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Afholdes første torsdag, i hver måned, kl. 19.30 undtagen i juli!
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Gjesing Fritidscenter, Gjesinglund Alle 2, 6715 Esbjerg N.
VMK NYT:
Officielt organ for Vestjysk Motorveteran Klub - udkommer i februar,
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VMK Klubmøde
VMK Klubmøde
Esbjerg Veteranløb
Se mere side 20

Ret til ændringer i programmet forbeholdes.

Følg også med på hjemmesiden www.vmklub.dk,
der kommer de dugfriske nyheder.

KLUBBENS NAVN: VESTJYSK MOTORVETERAN KLUB,
FORKORTET VMK.
KLUBBENS ADRESSE: FORMANDENS ADRESSE

HUSK AT:

VMK's HJEMMESIDE: 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.
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-Meddele adresseændring samt ændringer til køretøjsregistret til
William Pohlmann, Østparken 51, 6840 Oksbøl, tlf. 4026 9546,
mail: register@vmklub.dk
Forsidebilledet: Finns CITROEN DYANE 6
Næste VMK NYT: Udkommer i uge 51, deadline 1. december 2016
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AY C KODE 1408 =
CITROEN DYANE 6
1934

Efter ca. 2 års arbejde blev FINN færdig med at
restaurere sin CITROEN DYANE 6 i foråret 2016. Én af
de første ture i den stærkt bambus grønne - farve ac 533
Vert Bambou - DYANE var på VMK's National Køredag
d. 5. juni, hvor både fru SOLVEIG og hunden TERRI - en
4-benet af mærket Foxterrier, model ruhåret, trefarvet,
årgang 2005 med forfædre i Skotland og Tyskland - kørte
med.

DYANE er sjovt nok udviklet på grundlag af et forslag
fra design afdelingen på den ældgamle bilfabrik
PANHARD, som CITROEN overtog i 1965. DYANE var
tilsat visse træk og detaljer fra PANHARD, hvis
efterkrigs DYNA-modeller også havde både luftkølede
2 cyl. luftkølede boxermotorer og forhjulstræk.
DYANE'ens navn afspejler også slægtsskabet med
PANHARD, der havde copyright på modelnavnet
sammen med DYNA, DYNAVIA og DYNAMIC.
PANHARDs forslag blev dog ”CITROEN-iseret” noget,
forinden modellen gik i produktion.

Modellen var selvfølgelig baseret på den kendte 2 CV
platform med kassedragere, uafhængig affjedring for og
bag med langssvingarme og horisontale skruefjedre +
teleskopiske støddæmpere. Omend DYANE'en ikke lige
frem var en luksuriøs udgave, så var den dog noget
mindre spartansk og lidt mere tidssvarende end 2
CVen…

Hvad er så en CITROEN DYANE? Modellen blev
introduceret i august 1967 som et led mellem 2 CV og
AMI, hvor den især skulle konkurrere med RENAULTs
model 4, der havde taget mange købere fra 2 CV.

VMK NYT 39. årg.
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De første DYANE var forsynet med 2 CV's 425 cc 2 cyl.
luftkølede boxermotor på 21 hk @ 5500 tr / min.. De
senere DYANE 4 med den lidt kraftigere 435 cc motor på
26 hk @ 6750 tr / min., og fra efteråret 1975 fik DYANE 6
den 2 cyl. 602 cc boxermotor med 32 hk @ 5750 tr / min.
som var lånt fra AMI-modellen, alle havde en 4 trins
fuldsyncroniseret gearkasse med indbygget differentiale.
Akselafstand 240 cm, sporvidde for og bag126 cm,
længde 387 cm (ikke 287, som angivet i data), bredde
150 cm og højde 154 cm. 5 dørs, 4 sædet, tørvægt 600
kg, tilladt totalvægt 925 kg.

Produktionen af CITROEN DYANE-modellen blev
indstillet i 1983 efter at der i alt var bygget 1.443.493 stk.
incl. varevogns-udgaven ACADIANE. Bilen blev også
bygget i Iran fra 1968 til 1980 under navnet JYANE.
Finns DYANE blev indregistreret første gang d. 29. marts
1979 - uvist hvor.
I vinteren 1985 købte
Finn den brugte, nu
næsten 6 år gamle bil af
”Lille Ernst” i Holsted,
klargjorte den til syn og
solgte den videre til en
dame i Ribes sydlige
opland. Den blev indregistreret d. 20. marts
1985 med synsfri sammenkobling og fik nummeret LM 37 406.
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I de følgende år kunne man ofte møde damen i
DYANE'en med en meget stor anhænger på slæb og 3
unger på bagsædet. Til hverdag i brug til arbejdskørsel,
og i weekend'erne til transport af får, grise, høns m.m. til
og fra forskellige markeder.
Damen havde bilen i præcist 5 år, indtil den blev afmeldt
ved Motorkontoret i Ribe d. 20. marts 1990. Finn havde
taget den i bytte i en handel med en anden bil. DYANE'en
havde da kørt omkring 225.000 km og bar tydeligt præg
af at være virkelig godt brugt. Bilen blev derefter sat hen

uden at der blev gjort noget ved den - indtil der blev tid og
lyst til at lave den, men hele tiden med henblik på, at den
en dag skulle ud og køre igen.
Undervejs blev der indkøbt dele til den forestående
restaurering, når lejligheden bød sig. På et tidspunkt
købte Finn et brugt,men godt, fejlfrit karosseri i
Sydfrankrig med døre, klapper, skærme, front m.m.
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Mellem jul og nytår for en halv snes år siden dukkede en
god, grøn DYANE med en bagskade op på internettet
hos en ophugger for kun 3.500,- med moms og fragt
samt en masse nye dele. Denne bil blev især brugt som
model til at se, hvad der skulle sidde hvor og hvordan. En
anden DYANE blev indkøbt på Fyn, som - efter sigende kun havde kørt 44.000 km, så Finn har i alt haft næsten 3
ikke-kørende, mere eller mindre adskilte biler som
donorer, og har således kunne bruge de bedste dele, der
skulle skiftes eller repareres på projektet.

Mange af de oprindelige dele er selvfølgelig omhyggeligt
istandsat og genmonteret, mens andre dele som f.eks.
motoren kun er efterset og kører videre fra de 225.000
km.

Der blev svejset lidt i det originale chassis, men det var
nu blevet lidt tyndt og blev udskiftet med et ubrugt, som
Finn senere ”faldt” over.
Som årene gik, blev det stadig sværere af finde de
nødvendige nye dele til projektet. - især smådele, som
ikke længere produceredes. I dag kan man på nettet
finde næsten alt, som tidligere var umuligt at støve op.
Set i bakspejlet er det sjovt at se, hvor og hvordan mange
af de forskellige dele, der skulle bruges, blev fundet ad
utrolige veje på de mest utrolige steder.
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Hornet er så fint
lakeret, som det
aldrig har været før
- og denne standard skinner igennem i hele
restaureringen.
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Ernst & Young P/S
Havnegade 33,
Postboks 371
6701 Esbjerg
Building a better
working world

1934
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Inden Finn for alvor begyndte at arbejde med DYANE'en
foråret i 2014, havde han ”bare lige” restaureret en
MORRIS 1000 PICK UP 1972, en BMW R 75/5 1970, en
MATCHLESS GL3 1946 og en BSA A 65 LIGHTNING
1964.
Finn Simony fik den nyrestaurerede CITROEN DYANE
indregistreret med nummeret AZ 80 489 d. 29. marts
2016 - nøjagtigt på dato 37 år efter bilens første
registreringsdato!

tekst: Jørgen Lind
fotos: Finn Simony og Jørgen Lind
samt fra Automobil Revue Automobile 1968
& BILEN og BÅDEN juni 1972.
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Det er blevet en vane for os at sætte kryds i kalenderen
hvert år på den lørdag i august, hvor Munkebjergløbet
køres.
Så meget vane, at det i nu 2016 var 10. gang i træk vi
deltog i løbet. Plus at vi har deltaget en eller to gange
tidligere. Hvert år har det været en fornøjelse at være
med, måske især fordi løbet adskiller sig fra mange
andre løb, fordi vi kører i hold og fordi vi har forskellige
startsteder.

Løbet er i virkeligheden i DVK-regi - DANSK
VETERANBIL KLUB - men Hans G. arrangerer faktisk
løbet alene, mens afviklingen sker med hjælp af 4 børn,
svigerbørn, familie og venner på de 'levende' poster.

'Munkebjergløbet blev kørt første gang i 1997 som en
ouverture til Hill-Climbet om søndagen', fortæller Hans
Geschwendtner. Det var lidt anderledes med hele 6
forskellige startsteder og kun én vej rundt, men da det
ikke forløb helt som planlagt og forventet, besluttede han
at køre løbet mellem egne virksomheder, Munkebjerg
Hotel, Børkop Vandmølle og Vejle Center, som han ejer
sammen med sine 2 søskende - Jens og Jette.
Da løbet så voksede, 'opfandt' han at køre ruten både
med og mod uret, og nu, hvor vi er oppe på 12 hold á 10
biler - 4 hold fra hvert af de 3 startsteder - forsinkes de 2
af holdene i starten ved hjælp af opgaver eller
spørgsmål, fordi han finder det praktisk umuligt og tilmed
ret kedeligt at alle kører i én lang række - derimod er det
sjovt at møde modkørende 'konkurrenter'.
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Det er tilrettelagt sådan, at man IKKE skal være nogen
atlet, IKKE være en Einstein og IKKE kan få hjælp af
smartphones o.lign. for at klare opgaverne på posterne,
men man skal nødvendigvis være til stede. Der kan godt
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I de 10 år + har vi oplevet ret forskellige holdsammensætninger, både med hensyn til deltagerne og til
deres køretøjer. Et år var der rift om at køre lige i
kølvandet - nej, udblæsningen - af en 6 cyl. BRG
SINGER LE MANS,

være lidt finter i opgaverne - og det er der så altid!
Antallet af opgaver på levende og døde poster er nu
kommet ned på 24-28 stykker mod næsten 40, da det var
'værst', og samtidig er løbsdistancen blevet lidt kortere,
så vi kan nå i mål uden at være totalt udmattede.
Løbsruten er iflg. Hans G. så udførligt beskrevet, at
mand og kone ikke kommer i dårligt humør, fordi de kører
forkert. Men skulle der have indsneget sig en fejl i
kørselsbeskrivelsen, afvises klagen med et: 'Det må I da
snart ha' vænnet jer til!', ligesom klager over opgaverne
helt og aldeles afvises af den enerådende dommer. Og
den afsagte 'dom' kan ikke ankes, med mindre der er tale
om trykfejl eller lignende, så udgår posten af
beregningerne.

Hele hovedidéen med løbet er, at man skal nyde den
smukke Vejleegn og have en hyggelig dag med gode
oplevelser i selskab med rare mennesker og skønne
biler.
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et andet år fik vi lyden af både 4- og 8 cyl. BUGATTIer lige
i øret,

og ellers har vi fulgtes med CITROEN, ALVIS,
PONTIAC, FIAT, forskellige JAGUAR modeller, tyske og
engelske FORD, DAIMLER, MORRIS, ROVER, LANCIA
og især MG'er. Holdet har de seneste år nærmet sig
'rene' MG-hold.
I år nåede vi op på 8 MGer ud af 10 biler på holdet - hvor
de to sidste var den nære MG-slægtning AUSTIN
HEALEY SPRITE og en Daimler Dart. Alle 10 chauffører
er medlemmer af MG CAR CLUB DENMARK, 6 ud af de
samme 10 er medlemmer af VESTJYSK
MOTORVETERAN KLUB, mens kun 3 er DVKmedlemmer.
9 ud af de 10 kom fra det syd-vestjyske. Samarbejdet på
holdet - både med hensyn til at køre 10-i-række og til at
klare opgaverne - har varieret meget år efter år, lige fra
ret dårligt, over rimeligt til rigtig fint. Som i år. De fleste af
os er selvfølgelig også vant til at køre i samme flok.
Det er altid spændende at komme til de 'levende' poster.
Hvad har Hans G. nu fundet på? Altid noget nyt, og altid
noget vi ikke har set mage til før.
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Løbsruten ser vi kun som 'til højre ad…' og til venstre
dér…' der er intet oversigtskort, så ikke før vi er i mål,
fornemmer vi lidt af, hvor vi har kørt. De mange bakker
står i stor kontrast til vores hjemegn, hvor det eneste opog-ned er diger og viadukter. Selvfølgelig passeres
nogle af de samme steder år efter år, men vi må beundre
Hans G. for, at han formår at variere ruten så meget, at vi
kun genkender noget i glimt hist og her og ser turen som
en ny oplevelse hver gang.

I år kunne min gode ven Hans Holtman/MG TC og
jeg/LOTUS ELITE eller AUSTIN HEALEY SPRITE have
fejret 10 år i træk på samme hold.
Hvis vi husker rigtigt, vandt vi da holdkonkurrencen 3 år i
træk.
Desværre blev Hans H. forhindret i at deltage. Men bare
se, han er med igen næste år - alder er ingen hindring.
Vi glæder os allerede!
tekst og fotos: Jørgen Lind

VMK NYT 39. årg.
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Tirsdagstræf ved
Kalø slotsruin
1934

Tirsdag den. 5. juli havde vi lavet en aftale med en af
Helges kollegaer, at vi skulle komme til Ebeltoft og tage
med dem til tirsdagstræf. En lille udflugt på et par
hundrede kilometer. Vi pakkede vores VW T1 SO33,
med lidt tørre og våde varer samt dyner så vi kunne
overnatte i den.
Vi landede i Ebeltoft først på eftermiddagen, hvor vi blev
vartet op med kaffe og brød.

Der blev en hel udstilling af VW´er, den ene mere
fantasifuldt indrettet end den anden.

Vi kørte til Kalø i god tid, de gode pladser bliver hurtigt
optaget. Det er ikke uden grund at de kalder det
Østjyllands største træf.

Denne Messersmitt trak en del opmærksomhed. Tænk
sig i 70'erne fik vi tilbudt en til 500 kr. I dag bliver det svært
at finde en under 300.000 kr.

Der var køretøjer af både ældre og nyere dato,
publikummet ligeså, hvilket vi nok syntes var lidt
mærkeligt. Det er et træf for både veteran og special
køretøjer. Derudover kommer der rigtig mange
motorcyklister.
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Det er et smukt område ned til Kalø vig, med udsigt til
Kalø slotsruin, et træf det kan anbefales at besøge.
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John Hoffmanns Autoservice
Darumvej 73
6700 Esbjerg
Tlf. 75126570, Fax. 75126579

AUTODELE - VÆRKTØJ
AUTOKØLERE

- VÆRKTØJ
GRINDSTED BREMSE- &
KØLERE

KOBLINGSSERVICE ApS
Vestergade 114. 7200 Grindsted

tlf. 75 322 322
www.grindsted-bk.dk
VMK NYT 39. årg.
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Roskilde Ring
- På to og fire hjul.
1934

Netop denne utrolige mængde af enestående fotos er
brugt som basis til at fortælle banens historie år for år,
løb for løb, ja, næsten heat for heat i rækkefølge og
med eksakte oplysninger om begivenhederne, kørerne
og de racere, som de kørte i/på.
Tilmed er der i bogen særskilte kapitler om 'Danske
kørere på ringen', om 'Gæstekørere på ringen' om
'Tiden efter', en oversigt over Rekorder 1962-68 samt
over Danske mestre 1963-68 i de forskellige bilklasser.
Bogen afsluttes med referencer og kildemateriale - den
lange række af private og professionelle fotografer og
arkiver, der har stillet det enorme billedmateriale til
rådighed. Især bemærkes mængden og kvaliteten af
fotos fra Tüchsen/Knudsens Arkiver.
Ja, for uden dem = ingen historiebog, og slet ikke på
hele 368 sider.
Bøgerne kan købes på bogsalg@veterania.dk med
10% rabat til VMK-medlemmer (se annoncen side 12).
Når du har set og læst begge bøger igennem, så har
du næsten selv været med på 'Ringen'.
Så udkom anden del af eventyret om den lille grimme
grusgrav inde midt i Roskilde, der voksede op og blev
til en beundret racerbane.
Første del, der dækker perioden 1955-62, udkom den
5. juni 2015, hvor 'Ringen' fyldte 60 år. Anden og sidste
del af værket, der dækker perioden 1963-68, fulgte så
efter d. 5. juni i år. Roskilde Ring har dermed fået sin
helt egen biografi, skrevet af Carsten Frimodt, som har
samlet mere end 2000 billeder til værket.

VMK NYT 39. årg.
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Kirke
setset
udefra
Kirken
udefra
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To hestekræfter!
Det årlige Historisk Dyrskue og Veteranstævne på
museumsgården Karensminde blev afholdt søndag d.
11. september. Stævnet arrangeres af Karensmindes
Venner og Billund Kommunes Museum i samarbejde
med Broholmerselskabet, Dansk Veteran Traktor Klub
og Danske Husdyr, Avlsforening for gamle husdyrracer.
En lang række frivillige virker på alle poster, ikke mindst
med forplejning af deltagere og gæster.
Det var som vanligt et virkelig hyggeligt stævne, hvor der
også kom rigtig mange tilskuere i det gode
sensommervejr, der ellers var startet med regn fra
morgenstunden.
Foruden hunde, kaniner, heste, kvæg, får og geder var
der tilmeldt 179 personbiler, 17 last- og militærbiler,
minibusser m.v., 5 campingvogne, 63 motorcykler, 21
knallerter, 7 cykler og 42 gamle traktorer.
Igen i år udstillede rigtig mange VMK-medlemmer deres
personbiler og motorcykler.. Både her og blandt de
øvrige udstillere er der mange gengangere fra tidligere,
men alligevel ses ”nye” spændende veterankøretøjer
hvert år.

Charlottes nye FRØØJE - vistnok den eneste AUSTIN
HEALEY SPRITE, i Danmark - måske i hele verden, med
automatgear.
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Bøjes MGA med den lille campingvogn - ved siden af
Anettes MG MIDGET og nogle af de 177 andre biler.

Jeg fik bl.a. et (kært?) gensyn med en ”Canadier” - en
Chevrolet C60 militær lastbil fra 1945, en lidt
mindre model end det 6-hjulede uhyre, som var ”mit”
første køretøj ved militæret i 1965.

Jeg har altid haft en svaghed for MINIer, og har haft 3 af
slagsen gennem årene - dog ikke COOPER S-modeller
som denne.
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Veteranforsikring Danmark
”Vi sætter pris på sjæl og charme …”
Præmieeksempler for veteranbiler og motorcykler
fra 1981 eller før:
Dagsværdi
25.000
75.000
125.000
175.000
225.000
275.000
325.000
375.000
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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 A /S

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

En STUDEBAKER COMMANDER - jo, min kusines
mand havde sådan en for mere end 50 år siden,
så den husker jeg godt.

Alle kender en grå FERGUSON traktor, og det var vist
også dem, der var flest af i rækkerne.

Kjeld K's MORRIS MINOR 1000
er blevet rigtig fin!

”I kan da ikke bare lade knægten stå der hele dagen
uden mad og drikke!”, var der nogen, der
bebrejdede ejerne af en lignende opstilling en anden
gang et andet sted.

HØJ, langtidsholdbar kvalitet. FORD A FORDOR.
Førhen kaldte man altid sådan en for en HGF = Høj
Gammel Ford. Det er gør man vist ikke længere?
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MERCEDES-BENZ SV med Z 17.054 = fra Ribe Amt, er
en model 170 og er fra 54. Sådan er Hans' nummerplade
samtidig en næsten fuldstændig identifikation af bilen.

Villy fra Alslev havde fyldt NIMBUS'en op med
børnebørn og NUSER-dukken. Normalt tager han kun
ét med ad gangen.
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Karensminde
1934

Er denne flotte BSA virkelig en rigtig GOLD STAR? - den
ligner i mine øjne.
Heste i lange rækker - af mærker og modeller, som jeg
ikke kender.

Motorcykler i lange rækker - af mærker og modeller, som
jeg kender lidt til.

AUSTIN 12 - mon det er en førkrigs model, anvendt
under krigen, og nu i efterkrigs udstyr?

BOWN VILLIERS - en meget sjælden englænder fra
1916! Stævnets ældste motorcykel.

En GLAS 1300 GT COUPE er en virkelig sjældenhed,
der er kun bygget i 5.013 stk. af dem.
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Karensminde
VMK Picnictur
1934

En LANZ BULLDOG, der er kendt for sin lange

sjældenhed, var også med.
En JENSEN HEALEY fik en LOTUS-konstrueret 2-liters
1 6 - v e n t i l e t t y p e 9 0 7 - l e t m e t a l m o t o r, f ø r
LOTUS selv brugte den i ELITE og ECLAT-modellerne 23 år senere, dog i let modificeret udgave.

slaglængde, kører vist omkring 1 meter pr. PUT!
Finn Steppings fine Riley Elf, som også er en

tekst og fotos: Jørgen Lind

VMK PICNICTUREN

d. 28. august 2016
blev aflyst p. gr. a.
ret dårligt vejr !!!
Vi REGNER med
at lave en anden
tur til næste år.
løbs- og turudvalget
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Arrangementer
i VMK
1934

1934

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

VMK ”kører” igen BILLED- og FILMaftner:
20. oktober 2016:

Gamle fotos fra VMK's arkiver.

17. november 2016:

Vi har fået lov at leje den nye film om manden bag
DKW - danskeren Jørgen Skafte Rasmussen.

- begge datoer kl. 19.30 i klublokalet, Gjesing
1934
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Garagesnak
1934

1934

Fra Ribe og V.Nebel kom pladekage og lagkage af allerbedste slags, og det på een og samme aften. Forkælelse,
det er hvad det er. Ind imellem kagerne, kom vort nye medlem Jens Jessen på banen med et meget interressant
foredrag om et nyligt overstået Cubabesøg på egen mc. For et kontingent i den lave ende, får vi valuta i den høje
ende. Hvordan det´ så kan lade sig gøre, må være fordi at nogen gider bage, arrangere, tage på oplevelse og
skrive om det, papirnusse, og simpelthen møde op. Tak til alle kategorierne, bliv ved, vi kan ikke få nok/for
meget.
Vi nærmer os sidste salgsdag for køresæsonen. I år blev der brug for at trykke på (pyt knappen), grundet lidt olie
og vandspild. Man adskiller jo ikke sit køretøj om sommeren.
“Menneskene synes ikke at have modtaget sproget for at kunne skjule tankerne, men for at kunne skjule at de
ingen tanker har.” Citat Søren Kierkegård. Tyg lidt på den, fat pennen, og modbevis så…. Også hvis du er
medlem af DKS, Dansk ordblindeforbund.
Tilbageblik!! "Man stiller sig under det store træ, hvor ord er over ødige, thi længst henfaren vind bringer træets
krone til at suse, og den lyd er på een gang den eneste lyd i verden.” Citat Frank Jæger.
Uden at hengive sig til spekulationer over rigdommens og fattigdommens metafysik, kan man fastslå som et
iagttaget fænomen: Damaskes dagligstole, Buffet med vinranker, chiffonierer og salonskabe og hjørneskabe
og runde og ovale borde, orientalske tæpper i dybe farver, slebne glas i buffeten, muslingekopper med
changerende glasur, guldkantede tallerkener, ibenholtopsatser, overdådigt udskårne ibenholtstole, Contra,
den snævre og forskræmte smagfuldhed, som den udtrykkes i det moderne forngivne og farvefattige milieu.
Er det da så sært at man finder gamle køretøjer attraktive??

Eli medl.nr. 85

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

Min motorcykel...Min bil...
I hvert af de kommende numre af VMK NYT vil
vi forsøge at bringe en artikel, hvor et medlem
fortæller om sit køretøj og viser masser af
billeder af det.
Derfor vil vi også gerne have dit bidrag - ta' en
snak med Jørgen Lind om det på 75164114 eller
naestformand@vmklub.dk
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Torvet i Gråsten
- set på et ældre postkort og nu
1934

af Jørgen Lind

Torvet i Gråsten. Den flotte palæagtige bygning HOTEL GRAASTEN er opført i 1842, altså i dansk tid. I tysk tid hed det
“Hotel Stadt Hamburg”. Til højre for hotellet ses den gamle rejsestald. I huset med tårnet på hjørnet overfor drev Alfred
Johannsen i mange år forretningen Magasin du Nord. Foran H. Clausens møbel- og møbelpolsterforretning står hans
varevogn, som jeg ikke kan genkende, men det kunne ligne en lokal karetmagers konvertering af en personbil til en
varebil. En 4-dørs BMW 326 (1936-41) er parkeret ved siden af, og foran HOTEL GRAASTEN holder en lille LLOYD LP
300 “Leukoplastbomber” fra 1950-52, en FORD (KÖLN?) Y 1933-35 - og så ligner bilen i baggrunden til forveksling en
BUICK FIVE-PASSENGER FOUR-DOOR TOURING SEDAN with TRUNK BACK MODEL 41 fra 1938. Billedet må
således være taget allerførst i 1950'erne.

HOTEL GRAASTEN, Torvet nr. 2, i Dronningens sommerresidensby, blev nedlagt i 1989 og overtaget af Sparekassen
Sønderjylland, som i 1993 fusionerede med Sydbank. Siden 2002 har Sydbank Private Banking International haft til
huse i den fredede bygning, der fremtræder smukt vedligeholdt med uændret ydre. Rejsestalden blev nedbrudt i
1970'erne. Møbelhandler Clausens 2 huse, Torvet nr. 4 & 6 blev nedbrudt i 2004 for at give plads til et nyt Fakta
supermarked. I tårnhuset på hjørnet i baggrunden er der i dag en Matas forretning. Tårnet er fjernet og har givet plads til
en lille tagterrasse med en gevaldig svunget overdækning. Torvet er blevet til en sivegade med lidt parkering, afgrænset
med de sædvanlige pullerter. En ikke helt ny SEAT IBIZA passerer en parkeret FORD KA af forrige model, en MGB
Roadster fra 1960'erne og forrest en ret sjælden LOTUS ELITE fra midten af 1970'erne.
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Vestjysk Motorveteran
William Pohlmann
Østparken 51
6840 Oksbøl

