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Afholdes første torsdag, hver måned, kl. 19.30 undtagen i juli!
Såfremt intet andet er meddelt afholdes møderne i:
Gjesing Fritidscenter, Gjesinglund Alle 2, 6715 Esbjerg N.
VMK NYT:
Officielt organ for Vestjysk Motorveteran Klub - udkommer i februar,
april, juni, august, oktober og december.
Indlæg kan sendes til VMK's redaktør. Medlemmer, annoncører
og div. samarbejdspartnere er velkomne til at levere stof til bladet.
Indlæg redigeres til skrifttype arial 10 pt.
Deadline er den 1. de pågældende måneder.
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Hjemstavnsgården i Sdr Hygum
SE - besøg
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Velkommen til nye medlemmer
166 Steffan Frisk. Læborgvej 29, 6600 Vejen
174 Bo Helsinghof, Murervej 20, 6710 Esbjerg V

AKTIVITETSKALENDER FOR 2014 / 2015:
November 6.
15.
20.
December 4.

VMK Klubmøde
Stumpemarked, Herning
VMK Billed og filmaften
VMK Julesjov

2015
Januar
Februar
Marts
April
Maj
Juni

8.
22.
5.
19.
5.
19.
7.
2.
5.

VMK Klubmøde
VMK Billed og filmaften
VMK Klubmøde
VMK Billed og filmaften
VMK Klubmøde
VMK Billed og filmaften
Generalforsamling
Esbjerg Veteranløb
National Køredag

Ret til ændringer i programmet forbeholdes.

Følg også med på hjemmesiden, der kommer de dugfriske nyheder.
HUSK AT:

KLUBBENS NAVN: VESTJYSK MOTORVETERAN KLUB,
FORKORTET VMK.

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

KLUBBENS ADRESSE: FORMANDENS ADRESSE
VMK's HJEMMESIDE: www.vmklub.dk
FORMÅL: At fremme interessen for veterankøretøjer af tekniskhistorisk interesse.
ORGANISATION:
VMK er tilsluttet Motor-historisk Samråd, som er en
hovedorganisation for tilsluttede foreninger, og bl.a. på disses
vegne forhandler med diverse myndigheder.
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Forsidebilledet: Stemningsbilled fra turen hjem fra Mandø
.
Foto: Jørgen Lind
Næste VMK NYT: Udkommer i uge 51, deadline 1. december 2014
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Mandø-turen var planlagt i god tid og lagt i kalenderen.
Annoncen til VMK NYT var sat op, men da vi kiggede på
den ved bladmødet, dukkede der en idé op: ”Skal vi ikke
lade klubben betale traktorturen og maden?” Vi kunne
lige akkurat nå at justere det i teksten, inden bladet gik i
trykken. Og det gjorde så kasserer William og
næstformand Jørgen, der sammen med ex-formand
Harry Ørsted udgør bladudvalget. Næste gang
bestyrelsen var samlet, blev dette ”frie initiativ”
nødvendigvis godkendt, men ikke uden løftede
pegefingre og snak om ”næser”!

skulle vandet have haft travlt med at løbe ud, men den
friske vind fra nord-nord-vest holdt lidt igen på det.
Vandet var selvfølgelig intet problem for traktorerne, men
det gav passagererne en større oplevelse at køre
gennem vadehavet, end hvis det havde været vindstille,
skyfrit og tør havbund.

De første tilmeldinger kom hurtigt, og fortsatte helt til efter
fristens udløb, og søndag d. 21. september 2014 oprandt.
Der var også andre end de 86 ½ fra VMK, der havde fået
samme gode idé, så de to traktorbusser var hurtigt fyldt
op i underetagen, resten måtte så op på tagterrassen. Vi
startede fra V. Vedsted kl. 12, det var friskt vejr med frisk
vind, og inden vi nåede diget, kom der en kort byge. Men
allerede inden vi var ude på Låningsvejen var det
overstået. Ebben var kl. 13.37, så efter tidevandstabellen
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men der er huse til mange, mange flere. Indbyggertallet
toppede i 1890 med 262, og siden er det kun gået tilbage.
Da Mandø kom under Ribe Kommune i 1970, var der 128
indbyggere.

Selskabet myldrede ind på Mandø Kro, som på forhånd
var advaret om en pludselige mængde af gæster. Dagens
ret - hamburgerryg med hvide kartofler, aspargessovs,
blomkål, ærter og gulerødder - kom hurtigt på bordene.
Da alle var mætte, var der heller ikke meget tilbage i skåle
og på fade, så retten må have bekommet alle vel.

Lidt nord for Brugsen ligger Mandø Museum. Huset med
murankrene 18 - 31 på østgavlen er i meget fin stand
med et næsten nyt stråtag, og udstillingen i det gamle
hjem med den ø-typiske inddretning, ting og detaljer er
meget interessante. I husets østre ende, som museet
senest har erhvervet, er indrettet separate udstillinger om
bl.a. redningsvæsenets historie og strandinger på
Mandø. Her er modeller af Islandsbåden " Anna " og
everten ”Karen”, der i en årrække bragte forsyninger til
Mandø. Der er vragrester fra nedskudte engelske
b o m b e f l y, o g e n f l y v e r d r a g t , d e r t i l h ø r t e e t
besætningsmedlem, som under 2. Verdenskrig blev
reddet og hjulpet videre på sin flugt af mandøboerne. Der
er smørdritler og billeder fra Mandø Mejeri, der blev flyttet
til Hjerl Hede i 1971, og der er redskaber og værktøj fra
øens håndværk. Mandø Lokalarkiv har også hjemme i
huset. Rigtig mange af VMK-selskabet besøgte huset,
der holdt åbent for vores skyld.

Så kom der liv på Mandø Byvej mellem møllen i Nørreby
og kirken i Sønderby. Der bor nu kun 35 personer på øen,
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De fleste så også den hyggelige Mandø Kirke både udog indvendigt, og mange lagde vejen op i klitterne ved
redningshuset og ned mod stranden med stormflodssøjlen.

lejrskole m.v. samt en naturudstilling.
Kl. 16 kørte traktorbusserne igen mod fastlandet. Der
havde lige været tid nok til, at man kunne få et indtryk af
øen, hvis man ikke havde været der før, og tid nok til at
gense noget af den for andre.

Der står en mindesten over Dronning Dagmar med vers
af Anders Søffrenfsøn Vedel - samt en runesten. Hvad
mon der står på den?
Se side 23.

På Mandø Kro havde man travlt med at bespise de
øvrige gæster, der var på øen, så hvis man gerne ville
have en kop kaffe, var det muligt i Klithus Mandø - den
tidligere Mandø Skole, hvor der er også man værelser,

VMK NYT 37. årg.

Side - 5 -

Nr. 284, oktober 2014

Støt vores annoncører
de støtter os
1934

VMK NYT 37. årg.

1934

Side - 6 -

Nr. 284, oktober 2014

MANDØTUREN
1934

Vi fik ikke spurgt, hvor mange der var på Mandø for
første gang?
På hjemturen var det igen stigende vand, men der var nu
mindre vand inde end på turen over. Vinden havde også
lagt sig betydeligt, sigtbarheden var fin og solen
skinnede, så det var faktisk behageligt at sidde ovenpå i
traktorbussen og nyde naturen.
Ankommet til V. Vedsted opløstes selskabet ret hurtigt,
men efterlod os med et indtryk af, at alle havde haft en
god tur, så kasser William og næstformand Jørgen var
enige om, at det var ”øretæverne” værd.

VMK NYT 37. årg.
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Det var regnvejr lige fra morgenstunden, hvilket gav en
halvdårlig start på dagen. Alligevel var mange kørt til
Historiske Dyrskue og Veteranstævne 2014 på
Museumsgården Karensminde ved Grindsted søndag d.
14. september. Som sædvanligt var der stor tilslutning af
VMK-medlemmer, både på motorcyklerne og i bilerne.
Også som sædvanligt deltog jeg ikke i selve stævnet,
men kom bare forbi som nysgerrig, for at se om der var
noget nyt-gammelt og spændende…og selv om mange
af de deltagende køretøjer ”går igen”, så er der altid
noget, der er værd at se på.
Her og på side 9 er nogle billeder af især VMKmedlemmer og deres køretøjer.
tekst og foto: Jørgen Lind
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City Autoservice
v/ Birger Busch
Strandby Kirkevej 216
Telefon
75128284
Biltelefon
40331854
Privattelefon 75451501
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Det var lunt og tørvejr og perfekt til at køre en tur i den lille
åbne - selv om der stod søndag d. 28.september på
kalenderen. Vi valgte at køre til Hjemstavnsgården i Sdr.
Hygum. Turen derned gik ad de små veje med mange
sving - lige noget, der passer den lille bil og dens fører via Novrup, Tjæreborg, Sneum, Lille Darum, Kragelund,
Hunderup, Sejstrup, Jernvedlund, Plougstrup, Tobøl,
Kalvslund til Sdr. Hygum.

Der var efterårspløjning med heste og traktorer, men som
på Karensminde rigtig mange andre aktiviteter - vel nok
en del flere. Der var tærskning af boghvede, slagtning af
gris, der blev lavet blodpandekager på det gamle komfur.
Kartofler blev gravet op, sorteret og lavet til kartoffelmel,
der blev smedet søm, bagt boller og brød i stenovnen,
knevlet hør, savet planker på bloksaven, bogbinderen
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bandt bøger, der bagtes vafler og blev kærnet smør i det
historiske køkken, presset æbler til most, mens børnene
lavede kornbuketter, malede korn, gik på stylter, trillede
med hjul eller fik en tur i en flot hestevogn.
Arrangementet var ikke noget veteranstævne for
køretøjer, så de fleste veteraner sås blandt traktorerne,
alle aktørerne - og så publikum.
Der var udstilling af Ferguson traktorer og redskaber og
en meget spændende udstilling om ”Kongeåen som
Land- og Statsgrænse 1864-1920”. Endelig er ikke
mindst den gamle, stråtækte firlængede gård absolut
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værd at se nærmere på - både inde
og ude.
Vi var da to VMK-medlemmer, men
jeg nåede ikke at fotografere Eli's
fine ”nye” Escort, før han var kørt
igen.
tekst og foto: Jørgen Lind
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ECS

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

Esbjerg Cylinder Service

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

CYLINDERUDBORING
TOPSTYKKEARBEJDE

CYLINDERUDBORING
TOPSTYKKEARBEJDE

NØRREGADE 71
6700 ESBJERG
TLF. 75450899
FAX: 75452543

VI HAR ALT I
KONTORARTIKLER
&
VIN

e-mail: fp@froekjaerpapir.dk
Besøg os og vor vinkælder.

John Hoffmanns Autoservice
Darumvej 73
6700 Esbjerg
Tlf. 75126570, Fax. 75126579
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Til besøget på SE onsdag d. 13
august var der mødt 33 glade og
forventningsfulde personer op.
Vi blev pænt modtaget med tale og
lystavle, hvor der stod
VELKOMMEN til VMK klubben.
Derefter var der rundvisning, både
ude og inde. Det var en flot og
speciel bygning med mange
faciliteter.
En rigtig god og interessant aften,

VMK NYT 37. årg.

som blev afsluttet med kaffe og kage i cafeteriet på
øverste etage med udsigt over området. TAK til SE for
rundvisningen.
Turen var arrangeret af Jette og Christian Enghave.
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Kirken
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Henne Strand
2014

Det har været dejlige aftner med skønt vejr til onsdagstræffene i juli og begyndelsen af august i Henne Strand.
Når det så er sagt, synes vi det er lidt ærgerligt, at
kaffebordet er flyttet op på terrassen, og at alle bilerne
holder spredt over hele byen.

Det ville give lidt mere sammenhold og hyggesnak, hvis vi
holdt bilerne mere samlet. Som jeg har forstået det, er der
kun én eller to sponsorer, mens handelsforeningen intet
giver til arrangementet. Derfor har de vel heller ikke krav
på, at vi skal holde ud for deres butikker. Hvis hver butik
gav f. eks. et beløb pr. gang, kunne det måske være
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anderledes, både med hensyn til parkering, kaffebord og
udlodning af præmier. Mange af os spiser derude, og
mange handler i butikkerne.
Det er helt sikkert, at bilerne og motorcyklerne tiltrækker
mange turister, da det er oplyst i både tyske og danske
brochurer, at der er Veterantræf hver onsdag aften.
Men det har været et godt initativ. TAK for det til TAGE.
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Lørdag d. 6. september er der som altid efter festugen en forsamling af byens foreninger i centrum.
I år var der ikke helt det fremmøde fra VMK, som der normalt er. Mange valgte at starte dagen på torvet og fortsatte med
at køre til udstilling i Ansager.
Stemningen blandt medlemmerne var god og vejret var med os. En lille regnbyge gav anledning til at fremvise de
forskellige former for kalecher, originaler og discount udgaver. Anvendelse af ”børnearbejde” blandt medlemmerne
bringer også smil frem på de besøgendes ansigter.
Vel mødt næste år.
Tekst og foto: MJA

VMK NYT 37. årg.
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ELI'S

ESCORTEN - QUICKIE - TROFAST - ETTEREN - DET GULE LYN - Kært barn har mange navne, og for mange var det et kært
barn.
Endnu husker en del mennesker den første Escort,
Etteren, altså MK1. Sandheden er dog, at navnet brugtes
allerede til Anglia 100E i stationcar udgaven.

såkaldt håndværkertilbud, som jeg havde overtaget
urestaureret fra en arbejdskammerat. Efter at have skulet
til den et par år, gik jeg endelig i gang med at finde dele til
den og svejse karrosseriet op til fordums former.
Bremser, hjulophæng, kardanaksel, en ekstra
benzinpumpe, en ny termostat og køler m.v. er
renoveret/udskiftet/monteret, mens motoren er urørt.

En dag for ca. 7 år siden kørte jeg vognen, hvis man kan
kalde den sådan i betragtning af dens tilstand.
Overbremse gjorde den ikke ligefrem. Fjedre gjorde den
heller ikke ligefrem, og rust sås både her og der. Et

VMK NYT 37. årg.
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Ford Escort MK1 var i produktion fra 1968-74. Mit
eksemplar er født på Ford-fabrikken i Köln, Tyskland,
men en næsten fuldstændig identisk blev samtidig
bygget på Ford fabrikken i Dagenham, Essex, England.
Nogen siger endda, at alle karrosserierne til alle Escort'er
faktisk blev lavet i England. På et tidspunkt fandtes den i
hele 26 udstyrsvarianter med 7-8 forskellige motorer,
men min model er en 1100 XL fra 1974, meget tæt på
originalen.
En tidligere ejer har lagt en 1300 cc motor i, som yder
omkring 10 HK mere end en 1100 cc, men begge motorer
er af den på det tidspunkt meget moderne topventilede
super-overkvadratiske type, som blev indført i Anglia
105E i 1959.

Sommeren 2013 stod min Escort nymalet og klar til
samling, og her midt på sommeren 2014 fik Jerne bilsyn
æren af at beundre det færdige værk, og godkendte det
uden bemærkninger.

Herefter begyndte en fornøjelig tid med gode ture. Det
være sig til Henne strand, Hennebjerg, Varde ved åen,
Jordrup træf, Ribe Classic, Bindeballe, Randbøldal,
Tørskind grusgrav, eller bare ud i det blå.
Med MK1 kom Crossflow topstykket og forbrændingskammeret i stempeltoppen samt 5 hovedlejer.
Jeg ved ikke meget om bilens historie gennem 40 år, men
det kommer måske med tiden. Dog ligger det fast, at det
ikke er den Ford Escort, som Erik Høyer vandt DM for
standardvogne 0-1300 gruppe 2 i 1973, for den havde
omkring 190 HK i en 1300 cc 16-ventilet BDA motor med
to overliggende knastaksler og direkte benzinindsprøjtning - og så havde den runde forlygter. Eller den
220 HK ZAKSPEED RS 1600, der vandt det europæiske
Touring Car mesterskab i 1974 og årets løb på den
oprindelige gamle Nürburgring.Topfarten på disse
Escort'er er ukendt. Jeg havde nær sagt heldigvis.

VMK NYT 37. årg.
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I skrivende stund er jeg lige hjemkommet fra pløje- og
aktivitetsdag på Sdr. Hygum Hjemstavnsgård. Der var
virkelig gang i den dernede. Een fik en hammer i hovedet
og et stykke jern i halsen og døde, og der var knipning,
knevling og rølning af hør. Der blev lavet æblemost,
kartoffelmel, sirup, søm, vafler, reb, smør, blodpølse og
meget, meget mere, som jeg ikke vil fortælle om, da
Jørgen Lind var på pletten i Sprite'en med frue og
fotoapparat. Sidste i fremskudt stilling, og mon han ikke
nok barsler med en artikel desangående?

Om ”det gule lyn” kan man sige, at heldigvis viste kalorius
sig som en ægte Ford, d.v.s.: ”No problems”. Jaeh, der
var lige en svag klirrelyd fra en pynteliste på
instrumentbrædtet. En passager klagede over det. Men
var så venlig selv at fixe det ved at skubbe et stykke papir
op bagved. Billigt sluppet efter 10 års stilstand.
Hvorfor nu lige sådan en model? Som lærling hos Ford i
Esbjerg, populært kaldet KS, beundrede jeg den nye
model. Det var i 1968, og det var Escort MK1, og det var i
middagspausen. Måske et minut over kom chefen forbi,
pegede på trådene i bagruden og spurgte: ”Hvad er det?”
-” Elbagrude” svarede vi kloge lærlinge. ”Arbejdstid,
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drenge!” kom det så, og det var så den dialog. Vi måtte i
gang igen på værkstedet.
I de følgende år beviste Ford Escort sit værd, både til race
og rally, og som ungdoms- og familiebil. Og måske fordi
den både var umådelig solid, rimelig smart og
økonomisk, ja, så såes en god del filthatte også bag
rattet.

Man kan sige, at min 40-årige bil nu er en bil på aftægt.
Ja, men en aktiv aftægt, i hvert fald om sommeren.
Er der nogen som vil med, eller kender nogen, som vil
med ud at køre, så finder vi ud af det. Det er fornøjeligt og
styrker interessen for almindelige klassiske biler i bredere
kredse. Når snart den kolde tid kommer, skal jeg have
fundet et godt sted til overvintring. Forslag modtages
meget gerne. Det vil være fint, hvis det kan blive et sted i
nærheden af Rønnevej i Sædding.
Hvis I ser min bil: Husk at det er en brugsgenstand, som
først rigtig opleves ved berøring. Fedtede fingre beskytter
lakken, og kan nemt tørres af…
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Ernst & Young P/S
Havnegade 33,
Postboks 371
6701 Esbjerg
Building a better
working world

Telefon 73 23 30 00
Telefax 72 29 30 30
www.ey.com/dk

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.
VMK NYT 37. årg.
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- set på et ældre postkort og nu.
1934

Nørregade i Haderslev er en af byens gamle gader, der går fra Gammelting i nord til Torvet i syd. Altså atypisk nord-syd,
hvor de fleste ”Nørregader” i andre byer er den nordlige gade. Det høje kor af Haderslev Domkirke - Frue Kirke - hvor
fortovet går igennem, dominerer gadebilledet markant. Til venstre ses en almindelig VW og bagved denne 2 VW
”Rugbrød” varebiler. Bilen, der midt i billedet kører mod nord, er en DKW Junior, der blev præsenteret i 1957 og var i
produktion indtil 1963. Til højre holder en Opel Rekord Caravan (1957-60) på papagøjeplader - altså en varebil uden
sideruder, men med bagsæde. En Vauxhall Victor FB (1961-64), der stikker bagenden ud lige efter GUNDTOFT
afslører, at fotoet til postkortet ikke er ældre end 1961. Bemærk de mange udhængsskilte på butiksfacaderne.

Det nye foto af Nørregade på samme sted viser ikke de store ændringer gennem ca. 50 år. Biltrafikken er blevet
ensrettet mod nord og dermed reduceret. Enkelte bygninger har fået ændret facaden og/eller er erstattet af
nybygninger, men helhedsindtrykket er det samme. Forskønnende er det, at der er langt færre skilte, både offentlige Pforbud og reklame-udhængsskilte, lige som de elektriske luftledninger nu kun er til gadebelysningen. Meningen med de
nye pullerter er uklar, er det måske for skarpere at markere den ellers mere glidende overgang mellem fortovsfliser og
brostensbelagte rendestene og kørebanen? Bilerne er af nyere årgange, bagerst en FIAT Panda og foran denne en
(vistnok) Kia Sorento- eller lignende…
af Jørgen Lind

VMK NYT 37. årg.

Side - 22 -

Nr. 284, oktober 2014

Støt vores annoncører
de støtter os
1934

1934

(Thyra Danmarks pryd)

Min motorcykel...Min bil...
I hvert af de kommende numre af
VMK NYT vil vi forsøge at bringe
en artikel, hvor et medlem
fortæller om sit køretøj og viser
masser af billeder af det.
Derfor vil vi også gerne have dit
bidrag - ta' en snak med Jørgen
Lind om det på 75164114 eller
naestformand@vmklub.dk
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Vestjysk Motorveteran
William Pohlmann
Østparken 51
6840 Oksbøl

