
MEDLEMSBLAD FOR DANSK VETERANBIL KLUB

Bilhistorisk Tidsskrift

Nr. 513 · Marts 2019 · 63. årgang

VeteranTidende



VeteranTidende · marts 20192

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.dk 
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
Nogle gange sker tingene helt af sig selv. Allan Ude-
sens svar på arkivbilledet i sidste VT fik Peter Bering til 
tasterne og den nævnte Aston Martin popper dermed 
op i dette nummer, på et billede fra 1985. Nogle dage 
senere kom der mere nyt, se bare på side 40! Og med 
Tage Schmidts tur i en Aston Martin DB4 Zagato blev 
dette blad pludselig meget Aston Martin.

Vi ses derude på vejene – snart!!

Hvem er det?
En Saab 93 på ICIs stand, biludstilling i Forum 1958. 
Så meget ved vi, men hvem er det velklædte par, der 
med tilsyneladende stor begejstring studerer bilen?

Det vil Steen Worziger og undertegnede rigtigt gerne 
vide – det menes at de to er dét man kalder “kendte” 
personer.

Vi arbejder for tiden på en større artikel om ICI, senere 
ISIS Motor, som i sin tid importerede bl.a. Saab og som 
havde Saab-samlefabrik i Glostrup. Vi håber artiklen vil 
være klar meget snart. Vi hører gerne fra alle, som har 
noget at fortælle – eller som har et bud på hvem de to 
personer er!

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. 

VT 514 /april udkommer omkring 29. marts.
Deadline til dette blad: 10. marts. 
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Marts 
Lørdag 16. Forsikringsseminar. DVK, Nærum Hovedgade 
3, 2850 Nærum.
Se yderligere information i VT 512.
Tilmelding: dvk@veteranbilklub.dk.

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 6. Generalforsamling i Dansk Datsun Klub. Kl. 
14:30 Holtbakken 3, 7000 Fredericia.
Info: Jørn Krogh - e-mail: datsunklubben@gmail.com

Lørdag-søndag 6.-7. Bilmesse & Brugtmarked i 
Fredericia. Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia. 
Invitation her i bladet.
www.bilmesse-brugtmarked.dk
Info: Solvej Tang-Petersen, tlf. 40886464 
e-mail: stp@bilmesse-brugtmarked.dk

April d. 6. Fælles bustur til Fredericia. Tilmelding 
Frederik, tlf. 20725437 (bedst aften) - e-mail: 
natteravn66@hotmail.com – se køreprogram i dette 
blad eller DVKs hjemmeside www.veteranbilkub.dk 
under kalenderen.

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

Tirsdag 23. Bustur fra Nærum til åbning af sæsonen på 
Egeskov. Egeskov Gade 18, 5772 Kværndrup.
Tilmelding senest 9. april: kontor@veteranbilklub.dk
Invitation her i bladet.

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. 

Aktivitetskalender

Møder, løb og arrangementer

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 11. Løvspringsturen 2019. Kl. 09:00 
Euromaster, Vestergade 35B, 5800 Nyborg.
Tilmelding: Jørgen Kastrup, tlf. 30911941
Invitation her i bladet.

Søndag 12. Veteranbilstævne med stumpemarked.  
Kl. 09:00. Køng Museum, Bygaden 27, Køng, 4750 
Lundby.  
www.koengmuseum.dk 
Invitation her i bladet.

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 512.

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 i VT 511.

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. 
Travbanen i Lunden. Indkørsel fra kl. 09 til 15:00.  
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 Deichmann, tlf. 22278651  
mde@timewinder.dk.
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Aktivitetskalender

Møder, løb og arrangementer

Lørdag 8.-mandag 10. Græsted Veterantræf. 
www.veterantraef.dk
Info: Pernille A. Sørensen, tlf. 21453146.

Søndag 16. Hedetræf - Autogalleriet i Herning. 
Info: Ivan R. Jensen, tlf. 61664505 - e-mail: ivjensen@
privat.dk.
Invitation her i bladet.
Lørdag 22. Køretur i Nordøstvendsyssel. 
Color hotel Skagen, Gl. Landevej 39, 9990 Skagen.
Tilmelding efter ”først til mølle” princippet, da der kun 
kan deltage 25 køretøjer.
Info: Erik Carlsen - e-mail: lada@gsc-biler.dk
Invitation her i bladet.

Lørdag 29. Bogø-Stubbekøbing. Træfærgen MF Ida 
fylder 60 år, og dette fejres med bl.a. veterankøretøjer 
af alle slags, der gratis sejles over Grønsund denne 
dag. Se invitationen her i bladet.
Carsten Astrup - carstenastrup@hotmail.com.

Lørdag 29. Sydhavsrally. Maribo Dækcenter, Kliensvej 2, 
4930 Maribo.
Tilmelding: akatrafik@poulsen.mail.dk 
Info: Karen og Ole Poulsen, tlf. 22148814 /40444666.
Invitation her i bladet.

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.

Torsdag 25.-lørdag 27. Ringkøbingløbet 2019. 
Info: Niels Jørgen Kannevorff, tlf. 40182342 - e-mail: 
njk@interlink-marine.com.

Lørdag 27. Stevnsløbet. Info: Hans Peter Nielsen, tlf. 
40148037 /56578093.

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.

August 
Lørdag 10. Munkebjergløbet 2019. 
Info: Hans Geschwendtner, tlf. 4041 1921.  
- e-mail: hans@geschwendtner.dk

Søndag 11. Munkebjerg Hillclimb 2019. 
Info: Hans Geschwendtner, tlf. 4041 1921.  
- e-mail: hans@geschwendtner.dk

Lørdag 24. Hestekræfter i Horsens 2019. 

Info: Hans Geschwendtner, tlf. 4041 1921.  
- e-mail: hans@geschwendtner.dk

September 
Søndag 1. Fjordløbet 2019. Kl. 10-16. www.vbmc.dk.
Info: Per Hougaard Frederiksen,  
e-mail: per.h@frederiksen.mail.dk. 

Lørdag 7. Vateranlastbiltræf. 10:00-16:00, Jysk 
Automobilmuseum, Skovvejen 13B, 8883 Gjern.
Info: Tlf. 86875050. www.jyskautomobilmuseum.dk. 

Lørdag 28. Aars Stumpemarked. Info følger senere. 
Messecenter Vesthimmerland, Messevej 1, 9600 
Aarswww.aars-stumpemarked.dk 
Info: Solvej Tang-Petersen, tlf. 40886464.  
e-mail: info@aars-stumpemarked.dk 

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

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

Juni 
Søndag 16. Ljuva 50-tal - Brösarp, Sverige. 
www.skanskajarnvagar.se

Juli 
Fredag 5.-søndag 7. Svenskt Sportvagnsmeeting, Ring 
Knutstorp, Sverige. 
www.sportvagnsmeeting.se

Lørdag 20. Thulin-träffen, Landskrona, Sverige. 
www.mhkskane.nu

August 
Torsdag 1.-søndag 4. Styrkeprøven 2019, Lillehammer, 
Norge. 
Invitation og tilmelding - se DVKs hjemmeside, 
http://veteranbilklub.dk/events/styrkeproeven-2019-
lillehammer-norge

Lørdag 24.-søndag 25. Skåne Rundt, Sverige.

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

Oktober 
Mandag 21.-fredag 25. I AUDI/DKWs hjulspor til 
Sachsen - Tyskland. I forlængelse af de sidste 3 års 
succes, endnu en unik tur. Pris pr. person kr. 4.500.-
Tilmelding til: Arno Werner, tlf. 23663019 - e-mail: 
arnohwerner@gmail.com
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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.

Hver uge

1/4-28/8 Træf på plænen Skjoldbjerg Mandage kl. 18.00 DVK Skjoldbjerg, Skjoldbjergvej 52, 6623 Vorbasse.
     Gratis kaffe og kage.

Hver måned

25/4-12/9 Classic Motor Café Diverse torsdage* Havnepladsen i Ringkøbing. Info: Niels Jørgen Kannevorff, 
     tlf: 4018 2342, e-mail: njk@interlink-marine.com. 
     * 25/4, 30/5, 6/6, 20/6, 4/7, 18/7, 01/8, 15/8,   
     29/8 og 12/9.

24/4-25/9 Havnetræf i Kerteminde Sidste onsdag kl. 18.30 Arne Sørensen, tlf. 65322249 

15/5-18/9 Aftentur i det fynske 3. onsdag Vi Starter forskellige steder på Fyn. Vi kører en tur i det   
     smukke Fynske landskab, ad små og mindre veje og   
     slutter et sted, hvor vi kan nyde den medbragte mad eller   
     aftenkaffe. Hold øje med adressen på DVKs hjemmeside!   
     Husk borde og stole.
     Vi mødes kl. 17:30 og kører kl. 18:00.
     Arrangementet er uforpligtende, ingen tilmelding, mød blot  
     op med jeres køretøj og det gode humør.
     Info: Bjarne Hansen, tlf. 25793131
     e-mail: vivi-m-hansen@hotmail.com

1/5-4/9 Biler på AMFI 2. onsdag i lige uger Kl. 18.00. Træf - Amfivej 1, Bregninge, 4593 Eskebjerg.
     Se mere på www.amfivestsjaelland.dk
     Info: Dan Bisp - e-mail: bispdan@gmail.com

Tilbagevendende aktiviteter i køresæsonen 2019

Aktivitetskalender

-Hej, hvorhen Børge?
                           -Over Nordsøen inden Brexit!
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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. 

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.

Maj d. 2. Mødeaften med spisning.

Juni d. 6. Mødeaften med spisning.

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.

Marts. d. 21. Jørgen Sjøntoft kom-
mer igen, og denne gang handler det 
om justering af tænding og kontrol 
af strømfordeler.Tilmelding til spis-
ning, se ovenfor.

Bent Friis, teknikaften,  
tlf. 61352211

Nordsjælland 
Mårum

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

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.

Maj d. 22. Værkstedsaften.

Maj d. 29. Værkstedsaften.

Juni d. 12. Værkstedsaften.

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

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

Det skal stadig understreges, at den 
hurtigste og nemmeste måde, at 

Midtsjælland 
Mulstrup

holde sig ajour med eventuelle 
programoplysninger og ændringer 
på, er ved at tjekke hjemmesiden 
eller at ringe til mig.

Marts d. 19. Klubmøde.

April d. 16. 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.

Maj d. 21. Klubmøde.

Juni d. 18. Klubmøde. 

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

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. 

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.

April d. 02. Klubmøde. Værksteds-
besøg. Vi mødes hos Larsen Biler, 
Skolegade 2,  Kirke Helsinge,  4281 
Gørlev. Mødet starter kl. 18,45 – der 
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Den 3. onsdag i måneden - klubmø-
de kl. 19.00.  
Ringstedvej 112, 4300 Holbæk.

Marts d. 20. Klubmøde. Styrkeprø-
ven.

April d. 17. Klubmøde.

Maj d. 15. Klubmøde. Køretur.

Juni d. 19. 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.

Ole Juel, tlf. 26837152,  
ole.dkw@privat.dk 

Matthies Nissen, tlf. 40165486, 
moganissen@youmail.dk

Nordvestsjælland 
Holbæk

Østsjælland 
Klippinge

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

Marts d. 26. Klubmøde. Ole Poul-
sen kommer for at fortælle om, ”alle 
de nye færdselstavler”, og de nye 
Regler og Bestemmelser, et område 
hvor der hele tiden sker en masse! - 
det er om at være opdateret!

April d. 23. Klubmøde.

Maj d. 28. Klubmøde.

Juni d. 25. Klubmøde.

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

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

Marts d. 12. Cafe og Biblioteksaf-
ten.

Marts d. 26. Klubmøde. Foredrag /
Historie om at køre fra Danmark 
gennem Europa og Tyrkiet til Iran 
og hjem v/Rikke Schulz og Palle 
Møldrup. 

April d. 23. Egeskov Slot kl. 18. Åb-
ner op for DVK.

April d. 30. Intet klubmøde - flyttet til 
23-04-2019 Egeskov.

 
Fyn

vil blive gennemgået nye svejseme-
toder på karrosseriplader samt lidt 
om opretning af skader på moder-
ne biler. Efter ca. 1,5 time kører vi 
til Løve og drikker kaffe og forsætter 
aftenen der. Vel mødt!

April d. 09. Klubmøde.

April d. 16. Klubmøde.

April d. 23. Klubmøde.

April d. 30. Klubmøde.

Maj d. 07. Klubmøde.

Maj d. 14. Klubmøde.

Maj d. 21. Klubmøde.

Maj d. 28. Klubmøde.

Juni d. 4. Klubmøde.

Juni d. 11. Klubmøde.

Juni d. 18. Klubmøde.

Juni d. 25. Klubmøde.

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

Maj d. 28. Foredrag/film. om mc tur 
i Colombia.

Juni d. 25. Vi starter Grillen op kl. 
18 denne aften, hvor der kan købes 
pølser og kartoffelsalat. I er også 
velkommne til at medbringe det i 
selv ønsker at grille. Drikkevarer kø-
bes på mødestedet.

Juli d. 30. Køretur - vi kører fra mø-
destedet kl. 18, ad de små veje til 
DK Classic Cars, Langeskov.

August d. 27. kl. 18.  Klubmøde og 
Bagagerumsmarked. Fyld bagage-
rummet med stumper og diverse 
ting. Der er måske en anden, der 
lige står og mangler den dims/ting 
du har i overskud!

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

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.

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.

April d. 11. Klubmøde. Det er jo lige 
efter messen i Fredericia, så måske 
har nogen af jer fået noget spæn-
dende med hjem, I kan vise. Det er 
jo også lige før påske, så måske vi 
skal have en lille påskekonkurrence 
(Frits bager nok en påskekage).

Maj d. 9. Klubmøde.

Juni d. 5. Grundlovsdag Træf. Tarup 
Center, Rugvang 36, 5210 Odense 
NV. For Veteranbiler-motorcykler-knal-
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lert og scootere samt klassiske kø-
retøjer. (man er velkommen til at 
blive længere). Henvendelse: Per 
Mortensen, tlf. 22179665.

Juni d. 13. Klubmøde.  

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.

Marts. d. 28. Klubmøde.

April d. 25. Klubmøde.

Maj d. 30. Klubmøde.

Juni d. 27. Klubmøde.

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.

Marts d. 21. Klubmøde.

April d. 18. Klubmøde.

Maj d. 16. Klubmøde.

Juni d. 20. Klubmøde.

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

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.

Marts d. 14. Klubmøde.

April. d. 11. Klubmøde. 

Maj d. 9. Klubmøde.

Juni d. 13. 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.

Marts d. 12. Klubmøde på Møllen 
– Vi får besøg af skoleleder Anne 
Zibrandtsen fra Vejle, som har klar-
gjort en VW splitbus fra 1966, og 
derefter, fra april til november 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 på Møllen – Vi 
får besøg af kørerlærer Leif Roed fra 
Lund, og han vil fortælle om de ”ny-
este regler” og om hvordan en køre-
prøve foregår med nutidens IT-værk-
tøjer – Og vi kan selv få lov at teste 
vores viden om regler og trafik, og vi 
kan stille spørgsmål om de ”svæ-
re situationer” i trafikken. (Mødet er 
flyttet fra februar).

Maj d. 14. Klubmøde på Møllen.

Juni d. 6. 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.
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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.

Marts d. 25. Klubmøde.

April d. 29. Klubmøde.

Maj d. 27. Klubmøde.

Juni d. 24. 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

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.

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. 

Østjylland
DVK Århus

3. onsdag i måneden - klubmøde kl. 
19.30.
Ristrup Hovedgård, Ristrupvej 39, 
8471 Sabro. 
OBS Bemærk ændring af dato og 
tidspunkt!

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.  

Marts - onsdag d. 20. Klubmøde. 
Garagebesøg v/ tidl. Vognmand 
Arne Buhl, Hasselager. Vi mødes kl. 
18:45 til opsamling ved Bøgekilde-
vej 18, 8361 Hasselager (ved Øst-
jydsk Caravan). Der serveres kaffe 
og kage. 

April - onsdag d. 17. kl. 19:00. Klub-
møde med spændende foredrag fra 
en eventyrlig rejse til Israel v/ Erling 
Rindal Astrup fra Galten.

Maj - onsdag d. 15. Klubmøde.

Juni - onsdag d. 19. 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.

Marts d. 12. Klubmøde.

April d. 9. Klubmøde.

Maj d. 14. Klubmøde.

Juni d. 11. Klubmøde.

Med venlig hilsen 

Kræn Hjortlund og  
Thorben Damsgaard

Thorben Damsgaard, 
tlf. 2149 1841
thorben@elleham.dk
www.dvk-nord.dk

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
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Karl Aage Andersen fremviste og for-
talte om sine hjemmebyggede mo-
delmotorer. Her var virkelig tale om 
finmekanik og stor passion for at 
bygge disse motorer. Karl Aage har 
i løbet af 20 år bygget 20 af disse 
motorer i forskellige udgaver. Han 
fortalte hvordan han startede med 
at læse om det i amerikanske bla-
de og via bladene kom i besiddel-
se af tegninger –  dermed var han i 
gang med at fremstille dele, derefter 
skulle alt så samles og startes op, 
for samtlige motorer kunne køre og 
i teorien bruges til at trække et eller 
andet feks. en pumpe i samme stør-
relse.

Vi fik også vist de forskellige mo-
torkonstruktioner og fortalt hvordan 

man fremstiller stempelringe i støbe-
jern til et stempel med en diameter 
på 24 mm. Samt fremstiller tændrør 
i samme målestok. Dermed blev et 
par af motorerne startet op (de kør-
te på rensebenzin).

For lige at nævne nogle, var der en 
model af den første Benz-motor, en 
stjernemotor samt en motor der kør-
te ved hjælp af opvarmning af cylin-
deren med en flamme. 

En virkelig underholdende aften og 
igen en fin illustration af hvor vidt vo-
res hobby favner. 

Tak til Karl Aage Andersen for en fin 
fortælling, som viste at alt kan næ-
sten lade sig gøre.

Thom Bang Pedersen

Café og teknikaften i januar
DVK Lillebælt afholdt sin nytårskur 
som vanlig med et rigtigt godt frem-
møde. Der blev som vanligt spist 
gule ærter med diverse kød til - 
mums. Efterfølgende var det Hr. An-
dersen, som fortalte om Året der var 
gået og forsamlingen kunde derefter 
godkende referatet. 

Så kom man til det store spørsmål: 
Var året gået godt nok til at man vil-
le genvælge de personer som vare-
tager den daglige drift af klubben. 
Hurra – det blev genvalg hele vejen.

Bagefter var der dømt ren hygge, og 
det skal jeg love for. Det blev ud på 
de små timer.

Tak for et godt møde og den altid 
gode stemning.

mvh Povl R.

Nytårskur
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Mandag den 4. februar besøgte 20 
medlemmer og pårørende Herning-
holm Erhvervsskole, hvor vi fik en 
grundig orientering og rundvisning af 
uddannelseschef Brian Willadsen. 

Skolen tilbyder årligt ca. 2500 ele-
ver/ kursister undervisning, og har 
420 ansatte – og et årligt budget på 
250 mill. kr. 

Man tilbyder service-håndværker- og 
industriuddannelser til elever fra lo-
kalområdet/regionen og nationalt, 

Skolebesøg
de to første grupper består af ca. 
20-25 forskellige håndværk og in-
dustriuddannelser, derudover er der 
tilbud om 2 gymnasiale uddannelser 
som kan ende med svendebrev og 
studenterhue, som åbner for mange 
andre muligheder.

Erhvervsskolen har ansvaret for Agro 
Skolen i Hammerum, hvor alle typer 
landbrugsuddannelser tilbydes, og 
en gymnasial afdeling i Ikast.

Skolen har været under massiv ud-

vikling og har byggerier i gang for at 
skabe endnu bedre forhold for an-
satte og studerende.

En virkelig god oplevelse, hvor vi fik 
indblik i en verden som mange kun-
ne nikke genkendende til og andre 
fik et indblik som var fremmed.

Med venlig hilsen 
Villy Vejnø Andersen

Husk!
Forsikringsseminaret hos DVK i Nærum, lørdag 
den 16. marts. Se sidste VeteranTidende side 11.
Tilmelding er ønskelig! 
Bent Friis – tlf: 6135 2211.
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Den 28. januar var der en lille fest 
på Sommers Automobilmuseum. 
Det var nemlig dagen, hvor FIVAs ny-
indstiftede kulturpris blev overrrakt 
for første gang. At prisen gik til en 
dansker, Ole Sommer, er en stor ære 
som vi blandt andet kan takke Mo-
torhistorisk Samråd for – men det er 
jo naturligvis Ole Sommers meget 
store arbejde for veteran-bevægel-
sen og hans særlige fokus på køre-
tøjernes autencitet, der har udløst 
den store hæder. I øvrigt fra en enig 
bestyrelse i FIVA. 

Som bekendt nåede Ole Sommer 
desværre ikke selv at opleve aner-
kendelsen – som han helt sikkert 
ville have været meget glad for. Men 
fint er det, at FIVA har fastholdt ham 
som modtager – og lige så fint, at 
man har ladet familien tage imod 
prisen på hans vegne. Især fordi fa-
milien har til hensigt at videreføre 
museet, som var Ole Sommers hjer-
teblod og livsværk, og som han selv 
forlængst har sikret ved at overføre 
det hele til en fond. Idag sidder to af 
sønnerne, Ole (Jr.) og Per, i fondsbe-
styrelsen og ingen behøver at være 

FIVAs kulturpris til Ole Sommer
bekymret for museets fremtid. Mon 
ikke FIVA-prisen også er en påskøn-
nelse af dét.

Her et par fotos fra dagen, hvor OS’ 
hustru Bea tog imod prisen, der på 
FIVAs vegne blev overrakt af Henning 
Thomsen. Mere om FIVA-prisen kan 
læses i Motorhistorisk Samråds ny-
hedsbrev fra februar, som vi bragte i 
VeteranTidende.

 -jmn.

Bea Sommer med prisen og børnene – fra 
venstre: Barbra, Ole, Erik og Per.

Steen Rode-Møller fra MhS og Henning 
Thomsen (FIVA) holdt taler...
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Nu er det 14. år hvor jeg har siddet 
som formand for denne dejlige klub, 
gået.  Et år med selvfølgelig mange 
af de samme aktiviteter som alle de 
foregående år, men også et år hvor 
mange ting udvikler sig til gavn og 
glæde for medlemmerne.

Medlemstallet, som vi indberetter 
til MhS, faldt desværre igen år, med 
143 stk. En betydelig mindre afgang 
end de tidligere år, så måske hol-
der vi vores medlemstal omkring de 
5.000 i år fremover. Vi iværksatte 
en ”medlem skaf medlem” kampag-
ne, der desværre kun resulterede 
i 16 nye medlemmer, men lidt har 
også ret. Men en opfordring til alle 
medlemmer: Prøv at skaffe ét nyt 
medlem, som så kan være med i or-
ganisationen, med alt det vi står for. 
Der er lavet nye foldere, som man 
kan rekvirere fra kontoret, og dele 
ud når man er til træf ude i landet.

Vi har som klub i løbet af året væ-
ret synlige rigtigt mange steder, ved 
havnetræf, køreture og udstillinger, 
for ikke at tale om alle de sociale ar-
rangementer vi kører for. Børnenes 
køredag, en af de faste begivenhe-
der, som de trofaste tovholdere selv 
står for, ved at holde kontakten til 
hospitalerne landet over, og skaf-
fe køretøjer til at køre med de syge 
børn, og give dem en stor oplevel-
se og et afbræk i hverdagen, er én 
ud af mange arrangementer. Kørsel 
fra pleje- og demenshjem, samt med 
sorggrupper er også noget der bli-
ver gjort meget ud af. Når man kom-
mer hjem fra sådan en tur, har man 
mange gange fået en større oplevel-
se ud af det, end dem vi kører med, 
en dejlig fornemmelse når man kan 
gøre en forskel for andre, og hvad er 
mere nærliggende end at bruge vo-
res ældre køretøjer til det.

Styrkeprøven
Styrkeprøven, et veteranbilløb for 
køretøjer før 1926, som går på skift 
mellem de 3 nordiske lande, skulle 
afholdes i Danmark. Allerede for et 
par år siden, påtog Thorben Dams-
gaard og Kræn Hjortlund sig at stå 
for arrangementet, med alt hvad det 
indebærer. Det kræver plads når 92 
køretøjer melder sig, både til statio-

nær parkering og p-pladser på ruter-
ne, for ikke at tale om overnatnings-
mulighed for 200 deltagere, men alt 
lykkedes i Frederikshavnsområdet. 
En stor tak til de to tovholdere, Fre-
derikshavns kommune og sponso-
rerne Harald Nyborg og forsikrings-
selskabet ETU. Uden hjælp fra dem, 
havde det ikke kunnet lade sig gøre.

GDPR
GDPR- General Data Protektion Re-
gulation, den nye persondatalov 
trådte i kraft d. 25. maj. Klubben 
har udarbejdet en politik vedrøren-
de klubbens dataansvar og dataan-
svarlige, og opfyldt alle de krav der 
blev stillet fra myndighedernes side. 
Mange af vores mødesteder har en 
mail liste, det kræver at man skul-
le give sit samtykke for at stå på 
de lister. Derfor blev alle medlem-
mer kontaktet og spurgt om de fort-
sat ville modtage mail fra os, hvis vi 
ikke fik positive svar retur, blev de 
slettet af listerne.

Med VT 499 januarnummeret, fulg-
te en medlems- & køretøjsliste. Den 
blev udsendt inden GDPR trådte i 
kraft. Inden havde flere advokater 
kikket på de oplysninger der står i 
bogen, og godkendt at det ville være 
inden for lovens daværende rammer. 
Næste gang vi vil udgive en opdate-
ret liste, bliver det nok lidt vanskeli-
gere.

Biblioteket
Biblioteket der er et af klubbens 
store aktiver, bliver løbende udvi-
det med alle de donationer vi får fra 
medlemmer og især virksomheder, 
der har fået øjnene op for hvor vig-
tigt det er for fremtiden at gemme 
fortiden.

Vi har i 2018 modtaget et omfat-
tende materiale fra Opel Danmarks 
arkiv, som de ikke ville flytte med 
til nye lokaler. Materiale, hvor man 
kan dykke ned i hele deres historie, 
både med tekst og billeder. Bülow 
har også foræret os et omfangsrigt 
materiale, begge dele har givet an-
ledning til artikler i VT.

Biblioteket er centrum for mange ak-
tiviteter. Hver tirsdag møder ca. 15 
frivillige til en travl arbejdsdag. De 

har alle hver deres opgave. Bøger, 
brochurer, instruktionsbøger, billeder 
og tidsskrifter bliver gennemgået, 
ordnet og sorteret for derefter at bli-
ve registreret og sat på plads.  Sam-
lingen af udklip er ordnet og vokser 
støt. Billedsamlingen scannes, så 
det bliver lettere at finde billeder og 
så de originale fotos ikke bliver be-
skadigede. Den meget store samling 
af tidsskrifter vokser støt, så vi har 
været nødt til at beslutte at vi kun 
kan gemme blade fra danske klub-
ber i et år. Ellers ville vi meget hur-
tigt løbe tør for plads. Selvom klub-
ben har filmapparater så vi kan vise 
8 og 16 mm smalfilm, får vi løbende 
– og gratis – overspillet film til DVD. 
Det er lettere af vise, men originaler-
ne bliver ikke kasseret, da det altid 
er en anderledes oplevelse at se og 
høre gamle film, som både skratter 
og hopper lidt. 

De gule reoler der kan rulle, så plad-
sen udnyttes bedst muligt, vi fik sat 
op for et par år siden, er snart fyldt 
op med klubbens arkiv, løbsprogram-
mer, firmaarkiver, klubarkiver, private 
arkiver og den helt nyregistrerede 
samling af typegodkendelser, som 
Steen Pausbæk har arbejdet på de 
sidste 2 år, for at få det gjort tilgæn-
geligt. Ove W. Berg fra Fyn har væ-
ret flittig gæst for at færdiggøre hele 
KDAKs arkiv. Næste store opgave 
for biblioteksholdet bliver nu, at gå 
det hele igennem med henblik på 
at få det registreret, så det bliver til 
glæde for brugerne. I øjeblikket har 
vi kun et løst overblik. 

Udover de faste frivillige kommer der 
hver uge i biblioteket en håndfuld 
mennesker som bruger biblioteket. 
Der er efterhånden skrevet flere bil-
historiske bøger og artikler som har 
været baseret på materiale fra DVKs 
bibliotek. Desuden får vi løbende 
forespørgsler som vi besvarer efter 
bedste evne. Og med så mange kyn-
dige folk samlet er vi ret gode til at 
besvare. Endelig har vi i en række 
tilfælde sendt bøger til udlån til fol-
kebiblioteker rundt i landet.

Vi kan være stolte af vores biblio-
tek. Besøgende er meget imponere-
de over omfanget og – ikke mindst 

Bestyrelsens beretning for året 2018
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– den gode orden der er på bibliote-
ket. 

Messer
Fredericia-messen der afholdes 2 
gange årligt, trængte til fornyelse. 
Der blev indkøbt nyt gulvtæppe og 3 
nye telte med tryk på, som gav ud-
stillingen et helt nyt udseende, samt 
skabte bedre plads i køkkenafdelin-
gen og et større rum hvor medlem-
merne kunne opmagasinere deres 
ting, mens de nød den nybryggede 
kaffen på standen eller gik rundt i 
de store haller. Vi har to meget entu-
siastiske teams. Ét der tager sig af 
standen, og ét der sørger for indkøb 
og kaffebrygning, samt hygge om 
medlemmerne. En stor tak skal lyde 
til alle jer, herfra. 

I Herning, hvor der også to gange 
om året er messe, dog kun én dag, 
har vi også et fantastisk team som 
klarer det hele. Begge steder får vi 
nye medlemmer, og medlemmerne 
får chancen for at møde hinanden 
og få en god snak.  

Hjemmesiden
Ja, hjemmesiden er stadig ikke helt 
som vi gerne vil have den, bl.a. gav 
GDPR os nogle udfordringer, men de 
løses hen ad vejen. Der er blevet 
brugt en del tid på at finde og lave 
pdf-filer af Veteran Tidende, så man 
nu kan læse alle de ældre blade fra 
2004 og til i dag. Vi mangler dog 
stadig at få scannet 1997 til 2003, 
og så vil vi også gerne kunne ind-
sætte diverse lister fra biblioteket, 
over f.eks. brochurer som ikke kan 
registreres via det kongelige biblio-
tek.

Mødesteder
Stenum i Nordjylland, har i novem-
ber både ændret adresse og møde-
stedsleder. Thorben Damsgaard har 
overtaget ansvaret og Sindal flyve-
plads lægger nye mødelokaler til. 
Siden 13. august 2009 har Kræn 
Hjortlund åbnet dørene på Vanggård 
og været mødestedsleder på vores 
nordligste mødested. En kæmpe-
stor tak til Kræn, som overhørte mig 
engang på Fredericia messen sige, 
at vi manglede et mødested norden-
fjords. Kræn og Thorben har et fint 

samarbejde, hvilket viste sig med al 
tydelighed da de to stod for Styrke-
prøven i Frederikshavn.  

Nærum. Her mistede vi desvær-
re vores udlejer, Ole Sommer, men 
med den rettidige omhu OS stod 
for, kører alt videre som om intet 
var hændt. DVKs samarbejde med 
Sommers museum bliver hele tiden 
udvidet. Når vi f.eks. afholder skil-
te- eller stumpemarked i lokalerne 
holder kustoderne museet åbent, så 
besøgende kan få 2 oplevelser ud af 
besøget. Der afholdes 2 møder om 
måneden, den officielle mødeaften, 
her kan der snart ikke presses flere 
mennesker ind, og så vores caféaf-
ten, som gennem det sidste år er 
lavet om til teknikaften, hvor forskel-
lige dygtige håndværkere/ mekani-
kere, kommer og underviser i hvor-
ledes tingene fungerer eller hvordan 
de repareres. En uundværlig ting, 
især for de unge mennesker.

Mårum og Løve har åbent én gang 
om ugen, hvor man mødes og ud-
veksler erfaring eller får ting lavet på 
værkstedet. 

Klippinge, som har eksisteret i over 
20 år i Kai Wredstrøms private hjem, 
fortsætter, men nu med Bøje Højby 
Rasmussen som ansvarlig for mø-
dernes indhold, og Kai som vært. 
Tak til Bøje for at han trådte til, så 
mødestedet kan fortsætte forhå-
bentlig mange år endnu. 

Holbæk. Her har det vist sig at være 
en rigtig god beslutning at åbne for 
et nyt mødested. Den lille gruppe 
ansvarlige sender én gang om må-
neden mail ud om hvad der er sket 
og hvad der skal ske på de næste 
møder, med billeder fra afholdte ar-
rangementer.

Skjoldbjerg afholder bl.a. veteran-
træf på græsplænen foran huset 
hver mandag med gratis kaffe og 
kage. Der kommer rigtig mange, 
og vi kan se på nye medlemmer, at 
mange af dem kommer fra det om-
råde. 

Jeg kunne blive ved med at fortæl-
le om mødestederne, som jo er ét af 
DVKs store aktiver, men det bedste 

er at medlemmerne selv kommer og 
oplever den ånd og hjælpsomhed 
der findes overalt. 

Veteran Tidende
Veteran Tidende, et andet af DVKs 
store aktiver taler jo næsten for sig 
selv. Vi modtager alle 12 gange om 
året, et flot gennemarbejdet blad, 
med spændende og lærerige artikler 
og nyt fra mange af de ting der fore-
går ude omkring i landet. 

Forsikring
Forsikringssamarbejdet med e-forsik-
ringer som vi har haft siden 21. no-
vember 2008, kører upåklageligt. Vi 
har gennem klubben gennem årene 
tegnet 2583 forsikringer, dog er de 
ikke alle aktive længere. Der bliver 
jo skiftet ejermænd på bilerne gen-
nem årene. 

Arbejdsgangen ved behandling af 
forsikringer er ændret pga. person-
dataloven, hvor mail og personføl-
somme oplysninger mellem DVK og 
ETU bliver besværliggjort. Derfor 
foregår det nu således at medlem-
met via vores hjemmeside udfylder 
forsikringspapirerne og ved tryk på 
send, ryger det direkte i ETUs mail-
boks. Vi har nu ikke længere indfly-
delse på om køretøjet er originalt 
eller om forsikringsprisen er rimelig, 
eller på ekspeditionstiden. Det ser 
ud som om det fungerer fint, så vi 
har ikke noget at klage over. 

Det har så givet mere tid for pigerne 
på kontoret til at tage sig af andre 
funktioner. Mette Glidov har overta-
get nogle af Lone Solbergs opgaver 
og Lone er gået en dag ned i tid om 
ugen.

Tak til alle de mange medlemmer 
over hele landet, der er ambassadø-
rer og yder en stor indsats for klub-
ben.

Klubben eksisterer kun for sine 
medlemmer og kun qua sine med-
lemmers engagement.

Dorte Stadil
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Fælles indsats gav bedre løsning 
for historiske køretøjer

Brændstoftillægget er en helt urime-
lig afgift der pålægges historiske kø-
retøjer. Det er derfor glædeligt at det 
nu er lykkedes for organisationerne 
at stå sammen som bolværk mod be-
slutningerne fra Christiansborg.

Med den seneste lovændring er 
endnu flere køretøjer kommet med i 
gruppen der maksimalt kan blive på-
lagt det lave brændstoftillæg. Yderli-
gere køretøjer kan komme med, når 
gruppen af organisationerne i net-
værket færdiggør deres arbejde med 
en ny definition på historisk interes-
sante køretøjer.

 Den 3. Oktober 2017 blev der frem-
sat forslag, som en del af finans-
loven, om at hæve det daværende 
brændstoftillæg fra 1.000 kr. per 
km/l til 6.000 kr. per km/l på alle 
køretøjer. Siden da har såvel Motor-

historisk Samråd, og en lang række 
andre organisationer, kæmpet for at 
friholde historiske køretøjer fra den-
ne ændring.

I første omgang lykkedes det kun 
at friholde de helt originale veteran-
køretøjer, men siden forslaget blev 
vedtaget i 2017, har organisationer-
ne stået sammen om et vedvaren-
de pres på politikerne, for at få dem 
til at indse at ombyggede køretøjer 
ikke skal afgiftsbelastes i den grad 
som det blev tilfældet. Det førte 
til en lovændring i december 2018 
med positivt udkomme.

Med lov 1431 af 5. december 2018, 
er det nu blevet sådan at køretøjer 
registreret i Danmark før det oprin-
delige forslag (3. oktober 2017), 
ikke kan pålægges et højere tillæg, 
end det der var gældende den gang, 
altså satsen på de 1.000 kr. per 
km/l. Dette gælder uanset et køre-
tøj er ombygget eller ej.

I skemaet nedenfor kan man se for-
skellen på tillægget, om bilen er ori-
ginal eller ombygget. Da tillæg og 
fradrag påvirkes af forskellen mel-
lem nypris og nuværende pris, altså 
om der har været et værditab eller 
en værdistigning siden bilen var ny, 
er den faktor taget med i skemaet.

Nyt fra MhS

Flere historiske køretøjer på vej
Det har været en lang proces, men 
arbejdet stopper ikke her. Sammen 
med de andre organisationer (For-
enede Danske Amerikanerbilklubber, 
SKAD, Danish Street Rod Associ-
ation, DASU og FDM) har Motorhi-
storisk Samråd presset på for at få 
udvidet definitionen for et veterankø-
retøj, så den ikke kun indeholder de 
allermest originale køretøjer. En æn-
dring der er en gammel mærkesag 
for MhS.

Skatteminister Karsten Lauritzen, 
har i et samlet brev til alle organisa-
tionerne givet udtryk for at han nu er 
parat til at se på sådan en ændring, 
og han ønsker at en sådan ændring 
af lovgivningen vil kunne fremsættes 
i den kommende folketingssamling.

På den baggrund satte organisa-
tionerne sig sammen på et nyligt 
møde, for at se om ikke man kunne 
komme overens om en sådan ny de-
finition. Det er ekstra glædeligt, at vi 
kan meddele at det var et frugtbart 
møde, hvor alle var klar til at mødes 
i et kompromis, og at vi netop er ved 
at finpudse den endelige tekst, så vi 
kan sende forslaget til ministeren.

Motorhistorisk Samråd tog initiativ 
til at foreslå et samarbejde mellem 
organisationerne, det skete med et 
indledende møde i april 2018. Siden 
da har sammenhold og velvilje vist, 
at vi har et fælles mål om at skabe 
bedre forhold for alle historisk inte-
ressante køretøjer.

Johnny B. Rasmussen
Sekretariatsleder
Motorhistorisk Samråd

Succes efter 5 år lang kamp i EU

Sidst i januar besluttede man i Euro-
pa-Parlamentets udvalg om det In-
dre Marked og Forbrugerbeskyttel-
se (IMCO) et forslag om forsikring af 
køretøjer der ikke er registrerede.

Med baggrund den såkaldte Vnuk-
sag, hvor en landbrugsmedhjæl-
per på en Slovakisk gård søgte er-
statning da han blev væltet ned af 
en stige af en bakkende traktor og 
vogn, blev der stillet forslag om at 
alle køretøjer skulle være forsikre-
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de uagtet de var registreret eller ej, 
uanset hvor de køretøjer blev brugt 
og uanset om de blev brugt eller ej.

Det var tilbage i 2014, og siden da 
har FIVA og andre organisationer 
presset hårdt på for at få afværget 
et årligt forsikringskrav i millionklas-
sen. Motorsporten har været i oprør, 
da kravet således også skulle gælde 
kørsel på lukkede baner, det skul-
le gælde køretøjer under langvarig 
restaurering, de mange køretøjer på 
museerne og flere til.

Det siger nærmest sig selv, at de 
eneste der vinder ved at en stille-
stående bil eller motorcykel på et 
museum forsikres, er forsikringssel-
skaberne. På trods af dette tydelige 
misforhold mellem risikoen for uheld 
og den potentielt store regning til 
ejerne, så tog det altså hen ved 5 år 
før IMCO-udvalget ændrede i teksten 
og holdt racerbiler, veterankøretøjer 
og museumsgenstande ude fra for-
slaget.

Gedigent benarbejde

Som det fremgår af denne måneds 
nyhedsbrev, kan vi allerede i starten 
af året se, at gedigent benarbejde 
betaler sig. Vi har opnået to sejre til 
gavn for alle, der interesserer sig for 
historiske køretøjer. Den ene via vo-
res medlemskab af FIVA og den an-
den i tæt samarbejde med de andre 
aktører på markedet for historiske 
køretøjer. For alle, der er medlem-
mer af en klub, som er medlem af 
Motorhistorisk Samråd er der grund 
til at kippe med flaget og sige: Se, 
atter er mine 23 kr. om året med til 
at vi takket være MhS’ arbejde, har 
flyttet os endnu et skridt mere i den 
rigtige retning.

Men samtidig burde man nok også 
tænke: Hvor langt mon MhS kunne 
komme, såfremt alle klubber i hele 
landet var medlem af MhS? Vi ved 
jo alle, at det koster penge at drive 
en forening, at have en ansat, at hol-
de møder, at rejse for uden alt dette 
ville der simpelthen ingen resultater 
komme på bordet. Jeg vil derfor op-
fordre alle, der ejer et historisk køre-
tøj, til at melde sig ind i en klub, der 
er medlem af MhS - eller opfordre 
til at din klub bliver medlem såfremt 
den endnu ikke er det.  Vort givtige 
samarbejde med de andre organisa-
tioner viser, at jo flere vi er sammen, 
jo stærkere står vi.

Steen Rode-Møller
Formand
Motorhistorisk Samråd

FIVA har arbejdet med dette, og se-
nest har Motorhistorisk Samråd her 
i januar, op til afstemningen i IMCO, 
sendt de danske medlemmer af 
IMCO, Christel Schaldemose (Social-
demokratiet) og Morten Løkkegaard 
(Venstre), en redegørelse over vores 
holdning til forslaget, som nu heldig-
vis er faldet ud til vores fordel.

Johnny B. Rasmussen
Sekretariatsleder
Motorhistorisk Samråd
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Vi har nu fået ordnet General Motors Service-årbøger fra 
1936 til 1980

General Motors Service er et internt serviceblad fra Ge-
neral Motors’ kontor i København, hvor de orienterer 
deres forhandlere om alt, hvad der sker på markedet, 
f.eks. om nyheder og ændringer på de forskellige mo-
delårgange samt svage punkter på visse modeller, og 
om hvordan man reparerer og udbedrer disse udfordrin-
ger. Hæfterne er opdelt i årgangs- og nummerorden. De 
er ikke til udlån, men kan læses på biblioteket. Vi kan 
også scanne indhold og f.eks. sende det som en pdf-fil.

Der er også artikler om, hvordan man optænder, kø-
rer og vedligeholder biler med gasgenerator. Det kan jo 
være, at vi i disse miljøtider snart skal overveje at få vo-
res veteraner monteret med gasgenerator, selv om det 
for mit vedkommende nok vil ødelægge det aerodynami-
ske på min Corvette. 

Steen Pausbæk

Nyt fra biblioteket
Mest for GM-ejere med biler fra 1936 til 1980  
– men andre er også velkomne!

Der er næsten ingen grænser for hvad hæfterne indeholder af 
tekniske oplysninger, mål, justeringer og anvisninger, modelændrin-
ger og meget mere. Men her og dér findes også diverse notater og 
breve, som f.eks. dette her til højre, der omhandler den alvorlige 
forsyningssituation i slutningen af 1939, hvor benzinen forlængst var 
blevet rationeret...
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PRESSEMEDDELELSE

En særlig dag for klassiske biler
Den 14. april afholder Dansk Auto-
mobil Sports Union (DASU) en sær-
lig dag for klassiker-folket – de 
mennesker, som har interesse for 
klassiske biler og måske ligefrem 
ejer en klassisk bil selv. 

Her kan du og din klassiske bil prø-
ve kræfter med pålidelighedsløb – 
en afslappet form for motorsport, 
hvor alle kan være med. Kort fortalt 
handler det om at kunne holde en 
bestemt gennemsnitsfart, som al-
drig overstiger 50 km/t., og delta-
gerne ledes på vej af en letforståe-
lig rutebog. Ruten går ofte ad nogle 
af Danmarks kønneste veje, så del-
tagerne også får en oplevelse med 
hjem.

”Vi ved, at mange indehavere af 
klassiske biler gerne vil bruge bilen 
til lidt mere, end blot at køre en lil-
le tur en gang imellem. I pålidelig-
hedsløb får man både luftet bilen 
og oplever hyggeligt samvær med 

ligesindede, og man ser de kønne-
ste steder i Danmark. Dertil krydret 
med lidt konkurrence, som man kan 
vælge at gå meget op i eller blot at 
være med”, fortæller Ulrik Hejl fra 
Dansk Automobil Sports Union, som 
selv kører pålidelighedsløb.

I samarbejde med FDM afholder 
Dansk Automobil Sports Union hvert 
år et mesterskab i pålidelighedsløb, 
hvor mestrene kåres ud fra resul-
taterne i 4 ud af 6 løb. Faktisk er 
der tale om hele 3 mesterskaber, 
idet deltagerne deles op i forskelli-
ge klasser alt efter mandskabets er-
faring. De 6 løb er fordelt over hele 
landet og foregår typisk på mindre, 
men gode og jævne veje, hvor man 
ikke skal være nervøs for, at bilen 
tager skade.

Den 14. april står en række af 
DASU’s medlemsklubber landet over 
klar til at sende deltagerne ud på en 
lille, nem rute efter en kort instrukti-
on. Skulle klassikeren ikke lige være 

FDM DASU Classic

kommet ud af garagen endnu, kan 
man selvfølgelig køre i sin normale 
personbil. Se startstederne neden-
for. Du kan også læse mere og finde 
flere oplysninger på  www.dasuclas-
sic.dk, under fanebladet ”Clas-
sic-day”. 

Deltagelse i arrangementerne vil ko-
ste et lille startgebyr på 50 kr. pr. 
mand, som inkluderer prøvemed-
lemsskab i 3 måneder af en motor-
klub, nyeste nummer af FDM´s blad 
”Motorclassic”, deltagelse i prøve-
løbet og ikke mindst gratis adgang 
til den fine bilsamling, Strøjersam-
lingen på Fyn, den 9. juli 2019, hvor 
aftenen vil stå helt i motorsportens 
tegn med præsentation af klassi-
ske biler, som deltager i turneringen, 
men også rallybiler og gocarts vil 
være til stede.

Følg også med på facebook-siden 
FDM DASU Classic, som løbende op-
dateres.
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I sidste blad bragte vi lidt om udstil-
lingen, der efter at have været set af 
over 19.000 mennesker i Viborg nu 
kan ses på Forstadsmuseet i Hvid-
ovre. Her var der åbning den 24. ja-
nuar.

Det er en absolut anbefalelsesvær-
dig udstilling, som ikke blot viser de 
godt 50 biler, der siden 1969 har 
kunnet besmykke sig med titlen som 
Årets Bil i Danmark. Der er meget 
mere end boring og slaglængde – bi-
lerne er sat meget flot i perspektiv, 
med tidstypiske miljøer og scenarier, 
der minder én om at f.eks. 70’erne 
er ved at være længe siden. De ret 
store haller som danner ramme om 
udstillingen er opdelt med forskel-
lige former for ruminddeling, og bi-
lerne kan ses i mindre grupper med 

Årets Bil  
1969-2019

forskellige temaer. Dermed får de 
liv – og bliver vist som en del af den 
tid, de repræsenterer. Vel at mærke 
uden at alt dét udenom tager pusten 
fra bilerne. Det er en fin balance. 

Et par eksempler: en campingplads 
– et autoværksted – eller en hel dag-
ligstue, med kaffekopperne klar på 
kakkelbordet. 

En anden ting er belysningen, som 
der er gjort meget ud af, og som gi-
ver variation og stemning. Måske 
lidt rigeligt til den mørke side i nogle 
af områderne, men flot er det.

Udstillingen henvender sig bredt, og 
er yderst seværdig, ikke kun for bil-
nørder som os! Den kører frem til 
den 22. april.  
Se forstadsmuseet.dk.

Forstads- og Cirkusmuseets direktør Anja 
Olsen ved åbningen i Hvidovre.

Tekst og foto: Jens MN.
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Af Erich Karsholt

Hvem var denne Bill Knudsen, der 
pludselig får så stor opmærksom-
hed, vil nogle af læserne måske 
spørge, for han er glemt i den bre-
de offentlighed. Hans liv begyndte i 
1879, under langt mere ydmyge for-
hold, i en lejlighed i Kartoffelrækker-
ne på Østerbro i København. Ved då-
ben fik han navnet Signius Vilhelm 
Poul Knudsen. 

Som ung uddannede han sig hos cy-
kelgrosserer Christian Achen. Han 
blev kasseret til session og traf der-
efter et afgørende valg. I februar 
1900 sejlede den 21-årige Knudsen 
med S/S Norge til USA, hvor han 
ankom med få dollars på lommen. 
Hans fødenavn var for besværligt 
for amerikanerne. Det blev hurtigt til 
William (Bill) S. Knudsen.

Hans mekaniske evner skaffede 
ham arbejde på et skibsværft og se-
nere en lokomotivfabrik. Her stod 
den på jernstøbning i et råt miljø, og 
konfliktløsning skete ofte gennem 
en slåskamp. Selv om Knudsen var 
en stor krabat, var han nødt til at 
melde sig ind i en bokseklub, for at 
kunne underbygge sine argumenter 
ved at slå fra sig. 

I 1902 fik Knudsen arbejde hos ma-
skinfabrikken John R. Keim Mills i 
Buffalo. Her støbte flere hundrede 
mand bl.a. cykeldele. Med løbende 
forslag til produktionsforbedring og 
organisering af arbejdet blev William 
Knudsen i 1906 overordnet produk-
tionschef. Maskinfabrikkens direktør 
William Smith blev Knudsens mentor 
og lærte ham lederskab fremfor ar-
rigskab. Danskeren udviklede sig på 
Keim Mills til en dygtig leder.

Fabrikken blev en vigtig underleve-
randør til Ford Motor Company og 
medarbejderstaben rundede 1.500 
mand, som efterspørgslen vokse-
de. I Detroit bemærkede man både 
kvaliteten af Keim Mills produktion 
og den velorganiserede produktion. 
En af opgaverne Ford Motor Com-
pany stod overfor, var at skaffe dele 
nok fra selskabets underleverandø-
rer. Kunne de ikke følge med, var der 
kun var én vej, så måtte bilfabrikken 
selv producere. Herunder gennem 

Ny bilhistorisk bog:

Den store dansker i amerikansk 
bil- og krigsproduktion
Forfatteren Martin Lund har netop fået udgivet en stor biografi om William 
Signius Knudsen, der i år 1900 udvandrede til USA, og her arbejdede sig 
op til en toppost i Ford Motor Company og senere til øverste direktør i 
General Motors – inden han i 1940 blev sat i spidsen for USAs oprustning 
under Anden Verdenskrig. 

William S. Knudsen nyder udsigten fra Hotel D’Angleterre i august 1945. Under besøget blev 
dansk-amerikaneren hyldet for sin enestående indsats under Anden Verdenskrig.
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Fremstilling af koblingshuse til Ford Model T i Highland Park med pressemaskiner fra Keim 
Mills i 1912. (The Henry Ford/Benson Ford Research Center).

En del af medarbejderstaben hos Ford Motor Company i Highland Park i 1914. Alle har de 
taget hatten af for Henry Ford.  (The Henry Ford/Benson Ford Research Center).

opkøb af leverandører, der kunne gø-
res mere effektive og eksklusivt pro-
ducere til Ford. Ford Motor Company 
valgte derfor i 1911 at købe Keim 
Mills og flytte produktionen til Detro-
it. Ford ønskede at fastholde de le-
dende medarbejdere – herunder Wil-
liam Knudsen. Men Knudsen havde 
ingen planer om at rejse fra Buffa-
lo, hvor han havde etableret sig med 
sin hustru og deres børn. 

Hans nærmeste chef, John R. Lee, 
overbeviste danskeren om, at han 
skulle tage til Detroit og høre hvad 
Henry Fords planer var. Bilfabrikan-
ten fortalte danskeren, at produkti-
onen ikke voksede så hurtigt som 
efterspørgslen. Henry Ford og hans 
nærmeste medarbejdere havde be-
mærket Knudsens arbejde hos Keim 
Mills og anerkendte den måde dan-
skeren organiserede arbejdet på, så 
tingene blev gjort.

Samlefabrikker 
Ford Motor Company havde beslut-
tet at etablere samlefabrikker rundt 
om i USA. Henry Ford ønskede, at 
William Knudsen her skulle stå for 
organisering af produktionen og gav 
Knudsen frihed til at håndplukke de 
mænd han havde behov for, og dis-
ponere hvad det kostede at etablere 
samlefabrikkerne. Det lød trods alt 
så spændende, at Knudsen takke-
de ja til jobbet, og lod familien blive 
i Buffalo. Han skulle alligevel rejse 
USA tyndt. 

De første samlefabrikker blev etab-
leret i eksisterende bygninger. Det 
var ikke optimalt, når maskiner og 
arbejdets organisering skulle indret-
tes efter bygningerne. Så Knudsen 
måtte iværksætte mange ombyg-
ninger og ændringer, for at sikre en 
effektiv samling af bilerne. 

Knudsen fastslog, at det ideelle var, 
at før en samlefabrik blev bygget, 
skulle maskiner og andet interiør 
være fastlagt – så kunne bygningen 
etableres udenom. Ikke omvendt, 
som det tidligere havde været tilfæl-
det. Et andet aspekt var, at hele pro-
duktionen kunne ske i én og samme 
retning, uanset om det handlede om 
500 eller 5.000 mænd.

I maj 1914 var en træt Knudsen til-
bage i Detroit. Han blev kaldt ind til 
vicedirektør Couzens, der roste ham 
for arbejdet med etablering af sam-
lefabrikkerne, satte hans månedsløn 
op til 1.000 dollars og gav danske-
ren en check på 5.000 dollars som 
tak for indsatsen. 

Havde William Knudsen været i tvivl 
om han ville arbejde for Ford Mo-
tor Company, var han nu sikker i sig 
sag. Danskeren hentede familien til 
Detroit, også selv om han de kom-
mende år vedblev med at være på 
farten. Senere blev Knudsen fabriks- 
og produktionsdirektør med ansvar 
for over 80.000 ansatte.

Danmark
William Knudsen havde etableret ef-
fektive samlefabrikker i USA. I april 
1919 var en ny opgave parat til dan-
skeren. Han blev sendt til Europa for 
at undersøge muligheder og marke-
der. 

Knudsen rapporterede tilbage til ho-
vedkontoret i Detroit, at koncernen i 
første omgang skulle etablere sam-
lefabrikker i lande, hvor der var en 
høj grad af politisk stabilitet. 

I maj 1919 fik Knudsen ledelsens 
accept til at etablere Ford-selska-
ber i Spanien og Danmark. I første 
omgang i lejede lokaler. Hvis forret-
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ningerne udviklede sig positivt kun-
ne man købe jord og bygge. Modsat 
kunne der lukkes ned med begræn-
set tab, hvis det mod forventning 
ikke blev tilfældet.

I Danmark blev der – som det frem-
gik af artiklen om Ford-krigen i Kø-
benhavn i VT nr. 512 – etableret 
en samlefabrik i Heimdalsgade på 
Nørrebro i København. William S. 
Knudsen tiltrådte som bestyrelses-
formand for det nyetablerede Ford 
Motor Company Dansk Monteringsfa-
brik A/S. Over 700 Model T rullede 
ud af fabrikken inden udgangen af 
1919. 

Det var ikke kun i Danmark det gik 
godt. Ved indgangen til 1920’erne 
stod der Ford Model T på over halv-
delen af den samlede bilproduktion 
i verden. Til gengæld opstod der ef-
terhånden uenighed mellem Henry 

Ford og William Knudsen om hvorle-
des bilproduktionen skulle planlæg-
ges, hvorfor Knudsen valgte at sige 
sit job op den 15. februar 1921.

Det gav mere plads til den anden 
”dansker” i Fords ledelse, Charles 
E. Sorensen (udvandret med foræl-
drene til USA i 1885, da han var fire 
år gammel). Sorensen blev anset 
som Henry Fords mest loyale medar-
bejder. Det var som oftest Sorensen, 
der effektuerede patriarkens mindre 
behagelige beslutninger. 

Derimod havde Sorensen og Knud-
sen et anstrængt forhold til hinan-
den. Sorensen var den sidste, Knud-
sen havde truet med tæsk, herefter 
havde han valgt ikke at lægge hånd 
på nogen. En Ford-medarbejder, der 
arbejdede for dem begge, udtalte 
siden om forskellen mellem de to: 
”Knudsen var en mild mand, Soren-
sen en vild mand.”

En oplysning Martin Lund har medta-
get i de omfattende noter, der henvi-
ser til de anvendte kilder – og giver 
mange supplerende informationer, 
for dem der vil have det hele med. 

Martin Lund har fundet dokumentation for, at William Knudsen selv sagde op. Brevet her er 
Edsel Fords accept af opsigelsen.

Det begyndte småt – også i Danmark: Den første Ford Samlefabrik i Heimdalsgade på Nørre-
bro i København, 1919.
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William og Clara Knudsen med deres fire 
børn i sommerhuset 1921. (Fam. Knudsen 
privatfoto).

Knudsen til Chevrolet 
I 1922 blev William Knudsen tilknyt-
tet Chevrolet, der på det tidspunkt 
tabte penge. I 1924 avancerede han 
til posten som øverste direktør. Det 
var ikke hans evner som taler i store 
forsamlinger, der gav ham jobbet. Da 
han stod overfor 2.000 amerikan-
ske Chevrolet-sælgere, fik han med 
sin accent nervøst fremstammet ”I 
want vun for vun”– underforstået én 
Chevrolet solgt for hver Ford, der 
dengang havde en markedsandel på 
60 %. Herefter skyndte Knudsen sig 
væk fra talerstolen.

Til gengæld satte Knudsen fokus på 
kvalitet og på effektivisering af pro-
duktionen. Der blev investeret kraf-
tigt i en tid, hvor mange ønskede et 
alternativ til den aldrende Ford Mo-
del T. Chevrolet Superior var bilen, 
der vendte udviklingen. I løbet af to 
år tredobledes salget af Chevrolet. 

General Motors ønskede naturligvis 
også at eksportere biler. Den 25. ok-
tober 1923 blev selskabet General 
Motors International A/S etableret i 
Danmark, samtidig med beslutning 
om at iværksætte koncernens første 
samlefabrik udenfor Nordamerika. 

Argumenterne for valg af København 
var stort set identiske med Fords 
overvejelser nogle år forinden. Wil-
liam Knudsen havde jo allerede en 
gang fastlagt bevæggrunde, der tal-
te for København, herunder den geo-
grafiske beliggenhed og de gunstige 
toldbetingelser.

På linje med Fords danske virksom-
hed begyndte General Motors Inter-
national A/S sin virksomhed i lejede 
lokaler. Nordisk Kabel havde på hjør-
net af Teglholmsgade og Frederiks-
holms Havnevej i Københavns Syd-
havn haft en fabrik, der i slutningen 
af 1923 blev ombygget til samlefa-
brik for Chevrolet-biler.

Den første bil, en Chevrolet last-
vogn, kørte ud fra samlefabrikken i 
januar 1924. Ved etableringen var 
en daglig produktion på 25 biler 
planlagt, mens 50 biler blev anset 
som fabrikkens kapacitet. Ved fa-
brikkens begyndelse var der ca. 150 
ansatte. 

Til at begynde med var chassiserne 
kun delvist adskilt og personbilskar-
rosserier ankom som færdige en-
heder, mens lastbilkarrosserier blev 
opbygget lokalt med brug af danske 
underleverandører. 

I 1926 og 1927 var Chevrolet ver-
dens mest solgte bilmærke og Hen-
ry Ford måtte langt om længe erken-
de, at en afløser for Ford Model T 
var en nødvendighed. Arbejdet med 
afløseren Ford Model A gik i gang. 
Men Chevrolet var til gengæld klar 
med et modtræk. 

I 1929 introduceredes Chevrolet Six 
- en sekscylindret model, der her-
hjemme blev markedsørt som ”Det 
mest sensationelle Fremskridt i de 
prisbillige Vognes Historie.” Konkur-
rencen fra Ford kunne mærkes, det 
samme kunne den økonomiske kri-
se, men Chevrolet oplevede mindre 
nedgang end sine konkurrenter. 

GM samlefabrik
Trods etablering af flere samlefa-
brikker i Europa, var rammerne på 
den danske GM-samlefabrik ved at 
sprænges. Det gik så godt, at man 
valgte at erhverve et ca. 30.000 m2 
stort grundareal mellem Aldersroga-
de, Vermundsgade og Haraldsgade i 
København N, for her at etablere en 
helt ny fabrik med kapacitet til sam-
ling af 30.000 biler årligt.

Den 21. oktober 1929 blev der af-

holdt grundstensnedlæggelse. Wil-
liam Knudsen kom til byen og kunne 
sætte den første sten. Chevrolet-di-
rektøren var tydeligvis glad over, at 
der blev opført en fabrik i hans gam-
le fædreland. Han udtrykte håb om 
at den ny virksomhed ville gavne 
Danmark.

I 1932 blev William Knudsen også 
ansvarlig for Pontiac, der i 1926 var 
lanceret som et søstermærke til 
Oakland. Pontiac udviklede sig po-
sitivt, mens Oakland udgik i 1933. 
Samme år blev Knudsen forfremmet 
til executive vice-president and chief 
executive officer for General Motors. 
Efter Alfred P. Sloan var han dermed 
koncernens næstkommanderende. 

Gennem fokus på bedre og billige-
re biler klarede General Motors sig 
gennem 1930’erne. Dog ikke helt 
uden problemer. Store strejker ram-
te General Motors i USA i begyndel-
sen af 1937, hvor 150.000 arbejde-
re besatte fabrikkerne. Arbejdet lå 
stille i flere uger. William Knudsen, 
der selv var begyndt som arbejder, 
repræsenterede nu den største ar-
bejdsgiver og var bestemt ikke be-
gejstret for fagforeningernes skarpe 
retorik og barske aktioner. 

Martin Lund kommer godt rundt om 
konflikterne, så man får en oplevel-
se af, hvorfor man ikke – som i Dan-
mark – blot løste tingene gennem 
forhandling, men stod hårdt mod 
hårdt med fabriksbesættelser og 
sammenstød mellem strejkende og 
myndigheder.

William Knudsen anerkendes for 
indsatsen med at få løst konflik-
terne med fagforeningerne og blev 
kort efter forfremmet til bilkoncer-
nens topchef, mens Alfred P. Sloan 
i stedet tiltrådte som bestyrelses-
formand. Lønningerne til de to var 
blandt de højeste i Amerika, selv 
Hollywood-stjerner som Clark Gable 
fik mindre.

Lund har besøgt Knudsens hjem, 
hans sommerbolig og de forskellige 
sociale klubber og kirker, hvor han 
kom, når han kunne holde fri. Arbej-
derdrengen fra Danmark var blevet 
en del af det bedre borgerskab – og 
han nød det. 
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Bogen dokumenterer den personli-
ge udvikling William Knudsen gen-
nemløb, herunder at han med årene 
også blev langt mere udadvendt og 
en garvet taler. Martin Lund citerer 
en lang række af de taler og radio-
foredrag, som Knudsen bidrog med. 
År for år blev han skarpere. Den ner-
vøsitet han udviste, da han i 1924 
stod overfor 2.000 bilsælgere, blev i 
stedet til en selvsikkerhed, hvor han 
får sagt tingene med lysende klar-
hed, som da han i 1939 – efter et 
møde med Hermann Göring - reflek-
terer over hvad der skete i Tyskland: 
”Når man har fremstillet en masse 
våben, er det svært at lade være 
med at bruge dem.” William Knud-
sen fik desværre ret.

Den danske GM-samlefabrik begyndte i 1924 i lejede lokaler i Københavns Sydhavn.

William Knudsen under besøg hos Adam Opel AG i Rüsselheim i 1934. Knudsen er omgivet 
af Wilhelm von Opel (tv) og Ronald K. Evans, General Motors repræsentant på fabrikken. 
(Fam. Knudsen, privatfoto).

Fra William Knudsens 60-årsdag i 1939, 
blandt gæsterne var Henry Ford, der sad ved 
siden af fødselaren. (Associated Press).

General Motors bil nr. 25 mio. fremstillet i 
USA i januar 1940 – en Chevrolet Special 
De Luxe Sedan. Fra venstre: Chevrolet dir. 
M. E. Coyle, generaldir. Knudsen, besty-
relsesformand Sloan og vicedir. C. E. Wilson. 
(General Motors Heritage Center).

En ”Knudsen Sixty” – en smart model, der 
fungerede som bordkort ved hver kuvert ved 
60-årsdagen. (Foto: Martin Lund).
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I foråret 1939 var kronprins Frederik og kronprinsesse Ingrid på USA-rejse. William Knudsen 
organiserede besøget i Detroit, hvor de begge fik en bil – Frederik en Cadillac 60 Special 
Convertible og Ingrid en Mercury 8 Sedan. (Fam. Knudsen, privatfoto).

Rustningsgeneralen
Mens nazisterne allerede før Anden 
Verdenskrig var i fuld sving med at 
producere til den krig, de absolut vil-
le have, var amerikanerne ikke forbe-
redte. Våbenproduktionen var efter 
Første Verdenskrig betydelig reduce-
ret. Der var i befolkningen ikke den 
store opbakning til igen at træde ind 
i en krig, som europæerne kæmpe-
de mod hinanden. 

Alligevel var der dem, der var bekym-
ret for udviklingen i Europa og anså, 
at USA var nødt til at hjælpe med 
våben og udstyr, og om nødvendigt 
være parat til at gå i krig. En af dem 
var præsident Franklin D. Roosevelt. 

Den 22. maj 1940 ringede telefo-
nen på William Knudsens kontor i 
Detroit. I røret var præsidenten, der 
spurgte Knudsen, om hvor hurtigt 
han kunne komme til møde i Was-
hington, for her at tale om hvorledes 
man kunne planlægge og engage-
re landets industri til krigsprodukti-
on. Dagen efter rejste han til New 
York for at møde Albert Sloan. Da 
Knudsen forlod mødet med bestyrel-
sesformanden, var han taget af løn-
ningslisten hos General Motors. 

Ved ankomsten til det Det hvide Hus 
i Washington, blev Knudsen briefet 
inden mødet med præsidenten. Den 
opgave han var stillet i udsigt ville 
blot blive aflønnet med én dollar i 
symbolsk betaling og indebar, at han 
ikke sideløbende kunne varetage sit 
normale job, hvilket Knudsen straks 
accepterede. Herefter var han klar 
til at møde præsidenten i Det ova-
le Kontor. William Knudsen blev her 
udpeget som en af syv medlemmer 
af National Defence Advisory Com-
mission.

Mødet hos præsidenten blev afholdt 
netop som de allierede britiske og 
franske styrker måtte evakueres ved 
Dunkirk – den tyske krigsmaskine 
havde med uhyggelig hast indtaget 
store dele af Vesteuropa. På mødet 
blev der talt om hvordan der for al-
vor kunne komme gang i den ameri-
kanske krigsproduktion.

Selv om Knudsen ikke var alene, 
kom han til at være en drivende 
kraft i arbejdet med at organisere 

fremstillingen af krigsmateriel. Han 
overbeviste koncernledere til at om-
stille deres industri til krigsprodukti-
on, samtidig med, at han måtte tryg-
le politikerne om, at der skulle være 
en fortjeneste og nogle afskrivnings-
regler, der sikrede rentabelt. 

Samtidig voksede behovet for hjælp 
til briterne. Knudsen vidste, at når 
først produktionen var i gang, kun-
ne der fremstilles næsten hvad det 
skulle være i stort antal. Til gen-
gæld ville det tage 12-24 måneder 
at få bygget eller omstillet fabrikker 
og gjort klar til den enorme produkti-
on af våben, lastbiler, tanks, flyvema-
skiner og skibe, der var behov for. I 
1940 blev der i USA blot fremstillet 
3.721 krigsfly. Tyskerne fremstille-
de 30.000. Også på mange andre 
områder var amerikanerne langt bag-
efter.

Det handlede om at komme i gang. 
Knudsen satsede bl.a. på at bruge 
erfaringerne med standardiserede 
dele og samlebåndsproduktion til 
fremstilling af fly og fik sine kolle-
ger fra Detroit mobiliseret. Packard 
fremstillede Rolls-Royce Merlin-mo-
torer, Chrysler byggede tanks og 
stort set alle andre bilfabrikker bak-
kede op.

Til gengæld mødte han også mod-
stand fra bureaukrati og politikere, 
der så kritisk på en mand fra indu-

strien, journalister, der ikke mente 
det gik hurtigt nok og fagforeninger, 
der udnyttede situationen til at kræ-
ve yderligere løn og organisering. Al-
ligevel lod han sig ikke distrahere i 
nævneværdig grad og han blev ved 
med at fokusere på, at dét det hand-
lede om, var stadig mere krigsma-
teriel.

I december 1940 etableredes Offi-
ce of Production Management (OPM) 
med Knudsen som ansvarlig for 
produktionen. En organisation med 
2.100 mand, der indgik aftaler om 
produktion af alt fra uniformsknap-
per til skibe og fly. Knudsen, med 
øgenavnet Speed-Up King, krævede 
løbende at virksomhederne øgede 
produktionen yderligere, for som han 
udtalte: ”Ved at få lidt sved på pan-
den nu kan vi spare en masse blod 
senere.”

I løbet af et år voksede produktio-
nen af fly med 400%, 1.625 indu-
striprojekter blev sat i gang og OPM 
placerede ordrer for 15,2 mia. dol-
lars. Den 7. december 1941 angreb 
Japan Pearl Harbour. Alle i USA var 
pludselig enige i, at krigsproduktio-
nen skulle maksimeres. Koste hvad 
det ville.

Den 13. januar 1942 blev Roosevelt 
af sit demokratiske bagland presset 
til at organisere krigsproduktionen i 
et nyt set-up, hvor William Knudsen 
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reelt blev sat fra bestillingen. Trods 
skuffelse kom Knudsen tilbage. Med 
støtte fra hæren, der godt var klar 
over, hvem der havde sikret en mas-
siv oprustning, blev han som den 
første civilist nogensinde udnævnt 
til trestjernet general, stadig med 
fokus på at sikre den amerikanske 
krigsproduktion. 

Det foregik ikke bag et skrivebord. 
General Knudsen besøgte de mange 
fabrikker, der fremstillede materiel. 
Når han forlod dem, var produktio-
nen som regel øget med 10-15%.

Da nazisterne var nedkæmpet til 
slut, blev Knudsen (naturligvis) hyl-
det for sin indsats, bl.a. med en pa-
rade i hans hjemby, Detroit. Genera-
len havde ingen planer om at trække 
sig tilbage og håbede, at han kunne 
genindtræde i et topjob hos General 
Motors, men 69-årige Alfred Sloan 
stod fast på, at Knudsen som 66-
årig var faldet for aldersgrænsen, 
men i stedet kunne indtræde i be-
styrelsen. Sloan havde dog en opga-
ve til sin tidligere topdirektør – han 
kunne tage til Europa og inspicere 
General Motors’ fabrikker og vurdere 
om der var noget tilbage, der kunne 
reddes.

Tre af de tunge i Amerikansk bilproduktion var sammen om at få mobiliseret Ford til pro-
duktion af bombefly: Fra venstre Charles Sorensen, William Knudsen og Edsel Ford. Foto fra 
december 1942. (Fam. Knudsen, privatfoto).

I juni 1945 fejrede Detroit at den store gen-
eral vender hjem med bl.a. parade og musik. 
Flere steder stod folk i op til 20 rækker bag 
hinanden for at hylde deres bysbarn. (Detroit 
Public Library).

Til Danmark
For nyligt overtog Dansk Veteran-
bil Klub arkivet fra Opel Danmark. 
Her var to store scrapbøger fra Wil-
liam S. Knudsens besøg i Danmark 
i august 1945, som led i hans Euro-
pa-rejse. Omtalen af begivenhe-
den var betydelig. Det drejede sig 
ikke blot om besøg hos det dan-
ske GM-hovedkontor på Nørrebro. 
Foruden familie og venner blev der 
plads til pressemøde, hvor repræ-
sentanter for nærmest hele den 
danske presse var tilstede. De øn-
skede bl.a. høre om Knudsens syn 
på verdenssituationen og hvornår 
der igen kom amerikanske biler til 
Europa. Knudsen fortalte, at det var 
hans overbevisning, at der ikke ville 
gå lang tid, før fabrikkerne igen kun-
ne levere, og bilerne ville antagelig 
både blive bedre og billigere, men 
det krævede naturligvis valuta, hvis 

danskerne ønskede at købe dem. 

Knudsen anerkendte den danske 
modstandsbevægelse, som bragte 
Danmark tilbage blandt de alliere-
de. Desuden fortalte han pressen, 
at danskerne nok skulle klare sig. 
Amerikanerne opfattede os som flit-
tige, ærlige – og renlige. Hvis der er 
noget der kan eksporters til USA, så 
var det danske landbrugsvarer, som 
var en stor delikatesse i USA.

William Knudsen aflagde udenrigs-
minister Christmas Møller besøg og 
der blev også arrangeret frokost hos 
Kong Christian X på Sorgenfri Slot. 
Knudsen, der i dagens anledning 
havde generaluniform på, modtog 
ved den lejlighed Storkorset af Dan-
nebrog. På vegne af Danmark sagde 
Kongen dermed tak for indsatsen 
under Anden Verdenskrig.
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Det var ikke den eneste anerkendel-
se Big Bill kunne rejse videre med 
– Industriforeningen, Dansk Ingeniør-
forening og Kongelig Dansk Automo-
bil Klub udnævnte alle Knudsen til 
æresmedlem. Under et besøg ved 
Frihedsrådets udstilling fik han over-
rakt et dansk frihedskæmper-arm-
bind.

Også ved Knudsens fødehjem på 
Voldmestergade 26, København blev 
han fejret. Her blev en mindeplade 
opsat med hans fødselsdato 25. 
marts 1879 og teksten: ”Han blev 
Danmark en god Søn og Amerika en 
god Borger.” 

Tilbage i USA var Knudsen skuffet 
over, at der ikke er brug for ham i 
General Motors, og han blev i stedet 
tilknyttet Hupp Corporation som be-
styrelsesformand. Men helbredet var 
ikke med ham. Han blev syg og 27. 
april 1948 dør han 69 år gammel af 
en hjerneblødning. To dage senere 
stoppede transportbåndene på alle 
General Motors 97 Nordamerikan-
ske fabrikker. Både her og hos Ford 
blev der flaget på halv i to dage. Big 
Bill blev fra alle sider i det amerikan-
ske samfund anerkendt for sin bety-
delige indsats.

Et grundigt arbejde
Martin Lund har været i gang med 
research til bogen siden 2009, og 
det er utroligt hvad den danske jour-
nalist og forfatter har besøgt af arki-
ver og biblioteker i Danmark og USA. 
Herunder Knudsens personlige arkiv 
i National Automotive History Collec-
tion i Detroit.

Hertil kommer at Martin Lund har 
opsøgt Knudsens familie, bl.a. tre 
børnebørn, og talt med efterkomme-
re på begge sider af Atlanten, og her 
fået adgang til private dokumenter 
og fotografier, som også er med i bo-
gen – og suppleret med yderligere 
på hjemmesiden wsk.dk, hvilket er 
en ganske fin løsning. 

Som nævnt er det ikke den første 
bog om William Knudsen. Allerede i 
1945 udkom i Danmark en bog om 
William S. Knudsen forfattet af Hans 
Rude. Og i 1947 udgav Norman 

Beasley bogen Knudsen – a Biograp-
hy. Martin Lund dokumenterer, at 
William Knudsen betalte Beasley 
12.503 dollars for at skrive bogen 
og vel at mærke udelade nogle ”irre-
levante” begivenheder. Knudsen var 
på det tidspunkt blevet syg, og ville 
tydeligvis gerne have lidt hånd i han-
ke med sit eftermæle. 

Det havde han ikke behøvet, for det 
er meget lidt, Knudsen kritiseres for. 
Martin Lund har været langt nede i 
arkiverne, og der er tydeligvis ikke 
noget reelt ”smuds” her at hente 
om Knudsen. Bogen er nærmere et 
hyldelsskrift af William S. Knudsens 
betydelige indsats. Men vel at mær-
ke underbygget af de resultater han 
opnåede, og med referencer til sam-
tidens opfattelse af ham.

I mange henseender var Knudsen 
forud for sin tid, men ikke på alle 
områder. Han mente kvindernes 
plads er i hjemmet, så der var ikke 
grund til at hans døtre skulle have 
en universitetsuddannelse – en op-
fattelse han jo dengang var langt 
fra ene om. Han lyttede heller ikke 
til lægernes råd, men anså alkohol 
som den bedste medicin. 

At han var dygtig og fremadstræben-
de, er der ingen tvivl om, men hel-
det spillede også ind, han var på det 
rette sted på rette tidspunkt, men 
bogen dokumenterer med al tydelig-
hed, at han ønskede at drive sit liv 
til noget. 

At Knudsen valgte at fratræde Ge-
neral Motors på højden af karrieren, 
for at stå for organisering af den 

amerikanske krigsoprustning, viser 
hans format. Knudsens holdning var, 
at USA havde været god ved ham, 
og han ønskede at betale tilbage. På 
det tidspunkt viste han ikke, hvad 
det ville udvikle sig til, men han tog 
konsekvensen af sit synspunkt. Det 
afkræver respekt.

Big Bill var stor - selv efter amerikan-
ske forhold. Og uanset, at han blev 
amerikansk statsborger i 1914, var 
han trods alt født i Danmark – og 
derfor også en dansk helt af de helt 
store. 

Set med bilhistoriske øjne, er Mar-
tin Lunds biografi et must for alle, 
der interesserer sig for bilhistorie ud 
over selve bilerne. Det er en fanta-
stisk grundig og gennemresearchet 
fortælling om den dansker, der har 
haft den højeste position i bilindu-
strien. Hertil kommer Knudsens ind-
sats under Anden Verdenskrig, som 
absolut heller ikke er uinteressant. 
Ca. halvdelen af bogen dækker ti-
den i den amerikanske bilindustri, 
den anden del tiden herefter.

Martin Lund: Big Bill 
 - en biografi om danskeren William S. 
Knudsen - produktionsgeniet der satte de 
allierede i stand til at vinde  
Anden Verdenskrig. 

Haase Forlag, 2019.  
415 sider, vejl. pris 299 kr.

Endnu en bog på vej…
Martin Lunds bog er ikke den eneste 
bog om William S. Knudsen, der ud-
kommer på dansk. Ole Sønnichsen 
har skrevet bogen One Dollar Man. 
Den vurderes ikke her, da den ikke 
var udkommet ved redaktionens 
slutning. Med de to nye biografier 
bliver William Signius Knudsen 
forhåbentlig ikke glemt - igen…
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Retromobile 2019
Retromobile i Paris har endnu en 
gang haft vokseværk – udstillingen 
har aldrig været større, og i år var 
endnu en hal taget i brug, så det 
hele nu fylder tre store haller. Retro-
mobile er nok den mest prestigefyld-
te messe af sin art, og der er en vis 
overvægt af ubetalelige superbiler 
og stande fra firmaer som ombygger 
og restaurerer den slags. Og vil man 
købe reservedele, er Retromobile 
stedet at gå hen, hvis man er lige-
glad med hvad de koster. Men det er 
også meget mere. Masser af helt al-
mindelige biler fra alle perioder, klub-
stande, boghandlere, modelbiler og 

alt muligt andet. Især de franske bil-
fabrikker er også flinke til at udstille 
deres historiske modeller. Så uanset 
hvad man har af “særinteresser” er 
der masser at se på.

Ikke overraskende var Citroëns 100-
års jubilæum udstillingens hovedte-
ma. Citroëns egen stand var enorm, 
og viste et meget stort antal histo-
riske biler fra den første model A 
1919 og efterfølgerne gennem årti-
erne op til den sidste C6. Desuden 
en del specialvogne: Rekordbiler, 
prototyper og rallyvogne og f.eks. 
den første bil der i 1922-23 gen-

nemkørte Sahara, den originale Sca-
rabee d’Or, kommandovognen blandt 
de 5 Citroën-Kégresser på ekspediti-
onen. Som sædvanlig var de franske 
Citroënklubber også repræsenteret 
på standen – og så kunne man kon-
statere det glædelige, at Citroën DS 
igen anses for at være en del af Ci-
troëns historie! Sidste år var DS’er-
ne nemlig på mystisk vis forsvundet 
fra Citroëns stand – i stedet havde 
PSA flyttet bilerne over til det helt 
nye bilmærke “DS”, med påstanden 
om at dette mærke har en historisk 
arv. De smarte markedsføringsdren-
ge har tydeligvis besindet sig, og 

Tekst og foto: Jens MN.

Cadeau til årets plakat: et stykke grafisk 
kunst i virkelig topklasse!

Citroën A, 1919
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DS-mærket var ikke repræsenteret 
på udstillingen overhovedet. Citroën 
må have ofret enorme summer på 
Retromobile – til gengæld forlyder 
det, at man ikke vil være tilstede til 
næste år. Det er formentlig noget 
PSA-koncernen har bestemt...

Også andre udstillere havde Ci-
troënbiler med. Blandt andet var der 
en specialudstilling af ca. 20 spe-
cialmodeller fra karrosserifirmaet 
Chapron - alle med samme ejer. Det 
er meget dyre biler, i de flestes øjne 
(også mine) dyrere end de er kønne.

Et andet jubilæum, der også blev be-

hørigt markeret på Retromobile var 
den klassiske Mini, der fylder 60 år i 
2019. Stort set alle varianter kunne 
ses – heriblandt en gennemskåret 
vogn tilhørende Haynes Motor Muse-
um. Den gav et godt indtryk af, hvor 
gennemtænkt bilen var, med den 
store kabine i forhold til de ydre mål, 
og den ultra-kompakte drivlinie.

Der var meget andet at se på – et 
højdepunkt var demonstration af et 
større antal De Dion-Bouton, der fle-
re gange i løbet af dagene fræsede 
frem og tilbage udenfor den store 
hal 1. Udstillet var også hvad der i 

sin tid skulle være verdens største 
lastbil, en Berliet T100 fra 1958. 
Den var svær at overse: 15,3m lang, 
4,98m bred og 4,43m høj. Den fikse 
model har været brugt til olietrans-
port i ørkenen og har en V12-motor 
på 29 liter.

Der er mange biler til salg på Retro-
mobile, ikke kun på auktionerne. Et 
stort område var afsat til biler under 
25.000 euro.

Uanset hvad man er til, er Retromo-
bile altid en oplevelse, og det er nok 
for mig. Jeg kom hjem helt uden at 
have købt noget som helst!
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Publikumsrekord: Retromobile blev i år 
besøgt af 132.000 mennesker på 5 dage...
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Nyfremstillet Jaguar D-type “Continuation” 
fra Jaguar Classics. Se VT nr. 509, november 
2018. Man er halvvejs i produktionen af de 
25 stk., og alle bilerne er solgt forlængst. 
Pris pr. stk. ca. 15 millioner kroner. Pænt 
dyrt, for selvom bilerne er fremstillet af Ja-
guar, må det stadig betragtes som replikaer. 
Men utvivlsomt en god investering, hvis man  
har beløbet, og ikke lige ved hvor man skal 
gøre af det... 

Minisprint

Bédélia ambulance fra 1911

Citroën Activa 1988
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Eventyrligt møde for 54 år siden med nu legendarisk samlerobjekt:

Aston Martin DB4 GT Zagato racermaskine

Bilen, der ses her, havde en listepris 
på 5.470 pund, da jeg en septem-
berdag i 1965 fik lejlighed til at lege 
med den på mine sædvanlige prøve-
stræk i Nordsjælland. Hvis den sta-
dig eksisterer, vil den givetvis kunne 
indbringe millioner af pund på en 
af de auktioner, der holdes over bi-
ler, som er efterstræbt af superrige 
samlere.

Den er en af de kun 19 stk. Aston 
Martin DB4 GT, der i begyndelsen af 
1960’erne fik letvægtskarrosseri i 
aluminium fra det italienske bilde-
signfirma Zagato. De blev bygget til 
at deltage i racerløb, og en af dem 
med mest racing-historie bag sig 

Tekst og fotos: Tage Schmidt

blev ved en auktion på Goodwood 
Festival forrige år solgt for 10 millio-
ner pund.

En ud af fire replikaer, der blev  
fremstillet i 1991 på tiloversblev-
ne DB4-chassiser – altså ikke den 
ægte vare – solgtes i 2012 på en 
auktion for 1,23 million pund. 

En i dag uopnåelig oplevelse  
med et salgsflop
Faktisk var DB4 GT Zagato i sin tid 
et salgsflop. Der var planlagt frem-
stilling af 25 styk, men produktionen 
blev standset, da efterspørgslen gik 
i stå efter salg af 19.

Det var helt tilfældigt, at jeg kom til 
at køre en af de 19. På en prøve-
tur med en anden bil for Jyllands-Po-
sten mødte jeg en god bekendt, den 
danske importør af Aston Martin, i 
et let brugt eksemplar af DB4 GT Za-
gato’en og fik tilbudt at låne den en 
eftermiddag. 

Nu kan jeg så se 54 år tilbage på 
en eftermiddag, hvor jeg kørte en 
Aston Martin-type, der i dag er en af 
de mest astronomisk værdifulde hi-
storiske racersportsvogne og regnes 
for noget af det ypperste bildesign 
nogensinde – og som i sin tid blev 
kørt i racerløb af topkørerne Stir-
ling Moss og Jim Clark i konkurrence 
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med biler som Ferrari 250 GTO.

Og helt eventyrligt er det at tænke 
på, at jeg har kørt den på landevej, 
små biveje og motorvej med de ha-
stigheder, den var skabt til, fordi der 
dengang var fri hastighed uden for 
byerne – og langt, langt mindre trafik 
på vejene. Det er en oplevelse, som 
er uopnåelig i dag noget sted i Euro-
pa for ejerne af de tilbageværende 
DB4 GT Zagato’er. 

Lidt modelhistorie
Aston Martin DB4 GT Zagato blev in-
troduceret på London Motor Show i 
Earls Court i oktober 1960. Den sid-
ste blev fremstillet i 1963. I dag er 
Zagato-Aston’en eftertragtet af su-
perrige bilentusiaster – og investo-
rer – som en af de mest sjældne og 
smukkeste sportsvogne nogensin-
de. 

Karrosseriet er designet af den da 
23 år gamle Ercole Spada hos Za-
gato i Milano. Han forvandlede den 
oprindelige DB4 GT til en mindre og 
mere aerodynamisk bil, der var lettet 

ved udskiftning af mange stålkom-
ponenter med aluminium, brug af 
plexiglas til bagrude og bageste si-
deruder og sløjfning af alle uvæsent-
lige dele som kofangere.

Ses stadig i racerløb
Fire af de 19 blev bygget til en spe-
ciel racing-specifikation, med lavere 
taglinie, bredere bagskærme, et fla-
dere og længere forparti og andet 
bagparti. En af disse biler blev på 
en auktion i 1990 købt for 1,54 mil-
lioner pund, men ikke gemt bort i en 
samling. Den deltager stadig i histo-
riske racerløb. Jeg har selv flere gan-
ge set den sammen med Ferrari’er, 
Cobra’er og letvægts-E-type Jagu-
ar’er på de årlige Revival-løb for biler 
fra før 1966 på Goodwood-banen i 
England.

I 1991 fik fire ubrugte DB4 chas-
siser meget lignende Zagato-karros-
serier og større 4,2-liter motor. Hver 
solgtes som fabriksgodkendt replika 
for over 1 million dollars. I år 2000 
skete det samme igen med to stadig 

tiloversblevne DB4 chassiser. Sene-
re har interessen for bilen ført til en 
lukrativ fremstilling af replikaer ved 
ombygning af GT-udgaver af DB4. 

I 1986 kom en ny lille serie Aston 
Martin med Zagato-karrosseri – 52 
coupéer og 37 cabrioleter baseret 
på V8 Vantage. I 2002 lanceredes – 
og solgtes straks – en serie på 99 
stk. Aston Martin DB7 Zagato med 
6-liter V12 motor. Og i 2011 blev 
50 års jubilæet for Zagato Aston’s 
racing debut – med Stirling Moss 
bag rattet i udstillingsbilen fra Earls 
Court – markeret med en Aston Mar-
tin V12 Vantage Zagato i racing trim 
som koncept til en lille serieproduk-
tion.

En af de 19 Zagato DB4 GT – faktisk søster 
til den specielle racerudgave, som forrige 
år indbragte 10 millioner pund i en auktion 
på Goodwood – kan stadig ses i historiske 
racerløb . Her har Tage Schmidt fotograferet 
den i en af de årlige Revival racerløb-week-
ender på Goodwood-banen i Sydengland for 
biler, der kørte på banen før 1966.
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På landevej med 274 km/t racersportsvogn

Prøvekørselsrapport fra Jyllands-Posten 22. september 1965:

Aston Martin DB4 GT Zagato
Af Tage Schmidt

Aston Martin DB4 GT Zagato er et 
engelsk-italiensk produkt og primært 
beregnet til løbskørsel – altså en re-
gulær racervogn i den store GT-klas-
se. Chassiset er det samme som i 
den standardmæssige, særligt hur-
tige, noget forkortede GT-udgave af 
DB4 bortset fra, at motoren er en 
smule højere tunet til 314 netto-hk. 
Karrosseriet, der er lavet i alumini-
um, er tegnet og fremstillet af Zaga-
to i Italien.

Zagato-Aston kan lige som den al-
mindelige DB4 GT fås med forskel-
lige bagakseludvekslinger. Den her 
prøvede vogn har det højst geare-
de bagtøj, som giver 43,9 km/t pr. 
1000 motoromdrejninger i fjerde 
gear – og en tophastighed på 274 
km/t ifølge fabrikken. Det engelske 
blad “Autocar” har prøvet et eksem-
plar med en bagaksel, som giver 
38,7 km/t pr. 1000 o/m, og har 
målt en tophastighed på 245 km/t. 
Det normale benzinforbrug med den-
ne gearing svarer til 4½ - 6¾ km pr. 
liter. Den højere gearing giver noget 
langsommere acceleration og for-
mentlig lidt lavere benzinforbrug.

Da hele arrangementet blev lidt for-
hastet, glemte vi at regulere dæk-
trykkene til høje hastigheder, inden 

dækkene blev varme, og jeg måt-
te derfor af sikkerhedsgrunde afstå 
fra at prøve tophastighed. Desuden 
gjorde umage dæk en vis varsom-
hed nødvendig (vognen er standard-
monteret med Avon Turbospeed, 
men havde netop fået beskadiget 
et dæk, der derfor midlertidigt var 
erstattet med et sportsdæk af an-
det fabrikat), og endelig var der ikke 
tid til at opsøge veje, hvor man i 
sikkerhed kunne køre vognen tæt 
til grænsen i svingene, da hjulenes 

vedhængskraft er så stor, at der vir-
kelig sker noget, når de slipper ta-
get i vejen (privatejede eksempla-
rer har konkurreret på lige fod med 
fabriks-Ferrari’er i Gran Turismo løb. 
Stirling Moss havde f. eks. fine re-
sultater med den).

Prøvekørslen må således erkendes 
at have været meget mindre grun-
dig, end en så ædel vogn fortjener, 
og med dette forbehold er her mine 
indtryk. 

Ikke GT til almindelig langtursbrug
Det er muligt, at Zagato-Aston’en 
med en lavere bagakseludveksling 
er egnet til normal brug (det mener 
“Autocar”, men prøveeksemplaret 
føltes nærmest som en fuldblods 
racermaskine, selv om affjedringen 
langt fra er umenneskelig hård, men 
rimeligt behagelig, og selv om ud-
blæsningen også er inden for det 
tolerable, når man ikke træder for 
hårdt på speederen.

Motoren tager først rigtigt fat ved ret 
høje omdrejningstal. Og almindelig 
langsom kørsel kræver anvendelse 
af første eller andet gear. Vindstø-
jen er temmelig voldsom, og støjni-

Prøvekørt: En let brugt – 24.000 km gam-
mel – Aston Martin DB4 GT med Zagato-kar-
rosseri på danske prøveplader i 1965, en af 
kun 19 fremstillet i 1960-1963. Bagruden 
og sideruderne bag dørene er af plexiglas for 
at spare vægt.

Velindrettet, komfortabel førerplads
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Det, der set ude fra minder om en bagage-
rumsklap, åbner kun for en kæmpemæssig 
benzintank på 136 liter (benzinpåfyldnings-
studs i hver bagskærm) og reservehjul. I de 
tiloversblevne hulrum kan der højst være 
nogle sko.

veauet er i det hele taget allerede 
ved omkring 100 km/t så højt, at 
man ikke kan tale sammen uden at 
hæve stemmen til nær det råbende. 
Sæderne er komfortable, og der er 
forbilledlige muligheder for at finde 
frem til en hensigtsmæssig kørestil-
ling, men hvis man er høj, kommer 
hovedet nemt i berøring med loftet 
på ujævn vej, fordi hensynet til fron-

tarealet er gået forud for de indven-
dige mål.

Manøvreringen kræver en vis mu-
skelkraft, og Zagato-Aston’en vil al-
drig kunne beskyldes for at være en 
pigevogn. Da de store skivebremser 
ikke er servo-assisterede, kræver de 
et meget højt pedaltryk for kraftig 
bremsning, i hvert fald indtil de er 

gennemvarme. Træder man almin-
deligt på dem, mærkes de næsten, 
som om de løber i grøn sæbe. Sty-
ringen er også tung, hvis man ikke 
hjælper vognen rundt i svingene ved 
at accelerere kraftigt gennem dem. 
Men alt fungerer med fremragende 
præcision, og Zagato-Aston’en er 
ikke beregnet til almindelig, endsige 
langsom kørsel!  

180 km/t føles som 100 i alminde-
lig hurtig bil
Hvis man kan lide den slags vog-
ne, er det i øvrigt meget let at glem-
me ulemperne, når man fornemmer, 
hvad den kan. Kørslen er så støt og 
rolig ved 180 km/t som i en almin-
delig god, hurtig og stor familievogn 
ved 100. Hjulenes sideføringskraft 
er så enorm, at det på de forhånden-
værende veje ikke var muligt at pro-
vokere blot en antydning af udskrid-
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ning, end ikke ved kraftig gasgivning 
i andet gear ud af skarpe sving. 

Ganske vist kan det faktisk lade sig 
gøre at lave hjulspin på tør vej i an-
det gear i sving, hvor de rette kør-
selsbetingelser er til stede, men så 
skal der også køres så voldsomt, at 
al sammenligning med almindelige 
biler ophører.

Under de givne forhold var der bedst 
lejlighed til at lege med selve moto-
ren, og hvis man overhovedet kan 
værdsætte lyden af en kostbart for-
ædlet motor, er det sød musik, når 
man lader den løbe op til de maksi-
male 6000 o/m, hvor den spinner 
så vibrationsfrit og blødt, at kun et 
blik på omdrejningstælleren gør det 
muligt at sætte grænsen. 

Selv om udblæsningen normalt ikke 
ligefrem er uciviliseret, skal man dog 
ikke gå hurtigt op i høje omdrejnin-
ger i byområder, da brølet i så fald 
er tilstrækkeligt til at skræmme ufor-
beredte medtrafikanter. Som følge af 
den høje gearing svarer 6000 o/m i 
øvrigt til 106 km/t i 1. gear, 150 i 2. 
og 210 i 3.

6-cylindret rækkemotor med to overliggende knastaksler og tre dobbelte Weber karburato-
rer. To tændrør pr. Cylinder.

Tekniske data
6-cylindret motor på 3670 cc med 
to overliggende knastaksler, kom-
pressionsforhold 9,7:1, tre dobbelte 
Weber karburatorer, 2 tændrør pr. cy-
linder. Maksimaleffekt 314 netto-hk 
ved 8000 o/m. 4-trins DB gearkas-
se. Spærredifferentiale. Skruefjed-
re foran. Stiv bagaksel med langs-
liggende svingarme, Watt’s stang 
og skruefjedre. Skivebremser for og 
bag. Tandstangstyretøj. Vægt 1100 
kg.
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Allan Udesen skriver i svar om 
Gulf-tanken på Øverødvej om en sort 
Aston Martin DB6, at han omkring 
1978-79 forsøgte at få Leif Sinding 
til at give en tur i bilen, men at det 
aldrig lykkedes at få den køretur. Så 
var jeg heldigere nogle år senere. 
Bilen blev åbenbart solgt og jeg så 
den ofte i Vanløse, hvor jeg boede 
dengang i begyndelsen af firserne. 
Det var nu ikke dér, det lykkedes at 
få lov til at køre den; men i 1985 og 
et helt andet sted. Jeg havde den 
gang en kunde med en fredet ride-
fogedgård i Odsherred: Lægen i Få-
revejle, Jens Skipper. Han ejede en 
DB6 og det kan næsten kun være 
den samme; soltag, højrestyret, sort 
og automatgear, årgang 1968. Altså 
ikke en veteran, men en spænden-

de vogn og dertil meget sjælden i 
Danmark. Jens havde meldt sig ind i 
den engelske mærkeklub og fortalte 
at der også var en DB2 i Danmark. 
Jaah, det vidste jeg vel godt; for 
jeg så da i ny og næ Bent Mejdings 
Aston Martin i København. Men nej, 
det hed han ikke. Jens fattede klub-
bladet og læste: Svend Algren. Ham 
kendte jeg godt fra DVK, men det 
var som MG-mand. Så jeg var over-
rasket. Og Svend blev ligeså overra-
sket, da jeg nogle dage senere rin-
gede til ham og forhørte mig om det 
var rigtigt: Jo, det var det da; men 
det var ikke noget han havde ’skil-
tet’ med. Der var ikke betalt afgift 
endnu. Det blev der senere, og den 
vogn blev brugt flittigt både på gader 
og veje og på motorbaner.

BeringsBilBilleder 32
Bilen på billedet er den attråede 
DB6. Og jeg fik lov at køre en tur i 
den. Kraft mangler der ikke – 4 liter 
og 282hk. Men som jeg husker det 
var jeg overrasket over, hvor stor og 
tung den faktisk er. Det er ikke den 
store fornøjelse at køre så hurtigt 
som muligt på en smal, snoet og 
bakket sognevej og jeg havde selv 
netop fået fingre i en Alfa Romeo 
2000GTV, som jeg lige var kørt til 
Odsherred i. Astons modeller var i 
løbet af 50erne og 60erne vokset 
fra sportsvogne til luksussportsvog-
ne. Og så har de faktisk egentlig al-
drig, bortset fra de allerførste, været 
just lette. Men en fantastisk motor 
med en fantastisk dejlig lyd.

-pb.
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Peter Bering er ikke den eneste, der 
har reageret på Allan Udesens svar 
til sidste måneds arkivfoto, hvor han 
nævner den sorte Aston Martin, der 
var til salg. Og sådan er det jo sjovt, 
når vi får gode svar, med efterfølgen-
de dønninger i form af gode histori-
er! Ikke mange dage efter modtagel-
sen af Peter Berings indlæg ringede 
eders ydmyge redaktørs telefon. Det 
var Lis Klein, som sammen med sin 
mand Poul er nuværende ejere af bi-
len! De har haft den i over 30 år, og 
siden 2001 boet i Tyskland. Bilen 
har dog været på danske plader ind-
til for et par år tid siden.

Poul Klein har skrevet lidt om bi-
len: “Vi købte bilen i 1987 af Hans 
Bo. Den var i en noget slidt tilstand, 
men kunne køre. Efter kort tid blev 
den oprindelige automatgearkasse 
udskiftet med en 5-trins manuel, en 
god forbedring af kørselsoplevelsen. 
Efter et alvorligt motorhavari, tabte 
et udstødsventilhoved på vej til Kø-
benhavn, tog så et restaureringspro-
jekt fart. En hellakering måtte til. 

Bilen blev sendt til Steen Hansen 
i Nøvling for at få udbedret nogle 
åbenlyse småproblemer med karos-
sen. Steen er ekspert i Aston Martin 
og kunne snart melde tilbage, at un-
der overfladen skjulte der sig store 
problemer. Nå, alt blev lavet på aller-
bedste vis, delamineringen af motor-
hjelmen blev klaret ved at fuldsvejse 
hele vejen rundt, virkelig et superjob 
kun få vil kunne udføre, og der kom 
en ny “næse” på. Dørpanelerne blev 
skiftet, de tidligere manglede pilhøj-
de, og i det hele taget blev hele ka-
rossen bragt i en teknisk meget flot 
stand. 

Derefter gik karossen til maler og fik 
en lakering efter Audi A8 spec. Så 
var det bare at samle hele bilen af 
alle smådelene og få den synet. Vi 
bor i Tyskland og eftersom bilen var 
dansk registreret, gik den første tur 
til FDM i Holstebro, 1000 km. Efter-
følgende er bilen kommet på tyske 
plader og skal til syn hvert andet år, 
men nu har vi kun 1 km! 

For et par år siden satte jeg et par 
andre tandhjul i bagtøjet, 1:3,07 i 
stedet for oprindeligt 3,54. Det gi-
ver en mere passende motorpuls. 
Nu kører vi hvert år kortere ture her 
i omegnen og kan altid opleve stor 
opmærksomhed, hvor vi kommer 
frem”.

Poul har flere andre køretøjer i ga-
ragen, heriblandt 3 stk. MGC og en 
Sunbeam S8 Motorcykel fra 1949. 
I øjeblikket er han ved at lægge sid-
ste hånd på en lille Citroën 5HP fra 
1925.

-jmn.

Aston Martin DB6

Vi er ikke færdige med Aston Martin: Tage 
Schmidt har nemlig også prøvekørt en DB6. 
Den historie får I i næste VT!
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2005

Hos maleren - 2007
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Der er kan være stor forskel på hvor 
meget de forskellige bilmærker pas-
ser på deres historiske arv. Nogle 
er betydeligt mere kendt for dét end 
andre. Gode eksempler er f.eks. 
Mercedes-Benz, Porsche eller for 
den sags skyld Ferrari, som har sto-
re og meget flotte museer og som i 
en vis grad kan levere reservedele 
til historiske modeller. 

Peugeot har også i årevis haft et 
meget fint museum i hjembyen So-
chaux, drevet af en særlig organi-
sation med navnet L’Aventure Peu-
geot. Det andet store PSA-mærke, 
Citroën, har siden 2002 samlet ar-
kivmateriale og op mod 500 biler 
sammen i hvad der kaldes et kon-
servatorium: Mere opbevaring end 
museum og normalt ikke åbent for 
offentligheden. Dette sted forventes 
i øvrigt lukket her i 2019, i forbindel-
se med planerne om et nyt museum 
i PSAs højborg i Poissy (den gamle 

Ford/Simca-fabrik). “Citroën Herita-
ge” eksisterer stadig, men L’Aven-
ture har fået lagt ordene Citroën og 
DS til navnet. Hvornår og hvordan 
det bliver, vil vise sig. 

Nævnes skal naturligvis også British 
Motor Museum i Gaydon i England, 
hvor der ikke blot er samlinger af bi-
ler, men også et omfattende arkiv-
materiale. Også i USA har de fleste 
bilfabrikker store og flotte museer, 
f.eks. Ford-museet i Dearborn.

For enhver med bred bilinteresse er 
fabriksmuseerne selvfølgelig højst 
interessante at se. Også selvom 
man ikke er aktiv bil- eller industri-
historie-forsker. Og de fleste bilfa-
brikanter har naturligvis en oplagt 
interesse i at vise de historiske mo-
deller i en tid, hvor de moderne bi-
ler er grueligt ens. For nu tilfører hi-
storien jo produkterne identiteten, 
som er så vigtig – der er jo ikke den 

store forskel på at sælge biler og 
hårshampoo: Begge er livsstilsting, 
hvor “emballagen” er dét, der sæl-
ger varen... groft sagt.

Som et lille notabene kan jeg ikke 
lade være med at nævne, at en højt-
stående medarbejder hos Citroën, 
der i 90’erne aldrig nævnte det hi-
storiske i deres markedsføring, for 
nogle år siden indrømmede, at det 
skyldtes frygten for at deres histori-
ske biler blev opfattet som mere in-
teressante end deres nutidige biler. 
Det blev der selvfølgelig lavet om på 
i løbet af 0’erne.

De fleste fabriksmuseer ligger jo 
langt væk, så med mindre man lige 
er der, skal man være usædvan-
lig interesseret for at få dem set. 
Men der er et par gode undtagel-
ser, lige ovre på den anden side af 
Øresund: Volvo- og Saab-museerne i 
hhv. Göteborg og Trollhättan, kun en 

Fabriksmuseer – Volvo og Saab
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Volvo-museet er det største af de 
to, og ligger lige vest for Göteborg 
centrum. Det er et stort og flot mu-
seum, med omkring 200 udstillede 
biler – også lastvogne og busser. 
Men man har lige så mange biler i 
magasin, nogle af dem til skiften-
de særudstillinger. Da vi var der, 
så vi en fin lille temaudstilling om 
Duett/210 som arbejdsbiler. Mu-
seet har også et ret stort antal 
indregistrerede og køreklare biler, 
som jævnligt deltager i veteranbil-
arrangementer i Sverige. 

Historien bliver grundigt vist, fra 
begyndelsen i 1927 med ÖV4 
og PV4 over de mange ameri-
kansk-inspirerede modeller gen-
nem 30’erne og næsten op til nuti-
den. De fleste biler er restaureret, 
men der er også fine originalbi-
ler. Standarden må siges at være 
meget høj. Udstillingen fortæller 
også historien om Volvos to grund-
læggere, Gustaf Larson og Assar 
Gabrielsson, med diverse figurer, 
plancher og inventar.

Som bekendt blev Volvos person-
bilafdeling i 1999 solgt til Ford, 
der senere har solgt videre til en 
kinesisk bilkoncern. Lastvognsaf-
delingen er så vidt jeg ved stadig 
et rent svensk foretagende og mu-
seet er også selvstændigt organi-
seret.

times kørsel fra hinanden. Göteborg 
er tilmed ret nemt at komme hurtigt 
til fra de fleste steder i Danmark.

Begge museer er meget anbefalel-
sesværdige, og en god idé kan jo 
være at arrangere sig en tur, hvor 
man besøger begge museerne – 
f.eks. med en overnatning i Göte-
borg. Det kan være en passende tur 
i gammel bil, og meget gerne i en lil-
le gruppe, for på begge museerne er 
det muligt at booke rundvisning på 
forhånd, hvilket er en rigtig god idé.

Billederne her er fra en tur med ku-
stoderne i Sommers Bilmuseum her 
i januar. Vi var afsted fra fredag mor-
gen til lørdag aften, og havde god 
tid til begge museer samt en meget 
spændende rundvisning i sluseom-
rådet i Trollhättan. 

Tekst og fotos: Jens MN.
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Navnet er jo idag væk fra bilverde-
nen, desværre. Museet var efter 
Saabs konkurs i 2011 meget tæt 
på at blive solgt og bilerne dermed 
spredt for alle vinde. Først i sid-
ste øjeblik lykkedes det er redde 
samlingen med hjælp fra Trollhät-
tan kommune, Wallenbergfonden 
(familien Wallenberg var tidligere 
storaktionær i Saab) og forskelli-
ge frivillige. Museet drives til daglig 
af “Saabveteranerne”, som blandt 
medlemmerne har mange tidligere 
ansatte.

Museet er noget mindre end hos 
Volvo, med vel omkring 80 biler i 
udstillingen (og en del i magasin). 
Det er indrettet i en fantastisk 
smuk industrihal, bygget i 1918 og 
få år efter forlænget til hele 232 
meter – som samlehal for lokomo-
tiver! Over 3000 lokomotiver er 
bygget i hallen, vel at mærke store 
damplokomotiver. Idag er alt hvid-
malet, men de store ovenlys og di-
verse løbekraner m.m. er bevaret.

Hovedattraktionen er selvfølge-
lig den første Saab prototype fra 
1946, den såkaldte Ursaab. Den 
har sit eget lyse rum. Flot ser det 
ud, men det medfører desværre, at 
man kun kan se bilen fra den ene 
side og på en vis afstand. Havde 
man så bare sat den på en dreje-
skive!

Ursaaben er helt unik; alle 
Saab’ers stamfader (m/k) og den 
har aldrig været restaureret. Hele 
Saabs modelprogram fra 92A til 
de sidste modeller er flot vist, om-
end med visse huller. F.eks. sav-
nede man en “langnæse” 96’er i 
det første design. Til gengæld var 
der både interessante prototyper 
og adskillige tävlingsbilar, og en lil-
le særudstilling med Saab 9000 
Turbo, der i 80’erne og 90’erne 
slog nogle imponerende rekorder 
på Talladega-banen i USA – f.eks. 
100.000 km med en gennemsnits-
hastighed på over 213 km/t.
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Nogen er vist kommet til at smide 
en bil i vandet. På trods af, at bilen 
ser ud til at være indregistreret for 
Søværnet (man aner et anker under 
kongekronen på nummerpladen), 
ser det i ikke ligefrem ud til at være 
tilsigtet – men dér er måske en hi-
storie vi ikke kender. Måske er den 
uniformerede Herre i gang med at 
fastgøre en line for at få bilen truk-

Her har vi en stolt vognmand, fo-
tograferet med sin statelige dros-
che på holdepladsen. Vi er omkring 
1930 på Gammel Torv i Ålborg.

Ja, vi har en sjov historie, som I nok 
skal få i næste VT – men indtil da vil 
vi meget gerne have et bud på den 
fine bils mærke og model!

Fra arkivet
Svar til: vt@veteranbilklub.dk

ket på ret køl? Nej bilen er sikkert 
fladbundet, men spørgmålet er selv-
følgelig hvad det er for en bil – og 
om nogen kan fortælle mere.

Billedet er fundet i DVKs arkiv i en 
kasse med “havarister”...
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Vi starter med billedet af lastvog-
nen i baggården. Alle var enige om 
at bilen er en Bedford, og flere men-
te at karrosseriet må være dansk. 
Lidt mere tvivl var der om model og 
årgang, men der er tale om en Mo-
del K – den mindste af Bedfords 
modeller, typisk med en lastevne på 
1,5 tons. Type K blev introduceret i 
1939 og var i produktion til 1953, 
og var især i de tidlige efterkrigsår 
ekstremt populær i Danmark.

Bedford var Vauxhalls lastvogns-
mærke og dermed under General 
Motors, og det er helt sikkert, at et 
stort antal K-modeller også er blevet 
samlet på den danske fabrik i Kø-
benhavn.

Billedet har vi fra Bülows arkiv og 
de medfølgende oplysninger fortæl-
ler at det er taget i maj 1948. Det 
lukkede karrosseri er bygget hos ka-
retmager Jens Andersen i Lyngby, og 
bilen er fotograferet ved leveringen 
til Fa. Petersen & Petersen. De hav-
de ventet længe på den, hvilket for-
klarer at begivenheden blev behørigt 
fejret med Dannebrog og en stor vel-
komst i baggården.

At det var en meget stor begiven-
hed at modtage en ny bil i 1948 er 
der ingen tvivl om. Vi har ofte skre-

Svar på  
billederne i VT 512

vet om den alvorlige varemangel i de 
tidlige efterkrigsår, der netop i 1948 
betød, at stort set al import og salg 
af personbiler var gået i stå som føl-
ge af tidens importrestriktioner. Men 
selvom personbilerne var hårdest 
ramt, var markedet for nyttekøretø-
jer også yderst begrænset – dels af 
startvanskeligheder (materialeman-
gel) på fabrikkerne, og dels af de på 
dét tidspunkt meget små importva-
luta-bevillinger som blev givet til im-
portørerne – en situation, der først 
blev løst op for i begyndelsen af 
50’erne.

Vi spurgte også til den anden bil på 
billedet. Den var der flere forskellige 
bud på; f.eks. mente Egon Lintner 
(der altid svarer trofast), at bilen er 
en Oldsmobile Touring Sedan 1937. 
Anders Clausager foreslog en Ford 
V8 De Luxe, model 91A fra 1939, el-
ler måske en Mercury.

Jeg har været en tur på nettet og 
udelukker på grund af bagruder-
nes form med det samme Olds’en. 
Bedre ser det ud med Ford – for det 
er jo sådan et karroseri. Men kig-
ger man godt efter, kan man se en 
langsgående forhøjning midt på mo-
torhjælmen – så vidt jeg har kunnet 
se på diverse billeder findes den 
ikke på Ford V8, men derimod på 
Mercury 8! Mercury var et af Fords 
luksusmærker, placeret mellem den 
almindelige Ford V8 De Luxe og Lin-
coln.

Mon ikke vi kan gå ud fra at den nye 
Bedford blev leveret af F. Bülow & 
Co., siden billedet nu kommer der-
fra. Dermed er det næppe leveran-
dørens bil, for Bülow var jo impor-
tør af GM, og så kører man næppe i 
Ford/Mercury! Men det kan jo være 
at den tilhørte Hr. Petersen eller må-
ske endda Hr. Petersen; vi har i øv-
rigt ingen oplysning om firmaet, hvad 
de foretog sig eller hvor de holdt til.

Stor Buick
Desværre er vi ikke kommet nærme-
re på historien om den overdimensi-
onerede Buick fra GM International. 
Alle bilerne på billedet er Buick’er, 
og som nævnt sidst, er bladet fra 
december 1928.

At arrangere parader og karavane-
kørsler med nye bilmodeller var den-
gang meget almindeligt, og meget 
spektakulært – der var jo ikke ret 
mange biler på vejene i forhold til 
idag. Karavanen markerede Buicks 
25-års jubilæum og ifølge artiklen i 
bladet bestod den af en miniature-
model af en tidlig Buick anbragt på 
en platform, fulgt af overstørrelse-bi-
len og 15 stk. Buick 1929-modeller, 
det hele ledsaget af et orkester.

De to modeller, altså miniaturen og 
den store, skulle være lavet af træ! 
Det fortælles også, at den store 
træmodel efterfølgende skulle være 
blevet overtaget af et taxaselskab, 
der brugte den som kontor og selv-
følgelig reklame.

Turen rundt i København tog 4 timer 
og tiltrak stor opmærksomhed, og 
GM International nævner også at be-
givenheden fik stor plads i de dan-
ske aviser, der ifølge bladet ellers 
var noget modvillige med at dæk-
ke den slags kommercielle arrange-
menter. Det skal nok være rigtigt – i 
hvert fald er det ikke lykkedes for 
mig at finde ét eneste ords avisom-
tale; bl.a. har jeg studeret Politiken 
meget grundigt. Der står ingenting.

Således ikke meget klogere må vi 
lade spørgmålene være åbne: Hvem 
ved noget om begivenheden og hvad 
der rent faktisk blev af den store 
model? Var den af træ? Kan taxahi-
storien bekræftes? 

-jmn.
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Årsrapport
1/1 – 31/12  2017

Anvendt regnskabspraksis
Den af klubben anvendte regnskabsprak-
sis viser foreningen ordinære driftsresul-
tat, for at give et  fyldestgørende billede 
af klubbens drift.

Generelt om indretning og måling
Kontingentindtægter indtægtsføres over 
den periode de vedrører. Forudbetalt kon-
tingent opføres i balancen under gæld.

Annonceindtægter indtægtsføres i det 
regnskabsår annoncerne er indrykket. 
Indkøb af klubregalier udgiftsføres i det 
regnskabsår de indkøbes, uagtet at der 
forefindes en beholdning på regnskabsaf-
slutningstidspunktet.

Klubbens renteindtægter, indgår under fi-
nansielle indtægter

Værdipapirer måles til dagsværdi ved 
regnskabsårets udløb, udbytter, realise-
rede samt urealiserede kurs- gevinster 
eller tab indregnes under finansielle ind-
tægter.

Anskaffelser omkostningsførers i købs-
året. Større anskaffelser, som repræsen-
terer en væsentlig værdi optages i balan-
cen til anskaffelsespris inkl. eventuelle 
anlægsomkostninger.

Værdipapirer, indregnet under omsæt-
ningsaktiver, omfatter børsnoterede ob-
ligationer, aktier og andre værdipapirer, 
der måles til dagsværdi på balanceda-
gen.

Tilgodehavender optages i balancen til 
nominel værdi. 

Gældsforpligtelser optages i balancen til 
nominel værdi.

Årsrapporten er i øvrigt udarbejdet i over-
ensstemmelse med klubbens vedtægter 
og almindeligt anerkendte regnskabsprin-
cipper.

Per Henrik Nielsen

Kasserer

Dorte Stadil

Formand

Leif Munck Cira Aalund

Bestyrelsens godkendelse 

Årsrapporten for 2018 for Dansk Veteranbil Klub giver efter 
vores opfattelse de nødvendige oplysninger til bedømmelse af 
klubbens aktiver og passiver, den økonomiske stilling samt årets 
resultat.

Nærum, den 13. februar. 2019

Revisionspåtegning
Vi har revideret årsrapporten for Dansk Veteranbil Klub for regn-
skabsåret 1. januar - 31. december 2017. Regnskabet omfatter 
resultatopgørelse, formueopgørelse og noter.

Årsrapporten viser efter vores mening et retvisende billede af 
klubbens økonomiske stilling pr. 31. december 2018 og årets 
indtægter og udgifter.

Efter vores bedømmelse indeholder årsrapporten de oplysnin-
ger, som efter god regnskabsskik bør komme til medlemmernes 
kendskab.

Nærum, den 13. februar 2019
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Resultatopgørelse        
For perioden 1. januar-31. december 2018.   
  Resultat Resultat  Budget 
  2018 2017  2018
 Noter Kr. Kr.  kr.
INDTÆGTER     
Kontingentindtægter  2.631.384,63 2.556.683,26  2.700.000,00
Salg af klubregalier  2.081,00 7.250,00  5.000,00
Lejeindtægter/udgifter (se Nærum)  0,00 0,00  45.000,00
Annonceindtægter m.v.  53.410,00 57.830,00  75.000,00
Veteran Forsikringsklubben  67.292,33 67.568,60  65.000,00
Anvisningsprovision  0,00 0,00  1.000,00
I alt  2.754.167,96 2.689.331,86  2.891.000,00
     
OMKOSTNINGER     
Veteran Tidende 1 1.262.399,56 1.281.729,70  1.300.000,00
Løbsomkostninger 2 26.286,73 43.100,38  100.000,00
Bibliotek 3 91.942,30 122.403,53  100.000,00
Nærum + Åbenrå + Løve +  Fyn 4 501.571,72 487.104,54  575.000,00
Medlemsrelaterede omkost. 5 524.872,85 414.927,19  500.000,00
Administrationsomkostninger 6 550.570,17 628.052,77  675.000,00
Hensættelser 7 0,00 0,00  0,00
I alt  2.957.643,33 2.977.318,11  3.250.000,00

ORDINÆRT RESULTAT  FØR RENTER  -203.475,37 -287.986,25   -359.000,00
     
FINANSIELLE INDTÆGTER     
Realiserede værdipapirer/Udbytter  19.829,36 169.903,72  75.000,00
Urealiseret kursgevinst  72.513,97 -95.082,26  
Renteindtægter/udgifter  2.631,91 60,58  2.000,00
Renteindtægter værdipapirer  7.662,47 4.869,25  5.000,00
I alt  102.637,71 79.751,29  82.000,00

ÅRETS RESULTAT  -100.837,66 -208.234,96  -277.000,00

Formueopgørelse 

pr. 31. december           2018                       2017  
AKTIVER   
Klubhus Aabenraa  619.241,00 619.241,00
Klubhus Løve  832.312,50 832.312,50
Klubhus Fyn  440.693,06 440.693,06
MKP campingvogn  11.000,00 11.000,00
Swift  1,00 1,00
Trailer  1,00 1,00
Deposita  161.500,00 161.500,00
Debitorer    10.290,00 4.050,00
Forudbetalte regninger   11.522,54 0,00
Værdipapirer til kursværdi pr. 31/12   1.575.824,40 1.709.592,11
Andre tilgodehavende  2.670,72 3.972,85
AL Bank, Flex  3.152,78 182,69
AL løbskonto  145,24 -2,02
AL Bank  150.610,58 138.804,96
Nordea  2.427.978,68 2.549.491,16
BG Bank, girokonto  16.090,83 26.699,68
Kassebeholdning  1.592,50 1.734,00
Løbskonto  0,00 0,00  

AKTIVER i alt  6.264.626,83 6.499.273,99
   



VeteranTidende · marts 2019 49

PASSIVER  Pr. 31/12-2018 Pr. 31/12-2017 
   
FORMUE   
Egenkapital primo  6.255.857,24 6.464.092,20
Årets resultat  -100.837,66 -208.234,96
Egenkapital  6.155.019,58 6.255.857,24
    
KORTFRISTET GÆLD   
Hensættelser   0,00 0,00
Forudbetalt kontingent  67.115,00 80.925,00
Skyldig A-skat, AM/ATP  21.340,00 19.378,00
Skyldige omkostninger  21.152,25 143.113,75 

Kortfristet gæld i alt  109.607,25 243.416,75 

Passiver i alt  6.264.626,83 6.499.273,99

Noter        

   Resultat 2018  Resultat 2017  Budget 2018  
Note 1   Veteran Tidende       
Trykning  441.790,26 463.227,89  450.000,00
Udsendelse  452.392,30 459.968,97  480.000,00
Redaktionsomkostninger  281.184,00 281.040,00  290.000,00
Kørselsgodtgørelse  795,00 2.460,84  5.000,00
Øvrige omkostninger  86.238,00 75.032,00  75.000,00
  1.262.399,56 1.281.729,70  1.300.000,00
     
Note 2   Løbsomkostninger     
Løbsomkostninger Sjælland og øer  11.759,50 19.992,50  47.000,00
Løbsomkostninger Fyn  11.000,00 3.700,00  10.000,00
Løbsomkostninger Jylland  4.000,00 17.000,00  35.000,00
Styrkeprøven i Danmark  -4.534,24 0,00  0,00
Rallyplader  4.061,47 2.407,88  8.000,00
Jubilæumsarrangement   0,00  0,00
  26.286,73 43.100,38  100.000,00
      
Note 3   Bibliotek     
Indkøb af blade  4.647,51 7.274,39  7.000,00
Indkøb af litteratur  2.344,52 4.838,67  3.000,00
Administration  42.462,31 68.575,51  57.000,00
Bibliotek - Kgl.  41.259,46 37.298,06  33.000,00
Registrering   0,00  0,00
Inventar  3.713,50 6.551,90  0,00
Salg af bøger mm  -2.485,00 -2.135,00  0,00
  91.942,30 122.403,53  100.000,00
     
Note 4  Sekretariat/Nærum     
Nærum, husleje  412.815,25 406.360,00  430.000,00
Nærum, el og varme  59.016,75 59.016,00  65.000,00
Nærum, leje indtægt  -47.493,44 -48.093,44  -35.000,00
Inventar  0,00 0  10.000,00
Forsikring + Diverse  6.873,13 6.830,01  10.000,00
  431.211,69 424.112,57  480.000,00
     
Note 4A  Huset Åbenrå     
Faste udgifter  12.665,04 14.105,59  20.000,00
Diverse  2.062,19 1.055,42  10.000,00
Lejeindtægt  0,00 0,00  
  14.727,23 15.161,01  30.000,00
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   Resultat 2018  Resultat 2017  Budget 2018

Note 4B  Huset Løve     
Faste udgifter  26.867,12 27.944,73  30.000,00
Diverse  8.741,00 7.274,45  10.000,00
Lejeindtægt  -18.550,00 -16.750,00  -10.000,00
  17.058,12 18.469,18  30.000,00
     
Note 4C  Huset Nr. Broby      
Faste udgifter  21.938,35 25.836,28  27.000,00
Diverse  18.486,33 6.175,50  10.000,00
Leje indtægt  -1.850,00 -2.650,00  -2.000,00
  38.574,68 29.361,78  35.000,00
     
Total Note 4  501.571,72 487.104,54  575.000,00
     
     
Note 5  Medlemsrelaterede omkostninger    
Klubsteder generelt  6.227,60 23.373,64  20.000,00
Klubsted Nærum  8.724,00 4.548,00  10.000,00
Klubsted Kværkeby/Mulstrup  13.225,00 9.448,00  15.000,00
Klubsted Klippinge  11.627,80 10.189,00  15.000,00
Klubsted Nr. Broby  5.003,00 8.763,00  10.000,00
Klubsted Aabenraa  4.568,00 3.768,00  7.000,00
Klubsted Lillebælt  23.673,00 20.700,00  20.000,00
Klubsted Ristrup  15.031,95 16.742,31  20.000,00
Klubsted Spjald/ Ulfborg  9.700,00 10.800,00  15.000,00
Klubsted Vesterhede  12.586,00 7.650,00  10.000,00
Klubsted Uldum  8.005,10 11.581,24  15.000,00
Klubsted Løve  6.790,89 6.502,00  9.000,00
Klubsted Amager  0,00 1.150,00  3.000,00
Klubsted Engelholm  7.200,00 7.300,00  12.000,00
Klubsted Stenum/Sindal  9.000,00 9.500,00  12.000,00
Klubsted Holbæk  9.198,00 15.421,00  18.000,00
Klubsted Mårum  15.304,00 19.580,00  22.000,00
Klubsted Skjoldbjerg  10.266,48 10.215,81  12.000,00
Klubsted Herning  8.087,00 8.916,00  12.000,00
Film om Jørgen Skafte Rasmussen  -2.900,00 -4.087,50  0,00
DVK arrangementer  32.307,87 43.505,48  64.000,00
Motorhistorisk Samråd  115.058,00 118.347,00  120.000,00
Hjemmeside  1.545,93 1.706,04  15.000,00
Køb af klubregalier  0,00 2.610,32  5.000,00
Udstillinger, materiel  33.576,49 22.388,52  20.000,00
Udstillinger, diæter & kørsel  13.461,00 7.285,00  8.000,00
Udstillinger, andre omk.  2.325,00 0,00  8.000,00
Udgifter vedr. Swift   1.268,38 1.246,31  2.000,00
Udgifter vedr. MKP Campingvogn  797,11 778,02  1.000,00
Medlems- køretøjslisten  143.215,25 15.000,00  
     
Total Note 5  524.872,85 414.927,19  500.000,00
     
Note 6 Administrationsudgifter     
Generalforsamling  5.833,00 8.400,11  20.000,00
Mødeaktiviteter bestyrelsen  1.230,00 9.663,00  15.000,00
Telefon- og kontorgodtgørelse, bestyrelse 16.000,00 16.000,00  16.000,00
Telefon – fax – internet  11.343,30 8.171,35  10.000,00
Porto  28.376,75 36.928,55  40.000,00
NETS - kontingentopkrævning  33.242,37 33.950,02  35.000,00
Forsikringer (ført under Nærum)  0,00 0,00  0,00
Kontormaskiner  0,00 3.123,75  20.000,00
Kontorartikler  32.514,81 39.111,12  40.000,00
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Gebyrer (incl. Adm. værdipapir)  9.444,56 12.508,20  15.000,00
Repræsentation og gaver  25.290,10 29.463,60  30.000,00
Transportgodtgørelse bestyrelsen  28.686,60 35.317,75  40.000,00
Småanskaffelser  380,00 100,00  4.000,00
EDB udstyr / ekstern hjælp  21.676,42 37.279,25  10.000,00
Lønninger incl. personaleomkostninger  336.551,90 358.034,20  380.000,00
Renteudgift  0,36 1,87  0,00
     
Total Note 6  550.570,17 628.052,77  675.000,00
     
     
Note 7   Hensættelser     
Hensættelser  0,00 0,00  
Saldo pr 31. december  0,00 0,00  
     
Note 8   Tilgodehavender     
Debitorer  10.290,00 4.050,00  
Forudbetalte omkostninger  11.522,54 0,00  
  21.812,54 4.050,00  

BUDGET FOR 2019 OG 2020   
 
  Resultat 2018 Budget 2019 Budget 2020 
 Noter Kr. kr. kr.
INDTÆGTER     
Kontingentindtægter  2.631.384,63 2.650.000,00 2.650.000,00
Salg af klubregalier  2.081,00 6.000,00 4.000,00
Lejeindtægter/udgifter  0,00 0,00 0,00
Annonceindtægter m.v.  53.410,00 60.000,00 60.000,00
Veteran Forsikringsklubben  67.292,33 65.000,00 65.000,00
Realiserede værdipapirer/Udbytter  19.829,36 50.000,00 15.000,00
Urealiserede kurs gevins/tab  72.513,97  
Anvisningsprovision  0,00 0,00 0,00
Renteindtægter/udgifter  2.631,91 2.000,00 2.000,00
Renteindtægter værdipapirer  7.662,47 5.000,00 5.000,00
I alt  2.856.805,67 2.838.000,00 2.801.000,00 
   
OMKOSTNINGER    
Veteran Tidende 1 1.262.399,56 1.300.000,00 1.325.000,00
Løbsomkostninger 2 26.286,73 50.000,00 40.000,00
Bibliotek 3 91.942,30 100.000,00 95.000,00
Nærum + Åbenrå + Løve +  Fyn 4 501.571,72 525.000,00 525.000,00
Medlemsrelaterede omkost. 5 524.872,85 450.000,00 450.000,00
Administrationsomkostninger 6 550.570,17 675.000,00 625.000,00
Hensættelser 7 0,00 0,00 0,00
I alt  2.957.643,33 3.100.000,00 3.060.000,00 
   
Årets ordinære resultat  -100.837,66 -262.000,00 -259.000,00
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Kenneth Broe Hansen Bygvænget 42 4720 Præstø 4248 4804 Buick Skylark 64 1964

Steen Boje Christensen Parkvænget 1 4540 Fårevejle 2142 3346 Chrysler C1 Six 1931

Ove Madsen Køllegårdsvej 68 2730 Herlev 2331 3984 Morgan 4/4 1600 ccm 1975

Freddy Willatzen Sønderkær 447 7190 Billund 4019 7374 Dodge 1952

Lorentz Jessen Strandgabsvej 22 4673 Rødvig Stevns 2429 3325 Chevrolet Corvette C 3 1973

Carsten Echart Altenburg Magnoliavej 4 4700 Næstved 2286 0471 Jaguar XJ 6 4,2 ltr. 1979 

Claes Rotwitt Støve Odensevej 36 5672 Broby 2752 0188 VW Jetta 1985

Kaj Åge Pedersen Skærvetoften 30 8723 Løsning 2444 9070 Ford Thunderbird 1956

Mie Chronberg Kongevejen 251 3060 Espergærde 2042 2560 Bentley Mark VI 1948

Jørgen Erik Jensen Øster Skerningevej 17B 5762 Vester Skerninge 2083 1349 

Morten Petersen Spang 10 6400 Sønderborg 2120 1671 

Kim Juel Nielsen Dyrlægegårds Alle 176 3600 Frederikssund 4071 6629 VW 1200/111 Jeans 1973

Bendix Laxvig Stubberupvej 44 4880 Nysted 6060 1297 

Mik Kolbjørn Nielsen Vittenvej 56 8382 Hinnerup 6146 5636 Ford Comet 1964

Charli Jensen Allesøvej 110 5270 Odense N 9380 3945 

Morten Melgaard Kollevænget 6 2840 Holte 2249 5113  

Velkommen til nye medlemmer:

Scripps-Booth igen
Det var interessant for mig i sidste 
nummer af bladet (VT 511 januar 
-red.) at læse, at emnet Scripps-Boo-
th dukkede op mange år efter, jeg 
talte med Ole Riisager om det.

Det et jo ikke så mange af det mær-
ke, der har gået her i landet. Min far 
har også talt om, at Frederik den Ni-
ende som kronprins havde haft en.

Jeg vedlægger kopi af de to billeder, 
som jeg har haft liggende i masser 
af år.

Bilen kørte i Vejen, hvor jeg er født. 
Min far havde den, mens han endnu 
var ungkarl. Senere gik han over til 
motorcykler som transportmiddel.

Venlig hilsen - Poul Sachmann
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Invitationer

Atter en tur i det fynske forår med 
startsted den 11. maj 2019, kl. 09:00 hos: 

Euromaster, Vestergade 35 B,  

5800 Nyborg.

Euromaster byder på kaffe og rundstykker. 

Tilmelding til 

Jørgen Kastrup, tlf. 30 91 19 41 

Frokost og eftermiddagskaffe 
medbringes af jer selv sammen med 

borde og stole. 

Motor Meeting 2019

SONDAG 2.JUNI | KL. 9 - 15 

Charlottenlund Travbane

WWW.CHARLOTTENLUNDMOTORCLASSIC.DK

ALLE BILNATIONALITETER ER VELKOMNE

American British 

CLASS IC  CARS  

• 

MOTOR  MEET ING

 kramned • negahnepoc • dnulnettolrahc

1984 - 2019

Sydhavsrally 

Historic 

 
For 20. gang har vi fornøjelsen, at indbyde til veteranbilløb på Lolland, for D.V.K. 
Åbent løb for alle køretøjer over 25 år max. 80 deltagende køretøjer. MC er meget velkomne. 
Løbet foregår lørdag d. 29. juni med start kl.: 12.00 fra Maribo dækcenter, Kliensvej 2, 4930 Maribo. 
Mødetid senest kl. 11.00 til kaffe og basser, som vi starter med. 
Første ekvipage kører kl. 12.00 (efter vi har drukket kaffe og spist basser, samt sparket dæk). 
Turen går rundt på Lolland - Falster (ca. 80km) og slutter i hos Golf og Fun på Marielyst, til præmie 
overrækkelse og kåring af løbets flotteste bil, og ikke mindst middag. 
Start gebyr kr.: 150,00 pr. køretøj (inc. Kaffe og basser) 
Aftensmad: Helstegt pattegris med hele svineriet, til kun kr. 100kr. pr. deltager ELLER man kan medbringe 
madpakke.! Øl og vand købes. 
Tillægsregler/praktiske oplysninger, tilsendes deltagerne på mail, ugen før. 
 
Tilmelding: 

 

Navn: ……………………………………………………………………………………………….............................................. 
 
Adresse: …………………….....................................................PosNr.: ……………………By………….………………….. 
 
Klub medlemskab: ………………............................................................Medlemsnr.: …………………………………….. 
 
Tlf. nr.: ………………………………………………………………………Antal deltagereikøretøjet…………………………. 
 
Køretøj: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Ønsker at købe helstegt pattegris til kr.100 til, antal pers.: ………………………………………………………………. 

 
Betaling: Startgebyr og mad, på dagen til løbsledelsen. Tilmeldingen helst på mail til: 
 

akatrafik@poulsen.mail.dk 
Karen og Ole Poulsen Bursøvej 33 4930 Maribo - (tlf.: 22 148 814 / 40 444 666) 
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Invitationer

 
Bustur fra Nærum til åbning af sæsonen 2019 på Egeskov. 

Tirsdag d. 23. april 
Pris Kr. 140,00 pr. prs. 

Tirsdag d. 23. april slår Egeskov museum, atter dørene op for Dansk Veteranbil Klub´s 
medlemmer, også selv om vi er flyttet til nye lokaler. 
Benyt chancen til at se det flotte museum og mød medlemmerne fra den anden side af broen. 
Vi spiser Biksemad på Kværndrup Kro. Der er plads til 120 personer, så det bliver ”først til 
mølle” princippet for andre. 
 

Tilmelding senest d. 9. april 
 
Bustilmelding og betaling:  

Mette på kontoret, tlf. 4556 5610 eller  kontor@veteranbilklub.dk 
Konto Reg.nr. 5326 - 0245257 

 
Sjællands bussen kører præcis kl. 15.15 og vi regner med at være fremme ved Kværndrup 
Kro kl. 18.15. hvor vi går til bords. 
 

Arrangementet gennemføres kun ved 30 tilmeldte personer i bussen! 
 
 
Påstigningssted Tid Sted  

1 15.15 Nærum Dansk Veteranbil Klub 
2 16.15 Køge Transportcenteret 
3 16.45 Ringsted Ringsted øst, afkørsel 35 – P-pladsen 
4 17.15 Korsør OK tanken, St. Bæltsvej – v/afkørsel 43 

 
Bussen kører igen mod øst kl. 21.15 

Fælles bustur til Bilmesse i Fredericia, igen igen igen 

” Hovedbanegården, Ingerslevsgade

” Vigerslev Allé 60

” Solrød N, (afkørsel 30 ved McDonalds) (ring angående parkering) 

” Ringsted, afkørsel N+C (afkørsel 36) 

” Storebæltsbroen, østsiden (afkørsel 43 ved cafeen)

Arrangementet er åbent for ALLE. 

Du er velkommen med dit klassiske 
motorkøretøj af enhver art, såvel Rolls 
Royce, som en ”røvskubber”. 
Alle mærkeklubber og klubber af 
enhver art, opfordres til at møde op med 
repræsentanter for Jeres klub.
Der er dømt hyggeligt samvær og dæk-
spark. Prisen er kr. 50,- hvis Du er med 
på køreturen, og for de penge får du: 
En lille ”træfgave” til de første 
50 fremmødte.

Er du kun interesseret i at komme ind i 
AUTOGALLERIET, men ikke med på 
køreturen, er prisen kr. 40,-.

Der vil være mulighed for at købe øl, 
vand, kaffe, kage og pølser i vores 
HEDECAFE´. 
Der vil være diverse udstillinger/boder.
En standplads til udstilling/kræmmer-
marked koster kr. 50,- kr.

Program:
Kl. 09:00: AUTOGALLERIET åbner. 
Parkering af klassiske køretøjer i gården. 
Øvrige på græsarealet på nordsiden af 
Industrivej Syd. Betaling ved indgangen 
til AUTOGALLERIET.

Kl. 10:30-12:30: Fælles køretur. 

Løsning af små passende opgaver med  
spændende gaver efter hjemkomst til 
AUTOGALLERIET.

Under køreturen og senere, vil AUTO-
GALLERIET være værter ved en guidet 
rundvisning i galleriet og her fortælle om 
stedets historie og svare på spørgsmål 
om køretøjerne.

Kl. 10:00: Der åbnes for salg af for-
friskninger.

Kl. 10:00-16:00: Forskellige udstillin-
ger. Minikræmmermarked/bagagerums-
marked. 
En god snak og beundring af de frem-
mødte køretøjer.

Kl. 13:00: Præmier uddeles efter op-
gaveløsning fra den fælles køretur.

Kl.: 16:00: Hedetræffet lukker.

Evt. kontakt: Ivan R. Jensen 

tlf.: 6166 4505
ivjensen@privat.dk

 

 

Invitation 
Kære Dansk Veteranbil Klub 

I anledning af Bogø – Stubbekøbing overfartens gamle træfærge Ida fylder 60 års inviteres alle 
jeres medlemmer til stor fødselsdagsfest lørdag den 29. juni 2019 mellem kl. 9 – 17. 

Det bliver en festdag i et autentisk miljø fra dengang morfar var dreng, og der vil dagen 
igennem være forskellige aktiviteter i begge havne startende med gratis kaffe og wienerbrød 
fra kl. 9.00 på Bogø havn, live musik kl. 12.30 på havnen i Stubbekøbing med det kendte 
Rubberband, der spiller Beatles klassikere, fødselsdagslagkage kl. 15 samt kåring af det 

flotteste køretøj og den flotteste påklædning med meget mere. 

Derudover vil der være telte med mulighed for at købe mad og drikke, et besøg hos 
Bogøsmeden og Bogø Mølle eller at se udstillingen om Ida og færgeoverfarten på 

Stubbekøbing Rådhus, se gamle træskibe i havnene og ikke mindst sejle GRATIS med 
færgen over Grønsund HELE DAGEN, uanset om I er gående, cyklende eller kørende. 

 

Vi opfordrer publikum til at være påklædt i datidens mode og rigtig gerne også transportere 
sig i et minimum 35 års gammelt køretøj – det være sig bil, lastbil, bus, traktor, motorcykel, 

knallert, cykel, barnevogn eller lignende. 

Vi håber, at I har lyst til at fejre fødselsdagen med Ida, og vi vil derfor gerne reservere et 
særskilt område til jeres klub på Stubbekøbing Havn, så I er sikre på at kunne holde sammen 
og lave et hyggeligt klubarrangement. Som tak for jeres deltagelse i arrangementet og udstilling 
af jeres køretøjer honoreres hvert køretøj, der har været parkeret på havnen i tidsrummet kl. 

10.30 til kl. 15.30 med en rigtig god flaske fødselsdagsvin. 

Af praktiske hensyn må I rigtig gerne melde tilbage senest 1. april 2019, om I ønsker et 
reserveret område og til hvor mange køretøjer (cirka) på nedenstående e-mail. Vi fremsender 

omkring 1. maj det endelige program og jeres placering på havneområdet. 

Med venlig hilsen 

Carsten Astrup og Per Christiansen fra Ida´s Venner 

carstenastrup@hotmail.com - pc@cfoconsult.dk 
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Invitationer

Svenskt
Sportvagns-

meeting
5 - 7 juli

www.sportvagnsmeeting.se

Thulin-
träffen
20 juli

www.mhkskane.nu

Skåne
Rundt

24-25 aug

Ljuva 
50-tal
16 juni

www.skanskajarnvagar.se

RING KNUTSTORP

LANDSKRONA

Vi träffs i Skåne!
Skåne är välkänt för sina mat- och naturupplevelser och för 

alla sina berömda sevärdheter. Men i Skåne blomstrar 
även fordonskulturen under vår- och sommarperioden. 

Här hittar du entusiastarrangemang 
för alla smakriktningar.

BRÖSARP

www.mchksyd.com

Välkommen till en fullspäckad säsong 2019!

” ”

Søndag den 12. maj indbyder vi til det populære Familiemarked på 
Køng Museum. I 2019 er det 17. gang vi har veteranbilstævne på Køng 
Museum. Det vil koste 50 kr. pr. veteranbil at deltage. Til gengæld er 
adgangen til Køng Museum og alle andre aktiviteter gratis. 
Der er masser af aktiviteter hele dagen igennem. Stumpemarkedet 
starter kl. 9, og kl. 10 åbner alle boderne på hele Familiemarkedet. Følg 
med på vores hjemmeside www.koengmuseum.dk 
På selve Køng Museum vil der være gratis adgang til en stor spæn-
dende udstilling med hørduge og keramik, og der vil i dagens anledning 
være gratis omvisning til den gamle Køng Fabriks bevarede bygninger i 
Køng by. Der vil være et stort kunsthåndværkermarked, og der vil være 
legeplads med gamle lege for børnene, så tag hele familien med. Der 
kan købes mad og drikke hele dagen. 
Vel mødt til en dejlig dag på Køng Museum! 

Køng Museum
Veteranbilstævne med stumpemarked søndag den 12. maj 2019 

Kontaktoplysninger:  
Køng Museums Støtteforening, Bygaden 27, Køng, 4750 Lundby.  
Hanne Tommerup 40 71 21 13. e-mail: hanne@tommerup.com
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• 

• 

• 

• 

• 

- 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 

AARS Stumpemarked
MOTORCYKLER - KNALLERTER - KLASSISKE BILER 
SPECIALBILER - STUMPER - RESERVEDELE - TILBEHØR

Lørdag den 13. april 2019

www.Aars-Stumpemarked.dk - facebook.dk/AarsStumpemarked 
40 88 64 64 - 23 70 07 39 - 40 27 64 64

Messecenter Vesthimmerland - Messevej 1 - 9600 Aars 
Entré 75,00 kr. - Børn under 14 år gratis entré - Åbent 9.00-16.00

Har du fået mod på at få ryddet op i garagen
og sælge de overskydende stumper efter dine projekter?

Bestil en 3x3 meter standplads til 13. april 2019 
200 kr. pr. 3x3 m. inklusiv én entrébillet pr. stand.

Husk også at du kan følge Aars Stumpemarked på facebook!

www.bilmesse-brugtmarked.dk • www.facebook.dk/bilmesse
Messe C • Vestre Ringvej 101 • 7000 Fredericia

Lørdag og søndag den 6. - 7. april 2019 • Entre 100,- kr. børn under 14 år gratis

www.Bilmesse-Brugtmarked.dk • Facebook.com/Bilmesse
40 27 64 64 • 40 88 64 64 • 23 70 07 39

Danmarks største salgs-og oplevelsesmesse (28.000 m2) fyldt 
op med veteranbiler, klassiske biler, youngtimers, motorcykler, 
knallerter og tonsvis af reservedele og stumper, bøger, manualer, 
skilte og meget, meget mere. 

Hertil også loppe- antik- og kræmmermarked. Sæt noget ind på 
oplevelseskontoen, kør til Fredericia lørdag og søndag den 6. og 7. 
april 2019. Stor aktivitet på Køreteknisk Anlæg om søndagen.

Husk: Gratis messeavis

TEMA:

Citroën
fabrik
fylder
100 år

Besøg
Danmarks
Citroën-
klubber
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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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Køb & salg

Triumph Spitfire MK3 årgang 1968. 
(se ’Baklappen’ VT 505, juli 2018 ). 
Ejet i vores familie i 33 år. 100% kø-
reklar, vedligeholdt til højeste stan-
dard. Sidste syn 2017. Bilen har sit 
’Heritage Trust Certificate’ (bekræftet 
fabriksdokument ). Rustfrit udstød-
ningssystem og rustfri kofanger for 
og bag, plus adskilligt ekstra udstyr. 
Bilen er en usædvanlig lille sports-
vogn, som kører som den skal, og 
ser meget fin ud. Til salg på grund 
af vores alder, desværre! Pris: kr. 
55.000.

Paul Birkinshaw, tlf. 50472562, eller 
30309947. 
e-mail: birkinshawdk@gmail.com

Amilcar CGSs 1930 sælges. Indført 
i 2013 fra U.S.A. hvor den har tilhørt 
samme ejer i Californien siden 1962. 
Restaurering af denne amerikanske 
ejer. Matchende numre på for- og ba-
gaksel, styrehus og gearkasse. Op-
rindelig forsynet med en type L-mo-
tor med matchende nummer. P.gr.a. 
dårlig stand er denne motor erstattet 
af en type M motor, som yderligere er 
forsynet med en CGSs knastaksel og 
et CGSs bundkar.

Magnettænding er erstattet af batteri 
tænding. Elektrisk vandpumpe.

Bilen er indregistrer på sorte plader 
og er velkørende. Pris kr. 500.000 el-
ler nærmeste bud.

Mogens Bessermann, tlf. 40245684.
e-mail: mogens@bessermann.com

Austin Healey 3000 mk. III ph2 
årgang 1964 - sælges. Bilen er I 
Show-kvalitet og opfylder British Mo-
tor Industry Herritage Trust med 
bemærkning ”særdeles veludført 
restaurering med godkendte forbed-
ringer”. Der er monteret ribbet mo-
torhjelm, termostatstyret vand og 
oliekøler, elektronisk tænding, vek-
selstrømsgenerator, lædersæder og 
krom fælge. Gearkassen er renoveret 
for mindre end 500km siden.

Yderligere oplysninger kan gives ved 
henvendelse. Bilen står på Vestsjæl-
land. 

Jesper Johansen, tlf. 29454366.
e-mail: jkj@outlook.dk

MG TA 1936 Chassis nr.0539. Kun 
sommerkørt 6391 miles efter total 
restaurering med alle originale de-
taljer. Original renoveret motor med 
topstykke opgraderet til at køre blyfri. 
Tidstypiske nr. plader, veteransynet. 
Se billeder og læs om bilen på www.
poul-hedegaard.dk flere billeder kan 
mailes eller kom og kig. Kr. 235.000.

Poul Hedegaard Laursen,  
tlf. 22521483. 
e-mail: post@poul-hedegaard.dk

Morris Mascot 1000 årgang 1978. 
Fin lille bil i rimelig god stand. Nyre-
noveret motor (1100). Nye hjullejer, 
bremser, lejer i svingarme samt nye 
10” dæk. Nyt stofbetræk på sæder. 
Sælges for kr. 55.000. 

Jens Nielsen Sorø, tlf. 27625494.
e-mail: jaan@c.dk

Mercedes-Benz 450SL årgang 1972
I original stand. Hard top medfølger, 
skal synes om 4 år. Oprindelig fra Ca-
lifornien. Kørt 164.000 miles. Har 
alle originale papirer. Kr. 160.000. 
Kan ses i Køge-området. 

Lars Pedersen, tlf. 22196665.

Min MG Midget er efterhånden ble-
vet lidt for lille, eller måske er jeg 
vokset lidt. Bilen er fra 1969 og kører 
ganske godt - er i rimelig god stand 
og ganske “Rap”. Den klarede sidste 
syn i sommeren 2017 uden proble-
mer, og skal derfor først til næste 
syn i 2025. Bilen har i den tid hvor 
jeg har været ejer (17 år) været op-
bevaret i god garage. Prisen er kr. 
59.000.

Rolf Olsen, tef. 28361623
e-mail: rolfolsen@mail.dk

Biler 
sælges
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Køb & salg

1959 Borgward Isabella. Instrukti-
onsbog plus to bøger vedr. service 
m.m., pæne fejlfri bøger. Alle 3 bøger 
i alt kr. 200.

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

SAAB 96 1961 og 1962 Instrukti-
onsbøger til salg. Brugte, men rime-
ligt pæne. Kr. 100 pr. stk.

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

Mercedes-Benz 260SE/W126, 
5-trins manuel, 350.000 km.  Kon-
geblå. Bilen er indregistreret til den 
Tjekkoslovakiske Ambassade 2. ok-
tober 1987. Efter knap 10 år overgå-
et til privat eje, og jeg har haft den si-
den medio 2011, hvor bilen kun har 
kørt i sommerhalvåret. Sygdom har 
gjort, at jeg ikke kan yde bilen den 
fornødne opmærksomhed, og væl-
ger derfor at sælge. Kan besigtiges 
i 9870 Sindal, hvor den er opstaldet 
i vinterperioden. Sælges for højeste 
bud over kr. 50.000.

John Riis, tlf. 23497320.
e-mail: john.riis@has.dk

Har du lyst til et spændende Ford T–
projekt? Så er muligheden her: Top-
ventilet motor – High-speed kron/
spidshjul. Chevrolet 1928 topstyk-
ke og adapterplade (støbt i bronze). 
Komplet undervogn, motor og gear-
kasse, 1926-27 torpedo, forrude-
ramme, forskærme, trådhjul, papirer, 
m.m. asketræ til karosseri, ny køler, 
150 numre i nye dele til motor, gear-
kasse, undervogn, styretøj, osv. Der 
er mange muligheder for at bygge 
karosseri: Speedster, ladvogn, auto-
camper, stationscar, eller ??? Jeg har 
mange billeder og tegninger. Pris kr. 
30.000.

Poul Hedegaard Laursen, tlf. 
22521483. 
e-mail: post@poul-hedegaard.dk

Dele til biler 
sælges

Automobilia

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!

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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Maskinel Magasinpost
Afsender:
Postbox 7777
7000 Fredericia

Dansk Veteranbil Klub
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Postbox 7777
7000 Fredericia

Sorteret Magasinpost
ID nr. 42123

Al henvendelse:
Dansk Veteranbil Klub
Tlf. 45 56 56 10
Mail: kontor@veteranbilklub.dk

Bagklappen
1938 HRG 1½-litre

Når en vogn fra sidst i trediverne har en bagende som denne, er de fleste klar over 
at bilen er engelsk. Hvor ellers byggedes så arkaiske karosserier på det tidspunkt? 
Og de fortsatte tilmed efter krigen, tænkt blot på MG TC; den kender alle. Min bil er 
knap så kendt og man hører spørgsmålet: ’Hvad er det for et mærke?’ Men navnet 
står faktisk både på kølerkappen og på bagpå på reservehjulsstroppen: H R G. Mær-
ket har for flere år siden passeret sin 80årsdag. Prototypen blev præsenteret i 1935 
og man byggede biler til midten af 1950erne. Stor produktion blev det aldrig til: I alt 
241.

Filosofien var at bygge en let tosædet bil med de ypperste køreegenskaber. 1ste 
klasses vejbeliggenhed, ultralet styring og kraftfulde bremser. Den skulle kunne del-
tage i stort set alle typer motorsport og samtidig kunne bruges til hverdagskørsel. 
Forskærme, lygter, vindspejl m.m. kunne hurtigt afmonteres; men de fleste kunne 
også lukkes med kaleche og sidestykker på kort tid. Min HRG har tilsyneladende al-
drig haft en kaleche; den har heller ikke kørt særlig langt. Og helt atypisk har den til-
syneladende aldrig deltaget i motorsport bortset fra nogle få år i 1950erne. En HRG 
vejer 710kg og den fik en positiv modtagelse. Med en pris på £395 kostede den 
det halve af en 1½liters Aston Martin, som til gengæld vejede næsten 450kg mere. 
Før krigen nåede man at bygge godt 30 biler. De havde næsten allesammen en Me-
adows 4ED motor. Efter krigen kom motorerne fra Singer - 1100 i et kort chassis og 
1500 i samme chassis som før krigen.

Jeg har tidligere haft en af de sidste HRG. Nu har jeg en af de tidlige; denne er den 
21nde der forlod fabrikken. Jeg købte vognen for to år siden; men den havde ikke 
kørt siden 1962, så der var en del, der skulle ses efter og motoren skulle hovedre-
pareres. Det betød at den først blev kørende og kom hjem i november. Sorte num-
merplader er bestilt. Selvsagt håber jeg foråret indfinder sig rigtig tidligt!

-pb.


