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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 10pt.

Deadline er den 1. de pågældende måneder.
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AKTIVITETSKALENDER FOR 2012:

Ret til ændringer i programmet forbeholdes.

HUSK AT:

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

Forsidebilledet: Isracing
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Carlo bød velkommen til denne vinters første filmaften, som 
trak 26 medlemmer hjemmefra for at genopfriske minderne fra 
en stor begivenhed i dansk motorsport. Wembley 1975. 
Ole Olsens bliver Verdensmester for anden gang. Hvis ikke 
man kendte resultatet på forhånd, var der spændende 
underholdning i denne gamle film.

Aftenens første film:

På Wembley i 1975 startede den unge Ole Olsen, efter et uheld 
5 måneder forinden, med rygnummer 14 og kørte fra alt og alle i 
samtlige heats, og vandt hermed sit andet verdens- 
mesterskab,. Herefter blev det til flere individuelle sejre.

I september 1975 åbnede Ole Olsen Vojens Speedway Center, 
hvor der adskillige gange har været afholdt VM. 
Senere blev han også importør af Westlake speedway-
maskiner.
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Tænk, så gik nok et år og snart skriver vi 2012, hvilket bestyrelsesmedlemmer ikke modtaget VMK NYT, hvorfor 
bringer os til årgang 35 med VMK NYT. medlemmerne opfordres til at rapportere manglende 
Kørselsmæssigt set, har året været præget af ret så dårligt levering, så bladudvalget kan få afklaret omfanget, og 
vejr med færre gode køredage, hvilket jo ikke er det ideelle derefter rette henvendelse til postdanmark, såfremt det 
for veteranernes kørselsbehov. Mit juleønske er derfor har et omfang, der berettiger dertil
bedre vejr i 2012. Som bekendt har VMK og Tønder Veteran Klub igennem 
En glædelig ting er sket i år. Langt om længe, har vi fået flere år haft samarbejde om national køredag. SJVK i 
tildelt et mindre lager/møderum i gangen til vort Vejen har nu rettet henvendelse til os om øget samarbejde, 
mødelokale. Dette betyder, at vi efterhånden kan få det hvorefter vi kan mønstre 3 klubber til større 
indrettet som arkiv. Når vi har klubaften, kan arrangementer. Her tænker jeg på Bus – Flyrejser, som 
medlemmerne i ro og mag aflægge arkivet et besøg. tidligere var populære. Kun fremtiden kan vise, om dette 
Endvidere bliver det muligt at låne blade og bøger med kan blive til glæde for de 3 klubber eller ende som et  
hjem. Eneste krav er, at medlemmerne noterer sig i fatamorgana.
”lånebogen” som ligger frit fremme. Bestyrelsen vil bruge Med disse ord vil jeg ønske alle vore medlemmer med 
nogle dage her op til jul på at få lokalet indrettet. Vore familie, en rigtig glædelig jul samt et godt nytår.
arkivvarer kan så komme hjem, hvor de tilhører. Endvidere 
skal nævnes, at et klubmedlem har doneret nogle hylder 
samt et jalousi skab. I oktober havde 2 af 8 Carlo  
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Aftenens anden film:

Vi skal se en næsten ukendt side af motorcykelsporten her i Danmark. Isracing. En sportsgren, som totalt beherskes af 
Rusland. Filmen giver mig indtryk af et meget hurtigt og voldsomt race.
For at få mere at vide om dette må jeg spørge en af vore eksperter på dette område, så resten af denne aftens beretning 
er skrevet af Kjeld, som her fortæller om isracing.

Hvad er isracing ?

Isracing: køres næsten udelukkende på stadions, der 
er anlagt til hurtigløb på skøjter, og de største 
stadions har plads til 20 - 25.000 tilskuere.

Der køres i Rusland og Sverige på baner med naturis. Det er dog oftest på atletik stadions, der bliver overrislet i 
vintermånederne og det går også fint. En lille morsom ting ved isbaner er, at de faktisk er bedst hvis det regner en 
smule, da isen så bliver lidt blød i overfladen og det giver et bedre greb for piggene i isen. Slæbning af banen foregår 
med store fejekoste monteret på traktorer magen til dem, der bruges til snerydning på gaderne. Som afspærring 
mellem kørere og tilskuere bruges halmballer og snevolde.

Et stævne består af 40 heat, som fordeles med 20 heat lørdag aften, hvis der forefindes lysanlæg, og 20 heat om 
søndagen.

Maskinen: Det eneste der er det samme som Speedway maskinen, er motoren, den er på 500 cc. En isracing maskine 
er væsentlig tungere og vejer over 100 kg., der er en kraftigere forgaffel da banen kan bliver meget ujævn.
Der er 2 gear på maskinen. Det er nødvendigt, da det ellers ville være umuligt at starte, da det ikke er mulig at få 
hjulspind i starten på grund af piggene i dækkene. Der er ca. 200 pigge i bagdækket og ca. 120 i fordækket og de har en 
max længde på 28 mm.
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Der er flest pigge i venstre side af dækkene for at få bedre greb i svingene.
Koblingen er placeret højt, så den ikke kan berøre isen i svingene, hvor kører lægger maskinen langt ned.
Der er fuldt dækkende skærme over begge hjul for at beskytte kørerne mest muligt.
Stellet er væsentlig kraftigere og maskinen ligner mere en almindelig motorcykel, bortset fra hjulene.
Alle kører i dag med Jawa motorer, og Jawa fabrikken fremstiller også en komplet isracing maskine.

Kørerne: Der har aldrig været kørere, der beherskede begge grene af sporten. Den eneste, der har skiftet fra Is Racing 
til Speedway med nogen succes, er svenskeren Erik Stenlund, som efter at have været flere gange verdensmester i Is 
Racing skiftede til Speedway og blev en habil Speedway kører, dog uden at komme helt til tops.

Isracing ligner meget mere Road Racing, hvor man også kører en direkte linje. I Speedway broadsider man gennem 
svingene. Det vil være total umuligt i Isracing på grund af piggene i dækkene.

Påklædningen er meget ens, dog bruger Is Racing kørerne kraftige støvler og forstærkninger på benene, generelt er 
forskellen meget lille, men det er klart at Is Racing kørerne har mere respekt for hinanden, når der kører rundsave med 
28 mm lange stålpigge 10 cm ved siden af dig.

De russiske kørere har domineret sporten meget overbevisende. Der har været et par svenske, tjekkiske og en enkelt 
finne, der har formået at vinde VM titler, men ellers har det været russiske kørere, der har stået øverst på sejrsskamlen. 
Årsagen er naturligvis, at de har mulighed for at træne på naturis 6 måneder om året. Desuden er maskinerne meget 
ens i Isracing da der ikke er de samme økonomiske muligheder for udvikling som i Speedway.

Og man skal ikke glemme de gamle tider, hvor alle de russiske kørere var ”stats amatører” ansat i hæren, og i princippet 
levede som professionelle. Selv om der er sket ændringer, er det stadig lidt det samme i dag. 
Men det er en fantastisk flot sport. 

    Kjeld Kristensen/Mogens Andreasen
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Austin Healey. Mille Miglia er et udholdenhedsløb over et tusinde miles, 
der køres i Italien. Fra 1927 til 1957 er der kørt 24 af disse 

En kølig, overskyet dag i oktober, da jeg gik og nød miljøet løb (13 før / 11 efter anden verdenskrig).  I 1957 blev løbet 
med de næsten tomme havnebassiner i Skagen, fangede opgivet på grund af sikkerheden, men i 1975 genoplivede 
mit øje noget skønt - en rigtig veteranbil. Det var en Austin man Mille Maglia løbene, dog nu som almindelig rallyies.
Healey 100, opstillet foran Minna Starbæks forretning på 
Pier 1. Mille Maglia ruten.

Billeder fra Mille Maglia 2010:

Bilen var i Skagen i forbindelse med et reklamefremstød 
for en tøjkollektion med navnet Mille Miglia fra firmaet 
State of Art, og denne Austin Healey 100 årgang 1953, var 
vel at mærke en prototype og fra en tid før 
presseværktøjerne til chassis og karrosseri var klar, så 
alle bilens dele er derfor håndformede. 
Henning Thomsen deltog sammen med racer-køreren 
Casper Ellegaard i Mille Maglia 2010 i denne bil, 
sponsoreret af State of Art. De deltager også i løbet den 6. 
maj 2012, hvor 1400 biler kæmper om de 375 pladser. 

 

Austin Healey 100
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Austin havde siden 1905 produceret biler. Det var dog 
først efter anden verdenskrig, man begyndte at 
interessere sig for sportsvogne med en produktion af 
sportsvognen Austin A40 Sport. 
En af pionererne og skaberne af engelsk bilhistorie 
Donald Healey, en rallykører, der havde været teknisk 
direktør ved flere engelske bilfabrikker, fik først 
produceret touring og sportsbiler med hans eget navn i 
1946. Af hans modeller blev der i årene 1946 – 1954 i alt 
fremstillet 642 stk..
Samarbejdet mellem Austin og Healey indledtes med en 
aftale om, at Healey straks skulle fremstille 25 biler, mens 
Austin gik i gang med at forberede en produktion af den 
nye sportsvogn på deres fabrik i Longbridge. Der blev dog 

Historie: kun fremstillet 19 stk.- de 4 til competition og de øvrige 15 
til salgsfremstød, overvejende i USA.
Chassis og karrosseri blev fremstillet hos Jensen Motors, 
og leveret til Healey i Warwick - senere til Austin i 
Longbridge. Da man endnu ikke havde fået 
presseværktøjer blev chassis bygget op af bukkede 
stålprofiler og svejset sammen. Karrosseridelene var 
håndformede i en let og stærk aluminiumkvalitet. 
Samtidig med at Healey leverede de første biler i foråret 
1953, havde Austin fået en produktionslinje i gang i 
Longbridge, og de første biler, der i maj 1953 rullede af 
båndet med første chassis nummer 138031, var identiske 
med de første biler fra Healey, idet specialværktøjerne til 
chassis og karrosseri endnu ikke var klar. 
Austin Healey producerede i årene 1953 – 1971 i alt 
201.324 stk. sportsvogne. Det var modellerne Austin 
Healey 100/4, Austin Healey 100/4M, Austin Healey 
100/4S, Austin Healey 100/6, Austin Healey 3000 og 
Austin Healey Sprite. 
Henning Thomsens Austin Healey havde chassis nummer Ejeren Henning Thomsen, (herover), fortæller: 
138040, så den var den tiende produktions-model. Bilen Under den internationale biludstilling i Earls Court, 
har efter Henning Thomsens overtagelse fået en London, besøgte direktøren for Austin, Leonard Lord 
gennemgribende restaurering, og i sommeren 2008, da Healey standen, og han blev begejstret for Healeys nye 
den blev forsynet med danske nummerplader, fremstod sportsvogn, Healey 100 – Austin havde i øvrigt allerede 
den som en fabriksny bilindgået aftale med Healey om at levere motorer.  Senere 

samme dag blev Donald Healey og Leonard Lord enige 
 HØ/nov. 2011om, at sportsvognen fremover skulle være en Austin 

Healey. Dette blev indledningen til et mangeårigt 
samarbejde.

   
 

   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

 

Austin Healey 100
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Ny og usædvanlig bog om Nimbus

Jens Jessen har sendt sin bog nr. 14 på markedet: Nimbus i sort-hvid og farver.  
Nimbus i sort-hvid og farver er en rigtig flot bog, som svarer godt til sit navn, idet den dækker perioden fra begyndelse i 
1919 og frem til vore dage.
Forfatteren har fundet frem til rigtig mange spændende billeder –ca. 400, og da det siges, at et billede siger mere end 
1000 ord, er det jo ikke så lidt.

Bogen er på 230 sider og rummer 12 kapitler:  
Kapitel   1 Kakkelovnsrøret og de første år fra 1919-1928.  
Kapitel   2  Prototyper og de første årgange.  
Kapitel   3 Nimbus før og under Anden Verdenskrig og i kamp den 9. april 1940.  
Kapitel   4  Nimbus under hagekorset.  
Kapitel   5  De gode år i trediverne og halvtredserne.  
Kapitel   6  Verden set fra en Nimbus.  
Kapitel   7  Nimbus i farver.  
Kapitel   8  Nimbus i den grå og grønne uniform.  
Kapitel   9  Fabrikken set indefra.  
Kapitel 10  Med sidevogn.   
Kapitel 11  Politi og postvæsen på Nimbus.  
Kapitel 12  Nimbus på motorbanerne.  

Bogen er anderledes end andre bøger om Nimbus, og Jens Jessen har formået at skrive kommentarer og tekst til de 
mange billeder.
En rigtig lækkerbisken for alle Nimbus nørder, som varmt kan anbefales under juletræet hos alle der
holder af Nimbus. 
Bogen koster 298 kroner og udgives af GT Forlag, Skanderborgvej 140, 8660 Skanderborg,  www.gtforlag.dk  
Bogen kan købes hos forlaget og hos boghandlerne.

Egon Mosgaard, VMK

Boganmeldelse

19341934
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City Autoservice  
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de støtter os
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Mange VMK-medlemmer  var enten til godt 20 år, jeg er kommet der, mens der er stadigt færre 
Veteranmessen Fredericia og Stumpemarkedet i Herning stande i stadigt færre haller i selve Stumpemarkedet. 
- eller begge steder. Men hvis man tæller op, så er der faktisk stadig rigtig 

mange stande med et i virkeligheden kæmpe udbud af 
Vil du købe en veteranbil, en klassisk bil eller en mc? - så stumper og jeg tror, at der stadig er fund at gøre. Der er 
er der flere og flere til salg på hver Veteranmesse i bare ikke nær så mange stande, som der var tidligere, 
Fredericia, og det er ikke bare gengangere fra den sidste hvor markedet simpelthen var enormt stort efter danske 
messe. forhold. 

I det hele taget findes der ikke så mange urestaurerede 
Et besøg på oktober-messen gav ovennævnte indtryk, veteraner, klassiske køretøjer og brugte stumper på 
men også et billede af, at nogle af køretøjerne var lige markedet som tidligere - og en dag må der være teoretisk 
rigeligt  unge til at være med på en veteranmesse, mens set være udsolgt!
der ikke var mange af de rigtig gamle veteraner. Der er De fleste stumper - nye og gamle - på markedet i Herning 
heller ikke så mange gode biler som tidligere at finde i er nu til motorcykler og knallerter. Der er stadig en hel del 
USA, priserne stiger også derovre, og fragten er blevet motorcykler til salg, mens der kun er få biler til salg og nok 
dyrere. Dertil kommer, at man efter de nye EU regler skal lidt færre veteran- og mærkeklubber til stede end førhen. 
betale 10% told og 25% moms - en forhøjelse på 32,5%. Men som i Fredericia er der med årene kommet flere 
Næsten hele udbudet af køretøjer er færdigrestaurerede - udenlandske stande med dele og tilbehør, mest tyske, og 
til ret forskellige standarder. Der er vel heller ikke så blandt kunderne hørtes også tysk, svensk, norsk, 
mange urestaurede ladefund derude mere. hollandsk og engelsk tale. 
Der må alligevel være rimelig gang i salget, selv om jeg For mig var det en oplevelse at se 2 køreklare Douglas 
synes, at priserne på bilerne i mange tilfælde er ganske motorcykler med "frem-og tilbage-bokser-motoren" fra 
høje. 1920'erne, den ene til salg for 50.000, en Norton Manx til 

130.000, en Indian fra 1927 til 115.000 og en 4-cyl. 
Henderson fra 1929 til salg for imponerende 310.000.

En rigtig flot Jaguar E-type var til salg for næsten 700.000, 
Morgan +8'ere til 450.000, store Austin Healey'er til 
350.000 og en lækker Ginetta til 335.000. I den anden 
ende af prisskalaen sås bl.a. en sjælden Jensen Healey 
(med Lotus-motor) til 99.000, en MG Midget Mk1 til 69.000 
+ afgift - ja, af en eller anden grund ser jeg mest på de 
engelske mærker - og en tilsyneladende perfekt Lancia 
Beta til 42.000. 
59.000 for en BSA Gold Star og 43.000 for en Road 
Rocket - begge flot restaureret af Arnfred Nielsen - siges 
blandt kendere at være billigt.
Der var en del stande med brugte bil-, knallert- og mc-
stumper og mange med super-tilbud i nyt tilbehør, værktøj 
o. lign, men som jeg ser det, har udvalget af stumper aldrig 
været så omfattende  i Fredericia.
Mange af veteran- og mærkeklubberne har stande på 
Veteranmessen i Fredericia. De fleste er interessante og 
tilsyneladende godt besøgt - om ikke andet, så af egne 
medlemmer, der har mødested der.
Tendensen for Stumpemarkedet i Herning synes at være 
klar. 
Ting & Sager er vokset fra ingenting til 4 haller gennem de 

Messe og Marked

1934 1934
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Hvis man er til legetøjs- eller modelbiler, så er der virkelig posen sammen med et par jazz-lp'er.
noget at finde, ikke mindst i Ting & Sager-afdelingen - nyt Til de større biler mangler jeg faktisk ingen stumper og 
og gammelt - til højst forskellige priser. Vel har jeg I kunne for den sags skyld godt være blevet hjemme…
forvejen nok af dem, men alligevel var der en 4-5 stykker,  
der var så tilpas attraktive og billige, at de måtte med i Nov. 11/Jørgen Lind

Messe og Marked
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Lørdag den 19. november deltog formanden og tilbagekaldte ansøgningen. MhS blev herefter udvidet 
kassereren i MhS årsmøde i Vissenbjerg. med 11 nye klubber og omfatter nu 88 klubber, 
Dagsorden, regnskab , oversigt over foreninger, der repræsenterende 33.082 medlemmer.
søger optagelse samt forslag til vedtægtsændringer Der opstod megen debat om bestyrelsens forslag til 
var udsendt ca.1 måned i forvejen. Alle har således haft vedtægtsændringer. Nogle mente, det gav for store 
god tid til at gøre sig bekendt med indholdet. beføjelser til bestyrelsen og ville have forslagene 
Formanden aflagde beretning for det forgangne år. gennemdebatteret punkt for punkt.  Danmarks Nimbus 
Han efterlyser mere direkte kontakt til klubberne Touring udmeldte på ”demokratisk” vis, at såfremt de 
gennem kontaktpersoner.  ikke fik deres vilje og forslaget blev forkastet, ville de 
Megen tid penge og energi er lagt i arbejdet med trække sig med deres 1.840 medlemmer.  
historiske nummerplader, der langtfra lever op til Undertegnede gjorde opmærksom på, at materialet var 
forventningerne.  Har et medlem konstateret udsendt i god tid og at alle havde haft mulighed for at 
fejl/mangler ved levering af historiske nummerplader, sætte sig ind i tingene forud for mødet, således at 
opfordres  man til at tage en kopi af pladerne eller årsmødet blot skulle stemme for eller imod forslaget, 
fotografere dem og indsende materialet til MhS. ikke gennemgå og debattere vedtægterne punkt for 
Det reviderede regnskab blev fremlagt, udvisende et punkt.
overskud på små 25.000 kr. Hermed faldt et indkommet Vedtægtsændringerne kom til afstemning og blev 
forslag fra Danmarks Veteran Motorcykelklub om forkastet, idet mindre end 2/3 stemte for.
kontingentnedsættelse bort. Sjovt nok piver de største Budget for 2011-2012 blev fremlagt og udviser et 
medlemsklubber over kontingentbidragets størrelse til underskud i størrelsesordenen 40.000 kr.
MhS , selv om det er ens for alle, nemlig 20 kr. årligt pr. Kassebeholdningen er for øjeblikket stor nok til at 
medlem. dække underskuddet.  
12 nye klubber søgte om optagelse. 1 klub Undertegnede bemærkede hertil, at budgettet jo nu ser 

MhS Årsmøde



1934

Vi skal tilbage til året 1956. kurve ville motorcyklen ikke dreje men fortsatte ligeud. 
To ungersvende fra Randers ville hellere ud og se Her nedlagde de et plankeværk og landede midt i en 
verdenen end aftjene deres værnepligt, som dengang var køkkenhave. 
2 år. Uha det var ikke god skik sådan at parkere sin Nimbus 
Tidlig om morgenen den 11. maj drog de to herrer af sted midt mellem gulerødderne. Bondekonen var heller ikke 
på deres Nimbus Special årg. 1950, med tungt pakket særlig tilfreds. Hun tilkaldte landbetjenten, som så skulle 
sidevogn. Kursen var sat mod den Dansk Tyske grænse. have tjent lidt ind til statskassen. Efter en del tids snakken 
Målet var at nå over grænsen inden kl. 12.00. frem og tilbage, fik de dog lov til at køre videre. Nimbussen 
Dengang var reglerne angående værnepligt åbenbart der er af god dansk kvalitet, havde klaret skærene med en 
sådan, at hvis man befandt sig i udlandet, den dag man lettere bøjet forgaflen. Den blev trukket op på hovedvejen  
skulle stille på kasernen, kunne man uden risiko vente igen og af sted det gik sydover igen. Nu med mere respekt 
med at melde sig til man var kommet hjem igen. Hvis man for kørsel med sidevogn. 
derimod befandt sig i landet og ikke mødte op var man De nåede over grænsen, det endda 10 minutter før tid.
dessertør.
At ingen af dem havde erfaring med at køre med sidevogn Historien er fortalt af Peter From, der i dag er pensioneret 
var ikke noget der blev taget så tungt. En sidevogn var reklametegner bosat i Esbjerg.
bare noget man monterede på motorcyklen, det krævede 
heller ikke noget særligt kørekort. Pia Hansen-Schwartz
Af sted det gik uden problemer det første stykke tid. Men 
mellem Vejle og Kolding gik det galt. I en højresvings 

Fra dengang
farfar var ung
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meget anderledes ud, nemlig et underskud på 77.000 kr., Danmarks Veteran Motorcykelklub ønsker større indsigt i 
når Danmarks Nimbus Touring gør alvor af sine trusler om MhS udgifter i forbindelse med FIVA. Der blev herefter 
udmeldelse. Danmarks Nimbus Touring meddelte redegjort for arbejdet i FIVA. Interesserede kan på MhS 
herefter, at da forslaget til vedtægtsændringer var hjemmeside læse mere om FIVA's arbejde.
bortfaldet, behøvede man jo ikke gøre alvor af truslen. Vi spiste herefter en dejlig frokost i fordragelighed.
Meget betryggende for MhS fremtidige budgettering og 
motivering for fremtidige tiltag, såfremt disse ikke passer William Pohlmann, kasserer
Danmarks Nimbus Touring og ligesindede.
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Støt vores annoncører
de støtter os

Bøger
VETERANMOTORCYKLER

OM VETERANBILER OG -

Har du problemer, så kontakt:
Køsters Motorboghandel, Østergade 9, 8900 Randers,Danmark

Tlf. 86426613. fax. 86420813.
Postgiro:  1-646-5259. Momsreg. (VAT): DK 72272528.
E-mail:  eller www.kosters.dkinfo@kosters.dk

_  Reparationshåndbøger
_  Instruktionsbøger
_  Direkte Import fra USA,
_  England og Tyskland

DANMARKS STØRSTE UDVALG - OGSÅ TIL MODERNE KØRETØJER

                                                     
 

      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-itop@mail.tele.dk

CE S
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 i to

p...

- også når det

gælder

veter
anbiler

1934 1934

VMK NYT 34. årg.  Nr. 267, december 2011



Side - 15 -

 

 
 

1934

VMK NYT 34. årg. 

Jaguar XJ-S 1976

 Nr. 267, december 2011

Historien om min Jaguar XJ-S 1976.
XJ52W1462BW

(UM 33 883)
XE 42 705

Denne motor og gearkasse stammer fra en Daimler 
årgang 79. Den er identisk med en XJ12, når man ser bort 
fra interiøret og udstyr. Denne blev så i stedet for den 
oprindelige motor med BW gearkasse monteret i bilen.

Dette er historien om min XJ-S og mig. Bilens historie har 
jeg fået fortalt fra de forskellige personer, der igennem 
tiden havde adgang til bilen, på forskellig måde. Meget er 
sandt, men andet kan være skrøner.

Den skulle have forladt samlebåndet den første uge i 
februar 1976, og skulle derfor kunne være en af de ældste 
kørende herhjemme. Da jeg fik den, var der indregistreret 
36 stk. i Danmark.

Den blev synet første gang 12. marts 1976 i Tyskland, som 
de fleste andre XJ-S der i dag er herhjemme. Den kørte 
dernede frem til foråret 1987, hvor den blev indført til 
Danmark, her blev den indregistreret omkring 1. maj 1987 
af hr. Frank Kjærlund Hansen i Randers, som har været 
den glade ejer frem til 2001. 

Bilens indtræk der oprindelig var sort, som mange andre 
XJ-S fra denne tid, var på det nærmeste udslidt, interiøret Tiden fra efteråret 1999 og frem til udgangen af 2000 blev 
blev derfor ligeledes udskiftet med et doeskin sæt fra brugt til renovering hos Vintage Car Service (VCS). I den 
omkring 1991.tid skulle der havde været ikke mindre end 3 til 4 ejere af 

bilen, da nogle ejere ikke havde lyst til at afslutte 
renoveringen af økonomiske årsager. Denne oplysning 
kan dog ikke blive bekræftet, da første og sidste kvittering 
har samme navn

På et tidspunkt i 2001 blev bilen af ukendt årsag flyttet til 
Gunnar Broch i Århus og her færdiggjort.
 
Her fik man en renoveret motor og gearkasse fra Tyskland, 
efter sigende med 35.000 km kørsel, efter renovering hos 
Jaguar. Evergreen Car Parts i Odder står inde for km. 
tallet. 

    

Midt i juni 2001 blev den oprindelige hvide bil færdig og 
fremstod da mørkeblå, efter at den havde været en tur over 
rød. 
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Herefter vil jeg kun fortælle om oplevelser jeg har haft med 
På dette tidspunkt foreligger der regninger i min varetægt denne skønne ”Rovkat”, som XJ-S må sandes at være.
på tilsammen kr. 196.410,03 inkl. moms. Den første lange, og sidste køretur 2005 i vores gamle, nye 
Flere af de personer, der kender bilen fra den tid, påstår at bil var ned i Sønderjylland og se på Brittas aners gravstene 
prisen mere realistisk ligger på den anden side af m.m. til vores slægtsbog. Alt forløber glat, indtil vi skal 
300.000,00 kr. hvad der kan sandsynliggøre flere ejere i en tanke på tilbagevejen, den rummer jo kun 90 l. I Ribe køres 
periode, hvor kvitteringerne ikke er samlet. ind til Q8 og tanker. På vej ind for at betale, passerer vi et 

par unge mennesker, hvor hun udbryder ”Har du set en flot 
Det er også på dette tidspunkt at man af økonomiske bil, syntes du ikke vi skal have sådan en”. Efter at have 
grunde fravælger at reparere AC- delen. givet et afdrag på tankstationen, starter vi og kører. Nu får 

vi øje på nogle havebænke, som vi har overvejet til 
I første syn efter denne omgang (2001) blev den kasseret forhaven, vender bilen og kører igen ind til Q8, kikker, 
på en fejl ved styretøj og en defekt vange. standser motoren og får prisen på havebænk, takker 
 høfligt og starter bilen. Starter bilen. Nej, det gjorde den 
Kort tid herefter blev bilen handlet ind til Haarup Autocenter ikke. Godt de unge mennesker havde forladt tank-
ved Silkeborg for kr. 125.000. stationen. 

Derefter ringer jeg til Falck, og hjem på fejeblad til hele 
gadens latter. Ind i garagen, gå en tur rundt, og beslutter at 
forsøge en gang til. Jeg tror ”jagS” havde fået hjemve. 
Falckmanden slog en skrald latter op, ”det har vi set før go´ 
arbejdslyst”. Derefter i gang med at gennemgå tegninger 
for at finde fejlmulighederne. Relæet trækker godt, 
derefter er der kun en ledning til startmotor. Derpå er der 3 
samlinger. Alle stik skilles ad, pudses og får et lag vaseline, 
siden har der ikke været problemer. Moralen for mig er: Kør 
aldrig tilbage til en tankstation.
Vinteren er gået med at få de mange småting gjort i orden. 

Her er den til salg først på året til kr. 189.900, Hen over Meget er lykkedes, nogle småting er ikke. Jeg har fået 
sommeren falder prisen indtil november 2004, her køber fremstillet en ny kofanger, undskyld ”bumper” og fået den 
jeg den for kr. 123.080,00 klargjort, men med små varmgalvaniseret, så jeg ikke skal bekymre om de dele i 
skønhedsfejl, mit mål er at fortsætte renoveringen, for på lang tid fremover.
denne måde at lære mere omkring Jaguar inden efterløn..
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April måned 2006 er gået med klargøring til Esbjerg 
Veteranløb. Herunder viste der sig nogle grimme ting, 
som ikke var taget i ed. Hjulophænget, hvori der manglede 
en bolt (knækket), viser sig at være sprunget i nogle 
svejsninger som måtte udbedres øjeblikkeligt. Igen 
uforudsete udgifter, men hvad, bare katten kører.

I dag fik den sidste gang vask inden vi går til den i 
veteranløbet Esbjerg - Sønderskov Slot. Det er for øvrigt 
første gang jeg skal med til sådan noget.

Efter hjemkomst bliver tændrør skiftet, luftfiltre og 
benzinfilter skiftes. Tændkabler rengøres og smøres med 
silikone.
Strømfordeler rengøres ind - og udvendigt. Udvendigt 
smøres et tyndt lag af flydende silikone.

Esbjerg Veteranløb gik over al forventning. En smuk tur ad Bilen køres tilbage på værksted og der konstateres fejl på 
små veje og en masse hyggelige mennesker. Men jeg skal de fire første tændrør. Det kunne være årsag til tydelig 
passe på mit lange lys, det blænder foran- og mod- ujævn motorgang. Bliver anbefalet at skaffe 12 nye 
kørende. tændkabler og få kontrolleret indsprøjtningsdyser samt få 

strømfordelerdæksel kontrolleret for krybestrømme.

I den tid hvor dyserne kontrolleres hos Ketner, skiftes alle 
gummislanger til indsprøjtningssystemet i motorrum. 
Samtidig bliver forbindelse mellem højre og venstre 
indsugningsmanifold renset for snavs, filter for 
krumtaphus renses. Butterflyventiler kontrolleres for 
lukning.

Dette gav ingen nævneværdig ændring af motorgang, 
men dog bedre. Motoren har stadig en tendens til at vælte. 
Jeg låner udstyr til tændingskontrol, finder fejl på 4 
tændkabler, som skiftes. 
Herefter overtager John Hoffmanns Autoservice opgave 
med slutkontrol, dog med samme resultat. Han kunne ikke 
stadfæste årsagen til den lidt ujævne motorgang, som 
kunne høres fra udstødningen. Han indrømmer, at det 
kunne skyldes hans manglende erfaring i denne motor.

Var ude at lufte katten fredag aften, da vi skal med DJC til 
Herefter tømmes tanken og ny benzin fyldes på (15L), og Sild i morgen, det blev en kort tur. Motoren mistede 
der køres en mindre tur. Motoren skyder stadig tydeligt og trækkraft efter ca. 2 km. Og kort tid derefter kom et 
turen afbrydes for enden af gaden. Bilen køres i garage og gevaldigt brag, motoren stoppede og nægtede at starte. 
transporteres til Hårup Autocenter for kontrol og justering.Blev bragt til TOYOTA i Varde på fejeblad. Her blev det 

påvist at udstødningen var sprunget både i venstre og 
Jeg har nu været oppe og hente katten hjem efter en højre side. Fejlen kunne være alt muligt, men forkert 
grundig gennemgang af motoren og alle justeringer på tændingstidspunkt kunne være årsagen, men det bliver 
samme. Det eneste, der har givet problemer er ECU, der nu kontrolleret. Dette uheld giver mig mulighed for at skifte 
ikke kunne styre stabilt på CO2 udslippet.  højre udstødning da den ikke er en original, og sidder en 3 

til 4 cm lavere end venstre side. Det var dog ikke sådan det 
ECU´ er nu sendt til England for kontrol. Så er der snart skulle være sket.
kun alm. vedligehold tilbage. Nu får alle stikforbindelser 
sig en tur og venstre højtaler skiftes, den skurrer fælt i Nu er der bestilt 4 nye potter og forbindelses rør over 
mine ører.bagakslen samt tilhørende dele og ophæng.
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Højtaleren er taget ud en af de første gode forårsdage, og Foråret er kommet, og katten skal luftes, men inden da 
det ser ud til at pladen aldrig har set nogen form for skal der fyldes benzin på. Starter og kører til tanken. Der 
rustbeskyttelse. To dåser bliver ekspres hentet og den ene påfyldes 85 liter 95 oktan og jeg kører hjem. Ved første 
bliver ligeså hurtigt tømt i døren. Herefter bliver højtaleren lyskryds kniber det at holde motoren i gang, 
sat i. Sikke en dejlig lyd. Den anden side skal have samme omdrejningstal omkring 400 og ujævn gang. Hurtigt hjem 
tur. justerer tomgang med mere ujævn gang til følge, og så er 

dagen gået og mit arbejde kalder i morgen, og jeg er først 
Der er nu gået tre måneder og ECU´ er retur, fejlfri. Den hjemme igen i løbet af fredagen.
bliver sat i og motoren startes, puf, puf, puf, den samme 
gamle velkendte lyd gentager sig. Hvad så Grandberg? Fredag da jeg kom hjem, sådan hen ad aften, stank hele 

garagen af benzin. Min bedre halvdel fortæller, at det har 
Det hele gentages, og flere fejl findes. Hvor mange stik den gjort hele ugen. Gode råd er dyre, for hvordan 
findes i en XJ-S? Jeg er ved at have svaret. En utrolig kommer man af med 90 liter høj oktan benzin. Næsten alle 
masse gemt rundt omkring, hvor det er mest usandsynligt. naboer kører diesel, Toyoaren (For de uindviede er det en 

Toyota) tager 30 liter, naboens søn kunne rumme ca. 35 
Der er i dag tre generationers tændkabler på motoren, liter og naboens egen kunne tage 5 liter, plæneklipperen 
derfor beslutter jeg at købe et nyt sæt og sætte i, Svend fra lidt og reservedunkene viser sig at rumme resten.
VTC tilråder mig samtidig at skifte tændrør til den 
anbefalede type og ikke Denso, som den fik i foråret. Alt, hvad der hedder benzinslanger, bliver skiftet, 

ligeledes spændebånd og tanken trykprøves, og så har vi 
forår igen.
Indkaldelse til syn og en hostende motor - stadigvæk.
Sommeren går nu på hæld og Varde biler (Toyota Vardes 
nye navn) må tage sig af den motor.
”JagS” skal hentes i morgen, nysynet og ud på sin første 
køretur i snart 1,5 år. Jeg glæder mig. 
Alt forløb godt, der blev kørt ca. 200 km. Og det var 
pragtfuldt.

Jeg er ikke klar over, om en bil kan mærke at der skal ske 
noget særligt, men ”jagS” den kan. Hun (ja det bliver den 
kaldt her i huset) skal til syn nu i marts, og hun nægter at 
starte. Da det endelig lykkes, fyldes garage og indkørsel 
med en grim lugt af uforbrændt benzin, og en hoppende 
motor.

 Ja! Grandberg, som Ellehammer ville have sagt, ”det går 
 Tændrør og gamle tændkabler smides ud og nye sættes i. jo nok alligevel”. Alt bliver gennemgået og fejl findes i 
Der sker en dramatisk ændring i motor gangen, men ikke ECU. Griber fat i loddekolbe m. m. m. og reparationen går i 
helt ok. Omdrejningerne er høje 1200 omdr. Og en let puf gang. Derefter må jeg se om operationen lykkedes eller 
indikerer stadig en fejl, og hvad er nu det, der ligger i patienten er død. Det første var heldigvis tilfældet. 
postkassen, indkaldelse til syn? Tiden er knap, nu skal der 
ske noget. Omdrejningerne skrues ned og motoren går Der gives afgangs signal til syn næste morgen med en 
bedre, der aftales tid hos Toyota og kontrol for syn, især næsten god samvittighed.
CO2 og lygter. Der konstateres en lille skævbremsning på Lykkelige os, ”jagS” og mig. Vi kom igennem uden 
forhjul, men ikke katastrofalt. Bilen afhentes for at køre til anmærkninger og ”jagS” er blevet voksen, 35 år. 
syn, men den skyder kraftigt hele vejen ud af Varde, Synsmanden mente, at det var på tide at få skiftet mit dæk 
derefter ingenting.I gang igen. Flere dårlige forbindelser på reservehjulet, hvad jeg godt kunne give ham ret i, det 
og en forkert justeret ”throttle switch”. Herefter spørger var virkelig ikke for kønt. CO2 udslippet var ikke ulovligt i 
jeg: Hvor dum kan man være? Tilsyneladende meget. De forhold til alder, men alligevel alt for højt for bilen.
nye tændkabler kan ikke nå tændrørene, så der er luftgab På hjemturen, der skulle være længere end bare lige 
mellem elektrode og kabel. Alle kabler ud, smøres ekstra hjem, bliver den ene forbremse varm. 
med silikone og sættes på igen. Hvilken lystig fuldtonet lyd En hurtig undersøgelse viser at den hænger lidt. 
det kunne give, lidt hurtig, men alligevel, nedjustering af En tur til John Hoffmanns Autoservice, bremser 
omdrejninger til 700 og ikke en mislyd. kontrolleret og smurt, CO2 kontrolleret. Alt var i orden. Nu 

mangler der kun nyt reservedæk.
Var til syn efter rykker og fik den godkendt uden 
anmærkninger. Har efterfølgende nu også fået skiftet Lige en slutbemærkning, ”JagS” har fået ny ”reserve sko”
bremseslanger og bremsevæske. Men hvad, sommeren Jeg venter nu kun på en fornuftig god dag inden 
er gået og vinterarbejdet skal til at gå i gang. Så jeg sommeren afsluttes, men det er nok for meget at håbe på, 
spørger: Hvad er det. sådan som den har været indtil nu.
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Vinterarbejde i 2011 bliver at få sat batteriet bedre fast, det ud for kørelys, og derved vil jeg ikke genere mine 
blev påtalt under synet, samt at prøve at rette kølerhjelm til forankørende klubkammerater mere.
så den flugter i fronten. Derudover vil jeg søge efter diode 
lamper til position og blink lys. Jeg har ladet mig fortælle at Men spørg ikke i år hvordan det er gået.
der er kommet nye på markedet, der skulle kunne gøre det

Mogens Andreasen

1934

- er fastsat til lørdag d. 28. April 2012.  Der åbnes for tilmeldinger ca. 1.marts. Sæt X i kalenderen allerede nu.

ESBJERG  VETERANLØB  2012
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BANEGÅRDSPLADSEN I ESBJERG
- set på et ældre postkort og nu.
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Dagbladet VESTKYSTENs nye bygning på Banegårdspladsen i Esbjerg 1957.  Det nye  bladhus blev opført på arealet 
lige over for banegården i Esbjerg, hvor der indtil da havde ligget nogle røde træbarakker og nogle bunkers med 
beskyttelsesrum.  De første år havde FDB Møbler lokaler i en del af stueetagen ud mod Banegårdspladsen/ 
Østergade, mens den store rotationspresse var placeret i bygningen ud mod Jernbanegade.  På P-pladsen holder i 
bagerste række en HILLMANN MINX CALIFORNIA coupé, SIMCA ARONDE varevogn, VW, MERCEDES 180, og 
nærmeste række en VESPA scooter, OPEL SUPER SIX, VAUXHALL, RENAULT DAUPHINE og en DKW/IFA.

Dagbladet hedder nu JydskeVestkysten, men bygningen er den samme, og er ikke ændret meget udadtil. Både 
møbelforretningen og rotationspressen er dog historie nu, og bladhuset bruger nu selv alle lokaler. Trykningen af 
avisen er som de fleste andre aviser og blade flyttet til centrale trykkerier udenbys. P-pladsen er normalt fyldt op, men 
her holder “kun” en lidt ældre SKODA FELICIA, VW PASSAT van, TOYOTA AVENSIS stc. HONDA CIVIC, og - med 
ryggen til - CITROEN C4 og CITROEN C3. I dette år er disse biler lige så almindelige, som de biler, der holdt på samme 
P-plads 52 år tidligere. Det var dengang, hvor hatch-backs var ukendte og stationscars meget sjældne.

J. Lind
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Veteranforsikring Danmark
”Vi sætter pris på sjæl og charme …”

w

  25% rabat ved indtegning af fere veteran- eller klassiske køretøjer.
w   Forsikringen omhandler Vejhjælp i hele policens kørselsperiode, hvis køretøjets alder er mindst 35 år.

Kontakt os venligst og hør nærmere om pris og indtegningsregler.

Veteranforsikring Danmark
    

v/ Ole Højgaard - Trelde Næsvej 227 C - 7000 Fredericia

Tlf. 75 91 21 92 - oh@thistedforsikring.dk

www.veteranforsikringdanmark.dk 

   
Veteranforsikring Danmark er en nicheafdeling i Thisted Forsikring g/s

Præmieeksempler for veteranbiler og  motorcykler fra 1976 eller før:

 

Dagsværdi Ansvar + kasko Ansvar

 

25.000  551  204

 

50.000  689  204

 

75.000  801 204 

 

100.000  873  204

 

125.000  988  204

 

150.000  1.078 204

 

175.000  1.171  204

 

200.000  1.260  204

 

225.000  1.348  204

 

250.000  1.423  204 

 

275.000  1.544 204

 

300.000  1.684  204

 

325.000  1.784  204

 

350.000  1.901  204

 

375.000  2.023  204

 

400.000  2.140  204

 

425.000  2.262  204

 

450.000  2.383  204

 

475.000  2.451  204

 

500.000  2.619  204

 

525.000  2.742  204

 

550.000  2.836  204

 

600.000  3.097  204

 

o.s.v. 

 

Selvrisiko kr. 1.361 kr.    0

Præmieeksempler for klassiske køretøjer fra  1977 til og med 1983:
 

Dagsværdi Ansvar + kasko Ansvar

 

25.000  1.354  463

 

50.000  1.693  463

 

75.000  1.972  463

 

100.000  2.148  463

 

125.000  2.429  463
 

150.000  2.651  463
 

175.000  2.883  463
 

200.000  3.100  463
 

225.000  3.316  463
 

250.000  3.499  463
 

275.000  3.798  463 

300.000  4.092  463 

325.000  4.389  463 
350.000  4.676  463 
375.000  4.976  463 
400.000  5.263 463 
425.000  5.567  463 
450.000  5.860  463 
475.000  6.031  463

 
500.000  6.443  463

 525.000  6.743  463
 550.000  6.976  463
 575.000  7.214  463
 600.000  7.618  463

 o.s.v. 

 Selvrisiko kr. 4.081 kr.    0
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Vestjysk Motorveteran
William Pohlmann
Østparken 51
6840 Oksbøl


