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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 10 pt.

Deadline er den 1. de pågældende måneder.

INDHOLDSFORTEGNELSE:

Film- og billedaften d. 17. januar  side    3
15 år med Esbjerg Veteranløb  side    5
VMK´s regnskab   side    8
Et gensyn med Fanø  side  11
Indbydelse til generalforsamling  side  13
Indbydelse til Esbjerg Veteranløb  side  15
VMK NYT 2012 Indholdsfortegnelse  side  17
Sæsonstart   side  17
-lidt historie om Wartburg  side  19
Hovedgaden i Ribe - set på ældre postkort og nu side  22

Velkommen til nye medlemmer

009 John Olsen, Tulipanvej 43, 6705 Esbjerg Ø
030 John Pedersen, Askærgårdvej 87, 6800 Varde
053 Kevin Lundgaard, Stratvej 10, Sejstrup, 6740 Bramming
063 Finn Stepping, Debelvej 201, 6855 Outrup
089 Finn Simony, Porten Toft 22, 6760 Ribe
098 Erik Christiansen, Åsbjerg 67, 7323 Give
101 Peter Sørensen, Banevænget 12,6710 Esbjerg V.

AKTIVITETSKALENDER FOR 2013:

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

HUSK AT:

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

Forsidebilledet: WARTBURG-fans til OSTBLOCKTREFFEN i 
Pütnitz nær Rostock. Foto: Jørgen Lind

 Næste VMK NYT: Udkommer i uge 17, deadline 1. april 2013

INFO - SIDEN
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Næstformand:

Løbs- og turudvalg
Bladudvalg 
Ansvarshavende redaktør

BESTYRELSEN:                                                               

Jørgen Lind
Edelsvej 30

6700 Esbjerg 
75164114

naestformand@vmklub.dk

Kasserer:
Regnskab
Medlems- og køretøjsregistrering
Bladudvalg 
Distribution

William Pohlmann
Østparken 51
6840 Oksbøl

75279243
kasserer@vmklub.dk

Klubmester:

Klublokale
Løbs- og turudvalg

Povl Elkjær
     Solbærvej 10 

    6715 Esbjerg N 
75 13 52 42 / 40 81 31 24 

klubmester@vmklub.dk

Bestyrelsesmedlem:

Kontaktudvalg
Løbs- og turudvalg

Thomas Nielsen
Højvangs Alle 71 

6700 Esbjerg 
21 42 13 42 

bestyrelsesmedlem@vmklub.dk

Sekretær:

Fotograf
Annoncører

Mogens Andreasen
Eranthisvej 11

   6710 Esbjerg V
60 96 20 16 

sekretaer@vmklub.dk

Redaktør:
(ikke i bestyrelsen)

Pia Hansen-Schwartz
Gl.By Ringvej 8

6700 Esbjerg
tlf. 2126 0163

vmknyt@luma.dk

Suppleant:

Bibliotek:
(ikke i bestyrelsen)

Kjeld Kristensen

Formand:

         

Peder Nielsen 
Bakken 10 

6715 Esbjerg N 
22 80 51 56 

formand@vmklub.dk

KLUBBENS NAVN: VESTJYSK MOTORVETERAN KLUB, 
FORKORTET VMK. 

KLUBBENS ADRESSE: FORMANDENS ADRESSE

VMK's HJEMMESIDE: www.vmklub.dk

FORMÅL: At fremme interessen for veterankøretøjer 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.

Marts

April
Maj

Juni

Juli
November

7.
9.-10.
16 & 17.
21.
23.
4.
2.
4.
17.-19.
5.
8.
6.-7.
16.

Klubmøde
Bilmesse og Brugtmarked. Fredericia
Sæsonstart. Se mere side 17
Filmaften
Stumpemarked i Herning
Generalforsamling
Klubmøde
Esbjerg Veteranløb
Classic Race Århus
National Køredag
Englændertræf, Løgumkloster
Bornholm Rundt
Stumpemarked i Herning

VMK NYT 36. årg. 

Webmaster:
(ikke i bestyrelsen)

Lars Nærø
Toftestien 1, Sønderho

6720 Fanø
97413296

webmaster@vmklub.dk

Bestyrelsesmedlem:

Løbs- og turudvalg
Annoncører

Axel Hesel
Morbærlunden 42 

6705 Esbjerg Ø 
75 14 22 26 / 40 51 22 26

Svenn Olav Philbert
Nørrevænget 7
6710 Esbjerg V

75116440
suppleant@vmklub.dk
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Film- og billedaften
d. 17. januar

VMK NYT 36. årg.  Nr. 274, februar 2013

Der var et rigtig pænt fremmøde på denne aften, hvor 
temaet var OSTBLOCK-køretøjer.
Jørgen Lind viste en lang serie fotos fra det 11. 
INTERNATIONALE OSTBLOCK-FAHRZEUGTREFFEN
6.-8. juli 2012 på den gamle militære flyveplads i PÜTNITZ 
nær Rostock.
Der var annonceret mere end 1.000 historiske køretøjer, 
men det gav et indtryk af måske det dobbelte. Derefter var 
der lange rækker af fotos fra et DDR-museum i et nedlagt

landbrugskollektiv i Dargen på øen Usedom, hvor man 
simpelthen kunne se "alt" fra DDR-tiden.
Johs. Frandsen havde fotos af alle mulige MZ-
motorcykler fra et MZ-museum i Berlin, som han har 
besøgt flere gange.
Det var helt overvældende - også mængden af de viste 
fotos - og vi nåede heller ikke at se alle
igennem før "lukketid".

Pütnitz
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Film- og billedaften
d. 17. januar

DDR Museum

MZ Museum
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15 år med Esbjerg 
Veteranløb

VMK NYT 36. årg.  Nr. 274, februar 2013

Den 4. maj 2013 afvikles, det populære Esbjerg Veteranløb 2013. Som optakt til dette løb nr. 15 er her lidt historie om 
tidligere løb i VMK. Efter klubbens etablering blev der i nogle år afholdt forskellige former for løb – men det skete mere 
sporadisk, når der var nogle klubmedlemmer, der havde tid og lyst til at påtage sig arbejdet med at arrangere sådanne 
løb. I vinteren 1998-1999 blev bestyrelsen enige om at løbene skulle ind i mere faste rammer, og de skulle afholdes 
hvert år. Der blev nedsat et løbsudvalg, og løbene blev navngivet Esbjerg Veteranløb.
Det første løb, der blev afholdt efter nye rammer og regler, var i 1999.

Esbjerg Veteranløb 1999.  
I løbet deltog 35 biler og 15 motorcykler fra nær og fjern. Efter 
registrering, m.m. ved Gjesing Centret, blev de deltagende køretøjer 
sendt af sted med 15 sekunders interval. Løbets rute - Hjerting, 
Marbæk, Kjelst, Oksbøl, Ho, Blåvand, Vrøgum, Kærup, Varde, Esbjerg 
N. Der skulle undervejs løses 13 opgaver. Frokosten var et pølsebord i 
Ingrid og Bakken Hansens garage i Blåvand. Desværre blev den sidste 
del af løbet afviklet i regnvejr, men deltagerne nåede da i mål ved Statoil 
tanken i Gjesing.    

Esbjerg Veteranløb 2000. 
Mødestedet for årets løb var ved Esbjerg Lufthavn. Efter registrering, udlevering af 
materiale og kaffe blev køretøjerne sendt af sted. Ruten gik først gennem lufthavnens 
indhegning (de første opgaver blev løst inde på lufthavnens område). Rutens videre 
forløb Tjæreborg, Bramming, Ribe og frem til Hotel Kammerslusen, hvor der blev spist 
middagsmad. Derefter videre langs med digerne til Sneum Sluse, over Tjæreborg til 
målet ved Gjesing Centret. I løbet deltog 40 biler og 22 motorcykler. Løbet foregik på 
en dejlig sommerdag.
.

Esbjerg Veteranløb 2001. 
Løbets startsted var ved Restaurant Sydvesten på Esbjerg Havn. Efter 
registrering, m.m. blev deltagerne sendt ud på ruten, der gik over Hjerting, Kjelst, 
Oksbøl og frem til Hodde, hvor middagen blev indtaget på kroen. Resten af ruten 
gik forbi Karlsgårdeværket og til målet ved Esbjerg Lufthavn. 
Der deltog 61 biler og 34 motorcykler. Blandt deltagerne var klubbens venner fra 
Tyskland. Vejret var blæsende og koldt om morgenen, men senere blev det 
solskin.

Esbjerg Veteranløb 2002. 
Startstedet for løbet var ved Sparbank Vest. Efter registrering, kaffe, m.m., startede turen 
med en promenadekørsel ad Kongensgade og derefter mod nord ud af byen. Undervejs 
blev der løst nogle opgaver. Middagen blev indtaget på Billum Kro og afslutning med 
kaffebord foregik på Restaurant Den Røde Okse. Der var i alt 84 deltagende køretøjer.

Esbjerg Veteranløb 2003.
Startsted var igen ved Sparbank Vest i krydset Stormgade/Kongensgade. Med 
registrering, kaffe, etc. overstået startede løbet med promenadekørsel ad 
Kongensgade. Middagen blev indtaget på Hovborg Kro, og derefter gik turen  over 
Vorbasse, Almstok, Hejnsvig, Krogager til Ansager Hotel, hvor der var mål og 
afslutning. Der var 63 deltagende køretøjer

Esbjerg Veteranløb 2004. 
Startsted igen ved Sparbank Vest, og efter de indledende manøvren blev deltagerne 
sendt ud på ruten, der i år gik sydpå til Kammerslusen, Vester Vedsted og Rejsby Gl. Kro, 
hvor middagen blev indtaget. Ruten fortsatte til Hjemsted Oldtidspark, videre til Rømøs 
nordspids, og så til Havneby, hvor løbet, under et stort sønderjysk kaffebord, blev 
afsluttet. Der var 80 deltagende køretøjer, der nød det flotte sommervejr.

Esbjerg Veteranløb 2005. 
Startsted var igen Sparbank Vest med registrering, m.m.. Ruten startede gennem Kon-
gensgade og ud af byen mod Kjelst, videre til Brandbilsmuseet i Oksbøl. Derfra videre til 
nord for Filsø, og så ned til Hotel Outrup, hvor middagen blev indtaget. Sidste del af turen 
foregik i Skjern Enge, og så sluttede løbet med kaffebord og præmieoverrækkelse på 
Restaurant Skavenhus. Der deltog i alt 94 køretøjer. 
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Veteranløb

Esbjerg Veteranløb 2006. 
Startsted Sparbank Vest. Efter registrering, m.m., kørtes paradekørsel ad Kongensgade  så 
ud af byen mod øst. Efter første stop ved Olsens Paradis i Vejrup gik det videre til næste og 
sidste stop - målet ved Sønderskov Hovedgård, hvor der blev spist middagsmad med 
efterfølgende kaffebord og præmieoverrækkelse. I løbet deltog i alt 107 køretøjer.

Esbjerg Veteranløb 2007.
Startsted Sparbank Vest. Efter registrering, kaffe m.m. kørtes med politieskorte ad 
Kongensgade, ud af byen mod Esbjerg Lufthavn, Grimstrup, Hjortkær, Fåborg, Nordenskov 
og frem til Hodde Kro, hvor middagsmenuen stod på wienersnitsel. Godt tanket op kørtes 
over Krarup, Skovlund, Urup, Grindsted og frem til Hotel Lyngheden. Ved kaffebordet var 
der overrækkelse af præmier inden afslutningen. 

Esbjerg Veteranløb 2008. 
Startstedet var flyttet til Torvet i Esbjerg. Registrering, morgenkaffe m.m. foregik i Danske 
Bank. De mange køretøjer fyldte godt på pladsen og tiltrak også mange tilskuere.  Efter 
starten gik ruten gennem Hjerting, Guldager, Tarp, Andrup, Tjæreborg og til Kent Noer i 
Darum. Efter opgaven her gik det via Vilslev, Farup frem til parkeringspladsen ved Kvickly i 
Ribe videre mod Gredstedbro, Bramming, Sneum, Tjæreborg, Andrup og Esbjerg Højskole. 
Efter buffet'en og kaffebordet var der overrækkelse af præmier og afslutning. 

Esbjerg Veteranløb 2009.
Efter starten fra Torvet gik turen ud i den skønne vestjyske natur, hvor de forskellige poster 
var placeret. Ved Hotel Outrup blev stoppet brugt til at nyde en wienersnitsel, inden det gik 
videre til målet ved Hotel Arnbjerg i Varde, hvor der var kaffebord, overrækkelse af præmier 
og afslutning. Der deltog 98 køretøjer i årets løb.

Esbjerg Veteranløb 2010.
Startstedet på Torvet er blevet godt modtaget, og også ved dette løb var der stor publi-
kumsinteresse for at se de mange flotte køretøjer. Efter kaffe, registrering, m.m. kom 
køretøjerne af sted. Sønderskov Hovedgård og Sønderskov Mølle var højdepunkterne, 
men der var poster undervejs, inden Askov Højskole med en buffetanretning tonede frem. I 
anden afdeling gik det mod Sdr. Hygum og Gredstedbro, hvor der på hotellet var kaffebord, 
overrækkelse af præmier og afslutning. Der deltog 92 køretøjer. 

Esbjerg Veteranløb 2011.
I det fine vejr mødtes deltagerne på Torvet, blev registreret og nød kaffen på Dronning 
Louise. Derefter blev kørerne sendt ud på ruten. Frokosten blev indtaget på Brøns Kro. 
Kaffe, overrækkelse af præmier og afslutning foregik på Danhostel i Ribe. Imellem disse 2 
vigtige nøglepunkter var der en del poster, hvor deltagerne fik deres kunnen afprøvet. 84 
køretøjer deltog i løbet. 

Esbjerg Veteranløb 2012.
Efter at registreringen var overstået, nød deltagerne kaffen på Dronning Louise. Deltagerne 
kørte derefter ud på dagens rute. Ruten gik over Alslev, Sig, Næsbjerg, Ølgod, Krogager, 
Agerbæk, Grimstrup. Middagsmad fik deltagerne ved en buffet på Tofterup Hotel. 
Eftermiddagskaffe, præmieoverrækkelse, m.m. foregik på forsamlingshuset Næsbjerghus. 
Som sædvanlig blev deltagerne udfordret m.h.t. deres kunnen og viden ved en række 
poster. Der deltog 72 køretøjer i løbet. 

Esbjerg Veteranløb 2013.
Nu går det mod lyse tider og forår, og dermed nærmer Esbjerg Veteranløb 2013 sig. Hvad vil dette løb bringe af nye 
oplevelser og udfordringer? Kommer der mange af de gamle kendinger igen i år? Svarene på spørgsmålene kan du få 
ved at tilmelde dig dette løb nr. 15 – og dermed få endnu en ny stor oplevelse. 

                                                                                                                                                                   
HØ/10.01.2013
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City Autoservice  
v/ Birger Busch 

       Strandby Kirkevej 216 
    Telefon          75128284 
     Biltelefon       40331854 

       Privattelefon  75451501 
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Et gensyn med Fanø

Tirsdag den 7. august havde Fanø et kort besøg af en 
gæst, der ikke havde været på øen siden 1924.
Gæsten var den selv samme Opel "Boliden" racerbil, der 
med fabrikskøreren Carl Jörns bag rattet deltog som en af 
de hurtigste biler i Fanø Motorløbene 1923 og 1924. 
Bilen var først i København, hvor den fungerede som 
trækplaster omkring Opels store udstilling og kørte nogle 
opvisningsomgange på banen under Copenhagen 
Historic Grand Prix, der fandt sted i Fælledparken den 4. - 
5. august. 

Mit første "gensyn" med Opel ved CHGP - her med barnebarn 
Lucas. 

Opel Danmark's salgschef, Erik Morsing, havde forinden 
fundet frem til mig som medforfatter af bogen om 
motorløbene på Fanø 1919 - 1924, og inviterede min 
familie og mig til hovedstaden for at jeg kunne få et gensyn 
med det gamle bekendtskab, som jeg ganske vist aldrig 
havde set før, men dog kendte indgående fra billeder og 
tekster. 

Carl Jörns bag rattet af den store Opel på Fanø Strand 22.-24. 
august 1924.

Den gamle Opel racer præsenterede sig flot på banen og 
vakte stor opmærksomhed. Tænk, en 4-cylindret motor på 
12.272 ccm med overliggende knastaksel og 4 ventiler pr. 
cylinder!  Og ventilstammerne er så lange, at de stikker op 
gennem huller i motorhjelmen. Motoren yder omkring 260 
hk ved 2.900 omdr./min. og er konstrueret allerede i 1913. 

Det er i sig selv helt fantastisk, at den overhovedet 
eksisterer og kører endnu.

Carl Jörns' efterfølger Wolfgang A. Scholz har her taget 
redaktionschef Peter Clausen,MotorClassic, med på en tur. 

Den imponerende motor har ved restaureringen fået påbygget 
en mere effektiv tryksmøring, hvor den tidligere nøjedes med 
drypsmøring.

Der er huller i motorhjelmen til de 16 store ventilstammer og -
fjedre.

VMK NYT 36. årg.  Nr. 274, februar 2013
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Førerpladsen - bilen er absolut ikke beregnet til to personer.

Wolfgang i fart hen ad stranden - med ild i cigaren. Hvis den gik 
ud, kunne han tænde den igen på udstødningsrøret.

På vejen hjem fra København til Opel Museet i 
Rüsselsheim, der ligger nær Mainz i det sydlige Tyskland, 
ønskede Opel-folkene at tage bilen med omkring Fanø for 
at fotografere og filme den på stranden, hvor den altså 
sidst havde kørt 88 år tidligere.
Da vi markerede de gamle Fanø Motorløb på stranden i 
1996, 1999 og 2004 forsøgte vi at få bilen med i 
arrangementerne, hvor vi havde besøg af flere gamle 
Fanø-racere og lignende, men på de tidspunkter var det af 
tekniske årsager desværre ikke muligt.  
Bilen er i de senere år blevet restaureret, så den nu selv 
kan køre igen. Der er bl.a. støbt en ny motorblok og 
forskellige andre tærede og opslidte dele er udskiftet. 
Mekanikeren, der havde forestået genopbygningen af 
motoren, fulgte bilen som en nervøs mor for at høre, om 
den nu også kørte helt som den skulle. Han sørgede hele 
tiden for at den havde det godt og ikke manglede olie, 
vand m.v. 

Der er faktisk slet ikke plads til to i bilen, men " put your arm 
around me - no problem - my wife is standing right next to us" 
sagde Wolfgang. Fruen var nu også mere nervøs for, om jeg 
sved mit venstre ærme af  på det varme udstødningsrør. 

Så kører vi! Lige bag Wolfgang står Erik Morsing og længst til 
venstre - med hætten - står den særdeles opmærksomt lyttende 
mekaniker.

Transport anno 2012 - Opelmuseets specialbyggede 
transporter med dansk chauffør.

Et gensyn med Fanø

VMK NYT 36. årg.  Nr. 274, februar 2013
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Ved de tidligere besøg på Fanø i 1923 og -24 klarede bilen selv 
turen Rüsselsheim-Fanø og retur - en strækning på omkring 850 
km hver vej. Her holder Opel'en i "færge-køen" i Nordby 
mandag den 25. juni 1923. Malcolm Campbells mekanikere, 
har taget bilen i besiddelse: Harry "Webby" Webster, ved rattet, 
foran ham chefmekaniker Leo Villa og bagved Harry Leach. 
Manden, der står bag bilen  længst til højre med det 
smørede grin og den spøjse hat, er Opels fabrikskører Carl 
Jörns.

Motoren er forsynet med et startsving, men i nyere tid har 
ingen kunnet dreje den, så bilen må slæbes i gang. Den 
nuværende kører, Wolfgang A. Scholz, lovede, at den, 
som kunne starte bilen med håndsvinget, måtte få den...
Det var herligt for mig at få lov til at medvirke også ved 
denne seance - det var en fantastisk stor oplevelse at få 
en tur i den gamle racer hen ad stranden med 2200-2300 
omdr./min. i 3. gear - nok omkring de 100 km/t

Tekst: Jørgen Lind.
Fotos: Hans Holtman og Jørgen Lind.

Et gensyn med Fanø
Generalforsamling

VMK NYT 36. årg.  Nr. 274, februar 2013

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab (se side 8 & 9).

4. Indkomne forslag.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, herunder suppleant jfr. vedtægternes §5.

På valg er:

William Pohlmann, kasserer

Thomas Nielsen

Povl Elkjær, klubmester

Axel Hesel

Mogens Andreasen, sekretær

Svenn O. Philbert, suppleant

Samtlige bestyrelsesmedlemmer og suppleant på valg modtager genvalg 

6. Valg af revisor og revisorsuppleant.

7. Fremlæggelse af næste års budget (se andetsteds i bladet) og fastsættelse af kontingent.

8. Eventuelt.

Forslag fra medlemmer optages på dagsordenen under forudsætning af, at de er

formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved et mindre traktement.

Indkaldelse til generalforsamling 2013

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Vestjysk Motorveteran Klub

Torsdag den 4. april 2013 kl. 19:30 i Gjesing Fritidscenter

1934
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Støt vores annoncører
de støtter os

                                                     
 

      NØRREGADE 71                     VI HAR ALT  I       
      6700 ESBJERG                   KONTORARTIKLER 

      TLF. 75450899                              & 

      FAX: 75452543                           VIN 
      e-mail: fp@froekjaerpapir.dk 

                                                                  Besøg os - 
                                                                                                                                      og vor vinkælder. 

 
 

 
 

 
                        

 

      John Hoffmanns Autoservice 
    Darumvej 73 
   6700 Esbjerg 
   Tlf. 75126570,  Fax. 75126579 
 

 
 

Esbjerg Cylinder Service
MOTORRENOVERING
CYLINDERUDBORING
TOPSTYKKEARBEJDE

MOTORRENOVERING
CYLINDERUDBORING
TOPSTYKKEARBEJDE

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

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

CE S

Kvalitet i t
op...

- også når det

gælder

veteranbiler

1934 1934
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Esbjerg Veteranløb
2013

 

                      
 

ESBJERG    VETERANLØB    2013
Vi er blevet ved med at finde små fine veje til en ny og spændende rute i det sydvestjyske, når  - VMK 
VESTJYSK MOTORVETERAN KLUB  lørdag d. 4. maj   kører det  15.  ESBJERG VETERANLØB.
I år kører vi mod nordvest fra Esbjerg og turen går bl.a. ud gennem "Eventyrets Land".
Der er indlagt nogle interessante opgaver undervejs. Midtvejs bydes der på en lækker middagsbuffet, og 
der afsluttes efter omkring 120-30 km's kørsel med et stort kaffebord, præmieuddeling og afslutning et 
sted vest for Varde.
Løbet er åbent for alle interesserede med en minimum 25 år gammel motorcykel eller bil.
Max. 100 deltagende køretøjer  =  de første 100, der er tilmeldt !
Mødested / start:  Torvet i Esbjerg - indkørsel fra Skolegade - med registrering og morgenkaffe på   
Dronning Louise fra  kl. 8.30.
Ved ankomst til start får du udleveret en ”løbspakke”, der bl.a. indeholder et løbsskilt, et rute kort, en 
rutebeskrivelse - og ikke mindst: et klippekort. Morgenkaffen med rundstykker, middagsbuffet og 
eftermiddags kaffebord er incl. i prisen - dog excl. evt. vand, vin og øl.
Første start går kl. 10.00  – derefter afsendes et køretøj pr. minut.
Køretøjerne præsenteres enkeltvist i forbindelse med afsendelsen.

Pris for "løbspakken":    350,- kr. i startgebyr for køretøj incl. fører, 250,- kr. pr. voksen ledsager og 
125,- kr. pr. ledsager under 12 år – rabat for VMK-medlemmers køretøjer.

Tilmeldingskupon          VMK-medlem: (sæt X)    nej ____    ja ____     medl. nr. _______ 

Fornavn:  _________________________________   Efternavn  _______________________________________

Gade/vej/nr.:  _______________________________________________________________________________

Postnr.:  ___________By:  _________________________________________________Tlf. _________________

Køretøj: (sæt X)          personbil:_______varebil:_______lastbil:________bus:________
    kabinescooter:______MC m. sidevogn:______MC solo:______andet:_____________________

fabrikat:_______________________________model:__________________________årgang: _______

Betaling:    Løbspakke pr. køretøj incl. fører ……….................................................kr.         350,-
   Voksne ledsagere - antal:    ______á kr. 250,-….........................kr.
   Ledsagere under 12 år – antal:      ______ á kr.125,-…….....................kr.
   - rabat kr. 50,- for VMK-medlemmer pr. køretøj................................. – kr. _________
Beløb i alt: .......... ...............................................................................................................kr. _________

TILMELDING: Send kuponen senest den  28. april pr. email:  kasserer@vmklub.dk  eller pr. brev 
William Pohlmann, Østparken 51, 6840 Oksbøl   eller  tilmeld dig online på:   www.vmklub.dk

BETALING  skal ske senest d. 28. april til: Frøs Herreds Sparekasse  konto nr. 9736-0002699559 
husk at opgive navn og adresse –du er ikke tilmeldt før din indbetaling er registreret på kontoen).
Bekræftelse af din tilmelding med oplysning af startnummer, køretøjsskema til udfyldelse m.v. udsendes ca. 1 uge 
før arrangementet afholdes.
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Bemærk første tal er sidetal, sidste tal er bladets nummer.

FRA FORMAND/BESTYRELSE:
Formandens klumme             CS   3/268
Indbydelse til Esbjerg Veteranløb 2012  17/268
Indkaldelse til generalforsamling       9/268
Regnskab 2011           WP 21/268
I n d b y d e l s e  t i l  N a t i o n a l  K ø r e d a g       
JL  9/269
Generalforsamling 2012             MA 19/269
Vedtægter                     CS 20/270
Indbydelse til VMK's 35 års jubilæumsudflugt   7/271
Indbydelse til virksomhedsbesøg        11/271
Indbydelse til VMK's Picnic tur           12/271
Indbydelse: Besøg på Flyvestation Skrydstrup  11/272

OMTALE AF BILER:       
11 – eleven                                    JL 20/268
Adam Opel fornægtede bilen              HØ   8/271
Kunst, arkitektur, fåreuld  – så biler       HØ 15/271
Styrkeprøven                                     MA 12/272
En solstrålehistorie                        JL 15/273

OMTALE AF MOTORCYKLER:
Motorcyklist på tre hjul                       HØ   7/268
Egons Nimbus'er                               JL    4/269
Veteranernes tredagesløb                HØ 20/269
Skærtorsdag i Esbjerg                          21/269
Express, Hvorfor, Hvordan                 KK 15/272
    
LØB/TRÆF:
Indbydelse til træf hos Bossen                 11/269
Indbydelse til træf ved Henne Strand   Tage 11/269
Esbjerg Veteranløb 2012                      L&KM/JL 3/270
Indbydelse til træf på Hvidsten Kro       15/270
Englændertræf på Skovbybanen          JL  3/271
Sankt Hans                                        JL  5/271
Late Night ved Henne Strand               PN 12/271
Henne Strand 25.07.2012                 MA 20/271
Karensminde, historisk stævne       JL 19/272
Moto Cross – des Nations            HØ 20/272

KLUBTURE:
Karensminde                                               JL 12/268
Referat fra National Køredag 2012        JL 19/270
35 års jubilæumsudflugt                    MA  3/272
VMK's Picnic tur 2012                       JL  7/272
Brittaniarally 2012                               EM  9/272
Besøg på Flyvestation Skrydstrup                   JL  5/271
 
KLUBMØDER:
Filmaften 19.01.2012                    3/268
Klubmøde 02.02.2012                 MA  8/268
Billed- og filmaften 16.02.2012           3/269
Klubmøde 04.10.2012 - Udrykning      JL  3/273
Filmaften 15.11.2012 -  Jorden rund  JL 12/273
Klubmøde 06.12.2012                         11/273

OFFICIELLE ARRANGEMENTER MED VMK
DELTAGELSE:
Foreningernes dag                     JL 17/272

TEKNIK/PRØVEKØRSLER:
Velkommen til http://vmklub.dk          MA   4/268
Nyt lys til gamle biler                    MA 12/269

NYT FRA MhS:
MhS årsmøde                              WP  4/273

ØVRIGT STOF:
Veterania                                       8/268
Speedway & Bramming Egnsmuseum    JL  5/269
Skibbroen I Ribe                           JL 22/269
Boggave                                        KK 13/270
Bybilleder – ved Henne Mølle Å       JL 22/270
Bybilleder – Vejers Strand                 JL 22/271
Kunstpavillonen i Esbjerg                  JL 22/272
Banegården i Esbjerg                         JL 22/273
     
ANMELDELSER:
Danske Motorcykler                       KK 13/270
Tyske Motorcykler                            CH  9/273
Skandinavisk Racerelite                      JL 13/273

         
BOSSEN indleder køre-sæsonen med at 
invitere alle VMK-medlemmer på en tur til mini-
træf i Krogager, hvor hans lader og værksteder, 
der er fyldt med gamle biler,  motorcykler, 
traktorer, campingvogne, både og meget mere 
kan beses.   

LØRDAG d. 16. og SØNDAG d. 17. marts 
mellem kl. 10 & 14.

Adresse:  Møllebakkevej 12,  Krogager,  7200 Grindsted.
                    - der sættes også vand over til en pølse m.v.

SÆSONSTARTSÆSONSTART
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- er en borg, der er opført i det 11. og 12. århundrede ved 
byen Eisenach i Thüringen i Tyskland. Her boede Martin 
Luther i årene 1521-22, da han oversatte Det  nye 
Testamente til tysk. Det er nu ikke så meget Luther, men 
bilmærket af samme navn som dette skal handle om.
Automobilwerke Eisenach fremstillede i 1898 et 
automobil, der fik navnet Wartburgwagen. Navnet blev 
dog allerede droppet igen i 1904, da selskabet skiftede 
hænder, og derefter fremstillede fabrikken små biler af 
mærket Dixi i en årrække.  I 1927 introduceredes Dixi 
model DA-1 3/15, der var en licens-udgave af den britiske 
Austin 7
Denne model blev BMWs første personbil efter at denne 

virksomhed havde overtaget fabriken i november 1928. 
Wartburg-navnet dukkede kortvarigt op igen i 1931 på en 
sportslig udgave BMW DA-3 3/15 Wartburg, som var 
fabrikkens første sportsvogn. Bilproduktionen blev 
stoppet i 1942 som følge af "ændrede behov", og derefter 
fremstilledes motorcykler for værnemagten samt 
flymotorer for Luftwaffe. Ved krigens slutning lå omkring 
60% af fabrikken i ruiner.
Efter krigen blev fabrikken overdraget til et sovjetisk 
selskab , som omdøbte til Sowjetische AG Maschinenbau 
Awtowelo, Werk BMW Eisenach. Man genoptog 
produktionen på den delvist genopbyggede Eisenach-
fabrik af model 321 fra cirka 1945-50, model 326 i 1946-
47, model 327 og en ny model 340 (en videreudvikling af 
BMW 326 med modificeret for og bag karrosseri) og 
model 325-2 i 1952, så på den måde er alle BMW'er 
mellem 1945 og 1952 "russiske". Så længe russerne 
ejede selskabet, kunne BMW i München ikke beskytte sit 
handelsnavn. 
Først i 1952 overdrog de sovjetiske ejere fabrikken til 
DDR, og et statsejet selskab blev oprettet. På det 
tidspunkt var BMW i München igen begyndt at producere 
biler, og var dermed i stand til at sikre sin 
varebetegnelsen, sit logo, og sit typiske udseende med 
dobbelt-næsebor gitter. Eisenach-fabrikken var fortsat 

med at producere biler og motorcykler under BMW 
mærket, men efter en retssag i 1952 måtte navnet 
ændres til EMW, og fabrikken skiftede navn til 
Eisenacher Motorenwerk (EMW). Produktionen 
fortsattes af model 327 og en videreudviklet model 340, 
som EMW 340-2.
De gamle Auto-Union fabrikker i Zwickau havde siden 

1949-50 produceret en "ny" bil, som var en næsten 
nøjagtig videreførelse af DKW's model F8 fra 1939-42, 
under navnet IFA F8.
 I oktober 1950 udvidedes produktionen med IFA model 

F9 - en kopi af DKW model F9 med en 3 cyl. 900 cc to-
takts motor, der var introduceret i 1939, men som på 
grund af krigen ikke nåede at komme i serieproduktion. 
Produktionen af denne model F9 blev i sommeren 1953 
flyttet fra Zwickau til Eisenach, hvor fabrikken med endnu 
et navneskift til VEB Automobilwerk Eisenach (AWE) 
markerede, at den nu var folke-ejet, og hvor bilen fik 
modelbetegnelsen EMW 309 - i hvert fald internt. 
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Efter 3 år med F9 præsenterede AWE fabrikken så den 
helt nye Wartburg. Ny og ny? - ja, i hvert fald var 
karrosserierne nye, akselafstanden var en anelse øget, 
og motoren var tunet op til 37 PS.
Modellerne fra 1956-58 var en 4-dørs 311-0 Standard og 
311-1 Luxus Limousine.   

En 2-dørs 2+2 sædet 311-2 Cabriolet med samme 
specifikationer blev opbygget i Dresden. 

Kombi Model 311/9 var på programmet fra 1956-61.   

I 1957 udvidedes udvalget med model 311/3, en 2- dørs 
Reise-Coupé, der fra 1959 fik 38 PS og fra 1961 40 PS

foruden en model 311/5 Camping-Limousine med samme 
teknik. Denne model fortsatte indtil 1961.
Model 311/4 var en Polizei-Einsatzwagen, og model 
311/7 var en Schnelltransporter - mere almindelig kendt 
som pickup. 

Fra 1957-59 byggede fabrikken den mest attraktive og i 
dag mest eftertragtede model 313/1 Sport-Roadster. 
Motoren leverede 50 PS, der kunne give en tophastighed 
på 140 km/t. Der blev kun bygget 469 stk. af dem.

Fra 1958-61 havde alle 311-modellerne fået et nyt design i 
kølergitter, og kunne leveres i flere farver, også 2-farvede, 
men ellers var bilerne ganske uændrede. 

-lidt historie om
Wartburg
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1962-65 fik modellerne tilføjet 1000, da blev motoren øget 
til 992 cc og nu ydede 42/45 PS, og alle de hidtil kendte 

varianter kunne tilbydes - 313/1 Sport dog undtaget.
Fra 1965-66 introduceredes overgangsmodellerne 312, 
blev der tilføjet enkelte ind- og udvendige kosmetiske 
ændringer, der kom skruefjedre i stedet for de 
tværliggende bladfjedre, og gearkassen modificeredes let 
- stadig uden 1. gear syncroniseret. 312-modellerne 
kendes især på de mindre 13" hjul. 

Eksportmodellerne fik tilmed en ny, vandret stribet 
kølergrill. Efter 5 års pause kunne fabrikken igen - 
kortvarigt - tilbyde en "forældet" åben 2-dørs cabriolet 
model 311-300 HT, som snart blev afløst af model 312-300 
HT med de samme specifikationer som de øvrige 312-
modeller.
Efter 10 år med kun beskedne fornyelser og forbedringer 
kom så omsider den nye model 353 Limousine. Ny og ny?  
- ja, igen var korrosseriet, interiøret og instrumenteringen i 
det mindste nyt, mens chassis, motor og transmission var 
direkte overtaget fra model 312. I oktober 1967 blev 
modelrækken øget med en Kombi.

I 1969 fik begge modeller øget motoreffekten til 50 PS, og 
efter nogle få, ubetydelige ændringer i 1972 kørte så  
model 353 W af båndet d.3. marts 1975. "W'et" stod for 
Weiterentwicklung - videreudvikling: Der indførtes 
skivebremser på forhjulene, generator, halogen-forlygter, 
sikkerhedsratstamme og store runde instrumenter. I løbet 
af de næste 14 år frem til 1989 moderniseredes W-
model lerne desuden med el-bagrude, sorte 
vinduesviskere, frontspoiler, nakkestøtter på forsæderne, 

sorte kofangere og kølergrill, og da køleren i 1985 endelig 
blev flyttet frem foran motoren, blev også kølergrillen 
lakeret i bilens farve.   
Til trods for, at Wartburg'erne i 
bund og grund var aldeles 
forældede i  forhold t i l  
samtidens vesteuropæiske 
biler, var efterspørgslen i 
DDR enorm, især på grund af 
lave produkt ionsta l  og 
manglende alternativer: På 
den mest populære model 
Kombi måtte man acceptere en ventetid på 15 år! - på 
Limousinen kunne man nøjes 12 år! 

Fra højeste sted - Politbüro'et - blev der allerede i 1983 
taget princip-beslutning om, at man skulle indgå et 
samarbejde med VW i Wolfsburg om en fabrik til 
produktion i DDR af firetaktsmotorer. Som kompensation 
skulle hvert år leveres et stort antal motorer - fremstillet 
efter vestlig kvalitetsstandard -  tilbage til Wolfsburg. Efter 
5 år gennemførtes aftalen, et industrianlæg til adskillige 
milliarder øst-mark blev bygget, og fra d. 12. oktober 1988 
løb de første nye Wartburg Limousine af samlebåndet, nu 
med en 4 cyl. VW-Golfmotor på 1272 cc, forbedret 
undervogn med øget sporvidde og omarbejdet for- og 
bagende på karrosseriet. 

Endnu indtil 1989 produ-
ceredes de gamle 3 cyl. 
totaktsmodeller side-
løbende.
Der var planlagt flere 
modifikationer i slutningen 
af  1990, men det blev 
Wartburgs sidste krampe-
trækning. Rigtig mange 
østtyskere nåede aldrig at 

få sin Wartburg leveret før DDR-regimets endeligt. Efter 
pengeombytningen i 1990 blev prisen på f.eks. Wartburg 
Kombi reduceret fra 33.775 Mark til 15.590 - snart kunne 
man købe vesteuropæiske bilmærker, som den 
forældede Wartburg ikke kunne konkur-rere med hverken 
p å  p r i s ,  t e k n i k ,  
kvalitet eller udstyr.
Den 10. april 1991 
rullede den sidste 
Wartburg af båndet. 
Den kørte direkte ind 
på Eisenacher Auto-
mobilmuseum - og 
der står den endnu! 
 

Fotos og tekst: Jørgen Lind

-lidt historie om
Wartburg



Storegade - set hen imod Domkirken omkring 1935. Fra Torvet er en CHEVROLET-lignende bil ved at runde hjørnet , og 
en rutebil fra stationen omme bag Domkirken er på vej nordpå ad den brolagte hovedgade, der faktisk var en del af 
Hovedvej 11, men ud over et par cyklister og enkelte forgængere er der ikke meget trafik dén dag. Den lange lyse 
bygning til højre er Ribe Apotek – i øvrigt mit føde- og barndomshjem.
Når de store fiskeeksportbiler fra Esbjerg rullede gennem gaden på vej sydpå, så sitrede hele huset og glasset klirrede. 
Hovedgaden blev asfalteret i 1951/52, og trafikken blev ledt udenom Ribe ad omfartsvejen, der blev anlagt i 1954.

Denne del af Storegade hedder nu Overdammen. Hele husrækken til højre har ikke ændret sig meget udadtil, mens 
banken på den modsatte side i 60'erne opslugte det tidligere Crome & Goldschmidts manufakturudsalg i en nybygning. 
Banken har siden fusioneret sig væk fra denne beliggenhed, og bygningen anvendes nu til et andet formål – som det 
næsten er tilfældet med alle de andre huse i gaden. Gaden er igen blevet brolagt, og er nu gågade. Kun en enkelt 
knallert og en barnevogn m. fører er på vej, for billedet er taget efter forretningernes lukketid. Ellers er gaden normalt 
fyldt op af parasoller, tøjstativer, borde, stole og kasser med gode tilbud samt et mylder af mennesker – der begrænser 
udsigten til Domkirken.                                                                                

Jørgen Lind
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Hovedgaden i Ribe 
- set på et ældre postkort og nu.
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Min motorcykel...Min bil...

I hvert af de kommende numre af 
VMK NYT vil vi forsøge at bringe 
en artikel, hvor et medlem fortæller 
om sit køretøj og viser masser af 
billeder af det. 

Derfor vil vi også gerne have dit 
bidrag - ta' en snak med Jørgen 
Lind om det på 75164114 eller 
naestformand@vmklub.dk

 Nr. 274, februar 2013VMK NYT 36. årg. 

Veteranforsikring Danmark
”Vi sætter pris på sjæl og charme …”

v/ Ole Højgaard - Trelde Næsvej 227 C - 7000 Fredericia

Tlf. 75 91 21 92 - oh@thistedforsikring.dk

www.veteranforsikringdanmark.dk

    

w

  

25% rabat ved indtegning af flere 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 er en nicheafdeling i Thisted Forsikring g/s

Veteranforsikring Danmark

Præmieeksempler for veteranbiler og  motorcykler 
fra 1978 eller før:

 
Dagsværdi

 
Ansvar + kasko

 
Ansvar

 

25.000

 

 571 

 

211

 

75.000

 

 830

 

211

 

125.000

 

 1.024 

 

211

 

175.000

 

 1.214 

 

211

 

225.000

 

 1.397 

 

211 

 

275.000

 

 1.600

 

211

 

325.000

 

 1.849 

 

211

 

375.000

 

 2.097 

 

211

 

400.000

 

2.218 

 

211

 

475.000

 

2.541

 

211

 

525.000

 

2.841

 

211

 

o.s.v. 

 

Selvrisiko

 

kr. 1.411

 

kr.    0

Præmieeksempler for klassiske køretøjer fra 
1979 til og med 1985:

 
Dagsværdi

 

Ansvar + kasko

 

Ansvar

 

25.000

 

 1.403 

 

480

 

75.000

 

 2.044 

 

480

 
 

125.000

 

 2.518 

 

480

 

175.000

 

 2.988 

 

480

 

225.000

 

 3.436 

 

480

 

275.000

 

 3.937 

 

480

 

325.000

 

 4.549 

 

480

 

375.000

 

 5.157 

 

480

 

400.000

 

 5.455

 

480

 

475.000

 

 6.250 

 

480

 

o.s.v. 

 

Selvrisiko

 

kr. 4.229

 

kr.    0



Vestjysk Motorveteran
William Pohlmann
Østparken 51
6840 Oksbøl
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