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Dansk
Veteranbil
Klub

Nærum Hovedgade 3, 2850 Nærum

Telefon: 4556 5610  
(mandag - torsdag 10-13)
Telefax: 4556 5611 (hele døgnet) 
e-mail: kontor@veteranbilklub.dk

www.veteranbilklub.dk

www.dvk-database.dk

Giro/DDB reg. nr.  
9570 konto 600 4253

Arb. Landsbank reg. nr.  
5326 konto 0359 651

Formand:
Dorte Stadil
Ryvej 31, 2830 Virum
Tlf. 4015 8008 
dorte.stadil@veteranbilklub.dk

Næstformand:
Kristian Nørgård Gravesen
Bjerregårdsalle 10, 6933 Kibæk
Tlf. 2781 0131
nsunuser@gmail.com

Kasserer:
Per Henrik Nielsen
Munkebjergvej 1.st.th, 5000 Odense C
Tlf. 2969 2423
phn@vandcenter.dk

Sekretær:
Hans Graakjær
Vandværksvej 10, 8700 Horsens
Tlf. 7565 6430 /  2178 4571  
hans.graakjaer@post.tele.dk

Bestyrelsesmedlemmer:
Ib Rasmussen
Tisvilde Lundevej 1, 3220 Tisvilde
Tlf. 2026 3220 (efter kl. 16)
rasmussen@sport.dk

Jens Heldgaard 
Kørupvej 6, Lund, 8700 Horsens
Tlf. 3056 2299
Heldgaard8700@gmail.com

Erich Karsholt
Strandvejen 167, 3.th., 2900 Hellerup.
Tlf. 2031 1416
erich@zarpkarsholt.dk

Ole Poulsen
Bursøvej 33, 4930 Maribo
Tlf. 4044 4666
ole.poulsen@veteranbilklub.dk

Suppleanter:
Claus Thulstrup, øst. 

Torben Olesen, vest.

Arbejdsområder:
Løb og arrangementstilskud:
Ib Rasmussen

Mødesteder og udstillinger Øst:
Ole Poulsen

Mødesteder og udstillinger Vest:
Kristian Nørgård Gravesen
VT og hjemmeside:
Jens Heldgaard
Erich Karsholt

Amager
Aktivitetsgruppen Amager
Tilmeldinger til:  
amagerdvk.jbl@gmail.com

København Nærum
Nærum Hovedgade 3, 2850 Nærum
Kim Polte, tlf: 2613 4229 
kimpolte@hotmail.com

Nordsjælland – Mårum
Tinghusevej 23, Mårum, 3230 Græsted
Ib Rasmussen, tlf: 2026 3220
rasmussen@sport.dk · dvk-maarum.dk

Midtsjælland – Mulstrup
Haslevvej 174, Mulstrup, 4100 Ringsted
Kontakt: Jan Lemming, tlf. 2288 3829 
jan.lemming@email.dk

Vestsjælland – Løve
Knudstrupvej 6, Løve, 4270 Høng
Kurt Plith, tlf. 2029 6605
postmaster@plith.dk

Nordvestsjælland – Holbæk
Ringstedvej 112, 4300 Holbæk. 
Matthies Nissen, tlf. 4016 5486 
moganissen@youmail.dk
Ole Juel, tlf. 2683 7152, ole.dkw@privat.dk

Østsjælland – Klippinge
Nygade 3, 4672 Klippinge
Kontakt: Kai Wredstrøm, tlf: 5657 8205
Samme adresse
angliakai@dukamail.dk

Fyn
Vesterågade 16, Nr. Broby, 5672 Broby  
Bjarne og Vivi Hansen, tlf. 2579 3131 
dvk-fyn-broby.dk

Sønderjylland – Åbenrå
Skolevænget 12, 6200 Åbenrå
Frits Johansen,  2264 2909
liseogfrits@johansens.info
www.dvk-aabenraa.dk

Sydvestjylland – Skjoldbjerg
Skjoldbjergvej 52, 6623 Vorbasse
Ib Rønne, 2280 8112
roenne@dlgpost.dk
Bent Højvang, 2181 1288
bentinger@stofanet.dk

Vestjylland – Ulfborg 
Industriarealet 10, 6990 Ulfborg 
Carsten Andersen, tlf: 6146 9740 
c.s.andersen@post.tele.dk

Sydøstjylland – DVK – Lillebælt
Ryesgård, Ndr. Kobbelvej 27, Fredericia
John Andersen, 2978 2909
ja-ryesgaard@c.dk

Østjylland – Uldum
Uldum Mølle, Skolegade 25, 7171 Uldum
Frede Søndergaard, tlf: 2990 6780 
frede.søndergaard@gmail.com
Erik Hougaard, tlf: 4034 0049
k.e.hougaard@mail.dk
Jens Heldgaard, tlf: 3056 2299
heldgaard8700@gmail.com

Sydvestjylland – Vesterhede 
Refshøjvej 49, Vesterhede,  7250 Hejnsvig 
Ove H. Iversen, tlf: 7533 9321/2395 0721 
ove.iversen@bbsyd.dk 
www.dvk-vesterhede.dk

Midtjylland – Herning
Autogalleriet, Industrivej 1a, 7400 Herning
Peer Bak, tlf. 9712 2914
peba@kabelmail.dk

Østjylland – Ristrup
Ristrup Hovedgård, ved Sabro
Morten Kræmmer, tlf: 4027 5813
morten250s@gmail.com
Erik Nielsen, 8692 3943

Nordjylland – Sindal
Sindal Lufthavnsbygning, Taagholtvej 170, 
9870 Sindal
Thorben damsgaard, 2149 1841
thorben@elleham.com 
www.dvknord.dk

Dorte Stadil

Leif Munck

Cira Aalund

FIVA-pas fås ved henvendelse til:
Henning Thomsen
Bogyden 14, 5610 Assens.
Tlf. 4051 4799
rosenparken@hotmail.com
 

Åbent på ordinære klubaftener i Nærum 
kl. 19-21 og alle tirsdage kl. 10-14 eller 
efter aftale. 

bibliotek@veteranbilklub.dk
Telefon 4556 5610 kl. 10-13.

Biblioteksudvalg: 
Formand: Niels Jonassen , 4919 1129 
Brochurearkiv: Jens Ørvad, 2016 7232
brochure@veteranbilklub.dk
Tidsskriftsarkiv: Mogens Olsen
Udklipsarkiv: H. C. Gregersen 
Attester: Steen Pausbæk
Fotoarkiv: Uffe Mortensen, 4920 2301
autotriangel@gmail.com

Alvis
Peter Bering, tlf: 5599 6089
pb@arkitektbering.dk 

Jydsk Køreselskab
Ivan Kristiansen
Dag   9412 0711
Aften 9411 9179

Køreselskab DVK Lillebælt
John Andersen, tlf: 2978 2909
ja-ryesgaard@c.dk 

Peugeot
Claus Sonne Linnedal, tlf: 3252 7777
linnedal@hotmail.com

KøreSelskabet for køretøjer fra før 1940
Lars Hartmann-Petersen, tlf: 4976 3388
larshartmann@hotmail.dk
Jørgen Sjøntoft, tlf: 2294 0135  
ericavej39@gmail.com

Mærkeregistre:

Austin Seven
Jørgen Frode Bakka, tlf: 4011 5434
www.austinseven.dk

Chevrolet 1911-41
Jens Rasmussen, 2484 0013
chevrolet@rasmussen.mail.dk

Ford Junior
Michael Deichmann, tlf: 2227 8651 aften 
michael@deichmann.org
www.fordyandcmodelregister.dk

Morris
Ole Nordlund, tlf: 4656 0229
jonordlund@mail.dk
www.morrisregister.dk

Opel
Frederik Ravn-Larsen, tlf: 2072 5437

Porsche
Paul Wilson, tlf: 2728 5725
paul@yellow1.dk

Renault
Kristen Korsgaard, tlf: 8648 6968

Studebaker
Dansk Veteranbilklub
4556 5610
kontor@veteranbilklub.dk

Triangel 
Uffe Mortensen, 4920 2301
autotriangel@gmail.com

VW - luftkølede
Robert Hagen, 3251 7624
robert.hagen@mail.dk

Michael Deichmann, By-Lyngen 4
3230 Græsted
tlf. 7170 3525 - Kontortid: 18-19 i hverdage
md@motorhistorisk.dk

Bugatti Club Denmark 
info@bugatticlub.dk 
www.bugatticlub.dk

Dansk Austin Klub
Bøgeshøjvej 15, 8305 Samsø
Stefan Wolffbrandt, 8659 3300
www.danskaustinklub.dk 

Datsun Klub Danmark
Jørn Krogh, Vesterallé 67, 6600 Vejen.  
Tlf. 20 22 61 09,  
Email: datsunklubben@gmail.com 
www.datsundanmark.dk

Ford T Klubben Danmark
Claus Olesen, 5950 7155
claus@clo.dk

Ford V8
Kim Høier
shoebox@hotmail.dk

Foreningen Motorhistoriske Formidlere
Svend Carstensen, 3969 8115
svca@post3.tele.dk

Jensen-Klubben
Niels-Erik Manniche, 4046 5460
niels-erik@manniche.eu

Amerikanske biler  
Johnny B. Rasmussen, tlf. 2074 5709 
johnnybgoode@mail.dk

Chevrolet 1911 til 1941 
Jens Rasmussen, tlf. 2484 0013  
chevrolet@rasmussen.mail.dk

Citroën 
Jens Møller Nicolaisen, tlf. 2046 2798 
jens@mn-design.dk

FIAT – efterkrigs 
Kurt Krogh, tlf: 9868 1189 
kurtogjonna@mail.dk

Ford V8 Flathead 1932-53 
Lars Jørgensen, tlf. 4088 8492 
gearkassen@pc.dk

Ford T 
Claus Olesen, tlf: 5950 7155 
claus@clo.dk

Lamborghini 
Uno Junghans, tlf: 5051 0448 (bedst eft. 17) 
uno.junghans@gmail.com

Mercedes-Benz 
Folmer Larsen, tlf: 6538 2497/4034 1189

Pontiac 
Poul Arne Christensen, tlf. 4027 2930  
poularne@email.dk

Porsche 
Thomas Teisen, tlf. 4094 2520 
tteisen@yahoo.com 

Singer 
Bent Friis, tlf. 6135 2211 
ryvej@live.dk

SAAB 
Jan Bechmann, tlf. 49194286 
Bechmann.eng@mail.dk

Tatra 
Svend Carstensen 
Tlf: 4032 8120

Toyota 
Henning Holm 
Tlf: 4056 8011

Volvo 
Ole Callesen 
Tlf: 6178 1611

Bestyrelsen

Mødesteder og 
mødestedsansvarlige

Historiske nummerplader 
MhS

Klubber i 
Dansk Veteranbil Klub

Vejledere

Data Protection Officer

Revision

FIVA

Bibliotek

Køreselskaber/Sektioner

Klubregistre
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Fra redaktionen
Der er flere store jubilæer i år, som vi kommer til at skri-
ve om i bladet. Citroën fylder 100 år som bilmærke, og 
så er der jo BMC Mini, der fylder 60, hvilket også bliver 
markeret med næste vinters særudstilling i Sommers 
Bilmuseum i Nærum. Hermed en efterlysning: Til både 
VT og udstillingen søger vi alt materiale, men især bil-
leder – gerne helt almindelige hverdags- og familiebille-
der hvor den Mini I havde engang er med. Selvfølgelig til 
låns eller en god digital kopi. Alt har interesse – og vi vil 
være taknemmelige for alle henvendelser!

Kommentar
Personen på det viste reklamefoto på side 43 i sidste 
VT (511) blev ikke omtalt. Jeg er rimelig overbevist om 
at der er tale om skuespillerinden Ingeborg Brams, el-
lers er der en slående lighed.

Nu ved jeg godt at billedet ikke indgår i nogen gætte-
konkurence.

Ingeborg Brams var tilhænger af Morris biler i tredser-
ne, et faktum jeg selv har erfaret, så at bruge hende i 
reklameøjemed var jo nærliggende.

Med venlig hilsen
Palle Murmann

VeteranTidende
Månedligt medlemsblad for 
Dansk Veteranbil Klub.
Oplag: 6200. ISSN 1600-8278

Redaktør:
Jens Møller Nicolaisen
Mars Allé 6, 2860 Søborg.
Tlf: 2046 2798
vt@veteranbilklub.dk

Annoncepriser:
1/1 side:  3.000,- kr.
1/2 side:  1.600,- kr.
1/4 side:  900,- kr. 
1/8 side:  500,- kr.
10% rabat v. indrykning 3x eller mere.

I redaktionen desuden:
Morten Alstrup 
Peter Bering
Jens Heldgaard
Erich Karsholt
Peter F. Lykkeberg
Uffe Mortensen
Erik Nielsen
Thom Bang Pedersen
Dorte Stadil
Leif Gr. Thomsen

Layout/produktion: 
Møller Nicolaisen design, Søborg.
Tlf: 2046 2798 · jens@mn-design.dk

Tryk: Jørn Thomsen Offset, Kolding.

Redaktionelt stof sendes senest den 10. i måneden til redaktøren, 
gerne pr. mail: vt@veteranbilklub.dk. Annoncer og invitationer til 
klubbens kontor, senest den 10. i måneden. Dette gælder også gratis 
rubrikannoncer. Gerne via mail til: kontor@veteranbilklub.dk. 
Professionelle annoncer skal leveres reproklare.

Indbydelser til DVK’s løb og arrangementer optages gratis. Indbydel-
ser til andre løb og arrangementer, hvor vore veterankøretøjer aktivt 
kan deltage, er i begrænset omfang gratis.

Indlæg i bladet er ikke nødvendigvis udtryk for redaktionens eller 
DVKs synspunkter.

Eftertryk i begrænset omfang tilladt med omhyggelig kildeangivelse. 
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Februar 
Torsdag 28. Morris-møde hos Lennart Poggenborg.
Kl. 19. Granvej 5, 3480 Fredensborg.

Tilmelding senest: 25. februar 2019.

Lennart Poggenborg, tlf. 48484101  
e-mail: poggefar@email.dk

Marts 
Lørdag 23. DVK – generalforsamling. Egebjerg-Hansted 
Forsamlingshus, Egebjergvej 129, 8700 Horsens.
Info: Dorte Stadil, tlf. 4015 8008  
e-mail: dorte@stadil.net

Torsdag 28. Morrismøde hos Stig Hansen. Kl. 19, 
Teglgårdslund 8, 3400 Hillerød.
Tilmelding senest: 25. marts 2019
Stig Hansen, tlf. 40364038  
e-mail: lene.stig.hansen@gmail.com

Lørdag 30. Stumpemarked i Herning. Kl. 08:00 - 16:00. 
MCH Messecenter, Vardevej 1, 7400 Herning.
www.loppeogstumpemarked.dk

April
Lørdag-søndag 6.-7. Bilmesse & Brugtmarked i 
Fredericia. Info følger senere. BilMesse og Brugtmarked, 
Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia.
www.bilmesse-brugtmarked.dk
Info: Solvej Tang-Petersen, tlf. 40886464 
e-mail: stp@bilmesse-brugtmarked.dk

Lørdag 13. Aars Stumpemarked. Info følger senere. 
Messecenter Vesthimmerland, Messevej 1, 9600 Aars.
www.aars-stumpemarked.dk
Info: Solvej Tang-Petersen, tlf. 40886464 
e-mail: info@aars-stumpemarked.dk

Torsdag 25. Morrismøde hos Gunner Sørensen. Kl. 19, 
Læskovvej 20, 4632 Bjæverskov.
Tilmelding senest: 22. april 2019
Gunner Sørensen, tlf. 51210689  
- e-mail: motogun7@gmail.com

Maj
Søndag 5. Forårsmønstring på Kastellet. Kl. 13 - 16. 
Indkørsel ad Norgseporten. Indkørselsafgift kr. 20,- pr. 
køretøj. Info: Kim Polte, tlf. 26134229 - e-mail: 
kimpolte@hotmail.com

Lørdag 11. Paradekørsel til Bakken. Info følger senere.

Lørdag 11. Krudtværksfestival. Info følger senere.

Lørdag 18. Odsherredsløbet 2019. Løbsdeltagerne 
samles ved Administrationscentret (Rådhuset), Nyvej 
22, 4573 Højby, kl. 09:00.
Tilmeldingsfrist. Max 100 køretøjer først til mølle. Tildelt 
nr. kan ikke overdrages andre.
Sendes: til Conny Larsen, tlf. 31834496 – e-mail: 
Connylarsen@outlook.com. 
Invitation VT 511.

Aktivitetskalender

Møder, løb og arrangementer
Lørdag 25. Ekstra veterandag på Sporvejsmuseet. 
Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm, Skjoldenæsvej 95, 
4174 Jystrup.  
www.sporvejsmuseet.dk  
Info: Søren Palsbo, tlf. 60836234  
- e-mail: presse360@gmail.com 
Invitation her i bladet.

Juni 
Lørdag 1. Nivåløbet 2019. 
Tilmelding til willibald@mail.dk. Yderligere info følger.

Lørdag 1. Stumpemarked. Kl. 8-15.  
Jysk Automobilmuseum, Skovvejen 13B, 8883 Gjern.
Info: Tlf. 86875050. 
www.jyskautomobilmuseum.dk.

Søndag 2. Charlottenlund MotorClassic Motor Meeting. 
Årets tema: “British and American Motors”. 
Tilmelding for gratis indkørsel på:  
www.charlottenlundmotorclassic.dk
Info: Kim Polte, tlf. 26134229  
e-mail: kimpolte@hotmail.com.

Onsdag 5. Tour de Nordsjælland. 
Stjerneløbet v/Michael Deichmann. Info følger.

Lørdag 8.-mandag 10. Pinsens TimeWinder. 
Nostalgi til lands, til vands og i luften, Amtsvejen 280, 
3390 Hundested. www.timewinder.dk.
Info: Michael Deichamnn, tlf. 22278651  
mde@timewinder.dk.

Lørdag 29. Veterankøretøjsdag 2019. 
Yderligere info følger senere.
Carsten Astrup - carstenastrup@hotmail.com.

Juli 
Lørdag 6.-søndag 7. Bornholm Rundt 2019. 
Bornhoms Motor Veteraner indbyder til veteranrally nr. 
42. Mødested: “Cirkuspladsen” (ved Domen), 
Strandvejen 2, 3770 Allinge.  
www. bornholmsmotorveteraner.dk 
Invitation i VT 511.

Lørdag 27. Biler der fulgtes med sporvognene. 
Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm, Skjoldenæsvej 95, 
4174 Jystrup.  
www.sporvejsmuseet.dk/  
Info: Søren Palsbo, tlf. 60836234  
- e-mail: presse360@gmail.com 
Invitation i VT 511.

September 
Lørdag 28. Aars Stumpemarked. Info følger senere. 

Oktober 
Lørdag-søndag 19.-20. Fredericia Bilmesse. Info følger 
senere. 
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Aktivitetskalender

Møder, løb og arrangementer

Arrangementer som afholdes på DVK-mødestederne findes på de følgende sider. Kig også i kalenderen på klubbens hjemmesi-
de, da ændringer kan forekomme. Her finder du også en samlet og opdateret liste med samtlige arrangementer.

UDLAND
Maj 
Onsdag 22. - Søndag 26. Fiva World Rally - Østrig. 
”Austria Classic 2019”. 
https://world.rallyeorg.at/en/ 

September 
Torsdag 12. til Mandag 16. Goodwood. Info: Dorte 
Stadil, tlf. 4015 8008 - email: dorte@stadil.net

Hver måned

25/4-25/9 Havnetræf i Kerteminde Sidste onsdag kl. 18.30 Arne Sørensen, tlf. 65322249 - arnekirstengs@dbmail.dk

Tilbagevendende aktiviteter i køresæsonen 2019

Mogens Pedersen Dalslugten 3 9800 Hjørring 9896 5452 Jaguar E-Type 1969

Dennis Jan Mortensen Granlyvej 6 7480 Vildbjerg   

Jesper Knud Johansen Lyshøjvej 2 4241 Vemmelev  Austin-Healey 3000 1964

Henrik Mau Engvej 11 4261 Dalmose 5818 8501 MB 500 SE 1984

Per Sloth Møller Kongensgade 75 6200 Aabenraa 7461 8648 Mercedes-Benz 1950

Steen Askær Jensen Højvang 18 6600 Vejen   

Søren Lindemann Sneglerupvej 22 4571 Grevinge   

Nina Ihlemann Elmevej 38 2670 Greve   

Jørn Aage Neimann Snæbumvej 20B 9500 Hobro   

Willy Larsen Kystvej 1 9900 Frederikshavn   

Komiteen TimeWinder Amtsvejen 280 3390 Hundested  

Søren og Dorthe Lindkilde Holtvej 81 3230 Græsted   

Preben Skak-Jensen 703 Bantry Hills 21 Tramway Road.  Sydafrika  

Anders Møller Duus Skovvej 10 5240 Seden Strandby   

Velkommen til nye medlemmer:

Efter deadline: Sydsjælland
Billedet af Engelholm er forsvundet. I stedet er der et fra juliudflugten til Gæsteriet i Sandvig, hvor vi kunne være i 
tre vogne. Årsagen er at mødestedet lukker, da der har været en støt dalende tilslutning.
Tak til de trods alt mange deltagere, som kom og hyggede sig gennem de år vi eksisterede.
Længere slyngede veje til alle!

Peter Bering
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Mødestederne

Amager

Amagergruppen udsender mail mv. 
når der afholdes arrangementer. 
Hvis du vil informeres så send en 
mail med oplysninger om navn og te-
lefonnummer, så modtager du vores 
nyhedsbrev mv. Du kan også følge 
os på DVKs Facebookside.

Aktivitetsgruppen Amager
Amagerdvk.jbl@gmail.com

København · Nordsjælland 
Nærum

1. torsdag i måneden - klubmøde. 
Kl. 18.30 spisning og mødestart kl. 
19.30. Tilmelding til spisning: 
h.froberg@live.dk 
Nærum Hovedgade 3, 2850 Nærum. 

Februar d. 7. Mødeaften med spis-
ning, De glemte bilers ABC, foredrag 
Volvo part 2.

Marts d. 7. Mødeaften med spis-
ning, De glemte bilers ABC, fore-
drag “Fars rutebiler i Nykøbing M. og 
eget mekanikerliv i 65 år om og med 
Flemming Lykke Bukkehave.

April d. 4. Mødeaften med spisning, 
de glemte bilers ABC v. Niels Jonas-
sen og foredrag af Erich Karsholt om 
sit virke indenfor markedsføring af 
biler, fra Lada til Mercedes-Benz.

Kim Polte, tlf. 26134229
kimpolte@hotmail.com

3. torsdag i måneden: Café- og 
teknikaften kl. 18.30. Tilmelding 
til spisning  (2 stk. smørrebrød. 
Én vand/øl/vin - kr. 70,-) til dor-
te@stadil.net - senest onsdag kl. 
12.00.

Februar d. 21. Palle Murmann for-
tæller om MB 300 SLR og om sin 
deltagelse i Mille Miglia, og lidt om 
Sir Stirling Moss og Dennis Jenkin-
son der også deltog. Tilmelding til 
spisning, se ovenfor.

Nordsjælland 
Mårum

Klubmøde 2. onsdag i måneden 
klubmøde kl. 19.00. Kom i gammel 
bil!
Værkstedsaftener: Andre onsdage 
kl. 19.00.
Tinghusevej 23 - Mårum, 3230 
Græsted.

Februar d. 6. Værkstedsaften. 

Februar d. 13. Klubmøde: Foredrag: 
Jens Christian Lillelund om Mini fra 
Wood and Pickett. Jens er ejer af 
Erik og Margit Brandts gamle Mini.

Februar d. 20. Værkstedsaften.

Februar d. 27. Værkstedsaften. 

Marts d. 6. Værkstedsaften.

Marts d. 13. Klubmøde: Foredrag: 
John Milland fortæller og viser film 
om det 2. CCCC (nu CHGP) motorløb 
i 1996.

Marts d. 20. Værkstedsaften.

Marts d. 27. Værkstedsaften. 

April d. 3. Værkstedsaften. 

April d. 10. Klubmøde: Foredrag: 
planlægning i gang.

April d. 17. Værkstedsaften.

April d. 24. Værkstedsaften.

Maj d. 1. Værkstedsaften.

Maj d. 8. Klubmøde: Bagagerums-
marked på P-pladsen.

Maj d. 15. Værkstedsaften.

3. tirsdag i måneden klubmøde  
kl. 19.00.
Haslevvej 174, Mulstrup, 4100 
Ringsted.  

Det skal stadig understreges, at den 
hurtigste og nemmeste måde, at 
holde sig ajour med eventuelle 
programoplysninger og ændringer 
på, er ved at tjekke hjemmesiden 
eller at ringe til mig.

Februar d. 19. Klubmøde. Jan Glad 
kommer og fortæller om sit liv med 
rallysporten. Han er dansk mester 6 
gange og har deltaget i løb i det 
meste af Europa.

Marts d. 19. Klubmøde.

April d. 27. Lørdag kl. 14:00: Besøg 
hos Thomas Kjærgaard, Jens 
Hansensvej 22, Nordrup, 4100 
Ringsted, hvor vi ser hans samling 
af NSU biler og telt/campingvogne. 
Medbring thermokaffe/kage.

Mødestedsleder Jan Lemming,  
tlf. 2288 3829. 
jan.lemming@email.dk

Midtsjælland 
Mulstrup

Marts. d. 21. Jørgen Sjøntoft kom-
mer igen, og denne gang handler 
det om justering af tænding og kon-
trol af strømfordeler samt multime-
ter-funktioner. Tilmelding til spisning, 
se ovenfor.

Bent Friis, teknikaften,  
tlf. 61352211

Maj d. 22. Værkstedsaften.

Maj d. 29. Værkstedsaften.

Ib Rasmussen, tlf. 2026 3220.    
rasmussen@sport.dk 
www.dvk-maarum.dk
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Mødestederne

Vestsjælland 
Løve

Mødested Løve er åben alle tirsda-
ge kl. 19.00-22.00.  
Knudstrupvej 6, Løve, 4270 Høng. 

Vi har en mail-liste, så hvis du vil 
have Løve-nyt på mail, så kontakt 
undertegnede. 

Februar d. 5. Klubmøde. Vi får be-
søg af Søren Lindemann der vil for-
tælle om additiver og specialsmø-
remidler, alle de midler som vi har 
brug for, når vi kører i veteranbiler/ 
motorcykler biler anno 2019.

Februar d. 12. Klubmøde.

Februar d. 19. Klubmøde. Film og 
Foto.

Februar d. 26. Klubmøde. Besøg af 
medlemmer med førkrigsbiler.

Marts d. 5. Klubmøde. ”Giv Liv” 
Hjerteforeningen ved instruktør Hen-
rik Mellerup-Poulsen. Vi skal bl.a. 
lære, hvordan man bruger en hjer-
testarter. Kurset afholdes kl. 18.30 
el. kl. 19.30 og holdes i stueetagen 
samtidig med det almindelige møde 
på 1.salen. Her skal vi have jeres 
tilmelding - send en mail til:  Kurt 
Plith mail: k@plith.dk eller ring tlf. 
20296605.   

Marts d. 12. Klubmøde.

Marts d. 19. Klubmøde.

Marts d. 26. Klubmøde.

Kurt Plith, tlf. 2029 6605
postmaster@plith.dk                                                                          
www.dvk-loeve.dk

Den 3. onsdag i måneden - klubmø-
de kl. 19.00.  
Ringstedvej 112, 4300 Holbæk.

Februar d. 20. Klubmøde. Ham-
melvognen.

Marts d. 20. Klubmøde. Styrkeprø-
ven.

April d. 17. Klubmøde.

PS: Ønsker du som medlem i det 
nordvestsjællandske at modtage ny-
heder og info om møderne mv., så 
send en mail til Matthies Nissen - 
så er du med - og får del i de gode 
tilbud.

Matthies Nissen, tlf. 40165486
e-mail: moganissen@youmail.dk

Ole Juel, tlf. 26837152
e-mail: ole.dkw@privat.dk

Nordvestsjælland 
Holbæk

Østsjælland 
Klippinge

4. tirsdag i måneden kl. 19.00.
Nygade 3, 4672 Klippinge

Februar d. 26. Klubmøde. Fremtidi-
ge emner og ønsker til vores møder 
skal drøftes, derefter gennemgår vi 
hvad vi kan gøre for at forberede vo-
res veteraner til køresæsonen.

Bøje Højby Rasmussen,  
tlf. 29470309 
boeje.rasmussen@gmail.com

Kai Wredstrøm, tlf. 56578205. 
angliakai@dukamail.dk

Sydsjælland 
Engelholm

3. onsdag i måneden klubmøde fra 
kl. 19.10.
Engelholmvej 7A, 4733 Tappernøje. 
Gamle køretøjer samles foran ho-
vedbygningen. Nye holder på pladsen 
syd for gården ud mod markerne.

Januar d. 16. Historier og billeder 
fra sidste år og snak om dette år.

Februar d. 20. Klubmøde.

Marts d. 20. Klubmøde.

Peter Bering, tlf. 55996089.  
pb@arkitektbering.dk

Sidste tirsdag i måneden klubmø-
de kl. 19.00, samt i vinterhalvåret 
cafe- og biblioteksaften den 2. tirs-
dag kl. 19.00 hvis ikke andet er 
anført. Vesterågade 16, Nr. Broby, 
5672 Broby.

Februar d. 12. Cafe/biblioteksaften.

Februar d. 26. Foredrag Over Alperne 
med 51 heste. På opfordring vil jeg 
berette lidt om Lenes og min fanta-
stiske l6- dages tur til Italien med 
min 64 år gamle ”maroon”-røde Vol-
vo PV444 SE v/Jørgen Eeg Søren-
sen.

Marts d. 12. Cafe/Biblioteksaften. 

Marts d. 26. Klubmøde.

Bjarne Hansen, tlf. 25793131.  
vivi-m-hansen@hotmail.com
www.dvk-fyn-broby.dk

 
Fyn

Mødestedet er lukket  
(se side 5)
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Mødestederne

Sønderjylland
Aabenraa

2. torsdag i måneden klubmøde kl. 
19.30. 
Skolevænget 12, 6200 Aabenraa.

Du kan læse mere på DVK Aabenraa 
www.dvk-aabenraa.dk.

Januar d. 10. Klubmøde. Nytårskur. 
Der serveres champagne og kranse-
kage og vi ønsker hinanden et godt 
nytår. Kuvertpris 25 kr. pr. person.

Februar d. 14. kl. 19.30. Klubmø-
det afholdes hos Martin Nørgaard, 
Aabenraa Autokøler & Aircondition 
Service og Aabenraa Have & Park, 
Industrivej 4, 6200 Aabenraa. 
Martin vil fortælle om arbejdet og 
vise rundt i sin virksomhed. Der vil 
også være lidt til ganen. 
Tilmelding til Lise og Frits tlf. 
29735803 eller mail liseogfrits@jo-
hansens.info senest 7. februar. (Vi 
er ved klubhuset kl. ca. 19.00, hvis 
vi skal følges ad).

Marts d. 14. Klubmøde: John Chri-
stiansen kommer og fortæller om 
B&W’s dobbeltvirkende dieselmotor 
og andre B&W dieselmotorer. Hvis 
der bliver tid, vil han vise en film om 
en skibsforlængelse, som gik på gul-
vet.

Frits Johansen, tlf: 22642909   
e-mail: liseogfrits@johansens.info

Sidste torsdag i måneden klubmøde 
kl. 19.00.
Skjoldbjergvej 52, Skjoldbjerg, 
6623 Vorbasse. 
Veterantræf hver mandag. Kl. 
18.00. Ved klubhuset i Skjoldbjerg. 
Fra april til 28. august.

Februar d. 28. Klubmøde. Afholdes 
hos Jesper Christensen, Spangvej 2 
(Grisbæk), 6740 Bramming, hvor der 
bydes på kaffe.

Ib Rønne tlf. 2280 8112   
skjoldbjerg52@gmail.com eller

Bent Højvang, tlf. 21811288 
bentinger@stofanet.dk

Sydvestjylland
Skjoldbjerg

Vestjylland
Ulfborg

3. torsdag i måneden klubmøde  
kl. 19.00.
Industriarealet 10, 6990 Ulfborg.

Carsten Andersen. Tlf. 61469740
Sussi Andersen. Tlf. 23260562

Februar d. 21. Kinesisk Rallyaften. 
DVK inviterer til foredrag med Inge 
og Troels Nielsen – Team Ole Time. 
Pris kr. 30,- inkl. kaffe/te + kage. Til-
melding senest 14-02-2019.

Sussi og Carsten Skovgaard Ander-
sen, tlf 6146 9740.
c.s.andersen@post.tele.dk

Du kan tilmelde dig vores elektro-
niske nyhedsbrev ved at sende en 
mail til nsunuser@gmail.com

2. torsdag i hver måned - klubmøde 
kl. 19.00. 
Ryesgaard, Ndr. Kobbelvej 27, 
7000 Fredericia.

Februar d. 14. Klubmøde. Foredrag 
kl. 19.00. Nærmere info.

Februar d. 26. Havnetræf i klublo-
kalet.

Marts. d. 14. Klubmøde.

På www.dvk-lillebaelt.dk opdateres 
vore aktiviteter løbende. 

Følg altid med på vores hjemmeside 
DVK Lillebælt, eller DVK’s hjemmesi-
de under mødestedet Lillebælt.

John Andersen, tlf. 29782909
ja-ryesgaard@c.dk 
www.dvk-lillebaelt.dk

Sydjylland
Lillebælt

Østjylland
Uldum

2. tirsdag i måneden klubmøde  
kl. 19.00.
Skolegade 25, 7171 Uldum. 
Til alle møder på Møllen kan købes 
kaffe, boller, øl og vand.

Februar d. 12. Klubmøde. Vi får be-
søg af kørelærer Leif Roed fra Lund, 
og han vil fortælle om de ”nyeste 
regler” og om hvordan en køreprøve 
foregår med nutidens IT-værktøjer - 
evt. kan vi selv få lov at teste vores 
viden om regler og trafik, og vi kan 
stille spørgsmål om de ”svære situ-
ationer” i trafikken.
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Sydvestjylland
Vesterhede

Sidste mandag i måneden klubmø-
de kl. 19.00.
Refshøjvej 49, 7250 Hejnsvig.

Den anden torsdag i måneden hol-
der jeg mit værksted åbent. Med-
lemmer kan ringe og fortælle om de 
problemer de har, og om de ønsker 
forplejning. Folk må også godt kom-
me og snakke.

Februar d. 25. Klubmøde.

Marts d. 25. Klubmøde.

Følg med på: www.dvk-vesterhede.dk  
– der kan ske ændringer samt kom-
me arrangementer med kort varsel.

Ove H. Iversen tlf. 23950721,  
ove.iversen@bbsyd.dk

Marts d. 12. Klubmøde. Klubmø-
de på Møllen – Vi får besøg af sko-
leleder Anne Zibrandtsen fra Vejle, 
som har klargjort en VW splitbus fra 
1966, og derefter, fra april til novem-
ber 2018, har kørt en spændende 
tur rundt i Europa i bilen – Det bliver 
en aften med bilhistorier og indtryk 
fra steder i Europa, som man ikke 
lige når som almindelig turist.

April d. 9. Klubmøde.

Maj d. 14. Klubmøde.

PS: Medlemmer i det midt-østjy-
ske er velkomne på vores mail-liste, 
som udsendes med nyheder og info 
om møderne m.v. – send en mail til 
Jens Heldgaard – så er du med – og 
får del i de gode tilbud.

Frede Søndergaard, tlf. 29906780.  
frede.sondergaard@gmail.com

Erik Hougaard, tlf. 40340049.  
k.e.hougaard@mail.dk

Jens Heldgaard, tlf. 30562299.  
heldgaard8700@gmail.com.

Midtjylland
Herning

1. mandag i måneden klubmøde 
kl. 19.00.
AUTO GALLERIET, Industrivej 1a, 
7400 Herning.

Til DVK medlemmer bosiddende I Vi-
borg-Silkeborg-Ikast-Brande og Her-
ning kommuner: Hvis I har lyst til 
at modtage invitation til vore arran-
gementer hver 1. mandag i måne-
derne via e-mail eller SMS send da 
dit mobil nr. og e-mail adr. til villy@
vejnoe.dk eller mob. nr. 2991 0179. 
Vi vil glæde os til at se jer. Hvis ikke 
andet er aftalt er mødestedet altid 
Autogalleriet.

Se mødeprogram for 1. halvår 2019 
på DVKs hjemmeside under møde-
stedet/kalender.

Februar d. 4. Klubmøde. Herning-
holm Erhvervsskole. Lillelundvej 21, 
7400 Herning, hvor unge og æl-
dre kan få en grundig håndværks-
mæssig uddannelse. Tidspunkt: kl. 
15.00 - 17.00. Tilmelding senest 
søndag, den 1. februar til Villy Vej-
nø, mail: villy@vejnoe.dk eller mobil/
SMS 2991 0179. Pris kr. 25,-.

Marts d. 4. Klubmøde. Give Stål-
spær.

April d. 1. Nel Hydrogen.

Maj d. 6. VW & Retro museum.

Juni d. 3. Excellent Wine A/S. 

Vi glæder os til at se dig og evt. led-
sager til et eller flere af tilbuddene 
- vil du hjælpe os med, at du over-
holder tilmeldingsfristerne så vi kan 
give vore værter en god behandling.

Villy Vejnøe, tlf. 29910179
villy@vejnoe.dk

Peer Bak, tlf. 97122914
peba@kabelmail.dk

Østjylland
DVK Århus

Bemærk: Fra marts: 3. onsdag i 
måneden - klubmøde kl. 19.30.
Ristrup Hovedgård, Ristrupvej 39, 
8471 Sabro.

Mødestedet tilbyder at man kan få 
en nyhedsmail med de sidste nye til-
tag i Århusområdet. Tilmelding sker 
via www.dvk-ristrup.dk eller mail til: 
info@dvk-ristrup.dk. Det giver os 
bl.a. mulighed for hurtigere at lave 
et arrangement. Som det er nu, skal 
vi faktisk have alt i hus måneder før 
arrangementet afholdes, for at det 
kan nå at blive annonceret i rette 
tid.  

Februar tirsdag d. 5. Klubmøde. Vi 
tager en snak om de nye tiltag på 
mødestedet.

Marts onsdag d. 20. Klubmøde.

Morten Kræmmer, tlf. 40275813
Morten250s@gmail.com

Erik Nielsen, tlf. 86923943
www.dvk-ristrup.dk

Nordjylland
Sindal

2. tirsdag i måneden - klubmøde  
kl. 19.00. 
Sindal Lufthavnsbygning, Taagholt-
vej 170, 9870 Sindal.

Februar d. 12. Klubmøde.

Marts d. 12. Klubmøde.

Med venlig hilsen 

Kræn Hjortlund og  
Thorben Damsgaard

Thorben Damsgaard, 
tlf. 2149 1841
thorben@elleham.dk
www.dvknord.dk
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Nytårskur
Mandag den 7. januar fejrede 31 
medlemmer og deres pårørende det 
nye år med en nytårskur i mødeloka-
lerne hos Autogalleriet. 

Aftenen vekslede mellem spisning 
- stegt flæsk - kaffe - æblekage og 
kransekage og indlæg – sange og 
drøftelser og masser af hyggelig 
snak. 

De emner der var indlæg om var: 
Mødestedets opgaver, organisering, 
præsentation af deltagerne, indlæg 
om DVKs medlemsfordele, beretning 
om forløbet af aktiviteterne i 2018, 

Teknikaften
Søren Lindemann var på besøg ved 
DKVs cafe og teknikaften i Nærum 
den 15. november.

Lindemann holdt et detaljeret fore-
drag om tilsætningsstoffer til vete-
ranbiler og deres historie. Der er 
tilsætning til at rense motoren, øge 
ydeevnen og til at stoppe olielæka-
ger, noget som os med engelske bi-
ler kan have brug for. 

Lindemann fortalte begejstret og 
krydrede præsentationen med anek-
doter fra hans tid i branchen. De ca. 
35 fremmødte var fulde af spørge-
lyst, så det blev en lang aften med 
Bent Friis som ordstyrer.

Som mange nok bemærkede var Lin-
demann sponsor til DKVs julearran-
gement, så mange gik hjem med en 
flaske blyerstatning. 

Dem der var forhindret i at komme 
kan se frem til Søren Lindemanns 
foredrag ved et klubmøde i Løve tirs-
dag den 5. februar.

DVK Lillebælt

DVK Midtjylland

DVK Nærum

Julefrokosten
Igen i år med rigtig god tilslutning. 
Vi måtte undvære julemanden – han 
var optaget til anden side. Men ga-
verne fik vi da, så intet øje var tørt. 
Formanden sagde et par ord, hvoref-
ter der blev gået til fadene.  
Velbekomme. Vi ses i det nye år.

mvh Povl

præsentation af tilbuddene i 1. halv-
år 2019 og drøftelse af yderligere 
aktiviteter. Orientering om udlejeren 
Autogalleriet.

Derefter var der plads til sange, hi-
storier om bilprojekter, div. kørsler/
træf mm. 

Peer Bak 
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DVK i Nærum indbyder til en tema-
dag om veterankøretøjsforsikring, 
lørdag d. 16. marts – kl. 10.30

Der er mange spørgsmål og regler 
omkring forsikring af vores køretø-
jer. Det kan være om krav til biler-
nes originalitet, forskellige regler og 
praksis hos de enkelte selskaber, 
priser, aldersgrænser, krav til kørsel 
og meget mere. Det er bedre at vide 
end at tro – derfor inviterer DVK Næ-
rum til en forsikringsdag, hvor man 
vil kunne møde repræsentanter for 
de forsikringsselskaber, der forsik-
rer vores køretøjer, og få mulighed 
for at blive klogere, på både egne 
og andres spørgsmål, ligesom vi for-
håbentlig kan få en god dialog om 
eventuelle problemer.

På forhånd har vi samlet nogle 
spørgsmål, som vi forud for dagen 
vil sende til alle forsikringsselska-
berne, så de kan være forberedt. 

Spørgsmål
• Aldersgrænsen for chauffører (17 
år med forældrene ved deres side)? 

• Årgangsgrænse, 25 – 30 – 35 år?

• Kan man få forsikret sit veteran-
køretøj, hvis man ingen hverdagsbil 
har?

• Tegner i helårsforsikring? 

• Hvor mange veteranbiler må man 
have i én garage?

• Må man holde i carport med aflå-
selig bom bag bilen? 

• Hvis køretøjet brænder under re-
staurering og er stilstandsforsikret, 
dækker I så? 

• Brandslukker: Skal det være 2 
kg, eller må man bruge de nye små 
400ml.? 

• Må man køre til købmanden i bi-
len? 

• Hvad er kravene til originalitet? 

• Hvordan fastgør man barnestole 
og seler i bilen lovligt? 

• Hvad er kravet til parkering når 
man f.eks er på ferie eller træf?

• Er det lovligt at trække en bil der 
er gået i stykker?

Har du spørgsmål du kunne tænke 
dig at få besvaret, så send dem hur-
tigst muligt til dvk@veteranbilklub.dk 
så sender vi det med.  

En indikation af om du deltager vil 
være dejligt, så vi har en fornemmel-
se af hvor mange der kommer. Der 
vil være mulighed for fællesspisning 
efter mødet, men mere om det i næ-
ste nummer af VT.

Bent Friis, tlf: 61 35 22 11 
Kim Polte, tlf: 26 13 42 29

Forsikringsseminar
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Første FIVA Kulturpris gives til 
Ole Sommer og familie

Motorhistorisk Samråd har bedt vo-
res tidligere bestyrelsesmedlem 
Henning Thomsen om at beskrive 
sin personlige relation til Ole Som-
mer, og give lidt baggrund til FIVAs 
valg af modtageren af den nyindstif-
tede kulturpris. 

Bag om en dansk veteranbilpionér
Ole Sommer var en af pionererne i 
bevaringen af historiske køretøjer. 
Som ung arving overtog han en bil- 
import af forskellige mærker. Mest 
kendt er Jaguar, hvor Ole Sommer 
selv har fået en del af sin uddannel-
se i England.

Som en begavet og uden tvivl velop-
dragen ung mand, blev Ole Sommer 
ikke kun gode venner med datidens 
mest kendte Jaguar racerkørere, 
testkørere, teamchef, men også che-
fen selv, Mr. Lyons. Disse venskaber 
blev flittigt plejet, også i tiderne ef-
ter firmaet Sommer hørte op med at 
være importør af Jaguar biler.

De nære venskaber og gode forbin-
delser har da også været til stor 
hjælp for Ole Sommer, når det dreje-
de sig om at finde og købe gamle bi-

ler som SS100, C-og D Typerne, biler 
som i dag er uvurderlige.

Nogle af de ting som Motorhistorisk 
Samråd nævnte ved nomineringen 
af Ole Sommer, var hans vilje til at 
informere og formidle kendskabet 
til historiske køretøjer. Dette være 
gennem museumsvirksomhed, men 
også hans velvilje til at bygge faci-
liteter til at huse Dansk Veteranbil 
Klub og herunder klubbens biblio-
tek, der formodentlig er det største 
af sin art i Norden. Motorhistorisk 
Samråd har efterfølgende også fået 
sekretariat der.

Ole Sommer huskes også af mange, 
som manden der stillede en økono-
misk garanti for de historiske Grand 
Prix i København, uden denne ville 
Kommunen ikke give de nødvendige 
tilladelser.

Selv om Ole Sommer uden tvivl var 
en dygtig forretningsmand, blev ikke 
alt gjort op i profit. Således blev Ole 
Sommer også en slags bogforlæg-
ger, idet han velvilligt stillede kapi-
tal til rådighed, da han i samarbejde 
med en amerikansk specialist havde 
begået et værk over alle originale Ja-
guar C, D og letvægts E-Typer. Uden 
denne kapital, var bogen sikkert al-
drig blevet trykt, og som Ole Som-
mer med et glimt i øjet ville sige; 
“jeg ved, at jeg aldrig får mine penge 
hjem igen”.

På samme vis var Ole Sommer med 
i en gruppe til at tage initiativ til, 
samt finansiere fremstillingen af, 
en stor bronzestatue af en gruppe 
kendte engelske racerkørere. Denne 
står nu opstillet på Goodwood racer-
banen i England.

På det mere private niveau, har jeg 
kendt Ole Sommer i mere end 50 
år. Jeg købte min første Jaguar Mk 
VIII hos firmaet Sommer i Nærum 
omkring 1968. Her blev jeg bekendt 
med og fascineret af de smukke SS 
og SS Jaguar biler, som ofte stod ud-
stillet blandt de nye biler.

Kort tid derefter blev jeg også ejer 
af en 1948 Jaguar 1,5L, hvilket gav 
mig anledning til besøg hos Som-
mers værksted og reservedelslager i 
Uplandsgade på Amager.

Dette er et godt stykke tid før der 
blev etableret en Jaguar Klub, men 
vi var nogle ganske få, måske 10 
ejere, som udvekslede reservedele 
og gode råd gennem Jaguar og SS 
Registret i Dansk Veteranbil Klub. 
I den forbindelse var Ole Sommer 
også en vigtig brik.

Da Sommer i 1971 ophørte med at 
importere Jaguar og fremover var 
forhandler af Volvo, skulle den nye 
danske importør overtage Jaguar la-
geret hos Sommer. Den nye importør 
ville dog kun overtage reservedele, 
der havde en vis omsætningsgrad, 
alt andet skulle efter aftale skrottes.

Der var naturligvis mange dele, som 
var på hylderne, men som måske 
ikke “havde flyttet sig” i årevis. Så-
ledes helt nye lædersæder, træ in-
strumentborde, og meget andet. Dis-
se blev hhv. skåret i stykker med en 
stor kniv og træ instrumentbordene 
knækket i stykker, før det hele endte 
i store containere og sendt til skrot 
til stor ærgrelse for mange entusia-
stiske Jaguar kunder.

Allerede dengang havde Ole Som-
mer hjertet for bevaringen af hi-
storiske køretøjer. Lagerchefen fik 
besked på, at alt hvad der var af 
reservedele til de gamle Jaguar fra 
før ca. 1950 skulle sorteres fra i 
en kasse for sig. Jeg fik en dato for, 
hvornår jeg skulle hente denne. Da 
jeg hentede den, spurgte jeg til pri-
sen, Jaguar dele var aldrig billige. 
Svaret lød, at Hr. Sommer havde gi-
vet instruks om, at jeg måtte få dem 
for “et symbolsk beløb til kaffekas-
sen”. Så typisk for Ole Sommer.

Henning Thomsen
FIVA Steward

--

 
Den internationale veterankøretøjsor-
ganisation FIVA (Federation Internati-
onal Vehicule Anciens) giver gennem 
indstiftelsen af en kulturpris’, ander-
kendelse til en person som gennem 
sit virke har betydet ekstra meget for 
at fremme forståelsen og bevaring af 
historiske køretøjer. Det er med slet 
skjult stolthed at FIVA har fundet den 
første modtager i Danmark.

Nyt fra MhS
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Indkaldelse til generalforsamling i Dansk 
Veteranbil Klub

Lørdag d. 23. marts 2019 kl.13.00

i Egebjerg Forsamlingshus, Egebjergvej 129, 8700 Horsens.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Aflæggelse af beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.

3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab samt 
meddelelse af decharge.

4. Forelæggelse af budget for indeværende og næste år.

5. Fastsættelse af kontingent.

6. Behandling af eventuelle forslag.

7. Valg af bestyrelse og suppleanter.

8. Valg af to revisorer.

9. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen byder klubben på en vand, øl og en sandwich.

På bestyrelsens vegne

Dorte Stadil

International anderkendelse til 
en dansk veteranbilenthusiast

Da FIVAs vicepresident Mario Theis-
sen ved FIVA Årsmødet i november 
2016 annoncerede, at Cultural Com-
mission fremover også vil tildele en 
pris til personer, som gennem de-
res virke har betydet meget for at 
fremme forståelsen og bevaring af 
historiske køretøjer, var bestyrelsen 
i Motorhistorisk Samråd straks eni-
ge om, at hvis en sådan anerkendel-
se skulle falde på en dansker, måtte 
det være Ole Sommer. Som den al-
lerførste i verden blev Ole Sommer 
derfor nomineret, og med et ind-
læg og en kort film præsenteret for 
alle FIVA delegerede ved årsmødet 
2017. 

Motorhistorisk Samråd forsøgte at 
fremme uddeling af kulturprisen
Bestyrelsen i Motorhistorisk Samråd 
var bekendt med Ole Sommer’s hel-
bred og forsøgte at fremme overræk-
kelsen af prisen. Problemet var imid-
lertid, at nok havde FIVA besluttet af 
hædre Ole Sommer som den aller-
første, men man havde endnu ikke 
nået at beslutte, hvordan en sådan 
vigtig pris skulle udformes. Desvær-
re nåede prisen ikke frem i tide før 
Ole Sommers død.

Motorhistorisk Samråd er imidler-
tid bekendt med, at Ole Sommer i 
god tid var enig med sine efterladte, 
at alt hvad der vedrører de histori-
ske biler, museum m.v. forbliver i en 
fond med økonomiske midler til at 
underbygge museet og dets virke.

Derfor var det også en enig bestyrel-
se i FIVA der besluttede at den pris, 
der var tiltænkt Ole Sommer, skal 
gå til Ole Sommer’s familie, som en 
international og dansk anerkendel-
se af deres far, og familiens samtyk-
ke til at føre Ole Sommers ønsker 
videre.

Prisen blev uddelt ved FIVAs Årsmø-
de i Gibraltar i november 2018, hvor 
Motorhistorisk Samråds nu afgåede 
danske FIVA repræsentant Henning 
Thomsen, modtog den for at bringe 
den videre til Danmark.

Motorhistorisk Samråd - Det er bare mekanikeren!
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Tag med en tur ned ad memory lane 
og genoplev de gode tider bag rat-
tet – eller på bagsædet – af en Fiat 
127, en Ford Sierra, en Opel Kadett 
eller en af de mange andre herlige 
biler, der er blevet kåret som Årets 
Bil de seneste 50 år. 

For første gang i Danmark kan du 
opleve en udstilling om danskernes 
helt egne biler, når Viborg Museum 
og Forstadsmuseet i Hvidovre fejrer 
50-året for kåringen af den første 
Årets Bil i Danmark. 

Det er en stor udstilling, der på den 
ene side viser de 53 kårede biler 
- fra den frække Ford Capri til den 
praktiske Fiat Multipla - og på den 
anden side tager dig i hånden gen-
nem de seneste 50 års danmarks-

Frivillige søges!

Er du tosset med biler? Har du tid 
til overs? Og har du lyst til at være 
en del af Forstadsmuseets særud-
stilling ”Familien Danmark på hjul – 
Årets Bil 1969-2019”? – så har vi 
brug for dig!

Den 24. januar 2019 åbner vi sær-
udstillingen, der handler om dan-
skernes biler gennem 50 år. Fra Ford 
Capri, der blev kåret i 1969 til Seat 
Arona, der blev årets bil sidste år. 
Udstillingen står kun frem til den 22. 
april, og i den periode søger vi frivilli-
ge, som har lyst til at hjælpe os med 
at give vores gæster en god historie 
og en god oplevelse. Måske er du 
bilinteresseret og synes det er sjovt 
at fortælle eller måske har du lyst til 
at være en del af vores udstilling og 
fællesskab? Vigtigst er, at du har tid 
og lyst til at hjælpe os!

I udstillingens reception står vores 
museumsvært og sørger for at vores 
gæster bliver taget godt i mod. Ud-
stillingen ser vores gæster på egen 
hånd, men har måske brug for en 
snak under vejs, og det er hér, at vi 
håber, at du vil hjælpe os med snak 
og oplysning.  

Anja Olsen
Museumschef
51587914 - nja@hvidovre.dk

Familien Danmark på Hjul
Årets Bil 1969-2019

historie med film, fotos, nostalgi og 
gode historier.  

Udstillingen har allerede været vist 
i Viborg, og den 24. januar 2019 
åbner den i Hvidovre, hvor den står 
frem til 22. april. 

Udstillingen er en oplevelse for alle! 
For alle, der har kørt, eller kørt med, 
i en af de ikoniske biler og har haft 
et liv fuld af oplevelser i dem. Og for 
dem, der har skruet på bilerne og 
kender hver en detalje under motor-
hjelmen. Og for dem, der elsker at 
fortælle om dengang Lars E. Christi-
ansen sendte trafikradio om freda-
gen og benzin kun kostede 5,10 kr. 

Læs mere på https://forstadsmuse-
et.dk/familien-danmark-paa-hjul/ og 
følg med på https://www.facebook.
com/AaretsBilUdstilling/

Pressemeddelelse:

I Viborg, hvor udstillingen har været vist fra 
6. oktober til 30. december, blev den set af 
ikke færre end 19.000 besøgende.

Til åbningen af udstillingen i Viborg ankom 
Prins Joachim i denne Ford Capri 3000 GT.
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Mon ikke det er nogenlunde denne model, der nævnes ovenfor. Foto fra DVK/Uffe Mortensen.

Artiklen i VT 511 om Scania-Vabis 
bragte god oplysning og formidable 
fotos fra en svunden tid. Man kan 
ligefrem sidde i lang tid med en lup 
og bare kigge.

Så rinder det i hu, at min for længst 
afdøde Fader var værnepligtig soldat 
i 1921, og da han havde kørekort, 
blev han hurtigt flyttet til Hærens 
Tekniske Korps ude på Amager.

Her havde man bl.a. Scania-Vabis 
lastvogne, og de var forsynet med 
nogle meget store hjul med ballon-
dæk. Se foto fra familiealbummet, 
hvor en soldat sidder i sådan et hjul, 
vognen bagved har nummeret HtK 
26.

Min Fader fortalte engang, at dis-
se vogne var meget lavt gearet, og 
chauffører brillerede ofte med at 
hoppe af vognen, mens den kørte i 

1. gear, og så ligesom snakkede den 
afsted eller gennem en port.

Nævnte ingeniør F. Schmitto havde 
også sin gang ude på Amager, hvor 
han instruerede mandskabet i auto-
mobilers rette behandling. Herunder 
kom han ind på koblingen og dens 
betydning og hvor uundværlig den 
var. Herved var der nogle af mand-
skabet, der påstod, at man altså 
godt kan køre Scaniaen uden brug 
af kobling. Det kom hurtigt til en art 
væddemål, hvorefter en af soldater-
ne faktisk kørte Scaniaen uden at 
bruge kobling, og ingeniøren måtte 
klø sig i nakken.

Soldaten vidste nemlig, ved hvilken 
hastighed motoren i et givet gear ro-
terede ved fuld gas.

Leif Gr. Thomsen

Bliv medlem af DVK  
– og hvad så?
I klubbladet nr. 501 er der et indlæg 
fra bestyrelsen, omkring Dansk Vete-
ranbil Klub, medlemskab m.m..

Dansk Veteranbilklub er efter min 
opfattelse ikke særligt godt kendt 
udenfor hovedstadsområdet. Samti-
dig bliver klubben af dem, som trods 
alt kender os, betragtet som noget 
fra overklassen, hvilket bestemt ikke 
er en fordel for os, som vil veteran-
klubben det godt.

Når jeg som medlem forsøger, at agi-
tere for klubmedlemskab, spørges 
der ”hvorfor det”? Så kan jeg for-
tælle at vi får et glimrende klubblad, 
kontakt med berørte myndigheder, 
biblioteker, fordele med forsikringer 
og lignende.

Derefter er spørgsmålet ”hvad gør I 
for mig som medlem, og hvad er det, 
som jeg ikke kan undvære”?

Lokalklubben (mødestedet) i Vend-
syssel, er ikke særligt tydeligt. 
Ja nærmest usynligt, hvad omta-
le angår, samt mediemæssigt ikke 
mindst, meget mangelfuldt. Det 
samme kan siges omkring hoved-
klubben.

For at holde på klubmedlemmerne, 
samt optage nye medlemmer, skal vi 
være mere synlige og aktive med til-
bud, der kan skabe interesse for nye 
såvel som gamle medlemmer. Det 
skal være interessant, at være med-
lem, noget man er stolt af at tilhøre.

Når nye medlemmer optages, kunne 
der være en eller anden form for på-
skønnelse. Eks. Kunne der være en 
velkomstpakke, som indeholder evt. 
bil emblem, med medlemsnr., caps 
m. logo eller lignende.

For at være synlig, bør der måske 
overvejes større hovedklubarrange-
menter i udvalgte landsdele med 
fokus på mediesynlighed, sådan at 
hovedklubben viser os ude i land-
skabet lidt opmærksomhed, det tror 
jeg vil glæde mange.

Med venlig hilsen
Benny Laursen
Medlemsnr. 13785

Nok en Scania-Vabis
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Når jeg læser Benny Laursens ind-
læg, ser jeg det som en positiv kritik 
og jeg er sikker på at det er yderst 
velment. Alligevel er der nogle ting, 
som jeg gerne vil kommentere; både 
i forhold til indlægget, men også helt 
generelt.

Jeg vil godt understrege at jeg taler 
som menigt medlem, ikke som re-
daktør!

Der kan eksistere mange fordomme 
om klubben og dens medlemmer. 
“Noget fra overklassen” har jeg dog 
aldrig hørt før – vi er vel helt almin-
delige bilglade mennesker. 

Myter om DVK
Hvordan man gør op med den slags 
myter, hvor langt ude de end kan 
være, er et godt spørgsmål. Det er 
helt sikkert svært, og jeg ville gerne 
kende svaret. Der er desværre flere 
af dem i omløb. De har sjældent ret 
meget på sig.

Én af dem er, at DVK er en Køben-
havnerklub. Det er helt forkert: DVK 
er landsdækkende. Det er rigtigt 
at der er flest medlemmer i Køben-
havn i Nordsjælland, men i forhold 
til Danmarks befolkningstæthed i de 
forskellige landsdele er procenten 
af DVK-medlemmer højere alle an-
dre steder end netop København og 
Nordsjælland.

En anden myte er at DVK kun er en 
klub for gamle hvidhårede mænd, 
der alene interesserer sig for biler 
fra før 1940. Tjah... DVK er også for 
gamle hvidhårde mænd og førkrigs-
biler. Og så er der fakta: DVK er en 
bred og vidtspændende klub som 
danner ramme om alle historiske kø-
retøjer, hvilket enhver kan forvisse 
sig om ved at læse vores blad. I sid-
ste nummer fremgik det forresten, 
at en tredjedel af de 9.667 køretø-
jer vi har i klubben er fra 1968 eller 
nyere! 

Støt DVK
Når folk spørger hvorfor de bør mel-
de sig ind i klubben – hvad får jeg ud 
af det? – bør man nok lige gøre lidt 

op med krævermentaliteten, og ven-
de den til hvad kan vi gøre for DVK? 
Fordelene ved et DVK-medlemsskab 
synes jeg er rigtig nemt at få øje på. 
Faktisk er jeg forbløffet over, at man 
kan få så meget for under en halv-
tredser om måneden (kontingentet). 
Jeg skal ikke her gå i detaljer med 
det, for det vigtige er jo at forklare, 
at man med et medlemsskab støtter 
Danmarks store, nationale gammel-
bilklub med alt hvad det indebærer 
af fordele for den enkelte. 

Vi har jo masser af aktiviteter. Ikke 
mindst med biblioteket, bladet og 
arkivet løfter DVK en stor opgave i 
forhold til bevaring af vor fælles kul-
turhistorie. Selvom arbejdskraften 
klares af frivillige ulønnede, er det 
ikke gratis at drive f.eks. arkivet el-
ler biblioteket, der også yder stor 
service til medlemmer landet over.

Jeg tror det er meget vigtigt at få 
alle til at forstå, at det er vigtigt at 
støtte klubben – især i en tid, hvor 
mange ikke synes de har behov for 
et tilhørsforhold. Ved at støtte DVK 
støtter man hele bevægelsen om-
kring historiske køretøjer på alle 
niveauer, også i forhold til myndig-
heder og andre “udenforstående”, 
også i kraft af samarbejdet med 
MhS, som næppe var ret langt uden 
DVK.  

Synlighed
Hvorvidt mødestederne /lokalklub-
berne er “tydelige” eller synlige 
rundt omkring skal jeg ikke gøre mig 
klog på. Det er nok forskelligt fra 
sted til sted, men under alle om-
stændigheder afhænger det jo af 
den indsats der bliver gjort. Igen af 
frivillige, der også har andre prakti-
ske opgaver end DVKs synliggørel-
se. Så det er begrænset hvor meget 
man kan forlange, og vi skal være 
glade for alt hvad der bliver gjort af 
de mange aktive ildsjæle. Det er 
ikke så lidt!

Med hensyn til DVKs synlighed ge-
nerelt, så er det da noget vi ikke kan 
få nok af, men når det er sagt, så 
synes jeg DVK er yderst synlig! Det 

gælder både for de mange DVK-ak-
tivteter der finder sted i hele landet 
(og ofte dækkes af medierne) og det 
gælder DVKs egen indsats medie-
mæssigt. DVK udgiver et stort blad, 
der kommer hver eneste af årets 
12 måneder. DVK har en hjemme-
side med adgang til en altid aktu-
el aktivitetskalender, for ikke at tale 
om de tusindvis af motorhistoriske 
artikler man kan finde i vores klub-
blade. DVK har en Facebookgruppe, 
der vokser eksplosivt og nærmer sig 
2000 medlemmer (hvor man nok 
godt kunne ønske sig at flere også 
var medlem af selve klubben). Gør 
DVK det ikke meget godt?

Tilbage til Benny Laursens debatind-
læg. Et forslag er at “hovedklubben” 
viser folk ude i landskabet mere op-
mærksomhed, med afholdelse af 
større arrangementer og fokus på 
mediesynlighed. Det mener jeg ikke 
mangler – og jeg mener ikke at der 
er, eller skal være, noget man kalder 
hovedklubben. Et DVK-arrangement 
er er DVK-arrangement. Fokus skal 
ikke være på mediesynlighed, men 
på at vi har det rart sammen, alle-
sammen. Det synes jeg går fint. 

Og så er det vel passende at nævne 
et godt eksempel på et stort DVK-ar-
rangement ude i landet: Styrkeprø-
ven, der med rekorddeltagelse fandt 
sted i Nordjylland i 2018, og som 
vist kom ganske meget i medierne, i 
hvert fald lokalt. 

DVK har masser af tilbud og plads til 
nytænkning – opgaven er bare at for-
tælle om alt dét, der faktisk foregår!

Jens Møller Nicolaisen
Medlemsnr. 182

Nok et læserbrev

En redaktionel bemærkning
Ovenstående indlæg er forkortet og 
burde nok have været det endnu 
mere. VeteranTidende bør være en 
kombination af et motorhistorisk 
tidsskrift og et godt klubblad, som 
dækker begivenheder og aktiviteter i 
DVK, ikke et forum for store debat-
ter. Så langt redaktørens håb.

-redaktøren.
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Rallye Monte-Carlo Historique
I dagene hvor dette nummer af bla-
det når postkasserne er årets Ral-
lye MonteCarlo i fuld gang. Vi har 
modtaget en pressemeddelelse fra 
Intercom, om én af de danske del-
tagere, Per Vilslev fra Hillerød.

Når starten går på verdens største 
rally for klassiske biler, sker det med 
syv danske mandskaber som delta-
gere. Og en af kørerne er Per Vilslev 
fra Hillerød, der for anden gang er 
med i løbet i sin Opel Kadett GT/E 
fra 1978 sammen med sin codriver 
Erik Andersen fra Virum.

Da Per Vilslev og Erik Andersen del-
tog for et år siden, havde en de ræd-
selsfuld start med problemer med 
triptælleren, så de kom langt ned i 
deltagerfeltet. Men efter fem dages 
kørsel over utallige bjergpas på sne-
dækkede sydfranske landeveje hav-
de de kørt sig op til en slutplacering 
som nr. 68. 

“I år er vi bedre forberedt. Nu ken-
der vi alle de udfordringer, som løbet 
byder på, og derfor har vi som mål 
at placere os i top-30 blandt de 315 
deltagende mandskaber,” fortæller 
Per Vilslev.

Deres Opel Kadett GT/E har de 
brugt hundredvis at timer på at gøre 
klar, blandt andet har motor, gear-
kasse og bagtøj være ude for at bli-
ve renoveret. Per Vilslevs Opel Ka-

dett er i enestående ved, at den for 
præcis 40 år siden deltog i Rallye 
Monte-Carlo kørt af et andet dansk 
hold, Holger Helle og Ole Hansen, 
der i 1979 blev nr. 28 af alle i mål. 
Derved er den en original historisk 
rallybil med fuld historie.

“Vi er forberedt til tænderne med 
blandt andet en speciel rutebog, 
som de danske teams sammen har 
udarbejdet over hver eneste meter 
vej af løbet. Nu glæder vi os til at le-
vere varen,” siger Per Vilslev. 

Fredag den 1. februar kl. 19 star-
ter Per Vilslev og Erik Andersen ud 
på Rallye Monte-Carlo Historique i 
deres Opel Kadett GT/E fra Reims i 
Frankrig, og om alt går vel, ruller de 
i mål på Formel 1 banen i havnen i 
Monaco fire et halvt døgn senere, 
den 6. januar kl. 3 om morgenen ef-
ter mere end 2.000 kilometers kør-
sel, for en stor dels vedkommende 
på sne- og isdækkede bjergveje.

Per Vilslev og Erik Andersen har beg-
ge kørt hastighedsrally på højt plan 
i deres unge år, og har blandt andet 
en fælles tredjeplads i DM i rally på 
kontoen i 1977. Det er anden gang 
de deltager i Rally Monte Carlo Hi-
storique. I 2018 sluttede de som nr. 
68 generelt.

Den første Opel Kadett GT/E blev 
produceret 1975 med 1,9 liter mo-
tor på 105 HK. Per Vilslevs Opel Ka-

dett GT/E er en ud af den såkaldte 
1.000-serie. Hans bil er samlet den 
6. februar 1978 som nr. 304 af de 
1.000. Det er en ægte historisk ral-
lybil i den forstand, at den straks ef-
ter fabrikationen blev modificeret til 
at køre rally, og den er aldrig brugt til 
andet. Bilen yder i dag ca. 150 HK.

Rally Monte-Carlo Historique er mel-
lem 2.000 og 2.600 km langt, af-
hængig af hvilken af de syv startbyer 
man starter i. Rally Monte-Carlo Hi-
storique afgøres på nøjagtig kørsel 
på de indlagte sekundetaper, som 
gennemkøres af alle deltagere.

Øverst ses Per Vilslev og erik Andersen i 
RMCH 2018 – og herover er det samme 
bil for 40 år siden, dengang kørt af Holger 
Helle og Ole Hansen, der placerede sig som 
nummer 28.
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Sidste års tur til Goodwood Revival 
var begunstiget med ekstraordinært 
godt vejr, som i nogen grad kompen-
serede for den regnfulde weekend i 
2017.

Vi boede igen helt nede ved vandet 
med udsigt over den engelske kanal. 
Hotellet er ganske nyt og bygget der 
hvor det gamle Beach-hotel lå.

Arrangementet i denne 20-års jubi-
læums weekend var storslået som 
sædvanligt. Der foregår nu så me-
get uden for banen, at selv med 
tre dage, er det svært at få set alle 
stande.

Hvert år kommer der flere storskær-
me, som i kombination med den lille 
øre-radio, gør at man kan følge med 
næsten ligegyldigt hvor man er.

Billederne her er taget af tur-delta-
gerne selv, og vi har lidt dristigt for-
søgt at lave en artikel, hvor der for 
en gangs skyld ikke er så mange bi-
ler med.

Dette års Goodwood tur er fra d. 
13. til 15. september, så der skul-
le være god tid til at finde det sjove 
tøj frem. Går man rundt på området 
er lagt de fleste i tidstypisk tøj, fra 
baby til olding, der danses og spilles 
musik mange steder, og frisørerne 
har travlt. 

Både på banen og Over the Road, 
er der boder, hvor man kan købe alt, 
lige fra ørepropper til højttalere, et 
fantastisk arrangement.

Niels Nørgaard & Dorte Stadil

Goodwood 2018
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Vores påtænkte ”far/søn-low-bud-
get” tur til Goodwood Revival Me-
eting i september 2018 ændrede 
hurtigt karakter efter lidt research 
af, hvad DVK tilbød i deres færdig-
pakkede tur med Dorte og Niels 
som ”guides”. Vi besluttede nem-
lig at tage med på deres – måske? 
- lidt dyrere tur. Heldigvis, for det gav 
så mange fordele. 

Deltagerne bød f.eks. hele tiden ind 
med deres mange råd, erfaringer og 
viden. Og hotel, daglig transport til 
og fra Goodwood såvel som turen 
mellem Gatwick lufthavn og hotellet 
var arrangeret på forhånd. Alt sam-
men en del af ”pakken”. Vi har al-
drig fortrudt vores valg, tværtimod. 

Det var vores første tur til Good-
wood, og vi kendte kun ganske få 
af deltagerne på forhånd. Selvom 
vi ikke er særligt ”nørdede”, ople-
vede vi et sammenhold og social 

god stemning med gode snakke om 
Goodwood, biler og meget andet. De 
hyggelige aftener med fælles spis-
ning havde vi ikke oplevet i vores på-
tænkte ”low-budget” løsning.

Kort om Goodwood kan siges, at 
9’ende Duke of Richmond var li-
denskabelig med biler og fly. Efter 
2. verdenskrig ændrede han krigs-
tidens Westhampnett flyveplads til 
Goodwood Motor Circuit, som var 
Storbritanniens mest prestigefyld-
te bane i atten år fra 1948-1966. 
Grundet krav om strammere sikker-
hedsregler på banen afvikles mo-
torløb ikke igen, før 11’te Duke of 
Richmond (nuværende) grundlagde 
Goodwood Revival Meeting i 1998. 
Heri gemmer sig årsagen til de del-
tagende bilers årgange. 

Goodwood Revival Meeting – det er 
så stort på mange måder. Vi blev 
lidt overvældet af flere ting. Tæt på 

en kæmpestor og helt fantastisk 
interessant parkeringsplads er om-
rådet delt op i to dele adskilt af en 
vej. 

På den ene side af vejen, kaldet 
”Over the road”, findes stande med 
tøj, reservedele til klassikere, kunst 
og litteratur samt boder med al-
skens mad og drikke, store bartelte 
med musik og dans, boder med salg 
af legetøjsbiler, tidstypisk beklæd-
ning, dyre biler m.m. I alt små 200 
stande. På storskærme kan vi følge 
slagets gang på banen på den an-
den side af vejen.

På den anden side af vejen finder 
vi – udover ”high street shops” - 
den mere ”seriøse” del af arrange-
mentet, nemlig selve banen med 
tribuner, et område med veteranfly 
og -militærkøretøjer, de deltagen-
de motorcykler og biler i kategorier 
med klassiske biler fra 50’erne og 

Goodwood Revival Meeting 
 – en fantastisk oplevelse!



VeteranTidende · februar 201920

60’erne, lækre dyre biler – ikke på 
én, men på rad og række opdelt pr. 
bilmærke. Og små flotte minibiler 
af én bestemt type (J40) til et tra-
ditionsrigt race for pedaltrampende 
børn, børn som går mindst lige så 
højt op i at vinde som deres fami-
lie og bekendte (som vist nok er ad-
gangsbilletten for at få lov til at del-
tage). Alt sammen stof til snak om 
dagens oplevelser ved spisningen 
om aftenen. 

Skulle du have lyst til at køre hjem i 
stedet for at flyve, kan du på auktion 
købe udsøgte biler i millionklassen.

Publikum er et kapitel for sig. Impo-
nerende ca. 95% er klædt tidstypisk 
for 50’erne/60’erne. Frisuren kan 
mod betaling blive sat op i kunstne-
riske mesterværker, virkelig flotte. 
Og så foregår det i saloner – også 
tidstypiske naturligvis. Man føler, 
man er i en anden tidsalder, som 
min søn udtrykte det. Det skal op-
leves. Midt i det hele findes danse-
steder med skiftende orkestre, som 
spiller op til specielt swing-dansere, 
noget vi vendte tilbage til adskillige 
gange. Deltagere, der er klædt som 
f.eks. tidens læger/sygeplejersker, 
flypersonale og andre lignende grup-
per, poserer rundt og underholder på 
hver deres måde. 

Hvert år har sine markeringer.  I 
2018 fejrede de Rob Walker, der 
som privatperson var en torn i siden 
på større teams. Steve McQueen 
blev også fejret i en udstilling med 
nogle af hans biler, ligesom 70-året 
for den berømte FX3 taxi blev mar-
keret.

Parkeringspladsen - tilbage til den, 
for den er noget helt specielt for 
en dansker. Her finder vi super-
flotte gamle Bentley’er og lignen-
de mærker stående side om side. 
Det findes bare ikke i DK. Parke-
ringspladsen er delt op, så veteran-
biler holder for sig selv, og her er 
nok 50 rækker med 50-60 biler i 
hver række. Sjovt er det også at se 
gamle, superflotte og dyre biler stå 
ved siden af ”veteran-lig”, og store 
amerikanere ved siden af bittesmå 
”nedkørte halv-racere”. Husk at gå 
derud, det er en gratis oplevelse af 
de store.

Vi troede inden afrejsen, at vi skul-
le se heat på heat i tre dage. Sådan 
blev det dog ikke helt for os, som 
det fremgår. Men vi fik set en mas-
se motorløb, som imponerede med 
de forskelle, der er i bilernes alder, 
konstruktioner, køreegenskaber m.v. 
Biler fra Morris Minor og andre lig-
nende ”standardbiler” til dyre super-

hurtige sports-/racervogne er repræ-
senteret. Og der bliver gået til stålet 
uanset pris og model.

Motorcykleracet (1926 til 1954) var 
også interessant. Her vandt en BMW 
fra 1929 med gearskift i et hånd-
tag på højre side af tanken – betjent 
med venstre hånd. Det var en impo-
nerende oplevelse at se.

Hvis det ikke skal ende med en sær-
udgave af Veteran Tidende stopper 
jeg her, og så må du gå på nettet 
og få inspiration fra de mange vide-
oer, der findes dels på Goodwoods 
hjemmeside og dels på Youtube. 
Men hvis du vil opleve Jaguar E-ty-
per kæmpe med mini’er eller opleve 
Aston Martin’er, Ferrari GT 250’er, 
AC Cobra’er, Porscher, Maserati’er, 
Lotus Cortina’er, Alfa Romeo’er, Ford 
GT40’er og lignende i forrygende 
race, ja så bliver du nødt til at gøre 
som os. Det skal opleves in natura! 

Om vi skal derover igen?  
Hvad tror du? 
Hvad med dig?

Tak til Dorte og Niels og de andre 
deltagere for en uforglemmelig tur.

Erik og Henrik Ram-Pedersen
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I bogen Berømte Biler (1962) ar-
gumenterede Jørgen Ditlev Scheel 
for, at amerikanske biler fra første 
færd blev skabt som brugsgenstan-
de med det udgangspunkt, at stille 
bilisterne overfor færrest tænkeli-
ge problemer. Modsat de europæi-
ske producenter, der havde en arti-
stisk-teknisk tradition for elegante 
løsninger, men havde svært ved at 
se bilen som en konsumvare.

Det medvirkede her i Danmark - og i 
Europa som helhed - til en umiddel-
bar skepsis over for de amerikanske 

biler. De var på det tidspunkt ikke så 
komfortable og i samme finish som 
de europæiske, men de var billigere. 
Og mens hovedparten af de euro-
pæiske biler stadig blev produceret 
som håndværk i få enheder, opnå-
ede de amerikanske en betydelig 
konkurrencefordel, til trods for trans-
portomkostninger og told. 

Den første Ford
En af dem, der så mulighederne i im-
port af amerikanske biler var grosse-
rer Fritz Bülow, der i 1906 opnåede 

Ford-krigen i København 

Ford T blev hurtigt den mest udbredte bil i bilernes barndom. I en 
årrække solgt af den første importør, F. Bülow og Co., der fortsat-
te som forhandler efter at Ford Motor Company i 1919 etablerede 
egen importvirksomhed og samlefabrik i Danmark. Efter Første Ver-
denskrig blev flere forhandlere antaget, det gav stor konkurrence.

Af Erich Karsholt

På det store billede ses en Ford T, fra 
Bülows lager, fotograferet ved den gamle 
Knippelsbro. Bilens årgang er ca. 1918. 
 
Ford startede sin bilproduktion i 1903 – og 
formentlig er der kommet biler til Danmark 
helt fra begyndelsen – i hvert fald er dette 
lille foto fra DVKs arkiv dateret 1904. 
Måske er der nogen, som kan fortælle mere 
om det?
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Ford-agenturet for Danmark, med en 
bestilling på fem biler og en forplig-
telse til at sælge mindst seks biler 
om året. Aftalen blev etableret med 
R. M. Lockwood, der på den tid vare-
tog Fords eksport udenfor Nordame-
rika, mens bilerne blev leveret via 
handelshuset Melchior, Armstrong & 
Dessau i New York.

Den i motorhenseende allesteds-
nærværende journalist Alfred Ner-
vø gav i sin bog Ti Aar bag Rattet 
(1917) følgende tilbageblik til bil-
udstillingen i København 1907: ”F. 
Bülow (---) udstillede den den Gang 
kun lidet bemærkede og kendte 
’Ford’, et mærke der var dukket op 
et Par Aar i Forvejen, men som næp-
pe nogen da tænkte sig skulde faa 
den kolossale Udbredelse, det sene-
re fik.”

Bülows stand på den internationale bilud-
stilling i Tivoli i 1908. På det fantastiske 
billede ses den store Ford Model K med 
6-cylindret motor. Bilen blev solgt til en 
tandlæge Boberg for 6000,- kr. (En alminde-
lig Ford kostede ca. 2800,- kr.).

Vi kommer senere igen med en stor artikel 
om F. Bülow & Co. – så med lidt held får I 
billedet at se igen snart.

Den første Ford, en Model N, blev 
solgt til mejeriejer Christensen 18. 
maj 1907. I 1909 nåede salget 
op på 32 Ford Model T, mens der i 
1913 blev afsat 109 eksemplarer. 
FDM’s blad Motor kunne i 1914 be-
kræfte, at de amerikanske biler var 
kommet særdeles godt med: ”Ame-
rikanerne er bleven Europæerne en 
farlig Konkurrent, som grundet paa 
det vældige amerikanske Hjemme-
marked og moderne Fabriksdrift, 
formaar at lave et Automobil, som 
baade er elegant og godt og tillige 
billigt.”

I en årrække forhandlede F. Bülow 
& Co. også andre mærker. I 1910 
således Gaggenau og M.A.F., mens 
selskabet i 1914 havde tyske Fafnir, 
engelske Eagle og franske Gregoire- 
biler på programmet. Ford var dog 

det altoverskyggende bilmærke, som 
selskabet repræsenterede. 

F. Bülow & Co. oprettede filialer i 
Odense og Aarhus og udvidede i 
1917 forretningen i København gen-
nem opkøb af nogle grundarealer 
på Toldboldgade 6 (senere Esplana-
den), hvor der tidligere havde været 
husarkaserne, så selskabet havde 
tydeligvis tro på fremtiden. 
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Verdenskrigen
I august 1914 brød konflikter i 
Europa ud i lys luge og Første Ver-
denskrig blev en realitet. Her fik 
automobilet for alvor betydning for 
militæret, som aflastning for jern-
banen og de heste, der gennem 
århundreder havde været hærens 
vigtigste transportmiddel. Kampvog-
nen viste for første gang sin styrke, 
ligesom specialkøretøjer som bl.a. 
ambulancer og feltpostvogne også 
fandt anvendelse.

Det var nok meget godt, at det lyk-
kedes Danmark at holde sig ude af 
krigen, for det danske militær var 
på den tid nærmest ikke motorise-
ret: To lastvogne, to personbiler og 
en motorcykel var alt hvad Hærens 
tekniske Korps rådede over, da Ver-
denskrigen blev skudt i gang.  

Den samlede danske bilbestand var 
da nået op på 3.430 biler. Umiddel-
bart fortsatte væksten til trods for 
krigen. Eksport fra Danmark af især 
fødevarer skabte indtægter til by og 
land, og var med til at skabe efter-
spørgsel på både personbiler og er-
hvervskøretøjer. 

Da man pr. 1. januar 1916 opgjor-
de bilbestanden i Danmark, var der 
1.388 tyske, 979 amerikanske, 
542 franske, 143 engelske og 128 
dansk fremstillede personbiler (eks-
klusive bivejsautomobiler). Ford var 
nået op på en bestand på 397 – og 
dermed det absolut mest udbredte 
bilmærke. 

Ford Model T havde siden sin frem-
komst i 1908 vist sig både at være 
en gedigen og prisbillig bil, der fik 
stor udbredelse – især på landet. 
Således var over 80 procent af de 
danske Ford indregistreret i provin-
sen, en relativt høj andel. 

På det tidspunkt var Ford og Hupmo-
bile de eneste amerikanske mærker 
i bilbestandens top ti, men krigen 

Øverst: Bülow leverede denne Ford T til 
Carlsberg i april 1913. Det var Carlsbergs 
første varevogn.

Derunder ses en række Ford T fotograferet i 
F. Bulow & Co. i Knippelsbrogade.

Annoncen til venstre er sakset i FDMs 
Motor fra 1914. 
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skabte for alvor et marked for biler 
fra USA, der i de første krigsår fort-
satte eksporten til neutrale lande, 
herunder Danmark.

Efterhånden blev det dog vanskeli-
gere at få fragtet køretøjer over At-
lanten. Det blev også dyrere. Før 
Verdenskrigen kostede det 100-150 
kr. at få fragtet en amerikansk bil til 
Danmark, i 1916 var prisen femdob-
let. På andre måder blev det også 
sværere at være bilist, efterhånden 
som benzin, dæk og reservedele 
blev vanskeligere at skaffe. Og det 
stoppede ikke her.

Fra januar 1917 gik indførslen af 
personbiler fra England og USA i stå, 
da myndighederne stoppede med at 
udstede de nødvendige importerklæ-
ringer. Selvom lastbiler var friholdt, 
gav det bilbranchen store problemer.

F. Bülow & Co. kunne ved den lej-
lighed oplyse, at man havde bestil-
ling på 300 biler, som var bestilt af 
kunder, men som endnu ikke var 
kommet til landet. Der var således 
stadig efterspørgsel efter biler. Blot 
få måneder senere blev der indført 
yderligere restriktioner med benzin-
rationering og kørselsbegrænsnin-
ger. Krigen udenfor landets grænser 
kunne for alvor mærkes og sat-
te – midlertidigt – stop for bilernes 
vækst. 

Fred på jord
Da verdensfreden igen havde sæn-
ket sig og der igen kom biler, brænd-
stof og dæk til landet stod folk i kø. 
Alle biler kunne nærmest bruges. 
Den første båd kom til København 
i foråret 1919 med 40 Fiat-biler fra 
Italien. Oven på kasserne med bi-
ler var der masser af sydfrugter. Re-
sultatet var at kasser og biler var 
dækket af et fire centimeter tykt lag 
mug. Alligevel blev bilerne lynhurtigt 
afsat.

Det var ellers ikke fordi, der var sket 
så meget med bilerne i de mellem-
liggende år. Således konkluderer E. 
J. Ipsen i Kongelig Dansk Automo-
bil Klubs Historie gennem 25 Aar 
(1926): ”Man møder undertiden den 
Opfattelse, at Verdenskrigen skulde 
have bidraget til at fuldkommengø-

Endnu et foto med den gamle Knippelsbro som smuk baggrund. Brødrene Dahl fik leveret 
flere forskellige Ford-vogne. Denne lille pick-up er fra omkring 1915.

Fords første samlefabik i Danmark blev etableret i 1919. Billedet er formentlig fra 1923. de 
dansksamlede biler adskiller sig fra de amerikanske, ved at have forniklet kølerkappe og 
lakering, der ikke er sort.

re Motorkøretøjet. Dette er dog ikke 
rigtigt, tværtimod. Udviklingen stod 
snarere i Stampe. Den stærke Be-
nyttelse af Automobilerne i Verdens-
krigens sidste Aar viste jo Køretøjets 
glimrende Egenskaber. Man arbejde-
de derfor ikke paa Forbedringer af 
Køretøjerne, men derimod paa Stan-
dardisering af Hensyn til reparatio-
ner (og) Forsyningen af Reservede-
le.” 

Ford Model T var det bedste eksem-
pel af dem alle. Der skete en vis 

modernisering af bilen undervejs, 
men grundlæggende var det den 
samme model. Da fabrikkerne efter 
krigen blev stillet tilbage til civil pro-
duktion rullede der flere Ford Model 
T af samlebåndet end før. Et nyt pro-
duktionsanlæg blev etableret ved 
River Rouge, så efterspørgelen kun-
ne imødekommes. I 1920 oversteg 
produktionen en million Model T – 
næsten halvdelen af USA’s samlede 
årsproduktion af biler.
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I gang på Nørrebro
Ford Motor Company Dansk Monte-
ringsfabrik A/S blev etableret den 
25. juni 1919 med en aktiekapital 
på 500.000 kr. Heraf var de 98 pro-
cent i Ford-familiens eje. 

Stifterne - der skulle være danske 
statsborgere - var overretssagfører 
Viggo Falbe-Hansen og grosserer-
ne Fritz Bülow og C. A. Bülow. De tre 
herrer indtrådte samtidig i selska-
bets bestyrelse sammen med Wil-
liam S. Knudsen og James J. Har-
rington, selskabets adm. direktør. 

Ved etableringen fik hver af stifterne 
en symbolsk aktiepost, mens Knud-
sen, der blev valgt som bestyrelses-
formand, understregede overfor ho-
vedkontoret, at man i Detroit havde 
fuld kontrol over den danske virk-
somhed.

Samtidig gik man i gang med at 
etablere den første Ford samlefabrik 
udenfor USA. Den ny virksomhed le-
jede lokaler i Københavns Frihavn 
samt nogle ældre lagerbygninger i 
Heimdalsgade 28, 42 og 44, Køben-
havn N. Hvis forretningerne udvikle-
de sig positivt kunne man købe jord 
og bygge. Modsat kunne der lukkes 
ned med begrænset tab, hvis det 
mod forventning ikke blev tilfældet.

Produktionen i Heimdalsgade kom 
i gang i oktober 1919 med én mo-
del, den åbne Ford Model T Touring. 
Medarbejderstaben bestod på det 
tidspunkt af 148 arbejdere og 12 
funktionærer. 

Ved udgangen af 1919 var 700 
Ford-biler samlet. De reducerede 
omkostninger til fragt medvirkede 
til at en Model T kunne sælges for 
3.950 kr. mod 4.500 kr. før samle-
fabrikken var etableret. Som det var 
tilfældet i USA, resulterede lavere 
priser i øget efterspørgsel.  

Ledelsen
James J. Harrington var 30 år gam-
mel, da han blev udnævnt til direk-
tør for det danske Ford-selskab og 
samlefabrik. Han havde til trods for 
sin unge alder været chef i et par 
amerikanske Ford-selskaber. Som 
souschef valgtes George Carlson. 

Han var i tyverne og havde arbejdet 
i salgsafdelingen hos Ford i Port-
land, Oregon. Carlson blev i første 
omgang udvalgt, da han havde en 
svensk mor og kunne forstå skandi-
navisk. 

De to amerikanere konstaterede 
hurtigt, at der var behov for mere 
plads. I begyndelsen af 1920 blev 
en stålbygning derfor importeret fra 
USA og opført til samling af åbne 
karrosserier og til lager. Ledelsen af 
det danske Ford-selskab havde også 
til opgave at etablere forhandlernet-
værk i Skandinavien, Rusland og de 
baltiske lande - en opgave George 
Carlson varetog. 

Nogle billeder fra den ydmyge start i Heimdalsgade. Billeder fra kbhbilleder.dk.
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For at sikre, at tingene i det danske 
selskab blev udviklet i tråd med øn-
skerne fra Detroit, blev der udstuk-
ket direktiver fra hovedkontoret om-
kring produktion, salg og bogføring. 
Disse instruktioner blev på samlefa-
brikken samlet i ringbind og internt 
betegnet Ford-Biblen. Fra USA iværk-
satte man inspektionsbesøg, hvor 
alt fra regnskaber til samlekvalitet 
blev kontrolleret, og der blev givet 
forslag til forbedringer, herunder til 
salgspolitik og forhandlerkontrakter.

James Harrington var ikke direktør 
længe. Allerede i april 1920 blev 
han forfremmet - godt hjulpet af de 
positive resultater opnået i det dan-
ske selskab - til ansvarlig for alle 
Fords europæiske aktiviteter. I Kø-
benhavn overtog George Carlson di-
rektørposten. 

Forhandlerne
Ford Motor Company A/S valgte ef-
ter sin etablering at ændre forhand-
lerstruktur. Det samme var tilfældet 
over hele Europa, hvor koncernen 
ønskede eksklusiv forhandling uden 
andre mærker blev promoveret. Bil-
mærket var dog eftertragtet at for-
handle, hvorfor der frem til 1924 
blev etableret aftale med omkring 
80 forhandlere og 140 værksteder 
om at være autoriserede repræsen-
tanter for Ford i Danmark.

F. Bülow & Co. fastholdt sin forhand-
ling i København, Aarhus og Oden-
se. Ford var landets mest solgte bil-

mærke, alligevel var det ikke uden 
udfordringer for den mangeårige 
forhandler at nå de fastsatte mål. I 
september 1920 tog F. Bülow & Co. 
kontakt til Ford Motor Company A/S 
for at blive løst fra en indgået afta-
le om, at skulle aftage 1.000 biler 
årligt, ligeligt opdelt på de enkelte 
måneder. F. Bülow & Co. havde nem-
lig vanskeligt ved at afsætte lige så 
mange af de åbne modeller om vin-
teren som om sommeren. 

Brevet fra Bülow var ganske direk-
te. Det hed her bl.a.: ”Da vi alt for 
ofte er udsat for, at Ford Motor Com-
pany uden tilstrækkeligt Hensyn til 
de her tilstedeværende Forhold, til 
vore Interesser og Henstillinger, be-
handler os paa en Maade, der maa 
virke krænkende paa et Firma, der 
som vort anspænder sig af yderste 
Evne for at varetage Ford Fabrika-
tets Interesser, og da vi har indsat 
ogsaa alle vore finansielle Kræfter 
paa samme Sag, saa vil De forstaa, 
at det er en Livsbetingelse for vort 
Firma at faa Klarhed paa, om den 
Fremgangsmaade (---) skal være Reg-
len i Fremtiden.”

Direktør Carlson fastholdt i sit svar 
at F. Bülow & Co. skulle aftage det 
aftalte antal køretøjer, som var en 
fast ordre til samlefabrikken. Forhol-
det mellem den tidligere importør og 
ledelsen i Ford Motor Company A/S 
var tydeligvis anspændt.

Det afholdt ikke F. Bülow & Co. fra 
at udvide. I marts 1921 kunne den 

københavnske bilvirksomhed indvie 
et nyt ”Automobil-Palads” i Toldbod-
gade (Esplanaden) med udstilling, 
værksted, lager, kontor og en under-
jordisk parkeringskælder til 100 bi-
ler. Der var ca. 250 medarbejdere til-
knyttet selskabet.

Motor skrev, at Ford-forhandlerens 
satsning var “en klog og fremsynet 
Politik. Fremtiden tilhører det lette, 
billige, praktiske Motorkøretøj og 
Motortraktorerne, der ogsaa er en 
af Firmaets Specialiteter, og der er 
ingen Tvivl om, at den Fremgang, 
der stadig har særpræget Firmaet F. 
Bülow & Co., til det nu staar i første 
Række af vore store, anerkendte, 
velfunderede Virksomheder indenfor 
Automobilbranchen, vil blive fortsat i 
de nye Omgivelser.” 

I 1921 var der 6.600 biler i ho-
vedstaden og 15.600 i provinsen. 
Det gik dog ikke kun fremad. Land-
mandsbanken krakkede i 1922 og 
førte andre dele af erhvervslivet 
med sig i faldet. Krisen blev dog 
kort, og blev efterfulgt af offentlige 
investeringer af vejnettet og infra-
struktur. Det skabte efterspørgsel af 
både privatbiler og erhvervskøretøjer 
op gennem 1920’erne.

Upåagtet F. Bülow & Co.’s udvidelse, 
anså Ford Motor Company A/S at 
der var basis for flere Ford-forhand-
lere i hovedstaden og engagerede i 
1921-22 yderligere tre københavn-
ske forhandlere – alle med salgsret 
til hele landet. 
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Scaniadam og Cyclone
I Veteran Tidende nr. 511 fortalte 
vi historien om Dansk Aktieselskab 
Scania-Vabis, der i 1921 blev fusio-
neret med Raadvaddams Fabriker til 
A/S Scania-Vabis & Raadvaddam. I 
efteråret 1921 blev selskabet anta-
get som Ford-forhandler med salgs-
afdeling i Farvergade 17, København 
K, og værksted ved de eksisterende 
lokaler på Lyøvej 20 på Frederiks-
berg. 

Her kunne Ford-ejerne få et ”Maane-
ds-Abonnement for Automobil-Efter-
syn.” Kundens bil blev herefter hver 
måned kontrolleret, renset, smurt, 
efterspændt og støvsuget, så ”alle i 

Konflikter
Forholdet mellem de tre københavn-
ske forhandlere gav anledning til 
konflikter. De beskyldte gensidigt 
hinanden for at underbyde priserne 
ved salg af biler og tilbehør. Direktør 
Carlson måtte i marts 1922 indkal-
de til forsoningsmøde og søgte at 
mægle mellem forhandlere. I et ef-
terfølgende brev anførte Carlson, at 
der på mødet var kommet konstruk-
tive forslag til samarbejde, mens for-
handlerne på andre områder havde 
opført sig som børn fremfor forret-
ningsmænd. Det ville grosserer Fritz. 
Bülow ikke have siddende på sig og 
i en svarskrivelse protesterede han 
kraftigt over, at han skulle have op-
ført sig som et barn. 

Ford Motor Company A/S bragte 
yderligere en forhandler på bane i 
hovedstaden.  I september 1922 
kunne A/S Trolle & Yde - Knud Trol-
le og Jens Yde - med forretning på 
Øster Farimagsgade 28, København 
Ø, meddele, at selskabet var blevet 
aut. Ford-forhandler. 

deres Vorden værende Fejl i Tide bli-
ver opdaget og kan afhjælpes” skrev 
Motor begejstret og fortsatte med at 
rose den nye Ford-forhandlers initia-
tiv: ”Det er glædeligt i disse Depres-
sionens Dage at se en Virksomhed, 
der udvider. Til den der har rustet 
sig, kommer de gode Tider først. Og 
de gode Tider vil og skal komme!” 

I januar 1922 blev A/S Cyclone – 
eller Nordisk Handels- & Ingeniør-
virksomhed Aktieselskabet Cyclo-
ne, som var selskabets reelle navn 
– antaget som Ford forhandler i Kø-
benhavn. Virksomheden var i 1915 
etableret af Harald Langkjær og 
Isidor Heimann. Der blev handlet 

med automobiler, motorplove og ma-
skiner fra salgslokaler på Axeltorv i 
København. 

Cyclone havde først agentur på de 
amerikanske Packard person- og 
lastbiler. I oktober 1920 blev sel-
skabet eneforhandler af Citroën. 
Da Cyclone blev forhandler af Ford 
realiserede selskabet sit restlager 
af Citroën-biler og reservedele. Det 
var tydeligvis ikke accepteret at an-
dre mærker sideløbende var på pro-
grammet.

Annonce fra Motor 1923.

Hos A/S Dansk Scania-Vabis & Raadvaddam 
byggede man mange forskellige karrosse-
rier på Ford-vogne, alt fra nyttekøretøjer til 
racerbiler.
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Københavnerbegivenhed
De fire københavnske forhandlere 
konkurrerede intensivt gennem an-
noncering i hovedstadens aviser og i 
fagblade som Motor, men de samar-
bejdede også om en række tiltag. 

Fra 5.-14. januar 1924 afholdt Ford 
Motor Company A/S i samarbejde 
med sine forhandlerne en stor ud-
stilling i Industribygningen, Køben-
havn. Foruden Fords standardmo-
deller fremviste de københavnske 
forhandlere her deres individuelle 
opbygninger af Ford vare- og lastbi-
ler, foruden udstilling af Lincoln-biler 
og Fordson traktorer. 

Ved udstillingen var en Ford Model T 
adskilt i dele og med priserne mon-
teret på hver enkelte del. ”Det er 
skrækkeligt at se hvor lidt Delene 
til en Fordvogn virkelig koster” skrev 
Politiken, der anså fremvisningen af 
de mange dele som en morsom idé. 
Publikum kunne i øvrigt deltage i en 
konkurrence om at vinde en ny Ford 
T, ved at gætte antallet af dele bilen 
bestod af.

Udstillingen blev en stor københav-
nerbegivenhed i den mørke vinter-
tid. Alene den 6. januar 1924 lagde 
6.000 gæster vejen forbi. 

På Ford-udstillingens sidste dag ske-
te der en betydelig ændring blandt 
forhandlerne. F. Bülow & Co. frem-
sendte en opsigelse af kontrakten 
med Ford Motor Company A/S og 
etablerede i stedet samarbejde med 
General Motors om salg af koncer-
nens mærker, først og fremmest 
Chevrolet. En beslutning der også 
hang sammen med at General Mo-
tors var blevet en stærk konkurrent 
til Ford. 

F. Bülow & Co.’s mærkeskifte gik 
bemærkelsesværdigt stille for sig, i 
form af manglende omtale i et bran-
cheblad som Motor, der jo havde 
alle de store bilmærker og deres kø-
benhavnske forhandlerne blandt an-
noncørerne. 

Annoncen for Ford-udstillingen i 1924 var 
tegnet af Sven Brasch og blev også lavet 
som plakat. Bemærk at alle 4 københavnske 
hovedforhandlere er med. Nedenfor et foto 
fra udstillingen (F. Bülow).
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Scaniadam stod tilbage
Under ledelse af Harald Langkjær 
forsøgte A/S Cyclone at få en stor 
eksport af Ford biler, Fordson trakto-
rer og danske plove op at stå til det 
nye Sovjetunionen i 1924, men sal-
get begrænsede sig til 150 trakto-
rer og 100 plove. Planen var ellers 
18.000 Ford-biler om året. Langkjær 
trak sig efterfølgende ud af A/S Cy-
clone og kastede sig over nye pro-
jekter, herunder import af Hanomag 
(se Veteran Tidende nr. 498). I 1928 
skiftede A/S Cyclone til forhand-
ling af Graham-Paige, inden sel-
skabet forsvandt i begyndelsen af 
1930’erne.

Efter Bülows skift til General Motors 
var A/S Trolle & Yde den største af 
de københavnske Ford-forhandlere, 
men selskabet valgte alligevel i sep-
tember 1926 at skifte til en af de 
andre store amerikanske bilkoncer-
ner, Willys-Overland Motor Company, 
som selskabet havde opnået en 
femårs kontrakt med. Alligevel var 
det lidt af en satsning Jens Yde og 

Kilder: 

T. Agdal (red.): Den danske motorbranche, 2. 
bind.

H. Bonin, Y. Lung og S. Tolliday (ed.): Ford 
1903-2003: The European History, Vol. 1-2.

E. J. Ipsen: Kongelig Dansk Automobil Klubs 
Historie gennem 25 Aar.

A. Nervø: Ti Aar bag Rattet. 1917.

F. Pedersen: Automobilet i hæren 1908-
1983.

J. D. Scheel: Berømte biler 

C. Thalbitzer: Ford Motor Company A/S gen-
nem 25 Aar.

M. Wilkens & F. Hill: American Business Abro-
ad – Ford on Six Continents.

N. A. Sørensen (red.): Det amerikanske for-
billede? Dansk erhvervsliv og USA, ca. 1920-
1970.

Bilhistorisk Tidsskrift, nr. 41/1974.

Motor, 1914 s. 217, 1921, s. 148 og nr. 
6/1922.

Politiken 15/1 1906, 11/3 1908, 24/11 
1916, 30/1 1917 og 6/1 1924.

Veteran Tidende, juni 2003.

Billedmateriale hovedsaligt fra DVKs arkiv og 
bibliotek, herunder arkivmateriale fra Bülow.

Knud Trolle kastede sig ud i, for Ford 
var så absolut det førende bilmær-
ke, uanset at Model T’s position var 
på retur. 

Tilbage stod A/S Scania-Vabis & 
Raadvaddam - senere Scaniadam 
- som hovedstadens store Ford-for-
handler. Ford Motor Company A/S 
supplerede i stedet med nye for-
handlere i København (bl.a. C. H. 
Christiansen, København S i 1925), 
på Frederiksberg (Simo i 1926, etab-
leret af Erik Sommers svigerfar) og 
i omegnskommunerne. Scaniadam 
var i årtier den største Ford-forhand-
ler i Storkøbenhavn. Den største 
konkurrent, Dana Ford (etableret i 
1957) blev overtaget i 1990. I 1999 
fusionerede Scaniadam med Grue 
& Co. og C.H. Christiansen. I 2004 
stod Scaniadam for ca. 25 procent 
af det samlede Ford-salg i landet. 
Scaniadam blev i 2005 solgt til 
svenske Bilia, der efter år med un-
derskud, i 2015 solgte sine danske 
bilforretninger til forskellige forhand-
lere.

Information om samlefabrikker

Til en bog om de danske bilsamlefabrikkers historie, 
der er under udarbejdelse, søger jeg kontakt til nogle af 
Veteran Tidendes læsere, der har arbejdet på en af de 
danske samlefabrikker – eller på anden vis ligger inde 
med viden, dokumentation eller foto-materialer. Kontakt 
gerne Erich Karsholt på erich@zarpkarsholt.dk eller 
2031 1416.

Eksempler på Trolle & Yde’s annoncer i 
Motor fra 1923 og 24. Kunstværker.
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Billeder af den stilfulde funkisbygning i forbindelse med Indu-
striens Hus, hvor Scaniadam havde Ford-forretning på Rådhus-
pladsen i København. Til højre annonceriingen af åbningen, fra 
Politiken 1934. Billedet derunder er fra 1949-50 – bilerne fik 
næppe private ejere! Det store foto nederst er fra 1965.

Brevpapir, 1941.
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Inspireret af Peter Berings hyggelige 
“BBB-artikler” (den seneste på side 
15 i sidste VT), følger her nogle ord 
om mine tidligste erindringer med fa-
miliens biler.

Jeg husker svagt at vi en gang kør-
te søndagstur i en flødefarvet Opel 
Olympia som min far havde lejet 
på den lokale Mobil-tank. Men i 
1960 fik han sin første bil: En Mor-
ris 1000 Combi, altså en bindings-
værksmodel med blændede si-

deruder bagi. Den havde han kun i 
knapt et år – den havde mange fejl i 
lakken og blev i 1961 erstattet af en 
ny Morris 1000 personbil, cremehvid 
med rødt indtræk og med smarte 
Lucas-tågelygter med gult glas!

Anskaffelsen af den bil var en fami-
liebegivenhed på højde med (eller 
måske i stedet for) den lillesøster vi 
aldrig fik – men året forinden havde 
jeg da fået en lillebror. Selv var jeg 
også blevet 4 år.

Af en redaktørs barndomsminder...

Morris’en blev også passet og ple-
jet som et barn og brugt flittigt,  
ikke mindst på vores mange ture til 
Småland. Og næsten hver weekend 
blev den vasket og pudset ude på 
villavejen og tørret grundigt af med 
et blødt vaskeskind, inden den blev 
parkeret i sit eget lille hus; garagen 
som blev købt til den og leveret pr. 
lastbil, og som havde kostet det me-
ste af min fars månedsløn.

Bilen havde det godt, ualmindelig 
godt. Jeg husker også at den på et 
tidspunkt fik en guldmotor. Og må-
ske fik den også svejset en enkelt 
lap i bunden. Min far havde bilen 
frem til 1969, hvor den blev udskif-
tet til en ny Morris 1000 Super, i 
den meget lækre farve: Snowberry 
White...

Det var de år, hvor der bare var op-
sving og folk fik bil. Det var stort, og 
der er ikke noget at sige til, at folk 
var hysterisk glade for bilerne – en 
ting, der få år forinden var helt uop-
nåeligt for de fleste mennesker og 
som jo gav status på villavejene. 

Med Mor og Far og lillebror på familiebesøg i 
Thy, 1964. Eders ydmyge ses til venstre.

Mit første kamera var et Ilford Sportina Rapid med 35mm-kassetter (ikke så fint som Peter 
Berings). Dette foto er scannet fra negativ nr. 1 på den allerførste film! Hermed er det doku-
menteret, hvordan en 10-årig så sin fars bil i 1967...

Vask og voks og masser af omsorg til 
den lille bil en solrig dag i marts. Far var 
reklametegner og brugte selvfølgelig de 
fineste mårhårspensler, når der blev prikket 
stenslag med lak fra en lille dåse. Fotos fra 
den samme film.

Tekst og foto: Jens MN.
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Snowberry blev handlet pr. telefon og hentet 
i Svendborg. Den gamle 61’er indgik i 
handelen og var reserveret til én af firmaets 
mekanikere. Han gik i total jubel, da han så 
den 8 år gamle bil, der faktisk så ud som ny.

Min første kørende bil, den røde Marina, her 
fotograferet, og nu med Nikon F, da den var 
11 år gammel i 1978. Den har sikkert været 
over gennemsnitsalderen – og den så heller 
ikke for godt ud ved anskaffelsen. Men lidt 
opspring var der da i den, med sort fartstribe 
og ægte Dunlop letmetalhjul.

Den fik selvfølgelig en større kosmetisk om-
gang med matsort maling på kølergitteret, 
lækre sidespejle og diverse fine gule lygter, 
så den blev næsten pæn.

Men under det smukke ydre måtte der mere 
alvor til: En ny brugt gearkasse, en ordentlig 
luns karrosseriplade i bunden og jævnlige 
oppumpninger af hydrolastic’en, bare for 
at nævne et par ting. Til gengæld kørte 
bilen ualmindeligt godt, også bedre end den 
baghjulstrukne Marina min far i mellemtiden 
havde købt. Men i 1979 var det slut. De blev 
vist sjældent ældre dengang.

Onkel Svends Citroën 11 Sport var oftest i stykker, men den var jo også 12-14 år gammel. 
Efter et par år blev den skiftet ud til en helt ny lyseblå Saab 96. Foto fra familiealbum.

Jeg husker præcist alle bilerne på 
vores lille blinde vej i Bagsværd. Vo-
res nabo købte også en sort Mor-
ris 1000 kort efter min fars. Efter et 
par år var naboen blevet en smu-
le mere velhavende, så han tog et 
skridt “op” (iflg. fruen) og skiftede 
den ud med en rød Volvo Amazon 
med 4 døre. Det tog heldigvis ikke 
min fars glæde fra den lille Morris.

Min farbror Svend havde et lidt mere 
praktisk forhold til det at have bil. 
Han købte brugt og var ikke så hid-
sig med at holde lakken ren. Allige-
vel havde jeg den dybeste respekt 
for hans bil: En Citroën 11 Sport, 
mørkerød, men falmet så den visse 
steder næsten var hudfarvet, garne-
ret med store plamager af pensel-
malet Corrostabil. Men det var en 
rigtig bil, og motoren var jo dobbelt 
så stor som i min fars Morris. Jeg 
husker stadig Onkel Svends Citroën 
fuldstændig klart – herunder lugten 
indeni, som var en blanding af to-
bak, varm motorolie og uldstof...

Jeg blev en smule chokeret, da jeg 
en gang i 80’erne spurgte Onkel 
Svend til Citroën’en: Det viste sig at 
være en 11 Sport fra 1947, og han 
havde den i årene 1959-61. At jeg 
husker den så tydeligt kan kun for-
klares ved dét at biler var så stort – 
og at jeg var i en modtagelig alder, 
hvor rigtige mænd som min far og 
Onkel Svend var rollemodeller. Han 
solgte Citroën’en da jeg var 4 år!

Senere, i min glade ungdom, var jeg 
pænt ligeglad med biler og ville hel-
lere spille guitar. Men jeg elskede 
at køre, og fik selv bil da jeg var om-
kring 20 år i 1977. Det var en (træt) 
Morris Marina 1100 fra 1967, som 
lige kunne holde et år til. Forinden 
havde jeg godtnok forsøgt mig med 

en rød Mascot fra 1965, men 500 
kr. var simpelthen for lidt; det ene-
ste der kom ud af den, var en varig 
misfarvning af betonfliserne i ind-
kørslen. Den blev heller ikke fotogra-
feret.

Først noget senere fik jeg et irrati-
onelt og mere følelsespræget (og 
dermed langt mere fornuftigt) for-
hold til biler, og købte mig et projekt 
i form af en Citroën 11 Sport, som 
jeg aldrig fik ud at køre. Men det er 
en helt anden historie, som stop-

per her, for ellers kommer den til at 
handle om alt, alt for mange biler.

Man kan mene at jeg fik påført “ska-
den” som meget lille. Men jeg kla-
ger ikke! Unge idag har generelt et 
rent praktisk forhold til biler, som en-
hver anden brugsgenstand. Det kan 
jo være sundt nok. Men måske lidt 
kedeligt. Lyst! Et herligt ord, for hvad 
skal man med rationelle argumenter 
for at gøre dét man gør, hvis man bli-
ver glad af det! Intet er vigtigere end 
at have det sjovt. Helt uden grund.
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Selvom det kunne se sådan ud, har 
vi ikke pt. planer om at fortsætte 
vores 1968-serie fra sidste år med 
69’erne. Der er op til flere andre ju-
bilæer der skal markeres i år.

Men netop Ford Capri fylder nu 50, 
hvis man lige ser bort fra at nav-
net også blev brugt til nogle af Ford 
Consul-modellerne i begyndelsen 
af 60’erne. Her skal det handle om 
den første generation, Mark I, som 
var i produktion i perioden 1969-74. 
Det var en bil som vakte en del op-
mærksomhed herhjemme, og som 
også opnåede at få titlen som Årets 
Bil i Danmark (ikke at forveksle med 
den Europæiske pris) i 1969.

Meningerne om Capri var delte. Tek-
nisk var det en enkel og traditionel 
bil, som nogen opfattede som et lidt 
tomt modelune, hvor det vigtigste 
var udseendet, uanset det grund-
læggende. Andre faldt pladask for 
det vellykkede karrosseri og bilens 
koncept, som placerede den et sted 
i grænselandet mellem en hverdags-
bil og en sportsvogn. 

Netop når man snakker om koncep-
tet, er det værd at bemærke at Ford 
i USA havde en meget stor succes 
med Mustang – og at Capri kan ses 
som en europæisk udgave af sam-
me koncept: en sportslig personbil, 
hvis pris kunne holdes på et fornuf-

1969Capri
tigt niveau, bl.a. ved at bruge kom-
ponenter fra Fords øvrige modeller.

Prøvekørslerne
Tage Schmidt behøver vist efterhån-
den ingen nærmere præsentation 
her i Veteran Tidende. Som motor-
skribent for Jyllands-Posten testede 
han adskillige af de mange Capri-va-
rianter, faktisk alle de modeller, der 
kom på markedet i Danmark. Fæl-
les for alle prøvekørslerne er, at 
han ikke gjorde sig til smagsdom-
mer, men bestræbte sig på at give 
en saglig vurdering af bilens evner: 
Anvendelighed i forhold til behov og 
pris – samt især hvordan og hvor 
godt bilen faktisk kørte. 

Den tyske 125 hk 2300 GT udgave af Capri i hurtigt sving på Hockenheimbanen 
på testdag for bilpressen under Frankfurt-udstillingen 1969.  
Foto: Tage Schmidt.
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Capri model-historien kort
Capri var en af periodens mest suc-
cesrige europæiske Ford-modeller. 
Af de første Mark I-udgaver, der pro-
duceredes i 1969-1974, blev solgt 
sammenlagt 1,2 million. 

Capri blev bygget i England, Tyskland 
og Belgien med forskellige motor-
programmer, men kun de engelske 
versioner kom til Danmark, i første 
omgang i udgaverne 1300, 1600 
og 1600 GT, senere også 2000 GT 
og 3000 GT – og i 1972 en facelif-
tet 1600 med ny hjulophængning for 
større komfort, større lygter og an-
dre sæder.

Tage Schmidt har endnu en gang 
stillet sine tekster og billeder til rå-
dighed for VT, hvorfor vi skylder ham 
stor tak! På de følgende sider kan 
vi derfor både læse om lanceringen 
i januar 1969, der fandt sted på Cy-
pern samt uddrag fra ikke mindre 
end 5 prøvekørselsrapporter, som 
alle blev bragt i Jyllands-Posten mel-
lem 1969 og 1972. Tilsammen giver 
de et meget nuanceret billede, vel at 
mærke set med samtidens øjne, af 
de store forskelle på Capri-modeller-
ne fra begyndelsen. Tager man Capri 
II (Mark II og III) med, er forskellene 
endnu større, men det er en anden 
historie...

1300 og 1600 havde stort set ens 
standardudstyr, og 1600 GT og 
3000 GT var mere righoldigt udstyret 
med blandt andet omdrejningstæller, 
voltmeter og olietryksmåler. 

I 1974 afløstes Mark I af Mark II 
(også kendt som Capri II) med et 
meget anderledes karrosseri med 
hatchback-bagluge og et lidt andet 
motorprogram. Forpartiet var kortere 
og kabinen større.

Den efterfølgende Mark III, der var i 
produktion 1978-1986, var i det sto-
re hele blot en opdateret Mark II. 

På Earls Court biludstillingen i London 1969 vistes en Capri cabriolet bygget i lille special-serie. Fælgene er Minilite af magnesium.  
Fotos: Tage Schmidt.

I denne brochure fra februar 1969 ses motorudvalget på det danske marked. 
Sammen med udstyrspakkerne L, X og R gav det mange kombinationsmulighe-
der. Senere fulgte endnu flere, og i øvrigt var der utallige muligheder med  
ekstraudstyr. DVKs bibliotek.

-jmn -T.S.
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Capri på Cypern
Jeg har fornøjelige erindringer om 
mine sammenlagt 480 kilometer 
bag rattene i Ford Capri 1600, 1600 
GT og 2000 GT i to januar-dage i 69 
på en vildt udfordrende variation af 
mere eller mindre øde veje på mid-
delhavsøen Cypern før lanceringen.

Den første dag foregik det meste af 
kørslen i bjerge op til 2000 meters 
højde, hvor vejene var glatte af våd 
tøsne. Anden dags rute omfattede 
både bjergveje af Alpe-rally type med 
stærkt ujævne og hullede grusbe-
lægninger og lange, lige stræk med 
gode belægninger, som tillod kørsel 

med tophastighed. Så der var god 
lejlighed til på alle måder at udfor-
ske bilernes køreegenskaber til det 
yderste. 

Capri mere sportsvogn  
end Mustang
Det blev til følgende konklusion af 
mine første indtryk af Capri under 

1969 Januar
Pre-lancering på Cypern

Capri 1600, 1600 GT og 2000 GT

Her skriver Tage Schmidt om sine 
første indtryk af bilen – suppleret 
med senere kommentarer, der 
også kan læses som introduktion 
til de følgende prøvekørsler.

overskriften “Bil for både ungkarle 
og familiefædre” i Jyllands-Posten 
den 24. januar 1969:

“Fords europæiske Mustang lever 
op til sit udseende med køreegen-
skaber, der er de hidtil bedste i en 
masseproduceret Ford og harmone-
rer med koncernens rally- og racer-
sportsindsats med et sporty image. 

Den første prøvekørsel af Capri på Cypern omfattede bjergveje op over snegrænsen til 2000 
meters højde og stræk af Alpe-rally type. Se også bladets forside.
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Der er langt mere sportsvogn i Capri 
end i Mustang, der egentlig kun har 
dannet idémæssigt forbillede for ud-
seendet. Den er også bemærkelses-
værdigt velkørende i sammenligning 
med alle andre vogne på markedet.”

Hvad jeg ikke vidste dengang, og 
hvad der først blev offentliggjort lang 
tid senere, er at Capri-karrosseriet 
var tegnet af et medlem af designer-
gruppen bag Ford Mustang, Philip 
T. Clark, som også fandt på navnet 
Mustang og tegnede Mustang-em-
blemet. Senere var han med til at 
skabe racervognen GT40.

 

Capri er faktisk ikke så fastback som 
tilsyneladende set fra siden. Bagruden er 
forsænket lidt mere stejlt mellem panelerne 
bag sideruderne. Fælgene er standardtypen 
på grundmodellerne.

Capri i profil under et stop hos de danske soldater, der var stationeret på Cypern som en del 
af den fredsbevarende UNstyrke under den græsk-tyrkiske konflikt i 1960erne.

En svensk biljournalist og sportskører kom 
til at fortryde at have overladt rattet til en 
mindre erfaren kollega, som kom for hurtigt 
ned ad en stejl bakke til at bremse før et 
sving. De endte langt nede i en kløft (kig 
efter en rød klat i nederste venstre hjørne af 
billedet af kløften). Begge slap heldigt med 
knubs. Fotos: Tage Schmidt.

Senere indtryk mindre entydige 
Mine første indtryk af Capri på Cy-
pern før lanceringen skal læses med 
det forbehold, at alle prøvebilerne 
var delvis håndgjorte 0-serie eksem-
plarer og altså noget i retning af pro-
totyper, der kan have haft skarpere 
køreegenskaber end de serieprodu-
cerede biler, som kom på markedet. 

Derfor vil jeg lægge større vægt på 
mine senere indtryk af serieprodu-
cerede Capri’er på de sædvanlige 
hjemlige stræk, hvor jeg prøvekørte 
alle de udgaver, som solgtes her-
hjemme op til 1973. Der viste sig at 
være forskel på dem ikke blot i mo-
torydeevne, men også i køreegen-
skaber. Den faceliftede 1600, der 
kom på markedet i 1972 med ny 
Taunus/Cortina motor med overlig-
gende knastaksel, skuffede ligefrem 
med en sjasket affjedring. 
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1300 med Escort motor var ikke til 
rådighed for prøvekørsel på Cypern. 
Jeg ventede derfor, at den ville vise 
sig at virke håbløst underforsynet 
med motor, men jeg blev meget over-
rasket. 

Ser man bort fra, at motorydeev-
nen ikke lever op til udseendet, fø-
les 1300 slet ikke uharmonisk, og 
direkte langsom er den heller ikke. 
Fabrikken opgiver selv 0-100 km/t 
til 19,0 sekund og tophastigheden 
til 138 km/t samstemmende med 
mine egne erfaringer. 

1600 GT er betydeligt hurtigere med 
0-100 km/t på 13 sekunder og top-
hastighed 160.

1600 GT virker i realiteten ikke stort 
mere afslappet end 1300 ved høje 
hastigheder, selv om gearingsfor-
skellen ikke er ubetydelig. 1600 GT 
lyder blot lidt mere sportsbetonet.

1600 GT løber villigst op i høje om-
drejningstal, men 1300 gør det også 
godt. Ventilerne i 1300 begyndte for 
eksempel først at protestere ved ca. 
66 km/t i andet gear, svarende til 
6000 o/m. 1600 GT kan man tage 
op på 6500 uden at høre nogen 
protest, men grænsen sættes med 
rødt felt på omdrejningstælleren ved 
6000 o/m. 

Bortset fra motoren er 1600 GT 
også bedst rustet til hurtige over-
halinger i lavt gear med sin særlige 
sportsgearkasse med forholdsvis 

høje og tæt aftrappede lave gear.

Lille forskel på opførslen i sving 
Forskellen på de to Capri-udgavers 
opførsel ved forceret kørsel i sving 
er så lille, at man skal være erfaren 
i kørsel på skridgrænsen for at for-
nemme den. Men den er der, selv 
om begge vogne i grunden opfører 
sig lige forbilledligt, hvad sikkerhe-
den angår. 

Med gas på gennem svingene kan 
forskellen i motorkraft have en vis 
betydning, men forskellen i fælg-
bredde gør sig også gældende. 
1600 GT virker lidt mere skridsik-
ker og bedre kontrollabel med mere 
neutral styring på skridgrænsen end 
1300. Den holder som regel bag-
enden fint på plads, mens 1300 er 
mere tilbøjelig til at slippe taget i ve-
jen først med baghjulene. Dækmon-
teringen kan også have indflydelse 
med Dunlop SP 68 på 1300 og Goo-
dyear G 800 på 1600 GT, men næp-
pe nævneværdigt, da begge var af 
radialtype med samme dimension, 
165-13.

1600 GT mest harmonisk  
af alle udgaver
På Cypern kørte jeg også den al-
mindelige 1600 og 2000 GT, og jeg 
fandt 1600 GT mest harmonisk af 
alle udgaverne. Denne opfattelse 
står stadig ved magt. 1600 GT kan 
med fuld føje godtages som en re-

gulær sportsvogn. Alle Capri’erne 
har betydeligt bedre køreegenskaber 
end de fleste billige, åbne to-perso-
ners sportsvogne, og de kommer 
særlig fint til deres ret med 1,6 liter 
GT motoren.

Generelt konstateredes i øvrigt: Me-
get vellykket, traditionel affjedring 
med god sikring af vejkontakt, mini-
mal krængning og behagelig komfort 
trods meget korte fjederbevægelser. 
Dårligt udsyn og overblik bagud. Et 
præcist, hurtigt gearskifte, som dog 
kunne binde lidt i GT’en. God frihed 
for karrosseriresonans. 

Om 1600 GT er merprisen værd: 
Kort svaret vil de fleste utvivlsomt 
finde deres rent konkrete behov 
dækket af en fuldstændig standard-
mæssig Capri 1300.

Om prisernes fordelagtighed kan dis-
kuteres. Ser man bort fra udseen-
det, der simpelthen er databehand-
lingsmaskinens svar på en bredt 
anlagt markedsundersøgelse, står 
man tilbage med forholdsvis ringe 
plads, herunder et miserabelt baga-
gerum, gode og sikre men dog ikke 
særligt exceptionelle køreegenska-
ber og temmelig almindelig motory-
deevne, som nemt falder igennem, 
hvis man sammenligner med andre 
vogne af lignende grundkonstrukti-
on. Fiat 124 Special er for eksem-
pel hurtigere end 1600 GT og koster 
ikke mere end 1300.

1969 April
Prøvekørsel i uddrag

Capri 1300, 1600 GT

De første Capri-modeller som 
Tage Schmidt fik lejlighed til at 
prøvekøre på de sædvanlige 
hjemlige prøvestræk, var 1300 
standard og 1600 GT. Han havde 
dem til rådighed samtidig, så de 
kunne sammenlignes direkte. 

Ford Capri på hjemmebane:

1300 med Escort-motor overrasker - 1600 GT er en regulær sportsvogn
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1969 Juli
Prøvekørsel i uddrag

Capri 2000 GT

Kort tid efter at jeg havde haft Ford 
2000 GT til prøvekørsel herhjemme – 
og før rapporten nåede at blive trykt 
den 30. juli 1969 – blev produktio-
nen indstillet i nogle måneder under 
henvisning til uspecificerede tekniske 
vanskeligheder. Det rejste spørgsmå-
let, om den var værd at vente på, og 
dermed blev prøvekørselsrapportens 
hovedindhold følgende sammenlig-
ning af 2000 GT og 1600 GT. 
 
Umiddelbart kan det se besnærende 
ud at få en 2-liter V4 motor uden at 
betale ret meget mere end for 1,6-li-
ter 1600 GT versionen med række-
motor. Men de reelle fordele er dels 
få, dels tvivlsomme, og der følger 
også ulemper med. Med forbehold 
over for eventuelle svingninger i pro-
duktionsstandarden, som kan have 
spillet mig en særlig god 1600 GT 
og en mindre heldig 2000 GT i hæn-
de, er der for mig ingen tvivl.

Jeg ville vælge 1600 GT, selv om 
prisforholdet var omvendt. Den kø-
rer efter min mening bedre, og jeg er 
ikke ene om denne opfattelse. Den 
deltes af så godt som alle de dan-
ske og udenlandske kolleger, som 
sammen med mig prøvede samtlige 
engelske Capri-modeller på Cypern 
i vinter. 

1600 GT har bedre  
egenskaber i sving
Forskellen i køreegenskaber ligger 
til dels i det mere subtile, som ho-
vedsagelig kommer til udtryk under 

forceret kørsel, og som er vanskeligt 
definérligt med det fattige danske 
ordforråd for den slags forhold.

Englænderne udtrykker det kort ved 
at sige, at 1600 GT har den bedste 
handling. Det lader sig ikke oversæt-
te lige så kort, men betyder noget i 
retning af kombineret manøvrebar-
hed og føling. 1600 GT forekom-
mer med andre ord at reagere mest 
spontant og levende på rattet og er 
lettere at holde styr på under eks-
treme betingelser. Forklaringen er 
nærliggende, når man husker, at V4 
motoren vejer mere end 1600 GT’s 
mindre rækkemotor.

Det skal for god ordens skyld be-
mærkes, at de fleste af mine erfa-
ringer med 1600 GT stammer fra 
eksemplarer med 5 tommer brede 
fælge, mens det sidste 2000 GT 
eksemplar blot havde 4½ tomme 
standardfælge. Men jeg prøvede dog 
også en 2000 GT på brede fælge på 
Cypern.

1600 GT er mere  
komfortabelt affjedret
Ifølge oplysningerne ved introduktio-
nen skulle der ikke være anden for-
skel på Capri-versionernes affjedring 
end lidt stivere fjedre foran på 2000 
GT til opvejning af den tungere mo-
tor. Men faktisk forekom 2000 GT 
mindre komfortabelt affjedret end 
1600 Automatic, som jeg prøvede 
umiddelbart før, især på grund af 
uroligere opførsel fra den stive bag- 

aksel på småbølgede belægninger.

Hovedindtrykket af affjedringen blev, 
at den som regel er behagelig, men 
ikke over gennemsnittet, og at den 
forringes forholdsvis stærkt af dår-
lig vej.    

2000 GT har ingen  
afgørende fartfordele
Den afgørende fordel ved 2000 GT 
skulle ligge i en større, kraftigere 
motor. Fabrikken opgiver dens acce-
lerationstid for 0-100 km/t til 11,3 
sek. mod 13,0 for 1600 GT og top-
hastigheden til 171 km/t mod 160.

Men mine egne accelerationsmå-
linger for 0-400 meter gav nøjagtig 
samme resultat som for 1600 GT. 
Tophastigheden har jeg ikke målt, 
men på det hastighedsniveau, her 
er tale om, er marchhastigheden 
af større betydning, og i den hen-
seende er man praktisk taget lige 
så godt dækket ind med 1600 GT. 
Ifølge foreliggende, pålidelige måle-
resultater går 1600 GT virkelig de 
lovede 160 km/t, og de svarer til 
5500 o/m for 1600 GT og 5200 for 
2000 GT (2000 GT motoren har mu-
liggjort en højere totalgearing, der 
giver 30,9 km/t ved 1000 o/m i 4. 
gear mod 28,8 for 1600 GT).

Der findes ikke nogen almindelig 
2000 i Capri programmet, og man 
kan mistænke GT’et for blot at skul-
le dække over, at motoren larmer råt 
under acceleration og aldrig er helt 
ude af lydbilledet.

Capri 2000 GT ikke overbevisende

Brochurebilleder 1970 (DVK)
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Med Capri 3000 GT gør Ford effek-
tivt alle sportsmærker i prisklassen 
til skamme, hvad acceleration og 
tophastighed angår. Ingen anden bil 
til prisen – 41.465 kr. standard plus 
3405 kr. for komplet udstyr – kan 
følge den på lige vej. Noget af for-
klaringen på, at det overhovedet la-
der sig gøre at få så megen råstyrke 
for pengene, ligger i, at 3000 GT er 
stykket sammen af et masseprodu-
ceret fælles-karrosseri og motor og 
dele fra andre modeller.

Det er nærliggende at mistænke Zo-
diac V6 motoren for at være for tung 
til Capri-karrosseriet. Men Capri er 
fra første færd konstrueret med sig-
te på en stor motor, og 3000 GT er 
i virkeligheden stort set lige så godt 
i balance som 1600 GT, der normalt 
anses for at være den mest vellyk-
kede af Capri’erne. 

Men selv om her således ikke er 
tale om noget misfoster, skal det 
dog straks bemærkes, at fuldblod 

er det heller ikke. Selv om 3000 GT 
accelererer hurtigere end den 50 
procent dyrere Alfa Romeo 1750 GT 
Veloce, tåler den for eksempel som 
helhed ikke sammenligning med det-
te højt forædlede produkt af genera-
tioners sportsvogn-knowhow.

Capri 3000 GT er en ret almindelig 
bil, som hovedsagelig udmærker sig 
ved masser af kraft. Men den er alt-
så også en god snes tusinde kroner 
billigere.

Jeg kunne ikke komme ned på det 
engelske bilugeblad The Motors 
16,9 sek. for 0-400 meter med to 
personer i vognen. Men det skyld-
tes formodentlig, at jeg havde store 
problemer med hjulspin. The Motors 
eksemplar var korrekt monteret med 
Goodyear 185/70 HR 13 radialdæk. 
Men på mit sad 175 HR 13 Miche-
lin XAS dæk med væsentligt mindre 
trædeflader, som må formodes at 
give mere hjulspin ved hurtig igang-
sætning. Med et bedre afsæt ville 

jeg utvivlsomt være kommet ned på 
16,6-16,7 sek. for 0-400 meter med 
én person.  

Skal køres varsomt på våd vej
Det kneb i det hele taget lidt med at 
få de mange kræfter overført til ve-
jen. I vådt føre skulle der fares med 
lempe i svingene, da det var mu-
ligt at provokere hjulspin og dermed 
baghjulsudskridning i tredie gear ved 
at give for megen gas midt i ikke 
særligt snævre sving. Det antyder, 

1970 Juli
Prøvekørsel Capri 3000 GT

Capri 3000 GT - almindelig bil med en masse kræfter

Udvendig kendes 3000 GT fra de andre 
engelske Capri’er på dobbelte udstødnings-
rør og en forhøjning på motorhjelmen, der 
giver plads til den større Zodiac motor. Det 
samme gælder den tyske 2300 GT. Prøveek-
semplaret havde det komplette XLR-udstyr, 
der omfatter 5 tommer brede sportsfælge 
(4½ tomme er standard), læderbetrukket 
sportsrat, tågelygte og fjernprojektør med 
halogenpærer.

Specielt for GT-udgaverne er blandt andet 
forkromede pedalkanter. Det læderbetrukne 
rat er ekstraudstyr. Fotos: Tage Schmidt.
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at Capri 3000 GT nok kan være pro-
blematisk i glat vinterføre.

Bortset fra ved overdreven gasgiv-
ning er vejgrebet så godt, at der skal 
stor tværkraft – populært kaldet 
centrifugalkraft – i svingene til at nå 
op på skridgrænsen. Desuden for-
holder 3000 GT sig normalt pænt 
neutralt, så for- og baghjul begyn-
der at skride praktisk taget samti-
dig. Man kan blot forholdsvis let gri-
be forstyrrende ind i vognens egen 
gode balance ved at træde for me-
get på speederen.

Hård kørsel i lange sving, hvor vog-
nen holdes længe i krængning, af-
slører mere end noget andet, at 
3000 GT ikke er en fuldblods sports-
vogn trods udseendet og de mange 
hestekræfter. Den virker da for blød 
til kørsel med fuld kontrol.  

Affjedringen mangelfuld 
Affjedringen er i det hele taget et lidt 
svagt punkt. Der er tilstræbt samme 
virkning som i udgaverne med min-
dre motor ved hjælp af modificerede 
fjedre og støddæmpere, men 3000 
GT føles alligevel mindre harmonisk. 

Det viser sig i dårlig kørselskom-
fort ved lave og moderate hastighe-
der på ujævn vej. 3000 GT begynder 
først at glatte ujævnhederne ud ved 
store hastigheder, dog uden at en 
tendens til niksvingning og rokkebe-
vægelser elimineres. Kørsel er med 
andre ord altid mere eller mindre 
urolig uden for god, jævn vej. Des-
uden mærkes den stive bagaksel i 
ujævne sving, hvor bagvognen kan 
hoppe noget.

Retningsstabiliteten påvirkes også 
af ujævn vej. Desuden må man i 
blæst korrigere noget for sidevinds-
følsomhed. Ingen af delene er dog 
af en størrelse, som gør vognen lige-
frem vanskelig at køre.

Selve styretøjet virker ret let uden at 
være særlig indirekte, bortset fra en 
vis svaghed omkring midterstilling. 
Langsomme parkeringsmanøvrer er 
dog på kanten til at overstige pige-
kræfter. Men rattet er også meget lil-
le, hvilket er en behagelighed under 
normal kørsel. Styretøjet er mindre 
direkte end i de andre Capri’er, og 
vendediameteren mellem kantsten 
10 1/3 meter mod 9 3/4.

Skønt styretøjet er af tandstangtype, 
har man dårlig føling med forhjulene, 
hvilket måske vil medvirke til at gøre 
det vanskeligt at kontrollere de man-
ge kræfter i glat føre. 

GT’et stort set berettiget
Capri 3000 GT kan altså ikke kaldes 
en sportsvogn. Men er GT’et beretti-
get? I det store hele, ja. Det er virke-
lig muligt at holde store rejsehastig-
heder i bekvemmelighed.

Fabrikkens tophastighedstal på 183 
km/t er ikke overdrevet, og moto-
rens maksimale hk-ydelse ved 4750 
o/m svarer til små 160 km/t. 170 
km/t kan formodentlig holdes dagen 
lang uden overbelastning af maski-
neriet.

Motoren høres næsten kun på ven-
tilatoren, der til gengæld suser me-
get påtrængende ved store omdrej-
ningstal og giver vognen en kedelig 
motorlyd både ved hurtig kørsel og 
acceleration højt op i gearene. Ved 
tophastighed ligger motorstøjen på 
samme niveau som vindstøjen, der 
nærmest er gennemsnitlig. 
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En køleventilator med automatisk 
frakobling under normale driftsfor-
hold kunne gøre underværker her, og 
et elektrisk overgear eller et femte 
gear ville give bedre motorudbytte til 
hurtig langdistancekørsel.

Bortset fra en meget dyb, svingende 
resonanslyd, som næsten kun hø-
res ved cirka 3500 o/m i 3. gear, er 
3000 GT normalt bemærkelsesvær-
dig fri for karrosseriresonans, hvilket 
nok hovedsagelig skyldes en speciel 
kardankonstruktion. 

Gennemsnitlig kontaktindretning
Ventilationsanlægget af gennem-
strømningstype hører ikke til de 
mest effektive, og i almindelig dansk 
sommervarme var det nødvendigt at 
have blæseren gående for fuld kraft, 
hvor den bidrog stærkt til det sam-
lede støjniveau, selv ved tophastig-
hed. 

Kontaktindretningen er gennemsnit-
lig. Det kniber at nå alle kontakter 
fra sikkerhedsselen, og viskerne kan 
kun aktiveres med en kontakt på in-
strumentpanelet, mens vaskeran-
lægget betjenes med en fodpumpe.

Ved vurdering af komforten var det 
nødvendigt at abstrahere fra en me-
get kraftig hjulubalance, som jeg 
forgæves søgte at få fjernet på en 
almindelig stationær afbalancering-
maskine. Denne ubalance var mulig-
vis skyld i, at også bremeevnen kun 
lod sig bedømme med forbehold, da 
der kunne optræde en vis rusken 
fra forhjulene under bremsning. Ret-
ningsstabiliteten under bremsning 
lige ud var god, men ikke dadelfri. 
Det var nødvendigt at slække på pe-
daltrykket for at undgå bagvogns-
udskridning. Derimod opførte 3000 
GT sig særdeles tilgivende over for 
bremsning i sving.

Bundgearskiftet er godt uden at 
høre til de bedste. Det virker præ-
cist, men hverken hurtigt eller let.

Trinene mellem udvekslingsforholde-
ne er lange med et lavt første gear 
og særlig stort spring mellem andet 
og tredje gear. Da motoren er smidig 
og kraftfuld, betyder det ikke meget i 
praksis, men det er i hvert fald ikke 

sporty. Gearkassen er i øvrigt fra 
Zephyr.

Ved 1000 o/m er hastigheden 10,5 
km/t i 1. gear, 15 i 2., 23,6 i 3. og 
33,3 i 4. med original dækmonte-
ring. Omdrejningstælleren har rødt 
felt ved 5800 o/m, og den hæsblæ-
sende lyd fra køleventilatoren frister 
ikke just til at gå højere. 

Faktisk kun 2-personers
Til rejsebrug må 3000 GT regnes 
som 2-personers, da man må ind-
drage bagsædet til bagageplads, 
hvis man skal have meget med. Ba-
gagerummet er i forvejen lille og 
indskrænkes yderligere af en ekstra 
stor benzintank på 61 liter, som til 
gengæld giver en uformindsket akti-
onsradius – 450-500 km – trods det 
større benzinforbrug (gennemsnitlig 
7-8½ km pr. liter).

Det er faktisk forkert af Ford at udgi-
ve Capri for en regulær 4-personers 
vogn. Forsædet kan ikke komme 
langt nok bagud til at give ordentlig 
benplads til høje bilister, og allige-
vel er der dårlig benplads bagi, når 
forsæderne er skubbet helt tilbage. 
Desuden er udsynet fra bagsædet 
dårligt for voksne.

Ford ville se sandheden bedre l øj-
nene ved 1) at lave indretningen om, 
så også langbenede kan trives i fø-
rersædet, 2) at sælge Capri som en 
voksen 2-personers med fin plads til 
børn eller bagage i bagsædet.

DATA:
Motor foran. Træk på baghjul. 128 net-
to-hk eller 144 brutto-hk ved 4750 o/m. 
Største drejningsmoment 24 DIN-kgm 
ved 3000 o/m. Vekselstrømgenerator. 
Skruefjedre foran, langsliggende blad-
fjedre bagi, skivebremser foran, tromle-
bremser bagi, servo. 5 tommer brede 
fælge. Længde 4303 mm, bredde 1646. 
Køreklar egenvægt 1079 kg ifølge fa-
brikken.

Acceleration 0-400 meter:

Ford Capri 3000 GT 16,9 sek.

BMW 2002 17,8 sek.

Ford Capri 2000 GT 18,0 sek. 

Vauxhall Ventora 18,0 sek.

Fiat 124 Sport 1400 coupé 18,1 sek.

Volvo 142 S 18,5 sek. 

Sunbeam Rapier 19,0 sek.

Ifølge Morgenavisen Jyllands-Postens 
egne målinger med én mand i vognen. 
Volvo-tallet er skønnet ud fra måling på 
18,7 sek. i vådt føre med hjulspin. Se 
også teksten.

Tophastighed:

Ford Capri 3000 GT 183 km/t

Ford Capri 2000 GT 171 km/t

BMW 2002 170 km/t

Fiat 124 Sport 1400 coupé 170 km/t

Vauxhall Ventora 169 km/t

Sunbeam Rapier 164 km/t

Ifølge fabrikkerne. Volvo opgiver ikke top-
hastighed (men anslås af schweiziske 
Automobil Revue til højst 165 km/t).

Det, der ligner to luftindtag foran baghjule-
ne, fandtes på alle Caprier, og var påklistret 
pynt. Der er ingen luftåbning bag ribberne!
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To år efter at Capri kom på markedet 
i Danmark, havde der tegnet sig et 
klart billede af, at det danske publi-
kum overvejende foretrak den almin-
delige Capri 1600. 

Det var en af to grunde til, at Jyl-
lands-Posten bragte en prøvekørsels-
rapport om 1600 i juni 1971, selv 
om denne udgave var dækket i tidli-
gere prøvekørselsrapporter. Den an-
den grund var, at Ford hævdede, at 
kvaliteten var blevet forbedret mærk-
bart på de engelskbyggede Capri’er, 
som hidtil havde haft et noget blak-
ket ry uden, at det derfor var blevet 
muligt at importere tyske Capri’er.

Jeg prøvede den med det såkaldte XL 
ekstraudstyr, der omfattede forskel-
ligt ind- og udvendigt pynt, indstilleli-
ge forsæderyglæn, mageligt udformet 
bagsæde og diverse nyttige detaljer 
som vippe-bagspejl og kontrollampe 
for håndbremse. XL- udstyret hævede 
prisen fra 30.915 til 33.430 kr. 

Meget bedre klargøring
Det følgende er uddrag af, hvad jeg 
skrev om kvaliteten, og min vurde-
ring af 1600 sammenholdt med, 
hvad der fandtes på markedet til 
samme pris:

Hvor meget kvaliteten virkelig er for-
bedret, tør jeg ikke udtale mig om 

efter kun godt 500 kilometers be-
kendtskab med et enkelt eksemplar. 
Jeg kan blot rapportere, at prøvebi-
len i hvert fald virkede meget bedre 
klargjort end nogen tidligere Capri, 
jeg har haft i hænde. Finishen syn-
tes gennemgående at være på højde 
med, hvad man normalt ser i dag, 
men der var dog sjusket påfaldende 
med en pyntedetalje på instrument-
panelet. 

Udseendet koster  
praktisk indretning 
Man betaler dyrt for sportsvognsyd-
ret med mangel på plads, udsyn og 
– i forhold til nogle biler – teknisk 
raffinement. Inden for samme mær-
ke og konstruktionsgruppe forekom-
mer Cortina 1600 XL med samme 
motor mig for eksempel at give be-
tydeligt mere bil for pengene. Selv 
med fire døre er Cortina’en endda 
en anelse billigere.

Det skal dertil bemærkes, at udse-
endet lyver stærkt, når man taler om 
den almindelige 1600. Mens motor-
karakteristikken og gearkassens ud-
vekslingsforhold har meget sports-
vognsagtigt over sig i GT-udgaven af 
Capri 1600, er basisudgaven i grun-
den ikke andet end en ganske al-
mindelig, jævnt velkørende familiebil 
med familieuvenlig indretning.  

Ikke mere end  
almindeligt velkørende
Med hensyn til køreegenskaber er 
der mange andre muligheder, som 
enten er lige så tilfredsstillende til 
prisen eller mere tiltrækkende, hvad 
angår sikkerhed, komfort og køre-
glæde. Men selv om køreegenska-
berne som helhed ikke udmærker 
sig særligt, kan man absolut godt 
være tjent med dem. Capri 1600 har 
radialdæk som standardudstyr og 
opfører sig eksemplarisk velafbalan-
ceret i svingene, også ved tangering 
af skridgrænsen, hvor for- og baghjul 
sædvanligvis begynder at slippe gre-
bet i vejen praktisk taget samtidig 
på en måde, som gør det forholds-
vis nemt at holde situationen under 
kontrol. I ujævne sving kan den stive 
bagaksel dog give anledning til hjul-
hop og få bagvognen til at slå til si-
den ved forceret kørsel.

Affjedringen hører hjemme i den 
bedre halvdel af baghjulsdrevne bi-
ler med stiv bagaksel og er rimeligt 
komfortabel uden for dårlige veje.

Ved hastigheder over 140 km/t på 
speedometeret forekom lidt kar-
rosseriresonans, som dog ikke var 
fremtrædende nok til at virke gene-
rende. Som helhed må Capri 1600 
karakteriseres som behageligt lyd-
svag.

1971 Juni
Prøvekørsel i uddrag Capri 1600

Den mest populære Capri – model 1600 
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I 1972 fik Capri et karrosseri-facelift 
med større for- og baglygter og “fart-
pukkel” på motorhjelmen à la 3000 
GT, nye sæder, ny motor med over-
liggende knastaksel og ændringer af 
hjulophængningen, der skulle give 
mere komfortabel affjedring. Det var 
ikke nogen ubetinget succes. 

Køreegenskaberne er blevet forrin-
get med den nye, blødere affjed-
ring, som virker sjasket. Kører man 
hurtigt med alle tre passagersæder 
besat med voksne, mærkes vognen 
ubetryggende svømmende. Sammen 
med den nye krængningsstabilisa-
tor bagi har de blødere fjedre også 
en dårlig indflydelse på styringen. På 
en måde reagerer vognen næsten 
for villigt på rattet under kørsel lige 
ud, men hvor paradoksalt det end 
kan lyde, savner man alligevel præ-
cision og bedre føling med styringen, 
blandt andet på grund af en halvdår-
lig retningsstabilitet.

I sving opfører Capri 1600 sig velaf-
balanceret med svag tendens til at 
slippe taget i vejen før med baghju-
lene end med forhjulene, men vej-
grebet er ikke så godt som sædvan-
ligt for nye bilkonstruktioner rmed 
radialdæk. Det må skyldes affjedrin-
gen, da prøveeksemplaret var mon-
teret med Michelln ZX dæk, der er 
anerkendt som nogle af de bedste 
på markedet med hensyn til skrid-
sikkerhed og styreegenskaber.

Der er masser af plads til den 
nye 1600 motor med overliggen-
de knastaksel i motorrummet uden 
“fartpukkel” (Fords eget udtryk!) på 
motorhjelmen, der nu er den samme 
som på Capri 3000 GT. Ford und-
skylder den med, at den giver plads 
til tuning af motoren. Sandheden er 
dog nok snarere, at man populært 
sagt slår to fluer med ét smæk ved 
at bruge V6-hjelmen over hele linjen: 
Man rationaliserer produktionen og 
styrker ejerens udvendige status.

Det nye instrumentpanel er ikke bed-
re end det gamle, men blot anderle-
des. Instrumentglassene er anbragt, 
så de spejler rattet, og de nye kon-
takter er udformet med større sans 
for symmetri end forståelse for ergo-
nomi. En dårlig indretningsdetalje er 
også det indvendige bakspejl, som 
hænger i vejen for udsynet.

Jeg har i grunden ikke andet godt 
at sige om Capri 1600 OHC end, at 
dens nye gearskifte er fremragen-
de let og præcist, at pedalbetjenin-
gen af forrudesprinklere og -viskere 
er fornuftig, at den accelererer godt 
ved høje hastigheder i topgear og er 
forbavsende komfortabel på man-
ge typer ujævn vej, skønt den har en 
billig baghjulsophængning med stiv 
bagaksel og langsliggende bladfjed-
re.

Motoren, der er den samme som i 
Taunus 1600 og Cortina 1600, har 
en maksimaleffekt på 72 DIN-hk 
ved 5500 o/m, og hastigheden ved 
1000 o/m i topgear er 28,8 km/t 
(differentiale-udvekslingen er æn-
dret, så gearingen er blevet lidt hø-
jere. Den foregående model kørte 
27,8 km/t ved 1000 o/m).

1972November
Prøvekørsel i uddrag Capri 1600 - OHC

Uheldig konstruktionsændring med facelift i 1972

 Ford Capri Ford Taunus Ford Escort
 1600 L 1600 L 2-dørs 1300 2-dørs 

Pris, kr.  40.349 38.619 29.981

Indvendige mål i centimeter:
Største benlængde til speeder 102 107 107
Effektiv kabinelængde 166 173 168
Albuebredde foran  132 139 126
Albuebredde bagi 131 139 133
Lofthøjde bagi 87 92 92

Acc. 0-100 km/t iflg. fabrik, sek. 14,6 16,1 18,0

Tophastighed iflg. fabrik, km/t  152 158 140

De indvendige mål er fra Jan Ulléns Bilfakta, anerkendt af bilfabrikkerne.

Brochurefotos 1972 fra DVKs bibliotek.
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Første dag, mandag d. 7. maj
På denne tredje bilhistoriske rejse 
kørte vi ca. 25 personer en skøn 
mandag i maj, i samlet flok, til de 
tyske delstater, Thüringen og Ba-
den-Württemberg, for at se på køre-
tøjer.

Busturen startede i Århus med op-
samling ned igennem Jylland, hen 
over Fyn og Sjælland. Efter et godt 
måltid morgenmad på færgen, for-
satte rejsen med mål: Stuttgart. 

Men først slog vi et slag over Eise-
nach i Thüringen (tidligere DDR), 
med et besøg på slottet Wartburg. 
Slottet var dér hvor Martin Luther 
oversatte Det Nye Testamente fra la-
tin til tysk fra år 1522, og det Gam-
le Testamente fra år 1534. Vi fik et 
fantastisk indtryk af borgen Wart-
burg, og den fantastiske udsigt oppe 
fra denne. Efter rundvisningen på 
borgen, gik vi en dejlig tur tilbage til 
bussen.

Herefter kørte vi i bus ned til cen-
trum af Eisenach, hvor der var be-
spisning hos – som de selv skriver 

– ’det forrykte spisehus’, Kartoffel-
haus Eisenach. Foruden en masse 
nostalgi blev der serveret overdådi-
ge portioner mad – som de færreste 
kunne spise op. Nostalgien bestod 
bl.a. af legetøj fra DDR-tiden og et 
par Simson knallerter (Simson var et 
datterselskab under IFA – den østty-
ske ’DKW’ fabrik), samt DDR-historie 
i foyeren.

Til sidst ankom vi til det hyggelige 
IBIS Hotel i Eisenach, hvor aftenen 
bestod mest af hyggeligt samvær på 
hotellet - og naturligvis en god nats 
søvn. 

Anden dag, tirsdag d. 8. maj
Næste dag, tirsdag, var der natur-
ligvis indtagelse af mad fra mor-
genmadsbuffeten, og så var vi på 
kurs mod Automobile Welt Eisenach 
(AWE) i Eisenach. AWE rummer hi-
storien om BMW, EMW, Wartburg og 
industrien fra området her. Et rigtig 
flot museum og absolut et besøg 
værd for os biltosser. Imens tog da-
merne på shoppingtur i byen. 

Herefter startede bussen igen, og 
vi gled igennem et rigtigt flot land-
skab, med afveksling af tunneller og 
broer, til Stuttgart, i delstaten Ba-
den-Württemberg. Her blev vi hen af 
eftermiddagen indkvarteret på det 
flotte V8 Hotel i byen Böblingen. V8 
Hotellet er berømt, da det er place-
ret sammen med det store muse-
um; Motorworld Region Stuttgart. På 
hotellet kan man bestille værelser 
efter smag. Læs: efter bilmærke. Se 
f.eks. billedet af Mercedes-Benz væ-
relset.

Hos Motorworld Region Stuttgart 
kunne de som stadigvæk var friske  
besigtige alt fra Mercedes-Benz til 
Lamborghini, DKW (naturligvis), Pors-
che, og mange andre bilmærker – 
gratis.

Om aftenen spiste vi udenfor Mo-
torworld Region Stuttgart i det gode 
vejr. Og her kunne vi opleve, at hotel-
let ligger på en gammel flyplads hvor 
Stuttgarts ungdom og drengerøve 
kommer forbi med deres AMG, Har-
ly-Davidson, Porsche, Lamborghini, 
m.v. køretøjer. Den slags personer 
findes stadigvæk, og de kom og kør-
te lige forbi os med en lille ’opvis-
ning’. Hyggelig aften under indtagel-
sen af et par øl og så i seng! 

Tredje dag, onsdag d. 9. maj
Efter en god nats søvn - hvor nogle 
sov som nævnt, i alt fra et Merce-
des til et Morris værelse eller ’blot’ 
en almindelig suite, kunne vi igen 
indtage et overdådigt morgenbord 
med alt hvad der skal til. Lige fra 
champagne til et kogt æg. På V8 Ho-
tellet blev det også til et interview 
med Westdeutscher Rundfunk (WDR 
= Danmarks Radio) om os og nybyg-
ningen af V8 Hotellet.

Godt tilbagelænet i bussen rullede 
vi nu mod Mercedes-Benz Museet, 
hvor vi fik et par gode timer til at se 
os omkring. Mercedes-Benz Muse-
um er et overdådigt og flot muse-
rum, som nemt kan besøges flere 
gange - hvis man skal have det hele 
med! Ved indgangen udleveres et 
sæt høretelefoner, hvor man – godt 
nok kun på tysk – kan følge med i 
udstillingen via en app. 

En rejsebeskrivelse fra 

Bil-entusiast-turen til Sydtyskland 
d. 7. - 11. maj 2018
Af Arno H. Werner



VeteranTidende · februar 201946

En lille advarsel: Museet kræver 
tid, men det er spændende. Et flot 
muserum som er virkelig et besøg 
værd. Så kan det ikke siges mere ty-
deligt (kom afsted).

Herefter havde vi muligheden for at 
ændre turen som vi havde lyst til. 
Valget stod mellem et besøg hos 
Porsche Museet, eller et besøg til 
Technik Museum Sinsheim. Technik 
Museum Sinsheim blev det så, da 
også her, er de fleste af Porsches bi-
ler udstillet. 

Technik Museum Sinsheim er et 
museum som også arbejder sam-
men med Technik Museum Speyer, 
blot 40 km væk. Technik Museum 
Speyer er også er et af Tysklands 
flotteste museer, med udstilling lige 
fra militærhistorie til flyvemaskiner, 
som Concorden eller Tupolev TU-144 
– begge overlydsfly, til musikinstru-
menter, savværk, lokomotiver, lastbi-
ler og jeg kunne blive ved i det uen-
delige.

Så husk endelig, at disse museer 
er et besøg værd, hvis I er på rejse 
mellem Mannheim/Heidelberg og 
Heilbronn (Neckarsulm).

Om aftenen kom vi til vores hotel, 
HOTEL Nestor, i Neckarsulm. Byen 
som er hjemstavn for NSU (læs: 
NeckarSUlm = NSU). 

Senere spiste vi på Neckasulmer 
Brauhaus, hvor vi fik en rigtig flot 
tysk specialitet: Schweinshaxe (svi-
neskanke med surkål). Efterfølgen-
de var vi på besøg på torvet i Nec-
kasulm (i aftenkulden), hvor flere af 
vinbønderne havde opstillet deres 
boder og arrangeret musikask un-
derholdning. ’Desværre’ for to men-
nesker, sluttede aftens besøg på et 

Zünndapp Janus og andre vidt forskellige 
køretøjer på Technik Museum Speyer.

lokalt værtshus sammen med den 
lokale vinbonde, Herr Urban, som 
undertegnede kender. Resten taler 
for sig selv og behøver ingen nær-
mere beskrivelse.

Fjerde dag, torsdag d. 10. maj
Dagen efter, desværre Kristi Him-
melfartsdag, hvor produktionen hos 
Audi var lukket, startede vi med et 
besøg hos Audi i Neckasulm, hvor vi 
så og oplevede prøvesidning i man-
ge af Audis biler i Audi Forum. Vi så 
også på udlevering af kundernes for-
udbestilte Audi-biler, samt vi var på 
besøg hos merchandise-butikken for 
Audi og NSU. Der var også en udstil-
ling om deres historie.

fra Mercedes-Benz Museet i Stuttgart.
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Til næste tur, får vi forhåbentlig også et besøg på Audi-fabrikken imens at der er produktion.

Efter besøget forsatte vi til det nær-
liggende Deutsches Zweirad- und 
NSU Muserum Neckasulm, hvor der 
var alt lige fra starten med produk-
tion af cykler, knallerter, MZ-motor-
cykler, plus småbiler. Et godt råd er 
at besøge den store udstilling om 
NSUs historie i kælderen.

Efter Deutsches Zweirad- und 
NSU Muserum Neckasulm, besøg-
te vi igen Herr Urban i hans Be-
senwirtschaft (’riskostfirma’). Nav-
net, Besenwirtschaft, dækker over 
et midlertidigt udskænkningssted, 
som åbnes og drives af vinbønderne 
selv, når den første vin er klar til at 
blive drukket (illusteret ved opsæt-
ning af pyntede riskoste på huset. 
Heraf navnet et ’riskostfirma’). 

Også her fik vi et overdådigt måltid 
mad. Faktisk noget af det bedste 
måltid på hele turen, samt – natur-
ligvis – en del vinprøver, og prøver 
på hans andre produkter som: drue- 
safte, likører og sekt vine (en ’billig’ 
Champagne). Det var rigtigt fornøje-

ligt, og Herr Urban leverede alle vo-
res bestillingerne direkte til vores 
hotel efterfølgende. Om eftermid-
dagen foresatte vi videre rundt på 
torvet i Neckarsulm. Til dels tilbage 
hos Herr Urban igen, igen, og til dels 
med besøg hos de andre vinbønder 
på vinfestivallen i Neckarsulm. 

Femte dag, fredag d. 11. maj
Dagen efter kaldte vores hjemrej-
se – desværre. Denne forløb uden 
problemer. Vi havde et hurtigt stop 
ved Fleggaards grænsehandelsbu-
tik, og til sidst spiste vi det sidste 
gode måltid på færgen, lige inden 
ankomst hjem til Danmark. 

Vi håber alle på, at den næste tur 
bliver lige så spændende som den-
ne tur. Tak til alle som deltog og jeg 
håber, at I alle har haft en god ople-
velse.

Med venlig hilsen
Arno H. Werner, Ringsted
arnohwerner@gmail.com
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Adresse- og særværdighedsliste  
fra turen
• Wartburg-Stiftung 

Auf der Wartburg 1 
99817  Eisenach

• Kartoffelhaus Eisenach,  
Sophienstrasse 44 
99817 Eisenach.  
www.kartoffelhaus-eisenach.de

• IBIS Hotel Eisenach 
Am Grundbach 1 
99819 Eisenach

• Museum Automobile Welt Eisenach 
Friedrich-Naumann Strasse 10 
99817 Eisenach, www.awe-stiftung.de

• V8 Hotel 
Charles-Lindbergh-Platz 1 
71034 Böblingen 
www.v8hotel.de

• Motorworld Region Stuttgart 
Graf-Zeppelin-Platz 1 
71034  Böblingen, www.motorworld.de

• Mercedes-Benz Museum 
Mercedesstrasse 100 
70372  Stuttgart 
www.mercedes-benz.com/de/merce-
des-benz/classic/museum/

• Technik Museum Sinsheim 
Museumsplatz 
74889 Sinsheim  
www.sinsheim.technik-museum.de

• Neckarsulmer Brauhaus,  
Felix-Wankel-Str. 9  
74172 Neckarsulm  
www.neckarsulmer-brauhaus.de

• M+U Bauer 
Schloßgasse 8 
74172 Neckarsulm 
tlf.: +49 172 7253890  
www.weingut-urban-bauer.de

• Deutsches Zweirad- und NSU-Museum 
Urbanstr. 11 
74172 Neckarsulm  
www.zweirad-museum.de

Schweinshaxe
Hak løg og hvidløg, og læg dem i 
en gryde med vand, peper, lauer-
bærblade, enebær og måske lidt 
kommen og salt. 
Læg griseskanken i gryden og 
snurrekog gerne ca 1½ time. Vandet 
skal dække. Kog fx om formiddagen. 
Til sidst giver du skanken et time i 
ovnen ved 200 grader. 
Tyskerne ridser ikke skindet og 
opnår et panser af svær omkring. 
Den kan blive flot, hvis du ridser i 

tern. I filmen ovenfor ryger de bare 
i ovnen i 4 timer, mens de ligger og 
hygger sig i øl. 
Det giver også en god sovs.
En voksen mand kan kæmpe sig 
igennem en skank på et kilo - der 
er del fedt og ben man ikke spiser. 
Men du skal nok regne ca 1½ per-
son per skank.
Spis med lidt Sauerkraut (surkål) 
til og Semmelknödel (daggamle 
brødstykker).

Deutches Zweirad- und NSU-Museum.

Viste du, at:
 ...hvis du kører i Trabant eller Wartburg,  
    er der gratis parkering i byen Wartburg!
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Dannebrog hænger over et flot køre-
tøj, der efter nummerpladen at døm-
me er fotograferet i København.

Der er tilsyneladende en begivenhed 
som bliver fejret! Spørgsmålene kan 
være hvad det er for en bil der ses 
i baggården, og om det er den, der 
tiltrækker opmærksomheden. Bilen 
til højre i billedet hører vi selvfølgelig 
også gerne et bud på.

Og så har vi dette udklip fra GM In-
ternational, som var et internt perso-
naleblad på engelsk. Billedet er ta-
get i København og viser et udsnit af 
et større optog.

Men hov – den forreste bil er dob-
belt så stor som de andre! Det kan 
tilføjes, at Photoshop stadig var 
fremtidsmusik, da bladet er fra de-
cember 1928. Mon nogen ved hvad 
der sker her?

Fra arkivet
Svar til: vt@veteranbilklub.dk
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Billedet fra den lille Gulf-tankstation 
affødte en del kommentarer, og ikke 
overraskende var der flere, som gen-
kendte stedet. Og måske var det dét 
– hele atmosfæren og tidsbilledet –  
der var essensen, og vigtigere end 
en præcis identifikation af bilerne. 
I hvert fald satte det minder i gang, 
hvilket svaret fra Allan Udesen om. 
Han har skrevet:

“Billedet er fra Holte – nærme-
re bestemt Øverødvej. Det er skråt 
overfor biografen, der stadig hed-
der Reprisen. Den ligger på vejens 
sydlige side. Billedet er taget mod 
nord-nordøst.

Som barn er jeg gået forbi utallige 
gange fra sidst i 60’erne.

Billedet er fra omtrent 1975, da der 
stadig var tankstation og da der var 
den ikke overdækkede lift i hjørnet. 
Efter at tankstationen blev lukket, 
holdt brugtbilforhandleren Leif Sin-
ding til på arealet og jeg husker ret 
tydeligt, at han blandt andet havde 
en sort Aston Martin DB6 til salg 
– højrestyret og med Webasto-sol-
tag. Men der er vi henne omkring 
1978-79. Det lykkedes mig aldrig at 
overtale ham til at give en tur i bi-
len, der blev kørt ofte. Den kostede 
168.000,-. Han flyttede siden sin 
forretning op på Kongevejen ved si-
den af den Shell-station, der ligger 
der endnu.

Der kom på arealet en ny bygning i 
gasbeton, der husede Jacobil, der 
solgte Talbot/Simca, som jeg husker 
det. Jacobil flyttede siden til Birke-
rød, hvor de også byggede nyt, som 
jeg husker det.

Jacobils bygning på Øverødvej var 
anderledes derved, at der var par-
kering på bygningens flade tag og 

Svar på  
billederne i VT 511

en stejl rampe op langs den østlige 
gavl. Bygningen var ikke ret pæn og 
fik heller ikke nogen lang levetid.

Gulf-tanken udmærkede sig i øvrigt 
ved ikke at være så leveringsdygtig 
i klistermærker, som ellers var min 
barndoms foretrukne ærinde på en 
tankstation.

Ved siden af tanken (mod krydset i 
Holte i billedets vestre side) lå po-
litistationen. Den hvide bygning (til 
højre i billedet) husede vist en ma-
ler og lidt længere henne lå tandlæ-
ge Mogens Petersens klinik i en gul 
murstensbygning i bunglow-stil med 
næsten fladt tag, der er udenfor bil-
ledet til højre. Man kan ane den lille 
parkeringsplads, der var mellem den 
hvide bygning og tandlægeklinikken.

Idag er hele området (fra “politista-
tion-hjørnet”, hvor Røjelskær starter, 
og hen til Pilealle mod øst udenfor 
billedet) bebygget med boliger i gule 
sten i 3 etager. Den store flotte byg-
ning bagerst eksisterer vist endnu 
men er ikke så synlig længere.

Det bragte minder tilbage. Tak for 
det”.

Dateringen af billedet kommer vi nok 
ikke nærmere i første omgang, selv-
om flere mente 1980-81. Men ben-
zinen kostede 5 kr og et antal øre – 
som man desværre ikke kan se. Vi 
mangler i den grad en oversigt over 
historiske benzinpriser i Danmark! 
En sådan efterlyses hermed.

Vi skal heller ikke snyde med arts-
bestemmelsen af bilerne. Man kan 
se den forreste halvdel af en sort 
BMC Mini, med en stor reklame for 
NGK-tændrør på døren. Der er ikke 
skyderuder eller udvendigre dør-
hængsler, så det er nok en Mk. III 
fra 70’erne. Hatten af for læserne, 
der kunne se to stk. Vauxhall Viva: 
En HC (1970-79) og en HB (1966-
70). Den sidste havde jeg uden at 
tvivle et sekund set som en Opel 
Kadett B. Ligheden er stor, og de 
små forskelle næsten umulige at se 
på det ikke helt skarpe foto. Men 
Vauxhall har en anelse mere “hof-
tesvaj” og lidt større hjuludskæring 
til baghjulet end Opel – og det ses 
faktisk på billedet.

Fiat 525N
I 1928 kom model 525, den største 
og mest eksklusive i Fiats program. 
Bilen havde en 6-cylindret sideven-
tilet motor på 3.739 ccm. Året ef-
ter blev den videreført som model 
525N, nu med pladehjul og bagdø-
rene hængslet bagtil. Det er denne 
model vi ser her – på billedet kan 
man faktisk se at der står 525N på 
betrækket til reservehjulet. Den var i 
produktion 1929-31.

I bilen sidder den verdensberømte 
italienske tenor, Tito Schipa. Vi har 
et lignende billede i arkivet, med til-
hørende billedtekst: 
Den verdensberømte italienske Tenor, 
Tito Schipa, benyttede under sit Op-
hold i København Lejligheden til at 
bese Byen og Omegnen i en “Fiat” 
Vogn, “Aristokraternes Vogn”, som 
den almindeligt benævnes, forme-
delst de ualmindelige fornemme Li-
nier.

Resten af historien kender vi ikke, 
men Schipa var i København i 1931.

Den røde Folkevogn nævnes for sy-
tematikkens skyld: Det er en rød Fol-
kevogn. Hermed gjort.

Den store sorte er en Jeep, ifølge 
Niels-Erik Manniche model J10, år-
gang 1975. Det er en pickup med 
hardtop. Så vidt jeg har kunnet gok-
le mig til, er det den model, der op-
rindelig hed Gladiator, men efter 
1971 blot gik under navnet J10. 
Den delte chassis med Wagoneer, 
som var en luksus SUV, der i øvrigt 
kom på markedet længe før Range 
Rover, men det er en anden historie. 
Hard-toppe til amerikanske pick-ups 
var yderst almindeligt set her i lan-
det på den tid; ikke mindst på biler 
som Chevrolet El Camino og Ford 
Ranchero. Nogle af dem var dansk 
fremstillede.
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Invitationer

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Torsdag den 12. september 
til mandag den 16. september 2019
   
Pris kr. 7.200,- pr. pers.  (ekskl. fly)  
  
Enkeltværelsestillæg kun kr. 2.000,- (begrænset antal) 

 
Vi bor i den hyggelige indkøbsby Worthing, der ligger ned til den engelske 
kanal. Her bor vi 4 nætter, på Premier Inn, incl. morgenmad og fri wi fi. 
Aftensmad, som også er med i prisen, spises på flere forskellige hyggelige 
restauranter i byen, bl.a. den populære ”Food”. 
Bustransport hver dag lige til døren, i klassisk dobbeltdækker. 
Bussen holder hele dagen ved banen, og kan bruges som opholdssted. 
Bus- og bagagetransport til og fra Gatwick Airport, der tilpasses  
nedenstående fly. 
  kl. 15.00 torsdag mod Worthing 
  Mandag formiddag mod Gatwick  - så fly kan nås ca. kl. 15. 
Entrébillet fredag, lørdag og søndag til Goodwood Revival Meeting. 
Og selvfølgelig er der et par overraskelser lagt ind undervejs 
 
 Du/I søger selv for transport til og fra England. 
Undertegnede flyver med nedenstående fly, men du kan selv tilrettelægge anden 

afgang, hvis det passer dig bedre, f.eks. Billund eller Easy Jet. 
 

 
Forslag til fly torsdag d. 12. sep. med Norwegian mod Gatwick kl. 12.05             

Forslag til fly mandag d. 16. sep. med Norwegian kl. 15.25             
ved bestilling tur/retur kan returbillet købes for ca. kr.980,- excl. Bagage, bagage tillæg 458,- (dec. 2017 pris) 

 
TILMELDING til Dorte Stadil:    e-mail: dorte@stadil.net 

 
Depositum ved tilmelding Kr. 1.000,- p.p. til konto: reg.nr. 2230 Konto 8967 977 951 

 
Yderligere oplysninger hos turarrangørerne!  
         

Dorte Stadil, tlf. 4015 8008 & Niels Nørgaard, tlf. 4052 0021   
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Invitationer

 
Rustreparation af veteranbiler 

Pladedele fremstilles 
www.veteransmeden.dk

bo@kjer.net 
ved Bo Kjer 
40458882 

Ballerupvej 91 3500 Værløse 
 

 

      
      

 
 Betaling: pr. køretøj incl. fører 300,00 kr. ekstra person 200,00 kr. børn under 12 år 100,00 kr    
Dækker forplejning på dagen (morgencomplet,frokostbuffe,1 øl eller 1 gls vin eller 1 vand kaffe/kage) 
Tilmeldingsfrist. Max 100 køretøjer først til mølle. Tildelt nr. kan ikke overdrages andre. 
Sendes: til Conny Larsen, Nygårdsvej 1,B, 4573 Højby.   e-mail: Connylarsen@outlook.com - tlf. 31834496  

Beløb sendes indbetalt på konto Danske bank Reg. Nr. 3565 konto 3565889133 
HUSK NAVN ADRESSE PÅ INDBETALING TIL BANK. 

Man er  ikke tilmeldt før beløb er modtaget. Alle modtager besked pr. brev. 
Med venlig hilsen.   Erik og Conny Larsen 

ODSHERREDSLØBET  
Køres st. bededags  

Lørdag 18.maj 2019 

Start sted 

 
PROGRAM. kl.900 - 1000 Løbs deltagerne samles 
ved Administrationscentret (Rådhuset)  
Nyvej 22, 4573 Højby.  
Der serveres morgenkaffe fra kl. 900  

kl. 1000 Løbet starter med præsentation af  
køretøjer. Der sendes af sted i nummer orden. 
24. Odsherredsløb på kryds og tværs i Odsherred.  
Ca.110 km lang rute, som afslutter med frokost på 
Cafe Borren, Nyvej 27, 4573 Højby 
DELTAGELSE.: Alle køretøjer over 35 år.  
max. 100 køretøjer (biler-motorcykler). 
HUSK!  beskrivelse af køretøj gerne historie. 

Husk at alle former for annoncer 
og invitationer mv. skal sendes til 
DVKs sekretariat, f.eks. på mail:  
kontor@veteranbilklub.dk  
– altså ikke til redaktionen!

Rubrikannoncer er gratis for med-
lemmer af DVK.
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Dansk Veteranbil Klub  Regalier 
 

VEST  DVD film  STOFMÆRKE  KASKET  VOGNMÆRKE 
 

 
RØD/SORT  med logo 

 

   med navn     kr. 400,00 

 
kr. 350,00 

  

 
 

 

Kr. 200,00 

  

 
 

 

Bredde      7 cm 
 

       Kr. 25,- 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kr. 50,- 

  

 
 

Bredde      6 cm 

 
Kr.  125,00 

         

 
 

Bestilling kan ske ved henvendelse til:  
 

Sekretariatet 
Telefon: 0045 4556 5610  

e-mail: kontor@veteranbilklub.dk 

Man behøver ikke
være veteran...

...for at læse

www.VeteranPosten.dk

Nærum Hovedgade 3, 2850 Nærum.  
Tlf.: 4556 5600 (i kontortiden).

Åbningstid: Søndage 14.00-17.00. 
Ved særudstillinger tillige onsdage 18.00-21.00. 

Entré: Kr. 80,00,- pr. person – børn op til 18 år er gratis ifølge 
med voksen.
Museet betjenes i åbningstiden af Motorhistoriske 
Formidlere.

Grupper bedes kontakte kontoret pr. telefon eller e-mail.
Kontortid: Tirsdag og torsdag 9-16, Fredag 9-13.
E-mail: kontor@sommersautomobilemuseum.dk
Hjemmeside: www.sommersautomobilemuseum.dk

Særudstillingen om

Jaguar XJ6
varer til 24/3 2019
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Annoncekupon til Køb & salg i VeteranTidende
Rubrikannoncer vedrørende veterankøretøjer optages gratis. 
DVK hæfter ikke for de annoncerede effekters ægthed og stand.

Salg       Køb        Tekst:

Biler

Dele til biler

MC

Dele til MC

Automobilia mv.

Diverse

Medl.nr. og navn:

Adresse:

Tlf. og email:

DVK · Nærum Hovedgade 3 · 2850 Nærum
Mail: kontor@veteranbilklub.dk 

Husk! Sidste frist den 10. i måneden!

- reservedele og materialer til veteran køretøjer 

Tinghusevej 23, 3230 Græsted Telefon: 49 26 64 20 * Mail:  info@veterandele.dk 

Vi har et bredt  sortiment af materialer til dit restaureringsprojekt:  

Se vort øvrige sortiment gode tilbud på www.veterandele.dk 

 Tin 

 Esbjerg maskinemalje 

 Frostpropper  

 Pærer 12V / 6 V 

 Ledning  

 Benzin slange 

Stort lager af gummilister  

Retro radioer der 

virkelig holder stilen  

CALIBER AUTORADIOER 
Vi forhandler Gastrol´s  
produkter  fra dansk importør. 

Vi forhandler Gulf´s  anerkendte 

klassiske olier 20/50  Sae 30 og 

Sae 50  zink indhold på 2400 ppm 

Vi har udvidet vores lager, så vi nu både er 
lagerførende i Ford T og Ford A sliddele  

Benyt dig af vores gode rabatordninger ved køb for over kr. 
kr. 500,00  fragtfrit leveret, ved køb over 1.000,00  fratræk-
kes 5% og ved køb over kr. 2.500,00 fratrækkes 10% 

Vi har fået en  god aftale med post 
Danmark kun kr. 49,00 i fragt for 0 -10 kg 

• 

• 

• 

• 

• 
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Køb & salg

Bentley Model R årgang 1953. Nysy-
net, automatgear, højrestyret, kører 
fint. Kr. 250.000. 

Jes Fogh Hansen, tlf. 40205772

Jaguar E-Type Serie 2, 1971 OTS 4,2 
LHD, 2R. Stelnr serie, kørt 98.800 
km, syn til April 2022, indregistreret, 
skadesfri, rustfri, serviceret, vedli-
geholdt m. flere nydele over sene-
ste 6-7 år, stadig plads til lidt detalje 
arb. Org. kabine og farve, uorg. tæp-
pe bag, donkraft, bøger og smådele 
medfølger. Født rød men adskilt og 
lakeret i nuv. grey i 2004 af CC Cars 
Ans, da de importerer den som ene-
jers bil fra Californien og sælger til 
jyde, solgt igen 8 år senere af CC til 
sjællænder som jeg køber den af pri-
vat 2014.

Kan ses og prøves fra garageanlægs 
adresse i Ballerup. Bilens Garage-
plads kan evt. lejes frem til sæson-
start  i år eller evt. længere, af køber.

Michael Valentiner-Branth, tlf. 
23732126
e-mail: michael_v_8@yahoo.com

Harley Davison sælges årgang 1966 
- synet. Pris kr. 45.000.

Claus Bedemann, tlf. 20206731

Instruktionsbøger sælges:
Morris Mascot instruktionsbog 1960, 
dansk + tillæg for traveller, Morris 
Mascot instruktionsbog 1961, dansk 
+ tillæg for traveller, Morris Mini Dri-
vers Handbook 1961, engelsk. Bø-
gerne er som nye. Kr.100 pr. stk.

Kongelig Dansk Automobil 
Klub. Elegant lille emblem, 
17 mm diam. fejlfrit. Kr. 
100.

Poul Jørss, tlf. 32585377
e-mail: poul.jorss@gmail.com

BMW Isetta 300 1961. Engelsk pro-
duceret trehjulet. Samlet, komplet 
(mangler frontkofanger), i original 
stand, til restaurering. Motor star-
ter og kører godt. Ny tag-klud følger 
med. Har stået stille i 10 år. Sælges 
for højeste bud over 50.000 kr.  Frist: 
den 8. marts kl. 12.00.  Besigtigelse 
på Nordfalster.

Steffen Jørgensen, tlf. 54446872
e-mail: sands@mail.dk

Ford Thunderbird Convertible 1962, 
V8 6,4L 300 HK. Sælges pga. af køb 
af anden bil. Denne smukke originale 
Thunderbird Convertible i sin fremra-
gende hvide farve er virkelig smuk. 
Thunderbird’en er i meget god stand, 
og krom ligesom maling har en god 
glans. Den hvide power top af Thun-
derbird er i en meget god stand og 
fungerer fremragende. Thunderbird er 
udstyret med el-vinduer, servostyring, 
et sving-væk rat og strømbremser. 
Thunderbird’ens indre er i en fremra-
gende tilstand og den fremstår i origi-
nal stand. Efter mine oplysninger, fin-
des der kun ca. 1000 eksemplar af 
denne bil på verdensplan. Sælges for 
kr. 335.000.

Nils Skeby, tlf. 24663811
e-mail: nils.skeby@mail.tele.dk

Diverse hjul og fælge til salg: 4 stk. 
Mercedes fælge + dæk: 195/65R 
15 - 91T. 4 stk. Peugeot fælge + 
dæk:  175/65 R14 T. 4 stk. Porsche 
928 (1978) alu-fælge. 4 stk.  MG(?) 
stålfælge: diam. 41.5 cm, 13 cm 
bredde, navhul diameter 7.5 cm. 2 
stk. stålfælge til ukendt veteranbil: 
diam 43.0 cm, bredde 7.0 cm, nav 
hul diam: 2.5 cm. 

Bjørn Quistorff, tlf. 24340588
mail: bqui@dadlnet.dk

Biler 
sælges

Dele til biler 
sælges

Motorcykler 
sælges

Automobilia

Pirelli kalenderbog fra 1964 til1974 
Pris 700 kr.

Povl, tlf: 22941658 
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Postbox 7777
7000 Fredericia
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42123
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Al henvendelse:
Dansk Veteranbil Klub
Tlf. 45 56 56 10
Mail: kontor@veteranbilklub.dk

Bagklappen
1955 2-dørs Buick Special

Forårsforberedelser – I venten på næste køresæson så er det enhver veteranbilejers 
fornemme pligt at forsvinde i garagens dyb og hygge om den gamle, så den er oppe 
på mærkerne, inden de sommerlune asfaltveje lokker igen.

Er man ejer af en Buick fra 50’erne, så ved man ofte også godt hvor den er gal, der 
er nok et eller andet sted den drypper olie. Man ved også hvor det er galt, man kal-
der det Torque ball lækage.

Det er sådan, at Buick i mange år var stor fan af det lukkede kardanrør, der ruller 
kardanen inde i et rør der er boltet fast på bagtøjet. Det betyder så at det sted hvor 
bagtøjet bevæger sig under kørsel, er hvor kardanrøret er monteret på gearkassen. 
På Buick-modeller med Dynaflow gearkassen er der ofte utæthed ved koblingen mel-
lem røret og gearkassen. Det gør at olien til automatgearkassen siver ned i kardan-
røret. Når der ikke kan være mere olie i røret, render det simpelthen ud på jorden. 

Der er en pakdåse mellem kardan og bagtøjet, der skal forhindre bagtøjsolien i at 
rende ud i røret, men den kan ikke altid holde de to olier adskilt. Det betyder at den 
tynde gearkasseolie siver ind i bagtøjet og fortynder den gode tykke olie der. Man 
kan faktisk være uheldig at når hele bagtøjet er fyldt op, så flyder olien også ud gen-
nem pakdåserne til bremsetromlerne bagpå, og så er Fanden løs i Laksegade.

Slidtage, og så dét at pakningerne tørrer ud, hvis ikke de her gamle biler bruges, gi-
ver god kvalitetstid i garagerne inden foråret kommer.

Bagerst i laden venter også min danskbyggede 1966 Dantra campingvogn. Den er 
produceret i St. Merløse som vogn nr. 62. Vi kalder den Gudmund, efter den indtil nu 
eneste ejer, som var 93, da han mente han nok ikke kom på campingtur mere. For-
året kalder på syn og omregistrering, så vi kan bevare den oprindelige nummerplade. 

Således er der stressfri travlhed i den her lille hyggekrog.

En 2 dørs 1955 Buick Special er en af 50’ernes store sælgere fra mærket. Ikke 
mindre end 155.000 styk blev det til, eller næsten dobbelt så mange som i 4 dørs 
sedan version. I fronten ligger en lille V8 på 264 kubiktommer, og med 188 hk. 
Grunden til de høje salgstal findes nok i nyprisen, der var blot 100 dollars højere, 
for en bil i den bedre ende af skalaen, end man betalte for den tilsvarende model i 
GM’s billig-mærke Chevrolet’en.

Johnny B. ”Goode” Rasmussen


