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-Meddele adresseændring samt ændringer til køretøjsregistret til
William Pohlmann, Østparken 51, 6840 Oksbøl, tlf. 75279243,
mail: register@vmklub.dk
Forsidebilledet:
En plads i SOLEN - den lille FORD foran vandrerhjemmet
SOLFANG der er Hans Sørensens faste plads ved onsdagssommertræffene i Henne Strand
Næste VMK NYT: Udkommer i uge 8, deadline 1. februar 2016
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VMK UDFLUGT til ANS - torsdag
d. 29. oktober 2015
1934

Der er ikke megen traﬁk på diagonalvejen til Give og
hovedvej 13 op mod Viborg, så vi ankom til CC Cars i ret
god tid inden kl. 11, som det var aftalt med Tommy
Schacksen.

Arnfred syntes, at det ville være en god idé om VMK
lavede en tur til Ans mellem Silkeborg og Viborg, hvor vi
så kunne besøge CC Cars (hvor han havde købt sin
NSU) og Elmuseet/Tangeværket.
Jamen, det gik vi så i gang med. Først indhentede vi
priser på kørsel i 25- og 50-personers busser, men selv
om de måske blev fyldt helt op, ville ”billetprisen” blive ret
høj - og endnu højere, hvis busserne ikke blev fyldte.
Arnfred vidste, at man kunne leje minibusser til en rimelig
pris i Ribe, og vi satsede så på at fylde et par stykker af
dem op. Det er mere hyggeligt end at køre i en række
”almindelige” biler med kun få i hver.

Datoen blev fastsat, der blev truffet aftaler med CC Cars
og Elmuseet om besøg, og tilmeldingerne begyndte at
løbe ind. Da fristen udløb, var begge minibusser fyldt op,
på nær én plads. Minibusserne startede op fra Ribe, og vi
mødtes alle ved Korskroen til afgang før kl. 9.

Bossen og en ligesindet kom kørende i den ﬁne lille
PANHARD - CC Cars havde sjovt nok en PANHARD af
samme model til salg, vist nok de to eneste, der ﬁndes i
Danmark!

Det var et overraskende stort udvalg af klassiske biler,
som CC Cars havde til salg. Men Tommy oplyste, at der
faktisk var ret få biler lige nu, hvor der normalt altid er
mindst 150 biler, så salget er ganske stort, ca. 300 biler
om året. De mest efterspurgte mærker lige nu er
PORSCHE og FERRARI, der formentlig mest anskaffes
som investeringsbiler.

Udvalget omfattede bilmærker og -modeller mellem
begge ender af skalaen, både med hensyn til størrelse
og til pris. I de store udstillingslokaler, der er i 2 etager,
stod der også enkelte motorcykler og scootere, endda
nogle gamle knallerter til salg - foruden skilte,
benzinstandere og diverse automobilia.
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VMK UDFLUGT til ANS - torsdag
d. 29. oktober 2015
1934

De mest populære og efterspurgte modeller er naturligvis
de forholdsvist dyreste. Det var interessant at se, at en
BMW ISETTA 300 var sat til samme pris som en
TRIUMPH STAG 3,0 V8

VMK NYT 38. årg.
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VMK UDFLUGT til ANS - torsdag
d. 29. oktober 2015
1934

Mange af bilerne var ikke prismærket, men ”Ring for pris”.
Var der nogen, der ringede? Ikke jeg - priserne er
sandsynligvis ikke forenelige med vores husholdningsbudget…

at en ALFA ROMEO SPIDER 2,0 og en JAGUAR XJ12
6,0 kostede det samme

Efter det spændende besøg hos CC Cars kørte vi de små
10 km. op til Energimuseet ved Tangeværket og
Gudenåcentralen, der er Danmarks største vandkraftværk. Det var nu blevet spisetid, og vi havde på forhånd
fået tilladelse til at spise medbragt mad i museets
cafeteria, hvilket de ﬂeste havde benyttet sig af.

og at en VW T1, 1,5 CAMPER kun kostede en anelse
mindre end den billigste FERRARI.
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Efter frokosten blev ﬂokken ret hurtigt spredt rundt i
bygningerne i området, hvor der er forskellige udstillinger,
bl.a. i et par bestyrerboliger fra 1920'erne og 1960'erne,
hvor al indretning og inventar var tidstypisk.
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VMK UDFLUGT til ANS - torsdag
d. 29. oktober 2015
1934

Selve vandkraftværket har 3 hold turbiner, hvoraf kun den
ene var i gang den dag.

Kun en del nåede helt derned i udstillingshjørnet, mens
de øvrige havde afsat tid til en kaffepause i cafeteriet.
Lige inden lukketid kørte minibusserne tilbage mod
Korskroen, hvor vi nåede frem i god behold inden aften.
Alle var vist enige om, at det havde været en rigtig god tur.
Tak til Arnfred for ”skubbet” - hvor skal vi ta' hen næste
gang?

Længst væk fra museet var Transformerparken, Solbyen
og en såvel udendørs som indendørs vindkraftudstilling
med bl.a. en del af Gedser Forsøgsmølle

samt en stor udstillingsbygning med ”Det elektriske
Danmark”, hvor man kunne følge udviklingen af elproduktion, -installationer og -apparater lige fra
barndommen til nu.

VMK NYT 38. årg.
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Spanien og ikke mindst Danmark. Derimod blev bilen
ikke bygget i USA, da man beregnede, at den kun ville
blive en smule billigere end Ford Model B.
Ford Y Junior slog godt an i England, hvor den først og
fremmest skulle konkurrere med Morris og Austin, der
ellers dominerede markedet med deres små modeller.
Der blev virkelig gjort store indhug i deres markedsandel,
og Y's succes medførte, at Ford of Britain og den nye
fabrik i Dagenham kom sig igen oven på et stærkt
faldende salg af de store amerikanske modeller som
f.eks. Ford model A, der med de engelske skatteregler
blev alt for dyre. Som følge af nye rationelle
produktionsmetoder på den nye fabrik kunne Ford i 1935
nedsætte prisen på Y modellen til 100 pund - den laveste
pris for en ”rigtig” massefremstillet 4-personers bil.

De første udgaver 1932-1933 havde et ”kort kølergrill”
(”short rad”) og en lige forkofanger, mens modellen 19341937 ﬁk et ”langt kølergrill” (”long rad”) og en forkofanger,
der ”dyppede” i midten. Dermed kom Ford Y til at ligne
den nye amerikanske Ford V8 1934 endnu mere.
Efter ﬂere års pres, især fra britisk Ford, overgav Henry
Ford sig og gik med til at der blev konstrueret en lille, let
og konkurrencedygtig bil til det europæiske marked, først
og fremmest England, men senere også Tyskland.
Under Henry Fords personlige deltagelse i projektet blev
bilen gjort produktionsklar på kun 7-8 måneder og
præsenteredes i februar 1932 i London, og nogle
måneder senere i Danmark.
Man havde simpelthen taget udgangspunkt i den
amerikanske Ford model B, ned-skaleret og forenklet
konstruktion og form, og mere end halveret motorstørrelsen og cylinderantallet til en lille 4 cyl. Sådan skabtes
Ford Model Y med tilnavnet Junior. Det var Fords første
model, der var specielt designet til markeder uden for
USA.

Netop sådan en Ford Y Junior Tudor Sedan ejer Hans
Sørensen, Esbjerg - blandt mange andre køretøjer.

Bilen blev bygget på Ford fabrikken i Dagenham,
England, senere også i Frankrig og Tyskland. Desuden
blev modellen også eksporteret som "knocked down" til
Fords samlefabrikker i Australien, Japan, Letland,

VMK NYT 38. årg.
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Bilen har chassis nr. Y 109361, er bygget i september
1935 og er født som venstrestyret. Det fremgår ikke, om
denne bil er bygget i London - Dagenham fabrikken
byggede også venstrestyrede modeller til eksport - eller i
København på Fords danske samlefabrik, der blev anlagt
i Sydhavnen i 1924. Fabrikken lukkede i 1966, efter at
have produceret i alt 325.482 køretøjer, hvoraf 75 % gik til
eksport.
Hans Sørensens Ford Y er én af ca. 157.000 af slagsen.
Speciﬁkationerne blev ikke ændret meget i løbet af de
fem år, hvor modellen blev bygget.

Den originale registreringsattest fortæller, at Ford'en
blev indregistreret til Smedemester J. Jannich, boende
Aakjær pr. Falling, med nummer X 580. Attesten er
udstedt af Politimesteren i Hads Herred m.v. i Odder d.
1.11. 1935 efter at bilen var synet d.1.10.35.
sammesteds. Bilen solgtes d. 5. Marts 1937 til
Malermester Søren Nielsen i Aarhus og registreret med
nummer X 9314. I tidsrummet mellem april 1940 og
marts 1946 har den lille Ford sandsynligvis været afmeldt
og opklodset, men d. 30.3.1946 blev den synet, godkendt
og ﬁk nummerpladerne (igen?) udleveret i Aarhus. D.
29.10.1971 blev de gamle nummerplader aﬂeveret, og
attesten blev for sidste gang anvendt til ny
indregistrering, nu under nummeret AM 74.347, som

VMK NYT 38. årg.

bilen endnu bærer. Det fremgår ikke af papirerne, om
Malermester Nielsen i Aarhus var ejer af Ford'en helt fra
1937 til 1971.

Ti stempler bag på attesten fortæller historien om, at der
er udleveret Benzinkort i 1939 og -40, og
Rationeringskort fra Marts-April 1946 indtil Aug.-Septb.
og Oktb. 1947 - og så
igen under benzinrationeringen i 1958.
Endnu to stempler fra
Aarhus Politistation
erindrer om, at
”Tilladelse til kørsel i
ferieøjemed udstedt i
tiden 18/ 1949 til 8/8
1949” og - ”fra 10/7
1950 til 31/7 1950”
dengang skulle opnås.
Det er vanskeligt at
forestille sig, hvordan
det ville se ud i vore
dage, dersom disse
regler endnu var
gældende!
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Ernst & Young P/S
Havnegade 33,
Postboks 371
6701 Esbjerg
Building a better
working world

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

City Autoservice
v/ Birger Busch
Strandby Kirkevej 216
Telefon
75128284
Biltelefon
40331854
Privattelefon 75451501

VMK NYT 38. årg.

Side - 10 -

Nr. 291, december 2015

JUNIOR
1934

veteranløb i Herning. Dér så han den lille Ford Y Junior
for første gang, og kort efter købte han den af Ib HelmPetersen i Egå ved Aarhus.
Hans ﬁk bilen synet ved Statens Bilinspektion i Esbjerg
d. 3.8.1978, hvor den skulle fremstilles igen inden 30
dage, da der var nogle småting ved lyset, der skulle
rettes og det blev noteret, at der var ”Svingende
bremsekraft på forhjul”. Det var nok et temmelig udbredt
fænomen ved samtidens småbiler med mekaniske
bremser.
I løbet af 1981-82 blev bilen skilt ad, sat i stand og
nylakeret i mørk blå karrosse med sorte skærme og med
påske-gule hjul. Fru Grethe syede nyt betræk til
sæderne, der efter 45 års brug var blevet lidt slidte.

Toldvæsenets Attest vedrørende Omsætningsafgift af
Motorkøretøjer vidner under Særlige Bemærkninger om,
at der er indhentet Toldkvittering af 27/9 35 og at
omsætningsafgiften er erlagt.
På et tidspunkt i 1978 deltog Hans Sørensen i et

Himlen (loftsbetrækket) i ”stuen” er bevaret, men et hak i
stoffet vidner om, at der ikke var højt nok til loftet, da
nogen engang ville transportere en rive i bilen. Det var i
1937!

Familien har brugt den lille Ford Y Junior til mange,
mange ture i årenes løb, bl. a. har den været frem og
tilbage til Bornholm 3 gange, og i år har vi set den mange
gange til de mere lokale træf. Jo, for den skulle til 8-års
syn i foråret, og når den nu alligevel var ude af
garagen.…

VMK NYT 38. årg.
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ECS

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

Esbjerg Cylinder Service

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

CYLINDERUDBORING
TOPSTYKKEARBEJDE

CYLINDERUDBORING
TOPSTYKKEARBEJDE

NØRREGADE 71
6700 ESBJERG
TLF. 75450899
FAX: 75452543

VI HAR ALT I
KONTORARTIKLER
&
VIN

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

John Hoffmanns Autoservice
Darumvej 73
6700 Esbjerg
Tlf. 75126570, Fax. 75126579
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Bilen kører ganske udmærket og de 21 heste i motoren
spinner ﬁnt.
Men når der er fuldt læs, også i bagagekassen bagpå, og
der samtidigt er sidevind, mærker man visse begrænsninger, især for hvad de tværliggende bladfjedre for og
bag kan præstere.

Mere end 30 år efter restaureringen er bilen stadig i rigtig
god stand. Kører den stadig om endnu 30 år?

Tekst og (nogle) fotos: Jørgen Lind

VMK NYT 38. årg.
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MOTOmania
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MOTOmania nr. 3 udkom for et par
måneder siden, og den er nu fulgt op med
nr. 4.
Følg med i tegneserieheltene Gustav
”Gedestyr”, Hans ”Hæsblæs”, Bent
”Bremo, Robert ”Røgslør”, Anton
”Andenplads” - og alle de andre
medvirkende i Holger Aue's skøre (?) MCverden. Nyd de ﬁnt detaljerede tegninger,
og jo, modellerne er absolut genkendelige - såvel motorcyklerne som mennesketyperne - fra det ”virkelige” liv….
Se VETERANIA's annonce side 12.
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Kirke
setset
udefra
Kirken
udefra
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Juleønskernes tid: Skal der en ny ildslukker i bilen? Mangler vi en hovedafbryder? et
ladeapparat? eller måske et cafesæt og en dug til ditto? et par tæpper eller en pude. (Vi
bliver jo alle ældre).
Appropos ældre; En dag skal vi alle dø; Men det er kun den ene dag. Alle de andre skal vi
leve.
Mustang er svært oppe i tiden: Skal det være V8 eller ej? Min mening er, at alt andet end
V8 vil være som at iklæde paven en kasket. Ford regnede med at sælge 100.000 det første
år Mustang kom på gaden. Aldrig har en bilfabrikant regnet så forkert, for da det første år
var gået, havde Ford solgt 680.000 eksemplarer af den nye Mustang, der dermed gik over i
historien som den hurtigst sælgende bil - nogensinde!
Måske vil klubbens Mustangkørere tage tråden op her i bladet?
Hvad SKAL vi dog få tiden til at gå med, fra nytår og til vi kan komme på vejene igen?
Måske erstatte det stegte flæsk i Næsbjerg, med Motorcafé hos: Jon og Dittes hus i
Hjerting - Endrup møllekro - Backhaus i Ribe - eller Café Danmark i Esbjerg?
Fantastisk! Så billigt man i denne klub kan lave en rigtig god heldagstur som den til Ans.
Tak til de som havde fingrene i salaten. God jul, ses 7.1. 2016.

af medlem nr. 85
Eli

ESBJERG VETERANLØB 2016
- køres den. 30. April med start fra Torvet i Esbjerg. Tilmelding senere...

1934

VMK NYT 38. årg.
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NYT OG GAMMELT
FORD
1934

Alting må forandres for at forblive det samme. Sådan har Bjarne Nielsen måske tænkt, da han besluttede at ombygge for
20 mill. kr. og dermed opgradere til FORD STORE Esbjerg, med alt hvad dertil hører. Alle Ford modeller er præsenteret
her, også den vildt luksuriøse Mondeo Vignale, og Mustang endda i ﬂere udførelser. Da Mustang jo har rundet et skarpt
hjørne, var det naturligt at invitere Mustang-klubben sammen med VMKLUBs Ford ejere til at illustrere fortiden. Både
fredag, lørdag og søndag kunne et større antal besøgende beundre både nye og gamle Fordbiler, og endda få en
prøvetur. Forståeligt var der kø ved den nye Mustang V8 med op mod 500 hk. Handelen gik livligt med de gode tilbud;
Men man kan stadig gøre en god handel, da de mangler brugte biler. Tak til Ford, for et vel gennemført arrangement, hvor
vi blev godt forkælede, samtidig med at vi ﬁk vist VESTJYSK MOTORVETERAN KLUB frem på bedste vis.
mdl. nr. 85, Eli

VMK NYT 38. årg.
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To nye bøger fra
lastbil-verdenen
1934

Forlaget Veterania har fremsendt to nye bøger om lastbiler til anmeldelse i VMK NYT.
Når man nu som jeg har en tidligere lastbilvognmand, Ole Glibstrup, som nabo i baghaven, så er det nærliggende at
spørge ham, om han kunne tænke sig at læse bøgerne og derefter skrive sin anmeldelse af dem - i stedet for at jeg
begynder at ”kloge” i noget, som jeg ikke ved ret meget om.
Og det ville Ole Glibstrup - tidligere indehaver af Glibstrup Transport A/S - gerne!
Jørgen Lind

ET LIV BLANDT LASTBILER
af Bent Nielsen i samarbejde med
FORENINGEN NORDJYSK
LASTBILNOSTALGI AF 2007 og
Helge Christensen.
”Et liv blandt lastbiler” er en herlig
bog, der rammende beskriver hvad
service er. Denne bog kan
anbefales til alle, der påstår, at de
er eller har været i
servicebranchen.
De, som ikke er i branchen mere,
kunne måske lære noget om,
hvorfor de ikke er der længere!
Bent Nielsen er et lysende
eksempel på en, som sætter
”kunden i centrum”.
Ole Glibstrup

TRUCKERLIVET - minder fra en svunden livsstil
af Poul Erik Hadberg.
Bogen er ret velskrevet og
nogenlunde retvisende om
forholdene for eksportchauffører i
1960-70'erne. I hvert fald for de
chauffører, der kørte sydpå. Verden
så lidt anderledes ud for de, der
kørte i Skandinavien.
Bogen skæmmes dog af, at
forfatteren i store dele af bogen ser
sig selv i rollen som offer, det er
trættende at læse om i længden.
Som kender af forholdene tænker
jeg, at forfatteren måske skulle have
prøvet at arbejde for en vognmand
nord for Kongeåen. Her er det min
erfaring, at vognmændene havde
en anden personalepolitik, idet de
ﬂeste af dem selv var begyndt som
chauffører.
Ole Glibstrup

VMK NYT 38. årg.
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ET LOPPEFUND ?
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VW SPLITSCREEN type T1 er særdeles populære, ikke mindst i England. Priserne når enorme højder.
Bilen står model til musemåtter, skilte og posters, thepotter, køleskabsmagneter, tæpper og måtter,
håndklæder, T-shirts og alt muligt i souvenirs, accessories m.m., men det er alligevel første gang den er set
som kommode!
Vel er proportionerne ikke helt korrekte, men ideen er sjov, og ingen er vel i tvivl om, hvad den forestiller.
Prisen? 120 engelske pund!

Min motorcykel...Min bil...
I hvert af de kommende numre af VMK NYT vil
vi forsøge at bringe en artikel, hvor et medlem
fortæller om sit køretøj og viser masser af
billeder af det.
Derfor vil vi også gerne have dit bidrag - ta' en
snak med Jørgen Lind om det på 75164114 eller
naestformand@vmklub.dk
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Støt vores annoncører
de støtter os
1934

1934

1934

GNOME ET RHONE – en ﬂyvende arv.
Dette motorcykelmærke ses sjældent uden for
Frankrig. Gnome et Rhone var et veletableret
ﬁrma der producerede ﬂymotorer – under 1.
verdenskrig endda 25.000 af disse.
I 1919 begyndte ﬁrmaet at bygge motorcykler på
licens fra det engelske ﬁrma ABC.
Firmaets motorcykelproduktion ophørte endeligt
i 1959.
Firmaet producerede ﬂere spændende modeller
i ﬂere motorstørrelser fra 250 ccm og op til 800
ccm. Motorerne blev fremstillet både som
ﬁretakts- og totaktsvarianter.
T.v. ses en Gnome et Rhone Major med en 306
ccm ﬁretaktsmotor. En presset stålramme
udgør stellet på motorcyklen, og kraftoverførslen sker med en kardanaksel.
HØ/ december 2015.
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Glædelig (H)jul
1934

VMK
ønsker glædelig jul
og godt nytår
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Færgelejet i Nordby, Fanø
- set på et ældre postkort og nu
1934

af Jørgen Lind

Her ses det 3. færgeleje for bilfærger i Nordby. Det første etableredes midlertidigt ude ved enden af den gamle færgebro,
der ses til højre, da den første rigtige bilfærge M/F FANØ med plads til 6-8 biler blev anskaffet i 1926. Det er netop den,
der ligger i færgelejet. Det næste færgeleje lå i hjørnet lige efter færgebroen, og fungerede fra 1927 i de næste 30-35 år
indtil dette 3., som er anlagt længere ude mod Loen. Til venstre kører en MORRIS OXFORD ca.1955 fra færgen, mens
en FORD ANGLIA holder tilbage for at køre over på havnepladsen. Bagerst til venstre holder 4 stk. af A/S FANØ
RUTEBILER. Lige foran færgelejet holder den gule Chevrolet lastbil fra Postvæsnet, der drev færgeriet fra 1918 til 1977,
hvor DSB tog over. I færgekøen genkendes bl.a. en FORD ANGLIA, en MG MAGNETTE eller WOLSELEY, en OPEL
KAPTAJN, en STANDARD VANGUARD, en FORD TAUNUS 12M, alle fra før 1960.

Med indsættelsen af de nye færger FENJA og MENJA sidst i 1990'erne blev det 4. færgeleje anlagt. Endnu en gang
opfyldtes og befæstedes et stadig større areal med plads til ventende og parkerede biler, hvorved Færgepladsen atter
skiftede totalt udseende. Til venstre holder korttids-parkerede biler, fra færgen kører en nyere TOYOTA 4WD, og til højre
holder et par TOYOTA- og PEUGEOT stationscars samt en VW varebil på en mindre P-plads, der ligger mellem vejen og
opmarchbåsene.
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Vestjysk Motorveteran
William Pohlmann
Østparken 51
6840 Oksbøl

