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|| Motorløb med
Formel-3 racere
fotograferet i
åbningsåret.

Det var

DENGANG

AF PETER MOURITSEN

arkivar, Silkeborg Arkiv

Jyllandsringen - de første år
Jyllandsringen var
de første otte år
privatejet, hvorefter
FDM købte den
LOKALHISTORIE Jyllandsringen fejrer
i år halvtreds års jubilæum, hvilket allerede blev markeret på motorbanen
ved åbningsløbet sidst i april. Det
oprindelige åbningsløb i 1966 fandt
sted 15. maj og var kommet i stand
efter et umage pars tætte samarbejde
- nemlig Voldby-entreprenøren S. K.
Jensen og restauratør og motorentusiast Ole Hansen fra Aarhus. Ringen
var de første år ejet af cementstøber S.
K. Jensen i Voldby, men blev overtaget
af FDM i 1974. Denne artiklen handler
først og fremmest om perioden med S.
K. Jensen som ejer.

Ole Hansens initiativ
S.K. Jensen er dog hverken idémand
eller initiativtager. Det var Ole Hansen,
og han omtales i de første avisartikler
om Jyllandsringen som baneejer. Horsens Folkeblad fortalte i oktober 1965,
at banen på 1000 meter skulle ligge i
lejede grusgrave i Resenbro, og at der
skulle være plads til 15.000 tilskuere.
Hvordan og hvornår S. K. Jensen kom
med som medejer og -bygherre er ikke
helt klart. Men grusgravene tilhørte
ham, og han har sikkert set muligheder i projektet.
Ifølge bogen om S. K. Jensen, udgivet af dennes datter Birgit Johansen,
opstod samarbejdet ved, at Ole Hansen

henvendte sig til S. K. Jensen for at leje
jord til en mindre motorbane og høre
om priser på entreprenørarbejde. S. K.
Jensen var ejer af en større flåde af
lastbiler og entreprenørmaskiner - og
som nævnt ejer af grusgravene ved
Resenbro, som var udset til at danne
ramme om motorbanen. At S. K. Jensen, der alle vegne beskrives som en
sindig jyde, indlod sig på bygning og
ejerskab af en motorbane forklares
med, at han altid havde trang til at
prøve noget nyt og, at han så det som
en mulighed for at få arbejde til sine
entreprenørmaskiner, når der ikke ellers var så meget anden efterspørgsel.
Oprindeligt var Ole Hansens ambitioner en 1000 meter asfaltbane. Men
i løbet af planlægningen voksede modet tilsyneladende hos de to grundlæggere, angiveligt fordi der havde vist
sig stor sportslig og erhvervsmæssig
interesse for projektet. Det nye projekt
fik internationale mål, som det hedder i flere aviser, og den 1600 meter
lange bane skulle blive Skandinaviens
bredeste og have en langside på hele
470 meter, og på tilskuerpladserne
voksede kapaciteten fra 15.000 til
over 50.000.

Sundhedskommissionen
At skaffe jord og penge er selvfølgelig
en meget vigtig del af sådan et projekt.
Men der var også dengang en del myndigheder, som skulle tages i ed. For at
bygge en motorbane ved Resenbro
måtte man have godkendelse fra Linå
Sogneråd, Sundhedskommisionen i
Linå, politimesteren i Silkeborg og
Fredningsnævnet.

Fredningsnævnet var inddraget,
fordi banen skulle anlægges for foden
af Bredhøj, en fredet gravhøj. Fredningsnævnet gik dog med til placeringen af banen, hvis hverken den
eller dens bygninger kom nærmere
end 100 meter fra højens fod. Det kan
man læse i Jyllandsringens byggesag
i Silkeborgs Kommunearkiv.
Sundhedskommisionen bekymrede
sig både om støjen fra banen, som jo
skulle ligge forholdsvis tæt på et beboet område og i et område, der blev
benyttet til rekreative formål. Samtidig skulle kommissionen også sikre, at
bygherrerne installerede toiletter nok.
Sundhedskommissionen valgte
dog allerede fra begyndelsen at sende
spørgsmålet ind til Sundhedsstyrelsen
i erkendelse af, at der med stor sikkerhed ville være mange, der ville interessere sig for sagen og alligevel anke
enhver afgørelse til den overordnede
myndighed.
Ifølge byggesagen mente Sundhedsstyrelsen, at det var betænkeligt »at
anlægge en støjkilde af dimension, der
må sammenlignes med en flyveplads,
så nær boligbebyggelse.« Men de
konkluderede, at hvis man overholdt
nogle minimumskrav med hensyn til
støjniveau, antal løb og indretning af
volde og beplantning, så kunne det
godt tillades.
Resultatet blev, at Jyllandsringen fik
byggetilladelse, hvis man opførte de
fornødne volde, holdt sig til fire-fem
løb om året og undgik motorcykelløb.
Samtidig forlangte kommissionen
kloaktilsluttede toiletvogne. Politimesteren sikrede sig, inden de sidste

tilladelser var i hus, at der blev indrettet opholdsrum til politiet, ambulance
og læge ved løbene og andre sikkerhedsforanstaltninger. Men med det på
plads var vejen banet for det dristige
projekt. Nu skulle der blot bruges ca.
1,2 million kroner og 4800 tons asfalt
for at blive klar til åbningsløbet 15.
maj.

Åbningsfest og trafikkaos
Indvielsesfesten blev et stort tilløbsstykke, og alle sejl var sat til for at
komme godt fra land på den nye bane.
Til at klippe den røde snor over havde
man indbudt Erhard Jakobsen, Gladsaxes bilglade borgmester - og til at
overse, at alt gik ordentligt for sig,
havde man et såkaldt ærespræsidium
bestående af de lokale myndigheder,
sognerådsformanden, politimesteren
og formanden for sundhedskommissionen. Efter en kort tale af Erhard
Jakobsen, og en æresrunde for de
indbudte gæster satte han det første
løb i gang og påbegyndte dermed en
dramatisk dag med mange store oplevelser for de 30.000 tilskuere.
Pressen beskrev dagen som dramatisk med mange sammenstød - dog
uden at nogen kom noget til. Selve
motorløbene stod Aarhus Automobil
Sport for - og både bane såvel som løbene fik stor ros fra alle sider.
Men uanset, hvor vel organiseret et
motorløb er med både gode toilet- og
parkeringsforhold, åbningstaler og
dygtige racerkørere, så havde man
ikke taget høje for de underdimensionerede tilkørselsforhold. Så da 30.000
mennesker valfartede til Resenbro 15.

maj, udløste det trafikkaos, både da de
kom, og da de skulle hjem. Men alt i
alt gik indvielsen over al forventning.

Eneejer og kørerstrejke
I 1966 blev der på Jyllandsringen gennemført endnu fire dage med motorløb. Men det varede ikke længe, inden
der var opbrud i ejerforholdene. Sidst
i juni valgte Ole Hansen at overdrage
sin andel af Jyllandsringen til S. K.
Jensen, som dermed blev eneejer. Det
har ikke umiddelbart været muligt
at afklare, hvad der lå bag det noget
pludselige farvel til Ole Hansen. I alle
aviser finder man den samme knappe
meddelelse om, at Ole Hansen har
valgt at takke ja til et job i Sverige,
og at han har overdraget sin andel
til sin kompagnon - Jydsk Aktuelt i
Silkeborg mente dog at vide, at der
havde været »visse gnidninger inden
for ledelsen«.
Årets arrangementer fik pæne omtaler, og til trods for de lidt turbulente
forhold ser det ud til at gå godt. I hvert
fald indtil årets sidste løb i oktober her udbryder en strejke blandt kørerne, som gjorde, at man måtte indkalde
kørere fra udlandet og i det hele taget
sænke kvaliteten for at udfylde programmet. Noget, som i hvert fald faldt
Politikens sportsjournalist for brystet.
Kørerne var sure over, at startpengene, som betales for at deltage i løbet,
var for små. Og som det forklares i
Silkeborg Avis under overskriften
»250 kr. for at smadre sin bil«, så var
der kun kørerne til at dække de ofte
høje udgifter til skader på bilerne, og
det var naturligvis svært at reparere
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|| Motorbanen fotograferet nogle år efter åbningen. Nederst ses campingpladsen, som åbnede i 1968.
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|| En motorbane bliver til - Ole Hansen og S. K. Jensen har store planer med de
omkringliggende grusbunker. FOTO: ERIK FRIIS.
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en vogn til 30.000 for startpengene
på 250. Strejken løb formentlig ud i
sandet, i hvert fald klagede en kører
i februar 1967 ifølge Silkeborg Avis
over manglende solidaritet blandt
kørerne. Dog var S. K. Jensen ifølge
Politiken ikke helt uberørt. idet han
udtalte »Vi må se at finde sammen og
få snakket ud om sagerne i vinter«.
Under alle omstændigheder fortsatte
løbene året efter.

Køreteknisk anlæg
Allerede fra juni 1966 indgik Jyllandsringen et samarbejde med FDM om at
give mulighed for at afholde kurser
i »køreteknik for viderekomne«, som
det hed i Silkeborg Avis. Det nye tiltag
vakte stor interesse i landets aviser og
gav anledning til håb om, at trafiksikkerheden med årene ville forbedres.
Pressen udviste stor interesse for sagen og nærmest udfordrede læserne
til at få testet, hvor god en bilist man
egentlig var. En kursusdag på Jyllandsringen har sikkert også været en
spændende oplevelse, som kostede 85
kr. inkl. frokost.
På det køretekniske anlæg indførtes også særlige »Damedage« - en
ting, der - dengang som nu - var meget oppe i tiden. Her kunne kvinder
komme uden, at deres mænd sad ved
siden af og bed negle eller råbte op.
På moderne vis fik kursusdeltagerne

|| Bus forude! Ved rattet
sider formodentlig en
viderekommen bilist og
prøver at hitte rede i busser og
vejtræer - og hvad der ellers
viser sig i forruden.

en radio med i bilen og modtog herfra
instruktioner fra kursuslederen. Øvelserne på banen gik i begyndelsen ud
på at køre slalom og undvige lastbiler
af skumgummi eller kegler, der skulle
forestille vejtræer.
Emnet med kvinder og biler fik
stor opmærksomhed. Flere aviser
tog emnet op og lavede reportager
fra dameture til Jyllandsringen. Den
mest radikale artikel må være en om
Jyllands-Postens kvindelige journalister, der i juni 1966 besøgte det køretekniske anlæg for én gang for alle at
ramme en pæl igennem historien om
de kvindelige bilisters brister.
De selvsikre kvindelige bilister
havde endda taget en mandlig kollegas hustru med - hun var dog ikke så
god. Men det kunne netop tjene som
eksempel på, at kvinderne kun bliver
gode bilister, hvis de får lov til at køre
og derved opnår rutine. Den mandlige
kollega, hvis hustru deltog i forsøget,
fik temmelig voldsomme bebrejdelser

for sin monopolisering af førersædet
- så man må formode, at hustruen fik
mere adgang til rattet efterfølgende.
Artiklens pointerede, som også de
andre i genren, at det er rutinen, der
afgør, hvor sikkert man kører, og som
kursusleder Japp udtaler »er der ingen
tvivl om, at mange mænd også ville
blive mere sikre i trafikken, hvis de
lærte … noget om den rigtige kørselsteknik«.

Salget til FDM
Jyllandsringen blev drevet af familien
Jensen i Voldby frem til 1974. Undervejs var familien ved at køre sønnen
Vagn Jensen i stilling som løbsansvarlig, for at han måske med tiden
at kunne overtage Jyllandsringen. Men
de planer led et tragisk endeligt, da
Vagn i 1968 omkom i et trafikuheld.
S. K. Jensen fortsatte arbejdet, men
ifølge datteren Birgit Johansen uden
den samme lyst, og af og til kom det
på tale, om man skulle sælge banen.
Det blev dog aldrig til noget. S. K.
Jensen omkom selv i en arbejdsulykke
på sit cementstøberi i Voldby i 1971, enken Ellen Jensen drev banen videre
nogle år, men i efteråret 1973 forlod
den mangeårige baneinspektør Erik
Fagerdal banen, hvorefter den blev
overtaget af FDM, som har drevet
den videre som køretekniskanlæg,
såvel som motorsportsbane.

|| Den pressebevidste Ole Hansen opstillet i sit kokketøj i samtale med
gårdejer Johannes Madsen, som ejede en del af den jord, hvor Jyllandsringen
skulle ligge.

