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"En meget fin INVICTA fra 1931 til salg - hvad mon den koster?
Den er dyr!"
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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:
Veteran- & Stylet Car træf i Ansager
Køretøjsliste
Historisk dyrskue og Veteranstævne
Esbjerg City forening
Late night henne Strand
- et kig i scrapbogen: Arnfred og Motorcyklerne
Banegårdspladsen i Kolding - set på ældre postkort og nu
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side 7
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side 11
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Velkommen til nye medlemmer
171 Erling Pedersen, Sønderengevej 5 Vilslev, 6771 Gredstedbro
172 Niels Munk Nielsen, Tarp Byvej 108, 6715 Esbjerg N

AKTIVITETSKALENDER FOR 2013 / 2014:
November 7.
21
16.
December 5.
2014
Januar
Februar
Marts
April
Maj
Juni

2.
16.
6.
20.
6.
20.
3.
5.-6.
1.
3.
31.
5.

Klubmøde
Filmaften
Stumpemarked i Herning
Julemøde
Klubmøde
Filmaften
Klubmøde
Filmaften
Klubmøde
Filmaften
Klubmøde
Bilmesse og brugtmarked, Fredericia
Klubmøde
Esbjerg Veteran Løb
Gråsten - Flensborg Oldtimerløb.
Træf- og Køretøjsdag på Wedelslund Gods
Galten.

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: Set på BEAULIEU AUTOJUMBLE - Europas
største udendørs stumpemarked

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

Næste VMK NYT: Udkommer i uge 52, deadline 1. december 2013
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Veteran- & Stylet Car træf I
Ansager
Køretøjsliste

VMK rykkede ud med klubbanneret, 5 biler og 5-6
motorcykler til træffet lørdag d. 31. august 2013 i og ved
Skovlund-Ansager Hallen - bilerne holdt udenfor og
motorcyklerne indenfor.
Formand Peder betegner det som en vellykket dag, hvor
alle hyggede sig. Arrangørerne bakkede godt op om det
med først at byde på kaffe og rundstykker, senere på
pølser og brød med øl eller vand og endelig på kaffe med
kage - i takt med at et 10 mands harmonikaorkester
leverede hyggemusikken.

Her ses et lille udsnit af VMK's nye køretøjsliste, så man
kan fornemme, hvordan den kommer til at se ud.
Kun medlemsnummeret kommer til at stå ved hvert
køretøj, så "uvedkommende" ikke kan aflæse hvem, der
har hvad.
Hvis du har ændrede oplysninger om dit køretøj/dine
køretøjer, eller du måske ikke kan huske, hvad du engang
har oplyst, så send en email med faktiske, aktuelle
oplysninger til kasserer@vmklub.dk - eller ring til nød på
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75279243, hvis du ikke lige har adgang til email.
Så kan William lige nå at revidere, inden listen går i
trykken og udsendes til alle medlemmer i december.
Husk at få det hele med - listen er absolut bedst, hvis
den er uden fejl og mangler.
Sideløbende laves en særskilt medlemsliste med
medlemsnummer, navn, adresse, telefonnummer og
emailadresse (hvis en sådan haves) udsendes samtidig.
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Historisk Dyrskue og
Veteranstævne
1934

Dyrskue! Ja jeg ved godt at jeg kalder min bil for
garagemissen, men dyrskue, hvad skal jeg der?
Igennem flere år har mange af vore medlemmer været
med og fået et godt udbytte af det, så jeg beslutter at tage
derop efter at have lovet Jørgen Lind at tage nogle billeder
og skrible lidt derfra. Selv om jeg kan kende forskel på en
hest og en ko, hvordan skal jeg, uvidende, kunne beskrive
det for andre.

Hvorom alt er, samler vi, min kone og mig (sagde hunden),
vores børnebørn i bilen og drager til landbrugets store
udstillingsdag i Grindsted. Den ved jeg hvor er, men
Karensminde? Tak til skaberen for GPS´en.
Vi ankommer planmæssigt og får parkeret bilen og
bevæger os mod indgangen, bliver afkrævet er afdrag på
ejendommen og venligt budt indenfor med ønske om en
hyggelig dag.

Hurtigt træffer jeg flere af klubbens mc-kørere og får hilst
pænt på alle de fremmødte her. Det er dog området med
biler der trækker mest på mig. Snart efter er jeg gået
derover. På dette tidspunkt er det ret tyndt besat men at
dømme efter køen ved indkørslen er pladsen nok fyldt op
inden kl. 10.

Så er vi i gang, kataloget bliver kikket igennem, og
historien om en traktor, en Farmall er ganske interessant.

De næste sider fremviser en oversigt af veteranbiler, nu
begynder det at ligne noget selv for mig. Min bedre halvdel
og ungerne er ikke i syne så jeg forlader skyndsomt
bænken. Straks herefter dukker der lidt hestekraft op og
bag den firbenede er der en flok motorcykler parkeret. Jo
det tegner til at blive en god dag.
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Historisk Dyrskue og
Veteranstævne
1934

Efterhånden blev pladsen fyldt godt op med vores
medlemmers køretøjer. Den første var Jens Aksel med
hans VW. Snart kom Martin med Cadillac 1903 et
særpræget køretøj i dette selskab. En af de få, der hører til
sådan et sted. Arne Høeg med sin Renault. Clifford
Storkholm havde forladt både Dart og hustru midt på
pladsen og var gået, som jeg fik at vide, ”Den vej”. Hilste
på ham ved knallerterne. Hans dukkede også op med sin
Mercedes Pickup. Flere gamle bekendte fik jeg også hilst
på, mange flere end forventet, men engang skal man
ende og det bliver nu før det tager overhånd.

På første rundtur er der to biler der fanger min interesse.
Den første er en ”Rikke” ja det ved I ikke, men min bedre
halvdel havde en FIAT 850 S da hun mødte mig. Jeg har
ikke set sådan en siden vi kom af med den. Her var den,
smuk men rødmalet. Lidt længere væk en Opel Kadet
coupe, min læremesters kone fik en omkring 1967 – 68
tror jeg nok. Ve os stakkels lærlinge hvis vi havde
værktøjstasken i den side der var mod bilen, det kunne
høres over hele komplekset.

Til start fik jeg skrevet dyrskue. Det er meget mere end
dyrskue. Her er så meget at se på at en dag hurtigt
smuldrer væk, selv for en familie med børn/børnebørn.
Mit råd er, i tilfælde af I vil have fred til biler/motorcykler
eller andet, så tag familien med her op, og i får en pragtfuld
dag ud af det.
PS. Det gjorde jeg.
Mogens Andreasen
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Esbjerg City forening

Foreningernes dag på Esbjerg Torv 07-09-2013
Jeg var på forhånd i tvivl, da jeg forsøgte at præsentere så
mange biler fra Ford som muligt. Af klubbens 15
forskellige modeller var dog tre mødt op sammen med et
smukt udvalg af Mercedes og en enkelt smuk Citroen. Af
motorcykler var der et bredt fremmøde af ”store” BMW og
”små” MZ og ikke at forglemme vores stolte danske
Nimbus hvoraf der var flere repræsenteret.

Klubben var vært for stående morgentaffel til de
morgenduelige Der blev dog hurtigt fundet bord og stole
frem fra div. bagagerum. Det udviklede sig til en hel
fornøjelig sammenkomst, da solen viste sig fra den lune
side. Vinden truede dog med at løbe med teltet flere
gange, inden vi fik det tøjret til torvets bænk. Så var der ro
på opsætningen.

Dagen startede kl. 8 med at sætte teltet op og gøre vores
banner fast. Her skal vi nok finde en udvej der gør det
lettere da det gav den del genvordigheder, men det
lykkedes med alle de fremmødtes hjælp.
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Esbjerg City forening
1934

Formiddagen gik næsten som forventeligt. Der var rigtigt komme til.
mange mennesker på Torvet. Vores medlemmer havde Omkring kl. 14 ebbede besøgene ud og sammenmange men god snak med de besøgende. Om det pakningen gik i gang efter en for alle hyggelig dag i flot vejr.
udvikler sig til medlemmer er jeg ikke så sikker på. Det er
nok ikke sådanne steder, der skabes kontakter i
Mogens Andreasen
konkurrence med de andre tilbud, der er langt lettere at

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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Late night Henne Strand
1934

Igen i år har vi været inviteret til Late Night aftenerne i
Henne, og det har en mængde veteranejere benyttet sig
af, og vejrguderne har været med os.
Når vi ankommer kørende møder vi manden med de lyse
lokker, Tage. Det er ham som er initiativtager til
veteranfolkets deltagelse.
Ved ankomsten uddeler Tage et nummerlod, som man bør
gemme, for senere udtrækkes der lod om
gaver, som Handelsstandsforeningen for
Henne har sponseret. Vi får også lidt instruks
i, hvor vi bør parkere, for at gøre os bedst, han
har travlt, der kan komme langt over
hundrede køretøjer.
Senere tager Tage ordet med lidt opbyggelig
tale og udtrækning af gevinstnumre, og så går
snakken igen.
I disse tider hvor miljøkravene skærpes for
alting er det især vigtigt at vi gør et positivt
indtryk med vores gamle køretøjer, biler og
motorcykler. Og det giver Henneaftenerne rig
lejlighed til.
Her møder en række forskellige mærker og
modeller op med MG som det bedst
repræsenterede mærke. Jeg vil ellers ikke
nævne mærker for der er mange, men det er
svært at undgå Martins Buick fra 1908, den
samler de tekniske hoveder, når den stille og
roligt går i tomgang.
De mange turister nyder synet af de mange
forskellige køretøjer, og der er ofte livlige diskussioner
mellem turister om årgang og model.
Nå vi nyder også selv at fremvise vore klenodier.
Også mellem køretøjerne foregår en livlig snak, stort set
alle har medkører med. Konen er det nok for de fleste,
men det ses også at manden er medkøreren, lidt for
sjældent måske.
Ikke at forglemme det meget samlende for kørere og
medkørere, nemlig det store kaffebord. Mich's Ishus har
inden vor ankomst opstillet lange rækker af borde og
bænke og leverer kaffe ad libitum hele aftenen. Hvad er en
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fest uden kage, og her er Købmand Hansen sponsor for
kage ad libitum, det er svært at holde igen.
Vi føler virkelig at handelen i Henne er glade for vores
tilstedeværelse, og vores indslag for turisterne, og
medvirken til at sikre og sætte Henne på landkortet som et
godt turistmål, og så nyder vi det selv.

Det må indrømmes at mange af kørerne er pensionister.
Og når man tænker på hvor travlt man har som pensionist
kan det måske undre. Jeg har dog (på egen krop) erfaret
at megen af den travlhed skyldes tiden der går med at
lede. Men når man åbner motorhjælmen på ens gamle
f.eks. MG, så kan man overskue det hele på en gang, det
giver ro og selvtillid, så måske derfor.
Tak for denne Henne sæson
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City Autoservice
v/ Birger Busch
Strandby Kirkevej 216
Telefon
75128284
Biltelefon
40331854
Privattelefon 75451501
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- et kig I scrapbogen:
ARNFRED OG MOTORCYKLERNE
1934

..."men ikke stærkt nok!" mente Arnfred...

Arnfred begyndte med 500 cc ARIEL RED HUNTER fra
1939. Siden blev det til en BMW, som han her ses kørende
på hen ad Fanø Strand i 1956.

så efter at licensen var kørt ind, blev 500 cc BMWen
skiftet ud med en 650 cc ARIEL HUNTMASTER - købt
på gule plader med indkøbstilladelse - som fik premiere i
MOTO-CROSS på NY MØLLE - Ole Godsk faldt af 4
gange under løbet!

Arnfred Nielsen var da 22 år gammel og nu udlært
maskinarbejder på Carl B. Hoffmann i Esbjerg. Allerede i
1953 blev han medlem af EMS - ESBJERG MOTOR
SPORT. Her 60 år senere er han stadig medlem, gennem
mange år endda æresmedlem.
Mellem 1952 og 1954 var hele 37 militære NIMBUSer
under hans kommando, de var ikke altid lige nemme at
holde kørende.

"I foråret 1957 trænede Peter på MATCHLESS os lidt på
BMW med Ole Godsk i sidevognen...men det kunne vi
ikke vente på!" sagde Arnfred. "Død og pine" sagde Ole
bagefter "det gik jo stærkt!..."
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- et kig I scrapbogen:
ARNFRED OG MOTORCYKLERNE
1934

Efter dette løb ville Ole Godsk ikke være med længere, og
en ny mand ved navn Kurt Jensen - bedre kendt som
MUHLE - kom i "kassen". Det skulle vise sig at blive et godt
og langtidsholdbart makker- og venskab.

og - UH, hvor ARIELen skinner, men det er også første
gang den skal ud! Det blev til den første førsteplads i
Junior B sidevogn.

Allerede ugen efter, d. 11. maj 1958 gik det løs på
Korskrobanen, og det gav parrets anden førsteplads trods mudder og hård konkurrence.

Det første løb var på JYDSK MOTORBANE i Hobro
søndag d. 4.maj 1958. Der blev gjort klar til afgang nordpå
lørdag eftermiddag med VW racer-transporteren fyldt op
med MCer.

Muhle og Arnfred har her byttet plads ved præmieoverrækkelsen.
MIDGET-racerne med 500 cc mc-motorer kørte ofte med i
sin egen klasse i mc-løbene.

2 uger senere gik starten i Haderslev. I løbet hentedes
sæsonens tredie førsteplads hjem, og til æresrunden
måtte parret låne Børge Bertelsens maskine, da
motoren i deres egen eksploderede i sidste heat.

Søndag formiddag var der træning på banen
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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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Efter det sidste løb som junior sidevognskører på Fangel
Motorbane d. 17. august 1958 havde parret opnået hele
4 førstepladser og 2 andenpladser i 6 løb, og derfor havde
de samlet point nok til allerede at rykke op i 650 cc
seniorklassen.

Igen til motorløb på Korskrobanen d. 15. juni 1958.

Det er blevet en rigtig god start for det unge hold i Junior
B sidevogn.
Også i dette løb, hvor hunden/maskotten AMI er med på
en runde.
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I debut-løbet besatte Arnfred og Muhle andenpladsen i
650 cc sidevogns-klassen, og forbedrede tilmed den
gamle banerekord for sidevogne, der var sat af Villy
Båsch, med 0,9 sek. fra 98,1 til 97,2 sek.
Hunden AMI var igen med til at fejre det flotte resultat, og
rekorden indbragte hele 50 kr. ekstra - en fjerdedel af de
samlede start- og pointpenge!
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1958-sæsonens største og sidste løb blev kørt på Fyens
Væddeløbsbane. Det var samtidig DM på 1000 m. Børge
Petersen fra Horsens havde for en kort bemærkning afløst
Muhle i sidevognen. Der blev kæmpet bravt, men holdet
nåede dog ikke i slutheatet.

I efteråret legedes der med Trialløb på en bane, som
Arnfred og Hans Leegård havde lavet til lejligheden for
EMS i en grusgrav ved Korskroen.

Også Lilly Hultin - en af de få aktive kvinder i EMS - viste
stor interesse for løbet og maskinerne. I første omgang
blev det dog "kun" til en tur bag på JAWAen.
Jørgen Holm (t.h.) kiggede lidt betænkeligt på Arnfreds
JAWA, men han vandt dog trialløbet på sin TRIUMPH.
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I

Det gik rigtig godt med den nye 500 cc TRIUMPH
TROPHY. Parret kørte den i et internationalt løb på
Korskroen d. 15. maj 1961 med svensk, tysk og dansk
deltagelse, hvor EMS-køreren H.C. Callesen
overraskende slog både den tyske, den svenske og den
danske mester, Kurt Larsen, som fik maskinskade.
I det afsluttende heat Trelleborgløbet, som kørtes
mellem de 4 bedste sidevogns-kørere, slog Arnfred og
Muhle de hårdeste konkurrenter: H.C. Callesen, Kurt
Larsen og tyskeren Josef Kanppstein. Det blev deres
første sejr på TRIUMPHen.

1959 og -60 fortsatte holdet med deltagelse i alle de store
jordbaneløb i Danmark. Her er et lynskud fra et af de
sidste løb, der kørtes på ARIEL HUNTMASTERen, hvor
Arnfred (30) er ved at fange Erik Bob Jensen (28). I 1961
blev ARIELen skiftet ud med en ny 500 cc TRIUMPH
TROPHY.

Lilly overrakte præmierne, og - Hovsa! - pludselig sad
hun også med bag på TRIUMPHen på æresrunden.

Afsted igen med den røde TRIUMPH på traileren efter
FIAT 1100 - her fotograferet foran Lilly og Svend Hultins
firma LUCAS AUTO ELEKTRO i Jernbanegade,
Esbjerg.
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Her er det en bilmotor, der bliver puslet om - det ser endda
ud til at være en BMC A-motor til en MG eller Austin
Healey Sprite.

Makkerparret havde forinden annonceret, at
Landskampløbet d. 10. september skulle blive deres
sidste. Arnfred og Muhle indledte dette løb med et
forsøg på at slå Kurt Larsens banerekord på 96,2 sek.
som et passende punktum. Desværre lykkedes det ikke
- stopuret viste 96,4 sek! for deres omgang.
Løbet som sådan blev en stor skuffelse, ikke mindst for
tilskuerne, men dog aller værst for svenskerne. De
svenske sidevogns-kørere var betydeligt langsommere
end danskerne, der vandt med 40 points mod kun 8!

Efter 3 år på toppen i den danske motorsport med 6
sandbaneløb, 19 kortbaneløb, 2 moto-cross, 11 trialløb
og 2 gange motorrodeo stoppede Arnfred og Muhle nu
karrieren. De kunne med stolthed se tilbage på 6
førstepladser, 9 andenpladser, 4 trediepladser, 3
fjerdepladser og 1 femteplads.
Men selv om det til tider er gået ret hårdt til, har parret
kun været udsat for ét eneste styrt, hvor Muhle
brækkede kravebenet.
Motorsporten er interessant og spændende, men også
meget dyr, kræver en masse af ens fritid og risikoen er
betydelig. TRIUMPHen blev solgt. Arnfred kunne nu
hellige sig sin familie, hjem og byggede et nyt hus. Men
der blev alligevel tid til at arbejde med motorer, som han
har gjort lige siden læretiden, til at køre lidt trial på
JAWAen ind imellem, og til at hjælpe andre med
sidevognsmaskinerne.
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Arnfred havde haft en betydelig finger med i spillet i
bygningen af den TRIUMPH TIGER 100 SS
sidevognsracer, som den unge Svend O. Nielsen kaldet Svenne - med makkeren Henry Holm debuterede
med i Grand Race på Korskroen i 1964.
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- et kig I scrapbogen:
ARNFRED OG MOTORCYKLERNE
1934

Billedet her fra Skive Travbane bekræfter, at de 3
TRIUMPH-kørere Arnfred Nielsen (26), H.C. Callesen
(22) og Kurt Larsen (23) fører foran NORTONerne, så helt
galt har det da ikke stået til.

Siden foråret 1965 havde Arnfred haft travlt i værkstedet
nede i haven på Erantisvej 3.
Det var lykkedes ham at finde 2 TRIUMPH TROPHY af
nøjagtig samme model som den han kørte, da han
stoppede i 1961. De var nu bygget op, så de begge
fremtrådte som helt ny. Også sidevognsmanden var ny,
nemlig den 21-årige tømrer Jørgen Nielsen

"Det er lysten, der driver værket" sagde Arnfred "- jeg kan
simpelthen ikke lade være. Jeg kan li' at køre
motorcykelløb, og jeg kan li' at bygge racere."
Han blev ikke klar til start til Åbningsløbet d. 9. maj, men
derimod blev anmeldelsen bekræftet til Grand Race d. 4.5- september, så nu var et come-back'et en realitet.

Der blev udkæmpet nogle drabelige dyster i løbet mellem
Günther Bomme/Erik Petersen, H.C. Callesen/Erik
Skovshoved og
Arnfred Nielsen/Jørgen Nielsen. De fik virkelig et
beundringsværdigt come-back, kæmpede og fightede til
det sidste, og det gik som Arnfred havde spået: "Hvis jeg
bliver nr. 3 efter Callesen og Bomme, vil jeg være tilfreds" og det blev han!
Hen mod slutningen af 1965-sæson blev der talt om, at
NORTON- maskinerne var ved at overtage dominansen
fra TRIUMPH, som man næsten havde vænnet sig til
vandt alt.
Bomme var gået over til NORTON og blev dansk mester,
mens Callesen, Arnfred og Kurt Larsen trofast holdt sig til
TRIUMPH.
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Ved Danmarksmesterskabet på Ørnedals-banen ved
Frederikshavn d. 12. september 1965 lå Arnfred på 2.
pladsen i et mellemheat til finalen, men måtte udgå, da
han blev ramt af en yderst sjældent maskinskade.

Kvie Sø var frosset til i den kolde vinter 1966. EMS satte
alt ind på at lave et isløb på søen, og bil- og
motorcykelkørerne havde travlt med at montere ispigge.
Her er Arnfred og Finn Rasmussen i gang med at bore
små bræddebolte ind i dækkene.

Arnfred er klar til kamp med isbaneraceren og den nye
"sandsæk" Jørgen Lambertsen.
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- et kig I scrapbogen:
ARNFRED OG MOTORCYKLERNE
1934

Isbaneløbet skulle være kørt d. 6. februar - men måtte
aflyses p.g.a regn og udsat 1 uge

overhovedet at have håndtaget i bund. Nr. 2 i klassen blev
hans "lærling" Svend O. Nielsen, og det blev også
bemærket, at Bent Nørregård Jensen vandt ynglinge solo
250 cc, mens Ole Olsen sejrede i 500 cc special klassen.
I 1967 og 1968 kan man læse tilsvarende overskrifter fra
alle løbene på de dengang store slagge- og jordbaner.
Heraf er de fleste baner faktisk nedlagt i dag, mest med
begrundelse i miljøet, som man ikke mener kan tåle så
meget motorlyd som tidligere.
I 1968 stoppede Arnfred helt som aktiv sidevognskører,
men motorcyklerne har til stadighed optaget ham - før under - siden.

Ispiggene i dækkene bed så meget i isen, at Arnfred måtte
slække på gashåndtaget, så motorcyklens stel ikke blev
vredet helt skævt. Der blev kørt i 3 standardvognklasser 1
sidevognsklasse og formel Ve.

I Åbningsløbet 1966 på Korskroen var Arnfred kun tilskuer
i 1. heat, da hans sidevognsmand havde glemt at få
fornyet licensen. Med en lånt Jørgen Lambertsen
formåede han at køre sig op på en 3. plads foran 4 hold,
som havde kørt alle 3 heat.

Det blev til en flot sejr på Ørnedalsbanen. På
Bøghovedbanen ved Haderslev "prøvekørte" Arnfred
Nielsen sin nye maskine og vandt helt suverænt, uden
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Arnfred har virket som instruktør for yngre kørere, der
skulle lære håndværket, og han har hjulpet sin søn og
andre unge i deres karriere som speedwaykører.
Han har fortsat bygget sidevognsracere, han har ejet og
restaureret adskillige maskiner og han har hjulpet mange
a n d r e m o t o r c y k l e r, s o m h a r v æ r e t p å h a n s
"operationsbord", af med deres tekniske problemer.
I EMS kan man stadig høre hans faste meninger om
tingene, og man nyder fortsat godt af hans ekspertise. I
VMK præger han billedet, når han aktivt deltager i møder,
løb, træf, køreture m.m. Hvis noget går over i for meget
bilsnak, bliver man mindet om: "Husk nu motorcyklerne!"

Jeg vil gerne slutte mit kig i scrapbogen af med dette
billede af de 2 gamle venner - og ærkerivaler - Arnfred
Nielsen og (nu afdøde) H.C. Callesen.
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Banegårdspladsen i Kolding

- set på et ældre postkort og nu.
1934

Fotoet af Banegårdspladsen i Kolding med det kendte Hotel Saxildhus er fra omkring 1955. De parkerede biler ser fra
venstre ud til at være FIAT 1400, OPEL OLYMPIA REKORD, FORD THAMES (ANGLIA) varevogn, en MAICO 500 og
endnu en OPEL OLYMPIA REKORD. I næste række genkendes den bagerste ikke, men de næste er VAUXHALL,
FORD PREFECT, RENAULT 4CV, RENAULT AHG varevogn og en førkrigs ADLER JUNIOR. Bag VW "Rugbrødet"
skimtes en VW type 1, atter en OPEL OLYMPIA REKORD og en FORD CONSUL eller ZEPHYR. Varevognen må være
endnu en RENAULT AHG, mens bilen med tagbagagebæreren ligner en BORGWARD ISABELLA. Forrest til venstre
ses en MERCEDES 180 "Ponton" - alle forholdsvis almindelige biler på den tid.

Da hotellet blev bygget i 1905 på herredsfoged Saxild´s grund, lå bygningen på grænsen mellem by og land. Bygningen
er renoveret flere gange, i år 2000 for 15 millioner kroner. Renoveringen omfattede facaden, taget, fjerde sal og småting
på de øvrige værelser. Seneste istandsættelse skete i 2013, men bortset fra hvidmalingen, lidt flere kviste og færre
skorstene er der ikke ændret meget i det ydre. Statuen af folketingsmanden Chresten Berg - stifteren af de Bergske
Blade - blev rejst i 1906, men siden er han flyttet flere gange, og er nu placeret udenfor billedet. Pladsens lay-out er også
ændret flere gange, men der er stadig parkering i midten. Her ser vi fra venstre en JEEP i moderne udgave, en SKODA
OCTAVIA og en OPEL INSIGNIA. I den anden række holder en OPEL CORSA og en FORD FIESTA, mens en FORD
MONDEO passerer. I baggrunden kommer en TOYOTA YARIS fra Slotsalle.
af Jørgen Lind

VMK NYT 36. årg.

Side - 22 -

Nr. 278, oktober 2013

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

VMK NYT 36. årg.

Side - 23 -

Nr. 278, oktober 2013

Vestjysk Motorveteran
William Pohlmann
Østparken 51
6840 Oksbøl

