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Kjeld Kristensen

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:
Filmaften d. 21. marts
Boganmeldelse, Fynske Mototbaner
Påskeløbet 2013, DVK-Lillebælt
Medlems- og køretøjsregister
Skærtorsdag i Esbjerg
VMK´s generalforsamling d. 4. april
Late Night 2013 ved Henne
Picnicudflugt
Med Svend Møller til Australien
på cirkuspladsen i Varde
National køredag
Ribe Classic
Vejen til en VW bus
VMK´s logo
Rudbøl Grænse - set på ældre postkort og nu
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Velkommen til nye medlemmer
111 Brian Runge Hansen, Industrivej 4, 6830 Nørre Nebel
112 Bjarne Schmidt, Vesterhede 13, 6950 Ringkøbing
113 Roy Kjellerup, Spangsbjerggade 23 1.th, 6700 Esbjerg
127 Lars Thomasen, kirkegade 39 A, Alslev, 6800 Varde
133 Ellen Madsen, Vægtens Kvrter 1, 6710 Esbjerg V.
138 Rud Kristensen, Ølufgårdsvej 21, V. Nebel, 6715 Esbjerg N.
AKTIVITETSKALENDER FOR 2013:
Maj

2.
4.
17.-19.
25.

Juni

5.
8.
22.
6.-7.

Juli

November 16.
December 5.

Klubmøde
Esbjerg Veteranløb
Classic Race Århus
Gråsten - Flensborg
Ribe Classic - tirsdag aftener kl. 18 - 21
National Køredag
Englændertræf, Løgumkloster
Picnictur, se mere side 11.
Bornholm Rundt
Onsdage i Juli. Late Night ved henne Strand
Stumpemarked i Herning
Julemøde

Ret til ændringer i programmet forbeholdes.

Følg også med på hjemmesiden, der kommer de dugfriske nyheder.
KLUBBENS NAVN: VESTJYSK MOTORVETERAN KLUB,
FORKORTET VMK.
HUSK AT:

KLUBBENS ADRESSE: FORMANDENS ADRESSE
VMK's HJEMMESIDE: www.vmklub.dk
FORMÅL: At fremme interessen for veterankøretøjer af tekniskhistorisk 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.

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

Forsidebilledet: Påskeløbet skærtorsdag blev i år til vinter rally. Se
artiklen side 5. Foto: Jørgen Lind
Næste VMK NYT: Udkommer i uge 25, deadline 1. juni 2013
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Filmaften
d. 21. marts
1934

Vintersæsonens sidste filmaften fandt sted torsdag d. 21.
marts. Der var vel en snes interesserede, der kom for at
se, hvad der blev budt på.
Jørgen havde ad omveje fået fat på en film fra Goodwood
Revival 2012, der finder sted på en gammel racerbane i
Sydengland, der eksisterede fra 1948-66.
Banen var Englands største, men blev nedlagt, da ejeren
syntes, at racerbilerne nu var blevet for teknisk
avancerede og at det gik alt for stærkt. Men hvert år siden
1988 er banen livet op igen i en weekend i september, det
vil sige, at alle store racerkørere fra hele verden inviteres
til at komme og køre i racerbiler og på -motorcykler fra før
1966. Da hovedparten af alle tilskuere og medvirkende
også er tidstypiske klædt, ja, så at sige alt er ført tilbage til
den tid, simpelthen som et magisk skridt tilbage i tiden.
Filmen var kortere klippet end den officielle dvd, der laves
hvert år, men med mange forskellige klip, som giver et
godt indtryk af det totalteater, som kan opleves. Til
gengæld vistes ikke så mange af de mange forskellige
race, der finder sted.

VMK NYT 36. årg.

Anden del af aftenen bød på Jørgens oplevelse af en tur til
Manx Grand Prix i 2010 på øen Isle of Man - set i næsten
400 fotos, med tilhørende forklaringer. Det er en meget
herlig ø med en meget flot natur. Det er næsten som at
komme 50 år tilbage i tiden. Noget helt enestående ved
øen er, at indtil flere gange om året afspærrer man - helt
officielt - omkring 40 miles af gader i byer og veje på
landet for at køre motorcykelrace.
Næsten hvert år uden undtagelse mister mindst én kører
livet i løbet - foruden nogen af de besøgende
motorcyklister og andre tilskuere. Det er chokerende.
Ingen andre steder findes noget tilsvarende, og de
internationale motorsportsorganisationer har da også
forlængst sagt fra og anerkender ikke løbene, men det er
helt naturligt for øens beboere, for det har man gjort siden
1907. Det er også en nødvendig indtægtskilde for øen,
idet der tiltrækkes motorcykelfolk fra "hele verden".
Og det er en enestående oplevelse, man behøver ikke
engang at have nogen særlig interesse for motorcykler.
Jørgen Lind
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Boganmeldelse
Fynske Motorbaner
1934

Der er udkommet en ny bog, på forlaget Veteranie (se side
14), om Fynske Motorbaner. Den er skrevet af den kendte
journalist og forfatter Villy Poulsen, der har skrevet et utal
af bøger om motorcykler og motorcykel sport.
Bogen er meget interessant og også specielt. Den viser
hvor mange baner, der har været på Fyn. Det er jo nok de
færreste, der er klar over, at der har været over 20 baner
på Fyn. Desværre er der kun 4-5 baner, der bruges i dag
og tilskuerantallet er desværre ikke imponerende. De
fleste andre baner er i dag lukkede på grund af økonomi,
men mange, er nedlagt på grund af miljøproblemer.
Det er jo sørgelig at tænke på, at én af Danmarks bedste
Motocrossbaner, Højbjerg, er lukket alene på grund af
naboklager. Klubben Fyns Motor Sport ejer stadig arealet,
men må ikke bruge den. Fyns Motor Sport var på et
tidspunkt Danmarks største motor klub.
Alle disse ting bliver meget fint gennemgået i bogen, som
er fint skrevet, og det er ganske klart, at forfatteren har
foretaget et grundigt forarbejde inden bogen blev skrevet.
Det er en bog, som bevarer en masse minder og fakta fra
denne del af motorsportshistorien.
Der er mange flotte og spændende fotos i bogen, som det
må have taget lang tid at finde og få sat op.
Det er en bog, der kan anbefales til alle, der interesserer
sig for motorsportens historie.

Kjeld Kristensen
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Påskeløbet 2013
DVK-Lillebælt
1934

Påsken 2013 faldt lige i vinterkulden. Derfor havde vi
holdt godt øje med vejrudsigten i dagene op til
Skærtorsdag. Da vi startede fra Esbjerg kl. 08.00, var
vejret langt bedre end lovet, og det holdt sig rigtig pænt
til vi var hjemme igen 7 timer senere...

forrest, gik det noget frem-og-tilbage.
Gennem et virkelig smukt vinterlandskab nåede vi ad
små veje med kun lidt sne og ingen salt til det første stop
ved Frederikshåb Møllepark, der ligger et sted mellem
Egtved og Billund. En fhv. landmand har her gennem
15-20 år bygget 9 forskellige stub- og "hollandske"
vindmøller i ca. ½ højde, samt nogle vandmøllehjul.
Ikke for at producere mel eller strøm, men bare for at
foretage sig andet i livet. Et utroligt værk!

Veteraner? - jo, det var flertallet af de 25-30
chauffører, men blandt alle de moderne biler var der
kun 6 af de ældre - heraf halvdelen helt fra Esbjerg a',
nemlig VMK-medlemmerne Thomas i FORD
CORTINA, Hans i VW KARMANN GHIA og Jørgen i
LOTUS ELITE.

Fra møllerne gik turen videre til Bindeballe
Købmandsgård, der er et museum med utrolige
samlinger, hvoraf nogle er varer til salg. Et spændende
og hyggeligt sted.
Efter morgenkaffen i DVK-Lillebælts klublokale i
Fredericia kørte vi med i den første bølge, og lagde os
bag en af de lokale. Men: Kør hellere efter
rutebeskrivelsen, for indtil arrangøren John A. kom

På vej til det sidste stop ved Vork fulgte vi bare efter
Thomas, der ledte os op-ned-ud-ind ad små grusede
skovveje med sjap, sne og is - nogle steder så meget, at
vores LOTUS ikke kunne finde fodfæste til sine brede
sommerdæk. Op ad en bakke kørte vi mest baglæns,
så Hans, der kørte bagved, stod ud og skubbede på.

VMK NYT 36. årg.

Side - 5 -

Nr. 275, april 2013

Støt vores annoncører
de støtter os
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Påskeløbet 2013
DVK-Lillebælt

Det var vist ikke lige efter planen, men vi fik en flot tur
gennem Vejle Ådal, bl.a. forbi Tørskind Grusgrav med
Robert Jacobsen-skulpturer og klassisk biltræf hver
onsdag aften i sommermånederne.
I Rodbjerggård, som var lånt af spejderne, endte løbet
med spisning af den medbragte mad og fælles
kaffebord. Der uddeltes præmier efter lodtrækning.

ESBJERG

først til Hans, så til Thomas ved "Esbjerg-bordet" - dog
ikke til os, vi vandt jo et flot påskeæg sidste år.
Det blev et usædvanligt veteranløb, præget af
moderne biler i snelandskaber - men alligevel en god
dag.
Tak til DVK-Lillebælt.
Tekst og foto: Jørgen Lind

VETERANLØB

2013

VESTJYSK MOTORVETERAN KLUB kører lørdag d. 4. maj 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.
HAR DU MELDT DIG TIL ???
- ellers send kuponen fra VMK NYT 274, senest d. 28. april pr. email: kasserer@vmklub.dk eller pr. brev William
Pohlmann, Østparken 51, 6840 Oksbøl eller tilmeld dig online på: www.vmklub.dk
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Medlems- og køretøjsregister
Skærtorsdag i Esbjerg
1934

Vi har i bestyrelsen talt om at genoptage udsendelsen
af et medlems- og køretøjsregister.
For 4 år siden udsendtes et køretøjsregisterskema til
alle. Ca. halvdelen blev returneret.
I skrivende stund haves oplysninger fra 143 ud af 194,
idet alle nye medlemmer siden er registreret.
Der indkommer temmelig få ændringsmeddelelser til
køretøjsregisteret fra medlemmerne.
Validiteten af et køretøjsregister må derfor siges at
være temmelig mangelfuld.
Det vil helt klart være en indlysende fordel at man
forholdsvis nemt kan finde ligesindede mht . køretøjer.
Medaljens bagside er, at alle og enhver kan se, hvilke
køretøjer der står hvor, hvis alle oplysninger er samlet i
én liste.
Det vil gælde, såfremt registrene bringes i bladet
og/eller på hjemmesiden.
Et kompromis kunne være 2 registre,
som udsendes til medlemmerne:

For at kunne bruge/misbruge oplysningerne i køretøjsregistret, skal man således være i besiddelse af begge
registre, hvilket kun medlemmer er.
Da oplysningerne er til medlemmernes brug, er der
ingen grund til at sætte registrene i bladet eller på
hjemmesiden.
Såfremt man ikke ønsker at figurere på nogen af
listerne, kan man blot meddele dette til Kassereren.
Vi ønsker at høre medlemmernes holdninger, så brug
den kommende tid til at drøfte fordele og ulemper med
hinanden.
Giv jeres mening til kende til klubmøder, klubarrangementer, pr. mail, telefon, brev -hvad som helst
-når som helst til bestyrelsen.
En evt. udsendelse kommer tidligst på tale sammen
med december udgaven af VMK Nyt. Der er således
god tid.
Med venlig hilsen
William Pohlmann

1) medlemsregister,
indeholdende medlems-nummer, navn, adresse,
telefonnummer og mail adresse
2) køretøjsregister,
kun indeholdende medlems-nummer og køretøjsdata .

Det er forår, og termometret er i uorden, nattefrost -4,4
hos mig i nat, dagtemperatur omkring +5 et par timer midt
på dagen, og græsplænen er næsten dækket af sne. Det
eneste positive jeg kan finde frem nu er, der skulle ikke
fejes sne da jeg stod op, og hr. Mayland fortalte, at der
var 3 dage til det er sommertid, hurra for det.
Påsken indbyder altid til motorcykeltræf på torvet og de
omkringliggende gader, men hvad sker der i dag?
Mange af de hårde mænd med tohjulede køretøjer er jo
temmelig bange for det fine saltstøv, der endnu ligger på
vores veje. Det er helt forståeligt. På torvet skulle jeg, for
de af vore medlemmer der mod forventning skulle dukke
op. Sådan henad kl. 9:40 var jeg på torvet, det eneste der
var nok af, var lukkede øl boder, flere end motorcykler.
Havde jeg set forkert på kalenderen eller uret. Dr. Louise
var begyndt at sætte op udendørs, Chr. 10 startede
straks efter, boderne ligeså. Det eneste der ikke kom, var
varmen og motorcykler. Noget med cykler skulle der
leveres til bladet herfra torvet.

plejehjemmet på Parkvej for at få nogle billeder derfra. Et
lidt andet sted, men hvad gør det.
Flere billeder kan findes på hjemmesiden

Jeg fandt en masse af slagsen i gågaden foran Midt I, ja
undskyld, de havde ikke alle fået motor fra fabrikken. Nu
blev klokken lidt over 10:30 og de eneste motorcykler jeg
fik set var en smuk Nimbus med sidevogn i Skolegade på
vej mod banegården, og en for mig ukendt tohjuler. Hilste
pænt, og fik en lille snak med vores vært til EVL hos
dronningen, for derefter at føje mig hjem i varmen, til
andre skriblerier for klubben. Dog med en aftale med en
bekendt, der ville blive derinde til middag, om at ringe
hvis der skete noget. Det gjorde der heldigvis. Derfor
anbragte både konen og undertegnede os ude ved
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VMK´s generalforsamling
den. 4. april 2013
1934

Peter Nielsen indledte mødet med at byde de 47
fremmødte medlemmer velkommen, og gik straks til
dagsordenens pkt. 1.
Til dirigent blev Roland Munch foreslået og valgt.
RM konstaterer at mødet er rettidigt indkaldt og dermed
beslutningsdygtigt. Derefter direkte til pkt. 2 på
dagsordenen.
Peter Nielsen fortalte om sidste års hændelser i spredt
orden.
Gennemgående havde 2012 været et godt år med gode
udflugter, gennemgående dog med lidt for meget regn.
Henne Strand havde hele året været et dejligt
samlingspunkt som altid tiltrak mange medlemmer. Vi
glædes over at det fortsætter i en let ændret udførelse.
Styrkeprøven hos Martin, med alle de gamle køretøjer og
fint vejr, var en oplevelse for de medlemmer der var mødt
frem.
Klubbens fødselsdags fest til Egeskov var ligeledes et
tilløbsstykke. Lidt regn fra morgenstunden men ellers godt
vejr. Alle deltagere var trætte ved hjemkomsten.
Vi holdt National køredag sammen med Tønder som
inviterede til besøg på et økologisk mejeri. Rundvisningen
var en stor oplevelse for alle.
Sidst på året kørte vi til Flyvestation Skrydstrup på besøg.
Nogle medlemmer fik opfrisket gamle minder, andre fik set
noget, der ikke var hverdag for de fleste.
Virksomhedsbesøget hos beredskabsstyrelsen (FALCK)
var en overvældende succes, da det til sidst kneb med

pladserne. For fremtiden vil vi af hensyn til virksomhederne indføre tilmelding ved sådanne arrangementer.
Foreningernes dag på Esbjerg torv var igen velbesøgt.
Samlet set ønskede formanden kun bedre vejr hele året.
Der var ingen spørgsmål til beretningen som herefter blev
godkendt.
William Pohlmann redegjorde kort for regnskabet for
2012.
Der var ingen yderligere spørgsmål. Regnskabet var
herefter godkendt.
Ingen forslag var modtaget.
Alle, der var på valg, blev genvalgt med applaus.
Valg af revisor og revisorsuppleant: Der var ikke
indkommet forslag hertil. Derfor blev begge genvalgt.
WP fremlagde budgettet for 2013.
Der er ingen spørgsmål så budgettet er vedtaget.
Bestyrelsen har drøftet at genoptagelse af medlems- og
køretøjsregistret som tidligere.
WP gennemgik kort forslaget til medlemsdebat gennem
året.
Mogens Andreasen

Late Night 2013 ved Henne Strand
Henne Strand Handelsstandsforening og Tage Stockholm Kristensen inviterer hermed alle medlemmer af Vestjysk
Motorveteran klub til at give den gas med fri udblæsning ved Henne Strand.
Vores mål er, at Henne Strand skal sættes på landkortet, og huskes i al fremtid for dengang seje piger og drenge
fra VMK fremviste deres flotte biler og mc'er.
Der vil samtidig være levende musik på torvet, og mulighed for at tage en afstikker til de mange butikker, hvor
dankortet kan blive motioneret.
I år vil der ligesom tidligere år være borde og bænke
bagved Mich's Ishus, hvor der serveres kaffe med
brød til. Vi opfordrer til, at der for hver bil eller
motorcykel er udfyldt et skema med tekniske data
eller en historie om netop din bil eller motorcykel.
Luk gerne motorhjelmen op i din bil når du har
parkeret.
Late Night 2013 vil foregå på nedenstående onsdage
fra klokken 19:00.
3/7, 10/7, 17/7, 24/7, 31/7 og 7/8.
Der er ingen tilmelding, men eventuelle spørgsmål
kan rettes til Tage på 75 22 54 58.
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City Autoservice
v/ Birger Busch
Strandby Kirkevej 216
Telefon
75128284
Biltelefon
40331854
Privattelefon 75451501
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Picnicudflugt
1934

VMK-MIDSOMMERPICNICUDFLUGT til AADUM
hvor Martin åbner portene for herlighederne...
lørdag d. 22. juni 2013.
Vi starter fra Gjesing Fritidscenter i
Esbjerg kl. 11.00 med opsamling i Varde
kl. 11.30 på p-pladsen ved Stålværket,
ved hjørnet af Kærvej og Vestervold, og
ankomst Aadum omkring kl. 12.30, hvor vi
så spiser medbragt mad i eller ved
Martins hal.

Når vi så har set på alle BUICKerne og
alt det andet spændende,
som hallen rummer, kører vi en lille runde
i omegnen og vender tilbage til Aadum og
drikker medbragt kaffe, før vi tøffer sydpå igen.
Husk madpakken og drikkevarer/kaffen.
Tilmelding til Jørgen på 75164114
eller email jlind@esenet.dk senest 2 dage før.
venlig hilsen
VMK
Løbs- og turudvalg
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Med Svend Møller
til Australien
1934

Klubmødet i marts var en særlig begivenhed, et af
klubbens egne medlemmer, Svend Møller, fortalte om
sin tur til Australien hvor han besøgte familien og var på
rundtur med deres flyttevogn.Svend havde 780 billeder
derfra, men lovede at springe nogle over for at aftenen
ikke skulle blive for lang.
Turen startede i Brisbane, sydpå mod Sydney og langs
Australiens sydkyst til Perth. Her bevægede man sig
ind på Australiens længste lige vejstrækning 90 miles.
Tænk sig 146,6 km lige ud.

Heroppe var Svends eget højdepunkt på turen. Det var
et sted der kaldtes Three way junction. Der mødtes tre
veje med en pære over, det var alt.

Herefter kørte man så nordpå til Northern Territory på
den varmeste tid på året. Området var affolket for
campister, de var flyttet sydpå til køligere steder.

Navnet var eksotisk, stedet var øde. Svend gav udtryk
for en hvis skuffelse. Herefter gik turen tilbage til
Brisbane, og straks efter med fly tilbage til Vestjylland
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Med Svend Møller
til Australien
1934

Alle tilhørerne lærte at en rundtur i Australien ikke bare
var en tur til København og tilbage over Grenå, det ville
kun være en lille udflugt sammenlignet med forholdene
dernede. Svend fortalte her om en tur på en 18 til 20
dage og 13.500 km. med ukendte overnatnings
faciliteter. Nogle simple, kun med en presenning med
en madras skubbet ind under bilen til de mere
luksuriøse med en sofa på terrassen. Vi kunne alle
høre på Svend at turen havde gjort et vist indtryk på
ham, ud fra den levende måde han fortalte på.

Tak til Svend Møller for en underholdende aften fra de
35 fremmødte.
Mogens Andreasen
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ECS

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

Esbjerg Cylinder Service

Tlf. 75139255
Fax.75125943, ecs@ecs-itop.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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Nyt mødested
i Varde
1934

Dit nye mødested ligger i Varde - på Cirkuspladsen - direkte over for
byens rådhus, og alle på to, tre og fire hjul er velkomne.
Landet over er der faste ugentlige mødesteder for de
klassiske og veteran køretøjer på to, tre og fire hjul.
Mødestederne er mange, Kalø Slotsruin, Gl. Rye
Flyveplads, brunkulslejerne i Søby, Roskilde Havn,
Borup, Hovedengen i Ribe, Tørskind Grusgrav og
adskillige andre.
Nu er der kommet et nyt til listen, og det er på
Cirkuspladsen overfor rådhuset i Varde, som må benyttes
til det, som i tilladelsen hedder: "Fremvisning af
veterankøretøjer".

Pladsen må benyttes hver mandag i perioden fra 1.
april og helt frem til 14. oktober i tidsrummet fra 18 22.
Venlig hilsen
Jens Jessen DjF
Gellerupvej 55 D
6800 Varde
Tlf. 75267471
Mobil 20737471
Skype jensjessen21

www.jensjessen.dk
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National køredag
1934

National køredag
den 5. juni 2013
Vi samles kl. 10.00 på P-pladsen ved
EFI Hallerne på Sportsvej, Esbjerg Ø.,
og kører i "spredt flok" til

1934

MINIBYEN, Enghavevej
23, 6800 VARDE

- undervejs finder vi et
godt sted og nyder den
medbragte madpakke,
og ta' også kaffen med.

Vi mødes dér kl. 14.00 med vore venner fra Tønder Veteran Klub.
ENTRE: Grupper 30,- DKK pr. person.
- se mere på www. minibyen.vardekommune.dk
VI SES ! - VMK Løbsudvalget

Ribe Classic - tirsdag aftener kl.18-21
2. april - 30. april & 21. maj 2013
P-Nord i Ribe (mellem Føtex og Kvickly)
7. maj - 27. august excl. 21. maj 2013
Hovedengen i Ribe
3. - 24. september 2013
P-Nord i Ribe (mellem Føtex
og Kvickly)
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Vejen til VW bus
1934

I 1975 havde vi et VW ”rugbrød” på gule plader. Vi har kørt
rigtig mange ture i den. Efterhånden som familien
voksede, var der ikke sæder nok til alle og den blev skiftet
ud.

For 5-6 år siden begyndte vi at se efter et ”rugbrød” igen.
Nu var det ikke bare en gammel bil, men en værdig
veteran. Om den var med sæder som bus eller indrettet til
camping havde ikke den store betydning, det skulle bare
være en med splitrude. Vi har kørt land og rige rundt og set
på mange VW'er. Vi har sågar fløjet til Aberdeen, hvor vi
dog hverken fandt bil eller manden der havde sat den til
salg.
Vi fandt ud af at tendensen var gået i retning af at sænke
bilen og ændre på konstruktionen af bremser m.m., hvilket
gør dem meget uoriginale. I foråret 2012 fandt vi et flot
eksemplar i Randers. Den var også sænket men
sælgeren var villig til at bygge den tilbage til original stand.
Alt det finansielle blev aftalt og sælgeren skulle have 4
dage til at gøre den klar til os. Men ak, der skete det at
sælgeren sendte en mail at han ikke ville sælge alligevel.
Vi ledte selvfølgelig videre og fandt ud af at der faktisk var
en del til salg i England. Vi blev enige om at sommerferien
2012 skulle bruges til at køre rundt i England og finde en
VW bus. Da vi har to hunde, som altid er med os, blev vi
nødt til at køre til Frankrig og tage toget i Eurotunnelen. Da
vi nu skulle køre ned gennem Tyskland og Holland kunne
vi ligeså godt se om der var noget til salg undervejs. I
Nord-vesttyskland nær ved Wilhelmshaven var der en til
salg. Vi besluttede at første ophold skulle være der. Vi fik
fat i manden der havde VW'en til salg men han var på ferie
i Tyrkiet så vi kunne ikke komme til at se den før på vej
hjemad.
Turen gik videre gennem Holland til Kieft en Klok i byen
Renkum, der ifølge deres hjemmeside havde flere flotte
eksemplarer til salg. Ja ok det var nu ikke hvad vi
forventede, men priserne var i hvert fald flotte.
Videre det gik til Frankrig, vi var meget spændt på at skulle
have bil og campingvogn kørt ind i en togvogn. Det gik
legende let og vores første stop i England var Colchester.
Dagen efter gik det videre mod nord, vores mål var North
Yorkshire. Vi slog lejr i nærheden af byen Scarborough. Vi
brugte 6 dage i området, kørte rundt i de smukke
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omgivelser om dagen, surfede på nettet om aftenen. Vi
fandt en meget flot SO42 fra 1965 i London. Vi var ellers
blevet enige om at vi ikke skulle til London da der jo var
OL. Den var importeret fra Californien, en meget flot
restaurering. Vi blev enige med ejeren om at vi ville se den
der var i Tyskland, så skulle vi finde ud af det videre forløb.
Efter 10 dage i England, gik turen hjemad igen. Vi kom til
Frankrig sidst på eftermiddagen og begyndte turen
hjemad. Det endte med at vi tog turen i et træk og landede
i Esbjerg omkring middagstid.

Vi fik kontakt med den tyske ejer og aftalte at vi skulle
komme ned og se hans VW næste dag. Søndag morgen
satte vi os i bilen og kørte sydpå igen. Der ventede os et
flot eksemplar, det var en SO33 fra 1964 med masser af
historie. Den forrige ejer havde haft den i 30 år, havde
holdt den ved lige og fået den omlakeret i 1999. Vi var slet
ikke i tvivl den skulle vi have. Nå, nu skulle vi så have
fundet ud af det økonomiske. Den tyske ejer ville kun have
kontanter og dem finder man ikke lige så mange af en
søndag eftermiddag i Tyskland. Turen gik så tilbage til
Esbjerg. Vi havde aftalt at vi ville komme igen mandag,
når vi havde været en tur i banken. Mandag eftermiddag
kørte vi atter til Tyskland, nu med 6 kuverter fyldt med euro
sedler og en autotrailer spændt efter bilen. Endelig efter
så lang tids søgen kunne vi hente og køre hjem med vores
nye gamle bil. I vores ferie på 14 dage fik vi kørt 7500
kilometer.
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Vejen til VW bus
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Nu var der mange praktiske ting der skulle klares. Vi
skulle have den toldsynet, bestilt nummerplader. Det
skulle selvfølgelig være sorte med ZH for Esbjerg.

Endelig i begyndelsen af december fik vi svar fra SKAT at
de havde fundet frem til hvad vi skulle betale i afgift, og
kort tid forinden var der også kommet besked om at
nummerpladerne var kommet. Med dankortet i hånden
og de gamle papirer på bilen blev SKAT besøgt. Uha det
var fælt. Ikke så meget pengene, men de ville beholde de
gamle papirer. Det var jeg ikke glad for. Jeg prøvede at
gøre det klart at de originale papirer var meget vigtige for
bilens historie. Ja men hvis de var så vigtige ville hun da
gerne lave nogle fine kopier af dem. Mens hun gik i kopi
rummet spurgte jeg en af de andre om de ikke bare
kunne beholde kopierne og lade mig få originalerne.
Endelig var der en med forståelse for historie, jeg fik lov
til at tage de gamle papirer med hjem igen.

Køkkengrejet.

Så kom der nye gardiner op.
I løbet af vinteren har vi brugt tid på at gøre den lidt
pænere indeni. Der er kommet nyt betræk på sæderne.
Gardinerne er blevet udskiftet og så er gulvtæppet blevet
udskiftet.
Interiøret som det så ud før.

Så har sæderne fået nyt betræk.
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Nu venter vi på at foråret for alvor vil indtage landet så vi
kan komme ud og køre. Forude venter der en masse
veteran løb og det første er selvfølgelig Esbjerg Veteran
løb.
Pia og Helge Hansen
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VMKs logo
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VESTJYSK MOTORVETERAN KLUBs logo er tegnet af
afdøde tandtekniker Eithel Petersen.
Han havde sin klinik i Storegade, Esbjerg, men boede
privat i Nordby på Fanø.
Eithel Petersen var meget bil-interesseret og havde selv
en fin samling af biler, såvel i fuld størrelse som i
skalamodeller.
Det kan med sikkerhed fastslås, at bilen i logoet ikke er
fundet i VMKs medlems- og køretøjsliste, men højst
sandsynligt er valgt blandt Eithels modeller. Bilen, som er
vist på låget af samlesættet i målestok 1/24, synes at være
forlægget for tegningen - blot er kalechen taget af.

Af rækken af VMKs logoer kan det ses, at der kun er
foretaget få og små ændringer gennem årene. Størst, da
daværende formand Harry Ørsted i år 2000 lod "D"et i
"JYDSK" udgå og tilføjede "KLUB" i logoet. Sidst på året
2009 blev logoet tegnet rent, da især bilen efter 20 års
brug var blevet temmelig uldent i stregerne.
-

Den "rigtige bil" er et yderst sjældent og kostbart mærke i
en yderst sjælden model, som vistnok aldrig er set i
Danmark:
En amerikansk DUESENBERG SJ 1934 med en 8-cyl.
rækkemotor med dobbelt overliggende knastaksler, 4
ventiler pr. cylinder og centrifugal supercharger, som
giver 5 psi tryk ved 4.000 o/min. Motoren er på 420cu.in. =
6.880 ccm volumen, og yder 320hp ved 4,200 o/min., som
sendes gennem en 3-trins manuel gearkasse til
baghjulene. Der er hydraliske tromlebremser på alle 4
hjul. Fabrikken nåede kun at fremstille 36 af dem.
En Duesenberg Whittell Coupé fra 1931 er den hidtil
dyreste amerikanske bil, der i 2010 blev solgt på auktion
for 10,34 mio. dollar = 62,6 mio. kroner. I 2012 var Clark
Gables Duesenberg JN Convertible Coupé fra 1935 sat
på auktion med en mindstepris på ni mio. dollar = ca. 54,5
mio. kr., men den blev ikke solgt.

Vi må nok fortsat affinde os med kun at se bilen i VMKs
logo...
Jørgen Lind - med hjælp af Hans Sørensen, Jens Aksel
Vilhelmsen og Harry Ørsted.
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Rudbøl Grænse
- set på et ældre postkort og nu.
1934

I RUDBØL / ROSENKRANZ opleves Europas vistnok mærkeligste grænseforløb. Her går grænsen ikke på tværs over
vejen, som det ellers er almindeligt, men på en strækning af godt 130 meter forløber den på langs i vejen - og det er ikke
engang midt i vejbanen. På østsiden af vejen bor folk i Tyskland, på vestsiden bor de i Danmark. Den nordligste
grænsesten ses forrest i billedet. Den røde bygning til højre er den i begyndelsen af 1970'erne nyopførte danske politiog toldbygning, der erstattede et ret simpelt skur. Den nye bygning blev kritiseret for, at vinduerne var placeret så dybt
tilbage i ydermuren, at tolderne indefra ikke kunne se til siderne. Måske det var tilsigtet fra arkitektens side? Billedet er
taget i så fint vejr, at både toldere og politi er ude at kontrollere en MORRIS MARINA, mens en VOLVO 142 venter på at
komme til. Fra Tyskland - og stadig på tysk grund - kører en JAGUAR MK X eller 420.

GRÆNSEOVERGANGEN ved Rudbøl er nu - som de øvrige overgange - helt åben og ubemandet. Og tænk, den
tidligere politi- og toldbygning er i dag forvandlet til et feriehus, som den nærliggende Rudbøl Grænsekro udlejer til
turister. Huset har fået nye hvide vinduer og døre, der får det til at se lidt mere beboeligt ud. Altså kan man her bo i
Danmark og have udsigt til Tyskland mindre end 10 meter borte. De fem nordiske flag er - igen - sat op, men nu på
dansk grund lidt nordligere udenfor billedet. Grænsestenene nr. 242 - 247 med inskriptionerne D for DANMARK og
DRP for DEUTSCHES REICH PREUSSEN er stadig gældende og synlige i asfalten. Hvis de to damer, der står ved
huset, går over i fodgængerovergangen, når den sorte CITROEN C5 er nået til Tyskland, og den hvide CITROEN
C3 er i Danmark, så begiver de sig faktisk fra Danmark til Tyskland. Husk pas!
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Veteranforsikring Danmark
”Vi sætter pris på sjæl og charme …”
Præmieeksempler for veteranbiler og motorcykler
fra 1978 eller før:
Dagsværdi
25.000
75.000
125.000
175.000
225.000
275.000
325.000
375.000
400.000
475.000
525.000
o.s.v.
Selvrisiko

Ansvar + kasko

Ansvar

571
830
1.024
1.214
1.397
1.600
1.849
2.097
2.218
2.541
2.841

211
211
211
211
211
211
211
211
211
211
211

kr. 1.411

kr.

0

Præmieeksempler for klassiske køretøjer fra
1979 til og med 1985:
Dagsværdi
25.000
75.000
125.000
175.000
225.000
275.000
325.000
375.000
400.000
475.000
o.s.v.
Selvrisiko

Ansvar + kasko

Ansvar

1.403
2.044
2.518
2.988
3.436
3.937
4.549
5.157
5.455
6.250

480
480
480
480
480
480
480
480
480
480

kr. 4.229

kr.

0

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
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

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
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Vestjysk Motorveteran
William Pohlmann
Østparken 51
6840 Oksbøl

