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INFO SIDEN-

1934

KLUBBENS NAVN: VESTJYSK MOTORVETERAN KLUB,
FORKORTET VMK.

KLUBBENS ADRESSE FORMANDENS ADRESSE:

VMK HJEMMESIDE's : www.vmklub.dk

FORMÅL: At fremme interessen for køretøjer af teknisk-historisk
interesse.

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

KLUBMØDER:
Afholdes første torsdag, i 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 's redaktør. Medlemmer, annoncørerVMK
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:

Nyt fra bestyrelsen side    3
Generalforsamling side    3
I årets løb side    4
Rundt om Sønderjylland side    7
En tur på nostalgiens vej side    8
Rigtig / forkert ??? side  10
AJS side  11
Boganmeldelse side  18
VMK´s Juleafslutning side  19
Arrangementer i VMK side  20
Garagesnak side  21

Vejers Havvej

AKTIVITETSKALENDER FOR 2017:

Ret til ændringer i programmet forbeholdes.
Følg også med på hjemmesiden www.vmklub.dk,
der kommer de dugfriske nyheder.

HUSK AT:

-Meddele adresseændring samt ændringer til køretøjsregistret til
William Pohlmann, Østparken 51, 6840 Oksbøl, tlf. 4026 9546,
mail: register@vmklub.dk

Forsidebilledet: Villys AJS, se omtalen side 11

Næste :VMK NYT Udkommer i uge 8, deadline 1. februar  2017

BESTYRELSEN:

Næstformand:

Løbs- og turudvalg
Bladudvalg
Ansvarshavende redaktør

Jørgen Lind
Edelsvej 30

6700 Esbjerg
75 16 41 14

naestformand@vmklub.dk

Kasserer:
Regnskab
Medlems- og køretøjsregistrering
Bladudvalg og distribution
Billed arkiv

William Pohlmann
Østparken 51
6840 Oksbøl
40 26 95 46

kasserer@vmklub.dk

Klubmester:

Klublokale
Løbs- og turudvalg

Povl Elkjær
Solbærvej 10

6715 Esbjerg N
75 13 52 42 / 40 81 31 24

klubmester@vmklub.dk

Bestyrelsesmedlem:

Co-webmaster
Kontaktudvalg
Løbs- og turudvalg

Thomas Nielsen
Højvangs Alle 71

6700 Esbjerg
21 42 13 42

bestyrelsesmedlem@vmklub.dk

Bestyrelsesmedlem:

Foto
på

vej

Brian Sten Jensen
Østparken 73
6840 Oksbøl

75 27 11 79 / 26 14 11 79

Redaktør:
(ikke i bestyrelsen)

Pia Hansen-Schwartz
Gl.By Ringvej 8

6700 Esbjerg
tlf. 21 26 01 63

vmknyt@luma.dk

Bibliotek:
(ikke i bestyrelsen)

Kjeld Kristensen
Solbærvej 11

6715 Esbjerg N.
tlf. 75 12 68 78

kjk@kristensen.mail.dk

Formand: Peder Nielsen
Bakken 10

6715 Esbjerg N
22 80 51 56

formand@vmklub.dk

Webmaster:
(ikke i bestyrelsen)

Per Finderup Nielsen
Frejasvej 72
6840 Oksbøl
21 22 39 30

webmaster@vmklub.dk

Bestyrelsesmedlem:

Løbs- og turudvalg

Axel Hesel
Morbærlunden 42

6705 Esbjerg Ø
75 14 22 26 / 40 51 22 26

Januar

Februar

Marts

April
Maj

5.
19.
2.
16.
2.

6.
4.
6.

VMK Klubmøde
VMK Billed og filmaften
VMK Klubmøde
VMK Billed og filmaften
Generalforsamling
Se mere side 3
VMK Klubmøde
VMK Klubmøde
Esbjerg Veteranløb
Se mere side 20

Bestyrelsesmedlem:

Sekretær og suppleant

Mogens Andreasen
Eranthisvej 11

6710 Esbjerg V.

60 96 20 16

Foto
på

vej
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Nyt fra bestyrelsen

Generalforsamling

Nyt fra bestyrelsen november 2016

Sæsonen for TRÆF i Varde (arr. Jens Jessen) og Ribe (arr. Ribe Classic) er nu ovre. Der har været god deltagelse af
VMK-medlemmer begge steder, især når vejret var godt.

Et par biler fra VMK besøgte det kommunale projekt ”Krumtappen” for unge i Varde. Et tilsvarende arrangement kan

være under forberedelse i Esbjerg.

VMK har opnået tilladelse til brug af Torvet i Esbjerg til starten af ESBJERG VETERANLØB 2017 - men har spurgt, om

der vil være begrænsninger i arealet som følge af, at der opstår flere nye restauranter på stedet. Spørgsmålet besvares

senere, men evt. kan vi få rådighed over et stykke af Torvegade på den anden side af Skolegade mellem

Britannia/Heerups Have og Tinghuset - som både vores og andre arrangementer før har brugt, i ét tilfælde desværre

med utidig/uheldig indblanding af færdselspolitiet. Og det vil VMK IKKE udsætte sine medlemmer for…

Planlægningen af løbet d. 6. maj 2017 er i øvrigt helt ”på skinner”, MEN vi mangler officials til 4 af 6 poster. Det er sjovt at

passe en post - få en snak med Jørgen om det!

Vi har snakket om muligheden for at få mere varierede billedstørrelser i VMK NYT, så siderne vil fremtræde mere livlige.

Vi undersøger p.t. om vi kan få WIFI forbindelse i kælderlokalerne.

Er der forslag eller ønsker til klubben bedes disse være bestyrelsen i hænde inden d. 6. januar 2017.

Allerede nu? Ja, for at vi er kvalificerede til at leje lokaler af Esbjerg Kommune, har man som bekendt krævet
VMK's vedtægter ændret sådan, at bl.a. den årlige generalforsamling flyttes frem til marts måned.
Indkaldelsen for 2017 kommer derfor allerede nu, da vi ikke kan vide os sikre på, at VMK NYT's februar-nummer er i
postkassen 14 dage forinden, så generalforsamlingen kan indvarsles lovligt:

Indkaldelse til generalforsamling 2017

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Vestjysk Motorveteran Klub
Torsdag den 2. marts 2017 kl. 19:30 i Gjesing Fritidscenter

Foreløbig dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, herunder suppleant jfr. vedtægternes §5.

På valg er:
Thomas Nielsen
Povl Elkjær, klubmester
Axel Hezel
Mogens Andreasen, suppleant

6. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Roland Munch, revisor
Arne Lange, revisorsuppleant

7. Fremlæggelse af næste års budget og fastsættelse af kontingent.
8. Eventuelt.

Forslag fra medlemmer optages på dagsordenen under forudsætning af, at de er
formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.
Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved et mindre traktement.
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I årets løb....

Her er et lille tilbageblik på bare nogle af de løb og træf i 2016, som fandt sted i VM-regi eller hvor VMK medlemmer
deltog. Der er masser af tilbud, også når andre klubber, foreninger m.v. laver arrangementer for klassiske biler og mc
rundt i landet…lige som vores eget er åbent for alle.Esbjerg Veteranløb

DVK LILLEBÆLT bød på Skærtorsdag i marts igen på en køretur, denne gang bl.a. til det spændende
Industrimuseum i Horsens og derefter på det lille, men fine NIMBUS Museum, der ligger i en selvstændig bygning
lige ved museet.

Varde Bibliotek og VMK's 2. arrangement i rækken fandt sted d. 16. april . Der blev budt på flere overraskelser:
Foredragsholderen udeblev, men Jens Jessen reddede dagen med sine Cuba billeder, og biblioteket bød alle på
frokost!

VMK's eget ESBJERG VETERANLØB fandt sted den sidste dag i april med mange deltagere på en passende rute
med opgaver, der var svære nok til at ikke alle løste dem fuldt. Der skete ingen uheld, og der var (næsten) intet at
vrøvle over.

Gademusikfestival  i Uldum inviterede igen alle ejere af klassiske biler og motorcykler til at komme og udstille
deres fine køretøjer - og ind imellem al anden musik hørte man Martin dreje på sin nyerhvervede flotte lirekasse…

I i 2016 var hold 1 ret domineret af sydvestjyske sportsvogne - 9 1/2 ud af 10! Alle 10 er medlemmer afMunkebjergløbet
MG Car Club Denmark, flere er samtidigt VMK-medlemmer og endnu nogle stykker er også medlemmer af DVK.
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Bockhorner Oldtimermarkt - ja, vi var da 2 VMK-medlemmer dernede, men flere andre har tidligere besøgt det store
udendørs 3-dages stumpemarked nær Oldenburg, Tyskland. Det 36. marked og træf afholdes fra d. 9. til 11. juni 2017.

Ribe Classic på Hovedengen i Ribe tirsdag aftner fra maj til september er et rigtigt stort tilløbsstykke, som både byens
turister, indbyggere og handlende nyder godt af. Op til 300 biler og motorcykler kommer fra hele Syd- og Sønderjylland.

Henne Strand Late Night kørte i 2016 på 2. år i VMK-regi. De 6 onsdags sommeraftner er blevet en fast tradition, og det
er særdeles yndet af især de tyske turister. Træffet er åben for alle - der er hverken sortering eller krav til deltagerne.

Made in Great Britain blev afholdt som et 3-dages træf i Salling sidst i august. Fredag kom man, lørdag udstillede man
ved Spøttrup Borg (i dagsregn) og søndag var der en ekstra udflugt til Fur (Bryghus). Kun 3-4 VMK-medlemmer deltog.

Historisk Dyrskue og Veteranstævne museumsgården Karensmindepå og ved ved Grindsted kan være sikker på
deltagelse af rigtig mange VMK-medlemmer, og mange af dem går - nej, kører - igen år efter år.

Arrangementerne er ret forskellige, såvel af art som af omfang. Og prisen for deltagelse spænder fra ret dyrt, over
rimeligt og ned til helt gratis. Ligeså med forplejninger og forfriskninger: nogle steder skal man selv medbringe, andre
steder er det med i prisen - eller helt gratis.

tekst og fotos: Jørgen Lind
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Building a better
working world

Ernst & Young P/S
Havnegade 33,
Postboks 371
6701 Esbjerg

Telefon 73 23 30 00
Telefax 72 29 30 30
www.ey.com/dk
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28.7. - 30.7. 2017:

” OM SØNDERJYLLAND”RUNDT

I regi af DANSK VETERANBIL KLUB - DVK - arbejder vi p.t. med planlægningen af en stor og lang

én-dags køretur , som er inspireret af det h k/frisiske "Elfsteden Oldtimer”Rundt om Sønderjylland" ollands

Rally", hvor 400 veteranbiler og 200 veteranmotorcykler - alle fra før 1950 - deltager!

Vi tror ikke denne aldersgrænse kan opretholdes herhjemme, så vi holder os til den gængse i DK: veteran-Alle

entusiaster med et min. 25 år gammelt køretøj - bil eller motorcykel - kan deltage i -”Rundt om Sønderjylland"

uanset hvilken klub man hører til.

Programmet ser foreløbig sådan ud:

Fredag eftermiddag samles man i Gram Slot, og tager på en fæ øretur til Ribe - ca. 20 km - hvor vi til fodslles k

følger med Vægteren rundt i den gamle bydel. Derefter retur til Gram eller et andet overnatningssted, som man

selv vælger og booker.

Lørdag morgen tidlig samles vi om morgenbordet. Herefter start i Gram Slot på -50 km lange rute,den ca. 240

hvor der vil være stempelposter i Christiansfeld, Haderslev, Aabenraa, Sønderborg, Gråsten, Kollund,

Pebersmark-Aventoft syd for landegrænsen (husk pas), Tø /Mø ønder, Løgumkloster til målet i Gram Slot,nder gelt

hvor der vil være stor fælles spisning, fotos og anekdoter fra dagen og uddeling af diplomer/plaketter til alle, der

har gennemført ruten.

Søndag starter med stor brunch, hvorefter køretøjerne udstilles på Gram Slot. Rundvisning på og ved Gram Slot

for deltagerne.

”Rundt om Sønderjylland” slutter først på eftermiddagen.

Turen køres på mindre veje, alle dog med fast belægning. Der er ingen konkurrencer undervejs, det gælder bare

om at finde vej til den næste stempelpost, at nyde turen, at have et hyggeligt samvær undervejs, og at tage store

og små oplevelser og erindringer med sig hjem.

Det bliver muligt at deltage i hele programmet eller dele deraf - helt efter ønske. Tilmelding senere.

De sønderjyske turistkontorer vil sammen med klubmedlemmer væ æ med at betjenere os behj lpelige

stempelposterne i de enkelte byer. H selv lyst til et job i ÅRETS KØRETUR, eller kender du en, som ikkear du

kan lade være, hører vi gerne fra dig.

Med venlig hilsen

Jø Kjeld Holm-Nielsenrgen Lind

Esbjerg Sønderborg

2016 6614 - mail: jlind@esenet.dk 2023 4491 - mail: holm-nielsen@bbsyd.dk
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En tur på nostalgiens vej.

Finn Stepping og jeg havde i nogen tid talt om øgeat bes
Motorcykle og Radiomuseet i Stubbekøbing igen. Og da vi
havde hørt nogle rygter om, at der var problemer med den
kommunale støtte til museet, ville vi gerne se museet igen,
inden det måske var for sent.
Så var der afgang mod det syd-østlige Danmark. Den 20.
oktober tog Finn Stepping, Eli Mortensen og undertegnede
afsted.
Vi kørte først til Næstved Automobilmuseum, en ret stor og
meget blandet samling med ca, 160 biler, en stor mængde
motorcykler og knallerter, landbrugsmaskiner og fly, 50
små butikker og værksteder, alt fordelt på 3400 m2 i en
gammel fabriksbygning i 3 etager med elevator, så
gangbesværede let kan komme rundt. Det er absolut et
besø ærd.g v

Tingene står i den stand, som de havde, da ejerne holdt op
med at bruge dem. Blandt andet står der en flot Daimler,
som har tilhørt byggematadoren Bøje Nielsen, der jo
stammede fra Næstved.

Da vi havde været det hele igennem, satte vi kursen mod
Stubbekøbing Motorcykel- og Radiomuseum på Falster.

Nr. 297, december 2016
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Det er helt klart det flotteste motorcykelmuseum i
Danmark, ja, vel i hele Skandinavien.
Muset blev grundlagt i 1976, da den lokale malermester
Erik Nielsen besluttede sig for at forære hele sin
fantastiske samling af gamle, flot restaurerede
motorcykler væk. Stubbekøbing Kommune stillede
lokaler til rådighed. Museet blev indviet i 1977, og har fra
de oprindelige 80 nu 230 maskiner, hvoraf de 170 er
udstillet. Derudover er der en stor mæ øsengde l
motorer, knallerter samt mange andre effekter, der har
relation til motorcykler.
I 1983 blev museet udvidet med en stor samling af
radioer, højtalere, fjernsyn, grammofoner samt mange
andre effekter, der hører til i . Denne blevden branche
skænket af BennyAhlburg.
Vi 3 nørder brugte jo naturligvis mest tid på motorcykler.
Det er en fantastisk flot samling, som er i virkelig flot
stand.
Der er mange virkelige sjældne køretøjer imellem. En
Ellehammer som jo er en utrolig dansk maskine, der er
rigtige mange flotte amerikanske maskiner imellem,
hvoraf mange stammer fra Erik Nielsens oprindelige
samling.

Der er motorcykler fra hele verden: danske, belgiske,
tyske og østtyske, franske, italienske, japanske,
østrigske, schweiziske, spanske, engelske, svenske,
amerikanske… En gammel Englæ -fan som mignder
glæder sig især over en flot BSA Gold Star med
gitterforgaffel fra 1939 - den fø årgang for dennerste
model.

Jeg var naturligvis også glad for at se min gamle Jawa
stå på en fin plads og pudset op som den dag, jeg
overrakte den til museet.

Jeg havde en god snak med nogle fra venneforeningen,
som nu er dem, der passer og plejer samlingen.
Kommunen har desværre reduceret meget i støtten,
blandt andet er øren, som tidligere varmuseumsinspekt
lønnet af kommunen, fjernet, så nu er det venne-
foreningen alene, der passer muset og deles om at
være kustoder. Kommunen stiller dog stadig lokalerne til
rådighed. Men de gæve folk fra venneforeningen
derovre er overbevist om, at det nok skal gå fremover.

Efter nogle dejlige timer satte vi igen kursen vestpå, og
12 timer og 650 km senere var vi hjemme igen.
Vi vil opfodre alle til at besø er, når og hvisge de 2 muse
der er mulighed for det.

fotos: Finn Stepping og Eli Mortensen
tekst: Kjeld Kristensen

En tur på nostalgiens vej.
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RIGTIGT / FORKERT ???

Skærtorsdag d. 24. marts 2016 kørte Johannes på sin motorcykel - som hundredevis af andre -  hen ad Skolegade i
retning af Torvet for at deltage i Mc Road Riders årlige store træf med op til måske 3.000 deltagende motorcykler.
Johannes drejede op ad Torvegade, dels fordi det ”altid” er dér mellem Heerups Have og Det gamle Tinghus, at de ældre,
mere klassiske motorcykler holder til ved træffet, dels fordi en hjemmeværnspolitimand på hjørnet dirigerede både
Johannes og adskillige andre i den retning.
Normalt må man ikke køre den vej ind i Torvegade, men til dette træf stiller Esbjerg K hele Torvet, store dele afommune
Kongensgade og Torvegade fra Danmarksgade helt op til og med pladsen foran Musikhuset til rådighed for
arrangementet.
Men Johannes var dårligt nok kommet hen til de andre motorcykler, før en mc-færdselsbetjent med blå blink kørte op bag
ham og påtalte, at han var kørt den vej ind i Torvegade, for der står skilte i begge sider af gaden, der ganske rigtigt viser, at
indkørsel er forbudt.

Billedet er fra ESBJERG VETERANLØB 2008, men samme sted = C 22,1 / Forbudstavler Indkørsel forbudt
ved Torvegades udmunding i Skolegade. for motorkøretøj, stor knallert, traktor og

motorredskab

Jamen, hjemmeværnspolitimanden i den gule vest havde, til trods for skiltningen, dirigeret Johannes den vej ind i
Torvegade. Hvad er der forkert i det?
Jamen, skiltene - forbudstavlerne? Med så mange tilskuere, som stod så tæt, var det ikke var muligt at se skiltene.
Jamen, skulle man ikke også tro, at de ”daglige” færdselsregler om indkørsel og parkering med Esbjerg Kommunes
tilladelse til at benytte disse torve- og gadearealer til træffet var ophævet i denne anledning?
Nå, det mente motorcykelbetjenten åbenbart ikke, og til alle omkringståendes overraskelse noterede han Johannes for
en bøde på 2.500 kr. Betjenten gav endda selv udtryk for, at han intet havde haft at udsætte på Johannes' kørsel, det var
alene fordi han var kørt den vej ind i Torvegade.
Jamen, hvorfor så lige Johannes? Han havde på ingen måde provokeret betjenten, så hvorfor skulle netop han så
ydmyges på den måde? Hvad så med alle de andre, der var kørt ind i Torvegade? Hvad med de flere hundrede, måske
tusinde af motorcyklister, der var kørt ind på Torvet? - og i Kongensgade? - og i Torvegade på den anden side af Torvet? -
og oppe på pladsen foran Musikhuset?
Nej, der var ingen logik i denne betjents mærkværdige handling. Skulle han ikke hellere have medvirket til at få strømmen
af motorcykler til at glide bedst muligt? Var det ikke det, der i virkeligheden var hans opgave?
Johannes havde ikke til sinds at betale denne bøde, så derfor endte sagen i byretten. Endda med 2 retsmøder, hvor der til
det 2. var indkaldt 3 vidner. Anklageren fandt, at fordi Johannes var pensionist, kunne bøden nedsættes til 500 kr. - men
Johannes ville ikke modtage nogen bøde!
Dommen lød: ”Tiltalte frifindes”!
Jamen, så råder fornuften og retfærdigheden dog stadig - i nogle tilfælde.
Sagen har foruroliget os i VMK. Ikke kun fordi Johannes er vores medlem, men så sandelig også fordi vi også er brugere
af Torvet til starten af ESBJERG VETERANLØB, og sommetider også det stykke af Torvegade mellem Heerups Have og
Det gamle Tinghus, når vi har været rigtig mange. Det har vi gjort siden 2008, og vi har allerede opnået Esbjerg
Kommunes tilladelse til at benytte Torvet og evt. også den nævnte del af Torvegade igen i 2017, hvis der ikke er plads nok
på Torvet - der kommer flere nye restauranter, som sikkert også gerne vil være der.
Efterfølgende har vi forespurgt, om vores løbsdeltagere kan risikere at blive udsat for en tilsvarende behandling af
færdselspolitiet? Eller af P-vagterne? For det vil vi simpelthen ikke udsætte løbsdeltagerne for.
Kommunen vil se på sagen igen efter at skøjtebanen er pakket ned, og så kan vi forvente et klart svar!

af: Jørgen Lind
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AJS

Villys ældste motorcykel er en AJS model S9L fra 1931.

Netop i 1931 introducerede AJS motorcykelfabrikken, A. J. Stevens & Co. Ltd i
Wolverhampton, England, en serie på 5 nye modeller, nemlig S-serien. Dermed
kunne man tilbyde i alt 9 s- ler, lige fra 248 cc en-cylindrede tilbasi 996 ccmodel
V-twin maskiner til brug med sidevogn, og desuden fremstillede man både små
biler og store busser. Salget nåede dog ikke de forventede højder på nogen af
produkterne, så i ligehed med i de foregå år kom virksomheden ud af 1930ende
med et stort underskud, aktierne styrtdykkede og et nyt stort banklån måtte
optages. Men salget fortsatte i fald hen over sommeren 1931, så i efteråret opsagde banken lånet. På en ekstraordinær
generalforsamling d. 2. oktober besluttede AJS sig for at gå i frivillig likvidation. Man besluttede at sælge
motorcykeldelen fra. Efter 21 år var det så slut med produktion af motorcykler. BSA havde budt, men Matchless
Motorcycles Ltd. i London købte AJS navnet, retten til at producere modellerne og den tilhørende goodwill og flyttede
hele produktionsanlægget til det sydlige London. Her fortsatte Matchless med at producere AJS-modellerne r,i et par a ̊

og først i 1935 udgik de originale AJS-designs. Derefter begyndte AJS og Matchless at blive ” ”Badge-engineered
modeller.
I 1938 dannedes Associated Motor Cycles (AMC) som et moderselskab for Matchless ogAJS motorcykler. I
1966 ophørte også dette selskab, og resterne blev slået sammen med Norton, Triumph m.fl.
Villys AJS model S9L hører således i virkeligheden til blandt de sidste AJS motorcykler, der blev bygget af det gamle
hæderkronede firmaA. J. Stevens & Co. i .Ltd Wolverhampton
En model S9L har en 1-cylinder, firetakts, sideventilet motor med en boring på 84 mm og en slaglængde på 90500 ccm
mm. Kædetræk, 3-trins gearkasse og håndskift.Affjedring med Trapez-forgaffel og stiv bagende. S9 modellen fandtes i 2
versioner: L for ”Light” og H for ”Heavy”. Der er kun ganske få forskelle på de to: bagkæde-størrelser, gear-udveksling,
akselafstand og benzin- og olietankenes kapacitet, motoren er
den samme i begge udgaver.
Motorcyklen med fabriksnummer 134.000 er ifølge en afskrift
dateret den 21/10-1942 af registreringsattesten blevet
indregistreret 1. gang den 28/3-1931 i København under
nummeret . Et bagsæde blev betegnet som ”SærligtK 27.185
Tilbehør” og ”Kørehastigheden” blev ansat til 60 km/t.

Det originale skilt med fabriks- og typenummeret fra A.J.
Stevens & Co. Ltd. sidder på motorens venstre side lige
under cylinderen.

Iflg. skiltet på forskærmen er motorcyklen solgt af den
kendte motorcykelforhandler C. Reinhardt, etableret i 1923,
dengang med adresse på Lyngbyvej 36 og filial på
Vordrofsvej 56, i dag flyttet til Industriparken i Ballerup.
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John Hoffmanns Autoservice
Darumvej 73

6700 Esbjerg

Tlf. 75126570, Fax. 75126579
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KØLERE

AUTODELE - VÆRKTØJ

AUTOKØLERE

tlf. 75 322 322
www.grindsted-bk.dk

GRINDSTED BREMSE- &

KOBLINGSSERVICE ApS

GRINDSTED BREMSE- &

KOBLINGSSERVICE ApS
Vestergade 114. 7200 Grindsted
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Den 22/3 1938 er AJS'en indregistreret til en maskinarbejder i Frodesgade i
Esbjerg, hvorved den fik nummerpladen Z 1346.
Den 27/4-1939 er der tilsneladende et ejerskifte, da Toldvæsenet har udstedt
en Afgiftsattest under samme registreringsnummer. Esbjerg Toldsted
udsteder den 8/3-1946 en attest på motorcyklen, så den kan indregistreres til
en stationsarbejder i Carit Etlars Alle i Esbjerg. Den 23/6-1947 omregistreres
motorcyklen så til en montør i Astrup ved Skjern. Han flytter imidlertid til
Kronprinsensgade i Esbjerg, hvorved den iflg. en Afgiftsattest af 20/6-forevist
1947 igen er blevet omregistreret, nu med nummeret . Montøren flytter iZ 1399
1949 til IngemannsAlle i Esbjerg.
Den 14/7-1949 får den sandsynligvis samme ejer motorcyklen med en
påmonteret sidevogn af fabrikat Steib, uoriginal, synet og godkendt af
Justitsministeriets Motorsagkyndige i Esbjerg. Samtidig tillades feriekørsel i
tiden 23/7 til 13/8 1949 og igen i tiden 3/8 til 23/8 1950. Motorcyklen synes og
godkendes igen den 25/10 1951 for en maskinarbejder i Hjerting, og stadig har
den nummeret et bemærkes, at ved ”Omregistreringen er KøretøjetZ 1399. D
fritaget for Afgift I.H.T Lov Nr. 25 af 31/1 1946 om Omsætningsafgift for
Motorkøretøjer…”
AJS'en blev derefter solgt til en chauffør i Nordby på Fanø, og omregistreredes
den 6/9-1954, stadig med nummerpladen . Chaufføren fik den 5/12-Z 1399
1956 tildelt et benzinrationeringskort, der gjalt til 15 liter pr. måned. Det ser ud
til, at motorcyklen blev afmeldt og nummerpladen afleveret den 13/10-1957,
men den solgtes senere til en styrmand, også boende på Fanø. Så vidt vides
blev den igen indregistreret og var kun nu og da i brug de næste 10 år. Senere
overtog styrmandens søn AJSen, men da han flyttede fra øen, blev
motorcyklen stående på Fanø og fik lov til at stå i husets stue, da den ikke
længere var kørende.

AJS
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Kirken set udefraKirke set udefra
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Omkring 1998 havde den gamle AJS så henstået i rundt regnet
30 år, og styrmandens søn besluttede sig da til at forære den til
en nevø på fastlandet, idet han ikke selv regnede med at få den
kørende igen - dog på betingelse af, at den ikke måtte sælges
videre. Nevøen forsøgte at finde lidt af de manglende ting til
motorcyklen på stumpe-markeder, men reservedele til en så
gammel motorcykel er der ikke mange af, så han kom ikke
meget videre med den.
Et par år senere mødtes nevøen og Villy til en fødselsdag.
Snakken faldt naturligt på motorcykler., og nevøen fortalte om
den gamle AJS, som han gerne ville have kørende igen. Han
omtalte også salgsklausulen, men de to fødselsdagsgæster
aftalte alligevel, at hvis motorcyklen nogensinde kom til salg, så ville Villy gerne købe den. 6-8 år senere opgav nevøen

imidlertid restaureringen, onklen gav sin tilladelse til salg - og den 20/9-2006 overtog
Villy AJSen.

Den 75 år gamle motorcykel havde tydelige afskalninger og brugsspor - som det hedder
i auktionssproget i dag - da Villy overtog den. Og den var bestemt ikke selvkørende fra
sælgerens adresse til Alslev. Dog var maskinen stadigvæk næsten komplet og de fleste
af de overlevende dele var de originale. Men ALT skulle renoveres, repareres og
opslidte dele udskiftes.
En ”hule” i tanken var dækket af en plade, men et originalt SMITH ur er nu monteret der i
- sandsynligvis hvad ”hullet” var tiltænkt. En ny tilføjelse er et lille digitalt speedometer,
som diskret er placeret på styret. Det fandtes absolut ikke i 1931!

AJS
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City Autoservice
v/ Birger Busch

Strandby Kirkevej 216

Telefon 75128284

Biltelefon 40331854

Privattelefon 75451501

Veteranforsikring Danmark

”Vi sætter pris på sjæl og charme …”

v/ Ole Højgaard - Trelde Næsvej 227 C - 7000 Fredericia

Tlf. 75 91 21 92 - oh@thistedforsikring.dk

www.veteranforsikringdanmark.dk

� .
� 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 er en nicheafdeling i Thisted Forsikring A/S

Veteranforsikring Danmark

Præmieeksempler for veteranbiler og motorcykler
fra 1981 eller før:

Dagsværdi Ansvar + kasko Ansvar

25.000
75.000 8

125.000 1.
175.000 1.
225.000 1.
275.000 1.
325.000 1.
375.000 2.
400.000 2.
475.000 2.
525.000 2.

o.s.v.
Selvrisiko kr. 1.4 kr.    0

Præmieeksempler for klassiske køretøjer fra 1982
til og med 1988:

Dagsværdi Ansvar + kasko Ansvar

25.000 1.4
75.000 2.

125.000 2.
175.000 3.
225.000 3.
275.000 4.
325.000 4.
375.000 5.
400.000 5.
475.000 6.

o.s.v.
Selvrisiko kr. 4. kr.    0
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Kjeld K's MORRIS MINOR 1000
er blevet rigtig fin!

1934

Motoren er blevet fuldstændig renoveret. AMAL-karburatoren
var nærmest slidt op, men en fabriksny af samme type fås
stadig. Villy har dog vendt svømmerhuset udad, så man
nemmere kan komme til at tippe den.
Dækslen på olietanken faldt af en dag på vejen, og inden Villy
fik vendt om og samlet det op, havde en bil desværre kørt det
over. Nå, mon ikke han støder på et nyt en dag?
Tænk, at en ny lydpotte med som den originalefishtail
overhovedet kunne skaffes, mens forrøret måtte special
fremstilles.
Også LUCAS dynamoen var nærmest opslidt, mens
gearkassen var intakt. På et tidspunkt var gearskiftet
ombygget til fodgear, men den originale håndgearstang på
siden af tanken med trækstænger er rekonstrueret med
assistance fra en kyndig motorcykelven.
Både for- og bagbremsekunne genanvendes, dog med nye
bremsebelægninger, der blev vulkaniseret på bakkerne, hvor
de gamle var nittet på.
Der er brugt en hel del tin til at reparere skærme og andre
pladedele. Benzintanken har fået en moderne foring
indvendigt.
Hjulene er de originale, men har selvfølgelig fået nye dæk.
Efter 6 års omfattende arbejde på den gamle motorcykel var
den atter blevet som ny, og den 21/8-2012 blev den synet og
godkendt og fik så nummeret - det første nummer, somZ 1946
den havde i det sydvestjyske.
”Så må du hellere komme ind i varmen igen” sagde Villy til den
gamleAJS, da den havde været ude til fotografering.

tekst og (nye) fotos: Jørgen Lind

AJS
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Boganmeldelse

Datidens knallerter - nutidens kult - en ny
bog om knallerter af Jens Jessen.

. Indholdet dækker så godt som samtlige knallertmærker, der
kom til Danmark i perioden fra halvtredserne og indtil midten af
firserne. Hovedvægten ligger på de store mærker som
eksempelvis Puch, Kreidler, Yamaha, Everton, Honda, NSU,
VeloSolex, Gilera, Suzuki, Velo Vap, Tomos og Mobylette, men
så godt som alle de mindre knallertmærker er også
repræsenteret i bogen.

Bogen er på 228 sider, og er spækket med både nye og gamle
b i l leder, og indeholder adsk i l l ige in terv iews med
knallertimportører og dem, der var en del af datidens
knallertbranche.

I tre årtier fra halvtredserne og frem til firserne stod en knallert
meget højt på ønskesedlen hos de unge mennesker. Salget af
knallerter var enormt i den periode, og i de store år solgte
landets cykel- og knallertforhandlere svimlende mængder nye
knallerter. 1971 var det år hvor det gik højest, og da solgte man
et lille stykke over 100.000 fabriksnye knallerter i Danmark, og af
dem var 42.895 af mærket Puch.

Interessen for knallerterne fra specielt tresserne og
halvfjerdserne er i igen i stigning, ikke mindst blandt dem, der i
sin tid kørte på knallert, restaurerer nu de knallerter, som
dengang hjalp dem et stykke ind i voksenlivet.

Bogen kan købes på bogsalg@veterania.dk med 10% rabat til
VMK-medlemmer (se annoncen side 12)

VMK ønsker vore medlemmer og annoncører

Glædelig jul og Godt nytår
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VMK's JULEAFSLUTNING

Torsdag d. 1. december holdt vi juleafslutning i klubben.
50-60 medlemmer med følge deltog i en hyggelig aften,
hvor der var godt med æbleskiver, alkoholfri gløgg, slik,
småkager, appelsiner, julestjerner m.m., og efterføl-
gende pladespil og lotteri med masser af gevinster.
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Arrangementer
i VMK

1934

ESBJERG VETERANLØB 2017
- køres lørdag den 6. maj med start fra Torvet i Esbjerg.  Tilmelding senere…

VMK ”kører” igen BILLED- og FILMaftner:

19. Januar 2017: Set og sket i 2016

16. februar 2017: Gamle film

- begge datoer kl. 19.30 i klublokalet, Gjesing

1934
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Garagesnak

1934

Fra de allerførste numre af dette blad, en historie som muligvis og vistnok kommer fra Jørgen Boysen:
Et æ ø å vejen. Hvad er du for een? spurgte æslet. En bil, svarede OPELen. æslet,sel m der en OPEL p HA HA, lo
Så er jeg en hest.
OG en konkurrence, igen fra de allerførste blade, som står til frit udlån på vort prægtige bibliotek med tilhørende
bibliotekar: - Hvad er det som er rødt når det går ud, og går ud når det går ind - Aflever løsningen på et stk papir,
sms, mail, eller telefon til Eli medl nr 85. Jeg trækker lod om en flaske whisky, inden nytårsaften. For at
komme lidt ud af same procedure, kommer her: Opfordring / opskrifter til fremstilling af julebordets glæder.
Spændende om der kommer tilbagemeldinger om hvordan det lykkedes. Måske falder der endda smagsprøver
af ved klubmøderne.
SOLÆG.
Det ønskede antal æg koges i 20 min i vand tilsat et snittet skalotteløg for at give æggene en smuk gyldenbrun
farve. ø å skallerne slår revner, og lægges i en meget kraftig saltlage. Ved servering piller man sit æg,De st des, s
skærer det igennem på langs, løfter blommen op og fylder fordybningen med eddike, olie, peber og eventuelt
sennep. Blommen lægges omvendt på plads.
KÅLRABIRULLER.
Af den rå kålrabi (1kg) skæres 10-15 meget fine skiver, som blancheres i letsaltet vand, kommes i isvand og
dryppes af. Resten af kå ælles og skæres i tern og koges meget mø ænes for vand og strygeslrabien skr r, dr
igennem en sigte til fin pure´ æres i fine tern og ristes i smør, vendes i mosen, smages til med. 100 gram bacon sk
salt og hvid peber og afkø På hver skive kommes en skefuld af blandingen, og skiven lukkes med enles.
tandstik. Varmes i ovn i fem min ved 200 grader.
STRIFTORT.
5 æg, 250 g sukker, 125 g kartoffelmel, 1 tsk bagepulver, 400 g ribsgele og 100 gram flormelis samt marcipan.
Hviderne piskes stive, og sukkeret tilsættes under omrøring. Blommer kartoffelmel og bagepulver tilsættes.
Kom eventuelt lidt vand i. Dejen hældes i seks lagkageforme og bages ved 225 grader i 10 minutter. Bundene
lægges sammen i lag med skiftevis ribsgele og marcipan. Stribekagen serveres som konfekt i små stykker. Ikke
som lagkage.

God fornøjelse, god jul, og godt nytkøreår.   Eli medl.nr. 85

Min motorcykel...Min bil...

I hvert af de kommende numre af vilVMK NYT
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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Vejers havvej
- set på et ældre postkort og nu

af Jørgen Lind

Side - 22 -

Alt ånder fred i middagsstunden på en herlig sommerdag på Vejers Havvej. For 50-60 år siden var hovedstrøget, der fører ud til
stranden, kantet af bygninger med sommer-sæson-forretninger i en usammenhængende række. Nogle var let ombyggede
helårshuse, mens andre var ret simple træskure. Antallet og størrelsen af de tilstedeværende butikker dækkede fuldt behovet. Det
drejede sig mest om købmandsvarer, is og slik, men en enkelt gavebod havde dog allerede ”sneget sig ind”. Der var kun åbent om
sommeren, helårsturismen var ikke slået an endnu. På P-pladsen til venstre holder en DKW JUNIOR og en OPEL REKORD parkeret.
Længere oppe i gaden holder en PEUGEOT 404 og bag denne en OPEL KAPITÄIN - til trods for et tilsyneladende stopforbud - ved
kantstenen, mens en (vistnok) OPELKADETT passerer. Halvdelen af bilerne er tysk indregistrerede.

Vejers Havvej november 2016. Ikke et sommerbillede, men selv i vinterhalvåret, hvor skyggerne er lange, er der både danske og
udenlandske turister. Måske næsten lige så mange, som der var ifølge det gamle postkort. Stedet, hvor billedet til postkortet blev taget
omkring 1960, har været vanskeligt at lokalisere, da samtlige bygninger er nyere eller så stærkt ombygget, at de ikke kan genkendes,
og der er kommet mange flere til. Men ifølge vejforløbet må det være her omkring dette sted. Det gule hus med garagen oppe til
venstre på postkortet ligger der endnu, men dels er det nu rødt, dels er det dækket af nyere bygninger - dog kan skorstenen lige
skelnes. P-pladsen til venstre er rykket om bag en husrække, men på vejen, hvor der stadig er forbud mod standsning - dog med af- og
pålæsning tilladt - holder en KIAparkeret mens en stor MERCEDES STATIONCAR drejer til venstre ad Nordvej.
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Vestjysk Motorveteran
William Pohlmann
Østparken 51
6840 Oksbøl


