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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:
Esbjerg Veteranløb, igen og igen op til 15 gange
Tilflugststedet post 6
Esbjerg Veteranløb 2013
Late Night 2013 ved Henne
Esbjerg Veteranløb 2013 - resultater
Selvfølgelig skal vi deltage
Udflugt / virksomhedsbesøg hos SOLAR
National køredag, 5. juni 2013
National køredag, stemningsbilleder
Foreningernes dag
Svends diesel
Grydergade i Ribe - set på ældre postkort og nu

side
side
side
side
side
side
side
side
side
side
side
side

3
4
5
9
11
12
15
17
18
18
20
22

Velkommen til nye medlemmer
145 Jørgen Ladefoged, Nørregade 80, 6690 Gørding
153 Jørn Sørensen, Skovbrynet 18, 8763, Rask Mølle
AKTIVITETSKALENDER FOR 2013:
Juni

22.
29.

Juli

6.-7.
25.-27.

August

1.
3.

13.
September5.
7.
Oktober 3.
17.
November 7.
21

Picnictur
Veteranstævne Ejstrupholm
Stævne for fly, biler, MC, knallerter og al mulig
anden mekanik - gratis adgang for både
udstillere og gæster.
Bornholm Rundt
Ringkøbingløbet
Motorcykel og bil veteranløb
Onsdage i Juli. Late Night ved henne Strand
Klubmøde
Oldtimer-turen. Odder
Arrangement for køretøjer ældre end 30 År
Udflugt, virksomhedsbesøg. Se mere side 15
Klubmøde
Foreningens dag. Se mere side 18
Klubmøde
Filmaften
Klubmøde
Filmaften

Ret til ændringer i programmet forbeholdes.

Følg også med på hjemmesiden, der kommer de dugfriske nyheder.

Kjeld Kristensen
HUSK AT:
-Meddele adresseændring samt ændringer til køretøjsregistret til
William Pohlmann, Østparken 51, 6840 Oksbøl, tlf. 75279243,
mail: register@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 tekniskhistorisk interesse.

Forsidebilledet: Esbjerg Veteranløb 2013. Foto: Jørgen Lind
Næste VMK NYT: Udkommer i uge 34, deadline 1. august 2013

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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En sådan lidt tvivlsom morgen med EVL er det ikke let at
sove længe, vejrudsigten har ikke været rigtig med os
gennem den sidste tid. Lidt før vækkeuret larmer svinger
jeg fødderne ud og træder på hunden med en frygtelig
larm til følge. Kaffen skal brygges, avisen læses, bilen
pakkes, e-mail tømmes og DMI tjekkes. Jo, jo det lyder
godt alt sammen og klokken er lidt over syv. Så var der
ikke mere der skulle med, eller? Nej.
Af sted til Torvet for at se lidt på forholdene her til morgen,
alt ser fint ud. Lige efter jeg er kommet dukker
politihjemmeværnet op. De har også et arrangement på
Torvet i dag, de fylder forhåbentlig ikke for meget. Blæse
være med det, jeg skal lige have fjernet afspærringen til
Skolegade/Torvet, topnøgle og 17 top, igen er hastværk
lastværk, ringer til Peder beder pænt om at han kan
medbringe det fornødne og sætter mig ned for at vente det
kvarter inden han kommer.
Roen bliver hurtigt afbrudt med den første bil der spørger
hvor man skal parkere, og jeg henviser til pladsen foran
posthuset, der er bare det problem at han ikke kan komme
ind før Peder kommer. Heldigvis øjner jeg ham med
hovedet ud af taget langt nede i Skolegade, adgangen er
reddet.

Louise. Det var ikke ”Louise” der
stod i vognen men smilet var
ægte.
Nye deltagere blev hjulpet
tilrette og da vi mødte dem igen
ude på posterne virkede de
glade for turen. Det er ligeledes
rart at se den unge generation
møder op med ”de gamle”, det

De første 10 biler er på plads kvart over otte, herefter
myldrer det ind. Torvet er ved at være godt fyldt op da
klokken er 9. Enkelte spørger også om mødetid er ændret.
De plejede at holde længere oppe mod Posthuset.
Deltagerne må være ivrige for at komme af sted efter
denne lange vinter.
Som noget nyt har vi fået besøg af fremtidens
veteranbiler, El-biler, da Renault, Mitsubishi og en
privatejer af et sådant køretøj har taget imod invitationen
til et kort besøg her på Torvet. Interessen var god og
mange var henne for at se hvad det var for noget, mange
fik en snak med ejerne om mulighederne i disse
”mærkelige” veteran køretøjer.
Indskrivningen forløb hurtigt og uden de store problemer
så alle kom ud med deres eget nummer og fik indtaget
deres kaffe og rundstykke med et smil fra Dronning
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er jo dem der skal overtage køretøjerne en gang. Starten
var punktlig igangsat med El-biler som frontløbere.
De 77 deltagende motorcykler og biler fulgte tæt efter ud
på en smuk tur i ”Eventyrets land”.
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Post 6, om jeg må kalde mig bestyrer ved jeg ikke, men det
er nu gjort.
Opgaven er at finde ud af omkredsen på et givet dæk, for
en sikkerheds skyld er der to forskellige der kan gættes
på. Et lille 10” som kom fra Jørgen L´s hedengangne
Mascot, og et originalt diagonaldæk fra sammes Sprite.
Jeg forundres nu over, det er anden gang jeg arbejder
med dæk, vi må se at finde på noget andet til næste år.
Hvordan det gik. Ja faktisk ganske flot for nogle og rigtig
dårligt for omkring samme antal. Derfor vil jeg påstå at
opgaven havde en passende grad af udfordring. En hurtig
gennemgang viste at 5 deltagere kom kørte derfra med
samme antal klip som de kom med, og få gættede mere
end 40 cm forkert, flest var mellem 10 og 20 cm ved siden
af.
Hvordan deltagerne kom frem til resultatet var meget
forskelligt, nogle rullede dækket efter mærker som
dørstolper, asfaldt revner hvorefter de skridtede ud,
resultatet kender vi fra sidste år, ikke altid lige godt.
Derimod havde pigerne bedre held med deres fingermål,
de har lært det, de strikker jo. Derfor siger jeg lidt omvendt
”Hvad mutter gør, er altid rigtigt”.
Det var ellers meget underholdende at se de forskellige
måder at gøre det på. Mange har en klar fornemmelse af
hvor en meter er på armen, andre hvor lang deres
pegefinger er, en favn blev også brugt med navigatørens
hjælp, underarmens længde kendte nogle også, ja der er
mange muligheder. Jeg tror at alle der var sammen i små
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grupper havde det rigtigt fornøjeligt. Det havde vi i alle
tilfælde.
Ved fire tiden var alle fremme ved Billum kro. Den sidste
var næsten vanen tro mig selv (Egeskov). Kaffebordet var
nydt og præmieoverrækkelsen var ved at gå i gang da jeg
fandt ud af at ankomme.
Alle deltagerne virkede tilfredse med dagen og tog hjem
med en god oplevelse mere i bogen
Til alle vil jeg sige tak for deltagelsen og på gensyn til EVL
2014.
Mogens Andreasen
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dag bliver de selv veteraner.
Også i år blev hvert enkelt køretøj præsenteret af Henrik
Vallø - der ikke bare læser mærke-skemaet op, men også
giver de enkelte deltagere et par personlige
bemærkninger med på vejen.
Der er mange forskellige måder at komme ud af Esbjerg
på. I år gik turen gennem Boldesager, ad Kvaglundvej og
Storebæltsvej til Kjersing og via et lille stykke af
Vestkystvejen til den første post I Tarp hos Anders Hansen
Automobiler.

Først lidt statistik:
80 køretøjer var tilmeldt Esbjerg Veteranløb 2013.
Heraf var:
Medlem af VMK
57
71,3%
- ikke
23
28,8%
80
100 %
Biler
64
80,0%

Motorcykler
Ledsagere
- u. 12 år
Deltagere i alt

16
80
75
4
79
159

POST 1. På POST 1 blev lys og horn tjekket, og jeg havde
aftalt med Anders Hansen, at vi skulle køre ind lige før den
flotte nye udstillingshal, hvor en bilsynsmand har lejet sig
ind i lokalerne i den fjerneste ende, videre rundt om gavlen
og så ud igen gennem gården, når tjekket var overstået.
Anders kunne desværre ikke selv være til stede, men vi
erfarede ved selvsyn, at Anders tilsyneladende ikke
havde taget synsmanden i ed. For han ønskede både
løbsdeltagere, officials og indkørselen flyttet væk omgående - lige netop som løbsdeltagerne "væltede ind",
og vi var i fuld gang med at udføre lys- og horntjekket.
Trods en del forvirring, bøvl og vrøvl fik vi flyttet
indkørslen, posten og de resterende deltagere om på
Anders' egen gårdsplads, og efterhånden ekspederet alle
videre på vejen. Hvis der havde været potentielle kunder
blandt løbsdeltagerne, var synsmandens velkomst ikke
den mest hensigtsmæssige - han gjorde sit til at spolere
vores post, men det lykkedes ham da ikke helt.
Fra Anders Hansen Automobiler fik alle deltagere derimod
en venlig hilsen fra en venlig medarbejder i form af et flot
katalog.

20,0%
100 %

80 - det vil sige 77 køretøjer idet 3 havde meldt fra - mødte
op på Torvet til det 15. ESBJERG VETERANLØB lørdag
d. 4. maj på en morgen, hvor vejret var lyst, men tegnede
til at blive endnu bedre.
Det fungerer rimelig godt med udlevering af løbspakker
inde på DRONNING LOUISE. Deltagerne mødte
gennemgående ret tidligt op - generelt tidligere end før set
- så der var god tid til at nyde morgenkaffen med
rundstykker, såvel uden- som indendørs. Vi skulle i år
give plads længst henne mod Kongensgade til
politiorkestre, som dog ikke begyndte aktiviteterne før vi
alle var startet. Derfor gik det helt som forventet uden
problemer, og vi var ikke i vejen for hinanden.
Den første start gik kl. 10.00, og derefter med ca. 1 minuts
mellemrum. Tre topmoderne el-biler - en MITSHUBITSI,
en RENAULT og en privatejet TESLA - var inviteret til
udstilling og til at køre forrest som en spændende kontrast
til de gamle og halvgamle deltagende biler. En skønne
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POST 2. Som de sidste kørte vi til POST 2 ad den herlige
lille vej omkring Visselbjerg. Inden vi nåede helt hen til
Knudsmarksvej nr. 31, holdt der mange biler parkeret i
vejsiden. Var det nu ikke lidt tidligt at holde kaffepause?
Men uha, det viste sig at være køen til posten. Axel Hesel
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havde nok at gøre med at holde folk på afstand, så de ikke
så og hørte for meget, mens Bøje Hansen alene måtte
klare ekspeditionen af selve opgaven, der bestod i at man
skulle genkende en almindelig bil fra 1970'erne på et
tildækket foto. Ved at løfte én klap ad gangen, blev 1/6 af
bilen afdækket bagfra, og man skulle så sige bilens
fabrikat og modelnavn med færrest mulige klapper åbnet.
Der var en del, der kunne genkendte bilens fabrikat, mens
det kneb mere med modelnavnet. OK, en RENAULT 14
TL var heller ikke den mest udbredte bil i Danmark i årene
1976-83. Det skulle jo heller ikke være alt for let! Jeg
kunne aflaste Bøje med at klippe, og køen svandt da også
nogenlunde rimelig hurtigt. Men vi lærte, at på posten eller
posterne inden ruten deles, skal vi have 2 linier og dobbelt
bemanding.

POST 3 bød på en tur til den nye Filsø. Niels-Peter, som
nu ejer Filsøgård, havde givet os lov til at låne en lade,
hvor der kunne trilles med tønder. Laden ligger lige i
vandkanten af søen, og porten stod åben, så man kunne
nyde udsigten over vandet. Thomas Nielsen havde
engang i et løb prøvet noget lignende, og havde til vores
brug videreudviklet opgaven, der bestod i at kaste en lille
magnet ud i et felt på gulvet. Når så tønden trillede over
magneten, sprang den op, og i den stribe, hvor den satte
sig fast, kunne antallet af klip aflæses.
Jes Thomsens og Bakken Hansen, der passede posten,
siger at folk syntes godt om opgaven. Nogle forsøgte at
beregne tøndens omkreds og afstanden hen til
magneten, men det er vanskeligt på øjemål - og det var
sådan set også meningen.
Til gengæld kunne man uden beregning nyde postens
placering på Filsøgård i de skønne omgivelser mellem
Filsø og Kærgård Plantage. Hvis man får lyst til et lidt
længere ophold på stedet, så kan Niels-Peter nu tilbyde
en række værelser med Bed & Breakfast.

lige nord for Lunde. Søn Kim er meget bilinteresseret og
kører selv en rigtig flot MGB, som han selv har restaureret.
I "gamle dage" kendte alle bilernes nationalitetsmærker
på de hvide, ovale skilte. Med EU er også det blevet
ændret, og nu indgår bogstaverne i det blå felt på selve
nummerpladen i de europæiske lande - hvis de ellers er
medlem af EU og iøvrigt ikke har valgt EU-nummerpladen
fra. Prøven gik ud på at sætte den rette nation ud for hvert
af de 10 viste skilte. Det var en af den slags prøver, hvor
en IPhone eller lignende kan være til nytte, og det var der
også nogle ganske få, der benyttede sig af.
Kamma og Harry Ørsted betjente saksen, for det var ikke
alle, der havde fået sin "barnelærdom" ført helt á jour. Vi
sender en tak til både junior og senior i tømrerfirmaet, der
gav husly til posten i sin store hal.

POST 4 var placeret hos tømrerfirmaet C. Stage & Søn
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Rigtig mange har efterfølgende givet udtryk for, at
middagsbuffeten på LUNDE KRO blev løbets helt store
positive oplevelse med fantastisk god mad og anretning.
Efter 4 poster var det herligt at komme ind og hvile ørerne
lidt, og så vidt det oplyses, var der ingen, der gik hverken
sultne eller tørstige derfra.

POST 6 var den sidste post for nogen og den 3. post for
andre. Vi havde fået lov til at bruge gårdspladsen på
VARDEVEJENS AUTOSERVICE i Sig. Opgaven i sig selv
fyldte nu ikke så meget, for her skulle man bare "skyde" på
omkredsen af et bildæk - målt midt på slidbanen og
udtrykt i centimeter. Der var endda 2 gamle dæk at vælge
imellem: ét fra min sidste MINI, der "døde" for 20 år siden,
og et af de originale (i hvert fald af type) diagonaldæk, der
sad på min SPRITE, da den kom til Danmark fra
Californien, også for 20 år siden. Mogens, som passede
posten, har fortalt, at alle tænkelige målemetoder kom i
brug. Det gik faktisk ganske flot for nogle og rigtig dårligt
for omkring lige så mange. En hurtig gennemgang viste at
5 deltagere slap uden klip, og få gættede mere end 40 cm
forkert, flest var mellem 10 og 20 cm ved siden af. Derfor
vil Mogens påstå, at opgaven havde en passende grad af
udfordring.
Tak til Jens for lån af gårdspladsen og faciliteter - igen.
POST 5. Kirsten og Bo Kristiansen stillede venligst plads og vand - til rådighed ved deres firma Westspeed på
Kirkebakken i Kvong. Firmaet arbejder især med mere
specielle High Performance motorer, tuning,
motorrenovering, test på rullefelt m.m.m. og sælger
desuden diverse reservedele og tilbehør.
Opgaven på posten havde da også noget med motorer at
gøre.
Deltagerne skulle opgive slagvolumen af motoren i deres
eget køretøj, og derefter skulle en tilsvarende mængde
vand hældes fra en vandkande op i et af 2 størrelser glas alt fra 150 til 7.000 cc blev set. Det er sådan set lige svært
at ramme rigtigt, hvad enten motoren er lille eller stor. Bent
Nielsen passede vandet og målepinden, mens fru Gretha
tastede den oplyste og den målte mængde ind på den
bærbare computer, som så automatisk beregnede den
procentvise afvigelse og hvor mange klip, der skulle tages
af kortet.
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Afslutningen med kaffebord og præmieoverrækkelse til
alle de heldige/dygtige fandt i år sted på BILLUM KRO dér, hvor vi delte ruten i to. Vi kunne lige være der alle
sammen, og blev præsenteret for det helt store kaffebord
med alt tilbehør. Så snart de sidste havde afleveret
klippekortet, kunne præmieuddelingen startes. Igen i år
havde velvillige sponsorer givet så mange præmier, at det
rakte til rundt regnet en trediedel af alle deltagerne, både
motorcykel- og i bilgruppen. Vi var lige ved selv at plumpe i
med begge ben, da der heldigvis blev gjort opmærksom
på, at en deltager med rigtig mange klip i behold, ikke
havde været på alle posterne. Det fremgik også af kortet,
men det havde vi overset i farten...

Endelig skal alle I deltagere takkes fordi I kom og var med i
løbet - tak til alle officials for at klippe i kortene, tak til alle
værterne, som har lagt rum og plads til posterne, og tak til
vore tre spisesteder Dronning Louise, Lunde Kro og
Billum Kro for godt samarbejde og god betjening.
På gensyn næste år!

Løbsudvalget/Jørgen Lind

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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Placering

Antal klip tilbage Start nr.

Navn

Mærke

A. Motorcykler:
1
90
19
Bent Nørregård
2
81
32
Villy Andersen
3
79
43
Bent Højbjerg Larsen
4
75
60
Thomas Hejn
5
75
68
Peder Hejn
6
74
40
Svend Møller
7
71
34
Johannes Frandsen
8
71
67
Carsten Henriksen
9
69
5
Kjeld Kristensen
10
63 (83)*
78
Orla Skov Jørgensen
11
58
33
Peter Hansen
12
54
16
Arnfred Nielsen
13
53
28
John Olsen
* manglede kvittering for 1 post. Øvrige deltagere har ikke afleveret klippekort.

Triumph 650 Trophy
Nimbus m. sidevogn
Nimbus
Nimbus m. sidevogn
BMW R 71
Nimbus C
MZ m. sidevogn
BMW R 75/5
Triumph / BSA
BMW K 100
BMW K 100
Triumph Daytona 500
MZ

B. Biler
01
106
74
Finn Schelde Hansen
Cadillac Convertible
02
100
54
Hans Eigil Holst
BMW 600
03
95
3
Frede Nielsen
Jaguar E type V12
04
95
53
Kristian F. Hansen
MGB GT
05
93
30
Hans Larsen
BMW 501
06
91
52
Peter Storkholm
Jaguar E type V12
07
91
37
Hans Sørensen
VW Karmann Ghia
08
90
57
Orla Jensen
Opel Rekord 1,9 Coupe
09
89
46
Helge Hansen
VW T1 SO33
10
89
48
Vagn Hansen
Renault 16 TL
11
87
66
Kurt Smidt Kristensen
VW type 1 model 1200
12
85
62
Jan Bloch Jensen
Mercedes-Benz 190 SL
13
85
9
Mogens Tobiasen
MGA
14
84
72
Lars Ørsted
Alfa Romeo Spider 2000
15
84
25
Kaj Nielsen
Opel Rekord Coupe
16
83
14
Kristian Mogensen
MGB
17
83
35
Hans Jørgen Dockweiler
MG TD
18
82
4
Poul Rasmussen
MG TD
19
82
71
Ludvig Cravach
DKW Junior
20
81
79
Kjeld Jensen
Citroen 2 CV 6 Club
21
81
51
Arne Lange
Mercedes-Benz 300 D Adenauer
22
81
64
Leif Arentzen
Austin Healey 3000 MK III
23
80
12
Roland Munch
Mercedes-Benz 280 SL Pagode
24
79
41
Jørgen Finn Jensen
MGA 1600
25
78
21
Svend Erik Hansen
Volvo Amazon HGV
26
78
36
John Andersen
Mercedes-Benz 230 SL Pagode
27
76
17
Kristian Jensen
Mercedes-Benz 230 SL Pagode
28
76
42
Jens Aksel Vilhelmsen
VW 1300
29
76
73
Ole Madsen
Ford A
30
75
23
Hans Meldgaard
Volvo Amazon 123 GT
31
74
81
Hasse Rahbek Jensen
Chevrolet
32
73
39
Bent Gissel
Ford Thunderbird
33
73
63
John Hansen
Opel GT
34
73
75
Karen Hansen
Morris Mini Cooper
35
72
31
Kurt Bering Sørensen
Jaguar MK II
36
72
27
Børge Dueholm
Cadillac Eldorado Cabriolet
37
72
26
Thorne Jensen
Volvo PV 544
38
71
10
Peter Sørensen
Triumph TR 6
39
70
65
Ellen Madsen
Opel Kadett 1,1 S LS Coupe
40
70
20
Erik S. Husted
NSU RO 80
41
69
8
Carlo Simonsen
Mercedes-Benz 280 SL Pagode
42
69
58
Clifford Storkholm
Daimler SP 250 Dart
43
69
1
Bent Jessen
MG TC
44
67
11
Martin Andersen
Buick 1932
45
66
29
Niels Christensen
Mercedes-Benz 280 SL Pagode
46
65
38
Christian Enghave
Chevrolet Corvette Stingray
47
64
61
Jørgen Bojsen
Opel Olympia Rekord
48
63
24
Bjarne Laursen
Fiat 124 Spider
49
62(82)*
59
Arne Høeg Jensen
Renault Ondine
50
61
45
Hans Peder Hansen
Mercedes-Benz 280 SL Pagode
51
59
49
Jes Jessen
Opel Olympia Rekord
52
58
47
Henning Buurgaard
MG TF
53
57
13
Karl Birk
Ford Mustang V8
54
57
7
Laurids Schmidt
Opel Kapitän
55
56
55
Christian E. Nielsen
Ford Cortina 1300 Deluxe
56
54
70
Erik Holmgaard
MGB
57
44(104)**
80
Johannes Simonsen
Mercedes-Benz 230 SLA
58
42
44
Brian Madsen
Austin Healey 3000 BJ7
59
41
69
Jørgen Jessen
MGB
* manglede kvittering for 1 post. ** manglede kvittering for 3 poster. Øvrige deltagere har ikke afleveret klippekort.
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Selvfølgelig skal vi deltage
1934

Februarnummeret af VMK NYT er kommet, tilmelding til
Esbjerg Veteranløb 2013 er på side 15.
Selvfølgelig skal vi deltage, vi trænger snart til at få luftet
den ”gamle”. Foråret må da komme, selv om det trækker
noget ud.
Tilmeldingen er sendt over nettet, pengene er betalt så vi
venter bare på at det skal blive d. 4. maj.
Så er det lørdag, vejret ser ud til at arte sig fra sin bedre
side, til glæde for alle, og især motorcykel og cabriolet
kørerne.
Dog har Birgit lagt sig med Roskilde syge, så jeg har
allieret mig med naboen, som agerer kortlæser.

Vi er mødt på torvet i Esbjerg, hvor vi får morgenkaffe, ser
på biler og får en snak med ligestillede, der interesserer
sig for gamle køretøjer.
Starten går kl. 10.00. Den samme starter som sædvanlig,
Henrik Vallø, sender køretøjerne af sted, med friske
kommentarer i bagagen, en god start på turen.
Vi kører ud i den vestjyske natur. Kom ikke og sig, at der
ikke er natur i Danmark. Mindst halvdelen af turen foregår
i ren og uforstyrret natur. Ud ad veje, som vi som bilister
sjældent benytter.
Der er indlagt små prøver som vi ikke kan forberede os på
hjemmefra. Der skal benyttes sund fornuft, omtanke og
lidt viden, ved disse prøver.
Post 1. er ved Tarp bilsyn, hvor køretøjet får foretaget et
ekstraordinært syn!! Så vidt vides fik ingen køreforbud.

Der fortsættes nordpå til Jægerstedet, hvor post 2 er. Der
er kø, gad vide om det er et værtshus?

Nej der skal gættes hvilket bilfabrikat og type der gemmer
sig under 6 lapper, hvorunder der gemmer sig 1/6 bil.
Strafpoint tildeles efter hvor mange lapper der skal løftes,
for at genkende køretøjet, det går helt godt indtil nu ingen
strafpoint, det var en Renault 14, sådan en var jeg lidt
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Selvfølgelig skal vi deltage
1934

varm på i mine unge dage.
Turen går videre til post 3, Filsøgård, her skal en magnet
kastes ud i et felt, og så samles op af en tromle, der er
inddelt i felter fra 0-20. Der tildeles strafpoint efter hvor på
tromlen magneten sætter sig. Jeg erfarede at der var et
meget STORT felt hvorpå de stod 20.

Så er det blevet tid til fortæring på Lunde Kro, buffet at høj
kvalitet. God mad har en tendens til at ødelægge
appetitten. Det er vel også meningen. Rart med et rast og
en snak.
Hen til Westspeed i Kvong, hvor post 5 er. Nogle kender
måske firmaet? Opgaven går ud på at hælde vand i et
målebæger der modsvarer vort køretøjs motorvolumen.
Ak ja, svært at vurdere på øjemål. Godt at vi er med under
devisen, det er vigtigt at deltage, ikke at vinde!

Videre til sidste post, den sjette. Der skal gættes et dæks
omkreds, uden målebånd. Trods alskens anstrengelser
er det ikke så lige til.

Vi må videre i den vestjyske natur. Vejret bliver bedre, vi
må af med jakken. Post 4 er ved Stage og Søn. Der skal
identificeres nationalitetsmærker på biler, ak ja der er
kommet nye lande til de sidste 20 år.
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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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Det er ved at være til tid eftermiddagskaffen, som indtages
på Billum Kro. Et fint kaffebord i hyggelige omgivelser, og
atter en snak med ”artsfæller” som vi ikke har set siden
sidste år.
Det er tid til præmieuddeling, der er mange præmier. Mon
der er en til hver?
Det er tid til at sætte kursen hjemad, og få udhvilet oven på
dagens strabadser.

arrangementet, det er nok de færreste, der tænker over,
hvor stort et arbejde, det er at stable et sådant løb på
benene.
Jeg håber at mange af os ses hen over sommeren til
diverse arrangementer.
Det går bedre med Birgit. Hun er ved at få hovedet opad
igen, så hun er nok med næste gang.

Det har været en vellykket dag/arrangement. En stor tak til
Vestjysk Motorveteran Klub´s bestyrelse, for

Mange hilsener Erik S. Husted

VMK byder på
Udflugt/virksomhedsbesøg til
SOLAR, Vejen

tirsdag d. 13 august 2013 med afgang kl. 9.00 fra "klubhuset",
Gjesing Fritidscenter, Gjesinglund Alle 2, i egne køretøjer.
SOLAR giver formiddagskaffe og rundstykker, derefter er der
rundvisning indtil kl. ca.12-12.30.
Herefter kører vi hen til LÆBORG AUTOHANDEL, Vejen, og
nyder den medbragte mad og kaffe.
Tilmelding tlf. 22805156 - max 40 personer
Med venlig hilsen - VMK - Peder Nielsen
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National Køredag
5. juni 2013
1934

I år havde vi muligheden, så derfor skulle vi selvfølgelig ud
og køre på den nationale køredag. Kl. 10.00 mødtes vi
med andre VMK´er på P-pladsen ved EFI hallerne.

Via den planlagte rute nåede vi til Karlsgårde. På en
hyggelig rasteplads, blev den medbragte madpakke
indtaget. Ved et-tiden kørte vi en lang strækning af
Formanden, Peder Nielsen bød velkommen og Jørgen
Lind fortalte lidt om ruten.

omkring 800 meter. Derefter blev der atter gjort hold, og vi
fik mulighed for at se det gamle kraftværk. Derefter gik
turen videre, ad snørklede omveje, til Minibyen i Varde.
Ifølge en let optælling var der 5 MC´er og 15 biler.
Kl. 10.05 kørte vi ud på ruten. Første stop var ved Nebel
Sø. Her var der mulighed for at købe is, eller nyde den
medbragte kaffe.

Det var en fantastisk oplevelse. Tak til VMK for en
hyggelig tur.
Pia Hansen-Schwartz
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National køredag
Stemningsbilleder
1934

Foreningernes Dag 2013
Som tidligere år er vi til stede på torvet lørdag d. 7.
september fra ca. 8:00 og til ca. 15:00.
Som noget nyt vil vi prøve at lægge vægt på et
enkelt bilmærke, som rigtig mange kender eller
har været ejer af, derfor vil biler fra FORD i år få en
fremtrædende plads.
Alle motorcykler og andre biler er altid velkomne som de altid har været.
Hold jer ikke tilbage!
Tilmelding til: Mogens Andreasen på tlf.
60962016 eller sekretaer@vmklub.dk
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Svends diesel
1934

Jo, vi har i nogen tid hørt lidt om, at Svend Møller har lavet
en motorcykel med en dieselmotor. Men nu er den synet
og indregistreret, og flere har allerede set den.
Her gik vi og troede, at det kun var inderne, der satte en
dieselmotor i deres udgave af ROYAL ENFIELD, men
også MZ, DNJEPR og BMW har forsøgt sig med
dieselmotorcykler, dog uden at det er kommet til en større
produktion. Men der findes andre og lignende eksempler,
baseret på forskellige stel og motorer, de fleste er
hjemmelavede lige som Svends.

Svend har taget stel og hjul fra en MZ 250 og bygget en
tysk 1-cyl. 350 cc HATZ diesel type 1B30 på stellet.

Motoren yder omkring 8 HK, og trækker via en
a m e r i k a n s k T O R Q - A - V E R T E R t y p e TAV 2
momentomformer, som også anvendes på Go-Karts og
ATV's.
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Tanken behøver ikke at være så stor, for maskinen kan klare
65-75 km på en liter diesel.
Svend tilføjer: Der har det seneste år været en del skriverier i
bladene om myndigheders hårde linie overfor konstruktive
ændringer af køretøjer. Inden jeg brugte en krone, checkede
jeg med færdselsstyrelsen. Beskeden derfra var klar: Hold
dig fra ændringer på stel og bremser. Mc'en er godkendt med
udskiftning af motor fra benzin til diesel som eneste
konstruktive ændring.
Den er ikke så hurtig som
benzinmodellen, men følger let almindelig trafikrytme. Mc'en
er let at køre som en knallert.
Det lyder ualmindelig fint, når Svend kører afsted, men der
mangler stadig lidt finish og nogle justeringer hist og her.
Motoren vibrerer en del under acceleration og gashåndtaget
går trægt, begge dele skal der nusses om til vinter. "Jeg har
stadig en ide om at kunne køre på regenereret fritureolie!"
slutter Svend.
Og det hele er bare for sjov...
Der er ganske få diesel mc'er i Danmark. Diesel mc'er er
mere udbredt i Tyskland og England, hvor mindre restriktive
myndigheder giver selvbyggere mere råderum. Vil man se
mere om dette kan der henvises til www.dieselBike.net
tekst og fotos:
Jørgen Lind
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GRYDERGADE I RIBE
- set på et ældre postkort og nu.
1934

I rigtig gamle dage - d.v.s. omkring år 1445 - hed
denne gade "Gamel Biscopp Gade". Sidst i
middelalderen kaldtes den for Gråbrødregade
(ikke den nuværende), men i det 18. århundrede
mistede den efterhaanden sit ældre navn og
ombyttede det med Grydergade, fordi den under
de store Markeder beslaglagdes af
Pottemændene med deres sorte Gryder og Kar.
De fleste af gadens huse er opført i 1800-tallet nogle er ældre, nogle yngre - og er indrettet med
butikker i stueetagen og boliger på 1. sal og i
baghuse.
Midt- eller sidst i 1950'erne, hvor dette foto til
postkortet er taget, var der så vidt jeg husker en
r a d i o m e k a n i k e r, e n s k r æ d d e r, e n
legetøjsforretning, en kaffebutik, en radio- og
grammofonforretning, en restaurant med
palmehave og aber og påfugle i gårdhaven, en
bager, en urmager, en tobaksforretning og en
antikhandel på nordsiden af gaden, og en dameog herrefrisør, en broderiforretning, en bager, en
elektriker, en slagter, en møbelhandler og en
revisor på sydsiden af gaden.
Det må være møbelhandlerens AUSTIN A 40
varevogn forrest til højre og bagved denne
genkendes Slagter Ravns EMW-340 Varebil med
trækasse opbygning og udvendig, lakeret
træbeklædning.

I Grydergade er der ikke længere nogen pottemænd. Der er heller ingen Radio-Jensen, Anna
Grønnebæk i broderiforretningen, Skrædder
Henriksen,Frk. Simonsen i legetøjsbutikken,
Kaffehandler Lund, Bager Engedal, Olympia
Radio, Elektriker Fogtmann, Konditori Bachhaus,
Slagter Ravn eller nogen af de andre, men
Restaurant Bachhaus er der stadig - dog uden jazz
i palmehaven og aber i gården. Sammen med
Barber Madsens efterfølger er der ikke flere af de
gamle forretninger, som jeg husker, tilbage i
gaden. Nu er de fleste facader ændrede, og
butikkerne er bygget om til boliger. Gadens
brolægning, som blev erstattet med asfalt lige i
begyndelsen af 1950'erne, er igen blevet brolagt,
og der er selvfølgelig indført parkerings-forbud.
Alt dette medvirker til, at gaden nu ser mere
friseret, men også mere "livløs" ud. Billedet er
ganske vist ikke taget i "myldretiden", men kun en
enkelt cyklist er på vej mod vest, mens en nyere
OPEL VECTRA rumler over brolægningen på vej
mod øst/Torvet.
tekst og fotos: Jørgen Lind
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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

