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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:
Midsommerpicnicturen d. 22. juni
London to Brighton veteran car run
VMK kommer med en stand
Skanderborgløbet
Esbjerg Veteranløb 2013 - resultater
-ad omveje til Vejen
Torvet i Varde - set på ældre postkort og nu
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Velkommen til nye medlemmer
145 Jørgen Ladefoged, Nørregade 80, 6690 Gørding
151 Rene Sällberg, Mimersalle 35, 6705 Esbjerg Ø
153 Jørn Sørensen, Skovbrynet 8, 8763 Rask Mølle
158 Jørgen Pedersen, Gl. Roustvej 5, 6800 Varde
160 Marianne Staal, Jernbanegade 2, 6855 Outrup

AKTIVITETSKALENDER FOR 2013 / 2014:
August
31
September1.
5.
7.
8.
22.
Oktober 3.
17.
November 7.
21
16.
December 5.
2014
Januar
Februar
Marts

2.
16.
6.
20.
6.

Træf i Ansager, se mere side 11
Sports og byfest i Næsbjerg, se mere side 21
Klubmøde
Foreningens dag.
Karensminde, se mere side 9
Stumpemarked, Motorbyen, Odense SV
Klubmøde
Filmaften
Klubmøde
Filmaften
Stumpemarked i Herning
Julemøde
Klubmøde
Filmaften
Klubmøde
Filmaften
Klubmøde

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: Martins Cadillac årgang 1903
Næste VMK NYT: Udkommer i uge 43, deadline 1. oktober 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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MIDSOMMERPICNICTUREN
d. 22. juni.
1934

Martin Andersen i Aadum fortalte en dag, at han ville gerne
have besøg af andre VMK-medlemmer og vise nogle af
sine biler - overvejende BUICK - frem for interesserede.
Derfor planlagde vi en køretur til Aadum.
Det var mest oplagt, at deltagerne selv tog mad og drikke
med, og da dagen før Skt. Hansaften passede bedst i
kalenderen, kaldte vi det for MIDSOMMERPICNICTUREN.

40 personer fordelt på 20 biler og 1 motorcykel havde
tilmeldt sig på forhånd, så Martin kunne nå at skaffe borde
og stole nok til alle.
Der var mødested ved "klubhuset" i Gjesing, hvor de
fremmødte fik udleveret et kort og en rutebeskrivelse over
den vej, som det var planlagt vi skulle køre der op.

I Varde var der opsamling ved Stålværket/Artillerimuseet,
og herfra startede hele kortegen op på ruten ad små veje
mod Aadum.

gangen - derfor kortet og rutebeskrivelsen. Så kan man
køre i mindre grupper på 2-4 stykker og i det tempo, der
passer til ens køretøj - og temperament.

Ved den skønne ådal på Yderiksvej mellem Thorstrup og
Tistrup, som vi passerede på årets Esbjerg Veteranløb,
gjorde vi holdt for at samle op og få alle med, men vi var og
blev kun de 5 biler og den ene motorcykel, som havde
fulgtes ad siden Varde...og flere kom der ikke. De
resterende var kørt ad andre veje til Aadum, så de havde
ikke brug for kortet og rutebeskrivelsen - det kan derfor
spares væk næste gang!

Vi dukkede op som de sidste.
Et par biler var kørt ud af garagehallen, og havde givet
plads til 5 borde med fine duge og stole.

Troede vi da!
Det er aldrig muligt for 20 biler at følges ad ret langt ad

VMK NYT 36. årg.
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MIDSOMMERPICNICTUREN
d. 22. juni.
1934

Selv om vejret ikke var alt for godt, bød Martin på en
køretur på godt 30 km ud omkring Skjern Enge. Det var
faktisk Martins cykeltur, som han kører den i
weekend'erne - til hverdag er den lidt kortere. Nogen
valgte dog at køre hjem forinden.
Da vi var vendt tilbage ved kaffetid, fik vi "som dessert"
oplevelsen af, at de 3 ældste biler blev startet op:

BUICKerne dannede herlige "kulisser" omkring bordene,
og hele samlingen af biler, motorcykler, stationærmotorer, spillemaskiner og juke-boxe blev indgående
studeret.

den 1-cyl. CADILLAC fra 1903

den 2-cyl. BUICK fra 1907, og den

4-cyl. BUICK fra 1908

VMK NYT 36. årg.
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MIDSOMMERPICNICTUREN
d. 22. juni.
1934

Det blev en usædvanlig, men spændende picnictur. Det er
en fantastisk samling biler, og det er fantastisk at se og
mærke Martins åbenlyse kærlighed og entusiasme til især
de ældste biler. Han har afprøvet sig selv med mere
moderne PORSCHE og JAGUAR sportsvogne, men det
fangede ham altså ikke lige. Det var kun for at have noget
at beskæftige sig med i de lange vinteraftner, og bilerne

VMK NYT 36. årg.

blev hurtigt solgt, da de var færdig- restaurerede.
På VMK's vegne takker vi for stor gæstfrihed - det blev
endnu en god dag i klubbens historie!
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London to Brighton veteran
car run.
regi, dog med undtagelse af krigsårene og 1947. De
første år gik starten fra den berømte gade Pall Mall, men i
1936 flyttede klubben starten af the Run til Hyde Park,
hvor den har været lige siden. I 2013 fejres således 77.årsdagen for starten i den kongelige park.

BUICK er Martin Andersens foretrukne mærke, og han
har samlet et flot og repræsentativt udsnit af forskellige
modeller af dette bilmærke, helt fra 1907, 1908, 1913,
1917 og så videre op til 1970-erne. Det er de ældste, der
har hans største interesse, og jo ældre, jo bedre!
Klassiske og moderne sportsvogne har været gennem
hans værksted, men kun for at blive restaureret og solgt
igen, for de siger ham ikke rigtig noget.

Interessen for de helt gamle biler fører naturligt også til
London to Brighton-løbet. Det har nok været Martins
ønske i mange år at kunne deltage i dette løb, men uden
en passende bil, forbliver det ved ønsket og drømmen.
Løbet er kun åbent for fire-hjulede biler, tri-biler og
trehjulede motorcykler fremstillet før d. 31. december
1904 og som har et gyldig Certificate of Date udstedt af
Veteran Car Company Limited Dating's rådgivende
udvalg eller alternativt et gyldigt VCC Veteran Passport,
og selv den ældste BUICK i Martins samling er 3 år "for
ung". Buick Motor Company blev oprettet d. 19. maj 1903
og den første bil til salg var i 1904, så det vil selvsagt være
umuligt at erhverve en BUICK af denne årgang - hvis de
overhovedet stadig findes på markedet.
Derimod er det lykkedes for Martin at købe en velbevaret,
delvist restaureret og næsten komplet CADILLAC fra
1903. Cadillac blev grundlagt i 1902 af Henry Leland, så
Martins bil er et af de aller tidligste eksemplarer. Han har
arbejdet målbevidst på at restaurere den, få den gjort
køreklar, synet og godkendt, og senest er certifikatet VVC
VETERAN PASSPORT opnået - efter en omstændig
papirgang. Vejen til Brighton via London er ved at åbne
sig!

En af de største begivenheder indenfor gammelbiler i
motorverdenen er Royal Automobile Club's London to
Brighton veteran car run, som finder sted hvert år den
første søndag i november. Løbet er en erindring af
Emancipation Run of 14 November 1896, der fejrede
vedtagelsen af en lov, der hævede hastighedsgrænsen
fra 4 mph til 14 mph - 6,4 km/t til 22,4 km/t. En tidligere lov
havde krævet en mand til fods med et rødt flag, men dette
krav blev faktisk allerede afskaffet i 1878 - før bilernes tid,
hvor dampdrevne diligencer kørte på vejene mellem de
hestetrukne. Imidlertid var det kendt som "Red Flag Act"
og et rødt flag blev symbolsk ødelagt ved starten af
Emancipation Run som det også blliver det i dag, lige før
starten af London to Brighton veteran car run i Hyde Park.
Det første "nye" løb blev kørt i 1927, arrangeret af
motorredaktøren på Daily Sketch, og siden 1930 i RAC's
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London to Brighton veteran
car run.
1934

Den gamle Cadillac er en Model A , Detachable Tonneau. I
1904 var prisen i Detroit, USA, $ 850 netto. Selv om bilen
altså var godt brugt, og kun undervognen var sat i stand,
da Martin fik den, var prisen nok steget ganske betydeligt i
løbet af de 110 år, der er gået...

Bilens motor er på 1,6 liter med 1 vandret liggende, bagud
vendt cylinder og et stort, solidt svinghjul. Motoren,
styretøj, aksler, fjedre, båndbremser, kædetræk - alt er i
meget fin stand og meget smukt udført. Imponerende er
det, at hvert eneste led i trækkæden er forsynet med en
split. "Motoren yder 8 hk, så det er ikke nogen racervogn",
siger Martin. Alligevel kan den godt bide fra sig, og da den
skulle startes op med håndsvinget på vej til
Veteranmessen i Fredericia i det tidlige forår, slog den
sådan tilbage, at der brækkede noget i Martins højre
hånd, og han - meget ubelejliget - måtte have den i gips i 4
uger.
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London to Brighton veteran
car run.
1934

Den gamle Cadillac har allerede haft travlt. Den har været
til veteranløbet Sneglefarten i Norge - foruden vi har set
den køre på bl.a. Ribe Classic og træffet ved Henne
Strand.
tekst og fotos: Jørgen Lind

Karensminde, søndag d.8. september 2013.
Dyrskue og veteranstævne
Udstilling af gamle
husdyrracer og
veterankøretøjer.
Fra kl. 9:30 til 16:00
HUSK TILMELDING!
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1934

City Autoservice
v/ Birger Busch
Strandby Kirkevej 216
Telefon
75128284
Biltelefon
40331854
Privattelefon 75451501
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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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Skanderborgløbet
1934

Før jeg overhovedet havde snakket med fru Else og
samtykket, havde Arnfred grebet telefonen og ringet til
hovedmanden bag Skanderborgløbet, Niels Dygaard, og
"påduttet" ham os som løbsfotografer - kørende i en bil til
et motorcykelløb!
Heldigvis godkendte såvel Else som Niels vores
deltagelse i SKANDERBORGLØBET 2013...
Vi har gennem årene deltaget i ret mange løb i ældre biler,
men aldrig i et motorcykelløb, da vi skal næsten 40 år
tilbage i historien, før vi støder på vores sidste motorcykel.
Men vi startede SPRITEen op en fredag eftermiddag,
drog til Skanderborg og indlogerede os på et motel lidt syd
for byen, som nogle af motorcykel-folket også havde
valgt.
Fredag aften var der prologen "Søen Rundt" for de mange
allerede ankomne deltagere, hvor VMK var godt
repræsenteret.

Det er vanskeligt at finde flottere omgivelser til sådan en
tur i Danmark, og vejret var perfekt.

VMK NYT 36. årg.

Foruden de mange fine veteran- og klassiske motorcykler
var der 3 biler med på turen: En MORRIS OXFORD ca.
1957, vores SPRITE og en flot FORD A med nummeret Z
83. Det måtte være Johan Christensens, som boede lige
overfor mit barndomshjem, og som jeg har set næsten
dagligt de første 21 år af mit liv. Den var dog noget flottere
nu end dengang, hvor den bare var godt vedligeholdt.
Ejeren bekræftede, at Z 83 var det originale nummer på
bilen, nemt at huske, for min far havde Z 84.

Efter "søen Rundt" vendte vi tilbage til Skanderborg
Realskole inde midt i byen, som var base for
arrangementet, og så var der "Grill, Musik og Petrol-talk"
resten af aftenen.
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Skanderborgløbet
1934

Efter morgenmaden lørdag var der først præsentention af
forskellige klassiske trial- og speedwayracere i
skolegården

På den lille plads foran skolen ud mod Adelgade var der
derefter "The Sound of Cubic", hvor Arnfred selvfølgelig
var den ene dommer, og Niels var mikrofon-holder - et job,
som han var mærket af resten af dagen. Utroligt, så
langsomt en gammel 1-cyl. englænder kan gå i tomgang!

VMK NYT 36. årg.
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Skanderborgløbet
1934

Løbet startede med en kort præsentation af de omkring 100
deltagere i nummerorden, så der var travlhed med at
fotografere dem alle. Samtidig havde jeg fået det

vanskelige hverv at udvælge de 3 bedste veteran-, de 3
bedste klassiske - de 3 bedste "Nordic"- (et hold på norske
deltagere på norske TEMPO motorcykler 50-175 cc) og de
3 bedste ekvipager. Som meddommer havde jeg fået tildelt
en fantasifuld dame i en fantasifuld påklædning - løbets
maskot? Hun kunne nu ikke ændre min opfattelse af de
bedste, og vi blev hurtigt enige om, at et originalt udseende
på såvel maskiner som førere måtte veje tungest.

VMK NYT 36. årg.
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Skanderborgløbet
1934

Else og jeg fulgte efter motorcyklerne på hele ruten og
slappede af ved posterne, hvor vi var fritaget for at løse
opgaver - mod at tage en masse fotos på den omkring 120
km lange og skønne rute.

VMK NYT 36. årg.

Midtvejs fik vi lækker suppe ved en sø. Vi aner ikke hvor!
Det sidste stykke af ruten kørte vi lige efter VMK-holdet,
der blev styret af Annette Frandsen i MZ-sidevognen. Vi
kom bl.a. op over Ejer Bavnehøj, hvor John Olsens 150 cc
MZ måtte finde alle 11 HK frem for at klare stigningerne.
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Skanderborgløbet
1934

Tilbage på realskolen uddelte løbets "maskot" - nu iført en
ny, selvkomponeret uniform - præmier i form af pokaler,
motorolie, røde roser og kys til de heldige.

Skanderborgløbet sluttede med fællesspisning for alle
deltagere, officials m.m. og efterfølgende hyggeligt
samvær.
Vi hoppede i SPRITEen efter maden og kørte hjem ad de
gamle hovedveje i den lune sommeraften - med 400
billeder i kameraet af et rigtig godt arrangement.
tekst og foto: Jørgen Lind

1934

ESBJERG VETERANLØB 2014
- er fastsat til lørdag d. 3. maj 2014. Der åbnes for tilmeldinger ca. 1.marts. Sæt X i kalenderen allerede nu.
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- ad omveje til VEJEN
1934

VMK havde d. 13. august indbudt til udflugt/
virksomhedsbesøg i Vejen. Godt 20 medlemmer i halvt
så mange biler og et par motorcykler havde taget imod
tilbudet, og var mødt op ved "klubhuset" i Gjesing,
hvorfra starten gik kl. 9.
Vi kørte via Tarp, Bryndum og V. Nebel, hvor endnu et
hold sluttede sig til, videre over Roust og Grimstrup, hvor
atter en bil fulgte trop, og forbi Vejrup, gennem Holsted
og Brørup til firmaet SOLAR i Vejen, hvor "de sidste" var
mødt op, så flokken blev på omkring 30 personer/15 biler
og motorcykler.

Poul bød os indenfor til kaffe og rundstykker, og fortalte
os derefter i auditoriet om firmaet og dets historie.
Tidligere hed det NORDISK SOLAR, og handlede med
lamper og elartikler i Norden. I dag hedder firmaet kun
SOLAR, men er et grossistfirma, der også sælger alle
tænkelige VVS-artikler over hele Europa med stor vægt
på styring og energibesparelse - BLUE ENERGY.

meget mere, som vi dårligt har fantasi til at forestille os.
Poul forklarede relativt letforståeligt for os alle, og
demonstrerede med stor begejstring og enthusiasme
alle de nyeste tekniske muligheder - og minsandten om
ikke han til sidst afslørede, at han selv var både
gammelbil- og -motorcykel-mand med en FORD
ZODIAC og en TRIUMPH i sin egen stald.
Formand Peder overrakte Poul et par flasker og et VMK
NYT som vores tak for et interessant besøg.

Flokken kørte et par rundkørsler videre hen til LÆBORG
AUTOHANDEL - det vil sige afdelingen med veteran- og
specialbiler i Ådalen. Firmaet har til huse i en stor hal,

Man har opført et nyt Klasse 1 Hus med kontorer,
mødelokaler, kantine og udstyret det med al mulig og
tænkelig teknik og alle alternative opvarmningsmetoder
med sol-, jord, luft og vand, der medfører et meget lavt
energiforbrug. Samtidig kan firmaet selv prøvekøre og få
egne målinger og erfaringer med alle de nyeste
produkter, der kommer på markedet. Alt kan
programmeres, styres og måles: dagslys og solindfald,
belysnings styrke og -farve, ventilation, varme,
vinduesoplukke, rengøring, alarm, overvågning og

VMK NYT 36. årg.
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- ad omveje til VEJEN
1934

hvor gulvene er fyldt op med biler og diverse
automobilia, væggene er nærmest tapetserede med
emaljeskilte og ned fra loftet hænger forskellige
flymodeller. Den medbragte madpakke blev fortæret, og
så var der god tid til at besigtige alle herlighederne
nærmere.
Uden at overdrive må det påstås, at der er noget for
enhver smag: Rigtige veteranbiler, engelske, tyske og
italienske bud på sportsvogne, almindelige og
ualmindelige biler fra gadebilledet for 30-60 år siden - og

så de mere sjældne som f.eks. den franske PANHARD
PL 17 fra 1963 med kun 63.000 km på "klokken".
Indehaveren Søren Sørensen fik overrakt et par flasker
og et VMK NYT af formand Peder som tak fordi vi måtte
komme.
tekst og fotos: Jørgen Lind

Sports- og Byfest i
Næsbjerg
Søndag den 1.
september 2013 kl. 9,30
MC- og Veteranbiltræf

Der er gratis rundstykker og kaffe i teltet på sportspladsen fra kl. 9,30.
Ca. 10,30 vil NRUI gymnastik give en danseopvisning og hele dagen er
der petanque stævne.
Fra ca. kl. 12,30 kan der købes helstegt pattegris m/tilbehør til rimelige priser.
Venligst tilmelding til Brian Brix på mobil 4019 9229
eller e-mail: fam-brix@mail.dk senest
fredag 30. august.
Venlig hilsen
NRUI Arrangementsudvalg

VMK NYT 36. årg.
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TORVET I VARDE
- set på et ældre postkort og nu.
1934

Fotoet til dette postkort må være taget lige omkring 1935. Det fortæller bilerne, for bygningerne ser uændrede gennem
de næsten 80 år, der er gået. Bygningen længst til venstre rummede Hotel Varde med 48 værelser, det lille hus i midten
kaldes Sillasens Hus, som gennem mange år var værtshus, og til højre ligger det gl. rådhus, der er opført 1872 efter
projekt af arkitekt L.A. Winstrup med staten som bygherre. Bygningen var oprindelig Råd-, Ting- og Arresthus, men blev
i 1954 overtaget af Varde Kommune. Arresten blev nedlagt og ombygget, så den kommunale administration kunne
flytte ind. Køretøjerne fra venstre ser ud til at være en trehjulet budcykel, en FORD V8 1934, en tidlig FORD A, en
CHRYSLER ca. 1927, endnu en tidlig FORD A, og jeg tror det er en BUICK 1932? Rutebilen i baggrunden ligner en
"Federal" TRIANGEL. Statuen af Fr. VII rejstes i 1885, skænket som gave af byens borgere.

Det er ikke muligt at tage et foto i den samme vinkel som postkort-fotoet. En "fast" pølsevogn står i vejen - måske hvis
man kravler op på taget af den? Siden foråret 2013 er det heller ikke længere muligt at fotografere parkerede biler på
Torvet, for også her er der nu spærret af med "miljø-pullerter" og P forbudt. Men den dag, hvor dette foto er taget, havde
MG-klubben fået tilladelse til at starte sin årlige picnic-tur fra Torvet. Vardes borgmester deltog endda i turen i sin
nyindkøbte MGB. På billedet ses bl.a. lidt af en MGB, hele siden af en sølvgrå MGA 1958, 2 MG TD fra 1950-53 og en
moderne MGF fra 1998. Hotel Varde har i mellemtiden huset JyskeVestkystens lokalredaktion, men rummer nu
Rådhus Cafeen og Rådhussalen samt nogle private boliger. I Sillasen Hus var der en overgang turistkontor og butikker,
nu er der igen en restaurant. Varde Lokalhistoriske Arkiv er nu den eneste faste beboer i det gl. rådhus, mens de øvrige
lokaler anvendes til skiftende formål. Det ser ud til, at Fr. VII er rykket lidt, så trafikken kan passere mellem det gl. rådhus
og kirken.
Jørgen Lind
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Støt vores annoncører
de støtter os
1934

1934

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

