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Sen-sen-sommer-picnic-turen

INFO - SIDEN
1934

BESTYRELSEN:
Carlo Simonsen
Strandpromenaden 9
6710 Esbjerg V
75115254
formand@vmklub.dk

Formand:

Næstformand:
Løbs- og turudvalg
Bladudvalg
Ansvarshavende redaktør
Kasserer:
Regnskab
Medlems- og køretøjsregistrering

Bladudvalg
Distribution

Klublokale
Løbs- og turudvalg

Mogens Andreasen
Eranthisvej 11
6710 Esbjerg V
60 96 20 16
sekretaer@vmklub.dk

Sekretær:
Fotograf
Annoncører

Axel Hesel
Morbærlunden 42
6705 Esbjerg Ø
75 14 22 26 / 40 51 22 26

Bestyrelsesmedlem:
Løbs- og turudvalg
Annoncører

Løbs- og turudvalg

William Pohlmann
Østparken 51
6840 Oksbøl
75279243
kasserer@vmklub.dk
Povl A. H. Elkjær
Solbærvej 10
6715 Esbjerg N
75 13 52 42 / 40 81 31 24
klubmester@vmklub.dk

Klubmester:

Bestyrelsesmedlem:

Jørgen Lind
Edelsvej 30
6700 Esbjerg
75164114
naestformand@vmklub.dk

Thomas Nielsen
Højvangs Alle 71
6700 Esbjerg
21 42 13 42
bestyrelsesmedlem@vmklub.dk

Suppleant:

Svenn Olav Philbert
Nørrevænget 7
6710 Esbjerg V
75116440
suppleant@vmklub.dk

KLUBMØDER:
Afholdes første torsdag, hver måned, kl. 19.30 undtagen i juli!
Såfremt intet andet er meddelt afholdes møderne i:
Gjesing Fritidscenter, Gjesinglund Alle 2, 6715 Esbjerg N.
VMK NYT:
Officielt organ for Vestjysk Motorveteran Klub - udkommer i februar,
april, juni, august, oktober og december.
Indlæg kan sendes til VMK's redaktør. Medlemmer, annoncører
og div. samarbejdspartnere er velkomne til at levere stof til bladet.
Indlæg redigeres til skrifttype arial 10pt.
Deadline er den 1. de pågældende måneder.
INDHOLDSFORTEGNELSE:
Klummen, af formanden
Karensminde
Sen-sen-sommer-picnic-turen
Foreningens dag
Elfsteden oldtimer rally 2011
Torsdags køreaften
Whitby steambus
Klubmøde, 6. oktober
Sankt Catharinæ plads i Ribe, set på postkort

VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER:
171 Simon Bak, Møllevej 8, 6622 Bække
178 Per Nielsen, Sønderbyvej 106A, 6731 Tjæreborg

AKTIVITETSKALENDER FOR 2011 / 2012:
Oktober

22. - 23.
29. - 30.
November 3.
12.
17.
December 1.

Redaktør:
(ikke i bestyrelsen)

Bibliotek:

Kurt Sihm
Åtoften 128
6710 Esbjerg V
75154317/40599710
webmaster@vmklub.dk
Pia Hansen
Gl.By Ringvej 8
6700 Esbjerg
tlf. 2126 0163
vmknyt@luma.dk

Bilmesse & Brugtmarked, Fredericia
Østjyllands Veteranbilsamling, Løsning
Klubmøde
Stumpemarked i Herning
Filmaften
Julemøde

2012
Januar

Webmaster:
(ikke i bestyrelsen)

side 3
side 3
side 5
side 8
side 15
side 17
side 19
side 21
side 22

Februar
Marts
April
Maj

5.
19.
2.
16.
1.
13
24. - 25.
28.
25.
26.

Klubmøde
Filmaften
Klubmøde
Filmaften
Klubmøde
Filmaften
Bilmesse & Brugtmarked, Fredericia
Esbjerg Veteranløb
Skagen - Gråsten
Oldtimerløb i Gråsten

Ret til ændringer i programmet forbeholdes.

(Under omlægning)
HUSK AT:

KLUBBENS NAVN: VESTJYSK MOTORVETERAN KLUB,
FORKORTET VMK.
KLUBBENS ADRESSE: FORMANDENS ADRESSE

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

VMK's HJEMMESIDE: www.vmklub.dk

Forsidebilledet: Stemningsbillede fra sen-sen-sommer-picnic-turen

FORMÅL: At fremme interessen for veterankøretøjer af tekniskhistorisk interesse.

Næste VMK NYT: Udkommer i uge 52, deadline 1. december 2011

ORGANISATION:
VMK er tilsluttet Motor-historisk Samråd, som er en
hovedorganisation for tilsluttede foreninger, og bl.a. på disses
vegne forhandler med diverse myndigheder.
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Klummen
1934

Karensminde

Ak ja, det var så den sommer, med alt for få gode
køredage. Hvor mange har ikke lagt ud med åbne
kalescher, for så senere at få den bøvlet op, allerede godt
våde af regn.
Meget tyder på, at vi inden for den nærmeste fremtid kan
få alt arkivmateriale samlet i kælderen ved siden af
klublokalet. Når dette er overstået, vil medlemmerne have
fri adgang til arkivet, sådan at forstå, at ønsker man
materialet med hjem for nærmere studie, vil dette blive
tilladt, men det vil kræve nogen selvjustits, så arkivet ikke
går i opløsning. En opgave, som involverer os alle.
Endelig fik jeg taget mig sammen til at besøge
Veteranstævnet i Karensminde. jeg blev glædelig
overrasket over VMK's medlemsdeltagelse, godt gået.
Men en anden ting som også glædede mig, var, alle de

andre aktiviteter, som kunne føres tilbage til min barndom.
En Fordson Major traktor, som var den første traktor, jeg
kunne køre, men ikke havde benmuskler nok til at træde
koblingen ned. Høste med en selvbinder, der blev trukket
af 3 levende heste. Pløjning med traktor og heste, en
oplevelse som helt sikkert vil gøre, at jeg næste år vil
deltage i udstillingen. Det var ligeledes imponerende at se
den store tilstrømning af tilskuere. Selv midt på
eftermiddagen strømmede der stadigvæk tilskuere til
arrangementet.
Som kan ses andet sted i bladet, var sen-sen-sommerpicnic-turen en succes, så jeg vil anbefale flere
medlemmer, at deltage i dette arrangement næste år
CS oktober 2011

KARENSMINDE – Historisk Dyrskue og Veteranstævne
den 11. September 2011.
I kataloget for begivenheden er der listet 5 cykler, 17
knallerter, 72 motorcykler, 134 biler incl. 4 lastbiler, 14
traktorer og 4 hestevogne - foruden hunde, heste, får,
geder, kvæg, svin og kaniner i gamle danske racer.
Deltagerne kom ikke bare fra hele det sydlige Jylland,
men der var også gæster helt fra Sjælland, Fyn og det
nordligere Jylland.
15-20 VMK-medlemmer - og vist også et par fhv. - stillede
op på deres motorcykler, i deres biler og en enkelt på sin
traktor. Endnu flere VMK-medlemmer deltog som
tilskuere.

Per Hundebøll på den lille grå FERGUSON foran et par ældre
FORDSON
Nogle af bil-pladserne stod tomme, det var nok også
tilfældet i andre kategorier, men der var et rigt og varieret
udvalg af mange forskellige mærker, typer og årgange at
se på endda, fra små til store, fra ydmyge til prangende.
Martin Andersens Buick fra 1907 må være stævnets
ældste køretøj med en Harley D.-look-a-like som den
yngste - måske 100 år yngre!

Martin Andersen i den gamle BUICK 1907

Hans Jørgen Dockweiler ser til, mens fru Karin ta´r en runde på
sin T100

VMK NYT 34. årg.

Ketty & Anton Sørensen i den elegante 1967 GOGGO mobil
Ts250 Coupé - bygget af GLAS (fabrikantens navn)
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KARENSMINDE
1934

Vejret tegnede ikke godt fra morgenstunden efter nattens
kraftige regn og torden, men trods alt blev det rigtig fint
solskinsvejr ved middagstid, og først da dyrskuet var ovre,
blev vejret igen ringere - ualmindelig behageligt for
arrangørerne, deltagerne og alle de besøgende.

LINCOLN CONTINENTAL - den kan lige akkurat være i billedet

en flot sjælden - en sjælden flot -BORGWARD ISABELLA COUPÉ 1959

En række ROVER - på landet.
Modellen fylder 50 i år, men de to P 1800 ligner fabriksnye

Striben af små RENAULTer

Povl Elkjær runder ringen på HONDAen
Dyrskuet og stævnet foregår i en nostalgisk, hyggelig og
meget afslappet stemning. Fremvisningerne i ringen
skærper interessen, hvadenten det er dyrene eller
motorkøretøjerne, der tager en omgang eller to.

Sådan en FORD V8 1937 er jeg vokset op i...

VMK NYT 34. årg.

Mon ikke omstående billeder kan give lidt indtryk af den
del af arrangementet, som har med Veteranstævnet at
gøre? - ellers må du ud og opleve det selv!
Jørgen Lind
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SEN-SEN-SOMMER
PICNIC- TUR
1934

Sen-sen-sommer-picnic-tur
Blev afviklet i en rigtigt sensommervejr, hvor 12 biler og 2
motorcykler var mødt op ved startstedet Gjesing Fritidscenter. Kørte derefter så nogenlunde samme rute, men
allerede i Guldager, skete der en opdeling, så man af to
forskellige ruter kørte til fælles første stop i Kjelst, hvor
man kunne nyde udsigten over Ho bugt, men desværre
var vejret meget diset, så vi kunne ikke se hjem.
Efter et kort stop og strækken ben, fortsatte vi til Ho, hvor
vi spiste vore medbragte "klemmer" ved Skallingvejens
begyndelse. Der var selvfølgelig ikke et stort bord, men vi
fandt da sammen ved 6 – 8 mands borde, hvor snakken
gik lystigt.

Herfra gik turen så til et stoppested ved Langsø, hvor vi
ved hjælp af lånekikkert fra dem, som havde været så
fornuftige, at medbringe en sådan så på kronvildt.
Desværre var Kronvildtet langt fra os, men vi fik da en ide
om hvor dyrene holdt til. Vildtet var selvfølgelig meget nøje
overvåget af en stor Kronhjort.

Derefter gik turen til Danmarks Krondyrcenter, Bloksgård i
Kærgaard plantage. Her havde knap 100 personer fundet
vejen til, hvor vi blev belønnet med gratis smagsprøver af
hjortepølser og bøffer, samt små prøver af Porsesnaps og

VMK NYT 34. årg.
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Støt vores annoncører
de støtter os
1934
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SEN-SEN-SOMMER
PICNIC- TUR
1934

Porseøl samt gratis hvidvin og øl. Efter en grundig
orientering om vildtpleje etc. og jagthorns musik kunne vi
fortsætte vores kørsel til Lydum Mølle, hvor vi indtog vores
eftermiddagskaffe samt hilse hinanden pænt farvel. Dog,
ved ankomst hertil, skulle vi jo parkere pænt, så en kørte
over en velplejet græsplæne med dybe hjulspor til følge,
og formanden måtte nyde den tort at hans Mercedes sank
i en dyb rende og måtte have hjælp fra ret så mange, for at
komme fri igen.

Generelt må vi sige tak til løbsudvalget for en rigtig
hyggelig rute, hvilket selvfølgelig kunne mærkes på de
glade deltagere.
CS oktober 2011
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FORENINGERNES DAG
1934

Esbjerg City forening
Foreningernes dag Esbjerg torv 03-09-2011

VMK var også i år stærkt repræsenteret denne dag med
seks biler og fire motorcykler.
I år var fordelingen flot med modeller og produktionslande
og årgange. Medlemsfremmødet var helt perfekt. Her
kunne klubben virkelig vise, at det ikke kun var de helt

VMK NYT 34. årg.

store pengebeløb, der var nødvendige for at eje og køre
en bil eller motorcykel fra dengang, hvor enten far, onkel
eller en nabo havde en mage til.
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FORENINGERNES DAG
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Klubben havde mange besøgende, der udviste en reel
interesse for arbejdet med bevaring af disse gamle
køretøjer, så derfor må vi håbe at interessen hos de
besøgende varer ved.
Udover besøgende tilbragte medlemmerne en hyggelig
dag sammen med forskellig underholdning. Lige udenfor
vores solsejl havde vi udsigt til Amerikanerklubben,
karateopvisning, gymnastik og mavedans. Musikalsk var
udbuddet ligeså blandet.
Selv om alle havde en god dag, får alt en ende. Kort efter
14:00 ebbede det ud på antal af besøgende. Træthed og
sult hos medlemmerne meldte sig ligeledes efter en lang
dag. Det blev besluttet at pakke sammen med opfattelsen
af en udbytterig dag.

VMK NYT 34. årg.

Side - 9 -

Nr. 266, oktober 2011

ELFSTEDEN OLDTIMER
RALLY 2011
1934

ELFSTEDEN kaldes elleve byer i den vestlige del af
provinsen Friesland, Nederland, der er sluttet sammen i
en forening hvori navnet indgår. Hvert år arrangeres
mange forskellige og traditionsrige aktiviteter mellem
disse byer til vands og til lands: Et kæmpestort skøjteløb med 10.000 deltagere, når ellers isen på kanalerne
tillader det - cykelløb, cykeltur, vandretur, sejlads med
sejlbåde, sejlads med robåde og altså et veteranrally for
biler og motorcykler, rundt fra by til by. Turen er ad
landevejen på 241 km, mens vandreruten er på 220 km og
vand- og skøjtevejen på små 200 km. Vandreturen er delt
op på 5 etaper, sejladserne i 2 etaper, mens de øvrige ture
gennemføres på én dag.
Første start i ELFSTEDEN OLDTIMER RALLY går fra
byen Sloten i det sydvestlige kl. 7 morgen, og sidste
køretøj skal være i mål sammesteds inden12 timer
senere. I hver by skal man have et stempel i sit kontrolkort
som bevis på, at man har gennemført hele ruten.
Løbet køres altid lørdagen efter Kristi Himmelfartsdag,
som i år var den 4. juni, og det særlige ved løbet er, at ruten
gennemføres på én dag, og at alle deltagende køretøjer er
fra før 1950!
I ralliet i år deltog ikke mindre end 405 biler og 200
motorcykler!

Hver 5. bil i ralliet var flotte Ford A i alle varianter, og rigtig
mange af de op til 100 år gamle messingkøler Ford T
tøffede troligt af sted. Næsten alle Citroën-modeller fra
mærkets første 30 leveår var med, adskillige 1920'er og 30'er Peugeot og Renault sammen med mange andre
mere eller mindre almindelige franske mærker Amilcar,

FORD A PHAETON 1928

FORD T 1914

Det er sjovt at køre FORD A

ELFSTEDEN OLDTIMER RALLY er med disse mere end
600 og i år mindst 62 år gamle køretøjer Europas største
kørende én-dags-mobil-motor-museum. Langt de fleste
deltagere var hollændere, omkring 20 var belgiere, der var
omkring 10 englændere - og én enkelt tysker. Jeg har fået
at vide, at der i 1997 var en enkelt dansk bil - en Chevrolet
1923 - der som den vistnok eneste danske har deltaget i
denne fantastiske historiske parade.
Gennem den sidste snes år har jeg 5-6 gange haft
mulighed for at overvære ralliet i byen Franeker, hvor alle
deltagerne holder frokostpause. Derfor er der mulighed
for at se og fotografere mange af dem - men selv om man
bener rundt i byen i 4 timer, er det simpelthen ikke muligt at
indfange dem alle.

AUBURN 1928

VMK NYT 34. årg.
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City Autoservice
v/ Birger Busch
Strandby Kirkevej 216
Telefon
75128284
Biltelefon
40331854
Privattelefon 75451501
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ELFSTEDEN OLDTIMER
RALLY 2011
1934

RENAULT NN 1926

PANHARD et LEVA
TERROT PUO 250 1934

DELAGE 1926 - f
Deux dames dans une RENAULT NN 1926
VOISIN C15 1929-en fransk særling

AERO 1931
CITROEN AC4 1930

PRAGA PICCOLO - tjekker fra 1931

VMK NYT 34. årg.

RENAULT MONAQUATRE 1932
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ELFSTEDEN OLDTIMER
RALLY 2011
1934

CITROEN ROSALIE 10A 1934
STYLSON-mc x 2

ASSOR type X46 1925

fornem franskmand

VAUXHALL 1933
RILEY FALCON 1934

CITROEN C5 1922

HOLDEN 1948 - helt fra Australien

RENAULT OS 1924

SIMCA CINQ 1937
AUSTIN TEN SIX 1932
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1934

Bøger
_
_
_
_

Reparationshåndbøger
Instruktionsbøger
Direkte Import fra USA,
England og Tyskland

OM VETERANBILER OG VETERANMOTORCYKLER

Har du problemer, så kontakt:
Køsters Motorboghandel, Østergade 9, 8900 Randers,Danmark
Tlf. 86426613. fax. 86420813.
Postgiro: 1-646-5259. Momsreg. (VAT): DK 72272528.
E-mail: info@kosters.dk eller www.kosters.dk

DANMARKS STØRSTE UDVALG - OGSÅ TIL MODERNE KØRETØJER
..
top.
i
t
e
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når
å
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g
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ECS

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

Esbjerg Cylinder Service

Tlf. 75139255
Fax.75125943, ecs-itop@mail.tele.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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ELFSTEDEN OLDTIMER
RALLY 2011
1934

25-års emblemet 2010

- ældste mc i løbet HARLEY DAVIDSON J 1915
Delage, Donnet, Hotchkiss, Panhard, Rosengart, Talbot,
Unic, Voisin. Derimod var der kun enkelte tyske mærker
DKW, BMW, Mercedes og en VW "Brillkever", også kun
ganske få italienske mærker, hvoraf flere af Fiatmodellerne endda optrådte som "forklædte" i franske
Simca-udgaver. Næsten alle de gamle engelske

bilmærker som Austin, Bentley, BSA, Hillman, Jaguar,
Lagonda, MG, Morris, Rover, Rolls Royce, Riley, Singer,
Triumph, Vauxhall og Wolseley deltog. American
LaFrance, Auburn, Buick, Cadillac, Chandler, Chevrolet,
Dodge, Durant, Essex, Ford, GMC, Hudson,
International, Lincoln, Nash, Oldsmobile, Packard,
Pontiac, Plymouth, Studebaker, Willys, ja, et meget bredt
udsnit af kendte og ukendte amerikanere sås i mange
varianter. Af de tjekkiske sås et par Aero, en enkelt Praga
og Tatra, og endelig en australsk Holden.
Harley Davidson og Indian dominerede motorcyklerne,
men ind imellem sås også AJS, Ariel, BSA, BMW, CZ,
DKW, HRD, Jawa, Matchless, Moto Guzzi, Norton,
Panther, Royal Enfield, Scott, Sunbeam, Triumph, TWN,
Zündapp, hollandske Eysink, belgiske Sarolea, danske
Nimbus, og franske Gnome Rhone, Magnat Debon,
Monet-Goyon, Peugeot, Stylson og Terrot samt
sjældenheder som engelske Bradbury, Brough og
Humber. Har jeg mon glemt nogen?
Alle mine 5-600 fotos kan ikke gengives her i bladet, så
jeg har udvalgt billeder med nogle af de mærker og
modeller, som man (jeg) sjældent eller aldrig ser i
Danmark.
Mine egne gamle biler er alt for unge til at være med. Er
der nogen med en bil eller motorcykel fra før 1950, der
gerne vil med, kan jeg formidle kontakten.
Af Jørgen Lind

tjekkisk JAWA PERAK 1948 - der er kun 100 km endnu!

VMK NYT 34. årg.

Side - 15 -

Nr. 266, oktober 2011

Støt vores annoncører
de støtter os
1934

1934

Kirke
setset
udefra
Kirken
udefra
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TORSDAGS KØREAFTEN
1934

Med VMK til torsdags køreaften d. 21. og 28. juli og d. 18. august
Vi har nu kørt sammenkomst fra Korskro torsdag aften, i et halvt års tid, så det kunne snart være interessant at høre
hvad nogle deltagere mener om dette arrangement. Derfor forlod jeg min beskyttende ligusterhæk for at møde de
mange trofaste medlemmer på Korskro.
Disse torsdage, d. 21. og 28. juli, var dog ikke rigtigt velvalgte. Tilslutningen var virkelig ikke overvældende. Når klokken
blev 18:30 var der torsdage d. 21 et medlem tilstede, anden gang var jeg alene. Beslutning om hvor køreturen skulle gå
til, blev begge dage hurtigt afklaret til hjemkørsel.
Første gang fil jeg en hygge snak med Povl, vores klubmester. Det var skønt, at der trods alt var nogle, der ikke var på
ferie. Ugen efter må jeg tilstå, jeg nok var lidt træt. Kort tid efter min ankomst omkring kl. 18, og en kop kaffe, var der
mindst 100 smukke veteranbiler til stede på pladsen, og mange glade mennesker i fornøjelig samtale. Pludselig hørte
jeg en stemme bag mig sige noget med, han har nok haft en lang dag bag sig? Langsomt kom jeg til mig selv. To
lastvognstog parkeret der, hvor der til min forbløffelse for blot for få sekunder siden, var parkeret smukke veteranbiler?
Ja undskyld at jeg drømte men jeg havde blundet lidt!
Der er faldet megen regn siden jeg var på Korskro sidst, men vejret er utroligt fint i aften, men er der andre? selv i dag er
min tvivl stor. Så stor at jeg ikke tager kaffe eller kage med, en kande halvkold termokaffe og tørre småkager er der ikke
meget ved, når jeg er hjemme igen. Derfor ingen kaffe eller kage, men min datter vil gerne med. Sådan bliver det.
Afgang! Næste stop Korskro. Vejret er dejligt og tiden tilbringes på en bænk med almindelig pjat, klokken nærmer sig
18:30 og tanken om at vende hjemad dukker op. En motorcykel melder sin ankomst, straks efter to biler, motorcykel
nummer to kommer, bare for at fortælle at han ikke har tid i aften. Det er da en nyhed. Der hilses pænt og snakken går
om løst og fast. Vi enes dog om en tur til Hjerting over Varde, Billum,
Kjelst og Sjelborg.

Turen forløber planmæssigt for vejret er jo smukt, snart efter er vi ved den yderste parkeringsplads på
strandpromenaden i Hjerting. Her skal kaffen nydes.
Men hvilken kaffe, den står hjemme på bordet, der kom jo nok ingen. Men redningen er lige ved, rettænkende
medlemmer tilbyder deres hjælp og vejstøvet skylles ned. Tak til dem der gav kop, kaffe og vand til to tørstige
mennesker. Her bliver vi underholdt af et sejlkyndigt medlem af klubben om, hvad han har været ude for i sin tid med
sejlsport.
Lidt efter 20:00, hvor min datter har lovet at lægge ”ungerne” i seng bryder jeg op, siger tak for kaffe og en hyggelig
aften, må sådanne ture aldrig slutte.
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WHITBY STEAMBUS
1934

Oppe fra klinten i Whitby, North Yorkshire (UK) - den
velkendte havneby nær "Aidensfield" (Goathland) i TVserien Heartbeat (på dansk: "Små og store synder") - fik
jeg i sommer øje på et ret usædvanligt køretøj nede ved
havnen. En mærkelig gammel bus med et stort førerhus
og røg op gennem taget. Lidt efter startede kolossen og
kørte op ad den stejle bakke gennem hårnålesvinget. Den
forventede lyd fra en anstrengt motor og en hylende
gearkasse udeblev. I stedet hørtes bare en susen og
stønnen, mens kæmpen rullede langsomt op. Det var en
dampdrevet bus, der kaldtes Elizabeth - dog næppe
opkaldt efter den engelske dronning.
Men var det nu også en rigtig gammel steamer? Det er
vanskeligt at skelne, for der findes efterhånden så mange
replica'er af de ægte gamle…

Og oppe i Beamish, et kæmpestort frilandsmuseum lige
syd for Newcastle, kørte vi et par dage forinden rundt i en
stor gammel bus - troede vi da ! Men ved nærmere
eftersyn afsløredes det, at bussen var en nyere kopi,
omend ganske autentisk udført.

Jo, det viser sig faktisk, at Elizabeth er bygget i 1931 hos
Sentinel Waggon Works i Shrewsbury, og at den er speciel
på flere punkter.
Den officielle typebetegnelse for køretøjet er DG6P, hvor
DG står for "double geared", 6 for "six wheels" og P for
"pneumatic", der henviser til luftgummiringe, hvor
dampkøretøjer indtil da ellers altid havde massive
gummiringe. Dampmaskinens kraft overføres til hjulene
via enorme kæder. Der findes kun 6 overlevende Sentinel
DG6, og af dem er kun de 2 DG6P med luftgummiringe.
Elizabeths eneste overlevende DG6P-søster bor i dag
mindre end 60 miles fra hende !
Helt tilfældigt og uden at kende en sammenhæng
fotograferede jeg i 2002 en anden Sentinel-slægtning ved
et Steam Rally i Helmsley, ikke langt fra Whitby, men det
må så være en type DG4P, da den "kun" er 2-akslet med
tvilling-baghjul.

DG6P'en indledte sit arbejdsliv som distributions-lastbil
hos et cementfirma og virkede der indtil sidst i 1940'erne.
Derefter strøede den asfalt i ét firma og tjente i et andet
vejbygningsfirma de næste godt 20 år. Forskellige
entusiaster sørgede for at bevare køretøjet gennem
endnu 40 år.
I 2002 skiftede DG6P identitet, og ud af omkring 60
kubikfod lækkert hvidt asketræ og en del mahognitræ blev
der opbygget et helt nyt karrosseri i ægte 1930'er-stil, der
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forvandlede Elizabeth fra en lastbil til en bus. Sentinel
Waggon Works byggede oprindeligt disse køretøjer
sådan at de kunne bruges til mange forskellige formål, og
Elizabeth opfylder dette kriterie fuldt ud.
Nu triller Elizabeth troligt rundt i Whitby, men forinden den
er nået så vidt, har der været en utrolig lang kamp for at
opnå tilladelsen til at køre på offentlig vej i almindelighed
og for at få tilladelsen til lovligt at transportere passagerer i
særdeleshed.

Hvis du skulle komme til Whitby en dag, så prøv en tur
med Elizabeth - jeg nåede det desværre ikke inden
"lukketid"

af Jørgen Lind
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KLUBMØDE
6. OKTOBER
1934

Vi har lige forladt september og nogle rigtig gode
sommerdage der blev brugt til en picnic tur sidst i
september. Så nu er der klubmøde igen på Gjesing
fritidscenter.
Tilslutningen er fra starten ganske god, og på samtalerne
er det ganske klart at vinteren står for døren, det optager
mange om andre også er begyndt at stille til side for i år
eller om de tager chancen en uge eller to mere. Vores
klubmester har nok at gøre med at få vand ud af
vandhanen i samme tempo som kaffema- skinerne
forlanger det, andre tidligt fremmødte hjælper med bord
dækning, der ikke kræver den store tjeneruddannelse.
Hyggen skal være der når medlemmerne kommer.
Carlo er forhindret denne aften, så Jørgen Lind har
overtaget æren af at klappe klubaftenen i gang og
fortæller lidt om hvad der er sket i den seneste måned.
Carlo har fået besked om at holde sig i ro forud for en
brokoperation dagen efter, derfor sendes gode ønsker for
en vellykket afslutning på hans trængsler. Det er nok for
meget at håbe der ikke bliver mere brok fra formandens
side fremover. En god bedring sendes fra klubmødet.
Når vi ser på vores depotrum er det ikke bare trangt, men
direkte stoppet med så mange stole m.m. at ønsket om
mere plads har stået højt på ønskesedlen gennem nogen
tid. Carlo har på det sidste været i dialog med
forvaltningen og det ser ud til at lykkes, vi får sikkert lov til
at bruge værkstedet på den anden side af mødelokalet til
vores udstyr. I forbindelse hermed søger vi skabe og
reoler så vi kan få vores arkiv hjem og sat op til en form for
bibliotek, så alle kan få glæde af det på klubmøderne.
Torsdags turene fra Korskro er ikke særlig godt besøgt, og
muligheden for at stoppe denne aktivitet står for tur. Den
kan dog fortsætte hvis nogle har glæde ved at beholde
dem. Mogens Andreasen ville høre hvordan man modtog

tanken om indimellem at betale for et besøg på udvalgte
steder såsom museer. Der kunne også tænkes at besøge
medlemmernes ”garage” efter forud aftale. Dette for altid
at have noget at køre til.
Den 27. august kørte man en udflugt til Auto-galleriet i
Herning. Tilslutningen var begrænset, to mødte op, og
man drog af sted i en bil. Dertil skal tilføjes at vejret ikke var
det bedste man havde set i denne sommer.
Annonceringen kom samtidig lidt sent i gang.
Klubben deltog også i Foreningernes dag på Esbjerg torv.
(se andet sted i bladet og hjemmesiden under sidste nyt)
Den 25. september var picnic turen derimod over al
forventning, med en god deltagelse, og for denne sommer
et smukt vejr.
Der ønskes flere indlæg fra medlemmerne til klubbladet.
Bladet har det som en narkoman, det mangler stof. Alle
opfordres til at sende ind, om oplevelser med at køre
veterankøretøj, besøg i ind og udland, tilfældige møder
med andre veterankøretøjer i dagligdagen. Alt kan bruges
nu eller senere.
Klubmødet fortsatte efter Jørgen Linds korte gennemgang og ønsker for den kommende tid. Den almindelige
snak omkring bordene gik herefter på alt fra tænding, olie
og gearkasser, til JLs indlæg.
Mogens Andreasen

1934

ESBJERG VETERANLØB 2012
- er fastsat til lørdag d. 28. April 2012. Der åbnes for tilmeldinger ca. 1.marts. Sæt X i kalenderen allerede nu.
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SANKT CATHARINÆ PLADS I RIBE
- set på et ældre postkort og nu.
1934

Da jernbanen i 1875 nåede til Ribe blev den nye Dagmarsgade (t.v. i baggrunden) ført igennem bebyggelsen i et
snorlige forløb tværs hen over Badstuegade, helt fra det gamle Rådhus over åen til den nye banegård. Nogle af husene
i Dagmarsgade blev nyopført, mens andre blev skåret diagonalt igennem, og blev til “strygejern”. Den store røde
bygning, der i virkeligheden ligger i Badstuegade, fik i 1942 påbygget en etage og blev omdannet til Hotel Munken. Hele
Sankt Catharinæ Plads - eller Munketorvet - og vandkunsten med Sankt Catharinæ på toppen blev anlagt i 1920'erne. I
Dagmarsgade holder en VAUXHALL WYVERN (4 cyl.) eller VELOX (6 cyl.) fra omkring 1950 parkeret, og foran hotellet
en CHEVROLET 1933. Billedet til postkortet er vel taget i begyndelsen af 1950'erne.

Der er 50-60 år mellem disse to billeder. Forskelle er næsten ikke til at få øje på. Hotel Munken er forlængst nedlagt, og
bygningen er (igen) omdannet til almindelig beboelse. Min oldemor boede der i øvrigt som enke i næsten 20 år, indtil sin
død i 1910. Den gamle Sankt Catharinæ Kirke på den modsatte side af pladsen sank gennem årene mere og mere ned i
den bløde bund, men blev i perioden 1918 til 1932 bogstavelig talt skruet op på nye fundamenter ved hjælp af mange,
men ganske almindelige donkrafte. Måske vibrerer biltrafikken på brostenene også det gamle hotel ned i den bløde
bund ved åen - det synker ganske synligt! På tværs i Badstuegade holder en ældre og en yngre VW POLO og en OPEL
ASTRA parkeret, og i Dagmarsgade kører en VW GOLF - ganske almindelige biler i dagens trafik.
Jørgen Lind
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Veteranforsikring Danmark
”Vi sætter pris på sjæl og charme …”
Præmieeksempler for veteranbiler og motorcykler fra 1976 eller før:
Dagsværdi
25.000
50.000
75.000
100.000
125.000
150.000
175.000
200.000
225.000
250.000
275.000
300.000
325.000
350.000
375.000
400.000
425.000
450.000
475.000
500.000
525.000
550.000
600.000
o.s.v.
Selvrisiko

Ansvar + kasko
551
689
801
873
988
1.078
1.171
1.260
1.348
1.423
1.544
1.684
1.784
1.901
2.023
2.140
2.262
2.383
2.451
2.619
2.742
2.836
3.097

Ansvar
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204

kr. 1.361

kr.

0

Præmieeksempler for klassiske køretøjer fra 1977 til og med 1983:
Dagsværdi
25.000
50.000
75.000
100.000
125.000
150.000
175.000
200.000
225.000
250.000
275.000
300.000
325.000
350.000
375.000
400.000
425.000
450.000
475.000
500.000
525.000
550.000
575.000
600.000
o.s.v.
Selvrisiko

w

Ansvar + kasko
1.354
1.693
1.972
2.148
2.429
2.651
2.883
3.100
3.316
3.499
3.798
4.092
4.389
4.676
4.976
5.263
5.567
5.860
6.031
6.443
6.743
6.976
7.214
7.618

Ansvar
463
463
463
463
463
463
463
463
463
463
463
463
463
463
463
463
463
463
463
463
463
463
463
463

kr. 4.081

kr.

0

25% rabat ved indtegning af fere veteran- eller klassiske køretøjer.
w Forsikringen omhandler Vejhjælp i hele policens kørselsperiode, hvis køretøjets alder er mindst 35 år.
Kontakt os venligst og hør nærmere om pris og indtegningsregler.

Veteranforsikring Danmark
v/ Ole Højgaard - Trelde Næsvej 227 C - 7000 Fredericia
Tlf. 75 91 21 92 - oh@thistedforsikring.dk
www.veteranforsikringdanmark.dk
Veteranforsikring Danmark er en nicheafdeling i Thisted Forsikring g/s
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Vestjysk Motorveteran
William Pohlmann
Østparken 51
6840 Oksbøl

