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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 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:

VMK Hjemmesiden  side    3
Strøtanker   side    4
Set og Sket   side    4
Torvet i Varde   side    5
VMK Picnictur 2015  side    7
En VW Folkevogn   side    8
Onsdagstræf ved Henne Strand  side  14
Englændertræf i Løgumkloster  side  16
Uldum Gademusik Festival  side  17
Bremen Classic motorshow  side  19
 - set på et ældre postkort og nu  side  22

Velkommen til nye medlemmer

219 Torben Spangsberg Sørensen, Saturnvænget 6, 6710 EsbjergV
220 Hannibal Dinsen, Amagervej 18.6, 6705 Esbjerg Ø 
221  Simon Thomsen, Vestergade 11 2. sal, 7570 Vemb 
224 Claus Christensen, Tømrervej 18, 6800 Varde 
 
 
 
 
AKTIVITETSKALENDER FOR 2015 / 2016:

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

HUSK AT:

-Meddele adresseændring samt ændringer til køretøjsregistret til 
William Pohlmann, Østparken 51, 6840 Oksbøl, tlf. 75279243, 
mail: register@vmklub.dk

Forsidebilledet: 

Deruda´ i Folkevognen.

Næste VMK NYT: Udkommer i uge 42, deadline 1. oktober 2015

INFO - SIDEN

Side - 2 -

Næstformand:

Løbs- og turudvalg
Bladudvalg 
Ansvarshavende redaktør

BESTYRELSEN:                                                               

Jørgen Lind
Edelsvej 30

6700 Esbjerg 
75 16 41 14

naestformand@vmklub.dk

Kasserer:
Regnskab
Medlems- og køretøjsregistrering
Bladudvalg 
Bladdistribution 

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:

Kontaktudvalg
Løbs- og turudvalg

Thomas Nielsen
Højvangs Alle 71 

6700 Esbjerg 
21 42 13 42 

bestyrelsesmedlem@vmklub.dk

Sekretær:

Fotograf
Annoncører

Orla Jensen
Fortuna Alle 66
   6705 Esbjerg Ø

 
sekretaer@vmklub.dk

Redaktør:
(ikke i bestyrelsen)

Pia Hansen-Schwartz
Gl.By Ringvej 8

6700 Esbjerg
tlf. 21 26 01 63

vmknyt@luma.dk

Suppleant:

Bibliotek:
(ikke i bestyrelsen)

Kjeld Kristensen

Formand:

         

Peder Nielsen 
Bakken 10 

6715 Esbjerg N 
22 80 51 56 

formand@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 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.
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29.
30.
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1.
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14.
19.
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21.
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Automania, Silkeborg
VMK-picnictur ”Fjorden Rundt”
VMK klubmøde
Foreningernes dag
Dyrskue og Veteranstævne, Karensminde
VMK klubmøde
VMK Billed- og filmaften
Veteranmesse, Fredericia
VMK klubmøde
Stumpemarked, Herning - for 60. gang!
VMK Billed- og filmaften
VMK Klubmøde - Juleafslutning

2016

VMK Klubmøde
VMK Billed- og filmaften
VMK Klubmøde
VMK Billed- og filmaften
VMK Klubmøde
VMK Billed- og filmaften

Webmaster:
(ikke i bestyrelsen)

Lars Nærø
Toftestien 1, Sønderho

6720 Fanø
97 41 32 96

webmaster@vmklub.dk

Bestyrelsesmedlem:

Løbs- og turudvalg

Axel Hesel
Morbærlunden 42 

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

Karl Birk
Roustvej 129

6818 Årre

50 17 22 35
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VMK
HJEMMESIDEN

VMK NYT 38. årg.  Nr. 289, august 2015

Det har været stadigt vanskeligere for vores webmaster, 
Lars Nærø i Sønderho, at arbejde med hjemmesiden og 
holde den opdateret. Lars har i længere tid fulgt så godt 
med, som han magtede ind imellem sine behandlinger, 
men han er nu så ramt af sygdommen, at han ikke 
længere kan køre videre som webmaster. Vi er meget  
taknemmelige for alt det arbejde Lars har lagt i at oprette 
og køre hjemmesiden for os gennem en årrække. Vi 
mærker alle afsavnet hårdt. 
Bestyrelsen har således været nødsaget til at søge 
andre og nye muligheder. Vi føler os noget lammede, 
når vi ikke kan komme af med et budskab til 
medlemmerne, og har derfor orienteret os om, hvad vi 
kan og skal gøre. 
I skrivende stund ser det ud til, at vi kan få oprettet en ny 
hjemmeside, der bygger på principperne i den 
eksisterende, men med et moderniseret  ydre. Vi 
lægger vægt på, at hjemmesiden skal være enkel, let 
forståelig og nem at bruge og betjene. Vigtigt er det 
også, at man direkte på hjemmesiden skal kunne 

ti lmelde sig som nyt medlem og ti l klubbens 
arrangementer som f.eks. Esbjerg Veteranløb.
Vi håber også, at arbejdet kan fordeles lidt, og ser frem 
til, at flere i bestyrelsen kan betjene hjemmesiden, så 
ikke kun én webmaster skal have alt ”bøvlet” - men 
ingen af os er just eksperter på området.
Hav lidt tålmodig - en dag dukker der pludselig en ny 
VMK-hjemmeside frem på skærmen.

Bestyrelsen/Jørgen Lind

1934
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STRØTANKER

SET OG SKET

 Nr. 289, august 2015

Hvordan holde medlemtallet oppe/stigende?
Snakker vi med folk om denne klub, disse køretøjer 
osv?
Lægger vi et blad ved læge/tandlæge eller andetsteds 
hvor folk færdes?
Tænker vi på hvordan vi selv blev interesserede 
/introducerede, og handler vi derefter?
Sætter vi os i potentielle medlemmers sted?
Hvad får men ud af medlemskab?
Skaber vi interesse, giver noget ud, et blad, en køretur, 
en invitation til klubaften, udlåner vi bøger?
Opsøger vi de unge hvor de er, specielt dem med gamle 
knallerter f.eks. Yamaha 4 gear, Suzuki K50, Puch Maxi, 
Honda Dax osv ?
Jeg synes at disse tiltag, denne snak, er det en god ide 
at tage i medgang.
Til sidst.  Hvad med at gøre mere ud af fotografering. 

Det vil nok give mere liv på hjemmesiden, når folk kan 
finde gode billeder af sig selv og deres kære køretøjer. 
(her kan indføjes link til Skovlundtræffet).
Mon der kan bevilges fremstilling af flyers eller visitkort?
Hvad med en rubrik i bladet: Det synes jeg, og et 
Udvalgt billede/Bedste indsendte billede, f eks. placeret 
på side 9.

mvh Eli mdl. nr. 85

Ps. Efter endnu en grundig oprydning, er der igen en 
kasse med nye dele til eventuelle interesserede. Det 
bliver førstkommende klubmøde, og priserne? op til een 
selv, om der skal et par kroner i kaffekassen.

Samme aften som nogle VMK´ere spiste flæsk i 
Næsbjerg, satte jeg kursen mod Ringkøbing, hvor der 
var KDAK CLASSIC MOTOR CAFE på havnen.  Her 
mødte jeg Martin Andersen som var kørende i Cadillac, 
plus en snes andre forskellige køretøjer, lige fra DKW til 
JAGUAR. Som påskønnelse for at møde op, var der 
gratis drikkevarer ved køb af mad i restauranten. Jeg 
havde nu spist hjemmefra, så det blev til softice og kaffe 
i Havnecafeteriet, hvor man kun betaler for den første 
kop kaffe. Det var sjovt at se andre køretøjer, og 
snakken gik lystigt. På hjemturen bestemte jeg at det 
ikke var sidste gang, at snuden blev sat mod 
Ringkøbings motorcafe.

mvh Eli mdl. nr. 85
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TORVET I VARDE
	 	 	 	 	 	

VMK NYT 38. årg.  Nr. 289, august 2015

Mandags-træffet i Varde er (igen) flyttet, denne gang fra 
P-pladsen ved åen til selve Torvet. Initiativtageren er - 
som ved det første træf på marken ved  Rådhuset i 
Varde - motorjournalisten Jens Jessen.

Der er rigtig god opbakning til arrangementet, og 
lokaliteten er virkelig fin. Mange mennesker, lokale 
såvel som turister, kommer forbi i løbet af aftnen og 
nyder synet af de flotte køretøjer, mens deltagerne 
hygger sig med en tår kaffe og en snak.

På VMK medlem Hans Sørensens lille FORD Y fra 
1934 er monteret et logo i kølergitteret, hvorpå der 
står
”VESTJYDSK MOTORVETERAN”. Det er iflg. Hans 
den første udgave af klubbens logo - prøv selv at 
sammenligne med den aktuelle udgave.

tekst og fotos: Jørgen Lind
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VMK PICNICTUR 2015
	 	 	 	 	 	

 Nr. 289, august 2015

Årets picnictur i VMK går rundt om Ringkøbing Fjord 

Søndag den 30. august 2015.

Vi mødes hos Biltema,  Kjersing Ringvej 30, 6715 Esbjerg, 

fra kl. 9.00, og kører kl. 9.30.

Madpakke og drikkevarer til turen samt eftermiddagskaffe medbringes.

Turen slutter i Bork Havn. Mød bare op - tilmelding er ikke nødvendig.

Vel mødt!         Hilsen VMK
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 Nr. 289, august 2015

”I virkeligheden har jeg aldrig brudt mig særligt om 
Folkevogne, og i rækken af biler, som vi har haft 
gennem årene, har der heller aldrig været sådan 
en”, sagde Jens Aksel, da jeg en dag besøgte ham 
for at se nærmere på - ja, hans VW Folkevogn!

Jens Aksel Vilhelmsen er udlært grovsmed i november 
1957 i Skovlund, men har ellers mest befundet sig i 
VVS-branchen i alle arbejdsårene. Helt siden 1988 har 
Jens Aksel været medlem af VMK, og fra april 1994 til 
april 2003 var han redaktør af VMK NYT. 
Hans første bil var en RENAULT varevogn type AHG, og 
senere ejede han bl.a. Hillman og Opel, men nu står en 
nyere CITROEN C4 for døren. Den første motorcykel 
var en VICTORIA, men siden har der mest været 
BMW'er i stalden, og nu står der en R67/2 fra 1953  

sammen med en model K75 RT, der stammer fra politiet. 

I mange år lå en NSU PRIMA III scooter og hvilede sig 
oppe på loftet, men efter at Jens Aksel brækkede knæet 
i et færdselsuheld, hvor han på sin HONDA AMIGO 
knallert blev påkørt af en bil, havde han brug for noget 
genoptræning, så scooteren blev fundet frem og 
restaureret som passende terapi.

Men hvorfor så Folkevognen? En dag stødte Jens Aksel 
på en annonce i et blad om en lettere skadet VW Boble, 
der var sat til salg. 

Det kunne måske være et passende projekt og den var 
måske et bud værd? I hvert fald tog han d. 22. april 2011 
turen til Munkebo, hvor bilen stod, for at besigtige den. 
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Et acceptabelt bud førte til en handel d.10. maj 2011. 

Hvor kommer den Folkevogn så fra? Bilen er 
indregistreret første gang i maj/juni 1966 i Canada. 
Ejeren var en dansk dame, der dengang boede og 
arbejdede i Ontario. Et bevaret klistermærke vidner om 
et medlemsskab af en klub ”ONTARIO MOTOR 
LEAGUE - $200 dusør for informationer som leder til 
arrestation & domfældelse af enhver som stjæler et 
medlems bil” 

Den danske dame var så glad for bilen, at hun måtte 
have bilen med, da hun senere flyttede tilbage til 
Danmark igen. Der blev betalt afgift af bilen, da den kom 
til Danmark d. 2. juni 1997, mens det første syn her i 
landet fandt sted d. 27. september i 2005. Her havde 
den fået registreringsnummeret DR 74.915. Både ved 
dette syn og et efterfølgende i d. 5. juni 2007 viste 
speedometeret 45.000 miles, hvorfor det må antages, 
at bilen har stået stille i de små 2 år.

Hvilken Folkevogn er det så? Modellen er en almindelig 
Volkswagen 1300 type 113 fra modelåret 1966. 
Stelnummeret 116408582 viser, at bilen er bygget i 
november/december 1965. At det er en US/Canada 
eksportmodel ses på bøjlerne på amerikaner-
kofangerne  (som dog er gået tabt foran) og de særlige 

forlygter med klart glas yderst og riflet glas inderst over 
parabolen. 

Mindre iøjnefaldende detaljer for 1966-modellen er, at 
vinduesviskerne parkerer til venstre, at hornkontakten 
er halvcirkelformet, at fælgene har ventilationsriller for 
bedre køling af bremserne og at navkapslerne er fladere 
end tidligere modeller. 

Som noget usædvanligt er et benzindrevet varme-
apparat og en batterilader med fast ledning til 
stikkontakt er indbygget i bilen - måske er der ret koldt 
om vinteren i Ontario? 

En VW Folkevogn
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City Autoservice  
v/ Birger Busch 

       Strandby Kirkevej 216 
    Telefon          75128284 
     Biltelefon       40331854 

       Privattelefon  75451501 
 

Støt vores annoncører
de støtter os
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Folkevognen blev købt af en mekaniker i Munkebo, hvis 
far efter planen skulle restaurere den. Bilen var i rimelig 
god stand, dens alder taget i betragtning, men havde på 
et tidspunkt fået en skade i forenden. Kun pladedele var 
skadede, mens styretøj, hjulophæng og platformen var 
intakt. Man begyndte restaureringen, men fortrød 
åbenbart undervejs i forløbet. Næsten alle dele, bl.a. 
bundplader, 4 skærme, inderskærm, hjelm, trinbrædter 
-  nye og brugte  -  som var  nødvendige for 
restaureringen, fulgte med i handlen. Foruden 
bundpladerne var det nødvendigt at reparere/udskifte 
dele af dørene, og miles-speedometeret er udskiftet 

med et tilsvarende km-, så man ikke lige tager fejl af 
aflæsningerne. 

Sæderne var proffessionelt ombetrukket med originalt 
betræk, og motoren, som er den kendte 4 cyl. luftkølede 
boxer med 40 HK, blev der ikke gjort noget ved, da den 
fandtes i god stand.

Folkevognen blev efter små 10 måneders arbejde klar 
til syn og omregistrering, som fandt sted d. 23. marts 
2012. Allerede inden havde Jens Aksel bestilt og fået 
leveret historiske sorte nummerplader med nummeret 
MA 31.766. MA kunne nok symbolisere, at bilens første 
indregistrering i DK fandt sted i Odense, der havde 
kendingsbogstavet M, senere MA, og endetallet 66 at 
bilen er en årgang 1966. Men her står MA for Marianne, 
som er Jens Aksels datter, og 31.766 - 31. juli 1966 - er 
hendes fødselsdag, så det er ikke ringere end en af de 
dyre ”ønske-nummerplader”.

Marianne har mange gange sagt, at hun kunne tænke 
sig en veteranbil. Og det skulle netop være en VW 
årgang 66. Som hende selv.

”Skal vi ikke lige køre en tur i den?” spurgte Jens Aksel, 
da vi havde snakket alt om bilen igennem. Det var fint 
vejr den dag, så vi kørte ud til Roborghus, hvor der også 
var god plads til at tage billeder i alle vinkler af den flot 
restaurerede Folkevogn, der fremstår næsten som ny. 

En VW Folkevogn
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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

 Nr. 289, august 2015

Bilen kørte helt som jeg huskede den: Udmærket ved 
moderate hastigheder, men ret så støjende og ret så 
sidevindsfølsom. Uden at genere hverken Folkevognen 
eller Jens Aksel, må man erkende, at der er sket en vis 
udvikling i bil-byggeriet siden Ferdinand Porsche for 
mange, mange år siden fandt på at konstruere en bil på 
den måde! 
Nu ser vi ikke så meget til Jens Aksel på de 2-hjulede 
BMW'ere længere. For det meste deltager han nu i 
VMK's  arrangementer kørende i den snart 50 år gamle 
VW Folkevogn, der engang dominerede gadebilledet og 
nåede at overhale FORD T som den mest producerede 
bilmodel i hele verden… 

  Tekst og fotos: Jørgen Lind

En VW Folkevogn
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      NØRREGADE 71                     VI HAR ALT  I       
      6700 ESBJERG                   KONTORARTIKLER 

      TLF. 75450899                              & 

      FAX: 75452543                           VIN 
      e-mail: fp@froekjaerpapir.dk 

                                                                  Besøg os - 
                                                                                                                                      og vor vinkælder. 

 
 

 
 

 
                        

 

      John Hoffmanns Autoservice 
    Darumvej 73 
   6700 Esbjerg 
   Tlf. 75126570,  Fax. 75126579 
 

 
 

Esbjerg Cylinder Service
MOTORRENOVERING
CYLINDERUDBORING
TOPSTYKKEARBEJDE

MOTORRENOVERING
CYLINDERUDBORING
TOPSTYKKEARBEJDE

A/S Esbjerg Cylinder Service, Hedelundvej 19, 6705 Esbjerg Ø 

Tlf. 75139255 Fax.75125943,  ecs@ecs-itop.dk

CE S

Kvalitet i t
op...

- også når det

gælder

veteranbiler

1934 1934
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Gennem flere år havde mange vænnet sig til, at der hver 
onsdag aften i juli og den første i august var træf ved 
Henne Strand. Det var bare indbygget i kalenderen. 
Men når man spurgte her og der, var svaret, at der ikke 
blev noget arrangement i år, da den tidligere arrangør 
ikke ville fortsætte.

Det kunne formand Peder nu ikke affinde sig med, så 
han tog ud til Mich's Ishus, og fluks – var en aftale om 
borde, bænke og kaffe til deltagerne på plads.

Det rygtedes lynhurtigt i gammelbil- og mc-kredse, og 
snart var Henne Strand igen fyldt op med veteran- og 
klassiske biler – og nogle få motorcykler.

Et populært arrangement, som der allerede er truffet 
aftale om at fortsætte næste år….

Tekst og fotos: Jørgen Lind
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ONSDAGSTRÆF
VED HENNE STRAND
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ENGLÆNDERTRÆF
I LØGUMKLOSTER

 Nr. 289, august 2015

Det legendariske ENGLÆNDERTRÆF i Løgumkloster 
afholdtes i år for 15. gang. 
Men nu synes arrangørerne gennem alle årene, Ursula 
og Bent Jessen, at tiden er inde til at nye kræfter kan 
fortsætte. Det har lige fra starten været et hyggeligt og 
poplært træf på tværs af de engelske bil- og mc-mærker 
- men også på tværs af den gamle grænse mellem 
Nørre- og Sønderjylland, og til dels den nuværende 
mellem Tyskland og Danmark, da der altid har været 
tyske deltagere med i træffet.  

Også mange VMK-medlemmer med engelske 
køretøjer har deltaget gennem årene.
Noget tyder på at træffet flytter til Sønderborg, men vi 
har også hørt, at der er nogen, der arbejder på at 
fortsætte traditionen i Løgumkloster? 

Vi får at se, hvad der bydes på i 2016!

tekst og fotos: Jørgen Lind
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Uldum Gademusik Festival

 Nr. 289, august 2015

Hvad har det med veteranbiler at gøre? Jo, 
arrangørerne af Uldum Gademusik Festival havde igen i 
år inviteret Veteranbiler og motorcykler fra bl.a. Esbjerg, 
Gråsten, Randers, Billund, Sunds og alle nabobyerne til 
at danne baggrund ved festivalen d. 4. juli 2015. Der 
kom omkring 80 biler og 20 motorcykler. Den ældste bil 
var en Austin 7 fra 1925, men der var også mange andre 
spændende og flotte gamle biler og motorcykler.
Festivalen bød ikke alene på fri entre, men også gratis 
frokost på Uldum Højskole. 
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Der er mulighed for at opleve næsten alle former for musik, 
gøgl og akrobatik, fremført af berømte kunstnere eller i et  
sammenspil af (for os) helt ukendte  - proffessionelle såvel 
som amatører, udenlandske såvel som danske.
Det hele foregår i en hyggelig og afslappet atmosfære, og 
vi kører utvivlsomt derover igen næste år.

tekst og foto: Jørgen Lind

Uldum Gademusik Festival
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Bremen Classic
Motorshow
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Den første weekend i februar er også den weekend hvor 
Bremen Classic motorshow løber af stabelen. Da denne 
messe er den første store af slagsen i år, er det også en 
indikator for hvilken retning markedet udvikler sig med 
tendenser og priser på klassikerne. Med 650 udstillere 
fordelt over 8 haller og 45000 besøgende og ialt 7 
specialudstillinger er det virkelig en af de store messer. 
Alligevel var det med stor skepsis  fra mine  2 venner 
Brian og Kaare, da jeg proklamerede ,  at  vi skulle være 
der når det åbnede for at kunne nå det hele. Så afsted 
det gik fra Esbjerg kl.5 lørdag morgen mod Bremen. Vi 
fik bilen parkeret og så mod indgangen. Klokken var nu 
10!  

Hal 1 og 2 er forbeholdt motorcykler og stumper. Første 
udstilling var en flot stand med MV Agusta cykler 

På balkonen ovenover var der en flot samling af 
alverdens slags scootere og tyske knallerter 

I hal 2 var der special udstilling der hed Design og race 

med meget fine og sjældne racere med det smukkeste 
design så som denne tyske Miller Balsano fra 1939  
Salvatore Maiorca, som designede landingsstel til fly 
under krigen, mente at man kunne bruge samme gummi 
affjedring  i fælgene til motorcykler, designede denne 
Moto Major fra 1948 men den kom aldrig i produktion  

Hal 3 og 4 var klubstande. Man havde gjort stort arbejde 
ud af udstillingerne, som denne Adler stand.  

Ingen Bremen uden Borgward og Lloyd stand. 

Også disse flotte Glas biler  
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   Vil du træffe veteraner? 
   Så skulle du måske overveje et medlemskab i 
  Vestjysk Motorveteran Klub! 
  Stedet hvor du under hyggelige former  

- møder veterankørere - som du udveksler erfaringer med  
- oplever ture, løb, træf, o.m.m. 

                                                                                            

1934
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Messerscmidt havde taget et "skovbunds fund" med.  

En mercedes klub havde både bilen og træet den blev 
ramt af under kørsel med. 
Gennem de 2 haller var en udstilling om de gamle 
kæmper , altså gamle landbrugs maskiner. I 
mellemgangen til de 2 haller stod Hans Sørensen  med 
sin lille stand og han lod os bruge sin stand som depot til 
vores jakker og indkøb.
Hal 5 og 6 var til udstilling og forskellige firmaer , som  
salg , reperation og renovering. Hoved attraktionen her 
var en udstilling om Italiensk elegance. Meget smukke 
og sjældne italiensk design, som denne Fiat 8v fra 1954 
med fiberglas karosseri , kun lavet 114 eksemplarer. 

Den lille blå til venstre , 1953 Bizzarini 500 bygget på en 
Fiat 500 fra 1949. Bizzarini blev senere chef ingenør på 
ferrari 250 GTO . 
Denne Fininfarina tegnet 1947 Cisitalia 202 Grand 
sport, har siden 1951 stået på Museum of Modern Art  
for at have revolutioneret automobil designet.

   

Der var også flere arbejdende værksteder som hos 
denne Alfa Romeo guilietta SS.  
Eller som denne total gennem skåret VW transporter.

Der var rigtig mange biler til salg blandt udstillerne og 
forhandlerne, og der kunne man ligesom danne sig et 
billede af prisudviklingen. Der var det især VW 
transporter, porsche ,de ældre mercedes og italienske 
sportsvogne, priserne var på himmelflugt. Vi så bla. en 
vw T1 23 window til salg for 125,000euro.En 2cv der kun 
havde under tusind km på tælleren for 26,000. Denne 
Volvo 262 bertone var næsten øjeblikkelig solgt for 
26,500Euro   kun kørt 23000km    

Klokken var allerede snart 18 og vi manglede stadig hal 
7 og 8, så dem sprang vi over ,for der var et anden vigtigt 
sted, som skulle opleves. Nemlig parkerings-huset. 
Ovenover hal 4 er en 6-7 etagers parkering fyldt med 
biler til salg for private udbydere. Her var priserne også 
mere moderate. Ud over en hav af Mercedes og BMW  i 
alle udgaver, var der også lidt mere sjældne biler, såsom 
Fiat Siata , Fiat Vignale Samantha , Lomax , Glas 1300 
gt ,og denne Wolseley Hornet  
Klokken var nu over 7 og det var tid til en solidt 
aftenmåltid  i Bremens midtby, som også er meget 
seværdig og i gå afstand fra messe hallerne. Vi var 
enige om det var en god dag, også selv om man  ikke er 
"veteran tosset" som jeg, og sammen-fatningen må 
være at Bremen Classic ikke kun er stumpe marked, 
men også utrolig stimulans for øjnene, med alle de flotte 
udstillede køretøjer.                                   Mvh Thomas 

Bremen Classic
Motorshow
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Hotel Spangsberg var en af Esbjergs store, markante bygninger. Set fra Fanø lå der hvid og mægtig ovenpå havnen. 
Den første del mod (nuv.) Strandbygade opførtes allerede i 1875, men fik ved en ombygning i 1894-95 sin store 
kuppel, hjørnetårne, altaner og fine facadedekorationer. Fløjene mod Stormgade  og (nuv.) Kongensgade opførtes i 
henholdsvis 1893 og 1896. Foruden hotel rummede de store bygninger mange forskellige restauranter og 
forlystelsessteder: Proppen i Havnegade, Africano i Stormgade, Hjørnestuen - senere Rio Bravo - og ikke mindst 
Esbjerg Theater/biografen PHØNIX i Strandbygade - ja, også gadenavne er ændret siden komplekset desværre blev 
nedbrudt omkring 1980. Foran hotellet holder en OPEL REKORD og en FORD TAUNUS 17 M fra sidst i 1950'erne, 
hvor også billedet til reklamepostkortet er taget.

Utroligt, men sandt! Billedet viser samme sted år 2015, hvor ALT simpelthen er ændret siden Hotel Spangsberg blev 
brudt ned - i stedet for at blive renoveret og genanvendt. Har det nu også beriget Esbjergs ansigt? 
Hotel Scandic til venstre er i en ganske anden stilart end det gamle hotel, og har endda fået 3 ekstra etager sat ovenpå. 
Der er et hul i rækken og i øvrigt ingen sammenhæng mellem Scandic og de ”2 halve” bygninger til højre, 
Spangsbjerghus, der rummer kontorer for diverse skiftende firmaer og pengeinstitutter - når det ellers ikke står tomt til 
leje. Bilerne, der passerer lyskrydset Havnegade/Stormgade, er en nyere SKODA FABIA COMBI og en OPEL VECTRA 
CARAVAN - begge i populære stationcar udgaver.
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Vestjysk Motorveteran
William Pohlmann
Østparken 51
6840 Oksbøl
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