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KLUBMØDER:
Afholdes første torsdag, i hver måned, kl. 19.30 undtagen i juli!
Såfremt intet andet er meddelt afholdes møderne i:
Gjesing Fritidscenter, Gjesinglund Alle 2, 6715 Esbjerg N.
VMK NYT:
Officielt organ for Vestjysk Motorveteran Klub - udkommer i januar,
marts, maj, juli, september og november.
Indlæg kan sendes til VMK's redaktør. Medlemmer, annoncører
og div. samarbejdspartnere er velkomne til at levere stof til bladet.
Indlæg redigeres til skrifttype arial 10 pt.
Deadline er den 1. i de pågældende måneder.
INDHOLDSFORTEGNELSE:
Varde Å dag
Fra kalenderen
Årets oplevelse: Kørende 1-dags motormuseum!
BSA
Garagesnak
H.P. Hanssensgade i Aabenraa set på et ældre postkort og nu
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ORGANISATION:
VMK er tilsluttet Motor-historisk Samråd, som er en
hovedorganisation for tilsluttede foreninger, og bl.a. på disses
vegne forhandler med diverse myndigheder.

AKTIVITETSKALENDER FOR 2018:
September 16.
20.
Oktober

4.
6.
18.

November 1.
15.
December 6.

VMK-udflugt til Mandø. Tilmelding: se mere i
kalenderen på hjemmeside
VMK-besøg hos Esbjerg Listefabrik Se mere
side 7
VMK Klubmøde, kl. 19.30
Varde Bibliotek/VMK: Erik Gundersen
fortæller, kl.10.00 Se mere side 7
VMK Billed- og filmaften, kl. 19.30
Frank Mejer: Spændende køretøjer i ord og
billeder - med vægt på 3-hjulere.
VMK Klubmøde
VMK Billed- og filmaften
Julehalløj med æbleskiver, gløgg, lotteri
m.m.m.

Ret til ændringer i programmet forbeholdes.

Følg også med på hjemmesiden www.vmklub.dk,
der kommer de dugfriske nyheder.
HUSK AT:
-Meddele adresseændring samt ændringer til køretøjsregistret til
William Pohlmann, Østparken 51, 6840 Oksbøl, tlf. 4026 9546,
mail: register@vmklub.dk
Forsidebilledet:
Denne P&M Heavyweight Two Speed årg. 1911 - fremstillet af
PHELON & MOORE Ltd, Cleck Heaton i Yprkshire, UK., deltog i
ELFSTEDEN OLDTIMER RALLY i maj 2018 - ret godt gjort af en
107-årig! Mærket blev videreført som PANTHER, der er mere kendt.

Næste VMK NYT: Udkommer i uge 47, deadline 1. november 2018
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Varde Å dag
1934

Jo, vel var det noget gråt i vejret, med løfte om lidt regn hen på eftermiddagen, men VMK-PICNICTUREN
kombineret med VARDE Å DAG blev på ingen måde et tilløbsstykke. Da vi var flest, nåede vi op på 8 biler + 1
motorcykel med sidevogn! Omvendt havde det været et kæmpe-problem: Tænk, hvis alle 200 medlemmer mødte op
med hver sit køretøj, så havde det knebet med pladsen. Nå, tanken er ret utopisk !!!
Omkring kl. 10 mødtes vi hos Hobbydyrenes Foderstof på Tarpvej 8 nær Billum.

På gården udstillede Edel Kræn mange forskellige billeder, der var et lille
kaffebord mellem fodersækkene, hvor vi frit kunne hygge os indendørs i den
store hal, mens der udendørs var helikopterflyvning - dog mod en passende
betaling.

Efter en times tid kørte vi videre til Janderup, helt præcist til Janderup Ladeplads på en eng ned mod åen.
På P-marken lige inden engen var reserveret plads til veterankøretøjerne - til mange flere end vi var!
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Varde Å dag
1934

På engen var der en samling boder fra lokalområdet med diverse udstillinger
og tilbud om at købe blomster, honning, røget fisk eller en havkajak. Der var
mange besøgende i en hyggelig stemning, og vi fik lov til at indtage den
medbragte frokost i et telt. Men desværre var der ikke tid til at opleve alle
aktiviteterne, hverken på Ladepladsen eller på Torvet, for vi skulle ifølge
tidsplanen videre…

…til Varde, hvor arrangørerne af Å Dagen få dage forinden havde ændret destinationen til sejlklubberne på den
modsatte side af åen. Bortset fra, at vi ikke kunne nå at annoncere det, så gav flytningen os gode muligheder for at følge
med i aktiviteterne på og ved åen, hvor der bl.a. var badedyrs-race, brædt-, kajak- og robådssejlads. Sydvestjysk
Brandvæsen demonstrerede hvilken gavn man kan have af det overblik fra oven, som en drone kan give - imponerende
nyttigt.
Og så var der mulighed for at komme ombord i Nationalpark Vadehavets nye informationsskib.
Hmm - bestemt ikke nogen skønhed, hverken i form eller farve, men forhåbentlig udmærket til
det formål, som det skal tjene.

VMK NYT 41. årg.

Side - 4 -

Nr. 307, september 2018

Varde Å dag
1934

Efter endnu 1 times forløb ved sejlklubberne i Varde kørte
kortegen videre mod Hodde, hvor vi efter planen skulle
møde op ved Hodde Forsamlingshus, Vejlevej 41,
mellem 14.30 og 15.30 og slutte os til de andre
veterankøretøjer. På P-pladsen foran forsamlingshuset
holdt da også allerede en fin lille rød Mini Clubmann men kun den - og der var i øvrigt temmelig tomt. Jamen,
det viste sig at være en misforståelse fra planlæggernes
side, for veterantræffet fandt sted inde i Hodde by. Eller
måske rettere: havde fundet sted, for inden vi havde
været igennem en fin og meget omfattende osteudstilling i forsamlingshuset og fundet hen til træffet, var
det næsten gået i opløsning og mange var kørt hjem.
Tilmed fik vi at vide, at 1 person fra hvert af de deltagende
køretøjer kunne have spist gratis på Hodde Kro - hvis vi
var kommet noget tidligere! Faktisk lidt ærgerligt, at vi
ikke havde fået det at vide i tide.
I Hoddes Street-Food lige ved træf-marken fik vi siddepladser i et telt, hvor vi kunne nyde noget af street-food'en eller
vores medbragte kaffe. Heldigt tidspunkt, for netop da holdt regnen sig ikke længere tilbage.
Set i bakspejlet var vores medvirken i Varde Å Dag ikke nogen stor succes, vel for nogen af parterne. Vi vil anbefale, at

man næste år deltager individuelt og måske kun på ét enkelt eller to af stederne, så man kan nå at se meget mere af alt,
hvad der sker dér. Men OK, det var os selv der spurgte, om vi måtte medvirke. Og vi få, der var med, fik da en god og
hyggelig dag ud af det.
Tekst og fotos: Jørgen Lind
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Støt vores annoncører
de støtter os

1934

Ernst & Young P/S
Havnegade 33,
Postboks 371
6701 Esbjerg
1934
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Fra kalenderen
1934

Erik Gundersen: Mit liv med
Speedway på godt og ondt…
I en alder af 18 år flyttede Erik
Gundersen til England for at dyrke
den speedway, som han var vokset op
med. Det blev til 12 år i overhalingsbanen i dansk speedways storhedstid
i 1980'erne, indtil en ulykke tvang Erik
til at ændre sit liv. I foredraget fortæller
han om sit liv i sporten og om sejre før
og efter ulykken. Foredraget holdes
samme dag, som den sidste runde af
årets Speedway GP Serie køres.
I samarbejde med Vestjysk Motorveteran Klub, som samme
formiddag parkerer nogle flotte biler og motorcykler på torvet
i Varde d.6. oktober kl. 10.

ENTRE: 75,- Fribillet udleveres ved døren til de FØRSTE 25 VMK-MEDLEMMER.
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Årets oplevelse:
Kørende 1-dags motormuseum !
1934

Når det er muligt for os, kører vi hvert år omkring Kristi Himmelfartsdag til Fryslân
(Friesland), NL, for at besøge gamle venner. Men målet for turen er ikke mindst at
kigge på veteranløbet ELFSTEDEN OLDTIMER RALLY, der i år kørtes for 33. gang, og
mon ikke det var 15. gang vi har oplevet det? Dog 'kun' som tilskuere, for vores gamle
biler er for nye til at kunne deltage.
Det er en enorm oplevelse at se alle de deltagende 400 biler og 200 motorcykler, der
skal have forladt fabrikken inden d. 31.12.1949 for overhovedet at få lov til at køre med
på den 248 km lange strækning mellem de elleve 'forenede' frisiske byer = Elfsteden:
Ijlst, Sneek, Leeuwarden, Dokkum, Franeker, Harlingen, Bolsward, Workum,
Hindelopen, Stavoren og Sloten.
Vores gode bekendte, Bent 'Englændertræf' Jessen og fru Ursula fra Løgumkloster
havde tilmeldt sig løbet for 4. gang i deres MG TC 1949, men inden afgangen fra
Løgumkloster var Bents tillid til MG'ens gearkasse svundet ind og han var ikke sikker
på, at den kunne klare distancen. Så et par dage før Kristi Himmelfartsdag, nåede jeg
på Bents vegne at kontakte Secretaris Wim Bouland, EOR, som tillod, at han i stedet
for MG'en kørte i sin JAGUAR XK 120 fra 1953, dog på betingelse af, at nummerskiltet
144 blev skiftet ud med et official-skilt. Næsten sådan gik det også, da Bent for nogle år
siden deltog i løbet for 2. gang. Dengang knækkede en bagaksel i TC'en efter 100 m's
kørsel, og hans daværende MGA måtte tage over. Jo, det er en lang tur for en gammel bil, når den selv skal køre hele
vejen og ikke bare transporteres på en trailer, som rigtig mange andre bliver det. Start- og målområdet i Wijckel nær
Sloten er fyldt med trailere!
Else & jeg startede op hjemmefra fredag eftermiddag d. 11. maj i vores lille AUSTIN HEALEY SPRITE MK2 1962. Vi kørte
ned ad Vestkystvejen, og til trods for at starteren strejkede i Husum, kom vi godt, med lidt skubberi, over med færgerne,
først over Nord-Ostsee-Kanal i Brunsbüttel, dernæst over Elben fra Glückstadt, inden det blev mørkt.
ELFSTEDEN OLDTIMER RALLY starter kl. 7 morgen nede i
det sydvestlige Friesland fra campingpladsen 't Hop teWijckel
nær den mindste af de elleve friisiske byer, den utroligt
skønne gamle fæstningsby Sloten med et væld af historiske
seværdigheder, hyggelige terrasser, caféer og vandporte
samt en overflod af idylliske kanalsidegader, små slipper og
smukke bygninger.
Efter 159 km når deltagerne til Franeker, hvor stempelposten
åbner kl. 12. Der vi plejer at bo og opholde os, for der er der
frokostpause og bedst mulighed for at se - og fotografere - alle
køretøjerne.
SPRITEen fik ordre til at tilbagelægge de ca. 200 miles/320
km Hemmoor > Franeker på 4 timer. De første 120 km er ad
almindelige landeveje, derefter motorveje, men afbrudt af div.
vejarbejder, en stor omkørsel rundt om Groningen og en
nødvendig benzinpåfyldning - tanken rummer kun 22 liter. Det sparede tid og kræfter for Else, da starteren uventet gik i
arbejde igen, så hun ikke længere skulle skubbe 'kareten' igang. Præcist kl. 12.00 stod vi af i Franeker, præcist som aftalt
med SPRITEen. Godt gjort af den lille bil ! Mange af de gamle køretøjer allerede var ankommet. Den første jeg så var
tilfældigvis start no. 1, en CITROËN C 4 G 1932.
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De næste 3 1/2 time havde jeg særdeles travlt med at fotografere så mange biler og motorcykler som muligt, men det er
ganske umuligt at få alle med. her er nogle biler, som vi sjældent ser i DK
Gamle Amerikanske sedan'er så store som rutebiler:

CHRYSLER IMPERIAL 1928

BUICK BROUGHAM 1927

AUBURN DUALCOWL PHEATON 1928 PACKARD 733 SEDAN 1930

CADILLAC 1925

LINCOLN LIMOUSINE 1930

- og de helt gamle , de 3 ældste biler i løber:

FORD T TOURING 1912

BUICK 10 1909

IMPERIAL 35 1910

- helt op til dollargrinene:

BUICK EIGHT 41/41 1942
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PACKARD S8 CABRIOLET 1949

Nr. 307, september 2018

1934

Støt vores annoncører
de støtter os
1934

John Hoffmanns Autoservice
Darumvej 73
6700 Esbjerg
Tlf. 75126570, Fax. 75126579

AUTODELE - VÆRKTØJ
AUTOKØLERE

- VÆRKTØJ
GRINDSTED BREMSE- &
KØLERE

KOBLINGSSERVICE ApS
Vestergade 114. 7200 Grindsted

tlf. 75 322 322
www.grindsted-bk.dk
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Her et udvalg af skønne engelske 1930'er biler:

LAGONDA M45 SPORTS SALOON 1934

MG TATICKFORD 1938

MORRIS EIGHT 1938

ROVER 14 HP SALOON 1934

SS JAGUAR 1935

MG F2 MAGNA

AUSTIN SEVEN TOURER 1934

JAGUAR MK IV 1948

ALVIS 4.3 S 1936

MG VA WOODY 1937

AUSTIN 7 SALOON 1931

RILEY ADELPHI 1936

MG J2 1933

ALVIS 2 1936

VMK NYT 41. årg.
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Kørende 1-dags motormuseum !
1934

Andre europæiske - her en række franske:

FIAT-SIMCA RONDO 1939

RENAULT TORPEDO 1926

UNIC L 61 1926

CITROEN 7c DECOUVRABLE 1937

RENAULT MONOQUATRE 1931

RENAULT 4 CV 1949 - en af løbets yngste biler

DONNET SIX C 1.7 1929

CITROEN B2 1922

CITROEN C3 1925

CITROEN B14 1925

PEUGEOT 190 S 1927

PEUGEOT 301 D 1936

PEUGEOT 202 BH 1949
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ROSENGART LR 1932

ROSENGART LR4 1928

CITROEN B14 G 1927

PEUGEOT 402 B 1938
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1934

4 tyske og 2 tjekkiske biler, alle dog hollandsk
indregistrerede:
MERCEDES-BENZ
170 VA CABRIOLET 1939
BMW 327 CABRIOLET 1937

MERCEDES-BENZ
170 D 1949
DKW F5 CABRIOLET 1935

AERO 30 SPORT 1935

AERO 30
1937

Næsten alle bilmærkerne er fra USA, England, Frankrig, Tyskland og
Tjekkoslovakiet, mens denne fornemme LANCIA KAPPA 1920 var
ene om at repræsentere Italien.
Mit kamera var på hårdt arbejde, og jeg måtte hen i bilen og hente
ekstra batterier. Da jeg vendte tilbage til Voorstraat, var Bent og
Ursula lige ankommet efter en herlig tur gennem de første 4 byer - nok
så afslappet, som den var i MG Tcen.
I programmet er der en ret kortfattet kørevejledning og -beskrivelse Routebeschrijving - selvfølgelig på hollandsk. Intet problem for de
fleste, da kun få udlændinge deltager: 6 ud af 200 motorcykler og 16
ud af 404 biler er belgiere, 1 dansker (Bent), 1 tysker i CHEVROLET, 1
tysker i MORRIS og 1 tysker i FORD A - foruden en franskmand i
MERCEDES-BENZ. Det vil sige, at resten = 577 deltagere var
hollændere, hvis alle er mødt op.

Frokost i Franeker
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Bent og Ursula parkerer på marken
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HUSK NU MOTORCYKLERNE! - siger de gamle 2-hjuls-kørere i vores lokale veteranklub. Deltagerlisten domineres af
HARLEY DAVIDSON, hvoraf en stor del er WLA og LIBERATOR militærmaskiner fra WW2, og af andre amerikanske
mærker som INDIAN, HENDERSON, ACE og EXCELSIOR. Men de kendte engelske mærker er godt repræsenteret,
såsom BSA, MATCHLESS, ROYAL ENFIELD, NORTON, TRIUMPH, SUNBEAM, ARIEL - foruden de mere sjældne
NEW IMPERIAL, JAMES, PANTHER, VINCENT, NER-A-CAR, HUMBER og FRANCIS BARNETT. Der er franske
TERROT, PEUGEOT, DOLLAR, GILLET, MONET GOYON, MAGNAT DEBON, MOTOBECANE. Belgiske SAROLEA
og FN. Tyske BMW, ZUNDAPP, WANDERER, DKW, TWN, NSU. Italienske MV AGUSTA, GILERA, MOTO GUZZI,
BIANCHI. Tjekkiske JAWA og OGAR, Hollandske EYSINK, GAZELLE og SPARTA og endelig danske NIMBUS - foruden
glemte, almindeligvis ukendte mærker som BRADBURRY, PRESTER, D-RAD og P&M
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Da de sidste deltagere havde forladt
Franeker, kørte vi hen til vores favorit B&B
hos Korrie Dijkstra på den store friser-gård
Lyts Kanaän i Mantgum, hvor vi tidligere har
boet, læssede bagagen af og fortsatte ned til
målet i Wijckel. Der mødte vi også vores
veninde Doutsje, der på sin HARLEY
DAVIDSON har deltaget i løbet ca. 20 gange
- hun ved ikke præcist hvor mange - og min
kontakt i EOR, Secretaris Wim Bouland, som
her på billedet (bagerst) hjælper Vrou
A.Oostvoorne igang på den 101 år gamle
HARLEY DAVIDSON.

Som afslutning på på ELFSTEDEN OLDTIMER RALLY 2018 spiste vi i den herlige gamle kro De Zeven Wouden på
torvet i Sloten sammen med Ursula og Bent - lige som for et par år siden.
Ursula og Bent boede i den nærliggende by Lemmer. Søndag ville de køre hjem igen i et par etaper. Vi havde aftalt at
mødes midtvejs i Sneek kl. 10, og Ursula havde tænkt, at det kunne være dejligt med en sejltur. Men der var intet liv i
byen. Billetter til sejlturen fås på turistkontoret, men det åbnede først kl. 12. Derfor kørte vi videre til Leeuwarden, som er
Frieslands hovedstad og i øvrigt Europæisk Kulturhovedstad i år. Der var mere liv. Vi gik en tur rundt i byen, som vi efter
adskillige besøg kender så godt. Det blev næsten til en sejltur - i hvert fald spiste vi pandekage-frokost i 't
Pannekoekschip, en gammel skonnert, som er indrettet til pandekage-restaurant. Efter frokosten fulgte vi JAGUARen ud
af byen, og det endte med, at Ursula og Bent kørte hele vejen hjem til Løgumkloster i ét, mens Else og jeg havde endnu 45 dage til at nyde Friesland inden vi kørte til Rendsburg, hvor vi deltog i 3 dages arrangementet MG Pfingst Meeting.
Turen blev på I alt 2.300 km fra Esbjerg til Esbjerg.
tekst og fotos: Jørgen Lind
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Kirke
setset
udefra
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VMK-medlem og bibliotekar Kjeld ejer en herlig BSA Shooting Star
motorcykel.
Inden vi går i detaljer med den, ser vi først på en kort udgave af
BSA's historie:
Birmingham Small Arms Company Limited (BSA), grundlagt i Gun
Quarter, Birmingham, UK i 1861. var en stor britisk industrigruppe
der fremstillede militære og sportslige skydevåben, cykler,
motorcykler; biler, busser og karrosserier; stål, jernstøbegods,
hånd- og værktøjsmaskiner. kulrensnings- og håndteringsanlæg.
Allerede i 1906 forsøgte virksomheden sig med motorcykler, men
først da BSA blev sluttet sammen med bilfabrikken Daimler i 1910,
kom der gang i produktionen med en 3 ½ hp, som blev udstillet på
Olympia Show i London. Første Verdenskrig betød storproduktion
af militært materiel, og med opkøb af en række underleverandører,
voksede industrigruppen sig stor. Op gennem 1930'erne
lanceredes talrige modeller, og afsætningen var stor. Mellem 1929
og 1936 lavede BSA også små elegante 3- og 4-hjulede biler, hvor de 3-hjulede var i klasse med motorcykel med
sidevogn. Under Anden Verdenskrig blev der produceret 120.000 stk. alene af B 20 motorcyklen - foruden hundredetusindvis af maskingeværer, stenguns. og andre våben med tilbehør.
Efter krigen fortsatte fremgangen, modelrækken blev stadig udvidet, ikke mindst med den 2-takts Bantam, som blev en
top-sælger, omend den var udviklet direkte fra den lille tyske DKW RT 125 cc - verdens mest kopierede motorcykel ! Med
årgang 1954 var der næsten 50 forskellige 1- og 2- cyl, 2- og 4-takts modeller og varianter af disse på programmet. Solen
skinnede på engelske motorcykler. BSA havde tidligt overtaget Ariel og senere Triumph og var i en periode vesteuropas
største producent af motorcykler. Men fra begyndelsen af 1960'erne førte dårlig ledelse og for sen fornyelse og udvikling
af nye produkter til et dramatisk fald i salget. Samtidigt havde man ikke set betydningen af den genopståede japanske
motorcykelindustri i øjnene, hvilket medførte alvorlige problemer for hele BSA-koncernen. Man søgte at sælge dele af
koncernen fra, men for sent, og i efteråret 1972 var det slut for BSA - firmaet gik konkurs. En regerings-organiseret
redningsaktion i 1973 førte til dannelsen af NORTON - VILLIERS - TRIUMPH, der afvikledes i 1978.
Tilbage til Kjelds BSA igen.
Modellens fulde betegnelse er A7SS SHOOTING STAR. Fabrikken introducerede den i 1954 som en mere sportslig,
kraftigere og lettere afløser af BSA model A7 STAR TWIN.
I min gamle, slidte Politikens håndbog MOTORCYKEL & KNALLERT fra 1956 præsenteres modellen sådan:
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Støt vores annoncører
de støtter os
1934

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 41. årg.
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De tekniske data er ikke ændret, men
priserne - både 'Uden afgift' og 'på
indkøbstilladelse '- er historiske !!!
Den her viste på billedet fra bogen er ældre
end Kjelds BSA A7SS, som er fremstillet
sidst i 1959, men indregistreret første gang
den 01. 07.1960. i England. På den seneste
registreringsattest dateret den 29.05.2009
kan aflæses, at der har foreligget en
afgiftsattest dateret Marts 1998 fra Toldsted
64 i forbindelse med at firmaet U.K. BIKES i Odense importerede
motorcyklen fra England. BSA'en blev derfra solgt til en mand i
Sønderjylland, der vel dårligt nok fik kørt 1.000 kilometer på den i løbet af de 10 år, hvor han ejede den. De øvrige
originale papirer har desværre ikke fulgt motorcyklen hele vejen, så man kan kun gisne om, hvordan den er blevet
behandlet og hvad den har været udsat for de første 38 år i UK og de næste 10 år i DK.
I august 2008 købte Kjeld motorcyklen af manden i Sønderjylland. Prisen snakker vi ikke om. Med sit indgående
kendskab til motorcykler - opnået i samværet med/ved/på dem gennem årene helt siden ungdommen - gik der ikke lang
tid fra BSA'en ankom i det lille værksted indtil Kjeld begyndte at splitte 'rustbunken' systematisk ad for at finde ud af, hvad
der originalt hørte til en A7SS SHOOTING STAR, hvad der manglede og hvad der var kommet til fra andre BSA-modeller
og mærker, eller var uoriginalt.

Det var tydeligt, at tanken var fra en større model - og forskærmen ligeså. Forlygten skulle være forchromet på den
årgang, men motoren havde det rigtige letmetaltopstykke, der bl.a. adskilte den fra den almindelige A7 og fra mange af
de andre BSA-modeller.
Motoren var tydeligvis ikke særligt velplejet, og da den blev adskilt, viste det sig, at flere oliekanaler var mere eller mindre
tilstoppede. Derfor var det godt, at sælgeren ikke
havde kørt ret meget på den - det kunne være gået
grueligt galt !
Det var ikke altid nemt, men det lykkedes Kjeld at
finde både den originale, slankere benzintank,
forskærmen uden for-stiverne og den helt rigtige
forlygte. Gedebukkestyret skulle også erstattes af et
mere originalt/normalt.

Alle dele blev afslebet, behandlet, og nylakeret i den korrekte farve, som betegnes
Produkt type BC/BSA og Farve nr. 797/A. Alle sliddele, pakninger, bøsninger og
lignende blev udskiftet, og uanset hvilken tilstand skruer, bolte og møtrikker befandt
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sig, så blev de alle udskiftet med tilsvarende
ensartede nye. Mon ikke også kabler og ledninger fik
samme omgang?

Efter næsten 1 års forløb var Kjeld køreklar med sin BSAA7SS SHOOTING STAR. Prisen snakker vi stadig ikke om. Den
blev synet og indregistreret som veterankøretøj den 29.05.2009. og stod da i finere stand end da den forlod fabrikken 50
år tidligere. Kun hornet er ikke helt originalt, men det virker! BSA'en kom nu i garage-fællesskab med en JAWA 353 250
cc fra 1957, en ROYAL ENFIELD BULLET 350 cc fra
1958 og en TRIUMPH TR6R 650cc Tiger fra 1971.
Kjeld skænkede den totalt restaurerede JAWA'en til
motorcykelmuseet i Stubbekøbing, og med tiden
blev der ikke længere kørt så meget på ROYAL
ENFIELD'en og
TRIUMPH'en, så de
blev afhændet for
nogle år siden. Nu er
BSA'en alene - dog
kun næsten, for en
lille DKW RT 125 cc,
der hænger i
værkstedet, er på vej
til at få et nyt liv. Men
Kjelds helbred
klemmer lidt, så
efterhånden får
BSA'en ikke så
meget lov til at
komme ud og trille.
Tekst og foto:
Jørgen Lind
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NY mand på posten ?? Kombardo !! og få reallifeexperience i maskinrummet. Det er nemmere at finde en
fritgående gris i Saudiarabien, end at få nogen til at skrive her.
OPLYSNINGER til aktivitetskalenderen, om hvad der foregår rundt omkring os, kommer ikke ligefrem
flyvende som stegte duer ind på bordet.
GÅ på opdagelse efter tidstypisk tøj på: morfarsmoustache.dk 0g få f.eks en sjov og anderledes
tshirt som andre ikke har. Hvis du længes efter din gamle tøjstil, er der gode muligheder her, og
endda til små penge.
ER vi ved at være der, hvor vi skal have stegt flæsk igen? Skal det være på Cafe Danmark, byens ældste
restauration, Blichers kro, Outrup hotel, Backhaus i Ribe, eller måske Banegården i Bramming?
HVIS det er vigtigt, så send et brev !! Frank Ehring fra Postnord melder, at det nu er sidste chance for at
sende juleposten, hvis den skal nå frem i tide. Når den alligevel ikke frem, så ring til Broch i
reklamationsafdelingen, eller Ann Holdt i politiet.
DAGENE bliver kortere; Men vidste du at: Hvis du står tidligere op i weekenderne, end du gør i hverdagene,
kan du sove længe i fem dage om ugen, i stedet for to.
ANGÅENDE gennemsnitsalderen i klubben: SØREN: Kan de da ikke vise andet end madprogrammer i tv
efterhånden !!! MAREN: Det der er microbølgeovnen, Søren. I 2017 så de 71årige og derover tv i 284
minutter om dagen i gennemsnit.
HJEMME hos os har vi alle fem kørekort. Nå, hvem har så bilen mest ???
Mekanikeren.

=

Ferie foto: DER findes også fine klassiske biler i Italien. Renault 4. Indsendt af Niels Arne
Kristensen.

AUTOCAMPER set på Egeskov.
Medl. nr. 85 Eli

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
formand@vmklub.dk
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H.P. Hanssensgade i Aabenraa
- set på et ældre postkort og nu
af Jørgen Lind

1934

Postkortet viser H.P. Hanssens Gade i Aabenraa, dengang den moderne rutebilstation var ny og flot lige efter 1965, og
gaden endnu var hovedvej A10. Motorvejsstrækningen uden om byen fra grænsen til Rise Hjarup nord-vest for åbnedes
i 1978, men blev først ført helt igennem til Kolding i 1984. Den store bygning til venstre er det gamle Amtshus (Kreishaus).
Busstationen blev flyttet om i parallelgaden Gasværksgade, og den gamle bygning blev nedrevet i 2009, hvor der så blev
plads til et «pænere» supermarked. Mod nord kører en OPEL REKORD P1 (1957-60), mens en OPEL REKORD A
(1963–1965) er på vej ind i lyskrydset. Bag bygningen holder busserne, heraf 1 af de sort/røde fra Aabenraa
Automobilselskab og 2 af de (dengang) så velkendte røde VOLVO busser fra DSB.

Amtshuset er opført i 1901. Efter genforeningen i 1920 blev det anvendt som amtshus for Aabenraa Amt og senere af
Statsamtet. I 2006 overtog Stenbjerg Ejendomme bygningen, som blev fredet i 2013, og den anvendes nu til privat
administration. Den store bygning til højre er sundhedshuset Opnørgården, opført 2010-12 i gammel pakhusstil med
Rhederi M Jebsen A/S som bygherre og Oesten Ingeniører og Arkitekter ApS som totalrådgivere. Fordelt på 4.300 m2
rummer bygningen klinikker for læger, tandlæger, psykiatri, fodpleje, apotek m.v. Til venstre svinger en SKODA CITIGO
og en KIA PICANTO, mod nord kører en TOYOTA YARIS og en CITROEN C3, på P-pladsen holder en VW PASSAT
VARIANT og ved lyskrydset holder en SEAT LEON for rødt…alle ganske almindelige biler i gadebilledet 2018.
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Vestjysk Motorveteran
William Pohlmann
Østparken 51
6840 Oksbøl

