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KLUBMØDER: 

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.

INDHOLDSFORTEGNELSE:

Indkaldelse til generalforsamling  side    3
Hvad er det med: Mænd og biler?  side    4
Austin healey Sprite Mk2 1962  side    5
Indbydelse til Esbjerg Veteranløb  side  14
Foreningens regnskab  side  16
Indholdsfortegnelse for VMK NYT 2014 side  18
Forslag til ændringer i Vedtægterne  side  19
Victoria Klub Danmark fyldte 10 år  side  20
Torvegade i Esbjerg - set på et ældre postkort og nu side  22

Velkommen til nye medlemmer

71 Birthe Thorndahl, Vestervang 9 5 952, 8000 Århus C  

AKTIVITETSKALENDER FOR 2015:

Ret til ændringer i programmet forbeholdes.
Følg også med på hjemmesiden, der kommer de dugfriske nyheder.

HUSK AT:

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

Forsidebilledet: Den korte: Anton Sørensen, Videbæk, i sin 
GOGGOMOBIL TS 250 Coupé 1967 - længde = 303,5 cm.
Den lange: Finn Schelde, Vamdrup, i sin CADILLAC Convertible 1959 
- længde 571,5 cm.  Foto fra Karensminde 14. september 2014 
Jørgen Lind

 Næste VMK NYT: Udkommer i uge 17, deadline 1. april 2015

INFO - SIDEN

Side - 2 -

Næstformand:

Løbs- og turudvalg
Bladudvalg 
Ansvarshavende redaktør

BESTYRELSEN:                                                               

Jørgen Lind
Edelsvej 30

6700 Esbjerg 
75 16 41 14

naestformand@vmklub.dk

Kasserer:
Regnskab
Medlems- og køretøjsregistrering
Bladudvalg 
Bladdistribution 

William Pohlmann
Østparken 51
6840 Oksbøl
40 26 95 46

kasserer@vmklub.dk

Klubmester:

Klublokale
Løbs- og turudvalg

Povl Elkjær
     Solbærvej 10 

    6715 Esbjerg N 
75 13 52 42 / 40 81 31 24 

klubmester@vmklub.dk

Bestyrelsesmedlem:

Kontaktudvalg
Løbs- og turudvalg

Thomas Nielsen
Højvangs Alle 71 

6700 Esbjerg 
21 42 13 42 

bestyrelsesmedlem@vmklub.dk

Sekretær:

Fotograf
Annoncører

Mogens Andreasen
Eranthisvej 11

   6710 Esbjerg V
60 96 20 16 

sekretaer@vmklub.dk

Redaktør:
(ikke i bestyrelsen)

Pia Hansen-Schwartz
Gl.By Ringvej 8

6700 Esbjerg
tlf. 21 26 01 63

vmknyt@luma.dk

Suppleant:

Bibliotek:
(ikke i bestyrelsen)

Kjeld Kristensen

Formand:

         

Peder Nielsen 
Bakken 10 

6715 Esbjerg N 
22 80 51 56 

formand@vmklub.dk

KLUBBENS NAVN: VESTJYSK MOTORVETERAN KLUB, 
FORKORTET VMK. 

KLUBBENS ADRESSE: FORMANDENS ADRESSE

VMK's HJEMMESIDE: www.vmklub.dk

FORMÅL: At fremme interessen for veterankøretøjer af teknisk-
historisk 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.

Februar
Marts

April

Maj

Juni
Juli

19.
5.

19.

9.
11.

2.
7.

30.
5.
4. & 5.

VMK Billed og filmaften
VMK Klubmøde
med Ole Højgaard fra Veteranforsikring 
Danmark
VMK Billed og filmaften
Vikingerne - speedwayholdet live og i fotos.
Se mere side 18.
Generalforsamling
Hvad er det med: Mænd og Biler? 
Se mere side 4
Esbjerg Veteranløb
VMK Klubmøde
Klubaften med kørelærer Karen Marie om nye 
regler og teoriprøve.
Gråsten - Flensborg
National Køredag
Bornholm rundt

Webmaster:
(ikke i bestyrelsen)

Lars Nærø
Toftestien 1, Sønderho

6720 Fanø
97 41 32 96

webmaster@vmklub.dk

Bestyrelsesmedlem:

Løbs- og turudvalg
Annoncører

Axel Hesel
Morbærlunden 42 

6705 Esbjerg Ø 
75 14 22 26 / 40 51 22 26

Svenn-Olav Philbert
Nørrevænget 7
6710 Esbjerg V

75 11 64 40
suppleant@vmklub.dk
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Indkaldelse til 
generalforsamling 2015

 Nr. 286, februar 2015VMK NYT 38. årg. 

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i

Vestjysk Motorveteran Klub
Torsdag den 9. april 2015 kl. 19:30 i Gjesing Fritidscenter

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
4. Indkomne forslag.
 Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer (ajourføring).
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, herunder suppleant jfr. vedtægternes §5.

 På valg er:

  Thomas Nielsen      modtager genvalg
  Povl Elkjær, klubmester    modtager genvalg
 Axel Hesel     modtager genvalg
 Mogens Andreasen, sekretær   modtager IKKE genvalg
 Svenn O. Philbert, suppleant   modtager IKKE genvalg

6. Valg af revisor og revisorsuppleant.
7. Fremlæggelse af næste års budget og fastsættelse af kontingent.
8. Eventuelt.

 Forslag fra medlemmer optages på dagsordenen under forudsætning af, at de er  
 formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.

 Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved et mindre traktement.

KONTINGENT 2015 !!!

Har du husket at betale kontingent ? -Ellers er dette det sidste blad, du modtager.
Girokort til brug ved betaling blev udsendt sammen med bladet i december med betalingsfrist 1. februar.
Ifølge vedtægternes §3 slettes den 1. april medlemmer, der ikke har betalt kontingent.

Med venlig hilsen-  Kassereren.

Medlems- køretøjsliste 2014

Trykkeriet er desværre kommet til at sammentrykke 2013-udgaven og 2014-udgaven.
Det vil der blive rådet bod på, idet udsendelse af næste udgave fremrykkes til april 2015.
Det giver medlemmer lejlighed til at få rettet eventuelle fejlregistreringer inden udsendelse medio april.
Redaktion og trykkeri beklager fejlen.



Side - 4 -

1934

Hvad er det med:
Mænd og biler?

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

 Nr. 286, februar 2015VMK NYT 38. årg. 

Hvad siger mænd om deres køretøjer  
–   og hvad siger køretøjet om dem? 

Det kan du høre mere om, for Varde Bibliotek har 
indbudt redaktør, livsstilsekspert, forfatter, 
foredragsholder og ”Kender du typen”- mand  
Christian Grau til at fortælle om ”fænomenet” 
lørdag d.11. april 2015 fra kl. 11:00 til 12:30.

Men inden foredraget er medlemmer af  VMK 
VESTJYSK MOTORVETERAN KLUB indbudt til 
at møde op med sine fede biler og udstille dem på 
Torvet i Varde foran Biblioteket fra kl. 10. 

Biblioteket byder på kaffe og rundstykker/kage til de fremmødte med køretøjer  (incl. 
evt. passagerer), men der er kun plads til de første max. 30 biler/motorcykler, der er 
tilmeldt senest d. 27. marts 2015 til Povl Elkjær på tlf. 4081 3124  - opgiv navn, 
medlemsnummer og køretøj. Der gives 1 fribillet pr. køretøj, der er rettidigt tilmeldt og 
som møder op til udstillingen.  For øvrige gæster - med eller uden medbragt 
veterankøretøj - er entréen 75 kr.  

Varde Bibliotek/VMK
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min

     AUSTIN HEALEY SPRITE
     Mk2 1962

 tekst (det hele) og fotos (de fleste): Jørgen Lind
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Bilen, der fremkalder smil - både når man ser den, og 
når man kører i den.

Annonce fra "Fart & Form", marts 1962 - samtidig med at min 
Sprite netop var bygget færdig i Abingdon.

Geoffrey Healey, chef-produktionsingeniør og ældste søn 
af Donald M. Healey fra Donald Healey Motor Company 
Limited i  Warwick konstruerede hen i 1950'erne en lille, 
enkel og billig sportsvogn. Bilen var opbygget uden 
chassisramme, men en solid undervognsplatform med 
kassevanger i siderne, en kraftig, lukket kardantunnel og 
kasseformede tvær-traverser for og bag danner sammen 
med  bagskærmene, bagagerumsbunden og torpedoen et 
helt selvbærende karrosseri. Inder-forskærmene er med til 
at afstivede et par vanger, der bærer forhjulsophængene, 
mens indstukne kvartelipse-bladfjedre bærer den stive 
bagaksel. Det blev den første masseproducerede britiske 
sportsvogn, der fik denne enhedskombination af chassis 
og karrosseri. 

Dengang en meget avanceret platform - fra den originale 
dansksprogede brochure, omend den illustrerede bil er 
højrestyret (RHD).

BMC - British Motor Corporation - var en sammenslutning 
af Austin og Morris, og som bl.a. også omfattede MG og de 
gamle mærker Wolseley og Riley. BMC byggede i forvejen 
en Healey-konstrueret sportsvogn på Austin fabrikken i  
Longbridge under navnet Austin Healey 100, og 
nykonstruktionen skulle også bære Austin Healey-navnet. 

Karrosseriet  blev presset og svejset op på Swindon-
fabrikken på den platform, der kom fra John Thompsons 
Motor Pressings i Wolverhampton. Derefter blev det sendt 
til maling i Cowley-fabrikken, og så kørt videre til The MG 
Car Co.  fabrikken i Abingdon. En let modificeret A 35-
motor kom dertil fra Morris Engines fabrikken i Coventry - 
og sammen med alle de mange andre dele, som kendes 
fra Austin A 35 og A 40, Morris Minor m.fl., der blev fragtet til 
Abingdon fra alle de andre BMC-fabrikker og diverse 
underleverandører - ja, så blev det skruet sammen dér til 
Austin Healey SPRITE Mk1.
Den første Austin Healey SPRITE løb af produktionslinien 
på MG fabrikken allerede i marts 1958, men bilen blev først 
officielt præsenteret den 20. maj samme år. Den lille 
sportsvogn fik hurtigt kælenavnet FROGEYE / BUGEYE / 
FRØØJE på grund af forlygterne, der af sparehensyn var 
"lagt" ovenpå motorhjelmen og gav ligheden med en frø... 

Allerede 3 år senere var man klar med en revideret og 
opdateret SPRITE Mk2-udgave. Den nye model var stort 
set mage til en Mk1, men havde et andet udseende med en 
"almindelig" forende med traditionel motorhjelm og 
forlygterne indbyggede i skærmenes hjørner, designet af 
Healey, og en "almindelig" bagende med brugervenlig 
bagageklap og store indbyggede baglygter, designet af 
MG.
Premieren på SPRITE Mk2 fandt sted den 21. maj 1961, 
og bare én måned senere, den 20. juni 1961, 
præsenteredes en næsten identisk bil som en MG med 
tilnavnet MIDGET Mk1. Forskellen fra SPRITEen var et 
anderledes kølergitter, nogle pyntelister på motorhjelmen 
og langs siderne, og et MG-emblem på instrumentbrædtet 
i stedet for et solidt håndgreb for passagereren.
På dette billede fra MG Car Co. i Abingdon 1961 er de 
sl ipse- og ki t te lk lædte bi lsamlere i  gang med 
venstrestyrede MIDGET til eksport på den forreste samle-
linie, højrestyrede SPRITE til hjemmemarkedet på den 
næste, mens man samler MGA på den tredie linie, og der 
samtidigt bygges Morris Minor Traveller ("Bindingsværk") 
på den fjerde.

Produktionslinierne på MG-fabrikken i Abingdon, UK. 1961.

Min bil er en Austin Healey SPRITE Mk2, som er sat 
sammen i Abingdon i februar 1962. 
Den blev døbt HAN 6L 13.590, hvor HAN står for Austin 
Healey, 6 for den 6. model i samarbejdet mellem Austin & 
Healey, L for left-hand-drive (venstrestyret). Den første 
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Mk2 i serien havde nr. 101, så min er altså nummer (13.590 
- 101) = 13.489 af slagsen.
SPRITEen blev eksporteret til Californien, USA, i april 
1962, hvor den blev indregistreret  under nummeret 349 
FIL. Den har nok haft andre og flere ejere end William 
Stokely, indti l  den sidst gældende afgift i følge 
nummerpladen udløb i 1974. 

 Den californiske nummerplade fra 1973/74.

Rester af det californiske registreringskort fra 1963.

JB Specialbiler - Jørgen Balle - i Ødis ved Vamdrup, havde 
købt bilen i USA, og den 18. november 1993  fik han den 
leveret i Danmark sammen med 3 stk. MG TF 1954, 1 
Morgan Plus 4 1958, 1 MGA Roadster 1958 og en MGB 
Roadster 1969.
På Veteranmessen i Fredericia efteråret 1996 mødte jeg 
en god bekendt fra MG-klubben, Peder Hansen fra 
Svendborg. Vi talte om, at der var mange MG-modeller til 
salg, men sjældent en MIDGET. Peder røbede, at han 
havde en tidlig SPRITE stående, som han havde købt af 
JB i okt. 1995. Det var meningen, at han og lillebror skulle 

restaurere den sammmen. Men lillebror kom på andre 
tanker, og derfor skulle bilen nok sælges. En hurtig aftale 
blev, at han ikke måtte sælge den uden at spørge mig først, 
og jeg ville køre over at se på den, når frosten og vejsaltet 
var væk. Det skete så i påsken 1997, da søn Jakob og jeg 
kørte et smut til Svendborg i MGB GTen, som jeg på det 
tidspunkt havde haft i 7 år.

 SPRITEen kunne lige akkurat være i Peders skur, Svendborg. 
Påsken 1997.

Jo, selv om bilen så meget træt ud, købte jeg den på 
stedet, og nogen i min familie, der boede i nærheden af 
Svendborg, fik den hentet ud af Peders skur og fragtede 
den på en trailer til Sønderho på Fanø, hvor jeg boede på 
det tidspunkt. Optoget ankom til Sønderho den 24. maj 
1997.

SPRITEens ankomst til Sønderho den 24. maj 1997.

Bilen bag præg af at være brugt til "markræs" eller 
lignende, og har derefter tilsyneladende stået parkeret 
uden kaleche under et rosentræ i meget, meget lang tid. 
Dørlommerne var fyldt op med rosenblade, alle hulrum i 
motorrummet og skærmene havde jordegern eller andre 
gnavere fyldt op med nøddeskaller, og vandpytter havde 
efterladt en del tæring i den venstre side af bunden - bilen 
har stået skråt. Det varede ikke længe, før Jakob og jeg 
begyndte at splitte bilen ad i "atomer". 

min

     AUSTIN HEALEY SPRITE
     Mk2 1962

 tekst (det hele) og fotos (de fleste): Jørgen Lind
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Søn Jakob og jeg gik straks i gang med at skille bilen ad. Juni-juli 
1997.

Karrossen efter højtryksrensning. Det hvide er malet stålplade, 
det rødprikkede er overfladerust og det sorte er asfalt - ikke så 
galt endda. Efterår 1997.

Alle smådele, som kunne genbruges, blev løbende 
renoveret, og da hele karrossen var højtryksrenset, var det 
til at se, hvad der duede og ikke duede. Jeg fandt forresten 
9 amerikanske småmønter forskellige steder i karrossen.
Det var mest i den venstre del af bunden, der var tæring i, 
så den blev skiftet med en fabriksny. 
Dan i Sædding bankede buler ud i alle hjørnerne og 
reparerede lidt hist og her, og det hele - den grønne dør og 
motorhjelm incl. - blev så lakeret i den originale farve Old 
English White... 
Det var længe siden, at bilen havde kørt og motoren havde 
drejet rundt. Stemplerne sad fast i cylindrene, så hos 
Doktor Morris på Fyn hentede jeg en tilsvarende 948 cc 
motor for en brøkdel af, hvad en hovedreparation ville have 
kostet. Jeg lagde en "fast road" knastaksel i, og skiftede 
forskellige sliddele. Motoren var nu som ny, og den blev 
virkelig kvik og omdrejningsvillig. 

De fleste af de elektriske komponenter og ledningsnettet 
kunne genbruges. Nogle mekaniske dele var opslidt, mens 
andre dele var forbavsende intakte. Bremserne fik nye 
bakker og hjulcylindre, fælgene blev lakeret og de gamle, 
stive og revnede diagonaldæk med hvide dæksider blev 
erstattet med nye Dunlop. Bagagerummet var fyldt med 
diverse løsdele - bl.a. kardanakslen (!), rester af kalechen 

Så er motor og gearkasse samlet og klar til at droppe i. Vinter 
2000.

og -stativ - og i bunden af bilen fandt jeg rester af sædernes 
stel. De fik nye stålbunde, puder og betræk, og øvrige 
indvendige paneler og beklædninger fremstillede jeg selv 
på grundlag af de originale. Kalechestativet kunne sættes i 
stand, men det var nødvendigt med en ny kaleche og 
tonneaudækken. Sideruderne, som vi i øvrigt næsten 
aldrig bruger, fik nye lister og acrylruder. 
Et originalt tæppe i en SPRIDGET (fællesnavnet for 
SPRITE & MIDGET)  dækker  he le  bunden og 
kardantunnelen i ét stykke, men jeg købte en tæpperest og 
klippede små "brikker" til gulvet. De kan nemt hænges til 
tørre, hvis de er blevet våde ovenfra - og det sker jo 
undertiden!
Efter næsten 3 års arbejde - dog ikke uafbrudt - havde jeg 
sat så mange løsdele så meget sammen, at bilen igen 
kunne køre ved egen hjælp, foreløbig dog uden "næse" og 
kun på vores egen gårdsplads.

SPRITEen er selvkørende for første gang i mange år. Forår 
2000.

min

     AUSTIN HEALEY SPRITE
     Mk2 1962

 tekst (det hele) og fotos (de fleste): Jørgen Lind
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Min familie havde foræret mig en god brugt W & P 
SEBRING GT glasfiber-bonnet, og den blev monteret i 
stedet for den originale næse, forskærme, og motorhjelm. 
Bilen var nu færdig, blev synet og godkendt uden 
problemer og indregistreret  den 21. juli 2000. US-
eksportmodellerne havde intet stelnummer i karrossen, så 
lige efter synet huggede jeg det selv i, så det kunne 
tilfredsstille synsmanden. Den afgift, som jeg skulle betale, 
var på forhånd ansat til 4.400,- kr., men efter to kyndige 
mænds syn, steg den til 4.700,- kr. Og hvorfor så det? Ja, 
det fik jeg ikke at vide...

Den første danske registreringsattest. Juli 2000.

De næst følgende 5 år levede den sammen med 
"storesøster" MGB GTen, der var min helårs-hverdagsbil. I 
2005 kom LOTUSen til, og i næsten en hel uge var vores 
engelske sportsvognsfamilie på hele tre biler! - så blev 
MGen solgt, efter 15 års tro tjeneste og 130.000 km i alt 
slags vejr.

Da "  min engelske sportsvognsfamilie"   var på tre medlemmer - i 
næsten en hel uge... september 2005.

Vi har kørt rigtig meget i den lille SPRITE, og vi har deltaget 
i diverse Austin Healey-, MG-, DVK-, VMK-løb og andre 
klubarrangementer og træf rundt i landet, lige fra Thy til 
Tønder og lidt på Fyn.

 Esbjerg Veteranløb 2005, VMK.

Inden starten på THY-LØBET med 80 deltagere. Hurup,  juni 
2007.

Den har klaret ferieture med fuld oppakning, bl.a. til 
"Heartbeat-land" i North Yorkshire og til Lake District i 
2002, hele Wales rundt i 2003, til Cotswold i 2005 og til 
Windsor/Oxfordshire 2009. Bilen vækker stadig/igen 
opmærksomhed i England, hvor vi konstant møder ældre 
gentlemen, der har haft mindst 2 af den slags...

Oppe i højderne på North Yorkshire Moors, juli 2002 - sikke en 
udsigt!

min

     AUSTIN HEALEY SPRITE
     Mk2 1962

 tekst (det hele) og fotos (de fleste): Jørgen Lind
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Vi skal videre nordpå efter et Car Boot Sale (bagagerums salg) 
ved en meget lille by et sted i det nord-vestlige Wales, juli 2003.

Ved Churchill's stamhus Blenheim Palace ved Woodstock, 
Oxfordshire, sammen med SPRITE-venner fra Thisted, juli 2005.

Gennem en lille landsby i det sydlige England - gaden er så 
indsnævret, at to biler ikke kan passere hinanden - derfor 
lyssignalet. juli 2009.

SPRITEen har også kørt i Malcolm Campbells og Parry 
Thomas' verdensrekord-hjulspor på Pendine Sands 
strandbredden i Wales, hvor der desværre nu er 10 mph 
speedlimit, og den har kørt en hel del hobby-race, 
køretekniske- og manøvrekørsler på forskellige hjemlige 
flyvepladser, manøvre- og racerbaner.  Den har kørt 
fredelige picnic-ture ude i naturen, udflugter med 
ligesindede på hjemegnen og korte byture - bilen er bare 
lige veloplagt og velegnet til det hele.

På Pendine Sands, den berømte strand i det sydlige Wales, hvor 
Campbell og Parry Thomas satte verdensrekorder i 1920'erne - 
jeg overholdt pænt hastighedsgrænsen på 10 mph.

Dækhyl i Silkeborg, MG-jubilæum i 2008.

For 10-12 år siden fik jeg fat i en god 1275 cc Morris Marina 
motor fra 1970'erne - sjovt nok også i Svendborg. Jeg 
splittede motoren ad, og den viste sig at være i særdeles 
god stand, og snurrer nu fint med noget mere "rusk", end 
der er i den lille 948 cc motor, som så blev sendt på 
pension. Dette lille kraftværk står dog stadig klar til brug. 
Jeg kørte videre nogle år med den "glatte" gearkasse, men 
har siden skiftet den ud til en renoveret "ribbet", som ikke 
skratter ved hvert eneste gearskift. Da den gamle kobling 
var begyndt at glide, benyttede jeg lejligheden til at 
montere en "on-off" racerkobling, der - bang! - enten sætter 
bilen i spring ... eller i stå!  
Efter 10 års kørsel med glasfiber-næsen var tiden inde til at 
sætte de originale forskærme, næsepart iet og 
motorhjelmen på i stedet - for også at prøve det. Det 
originale kølergitter er knækket lidt, men blev holdt godt 
sammen af beslagene til et par Lucas tågelygter, som nu 
senest er udskiftet med et par AA- og MG-emblemer.

min

     AUSTIN HEALEY SPRITE
     Mk2 1962

 tekst (det hele) og fotos (de fleste): Jørgen Lind
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Årets sidste tur, Seem ved Ribe, oktober 2010.

Den mest mærkbare, men mindst synlige ændring fik 
SPRITEen i 2011, da den blev højere gearet. Differentialet 
viste sig at have den meget lave udveksling 4,55:1, der må 
stamme fra Morris Minor 1000, Austin A35, eller A40 med 
948 cc motoren. Standardudvekslingen for Mk1 og Mk2 
modellen er 4,22:1. Det er ikke til at vide hvorfor og hvornår 
det er sat i SPRITEen, men det må være sket i California-
tiden.  "Klumpen" blev erstattet af en anden med 
udvekslingen 3,91:1, der passer til 1275 cc motoren. Det 
har måske taget en smule af accellerationen, men har 
samtidig pillet over 500 omdr./min. af motoren ved 50 mph. 
Motoren går nu mere afslappet, og da det nye bagtøj 
nærmest er lydløst i forhold til det gamle, er det oven i 
købet muligt at tale sammen under normal kørsel.
Bilen har nogle herlige køreegenskaber, der især mærkes 
på de små, snoede veje. Den kan styres utroligt  præcist, 
bare med små bevægelser i håndleddene. Man sidder lavt 
og dybt i bilen, men rigtig godt og afslappet i de små sæder, 
også på længere ture, og der er rimelig god plads til 
benene og til bagage bag sæderne, i bagagerummet og til 
nød på bagagebæreren. Men man holdes fuldt orienteret 
om vejbanens beskaffenhed - det må være det, der kaldes 
god vejkontakt: alt, hvad man passerer, mærkes tydeligt! 
Med den korte akselafstand og den meget korte 
fjedervandring er vejbump den værste "fjende" - og på de 
skrappe af slagsen (alle er bestemt ikke lavet efter den 
samme skabelon!), skraber udstødningsrøret meget tit 
imod.  Vi kører 
så vidt muligt 
altid åben - helt 
i nd t i l  regnen 
bliver så slem, 
a t  pa rap l yen 
ikke længere er 
tilstrækkelig, og 
vi må overgive 
os! 

Åh, det er vist kun dråber - og kalechen ligger allernederst under 
bagagen. England 2009.

Regn! Paraplyen kan lige akkurat nå fra side til side. England 
2009.

Med kalechen oppe er der ikke meget rum inde i kabinen, 
og den føles endnu mindre og endnu mere indelukket, når 
også sideruderne er sat på. Jeg har også en original 
"works" glasfiber hardtop til bilen, men den bruger vi aldrig. 
Transmissionsstøjen høres også markant mere med tag 
på - noget selvforskyldt, fordi vi ikke har det originale 
gulvtæppe, der dækker over gearkassen/kardantunnellen.
Hvor meget bilen i alt har kørt i hele sit nu over 50-årige liv, 
tør jeg ikke gætte på, og desværre har jeg ikke skrevet op, 
hvor langt vi har kørt på 14 år - speedometeret var i en 
periode også ude af drift - men det er nok blevet til mindst 
40-45.000 miles. 
Bilen er meget nem at vedligeholde og at arbejde med. 
Man kan  få næsten alt i nye dele til denne model, bl.a. fordi 
der er så mange standard dele, og det endda ret billigt. 
Selvfølgelig har det gennem årene været nødvendigt at 
udskifte almindelige sliddele, men der har ikke været de 
store problemer med mekanikken, og for det meste virker 
næsten alt det elektriske også. 
Det er jo ikke bilens skyld, at et træ var vokset op bag den 
alt imens vi sad og drak eftermiddagskaffe et sted ude i 
naturen - og at jeg derefter bakkede ind i det. 
Bilen er i enhver henseende meget enkel, men 
velkonstrueret, og den største sikkerhed ligger i de gode 
køreegenskaber.. Set i forhold til en moderne bil er den 
yderst primitiv og særdeles mangelfuld - men den er utrolig 
sjov at køre i. 

Det går stry-
gende derud 
ad på en tør, 
men  kø l ig 
forårsdag,

Vil man gerne køre hurtigt - så  føles det i hvert fald sådan, 
og det lyder også sådan i en SPRIDGET!

min

     AUSTIN HEALEY SPRITE
     Mk2 1962

 tekst (det hele) og fotos (de fleste): Jørgen Lind
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      NØRREGADE 71                     VI HAR ALT  I       
      6700 ESBJERG                   KONTORARTIKLER 

      TLF. 75450899                              & 

      FAX: 75452543                           VIN 
      e-mail: fp@froekjaerpapir.dk 

                                                                  Besøg os - 
                                                                                                                                      og vor vinkælder. 

 
 

 
 

 
                        

 

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

 
 

Esbjerg Cylinder Service
MOTORRENOVERING
CYLINDERUDBORING
TOPSTYKKEARBEJDE

MOTORRENOVERING
CYLINDERUDBORING
TOPSTYKKEARBEJDE

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

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

CE S

Kvalitet i t
op...

- også når det
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FRA FORMAND / BESTYRELSE:
Indkaldelse til generalforsamling 2014  17/280
Indbydelse til Esbjerg Veteranløb 2014             20/280
VMK's regnskab for 2014                         WP  18/280
Indbydelse til synsaften  ved Applus+       TN   21/280
Information om national køredag                      18/281
Billed- og filmaftener                                           3/281
Referat fra VMK's generalforsamling 2014     JL  7/281
Information om Kongeåturen                            21/281
Resultater fra Esbjerg Veteranløb 2014       JL  7/282
Indbydelse til besøg hos SE                        PN  9/282     
Information om turen til Mandø                           7/283  
Information om Foreningernes dag              MA 8/283
Information om Sports-og Byfest i Næsbjerg    18/283 
Bestyrelsen arbejder                                           3/285

ARTIKLER / PRIVATE TURE:
Goodwood Revival 2013                              JL  3/280
Knucklehead                                                 JL  9/283
Hjemstavnsgården i Sdr. Hygum                 JL 11/284
WET Race                                                    JL14/285
I årets løb                                                     JL 19/285

OM BILER:
Dino Ferrari                                             TN-JL  9/281  
Lidt bilhistorie                                              HØ 12/281
Eli's Escort                                                  EM 18/284

OM MOTORCYKLER:
Mig og motorcyklen                                    HØ 16/283
Johs. og motorcykler                                      JL  7/285
Arnfred i seniorklassen                                 JL 19/283                                    

KLUBMØDER / KLUBTURE:
Besøg hos Applus+                                       JL  4/281
Store køredag                                               JL 20/282
Kongeåturen                                                 JL   3/283                             
Tambours Have                                            JL 20/283
Mandøturen                                                  JL   3/284
Karensminde                                                JL   8/284
SE – besøg                                                  PN 14/284

OFFICIELLE ARRANGEMENTER:
Foreningernes dag                                   MJA 17/284

LØB / TRÆF:
Bossen inviterer til minitræf  f.sæsonstart 201 17/280
Invitation til Varde Træf                              CE 18/281
Indbydelse til Henne Strand Late Night    TSK 20/281
Holsted Speedway Klub 40 år                     JL   3/282  
Esbjerg Veteranløb 2014 ved              AGK-EK 5/282  
Henne Strand Late Night – datoer            TSK  8/282
Indbydelse til aftentur til Tambours Have           9/282
Esbjerg Veteranløb 2014                             JL 18/282
Esbjerg Veteranløb 2014                            KK 18/282  
Henne Strand 2014                                PN/JL 16/284
Et tilbageblik                                              TSK 18/285                 

ANMELDELSER:
Boganmeldelse: DMU gennem 100  år      KK   6/ 281
Boganmeldelse MOTOmania 1                     JL 19/283
Boganmeldelse Knallerteventyret                 JL   5/285
Boganmeldelse MOTOmania 2                     JL 12/285
Nordisk F3 Midget i sort-hvid og farver        JL 12/285    

ØVRIGT STOF:
Bybilleder – Skansen Varde                         JL 23/280
Nyt fra Motorhistorisk Samfund                         19/281 
Bybilleder Torvet i Brørup                              JL 22/281
Bybilleder Lillebæltsbroen                             JL 22/282
Bybilleder Sønderho Kro, Fanø                    JL 22/283
Bybilleder Nørregade i Haderslev               JL 22/284
Bybilleder Hjerting Strandvej                       JL 22/285

Bemærk første tal er sidetal, sidste tal er bladets nummer. 

Vi har besluttet at flytte Billed- og filmaftenen om

EMS' berømte speedwayhold  VIKINGERNE

Kom og se - og hør - om speedwayholdet i fotos, udklip og live !
Flere af holdets daværende kørere og ledere fortæller om tiden, 
da holdet var Danmarksmestre gennem flere år)

 frem til  torsdag  den  19. marts 2015  kl. 19.30.

(Til billed- og filmaftenen den 19. februar bliver temaet nok noget om klassiske motorløb og racervogne).
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Forslag til vedtægtsændringer.
Det med  fremhævede rødt
er foreslåede ændringer.
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VICTORIA e r  e t  a f  de  v i r ke l i g  t i d l i ge  t yske 
motorcykelmærker. Den første model kom i produktion i 
1903, men hen i 1950'erne var det slut for det populære 
mærke, der ellers var ret udbredt som et pålideligt 
hverdags befordringsmiddel, også i  Danmark. 
Motorcykelmærket er da heller ikke glemt i veterankredse.

I VMK er der et par medlemmer, der er registreret som 
ejere af en VICTORIA motorcykel. Én af dem er Vagn 
Hansen i Varde. Vi kender ham mest som RENAULT-
entusiast, men han er også aktivt medlem af VICTORIA
klubben.

I 2014 havde VICTORIA KLUB DANMARK 10 års 
jubilæum, og i den anledning stod Birgit og Vagn Hansen 
som arrangør af et jubilæumstræf søndag den 24. august 
med udgangspunkt fra Vagns hal i Vrøgum - et mødested, 
som nogle  af deltagerne mente var ”uden for 

civilisationen, hvor der er flere kilometer mellem 
husnumrene”.

Medlemmer af den forholdsvis lille klub var mødt op med 8 
motorcykler, og heraf var faktisk kun de 5 ”rigtige” 
VICTORIA. En NSU LUX, en VESPA scooter og sågar en 
rød kineser havde ”sneget” sig med i selskabet - foruden 
flere ledsagervogne, da flere klubmedlemmers 2-hjulere 
desværre ikke lige var kørende dén dag.
På en køretur førtes deltagerne ud til Kjærgård og 
Børsmose, gennem Grærup til Vejers og Blåvand, derfra 
ud på Skallingen og tilbage genem Ho til Vrøgum, hvor der 
var optimal forplejning.
Deltagerne, hvoraf én kom fra Heide i Tyskland, fik en god 
oplevelse i noget af den storslåede natur, som vi har på 
vores egn. 

Jørgen Lind



Side - 21 -

Building a better
working world

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

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

Støt vores annoncører
de støtter os

1934 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. 

                                                                                            

1934
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TORVEGADE I ESBJERG
 - set på et ældre postkort og nu           

af Jørgen Lind1934
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Torvegade i Esbjerg udgår fra Havnegade i syd og 
krydser - foruden selve Torvet -  18-20 gader og veje 
inden den ender blindt helt oppe ved jernbanen lige 
inden Spangsbjerg Møllevej. Gaden indgik i Esbjergs 
første byplan - ”Skakbrædtet” - i 1870, men er 
selvfølgelig blevet forlænget mod nord i takt med byens 
udvikling.
Esbjergs Rutebilstation var i mange år placeret bag de 
lave bygninger  på h jørnet  af  Torvegade og 
Danmarksgade, hvilket naturligvis prægede trafikken i 
gaden. Senere holdt Esbjergs bybusser til i gården. 
Bygningerne rummede flere mindre  butikker. Her på 
hjørnet er der en glarmester med speciale i indramning, 
senere kom bl.a. Rio Sko på samme sted.
Nu var rutebiler ikke af samme størrelse i 1930 som nu,
så det var begrænset hvor meget den FORD AA rutebil, 
som ses på postkortet fra omkring det tidspunkt, fyldte i 
gadebilledet.

Denne del af Torvegade i Esbjerg er ikke ændret 
væsenligt i løbet af de måske 80-85 år, der er gået 
mellem optagelserne af de to fotos. Gadeforløbet er 
uændret, men i dag er trafikken ikke alene blevet 
ensrettet fra Nørregade til Skolegade, den er også 
afbrudt hen over Torvet. Belægningen er igen 
chaussésten med baner af naturstensfliser som fortove 
og som afgrænsning af kørebanen. I begge sider af 
gaden er der en del parkeringsbåse - vel til glæde for 
gadens overvejende mindre butikker - samt en flot 
designet gadebelysning.
Rent bygningsmæssigt er der ikke sket de store ting, et 
enkelt hus på gadens vestside har fået en ekstra etage 
sat på og et andet er bygget noget om. Den lave 
butiksrække på østsiden er nedbrudt  for en del år siden, 
og har efterladt den tommme ”Rio Sko-grund”, hvor en 
lokal bygherre har haft planer om at opføre et hus i - var 
det i 8 eller 9 etager?
Behovet er åbenbart ikke til stede, så indtil videre kan 
gaden ånde lettet op - uden at den får overbalance og 
kæntrer.
Hen ad gaden triller en nyere OPEL ASTRA med ikke 
over de tilladte 30 km/t. 
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Vestjysk Motorveteran
William Pohlmann
Østparken 51
6840 Oksbøl


