hurtigt over til ‘almindelige’ cykler, som gik ind i 
produktionen i stedet for symaskiner. Også omkring den tid tog virksomheden 
navnet NSU, der er dannet af bogstaver fra hjembyen NeckarSUlm.  
Den første motorcykel kom fra NSU i 1901 og den første bil i 1905. Et forsøg på at 
være med i storproduktion af biler endte i 1932 med at man måtte sælge en nyligt 
opført fabrik til FIAT, der så samlede NSU-Fiat-biler modeller dér til det tyske 
marked, fra 1957 under mærkenavnet NECKAR. 
Under 2. verdenskrig producerede NSU kun nogle mindre militære køretøjer, men i december 1946 genoptog 
virksomheden fremstillingen af cykler og motorcykler i førkrigs-design. I 1955 var NSU den største 
motorcykelproducent i verden. I marts 1958 gik NSU igen ind på bilmarkedet med lanceringen af den lille PRINZ. 
Motorcykelproduktionen fortsatte indtil 1968. 
I 1924 opfandt en tysker ved navn Felix Wankel princippet til en rotationsmotor. Af forskellige årsager fik han ikke 
videreudviklet motoren før i begyndelsen af 1950’erne. Ved at lade en trekantet rotor rotere inde i et ellipseformet 
hus, skabtes tre bevægelige forbrændingskamre, uden stempler og ventiler, som i en traditionel stempelmotor.

I 1962 var en tysker ved navn Claus Luthe som bildesigner hos NSU i gang med at overføre nogle design-
elementer  i ‘badekar-stilen’ fra CHEVROLET CORVAIR (t.venstre) til NSU PRINZ (i midten), og i  1964 kom det 
første resultat af samarbejdet mellem disse tre: NSU, WANKEL og LUTHE, nemlig Verdens første Wankel-
motordrevne bil, WANKEL SPIDER (t. højre). En lille 2-dørs cabriolet, som LUTHE havde formgivet på basis af den 
BERTONE-designede NSU SPORT PRINZ Coupé. NSU SPIDER skilte sig ud fra andre biler af lignende type på 
den tid, både med hensyn til design og teknik med den vandkølede, lette og kompakte enkelt-rotor Wankelmotor.

I takt med at den tyske økonomi var i bedring, 
blev NSU interesseret i større biler til 
middelklassen. I 1962 godkendte NSU-
præsident Gerd Stieler von Heydekampf at 
udviklingen af en mellemstor forhjulstrukken 
sedan med selskabets revolutionerende nye 
Wankel motorteknologi blev skudt i gang.  
Overingeniør Ewald Praxl fik til opgave at stå 
for teknikken, mens Claus Luthe fik ansvaret 
for designet. Sammen med et ingeniørteam 
skulle de indbygge Wankel-motoren, som var 
skabt af Felix Wankel, i bil-projektet. 
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Luthe skabte et karrosseri i ren kileform med en stor glas-top, mens ingeniørteamet tilføjede fine tekniske detaljer  
som forhjulstræk, uafhængig 4-hjulsaffjedring, halvautomatisk gearkasse og indvendige skivebremser foran for at 
reducere den uaffjedrede vægt i hjulene. På Internationale Automobil-Ausstellung i Frankfurt 1967 blev den 
bemærkelsesværdige fire-dørs NSU Ro 80 så præsenteret for offentligheden.  
I første omgang blev dens ukonventionelle kileformede design ikke almindeligt accepteret, men bilen vandt snart 
adskillige designpriser og blev udnævnt til "årets bil" 1968. Ro 80 står stadig i dag som en milepæl i bildesign. Dens 
luftmodstandskoefficient var indledningsvist ansat til kun 0,35 - meget lav i sin tid. Bilen var ikke blevet testet i en 
vindtunnel forinden designet stort set var afsluttet, men på de endelige produktionsmodeller blev 
luftmodstandskoefficienten målt til 0,34 uden at den ydre form var ændret. 

Wankel-princippet vakte stor beundring. Stort set alle verdens 
største bilfabrikanter købte licenser fra NSU til at udvikle og 
producere den roterende motor - med BMW som en 
bemærkelsesværdig undtagelse! Men Felix Wankels både geniale 
og simple motorkoncept blev dog aldrig den forventede succes. 
På trods af de mange anerkendelser var salget af Ro 80 skuffende. 
Bilen fik tidligt et kedeligt ry for upålidelighed. Motoren led af 
konstruktionsfejl, og nogle af de første biler krævede en ny motor, 
inden de havde kørt 50.000 km. Rotorspids-tætningerne blev i 
begyndelsen lavet i tre dele. Konstruktion gjorde, at midterstykket 
blev hurtigere slidt ved koldstart end de andre stykker. De slidte 
midterstykker tillod så de yderste stykker at bevæge sig, hvilket 
igen tillod forbrændingsprodukter at slippe igennem ved 
tætningerne = nedsat kompression. Spids-tætningernes midterstykke blev derefter lavet af et ferrotisk materiale, og 
dermed var problemet helt løst. De faktum, at rotor-motordesignet gav en ret dårlig brændstoføkonomi (typisk 
13-16 l/100 km) og at forhandlere/mekanikere havde en for dårlig forståelse af Wankel-motoren, hjalp ikke på 
bilens ry. Ved modelåret 1970 var de fleste pålidelighedsproblemer løst, men en (nødvendigvis) generøs 
garantipolitik og skaden på omdømmet havde undermineret NSUs økonomi uopretteligt.  
NSU Motorenwerke blev erhvervet af VW-koncernen i 1969 og fusioneret med AUTO UNION for at danne AUDI 
NSU AUTO UNION AG, der i 1985 blev omdøbt AUDI  AG.  
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Ro 80 forblev stort set uændret gennem det næsten ti år lange produktionsforløb. Fra september 1969 blev de 
rektangulære forlygter erstattet med dobbelt halogenenheder, og udluftningsgæller dukkede op på C-posten bag 
dørene. I august 1970 blev metalgrillen fra de tidlige biler erstattet af en let ændret plastgrill, og ved et minimalt 
facelift i maj 1975 indførtes større baglygter og gummiindsatser i kofangerne, hvilket øgede bilens samlede længde 
med 15 mm til 4.795 mm. Den bageste nummerplade blev flyttet op over kofangeren, hvorved bagagerumslåsen 
også blev flyttet. Ja, et ganske minimalt facelift!

Produktionen af Ro 80 var begyndt i 
oktober 1967. I løbet af det første 
fulde produktionsår 1968, blev der 
produceret 5.986 biler, stigende til 
7.811 i 1969. Tallet faldt lidt i 1970 til 
7.200, I de følgende tre år faldt 
produktionen yderligere til omkring 
3.000 - 4.000 stk. pr. år.

Wankel-motorens ret høje brændstofforbrug skadede salget af modellen 
efter de dramatiske brændstofprisstigninger, der fulgte med oliekrisen i 
1973, og mellem 1974 og 1976 var den årlige produktion faldet til noget 
under 2.000 enheder. I alt blev 37.398 Ro 80'er produceret.  

Audi NSU Auto Union AG fik stor succes med den 
størrelsesmæssigt lignende AUDI 100, og det var 
nok den, der i den sidste ende forseglede både Ro 
80's skæbne og NSU-mærket som helhed.  
En produktionsklar lillesøster, NSU K70, blev kun 
lavet i 23 eksemplarer. Den blev siden omdøbt til 
VW K70, og blev således den første VW med en 
frontmonteret motor, vandkøling og forhjulstræk!. 
Modellen fik kun en levetid på 5 år, fra 1970 til -75. 
Hvordan mon det så ud i dag, hvis det var AUDI, 
der var blevet skubbet ud i stedet for NSU? 

VMK-medlem Erik Husted i Darum er en trofast NSU-entusiast - uanset, at mærket, som det ses, forlængst er 
forsvundet. Erik er opvokset i nærheden af mekanikeren Sv. E. Christiansen, der var NSU-forhandler i Jernvedlund 
fra omkring 1959 helt til slutningen i 1977. Det havde påvirket Erik og sat en NSU-bacille i kroppen på ham - en 
bacille, som han aldrig er kommet af med igen. 

Erik villle selv gerne være mekaniker, men gården derhjemme ventede. Som 9-årig mistede Erik sin far, men hans 
mor beholdt gården i tilfælde af, at han ville være landmand. Det var aldrig et pres fra moderens side, og til trods 
for interessen for mekanikken, valgte Erik landbrugs-vejen. Men NSU-bacillen var der til stadighed og blev godt 
vedligeholdt, da Eriks mor købte en NSU 1200 i 1968, og da han samme år som 18-årig fik kørekort, havde han 
kørt skolevogn hos kørelærer Carlo Christensen, Jernvedlund - naturligvis også i NSU, først i en 110, siden i 1200.   

Da Eriks mor efter nogle år ville udskifte sin NSU 1200, 
mente hun ikke, at det ville være sundt for ham at hun købte 
den mere sportslige 1200 TT, så hendes nye bil blev en mere 
‘fredelig’  FIAT 127… 

Vi blader nu helt frem til år 2006. Erik havde haft forskellige 
‘daglig-biler’ i de forløbne år, men ingen NSU. End ikke som 
‘hobby-bil’. NSU-bacillen var dog stadig i kroppen, og i 2006 
købte han en hvid NSU Typ 110 fra 1967. Den har endnu 
ikke kørt i DK i Eriks ejertid, og står foran restaurering. 
Samme år købte han i Viborg en årgang 1973 Ro 80, der 
skulle restaureres.  Den blev sat hen til autolakereren, som 
så lige kunne tage den ‘ved lejlighed’. Der stod den i 4 år, og 
først 8 års tid efter købet kom den ud at køre igen!  
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Bilen havde det tørt og godt i de 4 
år hos maleren. Den sølvblå står 
nu i meget fin stand og har nydt 
godt af at få dørbeklædninger og 
lædersæder lavet af bøffellæder, 
der stammer fra en reservedelsbil, 
den mørkeblå på billedet til 
venstre, som var flittigt brugt og 
løbende vedligeholdt, helt indtil 
det ikke kunne betale sig mere. 
Den havde da kørt 350.000 km 
med den samme motor! Det er da 
vist helt godt gjort af en Wankel? 

Mens Ro 80’eren bare stod hos maleren, købte Erik så i 2008 en kørende NSU 1200 TT af NSU-racerkøreren Ivan 
Hansen i Varde. Den havde tidligere tilhørt Søborg Auto Elektro A/S, et kendt firma, der har været i branchen siden 
1960’erne. Det var nu ikke for at køre race i 1200 TT’en at Erik købte den, og i det hele taget har han ikke kørt ret 
meget i den i de forløbne mere end 10 år, så den står nærmest flottere, end da den var ny. 

På den tyske net-side mobile.de 
stødte Erik engang i 2009 på en NSU 
Ro 80 årgang 1975 til salg. Det blev 
hurtigt til en en udflugt på et par dage 
til Heidelberg i Tyskland, hvor bilen 
stod. Birgit og Erik købte den hjem, 
men den blev ikke registreringssynet 
før d.15/3-2011 og havde på det 
tidspunkt kun kørt 45.000 km. En 
vandpumpe er skiftet og bremserne er 
lavet - det var alt - men det skal 
tilføjes, at bilen normalt kun får lov til 
at køre nogle hundrede kilometer om 
året. Vi har fornøjelsen at se den 
virkelig flotte orange Ro 80 næsten 
hvert år til Esbjerg Veteranløb - 
billedet er fra 2017. 

Erik har hele 3 - nej, rettere 3 hele Ro 80’er, for han har også 2 ‘halve’ Ro 80 reservedelsbiler i sin unikke samling.  
Den røde Ro 80, der som årgang 1968 er den ældste i rækken, købte Erik i 2014 - såmænd hos Læborg 
Autohandel i Vejen. Det særlige ved den bil er, at den blev solgt 1. gang til en mand i Esbjerg af NSU forhandleren 
Sv. E. Christiansen, Jernvedlund, og registreret 1. gang d. 9/1-1970 - op til 2 år efter, at den havde forladt fabrikken 
i Neckarsulm. Det vides også, at den blev restaureret i Vojens midt i 1980’erne, at den blev synet d. 15/11-2005 
(83.000 km) i Haderslev, igen d. 16/3-2010 (84.000 km) i Vojens og senest d. 5/4-2018 (91.000 km) i Esbjerg. 
Den røde Ro 80 havde hovedrollen som fotomodel ude ved Sneum Sluse, og det gjorde den godt - se selv:

Claus Luthe’s elegante design skilte sig virkelig ud fra 
mængden i midten af 1960’erne, og nu - mere end 50 år 
senere - virker det tidløst og uden at være bedaget. Luthe 
var en pioner inden for aerodynamik og digital design i 
bilindustrien, og betragtedes som en af efterkrigstidens 
vigtigste figurer i europæisk bilstyling.  

Hos NSU stod han også for designet af K 70-modellen inden 
han fortsatte hos AUDI. I 1976 efterfulgte Claus Luthe den 
legendariske Paul Bracq som chefdesigner hos BMW og 
styrede gradvist designet hen i en mere kreativ og stilfuld 
retning.         

En nordmand har med af dele tag og ruder fra en BMW 
bygget denne coupé-udgave af Ro 80, som han kører til træf 
med rundt om i Europa. Den er ganske pæn, men overgår 
ikke originalen - efter min mening. 

Eriks NSU-samling blev senest forøget i 2017, denne gang med en typ 1200 
C, hvor C står for Comfort. Bilen er registreret 1. gang d.11/10-1971, og er 
synet i Ringe både i 2007 og 2009, hvor den havde kørt henholdsvis 82.000 
og 84.000 km. Et syn d. 23/11-2011 fortæller, at bilen nu er kommet til Kirke 
Såby på Sjælland og at den har kørt + 1.000 km siden 2009. Den har siden 
fået den gamle historiske nummerplade CB 40.559. Erik nåede ikke at ‘få 
fingre’ i den inden den kom til salg hos EZ Biler i Them, hvor han købte den. 

Heller ikke 1200 C får lov til at til at komme så meget ud, men den har dog 
både været i Varde, Ribe og Tørskind. Når der er 5 biler, der skal luftes, 
bliver der ikke så mange km til hver, mest dog til Ro’erne. Den orange har 
både været på Sjælland og i Holland, så den har fået ekstra km på ‘klokken’ 
- den følger godt med på motorvejene og klarer det uden anstrengelser. 
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løbende vedligeholdt, helt indtil 
det ikke kunne betale sig mere. 
Den havde da kørt 350.000 km 
med den samme motor! Det er da 
vist helt godt gjort af en Wankel? 

Mens Ro 80’eren bare stod hos maleren, købte Erik så i 2008 en kørende NSU 1200 TT af NSU-racerkøreren Ivan 
Hansen i Varde. Den havde tidligere tilhørt Søborg Auto Elektro A/S, et kendt firma, der har været i branchen siden 
1960’erne. Det var nu ikke for at køre race i 1200 TT’en at Erik købte den, og i det hele taget har han ikke kørt ret 
meget i den i de forløbne mere end 10 år, så den står nærmest flottere, end da den var ny. 

På den tyske net-side mobile.de 
stødte Erik engang i 2009 på en NSU 
Ro 80 årgang 1975 til salg. Det blev 
hurtigt til en en udflugt på et par dage 
til Heidelberg i Tyskland, hvor bilen 
stod. Birgit og Erik købte den hjem, 
men den blev ikke registreringssynet 
før d.15/3-2011 og havde på det 
tidspunkt kun kørt 45.000 km. En 
vandpumpe er skiftet og bremserne er 
lavet - det var alt - men det skal 
tilføjes, at bilen normalt kun får lov til 
at køre nogle hundrede kilometer om 
året. Vi har fornøjelsen at se den 
virkelig flotte orange Ro 80 næsten 
hvert år til Esbjerg Veteranløb - 
billedet er fra 2017. 

Erik har hele 3 - nej, rettere 3 hele Ro 80’er, for han har også 2 ‘halve’ Ro 80 reservedelsbiler i sin unikke samling.  
Den røde Ro 80, der som årgang 1968 er den ældste i rækken, købte Erik i 2014 - såmænd hos Læborg 
Autohandel i Vejen. Det særlige ved den bil er, at den blev solgt 1. gang til en mand i Esbjerg af NSU forhandleren 
Sv. E. Christiansen, Jernvedlund, og registreret 1. gang d. 9/1-1970 - op til 2 år efter, at den havde forladt fabrikken 
i Neckarsulm. Det vides også, at den blev restaureret i Vojens midt i 1980’erne, at den blev synet d. 15/11-2005 
(83.000 km) i Haderslev, igen d. 16/3-2010 (84.000 km) i Vojens og senest d. 5/4-2018 (91.000 km) i Esbjerg. 
Den røde Ro 80 havde hovedrollen som fotomodel ude ved Sneum Sluse, og det gjorde den godt - se selv:

Claus Luthe’s elegante design skilte sig virkelig ud fra 
mængden i midten af 1960’erne, og nu - mere end 50 år 
senere - virker det tidløst og uden at være bedaget. Luthe 
var en pioner inden for aerodynamik og digital design i 
bilindustrien, og betragtedes som en af efterkrigstidens 
vigtigste figurer i europæisk bilstyling.  

Hos NSU stod han også for designet af K 70-modellen inden 
han fortsatte hos AUDI. I 1976 efterfulgte Claus Luthe den 
legendariske Paul Bracq som chefdesigner hos BMW og 
styrede gradvist designet hen i en mere kreativ og stilfuld 
retning.         

En nordmand har med af dele tag og ruder fra en BMW 
bygget denne coupé-udgave af Ro 80, som han kører til træf 
med rundt om i Europa. Den er ganske pæn, men overgår 
ikke originalen - efter min mening. 

Eriks NSU-samling blev senest forøget i 2017, denne gang med en typ 1200 
C, hvor C står for Comfort. Bilen er registreret 1. gang d.11/10-1971, og er 
synet i Ringe både i 2007 og 2009, hvor den havde kørt henholdsvis 82.000 
og 84.000 km. Et syn d. 23/11-2011 fortæller, at bilen nu er kommet til Kirke 
Såby på Sjælland og at den har kørt + 1.000 km siden 2009. Den har siden 
fået den gamle historiske nummerplade CB 40.559. Erik nåede ikke at ‘få 
fingre’ i den inden den kom til salg hos EZ Biler i Them, hvor han købte den. 

Heller ikke 1200 C får lov til at til at komme så meget ud, men den har dog 
både været i Varde, Ribe og Tørskind. Når der er 5 biler, der skal luftes, 
bliver der ikke så mange km til hver, mest dog til Ro’erne. Den orange har 
både været på Sjælland og i Holland, så den har fået ekstra km på ‘klokken’ 
- den følger godt med på motorvejene og klarer det uden anstrengelser. 
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Udenfor rækkefølgen er den 2. reservedelsbil: En tidlig Ro 80. En mand havde fået bilen opstaldet i en lade, da 
den var blevet træt. Imidlertid døde manden, og bilen blev stillet udenfor. Erik fandt den i Gul & Gratis og købte den 
for den skyldige ‘husleje’. Bilen var blev noget tæret af opholdet, men der er vel altid en-eller-anden dims, der kan 
bruges på en af de 3 kørende? Fælgene, for eksempel, er de originale fra de tidligste modeller. 

For det tilfælde, at det skulle blive 
nødvendigt at skifte motor i en af Ro 
80’erne, har Erik en komplet fabriks-
renoveret wankelmotor stående klar. 
Men i øvrigt viser de kørende sig at 
være ganske driftsikre, så motoren 
kan nok få lov til at vente længe 
endnu. 

Efter en lille halv dag i selskab med 
NSU-samlingen og Erik forstår man 
vist bedre, hvordan Erik blev - og 
hvorfor han stadig er a- ngrebet af 
NSU-bacillen!
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Udenfor rækkefølgen er den 2. reservedelsbil: En tidlig Ro 80. En mand havde fået bilen opstaldet i en lade, da 
den var blevet træt. Imidlertid døde manden, og bilen blev stillet udenfor. Erik fandt den i Gul & Gratis og købte den 
for den skyldige ‘husleje’. Bilen var blev noget tæret af opholdet, men der er vel altid en-eller-anden dims, der kan 
bruges på en af de 3 kørende? Fælgene, for eksempel, er de originale fra de tidligste modeller. 

For det tilfælde, at det skulle blive 
nødvendigt at skifte motor i en af Ro 
80’erne, har Erik en komplet fabriks-
renoveret wankelmotor stående klar. 
Men i øvrigt viser de kørende sig at 
være ganske driftsikre, så motoren 
kan nok få lov til at vente længe 
endnu. 

Efter en lille halv dag i selskab med 
NSU-samlingen og Erik forstår man 
vist bedre, hvordan Erik blev - og 
hvorfor han stadig er a- ngrebet af 
NSU-bacillen!
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Kongeå-Picnic-Turen var ikke sat så meget ‘på skinner’, at det var klart til annoncering i VMK NYT nr. 312 i juli. 
Da vi så blev klar, var bladet udkommet, og vi måtte ‘nøjes’ med at annoncere det på hjemmesiden.  
Ved det eksterne klubmøde hos Rud i Endrup, der havde lidt den samme skæbne m.h.t. annoncering, uddelte vi 
sedler til de fremmødte, så i hvert fald omkring 30-40 medlemmer fik budskabet i hånden. 
Hvad er så det største problem med annoncering af VMK-arrangementer:  
a) at annoncering i kalenderen på VMK-hjemmesiden ikke ses/ikke kan ses af så mange medlemmer?   
b) at VMK NYT med annoncer om arrangementer kun udkommer hveranden måned ?  
ad a): Det er individuelt og et forhold, som bestyrelsen ikke kan gøre ret noget ved, bortset fra at opfordre til at se… 
ad b): Vi kan ikke lave et blad hver måned (tid og kr.), men bestræber os selvfølgelig på, at VMK-arrangementer er 
klar til VMK NYT i god tid inden de skal afholdes. Det lykkes ikke altid…og det må man affinde sig med !  
Enige? - ellers sig det direkte til bestyrelsen og ikke til din nabo ! 

Mange medlemmer holdt sig utvivlsomt hjemme fra Kongeå-Picnic-turen på grund af vejrudsigten. Den havde 
været ret god i løbet af ugen op til, men jo nærmere vi kom søndagen, jo vådere så den ud. Og dog! Ved 
nærlæsning søndag morgen var der 0,0 mm nedbør fra midt på formiddagen indtil aften, og det holdt pænt stik. 
Ved afgang fra Esbjerg ved ti-tiden, var der en anelse regn i luften, så kalechen blev fisket frem. Da vi ankom til 
Vilslev Kirke lidt i halv elleve, blev det tørvejr, og kun én bil var ankommet, men flere dukkede op i takt med, at 
skyerne fortrak og himlen blev mere blå.  
I alt blev det til 6 biler. Uden sammenligning i øvrigt dog flere end Gudstjenesten i Vilslev Kirke havde tiltrukket. 

1. etape gik op omkring Bjerget, den 
op til 8 m høje sandbanke ude i 
marsken vest for Vilslev, hvor der er 
fundet bopladsrester fra den romerske 
og germanske jernalder. Videre ud til 
d i g e t o g l a n g s d e t t e h e n t i l 
Kongeåslusen, der blev anlagt 
sammen med Ribediget 1911-1915. 
Slusen blev grundigt inspiceret af 
‘mænnerne’ og alle kommenterede, at 
kun én af de fem porte var åben. 

Kortegen fortsatte ind gennem Jedsted Enge og Kongeåen blev krydset 2. 
gang iK ongeå dal. Her gjorde vi ikke stop, for da den nye bro over 
Kongeåen ved Jedsted Mølle ikke som den tidligere er bygget til bilkørsel, 
skulle vi ind gennem Vilslev og op ad Våesvej og Darumvej for at komme på 
motortrafikvejen mod Ribe, hvor Kongeåen blev krydset for 3. gang. Det var 
måske ikke lige den mest korrekte måde alle fik drejet ind til Gredstedbro på ,
men over Kongeåen kom vi da for 4. gang. Et opsamlingsstop gav lejlighed 
til at få kalechen pillet af igen, til toiletbesøg og til at tjekke menukort og -
priser på Gredstedbro Hotel inden vi fortsatte gennem Gredsted, Jernved og 
Jernvedlund, Plougstrup og Tobøl til broen over Kongeåen, som krydsedes 
for 5. gang ved Villebøl. Himlen var nu mere blå, men vinden, som fulgte 
retningen af Kongeåen mod strømmen, var ikke just mild og varm. Ved 
Esbjerg Veteranløb i maj havde vi en post ved Kongeå Camping og Kano. 
Ejerne havde venligst sagt, at vi skulle være velkomne en anden gang. Dette 
tilbud benyttede vi os af, og fik lov til at slå os ned på den grønne eng helt 
ned mod Kongeåen med både sol og læ - og legeplads til Thomas og hund. 

Videre på ruten kørte vi nu på den ‘tyske’ side - netop fra Villebøl og østpå 
fulgte grænsen 1864-1920 åen - hen mod Nielsbygaard, hvor vi for 6. gang 
kørte over Kongeåen. Lige derfra kom vi ind på ruten fra årets veteranløb 
op mod Åtte, men i stedet for at køre mod Føvling, fortsatte vi hen til et ‘pit 
stop’ i Åtte Bjerge. Ingen af deltagerne havde dog lyst (eller energi?) til at 
bestige Flaghøj, områdets højeste punkt på 58,9 m.o.h., men nøjedes med 
at snakke om det og se på den opdæmmede sø. Et herligt udflugtssted! 

Derfra var der ikke langt ned til Foldingbro, hvor vi krydsede Kongeåen for 7. og 8. gang. Vi havde besluttet at 
sidste stop blev ved FRIHEDENS BRO, som så førte os over Kongeåen for 9. gang. Også der fløj vinden gennem 
ådalen, men der var et par gode shelters, som hele rejseselskabet kunne slå sig ned i og nyde eftermiddagskaffen. 

Hjemturen gik omkring Askov, hvor vi kunne tanke bilerne, og ned over Malt, Sønderskov, Føvling, Gørding og 
Bramming, hvor vi skiltes. Det blev en dejlig Kongeå-tur, der ikke blev ringere af, at vi kun var ret få deltagere.
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klar til VMK NYT i god tid inden de skal afholdes. Det lykkes ikke altid…og det må man affinde sig med !  
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Mange medlemmer holdt sig utvivlsomt hjemme fra Kongeå-Picnic-turen på grund af vejrudsigten. Den havde 
været ret god i løbet af ugen op til, men jo nærmere vi kom søndagen, jo vådere så den ud. Og dog! Ved 
nærlæsning søndag morgen var der 0,0 mm nedbør fra midt på formiddagen indtil aften, og det holdt pænt stik. 
Ved afgang fra Esbjerg ved ti-tiden, var der en anelse regn i luften, så kalechen blev fisket frem. Da vi ankom til 
Vilslev Kirke lidt i halv elleve, blev det tørvejr, og kun én bil var ankommet, men flere dukkede op i takt med, at 
skyerne fortrak og himlen blev mere blå.  
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skulle vi ind gennem Vilslev og op ad Våesvej og Darumvej for at komme på 
motortrafikvejen mod Ribe, hvor Kongeåen blev krydset for 3. gang. Det var 
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men over Kongeåen kom vi da for 4. gang. Et opsamlingsstop gav lejlighed 
til at få kalechen pillet af igen, til toiletbesøg og til at tjekke menukort og -
priser på Gredstedbro Hotel inden vi fortsatte gennem Gredsted, Jernved og 
Jernvedlund, Plougstrup og Tobøl til broen over Kongeåen, som krydsedes 
for 5. gang ved Villebøl. Himlen var nu mere blå, men vinden, som fulgte 
retningen af Kongeåen mod strømmen, var ikke just mild og varm. Ved 
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Ejerne havde venligst sagt, at vi skulle være velkomne en anden gang. Dette 
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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 -  Nr. 314 november 2019

tekst og fotos: Jørgen Lind 

Varde Bibliotek og VMK har efterhånden i en årrække arbejdet 
sammen om at arrangere et foredrag, hvor temaet er et eller 
andet, der har med motor- at gøre.  
Således også i år. Det ser ud til, at det kan blive en årlig 
begivenhed, der videreføres.  
Jan Heiselberg, bilforhandler i Andrup ved Esbjerg gennem 30 
år, havde indvilliget i at komme og fortælle os noget om, 
hvordan det er at køre historisk race. 

Og ikke nok med det: Jan medbragte sin 1973'er Niki Lauda BMW 3.0 CSL replica racer, sin hjelm, køredragt og 
et meget fint opsat powerpoint-show med tekster, faste billeder og levende videooptagelser. 
I korte træk fulgte vi hele historien om Jan og hans køretøjer, lige fra begyndelsen med en forhjulstrukket, senere 
mest med baghjulstukne. Først med cykler, siden på knallerter - og så i racerbilerne. 

   
Jan kørte i flere år FERRARI 360 CHALLENGE F1. En 
anden lokal kører, Martin Foss, der havde været med i 
‘historisk’ nogle år i sin hurtige MINI skulle deltage i et 
mini-Le Mans løb og manglede en medkører. Jan fik 
pladsen, og det bekom ham vel. Måske gav det stødet 
til at han byggede sig en BMW 2002 Ti racer, også til 
‘historisk’. 
Efter mange løb og sejre i 2002’eren gik Jan et skridt 
videre og begyndte at bygge endnu en BMW racer. 
Det tog ham fem år at bygge den potente BMW med 
6-cyl indret rækkemotor på 3500 cc og 360
hestekræfter. Forbilledet er Niki Lauda’s 1973'er BMW 
3.0 CSL i ALPINE tuning og JÄGERMEISTER-dres s.

Det meste er håndbygget efter de billeder, der findes af originalen. Resultatet er 
imponerende at se på, og løbsresultaterne den første sæson 2014 ligeså: fuldt hus: 4 løb - 4 
sejre. Jan Heiselberg er blevet vanevinder! En stor TAK til såvel Jan Heiselberg som Varde 
Bibliotek for den spændende fremvisning, som nok havde fortjent flere tilhørere.  

 

Forlaget veterania pirrer os igen med 
endnu en udgave af tyske Holger Aue’s 
MOTO MANIA. Vi er nu nået så 
nogenlunde helskindede igennem 

bikernes oplevelser 
til nr. 12 i serien…
Den tilsvarende, men 
alligevel anderledes franske JOE BAR 
TEAM er samtidig nået til den 4. i 
rækken. Mere sammenhængende, men 
på ingen måde langtrukne historier fra 
biker-verdenen. Læs selv! Besti l 
gennem din boghandler eller direkte hos 
www.veterania.dk - se annoncen side 8. 
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Min bil…

-   I hvert nummer af VMK NYT forsøger vi at bringe 
en artikel, hvor der fortælles om et medlems køretøj 
og der vises masser af billeder af det. 

Derfor vil vi også gerne have dit bidrag - ta’ en snak 
med Jørgen Lind om det på 20166614 eller send en 
mail til formand@vmklub.dk

EFTERÅRETS første billedogfilmaften bragte mange billeder op på væggen. Temaet var: I årets løb! Jørgen 
havde samlet fotos fra diverse klubrelaterede, og lidt flere arrangementer. Godt at se, at der skete noget i den 
nu overståede køresæson. De, som missede nogle af tiltagene, havde her mulighed for alligevel at følge lidt 
med. Folk har vist ikke rigtig vænnet sig til indendørsmøderne, for kun 20, hvilket er 10% af 
medlemsskaren, mødte op. 

LONDON mc museum lukkede i år. Motorcyklerne spredes for alle vinde. En del af samlingen sælges på 
auktion (BONHAMS). Museets FB side kører videre 

MAN kan hurtigt få en ØVdag eller to. Vrede sure gamle mænd med deres mærkelige køretøjer. Det er ikke, 
hvad man møder i klubben. Her kan man nemlig frit møde op uden køretøj, kone, godt humør m.m., for det 
er altsammen og mere til noget, som genereres af klublivet. Er du i tvivl, så kom og bliv overbevist. 

SØREN og KURT arrangerede, igen i år, afslutning af (VARDE TORV TRÆF) på HODDE KRO. Jens 
Jessen, som har dialogen med Varde kommune, har med fortsat tilladelse til arrangementet i 2020. Inkl. 
samarbejde med Varde Handel. En rigtig hyggelig aften med masser af flæsk, snak og et dessertbord, som 
sjældent er set mage. 

HVAD mangler vi i klubben, for at gøre den tip top ?? Hvordan løser vi det, med at alle ikke er på nettet ? 
De, som kan modtage mms, altså billeder, på deres telefon, kan få billeder af kalenderen, fra deres familie, 
venner eller mig. 

HUN: Harry !! Du hører kun det du vil høre !!! … Ja tak, en kold øl lyder dejligt !!! 

DETTE er sidste blad, inden vi går i gang med æbleskiver, gløgg, rødkål og de levende lys. Fars egen lille 
sexbombe, hjemmets gode fe, Quickie, er kommet på bedding, og smørenipler, oliekande skal findes igen. Der 
er indkøbt ny nåleventil og svømmerhuspakning. Så fint det bliver. VI samler på sjove dage !! også om 
vinteren. Hold øje med kalenderen !! også damerne !! Der er spændende aftener i sigte !! GOODWOOD er, 
ligesom JULEMØDET, ren maggiterning. Tag din tilviede hustru og høvding med, uden at være nødt til at 
pantsætte svigermor, for prisen er 0,nul. 

SET HER I BLADET, FOR 40 ÅR SIDEN !! En bilveteran !! Den første bil, der indregistreredes i VARDE 
politikreds, blev forsynet med nummerpladen Z 300. Da brøndborer Jakob Holm i sommeren 1912 fik 
politiets tilladelse til at færdes offentligt med sin (bil), tildeltes han nummerpladen Z353, der endnu findes i 
originaludgave, mens (bilen) er gået til. Køretøjets karrosseri havde tidligere fungeret som tærskeværk, 
hjulene havde tilhørt en stiv vogn, og motoren var en gammel bådmotor, som kunne stilles om til også at 
trække brøndboret. Kort før Jakob Holm præsenterede sin (vogn), rygtedes det en dag, at hele to biler bliver 
at se i Varde, og den begivenhed var så stor, at Sct. Jacobi skole gav børnene fri. Førerne af de to biler var 
sønner af grosserer Bulow, der startede som cykelhandler i Storegade i Varde, og senere gjorde sig stærkt 
gældende indenfor bilbranchen. - - - - - Julemødet !! torsdag den 7. december 1978 på KORSKROEN, er en 
hyggelig filmsaften for hele familien og alle venner. Der vises film fra (GØRDINGLØBET) - (HAVFRISKE 
DAGE) - (FULD UDRYKNING), og andre film. 

Det var dengang. Hvis filmene er til at finde, kunne vi jo gense dem. Medlem nr 85, Eli. 
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Forlaget veterania præsenterer biografien om de tre seje sønderjyder - om 
tre motorsportstalenter, der blev født indenfor en radius af få kilometer. De er 
næsten jævnaldrende, kørte alle tre gokart og lærte sporten helt fra grunden.  

Derefter fortsatte de i formelbil og kom snart til at tilhøre den europæiske 
elite i Formel 3. 

Herfra rekruterede Formel 1 sine kommende stjerner - målet for dem alle. De 
måtte kæmpe hårdt undervejs med uheld og ulykker, der på en dårlig dag 
kunne være endt fatalt, inden de nåede frem til kongeklassen og prøvede at 
tumle den ultimative racer F1.  

De tre havde andre ting tilfælles i deres karriere, såsom at de alle vendte 
deres aktiviteter mod syd. Her blev de alle tre tysk mester i F3. De fortsatte 
med efterfølgende stjernestatus og popularitet i topteams og gik til sidst 
under navnet “danish Dynamite”. Fælles for de tre er at de kom til tops i 
racing på talentet alene - for de kunne aldrig medbringe de hastigt voksende 
sponsorpenge. 

Så hvem er de tre seje sønderjyder - som foruden at tale deres charmerende dialekt også havde “ståluld” på 
køleren? Hvordan begik de sig i de lavere kategorier og hvilke store omkostninger måtte de betale? Hvem blev den 
første danske Le Mans vinder? Hvem opnåede at blive den største danske stjerne i den internationale DTM-serie? 
Hvem var det mest seriøse bud på den næste dansker i F1? 

Bogen indledes med sand kongerøgelse via et personligt forord fra Danmarks mest kendte internationale storkører 
Tom Kristensen, som mere end nogen anden også kender racerlivets barske hverdag. 

Carsten Frimodt har med denne bog fastholdt endnu tre kapitler af dansk racerhistorie med en særdeles udførlig 
skildring af de tre danske racerkørere, der er nået ud over den danske “sandkasse” med de meget begrænsede 
muligheder, der er for at blive proffessionel racerkører og gøre sig gældende i international motorsport.  

Bogen kan bestilles hos din lokale boghandler eller direkte på forlagets hjemmeside www.veterania.dk - rabat til 
VMK-medlemmer - se annoncen side 8. 

JOHN NIELSEN  -  KURT THIIM  -  KRIS NISSEN                                                                                                                                                                               
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Storegade i Esbjerg - set på et ældre postkort og nu.        ved Jørgen Lind 

Storegade i Esbjerg, måske set i sidste halvdel af 1950’erne. Hjørneejendommen Storegade 51-53/Blichers Allé er 
opført i 1945 med 3 små butikker i stueetagen og lejligheder på 1.og 2. sal samt i tagetagen. Butikkerne blev 
senere sammenlagt til bageri/bagerforretning, som i 2003 blev ombygget til lejligheder. Den næste ejendom, 
Storegade 55, 57 m.fl. er opført i 1947-48 og rummer udelukkende beboelseslejligheder. Bemærk, at der endnu er 
gaslygter og at Storegade er brolagt. Motivet: ‘En bybus på vej ud ad Storegade’ er hverken det flotteste eller mest 
spændende postkort, som esbjergensere og turister kunne sende til ‘Moster Oda’ med en hilsen Esbjerg. 

Hjørneejendommen er ikke just forskønnet ved at have mistet sine tagkviste, sit røde tegltag og de små butikker, 
men ellers er bygningerne på den side ret uændrede. Bag træerne til venstre er en etageejendom med lejligheder 
kommet til - mens træerne er groet. Ellers er indtrykket af Storegade i Esbjerg ikke stort forandret i de forløbne 
måske 60 år. Kun farverne og bilerne afslører aldersforskellen mellem billederne. Til venstre holder en HYUNDAI 
i10, nærmest til højre en PEUGEOT 208 og lidt længere væk en  RENAULT CLIO, en VOLVO V40, en FORD og en 
HYUNDAI af lignende få år gamle modeller. Det er ret usandsynligt, at billedet udkommer som postkort, ikke? 



POSTKORT

Side - 22 -VMK NYT 42. årg. 

STØT VORES ANNONCØRER
DE STØTTER OS

Side - 23 -  Nr. 314 november 2019

Storegade i Esbjerg - set på et ældre postkort og nu.        ved Jørgen Lind 

Storegade i Esbjerg, måske set i sidste halvdel af 1950’erne. Hjørneejendommen Storegade 51-53/Blichers Allé er 
opført i 1945 med 3 små butikker i stueetagen og lejligheder på 1.og 2. sal samt i tagetagen. Butikkerne blev 
senere sammenlagt til bageri/bagerforretning, som i 2003 blev ombygget til lejligheder. Den næste ejendom, 
Storegade 55, 57 m.fl. er opført i 1947-48 og rummer udelukkende beboelseslejligheder. Bemærk, at der endnu er 
gaslygter og at Storegade er brolagt. Motivet: ‘En bybus på vej ud ad Storegade’ er hverken det flotteste eller mest 
spændende postkort, som esbjergensere og turister kunne sende til ‘Moster Oda’ med en hilsen Esbjerg. 

Hjørneejendommen er ikke just forskønnet ved at have mistet sine tagkviste, sit røde tegltag og de små butikker, 
men ellers er bygningerne på den side ret uændrede. Bag træerne til venstre er en etageejendom med lejligheder 
kommet til - mens træerne er groet. Ellers er indtrykket af Storegade i Esbjerg ikke stort forandret i de forløbne 
måske 60 år. Kun farverne og bilerne afslører aldersforskellen mellem billederne. Til venstre holder en HYUNDAI 
i10, nærmest til højre en PEUGEOT 208 og lidt længere væk en  RENAULT CLIO, en VOLVO V40, en FORD og en 
HYUNDAI af lignende få år gamle modeller. Det er ret usandsynligt, at billedet udkommer som postkort, ikke? 



Vestjysk Motorveteran
Pia Jørgensen
Nymindegabvej 121
6855 Outrup




