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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: 
Klubmøder er for tiden aflyste p.g.a. corona. 

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: 

5. juni:  kl.10.00  VMK National Køredag - start i Bramming - 
se side 4.

20. juni:  kl.9.00  HEDETRÆF, Autogalleriet, Herning.

5. august:  kl.19.30  VMK Udsat generalforsamling, klubmøde - 
klublokalet.

2. september:  kl. 9.30  VMK Ordinært klubmøde - klublokalet.

Se endvidere side 4 og følg med på hjemmesiden.

Deadline til næste VMK blad er 1. juli 2021

HUSK AT:

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

Forsidebilledet: 
Peder Hejns BMW R71 1939.
Læs mere side 6,7,8 & 10,11.

NYE MEDLEMMER
133 Søren Møller  Esbjerg N. 
147 John Bach Thygesen  Hemmet 
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MINE KØRETØJER 
GENNEM TIDEN
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GARAGESNAK

 
 
 
 

MIN MC - 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 email til formand@vmklub.dk 

VI smitter hinanden med usynlige ting: Sygdom og kærlighed. Corona er i bad standing. I gletchertempo er vi ved at komme i vater; Men 
tålmodighed belønnes, og vi får gang i vor frismåkagebar og klubture.

MAN skal jo være god ved sin klub, så får man en god klub tilbage… Der findes en verden at vinde, men først må den komme dig ved og 
blive din ven. Elsker du den, blir du fri som en sky, der lytter til græsset, og skaber af glæde det ny !! God kamp.

OBS !! VMKnyt er nu blevet så godt, at postvæsnet ikke altid vil af med det. Kommer bladet ikke, så gør endelig opmærksom på det, og vi 
vil finde ud af hvorfor.

FIK endelig fikset den irriterende lyd i bilen. Åbnede døren, og smed hende ud !!

FORSLAG til klublokalet. Køb af de to nye (nummerpladeplakater) ved Motorhistorisk samråd.

DER er to ting, som du kan se fra rummet: Den ene er den kinesiske mur, det andet er dørgabet på engelske biler.

BETJENTEN: Dine bremser er totalt nedslidte, det kommer til at koste dig 500 kr. - Blondinen: Nice, værkstedet sagde, at det ville koste 
flere tusinde kroner.

BETJENTEN: Du ved godt at børn på forsædet kan forårsage ulykker !! Moderen: Ja ja… og ulykker på bagsædet kan forårsage børn.

HEJ Gitte !! Hvordan gik din blinddate ?? Forfærdeligt, han dukkede op i sin Rolls Royce fra 1928. . . Det lyder godt, fed bil. . . . Ja, men han 
var den første ejer.

BILER BILER BILER, og Børge, alias smeden fra Hjerting, alias Børge flyttemand, en farverig mand, tidligere og nu afdød medlem af 
klubben, skrev i dette blad nr.14 fra 1979: JA, der har altid stået biler for mine øjne. Da jeg var 5 år gammel, købte min far en ny bil, det var 
en proprietær, som havde bestilt en FORD T 1923 4dørs med kaleche, to forskellige steder. Kalechen kunne køres helt tilbage, og 
trækkes i en pose af sort pressenning. Da de kom samtidig, fik far den ene tilbudt. Det var en dejlig stor bil, der var meget høj i mine øjne. 
Far gav i bytte to levende køreheste samt vogn. Prisen var, så vidt jeg husker 2700kr. I efteråret 1927 husker jeg, at der var rim på græsset 
en morgen, for de kørte rundt om et æbletræ, som stod på græsplænen og hen til stuehuset, for jeg husker tydeligt de spor bilen havde 
lavet i græsset. Far måtte jo så til at køre for folk i næsten hele Sdr Felding sogn, for der var kun den bil der foruden, en 2 pers. FORD T, der 
tilhørte dyrlægen. En dag dyrlægen kørte i den, kan jeg huske, at jeg skulle drive en so over til naboen, den løb lige midt på vejen, da 
dyrlægen kom kørende i sin åbne Ford T, med læderhjelm og støvbriller, men se det kunne han ikke, for soen løb lige ud, og ind under 
bilen. Bilen rystede sådan, at jeg troede dyrlægen var faldet ud af bilen. Dyrlægen sprang ud og ned på knæ og skreg hvad det var, så du 
noget knægt, det gjorde jeg da, for du har lige kørt over Mads Pedersens so. Hvor er soen, det gentog han mange gange. Så måtte jeg 
fortælle ham, at den snart var hjemme. Fang den, skreg han, så løb jeg min vej. Det var mit første møde med en bil. Siden er det gået slag i 
slag. Jeg kom i lære, det var også biler. - Men vi skal vel snakke veteraner, min første bil var en grisehandlers bil, en FORD T 1926 1/2 ton. 
Der var sådan en lægte om kassen, så der kunne stå to kalve i den. Jeg gav 35 kr. for den i 1937. Vi kørte til bal, rundt i alle kirkesogne, vi 
var engang 14 balgæster i den på een gang, vi kørte til Troldheden til bal på Troldhøj. Så går mange år, vi skal til at have fat i de gamle biler 
igen, Jeg kan huske der kom en original, han hed vist nok Engmann. Vi skulle hente et lig (Kapitän1951) i Sønderjylland, den stod i en 
mose, græsset var lige så højt som bilen. Vi fik hjulene på, en traktor til at slæbe den i land, men inden da blev der taget billeder. Langt om 
længe fik vi bilen læsset på fejebladet, og trillede mod Esbjerg. Jeg spurgte hvad der blev givet for den rustne kasse, det ville Engmann 
ikke ud med, det var en stor hemmelighed, jeg kan ikke huske om jeg fik det at vide. Da vi kørte videre sad han som på nåle, han var bange 
for at vi skulle tabe det gamle lig, men vi kom da helskindet til Esbjerg, både med bilen og ham. Vi snakkede veteranbiler osv det endte 
med jeg meldte mig ind i klubben, der var 4 medlemmer. En uge efter var jeg til det første møde på Sylvestervej, og da var vi 3 medlemmer, 
den ene var meget utilfreds med, at formanden kun havde taget 3 øl og 3 vand med. Der var 2vand til mig og 2 øl til Eitel, for han var meget 
hurtig til at sluge den første. Så dette møde var meget kort. Men så købte Eitel en FORD T 1926 langt nord på. En dag spurgte han mig, 
om jeg kunne hente hans FORD T hjem, det kunne jeg da, og spurgte hvor skal vi hen, nord på, ja nord på sagde jeg, mere kunne jeg ikke 
få at vide før vi var der, det var meget hemmelighedsfuldt. for jeg kunne jo komme til at røbe det på vejen derop. Du skal bare køre ligeud, 
til venstre og til højre, længere nord på, da vi endelig var der, sagde jeg, du er sgu en torsk Eitel, vi skulle jo slet ikke have kørt denne vej. Vi 
fik uhyret læsset og sikret med tre dobbelte bånd, reb og deslige. det kunne jo ikke blive sikkert nok, så afsted mod Esbjerg. Hvorfor skal vi 
den vej, det var jo ikke den vej vi kørte herop, nej, men den er nærmere. Pludselig råbte Eitel STOP Børge, for jeg skal lige se efter, om alt 
er i orden, derefter kørte vi så videre. Eitel sad som på nåle, pas nu på, nu går det nedad, nu går det opad, nu kommer der et sving, uha en 
stor skrænt, det er til at få dårlige nerver af at køre med sådan en. Vi kom omsider i nærheden af Vejle, så gav det 2-3 store skrald, og 
lydpotten sprang, og der var ingen liv i fejebladet. Vi lukkede hjelmen op, prøv igen, sagde Eitel, holdt, holdt skreg han. Der var overgang i 
spolen, men til alt held, var der en servicestation 50 m derfra, der fik vi en ny monteret. Og så gik det hue hej ned af bakken til Vejle by. 
Holdt skriger Eitel, der er lys, så kan vi se om alt er som det skal være, alt i orden videre mod Esbjerg. Vi fik kolossen sat i garage, uden så 
meget som en skramme, først da var Eitel rolig, han var streng at køre med, men da vi var færdige, sagde han, nå ja, men det gik jo godt 
Børge. Jeg har kørt med mange biler siden, så nu ved jeg hvor nerverne sidder på en veteranmand, de sidder helt ude i fingerspidserne. 
Nå men Eitel blev jo så modig, for ca. et år efter skulle vi afsted igen. Da var bilen dobbelt så tung, og nerverne kun halvt så mange, og 
vejen ikke nær så lang, for vi skulle samme sted hen. Jeg vil slutte med det her, og jeg håber at de andre medlemmer kommer ud af 
busken nu, for ellers kan de se, at næste gang er det måske den tur jeg kørte for dem jeg vil fortælle om. Jeg har kørt med så mange 
veteranbiler, at jeg har stof nok til det næste år. Ja, det er stadig biler. -Børge 

Af Eli, medlem nr. 85
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