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Følg også med på hjemmesiden www.vmklub.dk
2. august:

kl. 19.30 i Klublokalet. Ordinært klubmøde, VMK.
Svend Møller fortæller...

8. august:

Munkebjergløbet.

13. august:

VMK. Besøg hos SA BILPLEJE i Bryndum.

23. august:

VMK VETERAN-køretur. Vi kører løbsruten - næsten
da - med pauser, hvor posterne skulle have været.
Fælles spisning. Se side 3.

3. september: Ordinært klubmøde m. gæsteforedrag.

Ret til ændringer i programmet forbeholdes.

Følg også med på hjemmesiden www.vmklub.dk,
der kommer de dugfriske nyheder.
HUSK AT:
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mail: kasserer@vmklub.dk

Forsidebilledet:
Brians åbne ALPINE.

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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SÅ KØRER DET LIDT IGEN
Rent køre- og mødemæssigt har det været en stille tid i klublivet, men nu lysner det forude. VMK-bestyrelsen har
haft sit første møde siden generalforsamlingen, og startede med at konstituere sig, hvilket man ikke nåede i marts.
Det medførte dog ingen ændringer: alle blev på sin hidtidige post.
Et af hovedemnerne ved mødet var kommende arrangementer. Køreturen på NATIONAL KØREDAG d. 5. juni er
allerede kørt. Vi har masser af idéer på lager, og ser man i arrangementskalenderen side 2, vil man opdage, at vi er
i fuld gang med at sætte nogle af dem ‘på skinner’.
ESBJERG VETERANLØB 2020 blev i første omgang udskudt på ubestemt tid, men grundet aktuelle corona-regler
har vi måttet opgive at gennemføre det på den måde, som vi plejer. I stedet for kommer dette:

VMK - VETERAN-KØRETUR - SØNDAG D. 23. AUGUST 2020
Vi kører den planlagte løbsrute - næsten da, men lidt kortere - med pauser, hvor posterne med opgaverne skulle
have været. Starten på Torvet i Esbjerg med morgenkaffe og præsentation af køretøjerne springer vi over.
I stedet mødes vi til start på
Den store P-Plads ved BRAMMING HALLEN, IDRÆTSALLE 10, 6740 BRAMMING
(indkørsel til Idrætsalle fra Nørregade).
VMK er vært for VMK-medlemmer m. 1 pårørende ved en fælles spisning med varm buffet midtvejs på
TISET KRO, Kongevej 214, 6510 Gram, kl. 12.30. Drikkevarer for egen regning.
Medbring selv evt. eftermiddagskaffe o.lign. forfriskninger til turen.
Der udleveres 1 rutekort pr. deltagende køretøj, men den detaljerede kørevejledning, opgaver,
pointkort, løbsskilte, mærkeskema samt præmier m.v. er i år sparet væk.
Der er ingen konkurrence, og der er intet arrangement ved afslutning (startsstedet).
Deltagelse er gratis, og bestem selv, hvor langt du/I vil køre med på turen.
TILMELDING til turen sendes pr. e-mail til jlind@esenet.dk eller formand@vmklub.dk
tidligst mandag d. 3. august kl. 12. og senest mandag d. 17. august kl. 12.
BEMÆRK: MAX. antal deltagere til spisninger er 80 personer = de først tilmeldte.
VMK Bestyrelsen.
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2CV AZU
Lige nu sker der ikke det store i klubregi, og uden indkomne indlæg om, hvad folk går og kører og laver,
kommer her: Lidt om min

CITROEN 2 CV AZU, alias min ungdomsbil.

af Eli

Sådan en ungdomsbil skulle jo have lidt spræl. Øjne på hjælmen, forskellige farver, et løst sæde i varekassen,
og en dobbelt sprinklerdyse, på højre side af hjælmen, rettet mod fortovet. Joe, man havde mange sjove
oplevelser i denne bil, både alene og sammen. Træk var der i den, dog mest ved dørene; Men jeg plejede da at
nå over lyskrydsene inden de skiftede.
Sæderne var lette tynde rammer, hvori
hynderne så var spændt ud med elastikker.
Behagelige var de dog alligevel. (måske fordi
jeg var ung). Kælenavne var der nok af:
bølgeblik, gyngehest, gummihøne, presset
citron, studenterjaguar, fransk sardindåse, og
mange ﬂere.
2CV kunne komme frem i al slags terræn.
Affjedringssystemet gjorde, at var man ved at
køre fast, kunne man altid bakke sig ud af det.
Den var gennemtestet, bl.a. ved at den kunne
køre over en pløjemark, med en bakke æg,
uden at nogen af dem gik i stykkerT.eknisk
avanceret var den også: Tandstangsstyring og uafhængig
affjedring på alle ﬁre hjul.
Jeg kørte til toldsyn, og betalte 200 kr i afgift, for at få lov til at
montere sorte plader, plus vinduer i siderne.
Varevogne havde fast tag. Personvogne en kaleche med
indbygget bagrude. Det hele kunne, med en hultang og en
nittetang, skiftes på en halv time. Vinduesviskerne blev trukket
af speedometerkablet, hvilket vil sige at de fulgte bilens
hastighed, lige fra bomstille, hvor man så havde mulighed for,
manuelt, at viske ved at dreje på et håndtag, og til, når bilen
nåede topfart, rasende fart. Hjelmen sad fast med og drejede
omkring en split, lige til at trække ud til siden og af på eet minut.
Forskærmene kunne afmonteres på to minutter med bilens
hjulnøgle. Altså fri adgang til motor, styretøj, gearkasse, bremser
(som sad inde ved gearkassen). Altså blotlagte forvanger, med
kun lygteopstanderen tilbage. Benzinmåleren var en pind, med
streger for hver fem liter, og den skulle dyppes gennem
påfyldningsrøret.
2CV blev solgt fra 1948 til 1990, hvor produktionen stoppede,
nok grundet katalysator/emissionskrav. Topmodellen havde 29
hk. Motorerne varierede fra 375 cc til 602 cc. Sidstnævnte
kunne køre 115 kmt. Vægt 475-575 kg.
Angående sikkerhed, sagdes det, at man kunne cykle lige
gennem den. Den var lige så sikker som de første barnestole,
som bestod af en ganske svag ramme, der bare skulle hænges
over ryglænet. Sikkerhedsbur, airbags, sammentrykkelig
ratstamme, ratpolstring, bjælker i dørene, tokreds bremser,
seler, lamineret og limet frontrude, abs og esp, altsammen ikke
eksisterende. Dog var den foran med indvendigt justerbar
lygtejustering, og for- og bagvanger, som gav sig ved mindre til
moderate sammenstød.
99,9 % af alle 2CV kørere hilste altid pænt, når de i deres
elskede Citroner mødtes på landevejene.
- SÅDAN EN BIL GLEMMER MAN ALDRIG !!!
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MONGOL RALLY

Vi var to knægte, på den gang 25 år, der var klar til
at få en oplevelse for livet. Jeg var mekaniker og
min ven designer.
Jeg havde nogle år før hørt om nogle andre
danskere, der deltog i et velgørenheds løb ved navn
Mongol-Rally. Jeg foreslog om det ikke var noget vi
skulle give os i kast med. Det skulle vi selvfølgelig,
og der blev udfyldt en tilmeldingsblanket og indbetalt
et start gebyr.
Det store spørgsmål kom så: bilen måtte maksimal
mære 1000cc og skulle helst være af lidt ældre
dato. Hvilken bil skulle vi vælge? Jeg var på udkik
efter noget fransk, da jeg nu var udlært på et
Peugeot værksted og kommer fra en frankoﬁl familie.
Min ven, Kenneth, og min far kunne dog hurtige enige om, at mit gamle 2CV projekt ville være perfekt til den tur.
Kenneth er jo designer og mente at 2CV’en ville være god nok. Mest fordi det ville være sjovt og der ville være lidt
mere opmærksomhed omkring den end en Peugeot 106. Min far var af den holdning, at jo mindre der er af udstyr,
jo mindre er der, der kan gå i stykker. ”Less is more” som man siger.
Da mine argumenter var fattige, var der jo ikke andet at gøre end at få min gamle 2CV 6 Club klar til syn. Det blev
til en regning på 25 kilo til div. Karosseri -og reserve dele, for ikke at nævne de 300 timer med CO2 svejseren, der
skulle til at gøre den syns klar. Langt om længe blev den synet, og vi var klar til at drage mod startlinjen på
Goodwood Motor Circuit i Sydengland. Med lokale vestjyske sponsor penge i ryggen, en organisation til at støtte
og et Russisk visum i 11. time, var vi klar til at sparke Cecilia, min nu friske 2CV, op på 120 og afsted med den
tyske autobahn.
Cecilia, en 2CV 6 Club fra 1985 - opkaldt efter Simon and Garfunkels
sang. Med frisk jern i de nederste 20 cm, chassisramme -og
svingarme forstærket, safarikofanger, projektører og div. andre
forbedringer burde hun nok at kunne klare en smut tur på tværs af
Europa og Asien på 16.000 km. Da en 2CV kører service interval på
10.000 km skulle der for uden reservedele også pakkes servicedele.
motor- og gearolie, ﬁlter og et sæt søgerblade til ventil justering. Det
eneste nye der blev monteret i motorrummet var elektronisk tænding
og en ny oliekøler, så i bagagerummet lå der tændspole,
benzinpumpe, et slidt koblingsnav med leje, ved siden af den 60 L
store ekstra tank, for hvor meget rækker 24L benzin i Mongoliet?
Vi nåede til Goodwood, ﬁk de sidste klistermærker sat på bilen og afsted det gik,
tilbage mod fastlandet. Uden GPS og med et Gyldendals Europa kort kunne vi nok
klare os diagonalt igennem Europa fra Calais til Istanbul, hvor et digitalt kort, uden
ruteviser skulle klare resten af vejen. Med 5 uger på vejen og 8 timer i snit om
dagen med kørsel bliver underlaget og asfalt hurtigt til en religion for os. Jo, vist har
tyskerne styr på deres vejnet, men det skulle vise sig, at de tyrkiske asfaltarbejdere
ﬁk en særlig plads i vores hjerter. Det vi oplevede imens vi kørte igennem Tyrkiet,
på det lange led, var ren køre glæde. Perfekt,
støjsvag og kulsort asfalt i verdensklasse, noget vi
kom så grueligt til at savne senere på vores tur. I
takt med temperaturer, der bevægede sig fra 20 til
50 grader, og tæt traﬁk samt kørselsmønstre de
ﬂeste danskere ville forkaste, begyndte der at
komme lidt små-problemer med den kære Cecilia.
Kombinationen af et gasspjæld, der hænger i åben
tilstand og et koblingsleje, der ikke kører så godt
længere, ﬁk usunde lyde til at opstå i gearkassen.
Det måtte vi få gjort noget ved. Vi ﬁk lov til at låne
tre parkeringspladser i P-kælderen under et hotel
centralt i Teheran. Da kilometertælleren også havde
bevæget sig fra 76.000 km til 86.000 km blev det til
en stor omgang i det ny indrettet hotel værksted. På
dagens jobliste stod der:
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MONGOL RALLY
Udskiftning af koblingsleje.
Kontrol om noget kunne gøres ved gasspjældsakslen.
Udskiftning af gearolie.
Udskiftning af motorolie og ﬁlter.
Justering af ventiler.
Alm. gennemgang af mekanikken og undervognen.
Og sidst, men ikke mindst, smøring af styrbolte, svingarme og
trækaksler.
Fra først på formiddagen og til sent på aftenen kom vi igennem vores lange liste, under
skarpt opsyn af diverse hotelpersonale og restaurantansatte i omgivelserne af helt nye
licens bygget Peugeot 405’er med 406 facelift. Vores iranske observatører så noget
undrende på, da den lille bil gik fra at fylde en bås til tre - og tilbage til én på 12 timer.
Efter endt arbejde og lidt at spise, kunne vi igen trille ud i den mørke og meget varme
Iranske nat for at ﬁnde et egnet overnatningssted. Foruden en senere udskiftning af
benzinpumpen i 2600 meters højde og et par punkteringer kørte Cecilia upåklageligt igen.
En snedig indretning af bagenden, med anderumpen
en stor hattehylde i spånplade og nøje udtænkt
sammenpakning af habengut, kunne vi gå fra 29 HKs
køreglæde til en et værelses på 3m2 på 10 min. Det
var langt fra luksus, men bestemt brugbart.
Hotelovernatning havde vi en 10-12 stykker af når
ryggen skulle forkæles og ﬂodvand ikke længer kunne
hamle op med duften af mand.
Efter at vi forlod Europa skete der en markant ændring
af begrebet frihed og det stadige af udvikling landet
var kommet til. Iran har de mest gæstfrie indbyggere
og et styre, der repræsentere det modsatte, men dog
et rimelig moderne samfund.

De næste lande var ”stan” lande, Turkmenistan,
Usbekistan, Kirgisistan m.m. hvor folk er undertrykte,
fattige og på mange punkter umoderne, hvad angår
miljø, teknologi og infrastruktur. Ingen mobil datasignal
og på internettet var der ikke adgang til vestlige
sociale medier. Det var først i Kasakhstan at friheden
til folket begyndte at skinne igennem igen og var
heldigvis der resten af vejen til Mållinjen.
Dernæst kom vi til Rusland, mere præcist Sydsibirien
med i perioder næsten hjemlige landskaber. Inden
målstregen længere mod øst i Rusland skulle vi
igennem Mongoliet, hvor vi vidste, at der ville komme
udfordringer. Asfalt er en meget sjælden brugt
vejbelægning og blot få km efter grænsebygningen
stoppede den. De næste mange hundrede km var af
grusvej. En dansk grusvej ville egentlig nok blive
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MONGOL RALLY
fornærmet over at blive sammenlignet med de
sandveje, vi kørte på i Mongoliet. Gobiørkenen
havde blot fået et enkelt skrab med en vejhøvl og
ellers ikke mere, og når så ørkenen var mere plan
end vejen, kørte man bare ved siden af det
oprindelige spor. Asfalt er kun et gode, der ligger
imellem byskiltene i de 5 største byer, ellers er
det ikke eksisterende. Efter en dag ca. røg
anhængertrækket af og blev doneret til en ukendt
lokal. Vi var så trætte af at the bankede imod
jorden, trods den store frihøjde. Få dage senere
skete så det, der ikke måtte ske, imens det gik så
godt dukkede sten op af sandet. En stor
modbydelig sten blev trukket op af sandet af
Cecilias undervogn. Der kom lyde som ingen
bilejer ønsker at høre, og jeg sagde meget hurtigt
meget grimme ting, som ingen moder ønsker at
hendes barn skulle høre.

Bilen stoppede ad sig selv og jeg sprang ud
og ned på alle ﬁre for at kigge ind under bilen.
Men der var ingen olie at se, lettelsen
begynde at indtræffe. Den store sten havde
bøjet en 6 mm aluminiums dørk plade, som
jeg heldigvis havde monteret under motor og
gear, og havde derfor reddet bundkaret mod
det ellers uundgåelige. Efterfølgende havde
stenen bøjet den vange, hvor håndbremsemekanismen var monteret på og derfor fået
bilen til at stoppe. Med hammer, mejsel og et
par træpinde blev chassisrammen rettet op og
trimmet til brugbar stand igen, og vi kunne
uden de helt store kvaler fortsætte resten af vejen. Et
smut forbi hovedstaden Ulaanbaatar og så til mållinjen i
Ulan-Ude i Rusland.
Denne tur igennem
civilisation og det
mod sa tte , r ig d o m o g
fattigdom, undertrykkelse,
bask og smuk natur samt
situationer med afmagt og
hjælpeløshed ﬁnder man
utrolig meget glæden ved
at bo i Danmark.
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Jeg har uden tvivl udviklet mig personligt, og jeg er blevet et mere
taknemmeligt menneske. Alt den hjælp og gæstfrihed, man møder
undervejs, opvejer mange gange den modstand, man møder fra det
styre, som de lokale selv kæmper imod.
Før og under denne fantastiske tur mødte jeg to slags mennesker,
dem der sagde: En 2CV - det er den perfekte btiill sådan en tur, det
klarer I nemt ! Og så de andre, der sagde: Det går aldrig godt, det
klarer I ikke !
Det tyder jo på, at der er to slags mennesker: Dem, der ved hvad de
snakker om, og dem, der ikke ved hvad de snakker om. Mit forhold til
den lille bil er kun blevet større og den bliver vist aldrig solgt.
Nu vi lige er i gang med 2 CV’er:
TAK til Lasse og Kenneth for lån af denne beretning om MONGOL RALLY i sommeren juli/august 2015 i ord og billeder.
Så kom vi endelig i mål - efter 5 uger og 16.000 km !
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ARNFREDS NSU + BLINK-BLINK
NSU PRINZ 1000 L 1966:
En ﬁn, original og velholdt NSU PRINZ 1000 1966 sælges. Bilen er oprindeligt importeret til
Danmark af fa. Fred. Rasmussen, Odense, solgt til Norge, og igen importeret fra Norge d. 26.3.
2007., og er derfor uden rust. Har kun kørt 63.250 km. 4 cyl. 996 cc med overliggende knastaksel,
43/51 DIN/SAE HK. Motor nr. 782023882 - Stel nr. 6761232. Farve Capri Bleu.
Klargjort på eget værksted - Synet og godkendt uden anmærkninger - Veteransyn 8 år.
Pris kr. 62.000.
Arnfred Nielsen, Degnestien 4, 6760 Ribe. 40428048

BLINK - BLINK - en virkelig oplevelse.
af Jørgen Lind

Et VMK-medlem ville også gerne have været med på
køreturen på National Køredag d. 5. juni. Men som følge
af problemer bilens blinkrelæ, måtte han lade
VETERANEN stå og blive hjemme…
Det ﬁk mig til at tænke på en lille hændelse, som jeg gennemlevede for nogle
år siden, men som jeg ærligt talt ikke er særlig stolt af::
Jeg døjer i almindelighed med at høre blinkrelæet i min SPRITE - midt mellem alle de andre lyde. Og da
kontrollampen ses bedst i mørket, glemmer jeg somme tider at slå blinklyset fra, når jeg har drejet.
Derfor havde jeg købt et helt nyt relæ, som jeg håbede ville tikke så højt, at jeg kunne høre det, også under
kørslen. Bevæbnet med det nye relæ + lommelygte + div. værktøj ﬁk jeg mig med stort besvær møvret ned
mellem rattet og sædepuden, hvorfra jeg kunne operere oppe bag instrumentbrædtet.
Men relæet? Hvad f….. var der blevet af det?
Først da kom jeg i tanke om, at selvfølgelig sidder relæet på torpedoen
ude under motorhjelmen, ovre i venstre side, let tilgængeligt og det
skinner lige i øjnene !
Jeg var kilet så fast i en så akavet stilling, at jeg kun med endnu større
besvær ﬁk mig bakket ud igen.
Ude i motorrummet skiftede jeg så til det nye relæ - og det TIKKEDE
nøjagtigt lige så lavt som det gamle…!
Jeg har så siden hørt, at man kan sætte en slags højttaler på relæet, så
det TIKKER højere. Jeg ﬁk endda et diagram til det af en bekendt, men
har aldrig fået det gjort.
Jo, VETERANERNE - sammen med vores svigtende hukommelse og
manglende behændighed - giver os mange ekstra oplevelser!
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ALPINE, ALPINE…

af Jørgen Lind

Navnet ALPINE leder oftest tankerne hen på noget højt, noget med
bjerge, sne og skisport - noget med Alperne.
Men blandt motor-folk peger navnet ALPINE straks hen på BILER !
Der er for eksempel
de
engelske
SUNBEAM ALPINE
sportsvognsmodeller, der kom i 3
generationer, og så
er der de mere
sjældne franske
ALPINE, der er/var
beslægtet med
RENAULT.
Da alle ALPINE-modellerne er ret lave, er det ikke de høje alpe-bjergtinder, der har stået model til bilernes
formgivning - ‘kun’ til navnet. Men det skyldes, at begge mærker gennem tiderne har gjort sig stærkt bemærket i
forskellige bjerg-rallies netop i Alperne som Österreichische Alpenfahrt, Coupe des Alpes/Alpine Rallye, Kitzbüheler
Alpenrallye, Rallye Monte Carlo og mange ﬂere…
Her på denne og de følgende sider skal vi se og høre mere om de franske ALPINE-biler: RENAULT ALPINE endda hele TO af slagsen, som VMK-medlem Brian Sten Jensen ejer!

Forinden Brian nåede frem til ALPINE’erne var han igennem en OPEL MANTA A, en VAUXHALL CHEVETTE i fuld
rally bemaling (men dog nogenlunde standard), og så blev det til 2 x WARTBURG type 353 med den 3-cyl. totaktsmotor, først en stationcar TOURIST, siden en 4 dørs SEDAN, som han overtog fra sin søster, der ikke kunne
få den solgt. Derefter fulgte en SKODA FAVORIT, en CITROEN PICASSO, igen en SKODA FELICIA og endelig et
par CITROËN BERLINGO. Her er et tilbageblik på alle modellerne, omend det Ikke præcist er de her viste, men
tilsvarende i andre farver.

ALPINEs historie begynder kort efter Den anden Verdenskrig. En ung franskmand ved navn Jean Rédélé
(1922-2007) begyndte at køre i diverse løb - ikke i store, voldsomme racerbiler, men i en RENAULT 4 CV !!!
I RALLYE MONTE-CARLO
1951 kørte Rédélé den lille
bil til en 4. plads i sin klasse
og 44. pladsen ud af de 232
i generalklassementet, der
gennemførte løbet - her i
blandt 15 andre RENAULT
4 CV.
I 1954 fremstillede Rédélé
en ret modiﬁceret udgave af
4 CV med et smukt special-
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karrosseri med planer om licensproduktion i USA. Bilen var udstillet i New York, men kom ikke i produktion. I ﬂere
år kørte den race i USA, men i 2011 lykkedes det familien Rédélé at købe den tilbage til Frankrig.
Kærligheden til 4 CV varede ved. Alle efterfølgende
ALPINE-modeller er på en eller anden måde udledt af 4
CV.
Mellem 1955 & -60 byggede den lille virksomhed i
Dieppe ved kanalkysten i Nordfrankrig, NNV for Paris,
den her t.v. viste ALPINE A106, som Brian har mødt til
træf i Tyskland. Modellen er ret sjælden - kun bygget i
251 eksemplarer. Stadig med 4 CV’s 747 cc/21 HK
motor, dog i versioner med helt op til 38 HK.

A108 modellen med den større 845cc DAUPHINE
motor byggedes i et antal af 236 i mange varianter
mellem 1957 & 1966 - dertil kom et ukendt antal licensbyggede i Brazilien og Spanien. A108 nærmere sig i
formen mere og mere efterfølgeren A110 Berlinette, der
blev præsenteret på Salon de Paris i 1962.

Model A110 kom, da drivlinien fra den nye RENAULT
R8 blev tilgængelig for ALPINE. R8-motorerne fra 956
cc/42 HK til 1296 cc/115 HK blev lagt i fra 1963 til 1971,
derefter R12-motoren fra1289 cc/69 HK over R16/R16
TS-motorer på 1470 cc, 1565 cc, 1605 cc til 1796 cc
med fra 62 HK til den vildeste med 165 HK indtil 1975 i
de små lette rallybiler, der vejede fra 545 til 800 kg.
I 1973 overtog RENAULT aktiemajoriteten i ﬁrmaet.
ALPINE var da kendt for sin store fremgang i rally, og A
110 ﬁk 3. pladser i RALLYE MONTE-CARLO 1969 &
1970, og vandt løbet i 1971 & 1973.
I 1977 kom den sidste Berlinetta-model A110 SX.
I Dieppe blev bygget ca. 7.500 stk. A110, DINA i Mexico
lavede 67 cabriolet og 508 Berlinetta modeller, mens
FASA i Spanien nåede op på 508 stk. 1100, 1300 og
1400 eksemplarer af A110 modellen.
En meget velformet 4-sædet version GT4 blev bygget i
263 eksemplarer i Dieppe mellem 1963 & -71 og 118
stk. under navnet DINALPIN i licens hos DINA i Mexico
mellem 1965 & -74.

De mere ‘moderne tider’ indledtes med model A310, der
blev bygget sideløbende med A110 fra 1971, men
fortsatte alene fra 1977 indtil 1984.
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Bilen blev først vist på Genève Motor Show i 1971. Den nye model kom i 3 forskellige udgaver: A310, A310i og
A310 SX - alle med motorer hentet fra RENAULT 16 og 17 i forskellige udgaver. De første udgaver havde en 4-cyl.
motor og 6 forlygter. Bilen var både større og tungere, men havde færre HK end de samtidige A110.
A310 var opbygget med et glasﬁberkarrosseri
sat på en rørformet stålrygrad. Lige som A110,
blev hele kroppen støbt i et enkelt stykke.
Motoren blev monteret i længderetningen
bagpå og trak på baghjulene gennem en
manuel 5-trins gearkasse. A310 var
arbejdskrævende at bygge, da den var udviklet
til håndværksproduktion i mindre skala - det tog
130 timer at bygge en bil fra start til slut. Mange
dele af A310 kom ikke overraskende fra
R e n a u l t s h yl d e r s o m f o r v e n t e t , m e r e
overraskende er at tandstangen er fra Peugeot
504, mens blinklysene er Simca 1301.
Bortset fra at ALPINE har motoren bag bagakslen, ser jeg mange lighedspunkter med min ex-LOTUS ELITE - her
bare på fransk i stedet for på engelsk. Mon ikke der blev kigget over skulderen - eller Kanalen - fra begge sider?
De 4-cyl. A310 blev produceret i 2340 stk. og blev indstillet samtidig med A110, mens V6 og V6 S modellerne med
PRV-motoren, der nåede op på 9276 stk., fortsatte indtil 1984.
I rmodelrækken når vi nu frem til RENAULT ALPINE V6 GTA - som Brians den røde 2+2 Coupé, der er fra 1987.
Modellen ﬁk et helt nyt karrosseri med tydelige aner til A310, men nu fremstillet automatisk i et compositmateriale,
der er vacuum-støbt i forme (som LOTUS ELITE), hvilket giver en langt bedre ﬁnish og lægger op til storproduktion.
Karrossen er samtidig blevet 8 cm længere, 10 cm bredere og 5 cm højere. Chassis, hjulophæng, bremser og
styretøj er i princippet som A310, men motor/gearkasse er rykket 4 cm frem for bedre vægtfordeling for/bag.

Brian så bilen annonceret i RENULT + ALPINE CLUBBEN, ringede til
ejeren Kim og ﬁk en aftale om at komme og se bilen i Holstebro. Efter en
god lang prøvetur endte snakken om prisen i enighed, og Brian kunne
hente bilen ‘på mandag’. På vejen hjem til Oksbøl sagde Hanne, at hun
ikke troede på, at Kim ville sælge bilen alligevel ?
Men Brian tog glad med toget og blev afhentet af Kim på banegården.
På turen derfra hjem til Kim fortæller han Brian om, hvor tæt på han
havde været på ikke at ville sælge bilen, men da han vidste, at den ville
komme i gode hænder, ﬁk Brian lov til at købe den. Kim havde tanket
bilen op, købt blyerstatning til den - og heller ikke ejerskiftet i en synshal
ﬁk Brian lov til at betale. Der var en lille revne i forruden, men Kim havde
allerede bestilt en udskiftning, så det var en rigtig glad mand, der kørte
hjemad i ALPINEen. Med Kims ord: ‘Det er bare BILEN !’. Og Brian
tilføjer: ‘Det er den bedste mand, som jeg nogensinde har købt en bil af !’
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I ledige stunder på Brians arbejdsplads på Nordsøen dukkede der - igen, igen - et billede op på skærmen af en helt
speciel bil på den tyske internet brugtbil-side mobile.de. Det viste sig senere, at bilens første ejer var død, og hans
børn havde solgt den til næste ejer, som imidlertid var brændt varm på en V8-lyd - som jo heller ikke er at foragte og han ville så afhænde ALPINEen. Efter rigtig mange kig skrev Brian til sælgeren på et gebrokkent tysk, men
heldigvis kunne korrespondancen fortsatte på engelsk. Det endte ud i en aftale om at Brian måtte køre de 450 km
Niedersachsen for at se og prøvekøre vidunderet.
Bilen var ikke ‘bare’ en RENAULT ALPINE V6 GTA TURBO fra 1988 - det er en ægte Wolfgang
Pahnhenrich-konvertering, som er det tætteste på en fabriksgodkendt version. Pahnhenrich er
en RENAULT-forhandler i Tyskland, der i 1980'erne specialiserede sig i tuning og eksotiske
konverteringer. Firmaet havde lavet en cabrio-prototype af V6 GTA som en designundersøgelse
for ALPINE, men fabrikken valgte ikke at sætte den i produktion. Det antages, at der er omkring
10-12 ægte Pahnhenrich-konverteringer, hvoraf omkring 5 eller 6 har den ekstreme 2 meter
brede kropskonvertering, målt over baghjulene - med dækstørrelsen 345x35x15 !
Selve karosseriet er kun lidt bredere end standardmodellen.
Brian og familie kørte hjemad igen, da
en lille fornuftig stemme over den ene
skulder, sagde: ’Der er jo den røde der
hjemme, og man kan jo kun køre i én
ad gangen’.
Tilbage på Nordsøen kiggede Brian
videre på mobile.de, når han havde fri,
og snakkede med en bilinteresseret
kollega om bilen. Brian huskede så
den lille stemme, der over den anden
skulder havde sagt: ‘Det her kan blive
sjovt, når vi har sommer i Danmark’
Dermed endte al snak og kig, og
afgørelsen blev truffen…
Der blev afgivet et bud på bilen, og efter lidt skriveri frem og tilbage, blev
der enighed om pris og overtagelse.
Brian og familie har nu foreløbig haft fantastiske 5 år med bilen. Det er en
god hobby, hvor man møder mange forskellige ligesindede mennesker og
får snakket med dem i klubben, til diverse træf og køreture. Tiden med
bare at gå og pusle om bilerne er også herlig.
Der er ret stor forskel på de 2 biler. Både at køre i, det at køre med tag og
at køre åben. Og lyden af de 160 HK fra ‘sugemotoren’ i den røde er
meget forskellig fra de 200 HK fra turbo-motoren i den blå - men
spørgsmålet er hvilken af dem, der lyder skønnest?
Det er helt tydeligt Brians drømme,
der er gået i opfyldelse med de 2
RENAULT ALPINEer !
Sådan er der heldigvis mange
entusiaster, der har det. Hver med
sit favorit-mærke, ædelt eller billigt,
sjældent eller bare almindeligt - det
er ikke det, der er hovedsagen…
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VMK
ARRANGEMENTER
TRADITIONEN fortsættes:
VMK er igen indbudt til en hyggelig aften torsdag d. 13. august 2020
fra kl. 19.00 hos
SA BILPLEJE, Bryndumvej 200, 6715 Esbjerg N.

Det er ikke et kursus, men en præsentation af, hvad SA BILPLEJE kan præstere
og tilbyde.
Søren demonstrerer nogle af sine produkter + der er små konkurrencer samt
hyggesnak og kaffebord.
Tilmelding nødvendig til Søren senest 11. august på mob. 27418124.
_____________________
Onsdags-sommeraften-træffene ved
HENNE STRAND og LATE NIGHT er i
2020 aﬂyst som ofﬁcielle arrangementer.
Alle ved hvorfor !
Vi håber at genoptage træffene i 2021.
Henne Handelsstandsforening / VMK
_____________________
FØRSTE GANG: Nej! ANDEN GANG: Nej! - NU PRØVER VI, OM IKKE TREDIE GANG
ER LYKKENS GANG:

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
TORSDAG D. 6. AUGUST
Alle VMK-medlemmer med pårørende er velkomne !
VMK NYT 43. årg.
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NATIONAL KØREDAG
National Køredag 5. juni 2020.
tekst og fotos: Jørgen Lind

I disse tider skal sådan nogen som os følge godt
med i, hvad der er tilladt, hvordan og hvorledes, når
vi vil arrangere en fælles køretur.
Da corona-pandemien brød ud, var vi fra starten
nødt til at udsætte alle planlagte arrangementer på
ubestemt tid, og der var der ikke meget udsigt til
nogen fælles køre/picnictur på National Køredag/
Grundlovsdag d. 5. juni i lighed med, som vi plejer at
lave den.
Men ¾ inde i maj havde Mette Frederiksen med de
første lempelser vist, at hvis vi gjorde sådan og
sådan med antallet af deltagere og holdt afstand,
både mellem køretøjer og personer, ville det alligevel
være muligt at gennemføre en køretur indenfor de
tilladte rammer - hvilket en helt enig VMKbestyrelsen så besluttede sig til.
En rute blev skitseret og mulige ‘holdepladser’ på
ruten blev foreslået, med stort hensyn til, at der
kunne forventes at være plads til alle…
Turen blev annonceret på hjemmesiden og på
facebook med mindre end 2 ugers varsel - men uden
forhåndstilmelding. Dog havde vi valgt at indføre
den begrænsning, at indbydelsen kun gjalt for VMKmedlemmer.
Tidligere år har turen også været åbent for ikkemedlemmer, men vi syntes det måtte være nok at
tage ansvar for ‘os selv’.
Derefter kunne vi vente på at dagen oprandt og se,
om nogen ville være med under disse betingelser?

Vejret spiller en stor rolle sådan en dag - især for de åbne.
Da vi vågnede om morgenen, øs-regnede det, men damen i TVvejrudsigten lovede KLASSISK DANSK SOMMERVEJR - og det
var netop sådan vi kunne ønske det. På vej til mødestedet ved
Sæddingcentret ﬁk vi kun ganske få små-dryp på vores nye
forrude, så det lovede godt for dagen. Og vejret blev da også kun
bedre og bedre. Ved starten var der mødt 11 biler - eller måske
rettere 10 ½, for Svend Møller havde byttet NIMBUSen ud med
en SMART - og 2 motorcykler. Senere på ruten sluttede endnu en
motorcykel sig til karavanen, der ikke var længere end vi alle ﬁnt
kunne følges ad - der er jo ingen problemer, mens vi kører…
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Vi kørte alle op ad den vestlige rute over Guldager-Kokspang-Tarphage-Kjelst-Billum-Kærup-Vrøgum-Kærgård og
så, at der var rigtig god plads til alle på den store P-plads i Kærgård Plantage. Der holdt vi ind, der var godt læ og
borde/bænke til alle - uden at sidde for tæt.

Der var kun et par enkelte andre biler på
pladsen, da vi ankom, og vi er ret sikre
på, at det ikke var på grund af os, at de
kørte videre, længe inden vi gjorde det.
Læg så lige mærke til det ﬂotte vejr !
Ifølge kalenderen er det jo først lige
ofﬁcielt blevet sommer, når vi har
passeret 1. juni. Vel var det ikke drønhedt, men i solen var det varmt og ﬁnt.
Den medbragte mad blev fortæret, og
herrerne havde god tid til at ‘sparke
dæk’. Hvad hedder det, som damerne
foretager sig imens?
Efter en god pause blev vi enige om at
køre videre, men da ville min SPRITE
ikke starte. Jeg har nok kørt for meget
med nærlys på, og det var først 3. gang i
år vi kørte i bilen, så batteriet var ikke
kommet helt ud af vinter-hi’et. Et lille
skub, så var den med igen, og vi kørte
først i en sløjfe ind omkring Elipsen ved
Filsø, hvor der i den nye udstillings- og
undervisningsbygning er toiletter med
indbygget fuglekvidder, dernæst i en
sløjfe hen omkring Blåbjerg - Danmarks
højeste klit - hvor der var stor aktivitet af
folk med mountain-bike.
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Turen gik videre op gennem Blåbjerg Plantage,
gennem Houstrup, Lønne og til Gammelgab - et af de
skønneste steder på egnen. Oppe nær Nymindegab
Strand, hvor der er et stort ‘torv’ mellem en mængde
delvist skjulte bunkers, gjorde vi et sidste stop til
eftermiddagskaffen.
Der er så god plads, at vi kunne sidde i små hold med
reglementerede afstande og alligevel opretholde
hyggen og samværet.

Nogen orkede at bestige havklitten for at nyde udsigten
over havet til vest og ‘Æ GAF’ til øst - Maria spænede
endda helt ned til vandkanten…
Der var enighed om at slutte den ofﬁcielle del af turen
der, og man trillede så hver til sit. Alle var velkomne, og
omtrent så mange, som der er plads til på matriklen,
fulgte med til min nye adresse i Lønne for at bese de
beskedne lokaliteter. En udvidelse er på vej!
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Sælges
Gammel original oliepumpe i original stand. 400,- kr.
Henvendelse Harald Mortensen, mobil 2349 0839
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GARAGESNAK
KOLONNEREGLERNE skal vi vist snart have opfrisket, så også jeg,(som kan bruges til at nulstille
hjerneskannere), kan følge med.
LASSE, JENS og PREBEN, tre af de største 2CV-fans jeg kender, har på opfordring, bidraget med hver deres
2CV-stof. Hvem ved, måske, hvis der er interesse for det, kan vi måske lokke et foredrag ud af dem.
ALTERNATIV kørekunst. I 1962 kørte Jean Sunny fra Paris til Sartres, i en Simca 1000- hele vejen (95 km) på to
hjul.
ÅRET ER 1969. Sommerens melodi: Keld og the donkeys med: Jeg ringer på fredag, så ses vi på lørdag, jeg
kommer i bilen, så hurtigt jeg kan. I sidste uge mødte jeg en nat jeg var til fest, en sød og yndig pige, der lisom jeg
var gæst. Vi danser mange gange, ja, hele denne nat, hun spurgte: Ka vi mødes, så lover jeg dig at… Jeg ringer på
fredag, så ses vi på lørdag, jeg kommer i bilen, så hurtigt jeg kan, vi to tar til vandet, og slentrer i sandet, mens
stjernerne lyser, over by over land. Mit hjerte banker, ved disse tanker, og nu forstår jeg, der er kun en for mig !!
Jeg ringer på fredag, så ses vi på lørdag, jeg kommer i bilen, så hurtigt jeg kan… Og fredag gik og lørdag kom,
men hun var ikke der, jeg tænkte: Det ka være, vi aldrig mødes mer. Men så i morges ﬁk jeg, en hilsen i et brev, jeg
åbned det, og dette, var alt hvad pigen skrev: Jeg ringer på fredag, så ses vi på lørdag, jeg kommer i bilen, så
hurtigt jeg kan, vi to tar til vandet, og slentrer i sandet, mens stjernerne lyser, over by over land. Mit hjerte
banker, ved disse tanker, og nu forstår jeg, der er kun en for mig. Jeg ringer på fredag, så ses vi på lørdag, jeg
kommer i bilen, så hurtigt jeg kan.
SOMMERTIP. Jeg har en ven, som er gartner, han siger at hestepærer er det bedste at bruge til jordbær.
Personligt foretrækker jeg ﬂøde.
SPECIALITETER i sommerlandet: Dagens menu: Kalkun 70 kr. - Kylling 65 kr. - Børn 30 kr.
SÅ !! Nu må vi det hele, som før Corona… ja og Ole thestrup lever, han bor i Nordjylland, sammen med Elvis
Presley… men noget mere må vi da, og det gør vi så: Giver gas, og holder næsen i sporet.
HØRT i smøregraven: Indiske JAWA, kommer tilbage til Europa, med nye modeller, måske allerede i år. & Det
hæderkronede/konkurstruede gamle britiske mærke: NORTON motorcykles, er opkøbt af indiske TVS.
KONFIRMANDKØRSEL for UDSATTE. FB gruppe. (Gratis)
HVORFOR skal man GÅ over for grønt, når man kan blive KØRT over for rødt ??
INGEN snak om hvis, men og måske. Livet skal have plads til omveje, sideveje og afveje. Det er normal mc-snak;
Men kun tre motorcykler deltog i 5.juni hyggeturen, og det til trods for at det var mc-vejr. Heldigvis var der ﬂere
vindihåret biler med, og turen blev absolut førsteklasses.
OBS !! Det er OS, du kan fortælle om ting, du synes, vi skal skrive om i bladet. For eksempel hvad du lavede i
sommerferien. BRIAN - JØRGEN - ELI.
SET her i bladet, for 40 år siden: Jeg har konstateret noget meget mærkeligt, erklærede bilejer Comphus. Mine
forhjul løber hver sin vej. Det ene løber højre om, og det andet venstre om. - Det skal du ikke tænke på,
beroligede mekaniker Knast (Aksel), det udligner sig selv, når du skal hjem.
Rigtig god sommer,
Eli medl. nr 85.

MIN MC - MIN BIL…
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 email til formand@vmklub.dk
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Vestjysk Motorveteran
Pia Jørgensen
Nymindegabvej 121
6855 Outrup

VMK NYT 43. årg.

