










21HORNET FEbRuaR 2013

Historien om en formelracers genopståen. Caldwell del 1.
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adskilt	ses	samme	mønster.
Toppen	kommer	af,	og	der	ses	årsagen,	

en	stempelring	er	gået	og	har	sendt	me-
talstykker	rundt	i	systemet.	Da	stempler	
og	plejlstænger	er	væk	ses	en	fæl	revne	i	
cylindervæggen.	Det	er	dog	ikke	værre,	
end	at	blokken	kan	bevares	ved	at	sætte	
løse	foringer	i.

Når	nu	motor/gearkasse	er	oppe	er	
chassiset	lettere	at	arbejde	med,	så	arbejdet	
med	at	demontere	chassiet,	hjulophæng,	
køle-	og	elsystem	går	rimeligt	nemt.	Tin-
gene	skal	mærkes	og	listeføres.

Efter	alle	dele	er	adskilt,	er	opgaven	nu	
at	opdele	stumperne	i	3	kategorier:	

1.	Dele	som	bruges	efter	rengøring/
maling/polering:	chassis,	hjulophæng,	
gearkasse,	styretøj

2.	Dele	med	fejl,	men	kunne	bruges	
efter	renovering:	bremser,	kølesystem,	
oliepumpe	samt	visse	instrumenter.

3.	Dele	som	må	kasseres,	og	udskiftes	

med	ny	del:	motor,	kobling,	benzintank,	
køler,	ildslukker,	sikkerhedsseler,	batteri	
samt	visse	instrumenter.

Jeg	havde	en	711-motorblok,	hvilket	
er	den	korrekte	til	FF-klassen.	Den	hones	
og	får	i	løbet	af	vinter	2010-11,	ny	lejer	
og	pakninger,	så	den	er	klar	til	at	komme	
i	bilen.	Derefter	indpakkes	den	og	sættes	
over	i	et	ledigt	hjørne.

Efter	at	alle	delene	er	skilt	fra	chassiset,	
bliver	dette	sendt	til	glasblæsning	og	ma-
ling,	og	imens	det	er	ude	af	huset,	er	alle	
de	andre	dele	blevet	renoveret.

Jeg	havde	tidligt	besluttet	at	kølingen	
skulle	føres	i	chassisrammens	rør,	som	den	
originalt	var	lavet.	Jeg	skulle	lige	den	vej	af	
DASU´s	historiske	udvalg,	og	her	blev	der	
nikket	OK.	Det	gør	bilen	mere	harmo-
nisk,	i	stedet	for	de	påklistrede	alu-rør,	
som	den	kom	med.

Instrumenterne	var	amerikansk	frem-
stillede	SW.	Disse	kunne	stadig	fås,	og	
de	blev	indkøbt	via	www.demon-tweeks.
co.uk.

Omdrejningstælleren	var	et	kapitel	for	
sig.	Der	lå	en	løs	i	en	af	de	kasser,	som	var	
med	bilen.	Denne	er	lavet	helt	specielt	til	
Autodynamics	af	et	lokalt	firma,	og	den	
var	erstattet	med	en	anden,	også	meka-
nisk,	som	sad	i	bilen.	Jeg	besluttede	mig	
for	at	renovere	den	originale	med	Autody-
namics	logo.

Jeg	brugte	mine	„urmager“	færdigheder,	
og	det	lykkedes	mig	at	renovere	den	selv,	
så	nu	indtager	den	sin	plads	igen.

Den	omdrejningstæller,	de	havde	sat	i,	
var	faktisk	også	en	sjælden	sag,	fandt	jeg	
senere	ud	af.	Det	var	et	Smith,	som	var	
lavet	specielt	til	en	Chevron	B8,	og	da	det	
er	en	af	mine	absolut	drømmesportsvogne,	
så	beholder	jeg	den,	så	kan	det	være	at	
resten	kommer	senere.

Bremsekalibrene	renoveres,	og	det	
samme	gjaldt	hovedcylindrene.	Det	er	en	
skøn	oplevelse	at	få	disse	mekaniske	dele	
til	at	glide	let	og	ubesværet,	efter	man	har	
honet	de	små	cylindre	og	givet	dem	væske.

Fjedre	og	støddæmpere	blev	rengjort	og	
poleret/malet	efter	testning.

Oliepumpen	havde	jeg	næsten	dømt	
færdig,	men	efter	en	nærmere	inspektion	
viste	den	sig	at	være	OK.

Det	er	en	PACE	pumpe,	og	jeg	fik	
et	renoveringskit	til	den,	og	så	var	den	
kørende	igen.	Der	sparede	jeg	kr.	4.000,-

Gearkassen	var	næste	opgave.	En	
Hewland	gearkasse	giver	ikke	de	store	
problemer,	og	det	gjorde	denne	her	heller	
ikke.	Gearhjul	og	dogrings	blev	rengjort	
og	samlet.

Chassiset	kom	retur	fra	maleren,	og	så	
var	jeg	i	princippet	klar	til	at	samle	hele	
molevitten	igen	efter	næsten	to	års	adskil-
lelse.

Men	så	løber	man	ind	i	„muren“,	og	
delene	får	lov	til	at	stå	i	næsten	et	halvt	år,	
inden	jeg	i	efteråret	2011	igen	går	i	gang	
med	at	arbejde	på	bilen.

Den	historie	kommer	i	del	2.
Henrik Pedersen
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REgLER FOR aNNONcER
Det	har	vist	sig,	at	der	er	et	varierende	
behov	for	hvor	lang	tid	„kunderne“	ønsker	
at	have	køb,	salg	og	bytte	annoncer	i	Hor-
net.	Men	da	der	kun	sjældent	kommer	
tilbagemeldinger	om,	at	annoncen	har	
virket,	og	varen	er	solgt,	eller	omvendt,	at	
man	ønsker	annoncen	skal	løbe	over	flere	
numre,	gælder	der	nu	en	regel	om,	at	en	
annonce	automatisk	er	på	i	tre	numre	og	
kun	tre	numre.

Ønsker	man	annoncen	fjernet	tidligere,	
eller	forlænget	ud	over	de	tre	numre	skal	
der	gives	besked	til	redaktøren.

sæLgEs - Ny pRis

rover p6 2000 tC	fra	1969	med	synfri	
træk.	På	plader.	Vægtafgift	kr.	470	pr	år.
Pris	Kr.	30.000.
P.	Gry,	tlf.:	98	33	19	19.

sæLgEs

stempelringe:
Jeg	har	ryddet	op	efter	min	far	og	fundet	
nogle	fabriksnye	ringsæt	i	org.	emballage,	
der	er	lidt	forskelligt
ring	og	forhør	nærmere,	-	der	kan	være	til	
din	bil.!

løse stempelringe:
Jeg	har	enkelte	fabriksnye	løse	stempel-
ringe,	har	du	knækket	en	ring,	eller	er	de	
slidt	op	kan	jeg	måske	hjælpe
opgiv	motorfabrikat,	type,	cylinderdia-
meter,	ringbredde,	antal	ringe	og	typer.	
(Præcisionsmål	tak!)

Ring	og	forhør	nærmere.
Tlf.	30	11	32	74	aften
Henning	Mouritzen

nyt fra Mhs.

Bella Macchina - Italia in another way.
Jacob	Andersen	er	bidt	af	Italien	og	itali-
enske	biler,	og	som	følge	af	dette	lavede	
han	i	samarbejde	med	Lolland	Falsters	
Veteranklub	her	i	efteråret	2012	en	
oplevelsestur	i	bilernes,	vinens,	madens	og	
kulturens	verden.

Jacob	er	blevet	opfordret	til	at	følge	op	
på	denne,	meget	succesfulde	tur,	og	i	sam-
arbejde	med	en	professionel	rejsearrangør,	
kan	han	nu	tilbyde	bilklubber,	men	også	
enkeltpersoner	en	oplevelsesrig	uge	lige	
i	hjertet	af	den	italienske	bilproduktion,	

krydret	med	den	smukke	italienske	natur,	
kultur	og	ikke	mindst	mad	og	vin.

I	2013	er	der	planlagt	fem	ture	fra	april		
til	oktober.

Nærmere	oplysninger	og	program	kan	
fås	hos:

Jakob	Andersen	
Via	Fabbricotti	130
19031	Ameglia	SP	–	Italia
bellamacchina@e-mail.dk	–	
Tlf.:	+39	3421	4854	00/+45	3074	3736

nacelle.
Hvad	er	en	nacelle.	Ordet	bruges	i	dag	bl.	
a.	om	indkapslingen	for	en	flymotor	eller	
om	indkapslingen	for	en	vindmølles	ma-
skinhus.	I	halvtredserne,	blev	det	moderne	
blandt	motorcykelfabrikkerne,	at	anvende	
en	nacelle	ved	forlygten.	

Det	var	den	tids	styling	af	motorcyklen.	
Nogle	anvendte	en	halv	indkapsling,	som	
vist	på	billedet	af	en	Velocette	Venom.	
Andre	brugte	en	fuldstændig	indkapsling.	
Harley	Davidson	bruger	stadigt	en	nacelle	
om	nogle	af	deres	forlygter.	Nacelle	er	
altså	en	slags	strømlinet	indkapsling

PER

Som	bekendt	har	Motorhistorisk	Samråd	
fået	ny	sekretariatsleder,	og	det	har	natur-
ligvis	medført	visse	ændringer	i	den	måde,	
organisationen	præsenterer	sig	på.

FacEbOOk
Et	af	de	nye	tiltag	vi	har	taget	i	brug,	er	
en	Facebook	side.	Klik	ind	på	facebook.
com/motorhistorisk	og	deltag	i	løjerne.	Vi	
har	også	via	bestyrelsesmedlemmet	Jørgen	
Kjær,	fået	afsat	en	hel	side	i	Veteranposten	
der	kun	skal	omhandle	Motorhistorisk	
Samråd,	og	arbejdet	for	at	holde	gårdsda-
gens	køretøjer	på	morgendagens	veje.

NummERpLadER
På	et	konstruktivt	møde	med	Skats	
motorafdeling	har	motorhistorisk	Samråd	
opnået	aftale	om	flere	forbedringer	til	den	
eksisterende	ordning	med	historiske	num-
merplader.

De	længe	efterspurgte	nummerplader	
til	de	ældste	motorcykler	vil	nu	indgå	i	
sortimentet.	Hidtil	har	man	til	motorcyk-
ler	fra	1903	til	1918	skullet	udlevere	num-
merplader	til	personbiler.	Ud	over	at	det	
ikke	har	været	historisk	korrekt,	så	er	det	
jo	uhensigtsmæssigt	med	nummerplader	
der	kan	være	op	til	en	halv	meter	i	bred-
den	på	en	nok	i	forvejen	klejn	motorcykel.	
Vores	og	medlemmernes	research	omkring	
de	her	gamle	motorcykelnummerplader,	
viser	at	den	rigtige	størrelse	til	en	MC	er	
nøjagtig	halv	størrelse	af	dem	til	bilerne.

Siden	ordningen	med	historiske	num-
merplader	trådte	i	kraft,	har	der	været	en	
fejl	på	den	nummerplade	serie	der	hedder	
type	5.5	(fra	1.	juli	1950	til	1.	april	1958)	
Dem	med	et	bogstav	og	fire	tal,	har	været	
produceret	på	en	plade	med	længden	345	
mm,	hvor	den	korrekte	længde	er	320	
mm	viser	vores	research.	Type	5.5.	vil	også	
blive	tilrettet	til	det	korrekte	her	efter.

Læs	mere	på	www.motorhistorisk.dk
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1959 auto union 1000s Deluxe Coupé.	
Nysynet	som	veteranbil,	så	der	er	otte	år	
mellem	hvert	syn.	Fire	nye	dæk.
Bilen	findes	i	Aalborg.
Pris	Kr.	56.000.
Willy	Dahl	tlf.:	40	18	85	75.

sæLgEs 

overland Whippet fra 1927
Den	gamle	Overland	har	stået	indendørs	
og	er	dermed	rigtig	sund.
Der	er	ingen	rust	og	bilen	er	klar	til	syn.
Der	er	lavet	nyt	tag	og	det	er	tæt.	Bilen	er	
6	volt.
Motoren	starter	rigtig	godt	og	kan	des-
uden	startes	med	håndsving.
Blinklygterne	er	ikke	originale	og	kan	
nemt	afmonteres.
Der	medfølger	ekstra	starter,	donkraft,	
dækpumpe	og	værktøj	fra	dengang..
Pris	:	62.000	kroner.
Thomas	Larsen,	9260	Gistrup.
Tlf.:	25	70	90	09

sæLgEs
HonDa Vt 600 sHaDoW	sælges.
Registreret	første	gang	i	juni	1995.
Flot	ombygget.	Monteret	med	Sissy	Bar,	
lædertasker	og	fremflyttersæt.	Rød.
Køredragt,	handsker	og	full	face	hjælm	
medfølger.	Pris	kr.	34.900.
Henvendelse:	
Poul	Pedersen,	8983	Gjerlev.	
Tlf.:	86	46	13	02	-	60	92	14	81

sæLgEs

To	forlygter til en overland	fra	sidst	i	
1920‘erne.	Indgraveret	„Overland“	+	
„Monogram“.	Pris	kr.	800	eller	bud.	
Henvendelse	til	98	35	23	06.

sæLgEs

Volvo amazon fra 1967	med	velholdt	
B18	motor,	4	gear	og	overdrive(5.	gear)	og	
rød	kabine.
Bilen	har	fået	nyt	udstødning,	generator,	
service	mm.
Pris	:	42.000
Thomas	Larsen,	9260	Gistrup
Telefon:	25	70	90	09

sæLgEs

Mini Van fra 1966	total	restaureret	over-
alt.	En	rigtig	fin	bil	med	læder	sæder.	
Pris	60.000	kr.	
Kontakt	Finn	Skotlander	Thomsen	
Tlf.:	21	64	13	89.	Medlem	nr.1212.

tilmeldingsblanketter 2013

Tilmeldingsblanket for NVMK’s tur til Læsø
Undertegnede	foretager	hermed	bindende	tilmelding	til	ovennævnte	tur,	der	foregår 

lørdag, den 1. juni 2013

Antal biler a kr. 200,00:
Antal MC a kr. 170,00:
Antal personer (inkl. fører) a kr. 85,00:
Beløb i alt:

Mit navn:
Min gade og mit husnummer:
Mit postnummer og min by:

Min mailadresse:

Betaling foretages på konto 9210 457-79-01525, og tilmelding er først bindende, når beløbet er modtaget på kontoen.

Denne tilmeldingsblanket mailes i udfyldt stand til per@mogensen.mail.dk, eller sendes pr. alm. post til Per Mogen-
sen, Møllegaardsvej 4, Birkelse, 9440 Aabybro.
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Nordjysk Vintage Motor Klub
Forchhammersvej	5
9000	Aalborg

E-forsikringer og ETU Forsikring afløser Runa i en god og bred aftale – med prisgaranti. Du kan forsikre veteran-, vintage 
og klassiske biler, veteran- og klassiske motorcykler, samt veteranknallerter og -campingvogne.  
 
Indtegning sker via os, som er medlem af Veteranbil Forsikringsklubben. Du kan desuden få tilbud på andre private 
forsikringer, endda med prisgaranti.  
  

 
De to beslægtede virksomheder er specialister i Privatforsikringer – specielt bilforsikring – og er i dag Danmarks hurtigst 
voksende aktør på området.

Ny forsikringsaftale  
i Veteran Forsikringsklubben fra 1. januar 2009

Vi glæder os til at tegne din forsikring. 
Priseksempler: 

Veteranbil årg. 1948 Værdi Kr. 135.000 Selvrisiko Kr. 1.200 – ansvar/kasko Årlig præmie Kr.    954 inkl. vejhjælp

Vintage bil årg. 1973 Værdi Kr. 210.000 Selvrisiko Kr. 1.200 – ansvar / kasko Årlig præmie Kr. 1.300 inkl. vejhjælp

Klassisk bil årg. 1982 Værdi Kr. 260.000 Selvrisiko Kr. 3.000 – ansvar / kasko Årlig præmie Kr. 3.225 inkl. vejhjælp

Bemærk: 25 % rabat på alle køretøjer, hvis mere end 1 køretøj.

E-forsikringer – www.e-forsikringer.dk  
— står for administration af aftalen, daglig service og 
den øvrige indtegning. Se prisliste

ETU Forsikring – www.etuforsikring.dk  
— er forsikringsselskab i aftalen og håndterer policer 
og skader.

Din forsikringsaftale i Veteran Forsikringsklubben

Her kan du forsikre veteran-, vintage og klassiske biler, veteran- og klassiske motorcykler, samt veteranknallerter og 
campingvogne.

Indtegning sker via os, som er medlem af Veteran Forsikringsklubben. Du kan desuden få tilbud på andre private forsikringer, 
endda med prisgaranti.

E-forsikringer – www.e-forsikringer.dk
— står for administration af aftalen, daglig service og den 
øvrige indtegning.

De to beslægtede virksomheder er specialister i Privatforsikringer – specielt motorkøretøjsforsikring – og er i dag Danmarks 
hurtigst voksende aktør på området.

Bemærk: 25 % rabat på alle køretøjer med kasko, hvis mere end 1 køretøj.

Priseksempler (2012):

Vi glæder os til at tegne din forsikring.

ETU Forsikring – www.etuforsikring.dk
— er forsikringsselskab i aftalen og håndterer
policer og skader. 

Veteranbil årgang 1948 Værdi 60.000 kr. Selvrisiko 1.200 kr. – ansvar/kasko Årlig præmie 889 kr. inkl. vejhjælp

Vintage bil årgang 1976 Værdi 85.000 kr. Selvrisiko 1.200 kr. – ansvar/kasko Årlig præmie 1.110 kr. inkl. vejhjælp

Klassisk bil årgang 1986 Værdi 160.000 kr. Selvrisiko 3.000 kr. – ansvar/kasko Årlig præmie 3.088 kr. inkl. vejhjælp

forsikringer


