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Forsidebillede: Fra besøget hos Strib Automobilmuseum den 3. marts 2006. Museet er 2 år gammelt
og etableret af E. Hindsgaul Madsen.
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indlæg: 09.06.2006
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Aktivitetskalenderen
for 2006
Maj:

4. Tur ud i det blå m. Kaj Nielsen, mødested: Banegården Gredstedbro kl. 18.00,
afgang fra Gjesing Fritidscenter kl. 17.30.
12. Autojumble Gjern - ikke tilmelding!
12.-13.-14. Skagen-Gedser Classic, info: 86891565/24658602 og 98924671/28336192.
17. Tur t. Årre, m. Finn Stepping som guide, afg. Gjesing Fritidscenter kl. 18.00.
26. Skagen-Gråsten løbet, info.: Tlf. 74650756.
27. Oldtimerløb i Gråsten.
Juni:
1. Besøg hos Jyllak, Agerbæk, afgang Gjesing Fritidscenter kl. 19.00.
3. Stumpemarked, kl. 8-16, Jysk Automobilmuseum, Gjern.
10. Byfest i Agerbæk m. deltagelse af VMK køretøjer.
10. Englændertræf i Løgumkloster, tilmelding på tlf. 74744483.
17. Smedeløb, Lem.
Juli:
1.-2. Rally Bornholm Rundt, info på tlf. 56493544.
August:
3. Klubmøde.
September: 2. Veteranlastbiltræf kl. 10-16, Jysk Automobilmuseum, Gjern.
7. Klubmøde.
10. Veterantræf & pløjedag på Museumsgården Karensminde, Grindsted.
Oktober:
7. Klubmøde.
21.-22. Bilmesse og Brugtmarked i Fredericia.
November: 2. Klubmøde.
11. Stumpemarked i Herning.
December: 7. Klubmøde med julehygge.
Indhold:
Aktivitetskalender .........................................................................................................................side 3
Førstehjælpskurset ………………………………………………………………………………. side 5
Klubmødet ved Museet Danmarks Brandbiler ..............................................................................side 6
Busturen til Fyn den 4. marts 2006 ................................................................................................side 7
Fra bestyrelsen ……………………………………………………………………………………side 10
Englandstur i september ?…. …………………………………………………………………….side 10
Generalforsamlingen 2006………………………………………………………………………..side 11
Belgiske Motorcykler …………………………………………………………………………… side 12
Wankel-motoren ………………………………………………………………………………… side 14
Færdselsindlæg af Henrik Vallø ………………………………………………………………….side 19
Over/under Alperne til Italien ……………………………………………………………………side 20
Køb, salg, bytte .. ...........................................................................................................................side 26
VMK siger:
82
83
86
111
114
137
147
156

Velkommen til de nye medlemmer:
Thomas Nielsen, Højvangs Allè 71, 6700 Esbjerg.
Flemming Sørensen, Nymindegabvej 311, 6830 Nr. Nebel.
Jens Peter Larsen, Grønlandsgade 22, 7430 Ikast.
Jesper Sottrup Jensen, Skolestien 8, 6710 Esbjerg V.
Jimmi Graffe, Delfingade 10 D 1 tv., København K.
Claus Hansen, Kirkevej 9, 5260 Odense S.
Lisbet Bang, Mollerupvej 9, 8600 Silkeborg.
Hanne Barner Pedersen, Markledet 44, 6950 Ringkøbing.

Bemærk:
- Museet Danmarks Brandbiler i Oksbøl mangler frivillige til hjælp ved renovering af gamle brandbiler og
brandslukningskøretøjer. Hører du til dem, der har haft barnedrømme om at blive brandmand, kan du få
en del af disse drømme realiseret her. Henvendelse: Museet, Industrivej 18, 6840 Oksbøl, tlf. 75542000.
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Førstehjælpskurset den
14. og 21. februar 2006
De 15 interesserede og inspirerede deltagere mødte op til dette kursus, uden forventning om at blive
uddannet til specialister i nødhjælp. Alle havde den indstilling, at kan kurset give dem grundbegreberne i
førstehjælp, så kan de måske en dag selv drage nytte af denne viden, eller også kan de måske være med til
at hjælpe andre tilskadekomne. Deltagerne blev belært i, hvor hårdt man skal puste for at få åndedrættet i
gang igen i en tilskadekommen, hvordan man giver hjertemassage, samt mange andre nyttige råd og
vejledninger til at takle forskellige nødhjælpssituationer. Så det var en hel del man tog med hjem – og så
kan man kun håbe på, at det lærte er godt forankret. Deltagerne fik et godt kursus – og nogle fornøjelige
timer sammen - selv om et førstehjælpskursus er et alvorligt emne. Kurset vil nu blive evalueret, og så
kan det overvejes, om VMK skal afvikle et tilsvarende kursus næste vinter. Men foreløbig siger vi tak til
Falck og ikke mindst instruktøren Svend E. Saatterup.

T.v. foroven: Glimt fra den teoretiske del af kurset.
Herover: Den praktiske del: Aflåst sideleje indøves.
T.v.: Sådan klarer man forhåbentlig en person med
tilstoppet luftveje.
T.v. forneden: Det er ikke en øvelse i moderne,
avanceret kysseri. Nej, det er mere alvorligt: Indøvning
i at give kunstigt åndedræt ved hjælp af mund til mund
metoden.
Herunder: Sådan reddes en person ud af en bil, der er
involveret i et trafikuheld.

Foto:
FPO
Tekst:
HØ
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Referat af klubmødet
den 2. marts 2006.
Månedens møde var henlagt til Museet Danmarks Brandbiler. Det store fremmøde kunne tyde på, at det
var et interessant emne, der var på dagsordenen. Mødet indledtes med en kort orientering fra formanden,
hvorefter Søren Rasch bød velkommen og fortalte os om museet, som blev åbnet i Oksbøl i maj 2005,
efter at det var flyttet fra Århus og her til det vestjyske. Derefter var der lejlighed til at bese museet med
de mange spændende brandbiler og brandslukningsredskaber under kyndig vejledning af Søren og
Thorkild. Museet er i dag på 1600 m2, og når den nye tilbygning tages i brug er det samlede areal på 3200
m2. Det samlede antal brandbiler og brandslukningsredskaber er på omkring 100 stk., og heraf ejer
museet en lille del. Det er et interessant museum, og det er flot, at nogle ildsjæle i Oksbøl har fået museet
flyttet fra storbyen Århus og til Oksbøl.
Et lille udsnit af
museets samling:

T.v.: Beklædning.
T.h.: Fra modelbilsamlingen.
T.v.: Slukningsmateriel af forskellige
årgange.

T.h.: Det var svært
at løsrive sig, der
diskuteredes lige
til det sidste.
T.v.: ”Formandsskabet” Søren og
Torben i samtale
med VMK-folk.

T.v: Eli og Arne
beundrer et af de
gamle køretøjer.

T.h.: Torben og
Søren får deres
belønning.

Foto: FPO/Tekst: HØ
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Ekskursionen til Fyn
den 3. marts 2006
Deltagerne fra VMK forlod Esbjerg kl. 9.00, og efter at have samlet flere op undervejs var vi i alt 46
medlemmer fra VMK og SVK.
Første besøg var Strib Automobilmuseum i Strib - et virkeligt flot og nyt museum – skabt og ejet af
tidligere automobilforhandler E. Hindsgaul Madsen (HM). HM fortalte om sit museum og under
rundgangen om de forskellige flotte bil- og motorcykelmærker, som man for de flestes vedkommende
selv havde renoveret op til dagens flotte stand. Enkelte var dog indkøbt i færdigrenoveret eller original
flot stand.
HM har arbejdet med biler i 40 år, men hans museum blev først åbnet for 2 år siden. HM’s første
bilprojekt en Fiat 509 blev færdig i 1969. Museet er placeret på en smukt beliggende grund i et kuperet
terræn (skabt under den sidste istid), og den var helt tilgroet med træer, da byggeriet skulle starte.
Under besøget blev der også tid til at nyde en dejlig kop kaffe, produceret af den anden part i museet fru
Hindsgaul Madsen. Deltagerne var enige om, at det var et virkeligt vellykket besøg, som kan anbefales
overfor andre veteranfolk. Det er dejligt, at der i provinsen er nogle initiativrige folk med interesse for
veterankøretøjer, og vi er dem megen tak skyldig, fordi de brænder sådan for veterankøretøjer og viser, at
der også uden for hovedstadsområdet kan skabes veteranmuseer af høj kvalitet.
På Gelsted Kro spiste vi til middag, og således frisk og nyopladet med energi kørte bussen os gennem den
skønne fynske natur ned til Krengerup Slot, hvor vort næste mål, Skoda Museet er placeret.
Vi blev modtaget af Edvin Hansen (EH), der fortalte om museet og Skodabilerne. Dette hundredårige
bilmærke, der har ført en omtumlet og omdiskuteret tilværelse, havde sin spæde begyndelse, da Laurin &
Klement begyndte at producere biler. Det danske Skoda Museum blev grundlagt i 1999 og startede i en
nedlagt Skoda-forretning i Glamsbjerg. Det blev senere flyttet til Krengerup i den tidligere kørelade, der
blev væltet i stormen den 3. december 1999, og derefter genopbygget som en fredet bygning i klasse A.
Den 4. august 2001 åbnedes museet i Krengerup, der i dag råder over en samling på 28 Skoda-biler, der er
fra perioden 1937 til 1995. Der var mange spændende biler at se på, bl.a. en militærradiovogn, hvoraf
museet havde en ud af tre i alt. Skodamuseet er det eneste af sin art uden for Tjekkiet.
Desværre var det meget koldt, og udstillingslokalet var uopvarmet, så deltagernes lyst til at være i lokalet
i længere tid var ret begrænset, hvilket var synd for museet og deltagerne, men besøget var arrangeret
specielt for VMK, og da det var uden for sæsonen var det betingelserne. Derefter gik turen mod Jylland
igen, og efter at have taget afsked med vore SVK-venner i Vejen, var kursen stik vest mod vort
udgangspunkt Esbjerg, hvor vi skiltes og tog hver til sit efter en spændende og fornøjelig tur.

Herover: Danmarks første eneejede bil, en 7 pers.
Renault, årgang 1909 (købt i sin tid af grev Schack),
Møgeltønder. HM købte den senere af sønnen grev
Hans Schack, Møgeltønder.
Omstigning fra bus til Strib Automobilmuseum.
VMK NYT 31. årg.
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Ekskursionen til Fyn
den 3. marts 2006

Herover: Det smukke håndværk beundres.

Veteraner nyder veteraner i det smukke museum.

Der var dyre og eksklusive mærker

-

En Chevrolet Coupe årgang 1929, som har tilhørt
skuespilleren Karl Madsen, der var Bivognen i
filmene ”Fyrtårnet og Bivognen”, fra filmens
tidlige start.
VMK NYT 31. årg.

og køretøjer fra bilismens barndom.

Hindsgaul Madsens første projekt en FIAT 509,
som han færdiggjorde i 1969. HM er selv udlært
automekaniker.
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Ekskursionen til Fyn
den 3. marts 2006

Så var det tid til optankning ved Gelsted Kro

- hvor vi nød en dejlig middag og et sociale samvær.

Ankommet til det uopvarmede Skoda Museum, blev vi
budt velkommen af Edvin Hansen, og så begyndte
rundgangen mellem de 28 kendte og ukendte, elskede
og forhadte Skoda biler.
Der var mange spændende detaljer at se på, og der er
ingen tvivl om, at såfremt fabrikken i tiden med det
kommunistiske styre havde fået tilført tilstrækkelige
økonomiske midler, havde Skodas udvikling været på
linje med andre europæiske mærker – måske endda
længere fremme end disse!

VMK NYT 31. årg.
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Ekskursionen til Fyn
den 3. marts 2006

T.v.: Et kig igennem den genopbyggede kørelade, der
blev væltet af decemberstormen i 1999, men som blev
genopført med statstilskud - den er fredet i klasse A.
I dag, hvor den er fyldt op med vogne må man sige, at
den bliver udnyttet i.h.t. det oprindelige formål.

T.h.: I det bagerste hjørne af museet var der enkelte
to-hjulede køretøjer af forskellige mærker, og en
berømt Skoda bil, der har deltaget i mange race og vundet flere af dem!

Inden hjemturen var vor Chaffør i tvivl om i hvilken retning vi
skulle køre, og en lokal adspurgt gav ham den kolde skulder!
Foto FPO/TekstHØ.

Fra bestyrelsen.
- Bestyrelsen har vedtaget, at det er på tide med en fornyelse af VMK’s medlems- og køretøjsliste, og at
der i
denne liste bliver indsat et afsnit med alle VMK’s fagbøger og fagtidsskrifter.
I næste nummer af VMK NYT vil der være skemaer til brug ved registreringen af medlemmernes
køretøjer.
Skal medlemmerne have det optimale udbytte af den ny liste, der udkommer sidst på året, skal man
huske
at udfylde alle rubrikker med data på køretøjer, men mere herom i næste VMK NYT.
- Årets Esbjerg Veteranløb bliver en smule kortere end tidligere løb, og det afsluttes som et træf.
Løbsledelsen har bestræbt sig på, at lave et løb vi håber deltagerne vil synes om. Velkommen til løbet.

En eventuel tur til England i september!
Efter de første sonderinger ved SVK, Vejen og VMK , Esbjerg må det konstateres, at tilslutningen ikke
er stor nok til, at turen kan gennemføres. I Juninummeret af VMK NYT kommer der et sidste udkald til
en tur, og så skal man meget hurtigt tilmelde sig. En hurtig tilkendegivelse vil være med til, at afgøre om
turen kan gennemføres. Så er du en af dem der allerede er klar over, at du vil med på turen, så giv besked
enten til SVK eller VMK. Men med det nuværende antal interesserede medlemmer vil turen ikke blive
gennemført.
HØ/marts.06.
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Generalforsamling 2006.

1. Første punkt på dagsordenen var valg af dirigent, og på bestyrelsens forslag blev Roland Munch valgt.
Roland Munch konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og gav derefter ordet til
formanden, der aflagde bestyrelsens beretning.
2. Det var med tilfredshed bestyrelsen kom med beretningen for 2005, og tilfredsheden skyldtes, at der i
årets løb havde været en god udvikling i klubben på næsten alle områder.
I årets løb har der været 10 møder, med enten fremmede foredragsholdere, med udemøder hos firmaer
eller møder, hvor VMK selv stod for programmerne.
Af løb og ture havde der i februar været en fællestur med SVK, Vejen til Bremen Motor Show 2005, og i
april startede sæsonen med Esbjerg Veteranløb 2005, men derudover har der i VMK regi været guidede
ture til Sillerup Mølle m.m., og rundt i Vestjylland med afslutning ved Kvie Sø. Så alt i alt er det 16
gange, der har været udkald til en VMK aktivitet, hvilket må være tilfredsstillende.
VMK NYT er løbende blevet frisket op, bladet og vor hjemmeside er vort ansigt udadtil, og begge giver
VMK positiv respons. Disse positive tiltag er årsag til, at vi også har haft en støt voksende nettotilgang af
medlemmer på 44.
Det stigende antal medlemmer er positivt, selvom det øger arbejdspresset på bestyrelsen, der har afholdt 7
møder, og endelig har Finn Olesen og Harry Ørsted repræsenteret VMK ved Motor-historisk Samråds
årsmøde i november.
Beretningen blev afsluttet med en tak til medlemmerne for den fine opbakning de giver arrangementerne,
en speciel tak til årets guider og ikke mindst bestyrelsen for et godt samarbejde i årets løb.
Forsamlingen godkendte beretningen.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab. Regnskabet blev gennemgået af kassereren, og efter at han
havde uddybet nogle spørgsmål, godkendte forsamlingen regnskabet, der kan ses på side 25.
4. Kassereren forelagde også bestyrelsens forslag med uændret kontingent næste år, hvilket også blev
godkendt af forsamlingen.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant. På valg var Harry Ørsted, der gerne vil afløses inden for
en overskuelig fremtid, men blev valgt til en ny periode. Jes Kirk-Thomsen, Finn Stepping og Kristian
Mogensen ville gerne afløses, og i deres sted blev Kurt Sihm, Karin og Hans Jørgen Dockweiler nyvalgt.
6. Valg af revisor og revisorsuppleant, var ikke aktuelt. Formanden takkede de afgående medlemmer for
det gode samarbejde, de havde haft sammen i bestyrelsen.
7. Indkomne forslag. Der var ikke kommet forslag.
8.Eventuelt. Her var der ingen kommentarer.
Så kunne dirigenten give ordet til formanden, der sluttede mødet med en tak til dirigenten for hans - som
sædvanligt rolige og myndige måde at styre mødet på, og derefter kunne de efterhånden sultne deltagere
nyde det beskedne traktement.

Fra generalforsamlingen, hvor de 46 fremmødte medlemmer lytter til formandens beretning.
HØ/7.04.06
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Belgiske
hestekræfter
FN motorcyklen.
Navnet FN er en forkortelse af Fabrique Nationale, en våbenfabrik i Herstal, der i 1901
også begyndte at producere motoriserede to-hjulede køretøjer. FN hørte til de ældste
motorcykelfabrikker i verden, og deres konstruktioner var kendt for at være forud for deres tid. FN
begyndte med at producere 1-cylindrede motorcykler
i 1902, og i 1904 fulgte den her viste 4-cylindrede,
sideventilede maskine med kardantræk – og pedaler
til assistance! En serie af disse cykler blev sendt på
markedet og flere nåede her til landet, hvor de af
motorfolk blev rost for gode køreegenskaber regnet
efter datidens forhold. Fabrikken gik senere over til
praktisk talt kun at fremstille 1-cylindrede maskiner.
Karakteristisk for disse var blok-motoren med
krumtaphus og gearkasse bygget sammen til én
enhed.
Herunder: En FN M70 Sahara fra 1928,
350 ccm, 1-cylindret og sideventilet.

Firetaktsmotorerne blev hovedsageligt fremstillet i
størrelserne 350 ccm og 500 ccm; totaktsmotorerne i 200 ccm. Efter den anden verdenskrig kom der en
ny type med en helt ny konstruktion. Slagvoluminet i motorerne var fra 250 til 450 ccm, og motorerne var
enten top- eller sideventilede. Typen var især kendetegnet ved et egenartet affjedringssystem.
T.h.: En sideventilet
FN model XIII, 450 ccm,
fra 1953, sideventilet.

Herover: Topv., model 13, 350ccm, 1947.
T.v.: En af de sidste FN maskiner, der blev produceret: En
topventilet, 1-cylindret, 450 ccm.
Inden for motorsporten var det især motor-cross maskinerne, der var populære, og i 1958 vandt Rene
Baeten verdensmesterskabet med en 500 ccm FN. I begyndelsen af 50’erne forsøgte fabrikken sig igen
med 2-taktere, men i 1957 stoppede den egentlige motorcykelproduktion.
VMK NYT 31. årg.
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Belgiske
hestekræfter
Sarolea motorcyklen.
Sarolea igen en virksomhed beliggende i Herstal, der også begyndte med våbenproduktion i 1850.
Motorcykler startede man med at producere i 1898, og omkring 1908 flyvemaskiner.
T.v.: En 500 ccm Sarolea fra 1912 - med pedaler!
Herunder: En Sarolea fra 1930 med lidt større
tiltro til teknikken – pedalerne er væk! Det er en
type 31 R, 1 cylindret, 500 ccm

Herunder: Sarolea 38 B, 1938, 350 ccm, 1 cylindret,
supersportsmodel.

Herover: En Sarolea militærmaskine fra 1951 på
400 ccm.
T.v.: Motorcyklen her er blandt de sidste fra
Sarolea-fabrikken. Det er en FN 500 Atlantic fra
1954 – produktionen af motorcykler stoppede i
Belgien i 1957!

Belgien var et land med mange, interessante forskellige motorcykelmærker, men denne industri ophørte
også i slutningen af 50’erne, hvilket man i dag kun kan synes er en skam, men årsagen her var nok den
samme, som stoppede motorcykelproduktionen i England – ledelse og arbejdere på fabrikkerne var ikke
opmærksomme nok på kommende konkurrenter fra Japan.
H.Ø./december 2005
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Wankel-motoren
Wankel-motoren eller rotations-motoren er en forbrændingsmotor, der så dagens lys i 1957, opfundet af
tyskeren Felix Wankel. NSU-fabrikken sikrede sig patentrettighederne og kom i 1964 med den første bil
med Wankel-motor. Senere byggede flere fabrikker denne motortype på licens.
Drejestempelmotorer – en motor med
WANKEL-MOTORENS FORBRÆNDINGSPROCES.
roterende stempel – er for så vidt ingen
nyhed, da man lige fra dampmaskinernes tid har arbejdet med
kraftmaskiner af denne art, fordi det er
lettere at løse afbalanceringsspørgsmålet
i forbindelse med rent roterende masse
end med frem- og tilbagegående dele.
Wankel-motoren består af et rotorhus,
der indvendig minder om et 8-tal, som er
trykket ud på midten. Denne form kaldes
en epitrochoide. I huset roterer et
rotationsstempel med en særlig trekantet
udformning. En Wankel-motor kan have
et eller to rotationsstempler el. løbere,
der sammen med drivakslen er de eneste
bevægelige dele.
Hver gang løberen foretager en tredjedel
omdrejning, drejer drivakslen sig én
gang, altså et helt arbejdsslag pr. gang.
Løberen har en indvendig tandkrans, der
er i indgreb med et tandhjul på
drivakslen. Dette planetsystem forbinder
løberen med drivakslen, der svarer til
stempelmotorens krumtapaksel. Mellem
løberens tre sideflader og rotorhusets
inderside er der tre kamre, hvis rumfang
hele tiden ændrer sig i takt med løberens
rotation. Rotorhuset har en indsugningsog en udblæsningskanal, som åbnes og
lukkes af løberen.
T.h.: Wankelmotoren indeholder kun roterende dele, og de
enkelte faser i 4- takts forløbet foregår samtidig omkring
rotations- stemplet, der som det ses bevæger sig ekcentrisk
omkring motorens drivaksel således, at de tre kanter til
stadighed slutter tæt til det 8-tals formede rotorhus.

.

T.v.: Snit i en Wankelmotor monteret i en RO 80. Man ser
to rotationsstempler, momentomformeren og den tørre
enkeltplade kobling. Bag oliepumpen ses varmeveksleren.
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T.v.: De vitale del i Wankelmotoren: 2
rotorhuse, 2 trekantformede rotationsstempler (løbere) og drivakslen.

T.h.: Den indvendige flade i et brugt rotorhus, hvor
man tydeligt ser en skade (den lyse flade),
sandsynligvis forårsaget af for lav varmeværdi i nogle
af de anvendte materialer.
Wankel-motoren i en NSU RO 80, hvor RO står for Rotationskolbenmotor, blev betegnet som en
dobbeltmotor, fordi det var to Wankel-motorer, der var koblet sammen, og derved fik man et
kammervolumen på 2 x 497 ccm. Kompressionsforholdet var 9:1, og maximaleffekten 115 hk DIN eller
130 SAE ved 5500 omdr./min.. Det maximale drejningsmoment på 16,2 kpm fremkom ved et rimeligt
højt omdrejningstal på 4500, men allerede ved 2000 omdr./min. er der ca. 11,6 kpm til rådighed, så
vognen er ukompliceret at køre. Wankel-motoren har et brændstof-, køle- og tændingssystem, der stort set
er det samme som en stempelmotors, og de fleste har 2 tændrør pr. kammer. Nogle af Wankel-motorerne
har benzinindsprøjtning i stedet for karburator.
Wankel – motoren går blødt som en turbine, og jo højere den kommer op i omdrejningstal, des mere
lydløs virker den. Dens vægt er kun to tredjedel af den tilsvarende stempelmotors, og sammenlignet med
en almindelig stempelmotor på 115 hk fylder Wankel-motoren kun det halve. Motoren i en RO 80 ligger
helt foran foraksellinien, og den trækker tilbage gennem en momentomformer, en vacuumbetjent tør
enkeltpladekobling og en tre-trins gearkasse. Tilbage til motoren ser man, at ventilatoren har en
udløserkobling, der forhindrer ventilatoren i at følge med op på de høje omdrejningstal. Desuden er der en
vekselstrømsgenerator og en hydraulisk pumpe til styretøjets servoforstærker. Der benyttes to horisontale
registerkarburatorer af typen Solex 18/32 HHD. Motoren er vandkølet, og der er indbygget en
varmeveksler mellem motorolie og kølevand - drejestemplerne er oliekølede. De to faktorer ved motoren,
lav vægt og mindre rumfang, giver en konstruktør gode muligheder m.h.t. afbalancering af karrosseriet,
ligeledes at kunne give vogne en god strømlinieform. Det færdige resultat NSU RO 80 viser, at NSU
konstruktørerne har forstået at udnytte disse fordele.
T.v.: NSU RO 80, der i 1967 fik titlen som ”årets bil” ,
og senere kaldt ”tiårets bil”. Der er ingen tvivl om, at på
det tidspunkt var NSU RO 80 ligesom Citroën DS mindst
10 år forud for sin tid. Jo, NSU RO 80 så ud som en
vision for fremtiden, med dens lave tyngdepunkt, store
glasarealer og glatte aerodynamik. Den høje bagende,
der blev kopieret af mange et årti senere, skjulte et stort
bagagerum. RO 80’s stabilitet, køreegenskaber, komfort
og dynamiske balance var exceptionel og de fleste af
tidens sports- og GT-biler overlegen.
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Wankelmotoren, der blev introduceret i sportsmodellen NSU Spider, var meget opreklameret ved
introduktionen, men det var især gennem den fremtidsorienterede NSU RO 80 den blev almen kendt, og
begejstrede det motorinteresserede publikum.
Men rotationsmotoren var langtfra problemløs i de første årgange, og snart blev motorproblemerne af en
sådan størrelse, at NSU’s eksistens var truet. NSU betalte og betalte på garantien, indtil VW/Audi tog
over og aflivede RO 80 i 1977. Mange RO 80 ejere fik skiftet motor, idet rotorerne ofte kun holdt til
20 -30.000 km’s kørsel. Det fortælles, at når NSU RO 80 kørere mødtes på landevejen, løftede man
hånden og ved at stritte med en, to eller flere fingre, gjorde man en modkørende NSU RO 80 kører
opmærksom på, om man havde fået skiftet motor 1, 2 eller flere gange.
NSU RO 80 modellen kunne meget vel havde udviklet sig til en succes, hvis man havde valgt en
traditionel motor. Rotationsteknikken var på det tidspunkt ikke færdigudviklet, og i de 10 år
Wankelmotoren var i produktion lykkedes det aldrig at få bugt med dens store svaghed utætheden mellem
rotoren og rotorhuset. Mange af de overlevende eksemplarer er forsynet med Ford V4 eller V6 motorer.
Der blev i alt produceret 37.204 eksemplarer.
Der er dog stadig enkelte entusiaster blandt NSU RO 80 ejere, som i dag med begejstring i stemmen
fortæller om fænomenet RO 80.
En af disse entusiaster er Östen Olofsen i Sverige, der har viet sit liv til Wankelmotoren, og han mener, at
uden hans modificeringer kommer der aldrig noget godt ud af et bekendtskab med en af disse motorer.
Östen kører selv i en helrenoveret 37 år gammel , mørkeblå NSU RO 80, og derudover har han 17 NSU
RO 80 stående på sin gård. Nogle af disse skal renoveres og andre er reservedelsbiler.
En anden er Villy Laursen , Hammel, der ejer en gul NSU RO 80 fra 1973, og den har kørt 365.000 km
med samme motor! Villy Laursen behandler også den følsomme teknik bedre end de fleste, eksempelvis
har han fra starten haft monteret en motorvarmer, så rotationsmotoren altid har en ordentlig temperatur,
inden den skal ud at køre.
I en periode var der meget stille omkring Wankelmotoren, der var dog enkelte fabrikker, og som nævnt
entusiaster, der var betaget af motorens geniale grundkoncept, og derfor arbejdede i det skjulte for om
muligt at kunne løse Wankelmotorens problemer. Men i rigtig produktion kom Wankelmotoren først
igen, da Mazda overtog koncept og patentrettigheder på motoren, og i midten af 70érne kom de første
Mazda biler med en forbedret Wankel-motor. I dag anvender Mazda Wankel-motoren, og uden de
tidligere problemer – ifølge Mazda forhandlerne!
Wankelmotorens fremtid.
Motorens geniale koncept giver følgende fordele i forhold til de kendte
stempelmotorer:
- Betydeligt mindre pladskrav for samme ydelse,
- meget lavere vægt,
- helt perfekt afbalancering og dermed
- tydeligt mere vibrationsfri kørsel.
NSU – motorerne havde udover tætningsproblemerne i rotoren også
disse ulemper:
- Vanskelig forbrænding gav højere forureningsgrad i udstødsgassen, Wankelmotor fra en Mazda RX 8.
og en dårlig benzinøkonomi.
Hvornår bliver denne motor mere udbredt, eller hvorfor gør den det ikke? Når man betænker, at den stort
set kun består af nogle få dele i sammenligning med almindelige stempelmotorer, der har mange flere
problemfyldte dele, må man kunne få en lønsom produktion ud af denne geniale konstruktion.
Hvis ikke dette sker, må det være fordi
- patentrettighederne er for hårdt forankret hos nuværende ejere, eller
- anden ny teknik (eks. fusionsenergi) overhaler Wankelmotoren indenom.
- politiske beslutninger bremser projektet.
Kilder: SMJ, Klassiske Biler, FDM’s Alt om Bilen, Nostalgia nr. 3 2006, m.m../H.Ørsted/februar 2006.
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Strengere straf for
spirituskørsel!
Samtidig med indførelsen af klippekortet den 1. september 2005 blev også straffen for
spirituskørsel strammet.
Et af hovedformålene med lovforslaget har været at forenkle sanktionssystemet omkring
spiritus- og promillekørsel og kørsel i frakendelsestiden.
Regering har samtidig ønsket, at der sættes betydeligt hårdere ind over for de bilister, der kører
i spirituspåvirket tilstand, og som fortsætter med at køre, selv om de har fået frakendt
førerretten.
Derfor er begrebet promillekørsel udgået – sådan at kørsel med en promille på over 0,50
fremover betegnes som spirituskørsel. Man skelner altså ikke længere mellem promille- og
spirituskørsel.
Der sker forskellige skærpelser, der blandt andet øger brugen af frihedsstraf. Her kan nævnes,
at spiritusbilister og personer, der kører i frakendelsestiden under visse betingelser kan afsone
straffen på bopælen (elektronisk fodlænke)
Endvidere vil der kunne ske konfiskation af køretøj, også selv om det ikke har været anvendt til
den aktuelle kørsel, såfremt man 2 gange tidligere inden for 3 år har kørt spirituskørsel med en
promille over 1,20 og førerretten har været frakendt ubetinget.
Jeg vil her blot nævne, hvad der sker 1. gang, du kører spirituskørsel:
Frakendelse af kørekort
0,51 – 1,2 promille: betinget frakendelse/er du ny bilist, så kørselsforbud
over 1,2 promille: ubetinget frakendelse i min. 3 år
Bøde
0,51 – 2,0 promille: Bøde = din nettoløn x din promille
over 2,0 promille: 20 dages betinget fængsel og bøde på en måneds nettoløn
Alkohol- og trafikkursus
Du skal gennemføre et obligatorisk kursus i Alkohol og Trafik (et A/T-kursus) for egen
regning. Kurset varer 4 x 2½ time og koster i øjeblikket kr. 2000.Betinget fængsel betyder, at du ikke nu og her kommer i fængsel – på betingelse af, at du
gennemfører samfundstjeneste eller går i alkoholistbehandling.
Jo flere gange du kører spirituskørsel, jo strengere er straffen. Kører du f.eks. spirituskørsel
mere end tre gange får du 30 dages betinget fængsel, hvis din promille er mellem 0,51 og 2,0
og 50 dages betinget fængsel, hvis din promille er over 2,0. Herudover får du en bøde,
ubetinget frakendelse af dit kørekort i 10 år og skal gennemføre et Alkohol og Trafikkursus.
Stramningerne har også betydet, at der ikke længere er mulighed for at få sit kørekort tilbage
før frakendelsestiden udløber, hvis man f.eks. vælger at gå i alkoholistbehandling. Det betyder
altså, at der ikke længere er nogen, der kan få kørekortet tilbage før andre, når det er blevet
frakendt.
Vidste du for resten, at alkohol er skyld i ca. hver 4. dræbte og ca. hver 6. kvæstede i trafikken.
Det er den faktor, der har størst indflydelse på ulykkesrisikoen.
Hvert år bliver omkring 15000 personer dømt for spirituskørsel i Danmark. 9 ud af 10 er mænd.
Måske værd lige at tænke over!!!
Og så var der den om den unge færdselsbetjent, der standsede en munter, men beruset ung
dame i bil.
Efter hun har pustet, siger han: ”Alt hvad De siger - kan og vil blive brugt imod Dem”
Hvortil hun med en smil svarer: ”Tissemand!”
Henrik Vallø/19.03.2006
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Over/under Alperne til Italien, del 2 – af Niels Bjørn Hansen, Holger Hansen og Tom Tønnies.
Vi 3 gæve ryttere endte på turen nu hos Moto Guzzi forhandleren, hvor Holger lånte hendes bil, og kørte
os hjem til vores cafe på rådhuspladsen. Han kørte tilbage for at hente Guzzien, som senere desværre viste
sig ikke at være i orden.
Da Holger endelig kom, bar både Niels og jeg præg af at have ventet lidt for længe på cafeen, og det blev
ikke bedre af at Holger også lige skulle have et par glas, det var jo synd for ham at han var bagud, så igen
måtte jeg lide lidt, inden vi i fællesskab fik købt noget dejlig proviant, brød, pålæg, ost, salat, vin og øl, så
vi kunne få et formidabelt måltid, når vi kom hjem. Senere hyggede vi os igen med Patrizia og hendes
mand.
Torsdag kørte vi til Lecco, Milano og over
motorvejen til Bergamo, Brescia, Verona og
Modena, hvor vi – efter nogle omveje grundet
ændringer på motorvejen – fandt vejen mod
Maranello for at se Ferrari museet og forhåbentlig
også se og høre en del Ferrarier i hviledag. Efter en
del søgen og snak med de lokale, fandt vi endeligt
et meget lækkert auberge, hvor værtsparret
snakkede engelsk, herligt, så kunne vi andre også
være med. Dette sted var det dyreste på hele turen,
men også i en klasse for sig.
Efter et par enkelte øl på en af byens piazza´er var
Holger blevet enig med sig selv om, at vi skulle
spise lokalt, og med ham som førerhund i samråd med en italiener, kom vi ud på en god travetur inden vi
endte på et pizzeria. Jo, jeg må indrømme at lidt salami, oliven, parmaskinke, brød og vin til at begynde
med ikke er værst. Bagefter en pragtfuld pizza, bagt som den skal være, nemlig i en glohed brændefyret
åben ovn.
Lørdag fortsatte vi gennem Pontasieve og ind på E 35/A1, forbi Arezzo, nord om søen Lago Trasimeno,
hvor vi ved middagstide gjorde holdt ved en restaurant lige ned til søen. Efter frokosten kørte vi videre og
drejede syd om Perugia mod Todi. Efter at Holger havde ”rodet” lidt rundt i området omkring Deruta, fik
han endelig færten af vores bestemmelssted, nemlig Pozzo, ca. midt imellem Collepepe og Gualdo de
Cattaneo. Da vi havde god tid, besluttede han egenrådigt, at traditionen skulle følges, vi skulle have
cappuccino i Gualdo de Cattaneo, som han plejede. Hyggelig lille by med et flot lille torv på toppen af
bjerget. Efter at traditionen var blevet holdt i hævd, plus et lille hvil, fortsatte vi til Pozzo, hvor der var
bestilt overnatning på et lille familiehotel, Hotel Rinalducci, som Holger kendte fra tidligere. Her skulle
vi bo godt et par dage.
Efter opstaldning af vore MC-er i garagen og et bad, nød
vi en drink under hele landsbyens bevågenhed.
Hotelværterne skulle fejre 40 års bryllupsdag, og hele
landsbyen skulle om aftenen til helgenfest. Vi besøgte
først en elskelig ældre dame, Mutter Guzzi, som Holger i
spøg kalder hende, enke efter Alvano Valentini, der
havde det olivenoliefirma, hvor Holger i 1997 købte sin
første olivenolie og forelskede sig i hans encylindrede
Moto Guzzi. Firmaet bliver nu drevet af svigersønnen
Claudio, som senere skulle komme og hente os, så vi
kunne komme med til helgenfesten.
Det kom vi også, og fik samtidig hilst på hans dejlige
kone, Lorella og deres søn, Franchesco og hans pige.
Helgenfesten, der vel var en takkefest for høsten mv., var
VMK NYT 31. årg.
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en oplevelse, idet den meget lille kirke var pyntet med takkegaver, mens der på sportspladsen udenfor var
stillet en scene og stole op, som til en koncert, ligesom der rundt om pladsen var en del boder med mad
og drikke. På scenen var 6 – 8 præster, der holdt en lang gudstjeneste for den store forsamling med
efterfølgende massealtergang. Vi forstod ikke meget af det.
Langt om længe var det forbi, og vore værter tog os hen i et telt, hvor vi fik serveret nogle lokale
specialiteter, kommensbrød og pølser samt lokal vin. Det var godt, for vi var sultne på det tidspunkt. Jeg
havde været efter Holger, for jeg var bange for at han havde misforstået noget, og sagt at vi havde spist,
det ville jo være skrækkeligt at gå sulten i seng. Men efter at have hygget os, og fået sulten stillet, tilbød
Claudio at køre os ind til Perugia, idet det var ”Den hvide nat”, hvor hele byen var i fest. Det viste sig dog
at være stort set umuligt, at køre indtil blot nærheden af centrum, så det måtte vi desværre opgive, men vi
var sådan set også modne til at komme i seng.
Næste dag var en slapper, hvor Niels og Holger gik en tur i omegnen, de skulle bl.a. finde friske figner,
og jeg forsøgte at nedskrive et referat af turen. Jeg fik hotelværtinden til at vaske mit snavsetøj, og det var
fint, bortset fra, at jeg senere konstaterede, at der manglede 2 par strømper. Ved middagstide blev vi
hentet og kørt ned til familiens gård. Et meget stort stuehus med tilhørende stor hønsefarm, hvor der
bliver lagt ca. 30.000 æg om dagen af 45.000 høns. Vi spiste middag sammen med hele familien, samt
datteren Antonella, og svigerforældrene. Claudios mor står for maden, og hun laver mad så man bliver
mæt, altså rigtig mæt, så man er nødt til at have en lille slapper bagefter. Midt på eftermiddagen kørte vi
ned til hans nyopførte, og ikke helt færdiggjorte Cantina, en vinfabrik, foreløbig med 6 store rustfri
ståltanke, samt en gammel vandmølle, de har bygget om til 8 luksusferielejligheder. Lejlighederne var
ikke helt færdige endnu, men bliver det til foråret 2006. Holger regner med at blive agent for begge dele.
Der er ingen tvivl om, at familien har magt over tingene, og overkommer det mest utrolige. Vore værter
kørte os herefter over på en gård i nærheden for at undersøge om vi kunne bo der de næste par dage.
Det kunne vi, og vores hjem i de følgende 3 dage hed Agriturismo ”Rivoli”. Det er en form for
bondegårdsferie, med overnatning og måltider til rimelige penge. ”Rivoli” var stort og veludstyret med
pøl, tennisbaner, bar mv. og meget fine værelser. Agriturismo eller bondegårds-ferie som vi vil kalde det,
er en voksende industri i Italien, men kan absolut anbefales. Stedet ligger ikke ret langt fra Spoleto. som
er en gammel by på ca. 2000 år, med en flot domkirke, og mange små, snævre gader. Om aftenen var vi
med vore værter i Perugia, hvor vi gik lidt rundt i centrum, og sluttede af med at spise på en stor lokal
restaurant, før vi tog afsked med den rare og gæstfrie familie.
Mandag tog vi afsked med ”Mutter Guzzi”, og hotellet i Pozzo, og kørte ad småveje til Bevagna.
Bevagna er en flot lille by med et meget gammelt teater, plus at der er rester fra et oldgammelt ”Termeranlæg” altså et gammelt romersk badeanstalt. Vi (dvs.
Holger) fandt også den bar, hvor de efter sigende
serverer egnens bedste cappuccino. Ikke ringe. Vi
nåede også til Assisi, hvor vi gik rundt i den meget
gamle og historisk prægede turistby. Assisi er jo berømt
for helgenen Franz af Assisi, og domkirken som
rummer hans grav, er utrolig flot. Det kan bestemt ikke
være i Franz’s ånd, at bruge så mange penge på ham,
men sådan er det. Det er en turistby. Det var også
meget varmt den dag, så det var en stor fornøjelse for
Niels at se på omgivelserne, idet ” naturen ” var meget
lettere at få øje på.
Sidst på eftermiddagen kørte vi via Spoleto til
Agriturismo ”Rivoli”, hvor vi fik nogle dejlige værelser
og et par velfortjente kolde, mens vi mentalt gjorde status. På gården var de ved at høste de sidste
vindruer, som gik igennem en maskine, der skilte stilkene fra, da de er bitre, hvorefter masken kom op i
store tanke. Vores førerhund kunne naturligvis ikke dy sig, han måtte jo i lag med druerne, og pludselig
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var der søde, virkelig søde, små blå druer på bordet. Vi kunne bare spise løs, det betød ingenting, de var
gratis.
Tirsdag. Vi ville gerne til Rom, og for at undgå bøvl og ængstelse med vore mc-er ville vi tage toget. Det
lykkedes os, at overtale seniorværten til om
morgenen kl. 7.30 at køre os til togstationen i
Spoleto, og hente os igen om aftenen. Efter en god
times kørsel med tog ankom vi til Termini, Roms
Hovedbanegård, tidlig på formiddagen. Herefter
med Holger som førerhund med Metroen til
Peterskirken, som er en helt surrealistisk oplevelse,
både udvendigt på pladsen, og især indvendigt,
hvor den er så fantastisk udsmykket, at man tror,

det er løgn, hvis man ikke selv har været der. På
vejen ned til Peterskirken så vi en kilometerlang kø,
de skulle ind i Vatikanmuseet. Vi besluttede at
springe museet over, og tænkte stakkels dem i den
varme.
Vi blev ”trukket” rundt i Roms små og store gader,
over Tiberen ad ældgamle broer, hvor vi – ud over
en masse flotte lokale kvinder – i rækkefølge så
Piazza Navona, Pantheon, Trevi Fontainen, Den
Spanske Trappe, Colloseum, som vi dog ikke kom
ind i, grundet endnu en lang kø, Forum Romanum, og sluttede en vellykket, men anstrængende dag ved at
spise en god middag, ikke så langt fra Termini, og nåede endda toget. Godt trætte blev vi afhentet af
Patron som aftalt kl. 21.15.
Onsdag. Denne dag skulle bruges til lidt afslapning, og jeg håndvaskede og lagde tøjet ud til tørre på
hækken. Vi besluttede at give Spoleto et eftersyn, vi skulle også have frokost på en eller anden måde, så
det var oplagt. Her så vi bl.a. domkirken, et romersk teater samt den flotte ækvadukt, som i tidernes
morgen har været romernes vandledning. Hen på eftermiddagen kørte vi tilbage til Rivoli og fik et par
kolde. Da jeg senere skulle samle mit vasketøj ind, så jeg, at Niels havde hængt mine sokker bag på
Holgers fiskegælle-lydpotter. Det syntes han var hyle-skægt, også selv om de fik nogle sorte striber
derved. De to fyre har virkelig terroriseret mig under hele turen. Det blev lidt overskyet, så måske ville
det give regn, for det havde de fået i Firenze, men det
klarede op hen ad aftenen, så vi slap med skrækken,
næste dag skulle vi nemlig for alvor til at tænke på at
køre hjem.
Torsdag morgen kørte vi i fint vejr over Spoleto til
Todi, en rigtig flot bjergby og videre mod Orvieto. Vi
ville have været kørt ad en lille, men meget køn vej
nord om Lago di Corbara, men kom i stedet sydom.
Det var nu heller ikke så værst. Vi fortsatte vestpå og
kørte nord om den næststørste sø, Lago di Bolsena ad
RS 74 over Piglianto, også en rigtig bjergby, ned til
Manciano, hvor vi efter megen søgen fandt et (dyrt)
spisested. Men det var det eneste !!!!
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Vi fortsatte herefter efter Niels´s plan over
Marsillina til Orbetello ved Middelhavet og over
på halvøen Monte Argentario, som han kendte fra
tidligere. Efter ankomsten til byen Porto S.
Stefano gik vi tur nede på havnen, og fik et par
kolde, for at holde vædskebalancen i orden. Vi fik
også fundet et lille turisthotel, som egentlig var
dyrt nok, men det lå rimelig centralt, og vi gad
ikke mere den dag. Porto S. Stefano er en typisk
turistby, hvor italienerne selv kommer.
Fredag. Ad SS1 mod Grossetto, helt op til
Cesina, op ad kystvejen mod Livorno. Stop i
Vada, hvor de to gutter provianterede på det
lokale marked, medens jeg havde fundet skygge under en parasol, sammen med et par kolde. Videre til
Antiano, hvor vi dyppede tæerne i Middelhavet, dejligt, og frokost nede på stranden. Dog ved jeg ikke om
man kunne kalde det frokost, for det bar tydelig præg af at det var en delvis vegetar der havde været med
til at købe ind på markedet. Nå vi fik dog noget at spise, hvilket var det vigtigste. Videre ad den mondæne
og smukke kystvej til Livorno, til stamhotellet Amico Fritz, ganske nær togstationen, hvilket var praktisk,
da vi skulle med autotoget hjem dagen efter. Om eftermiddagen gik vi ind til centrum af Livorno, en god
lang travetur til stamhjørnet, hvor vi, og især Niels kunne nyde den smukke udsigt !!! Vi fik også købt
de sidste ting vi hver især skulle have med hjem. Ved aftenstide lykkedes os også denne gang at få lidt at
spise. Det værste, eller det bedste var, at vi var kommet langt hjemme fra hotellet, så det blev til en rigtig
lang travetur den dag, måske 10 km.
Lørdag. Stille formiddag. Holger og Niels tog ind til
byen for at shoppe. Jeg pakkede og slappede af. Kl.
11,30 kørte vi de ca. 500 m til banegården og ventede
sammen med de andre, der skulle med biltoget. Det var
meget varmt. Kl. 13 blev vore MC-er kørt ombord på
DB-Autozug – Niels’ og min holdt naturligvis forrest
på hele toget, og kl. 15,00 kunne vi gå ombord i
passagervognen, hvor der var en del bøvl, da vi
åbenbart var blevet spredt ud på 2 kupeer. Vi fik dog en
kupe for os selv. Middag i den fine spisevogn og en fin
tur langs kysten gennem mange tuneller via Milano,
langs Como-søen til Schweiz, hvor der først måtte
ryges.
Jeg havde om aftenen slumret lidt rigeligt i kupeen, og følte mig derfor ikke søvnig, da de unge gik til
køjs. Jeg gik ned til spisevognen for at få en godnat-drink, og fandt ud af, at den var blevet beskudt med
vist nok salonriffel et sted efter Milano, så det ene vindue med tykt dobbeltglas var ødelagt, og der efter
sigende var udbrudt almindelig panik, der dog efterfølgende blev dulmet med en gratis drink til de
tilstedeværende. Vinduet var blevet nødtørftigt repareret med flere lag film, og holdt tilsyneladende. Jeg
kom i snak med nogle flinke danskere fra Farum, der gav en øjenvidneskildring af det passerede, og talte
også med en halvfuld tysker, der i 60-erne havde haft en AJS magen til min. Jeg sov elendigt på grund af
togets bevægelser og larmen fra skinnerne. De andre snorkede til den store guldmedalje.
Søndag. Vågnede træt og radbrækket, og vi fik morgenmad i kupeen. Fik sovet lidt hen ad formiddagen,
og vi drak efterfølgende kaffe i spisevognen. Pakkede og klædte om til mere nordlige breddegrader og
ankom planmæssigt til Hamburg, Altona, kl. 12,20. Aflæsning af MC kl. 13,00 – vi kørte selvfølgelig
først fra borde – og kørte herefter ad motorvejen mod grænsen. Spiste ca. 100 km. før grænsen –
bratwurst und bier – og vi sagde gribende farvel til Niels, der gerne selv ville køre lidt hurtigere hjem.
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Hondaen skulle rigtig luftes. Fulgtes med Holger gennem 2 små regnbyger, holdt sidste pause ca. 30 km.
efter grænsen, vinkede farvel til Holger i Skodborg og ankom hjemme kl. 16,15 efter at have kørt 1977
miles eller ca. 3.200 km. Kærligt gensyn med kone og kat, ringe til nærmeste familie, pakke ud til vask
mv. og aflevere gaver. Fik naturligvis dansk bøf med løg til aftensmad. Lagde de ca. 350 fotos ind på
pc-en og sov godt den nat.
Slut på en dejlig tur med nogle dejlige kammerater.

Tom Tønnies den 12.01.2006.

Redaktionen siger Tom, Holger og Niels tak for den spændende beretning.
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VMK regnskab 2005.

Fra generalforsamlingen: Klubmesteren frister – og har måske fristet / Kassereren gør kassen op, og
andre nyder samværet.
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Køb - Salg - Bytte

Sælges: Ford A rataksler og gearkasser - Ford 17 M P2 rataksel - Opel 54 til 57 rataksel – 200 kr. pr.
stk.. Ford A: Kølekappe – 100 kr., bagagebærer – 100 kr., reservehjulsholder med 19” hjul – 100 kr., dele
- fra 20 kr.. Opel P2 forreste blinklys 20 kr. pr. stk.. Opel 4 ½”x13” hjul 2 stk. – 100 kr.. Nye dæk
forskellige mærker og størrelser, men der er kun et af hvert – 50 kr. pr. stk.!
Tlf. 75132852, e-mail: norgesgade@esenet.dk
Sælges: Komplet plejlleje til Nev Imperial årg. 1930 - Komplet sæt forgaffelbøs til Triumph årg.
1954.
40 stk. koblingsplader til Rudge, BSA, Harley – Lejenipler – Platiner – Kul – Kabler – Pærer –
Kædesamlere - 7” lygte bundbespænding - Kædehjul med tromle til Java 250 årgang 1954 - o.m.a.!
Vagn Støjer Snor, tlf. 75398237.
Købes: Plejlleje eller hel krumtap til 2 cylindret ILO, 250 ccm, årg. 1954. Vagn Støjer Snor, tlf.
75381970.
Sælges: Rover P4 serie 90,årgang 1955. 4 dørs sedan, 6 cylindret motor og friløb. Efter datiden en rigtig
luksus vogn. Urestaureret, men i rigtig god stand. Motoren går perfekt, men bremserne dur ikke. Mange
dele medfølger. Pris 23.000 kr.. Jakob Simonsen, tlf. 97372709.
Afbalancering af trådhjul til eks. MGA, MGB, Austin Healey. Henvendelse til Wilms Auto, Vestre
Strandvej 39, 6731 Tjæreborg, tlf. 75175343.

Brevkasse: Redaktionen foreslog i VMK
NYT nr. 232, at man i samarbejde med
medlemmerne skulle prøve at starte en
brevkasse. Ved deadline for dette nummer af
VMK NYT, må vi desværre konstatere, at der
ikke er kommet bidrag til denne brevkasse –
men hold jer ikke tilbage med jeres spørgsmål
og / eller meninger.

Kan du læse dækkene?
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STØT VORES
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Vestjysk Motorveteran
Harry Ørsted
Golfvej 56
6715 Esbjerg N.
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Fra besøget hos Strib Automobilmuseum.
Museets grundlægger/ejer E. Hindsgaul Madsen,
med sit første projekt en FIAT 509, (færdigrenoveret i 1969).

