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

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 januar,
marts, maj, juli, september og november.
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. i de pågældende måneder.
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NYE MEDLEMMER
156 Knud Erik Østergård Hansen

6715 Esbjerg N.

AKTIVITETSKALENDER:
16. januar

19.30 i klublokalet VMK: Billed- og ﬁlmaften. Emnet er
noget historisk/motorsportsligt…

6. februar

19.30 i klublokalet VMK: Ordinært klubmøde.

20. februar

19.30 i klublokalet VMK: Billed- og ﬁlmaften. Svend
Møller har været på motorcykel rundt omkring på
Madagascar, viser masser af billeder og fortæller
derom. Spændende - fremmedartet !!!

5. marts

19.30 i Klublokalet: VMK Generalforsamling.

9. maj:

VMK ESBJERG VETERANLØB. Program følger.

5. juni:

VMK National Køredag 2020 - en picnictur med
madpakken. Program følger.

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
Pia Jørgensen, Nymindegabvej 121, 6855 Outrup, tlf. 21661217
mail: kasserer@vmklub.dk

Forsidebilledet:
2 ældre, potente englændere. foto: Axel Hesel.

VMK's HJEMMESIDE: www.vmklub.dk
Facebook: VMK - Vestjysk Motorveteran Klub
FORMÅL: At fremme interessen for køretøjer af teknisk-historisk
interesse.
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ORGANISATION:
VMK er tilsluttet Motor-historisk Samråd, som er en
hovedorganisation for tilsluttede foreninger, og bl.a. på disses
vegne forhandler med diverse myndigheder.

Deadline til næste VMK blad er 1. marts 2020
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INDKALDELSE
GENERALFORSAMLING
Vestjysk Motorveteran Klub
INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING
torsdag d. 5. MARTS kl. 19.30 i Gjesing Fritidscenter
DAGSORDEN:
1.

Valg af dirigent.

2.

Formandens beretning.

3.

Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

4.

Indkomne forslag:
Foranlediget af pengeinstitutters skærpede kontrol foreslår bestyrelsen en tilføjelse til
vedtægternes § 4:
Foreningens regnskab følger kalenderåret fra 1. januar 31.december.
Revisionspåtegnet regnskab optages i VMK NYT, januar-udgaven, forud for årets
generalforsamling.
Kassereren har udleveret et hævekort til foreningskontoen, ligeledes må kassereren
anvende netbank, henvende sig personligt i banken, og hvad der er nødvendigt for at
kunne udføre hvervet som kasserer for VMK.

5.

Valg af bestyrelsesmedlemmer, herunder suppleant jfr. vedtægternes § 5.
På valg er:
Jørgen Lind
nuv. formand
modtager valg
Pia Jørgensen
nuv. best. medl.
modtager valg
Brian Sten Jensen
nuv. best. medl.
modtager valg
Johannes Frandsen
nuv. suppleant
modtager valg

6.

Valg af revisor og revisorsuppleant
På valg er:
William Pohlmann, nuv. revisor
Kjeld Kristensen, nuv. revisorsuppleant

7.

Fremlæggelse af næste års budget og fastsættelse af kontingent.

8.

Eventuelt.

Forslag fra medlemmer optages på dagsorden, såfremt de er formanden i hænde senest 10 dage
før generalforsamlingen.
Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved et mindre traktement.
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VEDTÆGTER
REGNSKABER

§ 4. Regnskabet.

Vedtægter.

Foreningens regnskab følger kalenderåret fra 1. januar 31.december.
Revisionspåtegnet regnskab optages i VMK NYT, januar-udgaven, forud
for årets generalforsamling.
Kassereren har udleveret et hævekort til foreningskontoen, ligeledes må
kassereren anvende netbank, henvende sig personligt i banken, og hvad
der er nødvendigt for at kunne udføre hvervet som kasserer for VMK.

Gældende fra den 5. marts 2020

Her er kun vist vedtægternes forside samt den ændrede § 4 - de øvrige § og sider er uændrede.
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SÅ TA'R VI FAT
- så ta’r vi fat på det nye år 2020.
Med dette billede af - nej, IKKE Finn Steppings RILEY ELF, men den
næsten identiske søstermodel WOLSELEY HORNET - og en Vardehistorie fra ‘gamle ‘dage’ lægger vi ud med en lidt forsinket julehilsen,
og med et så friskt som muligt ønske om et GODT NYTÅR !
Vi håber, at rigtig mange vil få glæde af medlemsskabet i VESTJYSK
MOTORVETERAN KLUB gennem de forskellige arrangementer (løb,
ture, udﬂugter, foredrag) og tilbud (klubmøder, biblioteket, VMK NYT)
som vi i fællesskab stiller på benene/hjulene - HUSK kontingentet!
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JULESJOV OG -HYGGE
torsdag d. 5. december

Som årets sidste arrangement holdt VMK den traditionelle juleafslutning på den
traditionelle måde med æbleskiver og gløgg, De seneste år er det også blevet
en tradition, at vi serverer 0%-alkoholfri gløgg - vi er vel en motorklub, og vi ved,
at næsten alle deltagere skal køre hjem igen.
Mellem 50 og 60 medlemmer
med eller uden pårørende var
mødt op, så der var næsten fyldt
op ved de dækkede borde. Det
gjorde et ganske godt indhug i de indkøbte varer, hvilket også var
hensigten, men der blev dog ikke spist/drukket helt op. Det er ikke
altid let at dimensionere, men hellere for meget end for lidt…
Da anretterbordet var ryddet, kom spillepladerne frem. Også ifølge
traditionen udfylder man felterne med selvvalgte numre mellem 1
og 75, hvor det valgte tal kun må være én gang på hver plade. Der
er så banko for 1 række vandret, igen for 2 rækker vandret og til
sidst for hele pladen. Vi havde ikke lige taget i betragtning, at ﬂere
kunne have banko samtidigt - men det kunne de og det havde de,
så vi måtte improvisere lidt hastigt med præmierne.
Med lotteriet havde vi fået det problem, at vi til udtrækningen af
numre skulle have nye brikker med numre op til 100 - og så kunne
man kun få op til 90. Derfor måtte vi ombytte lodder med numre
91-100. Lidt besværligt, men vi må så se, om udvalget af brikker i
butikkerne er bedre til næste år, eller om vi kan ﬁnde en anden
bedre og hurtigere løsning?
Til trods for ovennævnte problemer, som nødigt skulle blive en ny
tradition for os, havde vi en rigtig hyggelig aften med mange glade
deltagere.
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FOLE 2019

tekst & fotos: Eli M.

Jo,

vi har da lagt mærke til
at Eli er kommet hjem igen fra
Knallerttræffet i Fole, men han
er vist endnu ikke kommet sig
over gensynet med sin første/
eneste/sidste knallert, en REX
2 gear - eller i det mindste en
mage til!
Min mc ville til Fole. Når man
kommer op i min alder, har
man jo kun resten af livet
tilbage, så jeg lod mig overtale.
Det var tid at give slip, og
snuppe en bid af sydvestjylland, for der var træf hos
Fole veteranknallertklub. Der
var fremmødt 1280 knallerter i
alle tænkelige modeller. Der
var rullefelt: 117 km/t var vist
det højest målte, der var
kapkørsel, og et kæmpetelt
med forplejning og
salg af lodsedler til de
ﬂotte gevinster: 2
gennem-restaurerede
ﬂunkende ﬁne
knallerter. Festligt,
folkeligt og fornøjeligt.
Jaamen, det var en
god dag, nok at
snakke om og med: 4
fra VMKLUB, og et
par tusinde andre.
Dryssede til slut
hjemad til frikadeller
med spidskål og nye
k a r t o ﬂ e r, k o l d s k å l
med is, jordbær og
kammerjunkere.
2 søde lodseddelsælgere i hjemmelavede Tshirts

Ku da got vær at vi sku sæj mojn te Fole igen
te næst’ år!
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STØT VORES ANNONCØRER
DE STØTTER OS

AUTODELE - VÆRKTØJ
AUTOKØLERE
AUTODELE - VÆRKTØJ
AUTOKØLERE

GRINDSTED BREMSE- &
KOBLINGSSERVICE ApS
Granly Gruppen A/S
Målerhusvej 2 · DK-6700 Esbjerg
Tlf.: +45 7610 5858 · Fax: +45 7545 1155
mail: info@granly.dk · www.granly.dk
CVR-No. 11402305 · Sydbank No. 7701-0002454427
IBAN No DK8577010002454427 · Swift Code SYBKDK22
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Vestergade 114. 7200 Grindsted

75322
322
tlf. tlf.
75 322

322

www.grindsted-bk.dk
www.grindsted-bk.dk
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NORTON 1
Om Axels

tekst: Jørgen Lind - fotos: Axel Hesel, Jørgen Lind
samt fra div. gl. bøger, blade og nettet.

- og alle de andre…
Hvad er en Norton motorcykel?
Ja, næsten alt mellem disse udgaver:
En Norton 1907 model med en 2 cyl.
Peugeot V motor - den første vinder af Isle
of Man TT i 1907 - og et par af de nyeste
Norton Atlas Ranger og Nomad 650 cc.
I venstre side vises nogle af de mange
Norton modeller ind imellem, og her følger
Nortons lange historie i kortest mulige træk:
Norton blev grundlagt i 1898 af James Lansdowne Norton (1869-1925) i
Birmingham, der begyndte som fabrikant af ﬁttings og andre dele til to-hjulere.
I 1902 begyndte ﬁrmaet så selv at lave motorcykler med motorer fra franske og
schweiziske fabrikker, De første motorer af eget fabrikat blev fremstillet i 1907, men
var først tilgængelige på markedet fra 1908. Det var 3,5 HP (490 cc) og Big 4
(633cc), som blev grundlaget for en lang række sideventilede 1-cyl. motorer, som
produceredes med få ændringer helt op til slutningen af 1950'erne.
I 1913 gik ﬁrmaet ned, men den største kreditor, R.T. Shelley & Co., greb ind og
reddede det. Kort efter blev Norton Motors Ltd dannet under ledelse af James
Norton og Bob Shelley. Shelleys svoger var tuneren Dan O'Donovan, og han satte
et betydeligt antal rekorder på Norton i april og juli 1914. Disse rekorder stod stadig,
da produktionen blev genoptaget efter krigen 1914-18.
Norton fortsatte produktionen af 3,5 HP og Big 4 singler langt ind i krigen, men efter
d. 15. november 1916 måtte der ikke fremstilles motorcykler eller biler uden særlig
tilladelse. På dette tidspunkt var de ﬂeste motorcykelﬁrmaer allerede i
krigsproduktion.
I februar 1918 erklærede Mr. Norton, at han forventede tre efterkrigsmodeller: En
3,5 HP 490 cc TT med bæltedrev, en model med en neddroslet TT-motor, og en
anden med Big 4-motoren til meget tungt solo- eller sidevognsbrug, begge
sidstnævnte med tre-trins gearkasse og kædedrev. Og i maj 1918 meddelte Mr.
Norton i en annonce, at 'Ministeriet tager hele vores nuværende produktion, men vi
har en venteliste’.
Norton genoptog leverancerne af civile motorcykler i april 1919 med modeller til
motorcyklister, der nød ‘pålideligheden og ydeevnen af lang-slags 1-cyl. motorer
med separate gearkasser’
Også racing blev genoptaget, og i 1924 kom den første sejr i Isle of Man - IoM Senior TT med en gennemsnitshastighed på over 60 mph = 96 km/t!
J.L. Norton døde i 1925, kun 56 år gammel, men han nåede at se sine motorcykler
vinde Senior og sidevogns TT'er i 1924 med 500 cc Model 18, Nortons første 1-cyl.
topventilede. Norton vandt Isle of Man TT ti gange, indtil de trak sig tilbage fra
racing igen i 1939.
Walter Moore designede CS1-motoren i 1927. Den var det første design med OHC
- overliggende knastaksel - dog baseret på ES2-stødstangsmotoren. Moore blev
udlejet til tyske NSU i 1930, hvorefter Arthur Carroll designede en helt ny OHCmotor, der blev grundlaget for alle senere OHC- og DOHC Norton-singler.
Norton Racinglegenden fortsatte i 1930’erne og af ni IoM Senior
TT'er (500 cc) mellem 1931 og 1939 vandt Norton de syv.
Efter et udbud i 1935 begyndte Norton igen at fremstille
militærmotorcykler i 1936, hvor en modiﬁceret Norton model
16H slog konkurrenterne. Fra 900 stk. i 1936 til 2000 stk. i
1937 var Norton forud for konkurrencen, da krigen truede.
Mellem 1937 og 1945 var næsten en fjerdedel (over 100.000)
af alle britiske militære motorcykler Norton.
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NORTON 2
Norton vendte tilbage til civil produktion efter krigen og øgede gradvist sortimentet.
Den twin-cylindrede Norton Dominator Model 7 var en vigtig nyhed i 1949.
Isle of Man Senior TT-succes’en fortsatte efter krigen, hvor Norton vandt hvert år fra
1947 til 1954, men man måtte kæmpe hårdt for at genvinde sin racedominans fra
før 2. verdenskrig, da 1-cyl. maskinen ﬁk hård konkurrence fra de italienske multicylindrede maskiner og fra AJS fra England. I racersæsonen 1949,
verdensmesterskabets første år, tog Norton kun femtepladsen, mens AJS vandt.
Featherbed-rammen, som var udviklet til Norton af McCandless-brødrene fra
Belfast i januar 1950, blev brugt i den legendariske Manx Norton.
I 1951 kom Norton Dominator på eksportmarkederne som Model 88 med
Featherbed-rammen. Rammen blev med tiden den almindelige i produktionen og
fremstilledes i varianter til andre modeller, inklusive OHV-1 cyl. maskinerne.
Racersucces’en blev overført til gaden
gennem café-racere. Nogen brugte
Featherbed-rammen med en anden
motor og ﬁk en hybridmaskine med det
bedste fra begge. De mest kendte af
disse var Triton med Triumph motor og
Norbstar med BSA Goldstar-motor.
Måske var det racersuccesen, der bragte Norton i økonomiske vanskeligheder.
Reynolds kunne ikke følge med til at fremstille så mange Featherbed-rammer som
ønsket, og kunderne mistede interessen for maskiner med de ældre rammer.
I 1953 solgtes Norton så til Associated Motorcycles (AMC), der i forvejen ejede
mærkerne AJS, Matchless, Francis-Barnett og James . I september 1955
lanceredes 600 cc Dominator 99, og en 650 cc Norton Manxman blev lanceret i
1960 alene til det amerikanske marked. I 1961 dukkede Norton 650SS op på det
britiske marked og senere en 750 Norton Atlas, der blev kendt for sine vibrationer.
Flere varianter fulgte, men jo kraftigere motorer - des ﬂere vibrationer.
Norton-fabrikken i Birmingham lukkede i 1962, og produktionen blev ﬂyttet til AMCs
Woolwich-fabrik i London. Under AMC-ejerskabet blev der udviklet en forbedret
version af Norton-gearkassen, der også skulle bruges på de større AJS, Matchless
og Norton modeller.
Sejren på Isle of Man i 1907 blev indledningen til Nortons lange racerhistorie, og
selv om Norton igen trak sig ud af Grand Prix racing i 1954, fortsatte racerbutikken
på Bracebridge Street indtil 1962. De sidste Norton Manx blev solgt i 1963. Norton
Manx’erne modellerne var simpelthen blevet en grundpille i TT-løb, og den lever
faktisk videre i historiske race den dag i dag.
Konkurrencen fra japanske producenter kombineret med et hurtigt faldende
hjemmemarked drev hele den britiske motorcykelindustri i knæ. I 1966 var AMC
insolvent, men genopstod nu som Norton-Villiers - en del af Manganese Bronze
Holdings Ltd. I stedet for at skifte den vibrerende motor, skiftede man rammen og
indbyggede motoren isolastisk. Norton Commando 750 var resultatet,
I november 1967 blev denne prototype vist på Earls Court Show i London og
Commando’en kom som produktionsmodel i 1968. Dens design og det innovative
isolastiske ophæng af den kraftfulde motor tiltalte køberne, så Commando overgik
hurtigt de moderne Triumph og BSA twins.
‘Combat’-motoren fulgte i januar 1972 med en dobbelte rullelejer, 10:1 kompression
og 65 hk (48 kW) ved 6.500 o / min.
Commando blev udbudt i forskellige udgaver: standard gademodel, en pseudoscrambler og en Interstate som en tourer. Elektrisk start blev indført på Mark III i
1974. Salget var respektabelt, men virksomheden led alligevel økonomisk og blev
insolvent i 1975 - igen.
BSA, der tidligere var sluttet sammen med Triumph, kæmpede også med
økonomiske problemer, men ﬁk i 1972 hjælp af den britiske regering på betingelse
af, at den fusionerede med Norton-Villiers. I 1973 blev så det nye Norton Villiers
Triumph (NVT) dannet. Hjælpen blev trukket tilbage igen i 1974, men en nydannet
britisk labourregering gendannede hjælpen som en ‘respirator’ for NVT.
Trods stigende tab blev 828 Roadster, Mark 2 Hi Rider, JPN Replica og Mark 2a
Interstate lanceret i 1974. Året efter reducerede man dog ned til kun to modeller:
Mark 3 Interstate og Roadster, men så slukkede den britiske regering atter for
‘respiratoren’, krævede tilbagebetaling af sit lån og nægtede eksportkreditter.
Produktionen af de to modeller, der stadig var på programmet, sluttede dermed.
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NORTON 3
I 1980'erne gennemgik virksomheden ﬂere inkarnationer. Mærket blev re-lanceret i
en ambitiøs skala. En Norton Classic med 2-rotor wankelmotor i en BSA A65ramme ﬁk i 1987 en vis succes, men blev kun bygget i 100 eksemplarer, og derefter
skrinlagt. Efter forskellige andre forsøg solgtes virksomheden i 1993 til det
canadiske ﬁrma Wildrose Ventures, som dannede Norton Motors Ltd. Ejerskabet
måtte allerede i 1994 vende tilbage til Aquilini Investments - investoren i købet.
I 1996 blev servicesiden lukket og overgik til fremstilling af komponenter til ﬂy.
I slutningen af 1990'erne ville Kenny Dreer fra Oregon gendanne, opgradere og
producere Commando, og i begyndelsen af 2000'erne gik en serieproduktion af
Norton 961 Commando i gang, men driften indstilledes igen i 2006.
Efter femten år med amerikansk ejerskab blev Norton-mærket sikret af den britiske
forretningsmand Stuart Garner, der var ejer af Norton Racing Ltd. Han ﬂyttede
Norton til en ny fabrik i Donington Park i 2008. Den første Commando 961 SE blev
leveret i 2010. I august 2011 annoncerede den britiske minister Vince Cable, at
regeringen garanterede et banklån på 7,5 millioner pund til Norton for at fremme
deres eksportsalg, der ville give Norton mulighed for at fordoble den årlige
produktion fra 500 til 1.000 maskiner.
I 2012 var Norton tilbage i TT, og efter lovende resultater i 2013 så fremtiden lys ud.
Status i december 2019 er, at der er (mindst) 4 Norton modeller på markedet:
V4 RR, Dominator, Commando 961 Café Racer og Commando 961 Sport
- så vidt jeg kan udrede det af fabrikkens hjemmeside. Man kommer nok ikke til at
møde dem ret mange andre steder end dér…
Efter et kig i Nortons lange og til tider indviklede historie, kommer vi nu omsider til
det, som denne artikel egentlig handler om, nemlig Axels Norton Commando.
Spoler vi endnu længere tilbage ser vi, at Axel som
ung kørte motorcykel. Men efter en længere pause kone, børn, hus, bil, ﬁrma - kom han igen på de 2hjulede i 1995.
Det skete med købet af en Triumph Bonneville P
årgang 1970 - P står for Police. Måske så den
sådan ud, mens den endnu var i tjeneste ved
politiet i England, hvorfra den var købt?
Denne motorcykel var i virkeligheden en
T120 650 cc, som senere ﬁk installeret
en 1973 T140 744 cc topventilet 360graders parallel-twin stødstangsmotor, der
ydede 49 hk (37 kW) ved 6.500 o / min.
Axel har selv restaureret den og ﬁk et
rigtig godt resultat ud af sit arbejde. Det
skal nu tilføjes, at han var godt i vanen
med at restaurere ‘gamle englændere’, da
han forinden havde øvet sig med en
ganske omfattende restaurering af en
MGB GT 1967.
Triumph’en var rigtig ﬁn og kørte godt.
Omkring år 2000 ﬁk den selskab af en
Norton Commando 750 fra 1971, men
efter nogle år sammen, blev den solgt
videre, og Commando 750’eren var så
en tid derefter Axel’s eneste 2-hjuler.

Da Axel købte denne sorte Commando
750, var den også et projekt. Det tog ham
et års tid at få den kørende i den stand,
som han ønskede den skulle have.

Side - 11 -

Nr. 315 januar 2020

NORTON 4
En Norton Commando er en rigtig traditionel klassisk engelsk motorcykel fra
Norton-Villiers perioden. Motoren er baseret på Edward Turner’s Triumph Speed
Twin design fra 1938. Det er en 4-takts parallel twin topventilet stødstangs 745 cc
motor med 2 ventiler pr. cylinder, der yder 60 HP (43,8 kW) ved 6800 o/min., har en
4-trins gearkasse og vægten er 195 kg køreklar Tophastigheden opgives til 170 km/
t, Kompressionen er 9,0 :1, hvilket gør, at den ikke bare lige er til at træde i gang.
Vibrationerne fra denne motortype var
steget i takt med volumen, og for at
undgå at de forplantede sig, blev
motoren, gearkassen og svingarmsenheden boltet sammen og isoleret fra
rammen ved hjælp af det omtalte
isolastiske ophængnings-system, som
endda kan ﬁnjusteres med shims: for lidt
spil bringer vibrationerne tilbage, og for
meget giver dårlige køreegenskaber. Det
forreste isolastiske ophæng ses her som
et tykt, sort rørstykke med gummibøsninger på tværs mellem forbenene i
det dobbelte rørstel.
Axel har døjet med dårlige knæ, Han ﬁk så nye,
ikke-isolastiske monteret, men 750’eren var for
hård for dem at starte. I 2010 så han sig derfor
om efter en nyere model med el-start, og det blev
en Commando 850, der så ud til at være OK. Det
var den sådan set også. Dog vidste han, at
startmotoren manglede, men ikke at alle de
tilhørende indvendige tandhjul også var væk. Det
blev ordnet, men motorcyklen kørte ikke helt som
den burde. Efter kort tids kørsel, kom der noget
mærkeligt slam i karburatorerne. Det viste sig at
stamme fra en coating af tanken, som desværre
ikke kunne tåle den moderne benzin og gik i
opløsning. En glasblæsning af tanken ﬁk for højt
tryk, så den revnede. Det kostede ikke bare en ny
tank, men også et nyt sæde, nye sidedæksler og
sølv-lakering. Kvart-kåben er fra en BMW, men
passer bedre end Nortons. Efter lidt ‘bytten om’
med dele, blev 750’eren solgt. Axel har nu fået sig
lige præcist den Norton Commando 850, der
kører som den skal og bare passer ham så godt.
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FÆRDSELSTAVLER 1932
< JA, hele rækken til venstre er alle de færdselstavler - vejvisere
dog ikke vist - som man kunne klare sig med i 1932. Set i et
D.D.P.A. Danmarkskort for Jylland og Øerne, udgaven fra 1937.
Siden er der kommet helt utroligt mange nye tavler til, i takt med
at traﬁkken er øget og at gader og veje er udbyggede. Men er der
stadig nogle af de gamle tavler, der har overlevet i sin oprindelige
form i de små 90 år, der er gået? Ja, kig her:

Al Indkørsel
forbudt
er i dag uden
tekst, kun med
den hvide bjælke.

Al færdsel med
Motorkøretøjer
forbudt er synliggjort med en streg
over en bil og en
motorcykel.

Signalerne for enkelt- og
ﬂersporet bane er uændrede
uanset blinklys og bomme.

Parkering forbudt har fået
en rød, diagonal streg
mens P-skiltet er blevet en
ﬁrkantet oplysningstavle
-i varianter.
For gående er
også ‘gået’
fra tekst til
symbol.

Rundkørsel var der noget galt
med den gamle
gamle ‘snegl’ ?
Den var nu sjovere !
Vigepligt for
Hovedvejen
forude - nu
ubetinget
Bevogtet Jernbaneoverskæring nu overkørsel
med bomme.

Angiver
Færdselsretning
vender nu skråt nedad.
Betydningen er vel
den samme.
Angiver at Vejen
er Hovedvej er det samme,
bare i andre
farver.
Korsvejen er
blevet til et
farligt vejkryds vel mindre farligt
end tidligere?
Ubevogtet Jernbaneoverskæring nu overkørsel
uden bomme.
Selve lokomotivet
er kun ganske lidt
moderniseret.
Véd yngre i dag overhovedet,
at tavlen viser et tog?

De øvrige advarslestavler er stort set
uændrede, mens forbuds- og oplysningstavle-familierne er vokset helt kolossalt.
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STØT VORES ANNONCØRER
DE STØTTER OS

SCANNING
PRINTNING
KOPIERING
FOLIEPRINT
LAMINERING
STORFORMAT
BANNERPRINT
WWW.LUMAPRINT.DK • NYGAARDSVEJ 23 • 6700 ESBJERG • +45 75131956
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RIGA
RIGA MOTOR MUSEUM, LATVIA
fotos: Frants Enevoldsen tekst: Frants Enevoldsen & Jørgen Lind

I foråret var vi (Bodil og jeg) på storbyferie i Riga, som ligger i Letland
(Latvia). Ca. 10 km fra byen ligger et Statsdrevet bilmuseum, RIGA
MOTOR MUSEUM, LATVIA, som er opført i 1989 i 3 plan. Vi tog en
bus derud. Man skal huske at få stemplet billetten i bussen, det glemte
jeg og ﬁk bøde på 20 euro. !
Museet er ﬂot indrettet med biler, lastbiler og motorcykler frem til år ca.
1960. Der er naturligvis mange biler og motorcykler fra Sovjet tiden,
som I kan se på billederne.
Der er en del modeller af bildele, hvor man kan se og prøve hvordan
motor, gearkasse og bagtøj virker.
På væggene er der mange steder billeder og ﬁlm.
Der er også et cafeteria med ok mad til fornuftige priser.
Riga er en rigtig hyggelig by at bo og være i, særligt i den gamle
bydel, som vi mest var i. Vi kan godt anbefale en tur der over. Der går
ﬂy direkte fra Billund, og vi boede på hotel i den gamle bydel.
Bodil og Frants - Medlem 209
Frants har ikke tekstet billederne. Var det så ikke oplagt at lave en konkurrence: Gæt hvilket mærke og model?
Som præmie til den, der først gætter alle rigtige - uden at google - kunne VMK godt udlove en billet Riga/retur men det tillader økonomien i vores lille klub desværre ikke! Så prøv selv LOTTO eller lignende, der er nok af dem!
Her kører vi løs med at få plads til ﬂest
mulige af billederne - nogle ukendte,
nogle genkendte, nogle vistnok - men
alle ﬂot udstillet i den særdeles ﬂotte
museumsbygning. Hvor mange gættet ?
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RIGA

VMK NYT 43. årg.

Side - 16 -

RIGA

Side - 17 -

Nr. 315 januar 2020

RIGA

VMK NYT 43. årg.

Side - 18 -

STØT VORES ANNONCØRER
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SVEND MØLLER har fra d. 22.
oktober til d. 4. november været på en
‘SVIPTUR’ t il MADAGASCAR e
in
gruppe på 26. I tropiske temperaturer på
over 30 grader kørte de rundt på øen selvfølgelig på motorcykler. Madagascar,
der er en republik med 22.000.000
indbyggere, ligger 400 km øst for Afrika,
og er med sine 587.040 kvadrat-kilometer
verdens 4. største ø.
Svend har taget rigtig mange billeder på
turen og har udvalgt de bedste til at vise
frem for os i VMK i klublokalet kl. 19.30

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

TORSDAG D. 20. FEBRUAR
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VMK NYT 2019
INDHOLDSFORTEGNELSE
BILER:
FORMAND/BESTYRELSE/KLUBBEN/VMK NYT:
Indholdsfortegnelse VMK NYT 2018
Indkaldelse til generalforsamling 2019
Godt Nytår 2018/2019
Pia Hansen-Schwartz
Vedtægter
Referat fra generalforsamling 2019
Besøg på Oksbøl Kaserne

HØ 21/309
3/309
JL 4/309
JL 4/309
20/309
3/310
21/311

KLUBMØDER/KLUBTURE/LØB/TRÆF:
VMK Billed- og ﬁlmaften - oktober 2018 JL 5/309
Esbjerg Veteranløb 2019
JL 9/311
Klubtur - Oksbøl Kaserne
Eli 3/312
VMK på HO KRO
JL 6/312
Gråsten Oldtimerløb 2019
JL 7/ 312
National - Store køredag
JL 16/312
Klubaften hos SA Bilpleje
JL 20/312
Eksternt klubmøde sept.2019
JL 3/314
Goodwood Revival
JL 5/314
Kongeå Picnic tur
JL 16/314
Historisk Race, Varde Bibliotek
JL 18/314
ARTIKLER / PRIVATE TURE:
Garagesnak
Garagesnak
Garagesnak
Garagesnak
Garagesnak
Garagesnak
Carabage Run 2018
VMK – biblioteket
Tur til Bremen
Munkebjergløbet 2019
ETU Veteranløbet
Karensminde 2019

Eli 7/309
Eli 7/ 310
Eli 18/311
Eli 21/312
Eli 21/313
Eli 20/314
M&Y 12/309
JL 5/310
Frants 7/311
JL13/313
JL17/313
JL 6/314

Næstved Automobilmuseum
Riley Elf
Hot Rod
Mustang
NSU – Eriks NSU’er

JL 8/310
JL 14/310
Eli 15/311
JL 10/312
JL 9/314

MOTORCYKLER:
Honda, Honda…
Min motorcykel – Douglas
Triumph

JL 8/309
HØ 3/311
JL 6/313

BOGANMELDELSER:
MOTO mania10, JOE BAR TEAM
MOTO mania 11
MOTO mania 12, JOE BAR TEAM
Tre seje sønderjyder

JL 19/309
JL 5/312
JL 19/314
JL 20/314

INDBYDELSER:
Pubmøde!
Esbjerg Veteranløb 2019
National - Store køredag
Oksbøl Kaserne/Ho Kro
LATE NIGHT Henne Strand
SA Bilpleje

19/309
21/310
20/311
21/311
21/311
21/311

ØVRIGT STOF:
Bybilleder, Torvet i Esbjerg
JL 22/309
Bybilleder, Perlegade i Sønderborg
JL 22/310
Bybilleder, Torvet i Esbjerg
JL 22/311
Bybilleder, Gram Slotskro
JL 22/312
Bybilleder, Gl. Missionshotel, Sønderborg JL22/313
Bybilleder, Storegade i Esbjerg,
JL 22/314
Hvor var du?
3/313
29.12.2019 / HØ

VMK BIBLIOTEKET
bare vokser og vokser. Vi har endnu
en gang måttet købe ﬂere reoler, og
nu er det sidste gang: Selv efter en
om-møblering er der er ikke plads til
ﬂere! Senest har vi hentet en bilfuld/
kassevis med en del bøger og
gamle udgaver af FDM’s MOTOR,
som vi i forvejen havde mange af,
men som nu er godt suppleret op.
Bibliotekar Kjeld har allerede sat det hele i system, og lige som med andre dubletter, bl.a. af vores eget VMK NYT,
tilbydes medlemmerne frit at tage af de overskydende numre, der lægges ud på et ta’-selv-bord til klubmøderne…
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GARAGESNAK
NYTÅRSFORSÆT: At aﬂevere 2020 godt brugt, at julefedtet skal væk, at færdselstavlerne skal kunnes.
Kampråbet er: VI GØR DET. Hvad er dine planer/forsæt ?? Lad høre.
OLDEBØRNENE har opdaget, at gaverne fra deres mor var pakket ind i det samme papir som dem fra
julemanden. De er begyndt at tvivle på om deres mor eksisterer.
FIK et puslespil. Tror jeg kan samle det hen over vinteren, selv om der står 4-6 år på kassen.
KAREN Søgård, Karensmindes sidste Karen, er død 90 år. Hun er opvokset på gården, hvor hun til det
sidste var aktiv som frivillig hjælper og guide.
ALLEREDE 2. januar startede VMKLUB.DK de brølende tyvere op med klubmøde, hvor vi snakkede om at
vi skal, hvis de gamle køretøjer skal fortsætte med at brøle, huske at tanke 100 oktan. Grunden er, at 95
oktan har fået forøget spritindholdet så meget, som kun nyere køretøjer er godkendt til. Standerne er
mærket. Se efter mærket -5- til de gamle, og -10- til de nyere.
HVAD er ligheden mellem elbil og diarre ??? —— Man er i tvivl om man når hjem.
LADA NIVA kan, efter 42 år på markedet, stadig erhverves. Nyt er: Mere behagelige sæder, 100 ccm større
motor, tågelygter er ﬂyttet ned i forkofanfgeren. Gammelt er: Resten.
FØRST lavede PEUGEOT, 405 modellen, så Iran, og nu begynder Aserbadsjan produktionen. Godt gået af
en 33 årig model, som nu fåes med p-sensorer og hele 2 airbags.
BRUGT papir bør, såvidt muligt, aﬂeveres til genanvendelse. Dog, dette blad kan, hvis du ikke vil gemme
det, læses af mange andre i diverse venteværelser, i klubber, og af familie og venner.
MÅTTEFABRIKKEN.DK laver måtter som passer, til både moderne og gamle biler, til båden, til boligen. og
til meget rimelige priser.
Tilgangen af læserbreve er stabil, nemlig lige omkring nul. Derfor vil vi opfordre alle medlemmer med noget
på hjerte, til at skrive ind, stort som småt har ret.
FØR i tiden, da Harry motor skrev i FDM bladet, var der mange af de der volkevognsﬁtser f.eks: Hvorfor
kan der ikke være 3 elefanter på bagsædet af en VW ? Hvem ved hvorfor.
FORD is best, fuck the rest.
NCBB day !! Forkortelse for: Norton Commando Bing Bang day !! Indtræffer hyppigst efter km 112000.
Dækker i al sin gru over følgerne af een til to brækkede plejlstænger, der hos denne model, (lidt afhængig af
kørestil), ofte perforerer omgivelserne med større effektivitet, end en samurai på overtid.
Medlem nr 85 Eli.

Min MC…
- I hvert nummer af VMK NYT forsøger vi at bringe
en artikel, hvor der fortælles om et medlems køretøj
og der vises masser af billeder af det.
Derfor vil vi også gerne have dit bidrag - ta’ en snak
med Jørgen Lind om det på 20166614 eller send en
mail til formand@vmklub.dk
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POSTKORT
Strandby Plads i Esbjerg - set på et ældre postkort og nu.

ved Jørgen Lind

Strandby Plads i Esbjerg, set fra Helgolandsgade hen over runddelen mod Frodesgade, vel hen mod midten af 1950’erne. Til
højre hjørneejendommen ‘VEJGAARD’ Strandbygade/Strandby Plads/Frodesgade, som er tegnet af arkitekter N.P. Larsen i
1937 mens hjørneejendommen ‘BÆKGAARD’ Frodesgade/Strandby Plads er tegnet af arkitekt Alfred Pelle i 1941. Rundkørslen
må senest være anlagt i forbindelse med det førstnævnte byggeri, og den store ﬂag-mast har åbenbart altid stået midt i - nu
ovenpå ‘gravhøjen’. Den hvide bil i Frodesgade ligner en OPEL KAPITÂN, i den modsatte side holder en sort VW, mens
varevognen, der kører i rundkørslen, kan være en MORRIS OXFORD MO van.

På Strandby Plads mødes 6 gader i et vanskeligt traﬁkknudepunkt. De to markante ejendomme står nærmest uændrede i de
forløbne næsten 80 år siden opførelsen. Et sjældent tilfælde! Man kunne for den sags skyld godt have bygget tilsvarende
etageejendomme på de sidste 4 hjørner og dermed styrket indtrykket af en stor plads, et rigtigt torv - uden ‘gravhøjen’, der
unægteligt stjæler noget af billedet, Ind fra Hjertingvej til venstre kommer en ny KIA NIRO HYBRID, fra Helgolandsgade kører
en 5-7 år gammel OPEL ASTRA SPORTS TOURER ind i rundkørslen, hvor en hvid VW UP kører bag en sort SUZUKI SWIFT.
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Vestjysk Motorveteran
Pia Jørgensen
Nymindegabvej 121
6855 Outrup

