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Dansk
Veteranbil
Klub

Nærum Hovedgade 3, 2850 Nærum

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

www.veteranbilklub.dk

www.dvk-database.dk

Giro/DDB reg. nr.  
9570 konto 600 4253

Arb. Landsbank reg. nr.  
5326 konto 0359 651

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

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

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

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

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

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

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

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

Suppleanter:
Claus Thulstrup, øst. 

Torben Olesen, vest.

Arbejdsområder:
Løb og arrangementstilskud:
Ib Rasmussen

Mødesteder og udstillinger Øst:
Ole Poulsen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Østjylland – Uldum
Uldum Mølle, Skolegade 25, 7171 Uldum
Frede Søndergaard, tlf: 2990 6780 
frede.sondergaard@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.dvk-nord.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
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Fra redaktionen
Så er det første rigtige forårsnummer på gaden, men i 
skrivende stund har det bare ikke rigtigt været forår... 
endnu. Allerede her den 18. marts har man konstateret 
den vådeste marts nogensinde, og det er ikke længe si-
den der sidst kom salt på vejene.

Men når nu vi lige om lidt er i fuld gang med køresæso-
nen, så håber vi på masser af input fra læserne – med 
billeder af biler til løb og arrangementer. Og kender I no-
gen, der har en bil som I synes skal beskrives mere ind-
gående her i vores blad, ja så er det bare at sende nog-
le ord om det til redaktionen!

Det var jo...
Tak til de mange, der ikke havde svært ved at genkende 
det elegante par på Saab-billedet fra Forum i 1958! For 
selvom især han virkede bekendt for både Steen Worzi-
ger og undertegnede, kunne vi ikke få navn på. Det var 
jo (selvfølgelig) Hanne og Knud Lundberg! Knud Lund-
berg (1920-2002) var kendt som idrætsmand, især fod-
bold, og sportsjournalist og debattør m. m.

Om parret faldt for den nydelige Saab vides ikke, men 
kort tid senere kørte de i hvert fald i Opel, hvilket man 
kan forvisse sig om på side 27 nederst – det lille udklip 
er fra bladet “Fart & Form” fra 1960. (Tak til Uffe Mad-
sen).

Rettelse
På side 47 i sidste VT havde der indsneget sig en fejl i 
overskriften til DVKs årsrapport. Der skulle selvfølgelig 
have stået 2018 og ikke 2017. Redakktøren beklagr.

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.
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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 i VT 513.
www.bilmesse-brugtmarked.dk
Info: Solvej Tang-Petersen, tlf. 40886464 
e-mail: stp@bilmesse-brugtmarked.dk

Lørdag 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.

Fredag d. 12 - søndag d. 14. Citroëntræf i anledning af 
Citroëns 100 års fødselsdag. Program og invitation her i 
bladet.
Info: Ove Iversen, tlf. 23950721, e-mail:  
ove.iversen@bbsyd.dk

Lørdag 13. Aars Stumpemarked. Messecenter 
Vesthimmerland, Messevej 1, 9600 Aars.
Invitation her i VT 513.
www.aars-stumpemarked.dk
Info: Solvej Tang-Petersen, tlf. 40886464 
e-mail: info@aars-stumpemarked.dk

Lørdag 13. VW & Retro Museum. Industriarealet 10-12, 
6990 Ulfborg. Info: Carsten Andersen, tlf. 23260562 - 
mail: c.s.andersen@post.tele.dk
Invitation her i bladet.

Torsdag 18. Påskeløbet 2019 DVK Lillebælt. Kl. 09:00 
Nordre Kobbelvej 27, 7000 Fredericia.
Info: Henry Schmidt, tlf. 21490939 - e-mail: 
henryschmidthansen@gmail.dk
Invitation VT her i bladet.

Tirsdag 23. Bustur fra Nærum til åbning af sæsonen på 
Egeskov. Egeskov Gade 18, 5772 Kværndrup.
Tilmelding senest 9. april: kontor@veteranbilklub.dk
Invitation i VT 513.

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
Lørdag 4. Ebjerg Veteranløb 2019. Kl. 08:30 Dronning 
Louise, Torvet 10, 6700 Esbjerg. Invitation her i bladet.
Info: Jørgen Lind, tlf. 20166614.

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

Fredag d. 10 - lørdag 11. Åbning af Jesperhus 
Blomsterpark. Tilmelding pr. SMS til: Lone og Michael 
Abel, tlf. 20467033. Yderligere info: Se DVKs 
hjemmeside under kalenderen.
Tilmelding til selve Veteranbiludstillingen:  
karin@jesperhus.dk

Lørdag 11. Krudtværksløb. Start kl. 09:00 fra torvet i 
Hillerød. Tilmelding: www.timewinder.dk/krudtværksløb 
Invitation her i bladet.

Lørdag 11. Krudtværksfestival. Info følger senere.

Lørdag 11. Paradekørsel til Bakken. Info følger senere.

Lørdag 11. Historic Viking Rally i Slagelse. Info: Ole 
Markussen, tlf. 2331 8630 - markussen.o@gmail.com

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 VT 513.

Fredag 17. Jysk-Fynsk Classic Autojumble. Kl. 10-16. 
Jysk Automobilmuseum i Gjern.
Info: Søren Martin Sørensen, mail: mail@v8mg.dk

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

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.

Lørdag 25. Holbækløbet 2019. Kl. 09:00 Græsplænen 
bag Skt. Nikolai Kirke, Kirkestræde i holbæk. 
Info: Anlis Nissen, tlf. 22415706. 
Invitation her i bladet.

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

Møder, løb og arrangementer

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. Wedelslund Gods. Kl. 9-17. Wedelslundvej 2, 
8464 Galten. Info: Jørgen Kjær, tlf. 30243177 - e-mail: 
jk@motorploven.dk 
Invitation her i bladet.

Onsdag 5. Klassisk Køredag - Sorø. 
Kl. 09:00-09:30 fra Dianalund Centret 
(medborgerhuset), Sømosevej 44, 4293 Dianalund. 
Info: Kurt Plith, tlf. 20296605 
Invitation her i bladet.

Onsdag 5. Stjerneløb i Nordsjælland. 
Start kl. 09:00 i Helsingør, Nærum og Hundested af 
smukke landeveje. 
Tilmelding: www.timewinder.dk/stjerneløb 
Invitation her i bladet.

Mandag 10. Veterankøretøjsløb i Nordsjælland. 
Start kl. 09:00 i Hillerød. 
Tilmelding: www.timewinder.dk/veteranløb 
Invitation her i bladet.

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.

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 i VT 513.

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 i VT 513.

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 i VT 513.
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 i VT 513.

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

Søndag 18. Opel-træf - 120 års jubilæum. kl. 10:00. 
Veteran- klassiske- specialbiler. Industrivej Syd 1A, 
7400 Herning. Info: Bent Dansgaard, tlf. 26277965 - 
e-mail: bldamsgaard@gmail.com.

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

Lørdag 28. Aars Stumpemarked. Info følger senere.
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-Du er rigtig ved muffen, hvad?
                - ? -
  -Du har egen oliekilde!

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

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

Juni 
Torsdag 6 - mandag 10. Tour Scotland 2019 – All 
inclusive. Stelvio Automobili Aps, Måløv Værkstedsby 
93, 2760 Måløv. 
Se www.stelvio.dk/view_news.asp?news_id=74 
Yderligere info: Daniele Dezzi, tlf. 3212 0380 - e-mail: 
info@stelvio.dk 

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

29/4-28/8 Hver mandag kl. 18.00 Træf på plænen Skjoldbjerg. 
  DVK Skjoldbjerg, Skjoldbjergvej 52, 6623 Vorbasse. Gratis kaffe og kage.

16/4-15/10 Hver tirsdag kl. 18.00 Spark Dæk på Gilleleje Havn.
  Info: Svend Manø Jensen, tlf. 60272340 - e-mail: monoe@post.tele.dk 
  Invitation her i bladet.

24/4-25/9 Hver onsdag kl. 16.00 Høiken Strand.
  Per T. hansen, tlf. 21437383 - e-mail: pt@balshave.dk

30/4-1/10 Hver tirsdag kl. 18.00 Træf ved Kalvø Badehotel.
  Info: Ruth Andersen og Erik From, tlf. 29669847 - e-mail: erik.kef@webspeed.dk
  Invitation her i bladet.

7/5-24/9 Hver tirsdag kl. 18.00 Havnetræf i Fredericia. 
  Gammel Havn Fredericia. Info: John Andersen, tlf. 29782909,
  e-mail: ja-ryesgaard@c.dk 

Fra 30/4 Hver tirsdag 18.00-20.30 Cars & Burger på Arne Jacobsen tanken. Kystvejen 24, Skovshoved. Arr: Via Retro.

Hver måned

7/4-1/9 Første  søndag kl. 12.00 Karoline Træf i Middelfart. Info: John Andersen tlf. 29782909.

24/4-25/9 Sidste onsdag kl. 18.30 Havnetræf i Kerteminde.
  Arne Sørensen, tlf. 65322249. Invitation VT 512.

25/4-12/9 Diverse torsdage* Classic Motor Café.  
  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.

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

14/5-10/9 2. tirsdag kl. 19.00 Storstrøms Aftenture.
  Start Vordingborg Nordhavn, Nordhavnsvej 34 4760 Vordingborg.
  (10-09-2019: startes der en kl. 18:00).
  Info: Bo Frederiksen, tlf. 55990213 / 55990235.

15/5-18/9 3. onsdag  Aftentur i det fynske .  
  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 startadressen på DVKs hjemmeside! Husk borde og stole.
  Vi mødes kl. 17:30 og kører kl. 18:00. Arrangementet er uforpligtende, ingen til-  
  melding, mød blot op med jeres køretøj og det gode humør.
  Info: Bjarne Hansen, tlf. 25793131 - e-mail: vivi-m-hansen@hotmail.com

16/5-19/9 3 torsdag kl. 19.00 Ud i det blå fra Vejle Havn.
  Info: Benedicte Henriksen, tlf. 75893600.

Tilbagevendende aktiviteter i køresæsonen 2019

Aktivitetskalender

Mini-fotos
Vi søger stadig billeder – gerne 
privatfotos – og andet sjov 
vedr. Mini’er, i forbindelse med 
den kommende særudstilling 
på Sommers Bilmuseum og til 
artikler her i bladet. 

Kontakt gerne redaktionen!
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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. 

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.

April d. 25. OBS ny dato pga påsken. 
Vi laver en aften med dine egen spe-
ciel eller omforandrede værktøjer. 
Vis og kom med hvad du har, så får 
vi en god snak om hvad vi selv har 
fundet på, og får en hyggelig aften.

Maj d. 16. Teknikaften, vi arbejder 
på at finde et sted, nu vi kan køre i 
vores veteraner, som kan udvide vo-
res horisont om vores køretøjer. Af-
gang Nærum Kl. 18.00 - men mere 
om det i næste nummer. 

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.

April d. 3. Værkstedsaften. 

April d. 10. Klubmøde: Foredrag med 
Leif Munck: ‘Fra slyngel til kongelig’. 
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 
holde sig ajour med eventuelle 

Midtsjælland 
Mulstrup

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. 

April d. 02. Klubmøde. Værksteds-
besøg. Vi mødes hos Larsen Biler, 
Skolegade 2,  Kirke Helsinge,  4281 
Gørlev. Mødet starter kl. 18,45 – der 
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. Lagkagetur. 
Vi mødes i klubhuset DVK Løve kl. 
19:00, til en hyggetur med vores 
gamle biler, Uno viser vej ud i den 
vestsjællandske natur, for derefter 

programoplysninger og ændringer 
på, er ved at tjekke hjemmesiden 
eller at ringe til mig.

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

Ingen teknikaftner i juni, juli og 
august. 

Bent Friis, teknikaften,  
tlf. 61352211
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at vende tilbage til klubhuset, hvor 
der vil være lagkage og kaffe. Håber 
at se rigtig mange - vel mødt! Tom-
my, Uno og Kurt. Evt. spørgsmål Uno 
tlf. 40308990, Kurt, tlf. 20296605.

Maj d. 21. Klubmøde.

Maj d. 28. Klubmøde.

Juni d. 4. Klubmøde.

Juni d. 11. Klubmøde.

Juni d. 18. Klubmøde. Kørsel med 
børn i sorg. Info: Kurt Plith, tlf. 
20296605.

Juni d. 25. Klubmøde.

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

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

April d. 17. Klubmøde. Niels Jonas-
sen fra DVKs bibliotek fortæller ’Hi-
storien om vore gader og veje’.

Maj d. 15. Klubmøde. Køretur - nær-
mere i maj-bladet.

Juni d. 19. Klubmøde. Besøg på 
Audebo pumpestation.

Juli d. 17. Intet møde - sommerferie.

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

April d. 23. Klubmøde hos Sv. Åge 
Hansen i Karise, på Drosselvej 3. 
Evt. fælleskørsel her fra Klippinge 
kl. 19.15. Sv. Åges program omfat-
ter veteranbiler og billedkunst.

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.

April d. 23. Egeskov Slot kl. 18.  
Der er åbent for DVK.

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

Maj d. 15. Aftentur. Start kl. 17.30 
- kl. 18 fra Vesterågade 16, 5672 
Nr. Broby. Info: Uffe Jensen, tlf. 
40244875.

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

Juni d. 5. Grundlovsdag Træf. Tarup 
Center, Rugvang 36, 5210 Odense 

 
Fyn

NV. For Veteranbiler-motorcykler-knal-
lert og scootere samt klassiske kø-
retøjer. (man er velkommen til at 
blive længere). Henvendelse: Per 
Mortensen, tlf. 22179665.

Juni d. 19. Aftentur - start kl. 17:30 
- kl. 18 fra adressen: Torben Olsen, 
Fåborgvej 340, Odense 5250. Info: 
Poul Henning, tlf. 26644238.

Juni d. 25. Vi starter grillen kl. 18 
denne aften, hvor der kan købes pøl-
ser og kartoffelsalat. I er også vel-
komne til at medbringe det i selv øn-
sker at grille. Drikkevarer købes på 
mødestedet.

Juli d. 17. Aftentur - start kl. 17:30 
- kl. 18 fra adressen: Svendborgvej 
18, Ollerup 5762 V. Skerninge. Info:  
Alfred Svendsen, tlf. 20581801.

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

August d. 21. Aftentur - start kl. 
17:30 - kl. 18 fra adressen: Rolf-
sted Kirke, Ørbæksvej 841B, 5863 
Ferritslev. Info: Anders og Kirsten, 
tlf. 20331902.

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!

September d. 11. Start kl. 17:30 - 
kl. 18 fra adressen: Industrivej 27, 
5550 Langeskov. Info: Fleming Lar-
sen, tlf. 2116 2470.

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

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).

April d. 27. Forårsparade 2019, kl. 
11-16:00. Invitation her i bladet.

Maj d. 9. Klubmøde. En snak om de 
nye miljøzoner i EU.

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.

April d. 25. Klubmøde.

Kl. 19:00.

April d. 29. Kl. 18:00 Træf på plæ-
nen i Skjoldbjerg starter - gratis kaffe 
og kage. Hver mandag frem til man-
dag d. 26. august 2019.

Sydvestjylland
Skjoldbjerg

Vestjylland
Ulfborg

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

April d. 11. Klubmøde. Tidligere an-
nonceret den 18. april, men flyttet på 
grund af påsken.

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.

April. d. 11. Klubmøde. 

April d. 18. Påskeløb 2019 DVK Lil-
lebælt. Se invitationen her I bla-
det. Info: Info: Henry Schmidt, tlf. 

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.

April d. 9. Klubmøde på Møllen – Vi 
får besøg af kørelærer 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 - Vi skal besø-
ge Per Petersen ved Grejs. Han har 
en meget stor samling af stationæ-
re motorer, som han vil vise frem og 
fortælle om – Der vil blive også vist, 
hvordan disse gamle motorer star-

Maj d. 30. Klubmøde.

Juni d. 27. Klubmøde.

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

Bent Højvang, tlf. 21811288 
bentinger@stofanet.dk

21490939 - e-mail:  
henryschmidthansen@gmail.dk

Maj d. 16. Klubmøde. Dato ændret 
fra d. 9. maj.

Juni d. 13. Klubmøde.

Juli d. 11. Klubmøde.

”Krydstogtskibsanløb” - check hjem-
mesiden www.dvk-lillebaelt.dk

”Havnetræf Fredericia” hver tirsdag 
fra den 7. maj 2019.

”Karoline Træf i Middelfart” første 
søndag i måneden fra 5. maj 2019.

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
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tes og anvendes. Nærmere om kør-
sel og program senere.

Juni d. 11. Klubmøde på Møllen – 
nærmere info følger.

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.

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.

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-

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 rettidigt.  

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

Nordjylland
Sindal

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

April d. 4. Vi kører til spisning på 
Tannishus.

April d. 9. Klubmøde. Der er besøg 
hos Frederikshavn Politi. Med lidt 
færdselsregler.

Sommerens aktiviteter kommer på 
mail efter april måned!

Er du ikke på maillisten så meld dig 
gerne til: thorben@elleham.dk

Maj d. 10.-11. Jesperhus Blomster-
park.

Med venlig hilsen 

Kræn Hjortlund og  
Thorben Damsgaard

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

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.

April d. 1. Nel Hydrogen.

Maj d. 6. VW & Retro museum.

Juni d. 3. Excellent Wine A/S. 

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

Villy Vejnøe, tlf. 29910179
villy@vejnoe.dk

Peer Bak, tlf. 97122914
peba@kabelmail.dk

Maj - onsdag d. 15. Klubmøde - Vi 
kører en tur i nærområdet hvorefter 
vi ender turen på et hemmeligt sted 
for at indtage kaffen. Kaffe og brød 
er for egen regning. Tilmelding se-
nest den 5. maj 2019.

Juni - onsdag d. 19. Klubmøde.

Morten Kræmmer, tlf. 40275813
Morten250s@gmail.com

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

Mandag den 4. marts besøgte 27 
deltagere Give Steel i Brande hvor 
Jesper fra salgsafdelingen tog imod 
os og gav os en grundig orientering 
om virksomheden og dens historie, 
som er et Midtjysk eventyr om en lil-
le virksomhed som efter en flytning 
fra Give til Brande for få år siden, 
har udviklet sig stort.

Virksomheden laver svære stålkon-
struktioner til bygninger og er under 
stærk udvikling fra at have beskæf-
tiget 17 mand til i dag at være knap 
400 ansatte i Danmark og 40 inge-
niører i Polen og i alt en omsætning 
på ca. en halv milliard kr.

Den har en organisation som består 
af en salgs-, bogholderi-, projektsty-
ring- og produktionsafdeling. Har si-

Mødeaften 
- den 19. februar 2019 i Sindal Luft-
havn, med deltagelse af 18 perso-
ner og 2 gæster.

Thorben Damsgaard bød velkommen 
og gav ordet til Jacob Bach fra Sin-
dal Flyveklub.

Jacob fortalte om det kommende 
Åbent Hus arrangement den 10. 
august 2019 fra kl. 12.30 til kl. 
16.30 og viste billeder fra sidste 
Åbent Hus som fandt sted i 2015.

Arrangementet kommer til at om-
fatte faldskærmsudspringere, med 
mulighed for tandemspring, flyopvis-
ning, hvor der vil blive mulighed for 
en flyvetur samt udstilling af vete-
ranbiler.

Herefter fik Steen Rode-Møller fra 
Motorhistorisk Samråd ordet.

Steen gennemgik Motorhistorisk 
Samråds mærkesager, som bl.a. 
omfatter:
• En regelforenkling for historiske 

køretøjer. 
• En hurtig, ensartet og gennemsig-

tig sagsbehandling ved import af 
veterankøretøjer.

• At få fjernet det urimelige brænd-
stoftillæg.

• En rullende grænse for veteran-
køretøjer justeres til 35 år på alle 

Stort tillykke med de 90 år til vor 
ældste mødestedsleder i DVK, Kai 
Wredstrøm. Kai er også indehaver af 
det ældste mødested i vor klub.

Du er altid mand for at skabe en 
hyggelig mødeaften sammen med 
veteranvennerne. Vi ses til møder 
og køreture hos dig på det hyggelige 
Stevns!

Ole Poulsen

den flytningen i 2017 udvidet hvert 
år og har større byggerier i gang li-
gesom de forhandler om yderligere 
grundkøb. Der er salgsafdelinger for 
Sverige, Norge og Tyskland og eks-
port så langt væk som Australien, til 
en dansk kunde som kunne se en 
fordel i danske leverancer.

Virksomheden arbejder i treholds-
drift ugens 7 dage og beskæftiger 
mange polske medarbejdere som ar-
bejder på danske vilkår. Man er me-
get åben over for det sociale ansvar 
og beskæftiger en del som efter 
straf skal begynde på en ny tilværel-
se – noget som hidtil ikke har givet 
problemer. 

De er spændt på om byggeriet af 
Bestseller’s nye 320 meter høje byg-

Virksomhedsbesøg hos Give Steel

90 år!

Tekst: Peer Bak
Foto: Sonja Thagaard/ Ivan Kristiansen.

DVK Midtjylland

områder.
• En anerkendelse af den motorhi-

storiske kulturarv.
• Større fokus på de håndværk der 

skal sikre at køretøjerne fortsat 
kan bruges.

• At gårsdagens køretøjer fortsat 
kan bruges på morgendagens 
veje.

• Forsikringsaftale.

Herefter var der kaffe, kage og hyg-
gesnak.

Mail om næste møde vil blive sendt 
til alle kendte mailadresser, så hvis 
nogle medlemmer undrer sig over 
ikke at blive indkaldt, er det for-
di vi ikke kender deres mailadres-
ser. Manglende mailadresser bedes 
sendt til lada@gsc-biler.dk.
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DVK Åbenrå

Virksomhedsbesøg

DVK - Åbenrå afdelingen var på be-
søg ved Martin Nørgaard Aabenraa 
autokøler & aircondition. 

Det var en stor og spændende op-
levelse, selv for os der ikke har for-
stand på gamle biler og deres ind-
hold. Martin er en dygtig fortæller og 
en virkelig nørd, der elsker sit hånd-
værk. Han drillede lidt med, at det 
selv på Valentinsdag var lykkedes 
klubmedlemmerne at få en del ko-
ner med (virkelig romantisk). 

Stedet er absolut et besøg værd, og 
det gjorde det jo ikke mindre godt, 
at der blev trakteret med kæmpe 
hjemmebagte fastelavnsboller. Vi fik 
alle både kølerrens og en lille køler 
med hjem, så vi selv kunne afprøve, 
hvor vanskelig sådan en er at sam-
le. Jeg har ikke turdet skille min ad 
endnu!

Martin er åben for besøg og hjælp til 
både køler- og batteriudfordringer i 
de gamle biler.

Mvh Lise 

ning kommer til at smitte af på Give 
Steel. 

Robotter er på vej ind i virksomhe-
den og virker lovende til visse opga-
ver. Det er meget krævende opga-
ve at tilrette arbejdsopgaverne så 
de bliver løst kvalitativt højt. Meget 
få opgaver er ens. “Den dybe taller-
ken” skal opfindes til næsten hver 
ny opgave. For at løbekranerne i lof-
tet kan håndtere de svære konstruk-
tioner og materialerne, er alting pla-
ceret i ensretninger i de store haller.

Jeg fik indtryk af, at alle var overra-
sket over at en så stor og speciel 
virksomhed findes i vort område og 
kunne glæde sig over at den er i god 
udvikling.



Tirsdag den 19. februar var Svend 
Dråby på biblioteket og donerede sin 
samling af bilfrimærker til DVK.

En imponerende samling – så her er 
virkelig noget at studere og blive klo-
gere på.

Vi fik en god forklaring på hvordan 
samlingen er opbygget, så vi kan vi-
dereføre den, og bruge den til frem-
visninger og andre tiltag. 

-mvh Preben og Thom. 

Nyt fra  
biblioteket

I VeteranTidende nr. 475 (fra november 
2015) er der en hyggelig artikel, hvor Svend 
Dråby fortæller om samlingen. 

VeteranTidende · april 201914
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Peder Fuglsberg døde den 1. marts 
2019.

Mange kender den store, gemytlige 
og vidende mand.

Helt fra starten, ca. midt i 1960’ 
erne, hvor jeg kendte Peder, vidste 
han meget om gamle og specielle 
og fine biler. Da boede han med fa-
milien i Stenderup ved Horsens og 
havde før drevet større murerfirma.

Bilerne var mere interessante. Det 
første møde med Peder var til Ford 
T-løb ved Himmelbjerget. Peder kør-

te som brugs-bil Riley og havde som 
veteran en De Soto årgang 1929.

Det udviklede sig snart hurtigt til en 
større samling af divs. gamle sjæld-
ne og fine biler, hvor der i nogle år 
var etableret museum og handel.

Senere begyndte Peder at hente 
sportsvogne i Schweiz og MG og se-
nere Morris special-modeller dels til 
ophug.

I ca. 20 år fra midt i 1960’erne kap-
pedes Peder og jeg om at finde de 
fleste og sjældneste biler, Peder 

Peder Fuglsbjerg

Mr. BMW har kørt sin sidste tur…
Torsdag den 7. marts 2019 sov Ib 
Jensen stille ind efter kort tids syg-
dom.

Jeg lærte Ib at kende for ca. 30 år 
siden i forbindelse med søgning ef-
ter reservedele til min BMW. Det gik 
meget hurtigt op for mig, at interes-
serede man sig for førkrigs BMW 
eller EMW, så var Ib manden, man 
skulle kende.

Hans interesse for BMW stamme-
de fra hans helt unge år. Den før-
ste BMW han erhvervede sig, var en 
BMW 329 cabriolet fra 1937, men 
den blev solgt igen, og i 1968 er-
hvervede han sin legendariske BMW 
327/28. I den har han deltaget i 

utallige løb og arrangementer i både 
ind- og udland. Blandt andet var han 
medarrangør og deltager i det store 
Skandinaviske BMW-træf i 1988.

Ib var en glimrende skribent og har 
sat sit præg på diverse bilbøger, 
samt skrevet et utal af artikler. Han 
holdt meget af at læse og havde en 
kolossal viden om meget andet end 
biler.

I den tid jeg har kendt Ib, har vi væ-
ret på adskillige ture og messer i 
ind- og udland, og vores bekendt-
skab udviklede sig til et meget nært 
venskab. Selvom vi ikke var enige 
om alting, så havde vi en gensidig 
respekt for hinandens holdninger og 
meninger.

Jeg besøgte Ib flere gange. Sidste 

Ib Jensen

gang var få dage før hans død. Vi 
talte lidt om vores fælles oplevelser, 
men i virkeligheden var samtalen en 
afsked.

Jeg er utrolig taknemmelig for vores 
mangeårige venskab, og han vil altid 
være savnet.

Æret være Ib Jensens minde.

Klaus Hende

fandt flest. Jeg husker en aften ef-
ter klubmøde på Hørning Kro. Peder 
havde i nogen tid fundet rigelig med 
biler. Henning Fast købte ca. 20 bi-
ler og jeg 11 stk.

Fra sidst i 1950 og 20 år frem var 
der rigtig mange sjældne biler at fin-
de. Gamle almindelige lukkede biler 
fra sidst i 20’erne og frem til krigen, 
ville vi helst ikke købe, men Cabrio-
let, Coupé og sjældne lukkede.

De sidste mange år har Peder kun 
samlet på sjældne og finere biler, 
som Bentley, Maserati, Rover og 
Mercedes-Benz, som løbende er ble-
vet udskiftet efter interesse.

Peder har også i mange år arrange-
ret og gjort et stort og flot arbejde 
med bilmesse. Først i Herning og 
herefter mange år i Fredericia.

Peder havde altid og med stor glæ-
de noget at fortælle eller vise frem. 
Når han havde lavet en udstilling 
med biler og tilbehør, var det med 
stor passion.

Efter Peder for mange år siden mi-
stede sin kone, Ingrid, flyttede han 
til Herning sammen med Gerda.

Peder Fuglsberg vil af rigtig mange 
af os blive savnet.

Æret være hans minde.

Alfred Bruus
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Under gennemgang af noget af vo-
res materiale om motorløb og kør-
selsarrangementer, stødte jeg på 
denne interessante brochure fra for-
sikringsselskabet Baltica. Den ser 
ud til at være trykt i 1936.

Forsikring 2 øre i timen! 

Jeg har lavet en lille udregning i kr. 
(0,02 x 24 x 365 = 175,20) så mon 
ikke forsikringen har kostet omkring 
kr. 175,00 årligt. Det lyder billigt i 
vore dage, men da jeg med hjælp fra 
Niels Jonassen fik set på priserne i 
Statistisk årbog fra 1935, fandt jeg 
lidt om prisniveauet i 1935. 

Et rugbrød kostede 19 øre, et kg kaf-
fe kr. 1,15. En halv flaske øl 30 øre, 
løg kr. 1,29 pr. snes (lidt over 6 øre 
stykket), 1 liter sødmælk 26 øre, et 
hvidkålshovede 15 øre og 1 liter pe-
troleum 19 øre.

Tilbage til brochuren. Læg mærke til 
hvad forsikringen udover den lovplig-
tige ansvarsforsikring dækker:

1. Skade på eget køretøj ved sam-
menstød

2. Påkørsel

3. Væltning (!)

4. Brand

5. Tyveri. 

Hjælp søges
Bilerne er jo meget skadede, dog 
kan jeg godt kende de to Ford-vogne. 
Men er der nogen, der kan hjælpe 
med at fastslå hvilke mærker de to 
nederste biler på brochurens opslag 
er? Jeg tror den er en engelsk bil og 
den anden måske en Chevolet.

Måske er der endda nogen, der kan 
fortælle om biluheldene: hvor, hvem 
og selvfølgelig også bilmærkerne?

Steen Pausbæk

Mere fra  
biblioteket

Brochurens forside er øverst gengivet i 
naturlig størrelse. Et fint og 30’er-typisk 
stykke funkis-grafik.

Nedenfor en stor skade – bagsiden af den 
medfølgende slip, som til brug for begæring 
om forsikring...
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Redaktøren har også været en tur i 
tallene fra Danmarks Statistik. Her 
fremgår det, at der i 1936 befandt 
sig 135.467 personbiler i Danmark. 
Selvom man sandsynligvis skal lægge 
et mindst lige så stort antal tohjulede 
motorkøretøjer til, lyder tallet på de 
40.000 uheld voldsomt.

At tegne en (dyr) kaskoforsikring 
har nok givet god mening – biler og 
lignende materielle goder var i forhold 
til arbejdslønnen langt, langt dyrere 
end idag. Dette er naturligvis også 
forklaringen på, at en bil dengang blev 
repareret, næsten uanset hvor skadet 
den var efter en ulykke.

“Væltning” indgik som en særlig del 
af kaskodækningen. Fenomænet 
kunne pludseligt opstå, hvis man 
foretog et lidt for “brat Sving” i den 
tids almindelige personbiler.
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Krav om dataerklæring kan 
fordyre din import

En af fremtidens store økonomiske 
udfordringer for danske veterankøre-
tøjsejere der ønsker at importere en 
veteranbil, er de krav til en dataer-
klæring der er opstillet af Færdsel-
styrelsen.

En Dataerklæring er det samme 
som en typegodkendelse, men gæl-
dende kun for et enkelt køretøj, hvor 
typegodkendelse er en godkendelse 
af en serie ens køretøjer. Typegod-
kendelser og dataerklæringer bru-
ges til at fastslå om et køretøj over-
holder forskellige krav som ikke kan 
testes i en synshal, eksempelvis 
crashtests, luftforurening og sikker-
hedsforankringer.

Der er ikke krav om en dataerklæ-
ring hvis køretøjet er registreret før-
ste gang på et tidspunkt, hvor der 
ikke krævedes særlig dokumentati-
on (personbiler før den 1. maj 1977, 
varebiler før den 1. april 1978, mo-
torcykler før den 1. oktober 1982). 
En brugt bil fra efter denne dato 
skal for eksempel være crashtestet. 
Det går man ud fra, at biler registre-
ret i EU er, og dataerklæringen bliver 
der så kun brug for, hvis man henter 

en bil eller motorcykel fra et ikke-EU-
land, f.eks. Japan eller USA, til Dan-
mark. 

Dataerklæring er et nødvendigt, 
men dyrt, onde

Dataerklæringen skal udfyldes enten 
af køretøjsproducenten, eller af pro-
ducentens repræsentant i Danmark, 
hvilket ikke er en forhandler, men 
den “officielle” importør af mærket. 
Vil de ikke udfylde en sådan data-
erklæring, skal man gå til en prøv-
ningsinstans herhjemme eller i ud-
landet, f.eks. Teknologisk Institut.

Der findes flere firmaer der specia-
liserer sig i den slags, og typisk ko-
ster en sådan dataerklæring mellem 
3-8.000 kr. Man kan finde yderligere 
oplysninger i Synsvejledningens af-
snit 14.02.2.2. Man kan undlade at 
skaffe en dataerklæring hvis køretø-
jet er i nøje overensstemmelse med 
en tidligere udstedt standardtype-
godkendelse. På Færdselsstyrelsens 
hjemmeside findes en liste over de 
køretøjer der er udfærdiget en stan-
dardtypegodkendelse på. Listen 
dækker dog først fra årgang 1990 
og frem, de ældre sager er ikke digi-
taliserede og findes kun i Færdsels-
styrelsens arkiver i Ribe.

Nyt fra MhS
Synsvejledningen opdateres for 
biler ældre end 1977

Der har været flere eksempler på at 
også køretøjer ældre end de oven-
stående datoer, er blevet mødt med 
et krav om Dataerklæring, når de er 
kommet til syn. Kravet kommer hvis 
det er biler uden registreringspapi-
rer, eksempelvis de såkaldte ”lade-
fund”, og opstår af en upræcis for-
klaring i synsvejledningen, der får 
synshallerne til at hellere at gå den 
sikre vej, end den rigtige vej. Motor-
historisk Samråd har fået Færdsel-
styrelsen ord for at når Synsvejled-
ningen opdateres her til foråret, så 
vil man præcisere reglerne på det 
her område.

Tilbage står dog at biler nyere end 
1977, og motorcykler nyere end 
1982, typisk fra USA og Japan, fort-
sat vil blive mødt med krav om en 
dataerklæring, og den deraf følgen-
de ret store regning, ved køretøjets 
første syn i Danmark.

Johnny B. Rasmussen
Sekretariatsleder
Motorhistorisk Samråd
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Mange mennesker med en klassisk 
bil vil gerne opleve et ægte rally, 
men det skal være helt uden stress 
og jag og uden skrammer i bil eller 
selvtillid.

Den oplevelse gør Dansk Rally Club 
nu mulig, når klubben inviterer til 
Classic Day søndag den 14. april kl. 
10. Her kan alle bilentusiaster møde 
op og være med. Helt uden forbere-
delse.

“Det er den perfekte måde, hvis 
man vil prøve klassisk pålideligheds-
rally, hvor det ikke gælder om at 
køre stærkt, men om at køre ad ret-
te vej og komme frem til rette tid,” 

fortæller løbsleder Erik Andersen, 
Virum.

Har man en klassisk eller sågar ny-
ere bil, kan man blot møde op på 
startstedet hos Stelvio Automobi-
li i Måløv. Så får man et minikursus 
og er kort efter ude i sit første ægte 
slow-rally over 50 km. Inden løbet 
er der gratis morgenmad, og bagef-
ter kan man købe en let frokost og 
hygge sig med de andre deltagere, 
mens resultaterne gennemgås.

“Alle bilentusiaster med enhver bil 
lige fra VW 1200 til Ferrari kan være 
med,” betoner Erik Andersen.

Classic Day arrangeres af Dansk 
Rally Club og en lang række bil-
sportsklubber landet over i samar-
bejde med Dansk Automobil Sports 
Union. Man kan se mere på www.
oresundrally.org

Sådan foregår det:
• Det sker søndag den 14. april kl. 10.
• Start og mål hos Stelvio Automobili i 

Måløv.
• Man får udleveret tydelige kort, ruten 

er let at lægge ind.
• Gennemsnitshastigheden er under 

50 km/t, let at holde.
• Ingen præcisionskørsel undervejs. 
• Men smukke nordsjællandske lande-

veje, som kører og codriver nyder.
• Det eneste, der kræves, er en kører, 

en navigatør, samt kuglepen og lineal.
• Pris 100 kr. pr. bil
• Gratis morgenmad.
• Let frokost kan købes.
• Efter Classic Day er man i tre måned-

er gratis medlem af en motorklub.
• Medlemmer af bilmærkeklubber kan 

køre hele ruten sammen og nyde 
dagen sammen.

• Se mere på: www.oresundrally.org og 
på www.dasuclassic.dk.

Stig Rahbek og Lisbeth Rasmussen fra Horn-
bæk deltog for et par år siden i et lignende 
arrangement i deres Lotus Esprit fra 1985. 
De satser på at være med til Classic Day.

Classic Day for alle med en ældre bil
Dansk Rally Club inviterer til slow-rally

PRESSEMEDDELELSE
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Det er da kun det tredje TimeWin-
der event?
Ja, men der markeres flere jubilæer 
på året nostalgievent, bl.a.:

• Citroen 100 år
• Ford Motor Company A/S 100 år
• Ford Capri – 50 år
• Årets bil i Danmark – 50 år
• Murens fald – 30 år

Ta’ veteranen på tur til skønne 
Halsnæs 
TimeWinder indbyder igen alle til at 
opleve tre dage i en tidsmaskine. Og 
du kan lege med ved at udstille din 
veteran sammen med andre passio-
nerede veteranentusiaster. 

Som udstiller er der naturligvis gra-
tis adgang i alle tre dage. 

Og husk at TimeWinder har sin egen 
campingplads hvis du vil opleve det 
hele og være der flere dage...

Østblokbiler, den kolde krig og mu-
rens fald  
I 2019 er det 30 året for murens 
fald og selvom dette altså skete i 
1989 – og derfor er en nyere begi-
venhed ifølge TimeWinders tidspe-
riode fra 1875 til 1975, så betød 
det afslutningen på opdelingen af 
et Europa i øst og vest. Øst for jern-
tæppet havde man naturligvis også 
biler og motorcykler, ofte med moto-

Jubilæumsevent
rer i en kategori for sig, nemlig  to-
takts motorer. Alle med to-takt under 
motorhjelmen eller mellem benene 
opfordres til at deltage. Wartburg, 
Trabant, Volga, Barkasse, Moskwich, 
Jawa og MZ, kom bare... 

Jubilæer hos Ford og Citroën mar-
keres 
Flere mærkeklubber har meldt deres 
deltagelse på TimeWinder nostalgi-
dage. Blandt andet vil Danmarks Ci-
troënklubber lave en fælles marke-
ring af 100 året i 2019 for at den 
første Citroën bil så dagens lys.  

Ford Capri har 50-års model jubilæ-
um i år og i den anledning præsen-
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Carpeople Krudtværksløb

Carpeople Krudtværksløbet har hid-
til været et sensommerløb, men fra 
i år har folkene bag Krudtværksfe-
stivallen besluttet at slå festivallen 
sammen med det Krudtværksmar-
ked de havde i foråret, så der nu 
kun er eet arrangement, og det er i 
foråret. Så årets Carpeople  Krudt-
værksløb er i år med start
Lørdag d. 11. maj 2019 kl. 09:00 
på Hillerød Torv.

Bemærk at det er også et ændret 
startsted. Fra Hillerød vil vi kom-
me ad krogede veje rundt om Arre-
sø, have ”En Enkelt” pitstop på ve-
jen, og slutte omkring middagstid i 
Frederiksværk. Vi skal holde sam-
let på Syrevej. Der er fri adgang til 
Krudtværksmuseet for deltagerne 
og der udleveres en spisebillet, der 
giver adgang til lidt at spise og drik-
ke. Borgmesteren vil vanen tro ca. 
13:15 udpege ”Løbets bil” så man 
bør ikke køre hjem før det er sket.

Tilmelding senest 3. maj 23:59 på ht-
tps://www.timewinder.dk/Krudtløb/

Nordsjællandsrally – Stjerneløbet

For tredje år i træk markerer vi i 
Nordsjælland Den nationale Køredag 
ved et stjerneløb, der starter  
onsdag d. 5. juni 2019 kl. 09:00 

i Nærum (DVK), Helsingør (Kultur-
havnen) og Hundested (Grønnes-
segård) og slutter ved middagstid 
på Torvet i Hillerød. Her kan man jo 
passende indtage frokosten på en 
af Torvets cafeer og nyde udsigten 
over Slotssøen til Frederiksborg Slot 
hvis vejret ellers er til det.

Tilmelding senest 28. maj kl. 23:59 
på https://www.timewinder.dk/Stjer-
neløb/ med angivelse af startsted.

TimeWinder løbet 2. pinsedag

Traditionen tro arrangerer Komiteen 
TimeWinder et løb 2. pinsedag med 
start
mandag d. 11. juni 2019 kl. 09:00 
fra Hillerød Torv 
med mål på TimeWinder nostalgife-
stivallen på Grønnessegård. Delta-
gelse giver fri entre for fører og en 
passager. Yderligere passagerer 
skal betale normal entre. Ankomst 
omkring middagstid, så det giver op 
til 4 timers oplevelser af gammel 
mekanik til vand, til lands og i luf-
ten.

Tilmelding senest 2. juni kl. 23:59 på 
https://www.timewinder.dk/Veteran-
løb/

Bemærk: Alle 3 løb er for motorkø-
retøjer fra 1989 eller før (30 år).

3 forårsløb i Nordsjælland

terer Ford Classic Club Danmark en 
særudstilling af de forskellige vari-
anter af denne klassiker.

100 år med motorløb  
Det første motorløb i Danmark blev 
afviklet i år for netop 100 år siden 
- på Fanø.  Første Verdenskrig var 
netop slut og automobilmærkerne 
var inde i en fantastisk udvikling, en 
del baseret på de landvindinger kri-
gen afstedkom indenfor mekanik og 
teknik.  

Vi hædrer disse “dørtræk” pionerer 
ved en aktiv udstilling på området.

Se bl.a. billetpriser m.m. på:
www.timewinder.dk
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Prøveeksemplar: Aston Martin DB6 
med den kraftigste, standardmæssi-
ge motorudgave, den såkaldte Van-
tage-maskine med tre dobbelte We-
beir-karburatorer og maksimaleffekt 
325 netto-hk ved 5750 olm. Pris 
199.000 kr.

Prøvebetingelser: Knapt tilkørt ek-
semplar, kun til disposition en efter-
middag, prøvet på en del af de sæd-
vanlige test-ruter, bl.a. med henblik 
på affjedring. ca. 100 km i. alt. Tørt 
føre.

Som lovet i sidste VT bringer vi 
her Tage Schmidts prøvekørsels-
rapport om Aston Martin DB6 
Vantage, som den blev bragt i 
Jyllands-Posten, den 3. august 
1966.

Tage har også fundet sine me-
get fine gamle fotos frem, så vi 
her kan nyde dem i en væsentlig 
bedre kvalitet (og flere) end avi-
serne kunne præstere i 1966!

Som sædvanlig skal vi lige hu-
ske, at man dengang ikke be-
høvede at begrænse sig til 80 
km/t på landevejene... og den 
slags.

-red.

Kort sagt: Sports-Gran Turismo i Rolls-Royce klasse, kombinerer luksuøs 
komfort med en ydeevne, som kun deles med en kvart snes andre bilmo-
deller til praktisk landevejs- og bybrug. 0-400 meter på 14,5 sekund, top-
hastighed omkring 240 km/t. Forbedrede køreegenskaber – føles mindre, 
end den er.

Aston Martin DB6 Vantage 1966

Af Tage Schmidt

Den korte prøvetur med den nye 
DB6 Aston Martin startede med 
strenge pålæg fra importøren om 
Ikke at overskride 3000 o/m over 
længere stræk og kun gå op til 
makslmalt 4500-5000 o/m nogle få 
øjeblikke. Det er selvfølgelig Ikke de 
bedste betingelser med en vogn, der 
er skabt til at køre hurtigt og først 
bliver virkelig interessant ved meget 
høje hastigheder, og med en mo-
tor, der først kommer rigtigt liv i ved 
4000-5000 o/m.
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Men på den anden side er 3000 
o/m i topgear – 5. gear – lig med 
123 km/t, og 4500 o/m giver 56 
km/t i 1. gear, 86 i 2., 122 i 3, og 
151 i 4., så det var alligevel mu-
ligt at få et ganske godt indtryk af 
vognens potentiel i sving og under 
bremsning fra ret store hastigheder.

På et langt motorvejsfald fik jeg lej-
lighed til at lade vognen gå op til 
4500 o/m i topgear, svarende til182 
km/t, i et halvt minut med minimal 
belastning af motoren og kunne da 
konstatere perfekt stabilitet og næ-
sten utroligt lavt vindstøjniveau.

Aston Martin regnes traditionelt for 
at være et af de helt store sports-
vognsmærker, men der er ikke me-
gen sportsvogn tilbage i DB6 i klas-
sisk forstand. Den må nærmest 
karakteriseres som en luksuøs 
rejsevogn – Gran Turlsmo – med 
sportslige egenskaber. Den byder 
i alle henseender på fremragende 
komfort, der tåler sammenligning 
med de fleste dyre sedaners – fra 
affjedringen til de trykknap-manøvre-
rede, el-drevne sideruder. Den har et 
pænt dimensioneret bagagerum, er 
støjsvag, når man ikke bevæger sig 
med større hastigheder og voldsom-
mere acceleration, end det er muligt 
med de fleste biler i 40.000-60.000 
klassen, og den kan befordre fire 
voksne af gennemsnitsstørrelse, da 
den har et regulært bagsæde, foran 
hvilket der er rimelig god benplads, 
hvis forsæderne ikke rykkes helt til-
bage.

Men det skal bemærkes, at plads 
og komfort ikke er opnået på be-
kostning af køreegenskaberne. DB6 
virker bedre afbalanceret, med let-
tere og mere neutral styring, og kan 
sandsynligvis køres væsentlig hurti-
gere gennem sving end de foregåen-
de modeller. Den føles mindre end 
den er, og forekommer at kunne kø-
res mere sprælsk uden mindskelse 
af sikkerhedsmarginen. Jeg husker 
i hvert fald DB 4 som en betydeligt 
tungere vogn.

Hensynet til den knapt tilkørte mo-
tor gjorde det umuligt at prøve vog-

Gennemtænkt i instrumentering og sidde-
forhold.
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nen fuldt ud l svingene, men jeg fik 
indtryk af, at man ved afstemning 
af indgangshastigheden l svingene, 
gearvalg og speedertryk helt suve-
rænt kan vælge mellem, om man 
vil provokere understyring, firehjuls-
drift eller overstyring. Hjulenes side-
føringskraft er usædvanlig stor, og 
man kan behandle speederen meget 
brutalt uden at fremkalde hjulspin.

Aston Martin holder stadig fast ved 
Stiv bagaksel i DB6, men den er så 
velophængt, at man knapt mærker 
den på ujævn vej, og affjedringen 
optager i det hele taget alle normalt 
forekommende ujævnheder blødt og 
behageligt – selv småbølger af den 
type, som de færreste stive bagaks-
ler kan forliges med.

Armstrong Selectaride dæmpere, 
som er elektrisk indstillelige til fire 
forskellige hårbedsgrader fra en kon-
takt i forpanelet, er standardudstyr.

Alt er indrettet og fungerer så per-
fekt med henblik på hurtig, sikker 
kørsel, at DB6 alene derved er helt 
væsensforskellig fra praktisk taget 
alle massefremstillede biler. Styre-
tøjet virker direkte og præcist – og 
tilmed let, undtagen under langsom 
manøvrering, hvor det til gengæld er 
meget tungt. 

Det 5-trins gearskifte arbejder lyn-
hurtigt med en synchromesh, der er 
fuldendt bortset fra nogen stramhed 
mellem andet og første gear. Man 
har eksemplarisk føling med brem-
serne, (ifølge fabrikken kan vognen 
standses fra 160 km på 6 sekun-
der). Alle betjeningsorganer sidder 
velplaceret, og instrumentudstyret er 
komplet helt ned til olietermometer.

Vantage-motoren, som prøveek-
semplaret var udstyret med, er et 
ret udpræget sportsmaskineri, der 
fungerer bedst ved ret høje omdrej-

ningstal, og som nemt får en hak-
kende gang, hvis man kommer til 
at give kraftig gas ved lave omdrej-
ningstal.

Standardmotoren er mindre tempe-
ramentsfuld og vil sikkert være at 
foretrække, hvis vognen skal bruges 
ret meget i byen. Men lydmæssigt er 
Vantage-motoren absolut civiliseret. 
Kun når man træder hårdt på spee-
deren ved høje omdrejningstal, giver 
den et umiskendeligt, dybt sports-
motor-sner fra sig. Det bør også be-
mærkes, at med forsigtig gasgivning 
trækker motoren jævnt ned til under 
1000 o/m i 4. gear!

Med ganske normal start og uden 
at gå over 4500 o/m i gearene regi-
strerede jeg en 0-400 meter tid på 
17,5 sekunder, og det engelske blad 
Autocar har med et veltilkørt eksem-
plar konstateret følgende præstatio-
ner: Tophastighed 238 km/t. Acce-
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leration 0-400 meter på 14,5 sek., 
0-80 km/t på 5 sek., 0-160 km/t på 
lidt under 17 sek. og 175 km/t på 
21 sek. Benzinøkonomi 6,3 km pr. 
liter ved konstant 130 km/t, 4½ km 
pr. liter som gennemsnit for knap 
2500 km prøvekørsel. Fabrikken op-
giver selv tophastigheden til over 
240 km/t. 

Supplerende oplysninger
Standardudstyret omfatter trinløst 
indstillelige ryglæn, højde- og læng-
de-indstillelig ratstamme, elektronisk 
omdrejningstæller, olietryksmåler, 
amperemeter, olietermometer, advar-
selslamper for bremsevæskestand, 
håndbremse og benzinreserve, elek-
trisk opvarmelig bagrude, tintede ru-

der, rat med trækrans, skindbetræk, 
ildslukker og meget andet bemær-
kelsesværdigt, som det vil tage for 
megen plads at opremse.

Letmetalmotor, 6 cylindre i række, 
slagvolumen 3995 ccm, kompres-
sionsforhold 8.9:1, to overliggen-
de knastaksler, 7 hovedejer, stør-
ste drejningsmoment 40,1 kgm ved 
4500 o/m. ZF gearkasse (fås også 
med 3-trins Borg-Warner automat-
gear med momentomformer). Skrue-
fjedre for og bag. Skivebremser på 
alle hjul, med separat vakuum-servo 
for for- og baghjul. Tandstangstyretøj, 
vendediameter 10,4 m, 3,2 ratom-
drejninger. 5½ tomme fælge, Avon 
GT dæk, 6.70X15. Platformchassis 
med aluminium-karrosseri. Længde 
462 cm, bredde 167 cm, egenvægt 
1474 kg (DIN). Benzintankrumfang 
86 liter. Oliekøler, vekselstrømdyna-
mo.
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Palle Murmann har også haft oplevel-
ser med den sorte DB6 vi skrev om i 
VT 513. Han skriver:

Den sorte DB6 havde jeg lidt erfa-
ringer med. Som ansat sælger i et 
automobilfirma, der senere gik kon-
kurs, solgte jeg i 1986 en Merce-
des 190E til Jens Skipper, hvor den 
sorte automatgearede DB6 indgik i 
bytte.

Jens skipper havde tidligere købt bi-
len i samme forretning, og jeg kunne 
mærke at problemerne med at om-
gås det engelske isenkram, der på 
det tidspunkt var “godt brugt”, nu 
havde nået sit klimaks.

Aflevering skete på den smukke gård 
i Odsherred. Og at køre denne Aston 
var absolut ingen fornøjelse. Den 
var som Peter Bering skrev (i sidste 
blad -red.) meget tung, sløv i optræk 
grundet automatgearet, og præcisi-
on og agilitét var en by i Rusland.

Med den erfaring jeg senere har haft 
med DB6’ere, så vil jeg sige det er 
dejlige biler, men den skal være med 
manuelt gear og den skal være i top-
stand. Derudover skal man ikke for-
vente en sportsvogn, men det den 
er: En vaskeægte GT-bil til rejser 
over længere afstande.

PS: Bent Mejdings Aston Martin var 
en DB4.

Som vi kunne læse i sidste VT, så var det 
præcis dét, der siden skete: Bilen blev bragt 
i absolut topstand – og automatgearkassen 
erstattet med en manuel!

Vi skal lige have de sidste af Tage Schmidts fine fotos med: Øverst er Tages elskede fotokuf-
fert anbragt i DB6’erens bagagerum – Nikon F Photomic med tilbehør; absolut hot i 1966! 
Som det ses i spejlingen på Aston’ens tankdæksel, lykkedes det også for Tage at lave et fint 
selvportræt – ovenikøbet med en Folkevogn i baggrunden.

Kommentar



VeteranTidende · april 2019 27

Der Fahrtrichtunganzeiger ”Contax”
Det tyske firma Carl Zeiss kender 
de fleste for fotoapparater og linser, 
men de kunne meget andet. I deres 
reklameavis, Zeiss-Notitzen, fra juni 
1926 slår de et gevaldigt slag for 
elektriske retningsvisere. De skri-
ver: ”Man kunne……indvende at de 
i adskillige år anvendte angivelser af 
retningsændringer med en udstrakt 
hånd eller en simpel signalskive har 
vist sig tilstrækkelige. De har klaret 
sig under de tidligere omstændighe-
der, i vore dages trafik må de anses 
for at være en helt utilstrækkelig 
nødløsning og en direkte farlig fysisk 
belastning af føreren.”

De skriver om deres Contax ret-

Forsiden af Zeiss-Notizen, juni 1926, hvor 
der er en større omtale af retningsviserens 
lyksaligheder.

Et uundværligt tilbehør
Af Niels Jonassen

ningsviser: ”Den arbejder ubetin-
get pålideligt, kan let ses og forstås 
på 40-50 meters afstand, kan slås 
til lynhurtigt, stabil, lukket støv- og 
vandtæt og lever op til politiets krav. 
I sin elegante udførelse er den et 
dekorativt virkende modstykke til 
Zeiss søgelyset. Et særligt fortrin er 
dens overordentlige prisbillighed.”

På en ledsagende illustration kan 
man finde den på venstre side af 
vindspejlet på en bus. Der kan den 
så sidde og blive vippet fra side til 
side. Den fandtes også i en form 
med ordet STOP – den må formodes 
at skulle anbringes bag på bilen. Er 
der blandt DVKs medlemmer nogen 
som har sådan en?
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Der er mange jubilæer i år – ét af 
dem er Citroëns 100-års jubilæ-
um som bilfabrikant. Forhåbent-
lig får vi mulighed for at markere 
dette med en større artikel her 
i bladet lidt senere på året. Pla-
nen er en artikel, der tager spe-
cielt udgangspunkt i de mange 
epokegørende bilmodeller. Men 
selvfølgelig kommer vi ikke uden-
om mærkets øvrige historie, som 
ikke kun var påvirket af verden 
og tiden, men i høj grad også på-
virkede omverdenen.

De ting hopper vi elegant uden-
om her, hvor det skal handle om 
Citroën-Kégresse – de såkaldte 
halvbæltevogne, der med larve-
fødder i stedet for baghjul blev 
fremstillet igennem ca. 20 år, og 
som fandtes i mange forskellige 
former og størrelser, og til vidt 
forskellige formål. 

Forhistorien kort
Da André Citroën i juli 1919 sat-
te sin første bil, model A, i gang på 
Europas første samlebånd for biler, 
var han allerede en særdeles vele-
tableret industrimand. Inden første 
verdenskrig havde han en stor virk-
somhed, med bl.a. produktion af 
sine patenterede tandhjul samt han-
del med stål. I 1908 trådte han ind 
i ledelsen af Automobiles Mors, et 
på daværende tidspunkt betydeligt 
fransk bilmærke. I 1912 var Citroën 
for første gang i USA, hvor han kun-
ne studere amerikansk industripro-
duktion og skabe kontakter; bl.a. be-
søgte han Henry Ford.

Gennem første verdenskrig – hvis 
udfald i høj grad afhang af våben- og 
ammunitionsindustriens kapacitet 

– tjente Citroën store penge på sin 
højeffektive produktion af granater. 
En produktion, som fandt sted 
næsten i midten af Paris, på en stor 
fabrik, der med statslig hjælp var 
opført til formålet på Quai de Javel 
ved Seinen – ikke mange hundrede 
meter fra Eiffeltårnet – og som 
naturligvis var med til at gøre ham 
internationalt kendt. 

Adolphe Kégresse
Kégresse var en fransk ingeniør, der 
i 1905 rejste til Sankt Petersborg, 
hvor han arbejdede som ansvarlig 
for vognparken hos den russiske zar 
Nikolaj II – og som zarens personlige 
chauffør. Her opfandt og udviklede 
han sit system med larvefødder med 
bånd af gummi, som blev patenteret 

Citroën Kégresse 1920-40
Af Jens Møller Nicolaisen
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i 1913 og som blev monteret på ad-
skillige af zarens biler, herunder et 
par store Packard’er og en Rolls-Roy-
ce Silver Ghost, der dermed blev 
noget mere mobile i de russiske 
snemasser. Men også zarens hær 
gjorde brug af larvefødderne på ad-
skillige af deres biler.

Efter revolutionen i 1917 kom 
Kégresse tilbage til Frankrig, og i 
1919 blev han ansat af André Ci-
troën, sammen med én af Citroëns 
gamle studiekammarater fra Eco-
le Polytechnique, Jacques Hinstin. 
De to skulle i fællesskab udvikle 
Kégresses opfindelse og allerede 
i 1920 havde man de første proto-
typer kørende, kun et år efter at Ci-
troën havde lanceret sin første bil. 

Man kan gøre sig nogle tanker om 
hvorfor André Citroën gik ind i pro-
jektet. Grundene til det rækker nok 
noget ud over, at han måske har set 
en god forretning – Citroën var orga-
nisator med en veludviklet sans for 
samfundsbehov, og desuden havde 
han opbygget sin virksomhed med 
den franske stat som den vigtigste 
kunde. Citroën var på flere planer 
engageret i samfundsforholdene i ti-
den omkring første verdenskrig, hvor 
han ikke kun havde leveret tusindvis 
af granater, men f.eks. også stået 
for fødevarerationeringen i Paris. De 
terrængående biler ville både kun-
ne sælges til militæret (også i andre 
lande) og gøre nytte hvor der ikke 
var veje, ikke mindst i de franske ko-
lonier i Nord- og Vestafrika.

4-cylindrede Kégressevogne  
i to generationer
Den første Kégresse-model kom i 
produktion i 1921 og var baseret 
på Citroëns personvognsmodel B2, 
en relativt lille og let 4-cylindret bil. 
Modellen har betegnelsen K1. Den 
4-cylindrede modellinie blev fulgt 
frem til et tidspunkt i 1927 med mo-
dellerne P4T og P7T. Disse modeller 
kan klassificeres som 1. generation, 
med dét til fælles at larvefødderne 
kører på rene gummibånd og i øvrigt 
har træk på de bageste hjul i boggi-
en, altså med differentialet bagest 
i vognen. I 1927 fremkommer så 
den første Kégresse af 2. generati-
on, model P7Tbis, hvor båndene er 
forsynet med metalplader, boltet på 
selve båndet sammen med et større 

Hans Majestæt Kongen prøver Krybebaands-Vognen!
Billedet kommer fra KDAK’s blad AUTO og er taget på Amager Fælled i 
1923. På bagsædet sidder majestæten, Kong Christian X. Bilen er en type 
K1. Det var den første Kégresse der blev anskaffet til det danske forsvar.

Kégresse Patenttegning fra 1913

Adolphe Kégresse bag rattet i en tidlig prototype – 1920.

Der findes en lille hyggelig film, hvor fornemme hotelgæster køres til og fra stranden i 
en Kégresse-turistvogn. De bliver ikke kun kørt til og fra døren! Bilen er en prototype.

Tidlige K1-modeller fra det franske militær – vognene er specielle, med kun tre 
ruller ved krybebåndene. Normalt er der fire. Ca. 1921.
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antal gummiklodser: Udvendigt til at 
køre på (så bilerne kunne køre lyd-
løst på et hårdt underlag) og indven-
digt med tre rækker klodser, hvor de 
midterste styrer båndene på rullerne 
og de to yderste rækker er i indgreb 
med det trækkende hjul i boggien. 
En meget vigtig forbedring – og kort 
forinden blev konstruktionen også 
ændret, så trækket var på de forre-
ste store hjul i boggien og differen-
tialet rykket fremefter. Modellinien 
fortsætter i 1928 med de C4-base-
rede modeller P10 og P17 (P17 A-B-
C-D-E). Alle 4-cylindrede og relativt 
lette køretøjer, faktisk ikke meget 
tungere end de tilsvarende person-
biler. 

6-cylindrede Kégresser
I 1928 begynde Citroën også at til-
byde 6-cylindrede personbiler i form 

af C6 – og de kom også til at dan-
ne basis for larvefodsbilerne. Med 
den betydeligt forøgede motorkraft 
fandt Kégresserne nye anvendelses-
områder med modellerne P15N og 
P19. P15N var en særlig sne-model, 
hvor larvefødderne var hele to me-
ter lange og 40cm brede. En sær-
lig kraftig model havde betegnelsen 
P15NK. P19 var stadig en let univer-
salmodel, en 6-cylindret storesøster 
til P17, og med en tophastighed på 
omkring 60 km/t den hurtigste af 
alle Kégressevogne. 

Lastbiler
Type P14 havde samme (C6-)mo-
tor, man var meget forskellig fra 
den lette og hurtige P19. En stor 
og tung vogn, med et kraftigt chas-
sis i 6mm plade og en egenvægt på 
ca. 3 tons. Den var mest beregnet 

til at trække eller laste tunge ting, 
og blev produceret fra 1930-40. Al-
ligevel havde den en storesøster, 
type P107, den mest potente af alle 
Kégresser, med en 4-cylindret motor 
på 3.454 ccm og 60 hk. Hvor man-
ge P107 der er bygget hos Citroën 
vides ikke, men den franske hær fik 
i perioden 1937-40 bygget ikke min-
dre end 3.276 stk. hos Unic! Om 
Citroën har haft nogen andel i dette 
skal her være usagt, men det høje 
produktionstal indgår ikke i Citroëns 
statistikker.

Endelig skal nævnes type P26, en 
ganske almindelig universal-lastbil, 
som kunne leveres som en “trans-
formable”, hvor hele arrangemen-
tet med larvefødder kunne tages af 
og byttes med et almindelig bagtøj 
med hjul. Den er formentlig kun pro-
duceret i et lille antal, men den har 

Adolphe Kégresse bag rattet i en tidlig prototype – 1920.

K1 i mange udgaver: Som hotelbus, mili-
tærambulance, lille traktor til landbruget, 
udsflugtsvogn i naturområder og som datidens 
svar på skilift... En P4T i rollen som pramtrækker.

Krybebånd af gummi, støbt i ét stykke, og 
bagakslen på en K1.

Sådan én her må hedde en “Vintersports-Kégresse”! Udover det smarte karrosseri er bilen 
udstyret med særlige brede krybebånd og påmonterede ski til snekørsel.
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i hvert fald været solgt – blandt an-
det findes der et foto af en meget 
fin P26 tankvogn, som blev brugt til 
at levere brændstof i de sneklædte 
områder i Alperne. 

Flere modeller endnu
Hermed er alle de grundlæggende 
modeltyper nævnt, men der er fak-
tisk flere. Blandt andet de special-
byggede vogne som Citroën selv 
anvendte i et transportselskab, der 
havde fast rutekørsel i Sahara. An-
dre specialmodeller blev udviklet 
til f.eks. Den Gule Ekspedition og 
desuden fandtes der en del pans-
rede militærkøretøjer, både små og 
større. Citroëns Kégresseafdeling, 
beliggende i Courbevoie (nordøst-
lig forstad til Paris) byggede også 
Kégressebagtøjer på biler af andre 
mærker som FN, Renault, Schneider, 

Somua, Unic (som nævnt), Burford, 
Crossley og Alfa Romeo. Og mens 
vi er i gang, så fik den danske hær 
ombygget 3 stk. Triangel i Courbe-
voie og en fjerde blev forsynet med 
Kégressedrev i Odense! 

Mange formål!
Næsten alle de mange Kégres-
se-modeller har været anvendt til 
militære formål. Selvfølgelig i Frank-
rig, men også Polen, USA, England 
og flere andre lande. Men bilerne 
har også været tilbudt offentlighe-
den og brugt til meget andet, lige 
fra små “sports-Kégresser” der har 
futtet rundt med pelsklædte damer i 
snedriverne på skisportshoteller i Al-
perne, til pramtrækkere, turistkørsel 
på strande og rutekørsel. Eller som 
arbejdsvogne for kommunale vejvæ-
sener, sneplove og anden entrepre- 

nørkørsel, hvor der har været mere 
brug for noget terrængående end 
noget hurtigt. Billederne her på dis-
se sider giver forhåbenlig et indtryk 
af de mange anvendelser!

Ekspeditionerne
Kégresse-bilerne har naturligvis spil-
let en helt særlig rolle for Citroëns 
berømte ekspeditioner i en tid, hvor 
der reelt var tale om opdagelsesre-
jer. Det kan der komme nogle artik-
ler ud af en anden gang, men har 
skal de alligevel remses kort op.

Den første Sahara-ekspedition fandt 
sted fra december 1922 til marts 
1923. Det car den første krydsning 
af Sahara i bil, og gik fra Touggurt i 
Algeriet til Timbuktu i det daværen-
de Fransk Sudan, nu Mali, og tilbage 
igen. Ca. 7000 km. ialt. Kamelen 

P10 eller P17 som arbejdsvogn.

P7Tbis som “Sandorm” på stranden i Deauville, hvor 
André Citroën ofte tog på weekend...

Det franske hær har haft et meget stort 
antal P17. De små hjul til kanonen er i 
øvrigt også en Kégresse-opfindelse.

Bilen nedenfor er en radiovogn og præcis 
samme model som bilen på dette blads 
forside.

Engelsk salgsannonce. En ældre P7T på 
arbejde i marken – men samtidig ses en 
illustration af det nye system med træk på 
det forreste hjul i drevet.

2. generations-krybe-
bånd, med påboltede 
jernlameller og gum-
miklodser.
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var besejret af 5 små K1-Kégresser. 
Det var kun opvarmning – fra okto-
ber 1924 til august 1925 gennefør-
tes Den Sorte Ekspedition, hvor 8 
vogne startede i det nordlige Algeri-
et og gennemkørte hele det afrikan-
ske kontinent ad forskellige ruter. 
Denne gang medbragte man radio-
er og havde mulighed for forsyninger 
undervejs. Ekspeditionen bragte me-
gen ny viden og enorme mængder af 
etnografika, botaniske og zoologiske 
objekter blev sendt til den “civilse-
rede” verden sammen med tusind-
vis af fotos og kilometervis af film. 
Ekspeditionen fik også enorm effekt 
i tiden efter – operaen i Paris blev la-
vet om til biograf og alt hvad der var 
afrikansk blev højeste mode.

Den tredje store ekspedition gik gen-
nem hele det centrale Asien og tog 

et helt år, fra marts 1931 til marts 
1932. Den blev kendt som Den Gule 
Ekspedition og var mildt sagt stra-
badserende for deltagerne i de ialt 
14 vogne, der startede turen i hen-
holdsvis Beiruth og Peking, mød-
tes på halvvejen for derefter at køre 
samlet til Peking. Turen gik bl.a. gen-
nem Himalayabjergene, hvor terræ-
net var så ufremkommeligt at biler-
ne på et tidspunkt måtte skilles ad 
og bæres igennem. I Kina oplevede 
ekspeditionen også at blive taget til 
fange af en privat hærfører. Ekspe-
ditionen kom også til at koste livet 
for G. M. Haardt, André Citroëns høj-
rehånd og nærmeste rådgiver, som 
havde ledet alle tre ekspeditioner.

Citroën støttede også private, der 
foretog ligenende ekspeditioner i 
Kégressevognene. Her kan nævnes 

Admiral Richard Byrds delvis fejlslag-
ne ekspedition til Antarktis i 1934 
og den amerikanske millionær og 
eventyrer Charles Bedaux’ Alaska-
rejse samme år. I Norge blev 3 P17 
brugt på en længere tur i Finmarken, 
for at finde de optimale steder til an-
læggelse af veje...

Nok om alt dét – ekspeditionerne 
kostede uhyrlige pengebeløb, men 
den reklameværdi der har ligget i 
at bevise bilernes pålidelighed, og 
samtidig bidrage til fremskridt og 
samfundsudvikling, har næppe kun-
net gøres op i penge!

Produktionstal
De præcise tal kan ikke dokumente-
res, men Jacques Wolgensinger, en 
tidligere kommunikationschef hos Ci-

Så bliver de vist ikke flottere! Den hurtige, 6-cylindrede P19 som stabsvogn i det fran-
ske militær. Bemærk den lange motorhjælm og bæltedrevet med forskellige størrelser 
hjul. Bortset herfra ligner den lillesøster P17 på foregående side.

Snemodellen P15N (N = Nèige). Denne har kørt 
i fast rute på Island og står idag på museum. 
Endnu én findes som vrag.

Mere 15N: Til venstre ses André Citroën 
ved en meget fin turistvogn i St. Moritz, og 
herover ses en postvogn fra Schweiz, med 
karrosseri bygget hos Gangloff.

Den meget tunge P107 - velgenet til seje 
træk! Den khakifarvede bil har været i brug 
på Citroëns prøveanlæg i La Ferté-Vidame. 
Den står idag på Conservatoire Citroën.
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troën, har i en bog angivet det totale 
antal producerede Citroën-Kégresser 
til 5.795. Heraf skulle den første 
generation af de små vogne udgø-
re 1.134, hvilket for få år siden blev 
bekræftet af nogle dokumenter fun-
det i Citroëns arkiver. Dertil kan vi 
så lægge de 3.276 P107 som blev 
lavet hos Unic, og formentlig kom-
mer man lige over 10.000 vogne, 
hvis man medtager diverse proto-
typer og Kégressedrev der er byg-
get på andre bilfabrikanters vogne. 
Medregnes forvredne chassiram-
mer og skovvrag er bestanden af Ci-
troën-Kégresser på verdensplan nu 
skrumpet til godt 100 stk. 

Danmark
Det danske forsvar har haft ialt 4 Ci-
troën-Kégresser. Den første K1 blev 

leveret i 1923, og året efter fulgt af 
to stk. P4T. Den navnkundige Fritz 
Schmitto stod for en række forsøg 
og indgik også i et samarbejde med 
fabrikken i Courbevoie om forbedrin-
ger på vognene. Han har formentlig 
også været ankermand i projektet 
med ombygningen af Triangelvogne-
ne. I hæren var man ikke videre til-
fredse med Citroën’erne, der mang-
lede motorkraft og desuden blev de 
hurtigt nedslidte. I 1932 lavede man 
en byttehandel med Citroën: De tre 
gamle biler blev byttet med en ny 
P17, som heller ikke havde megen 
succes. Det vides i øvrigt, at én af 
de forsvarets gamle biler var i brug 
til rangering af togvogne hos Citroën 
i Sydhavnen, helt frem til 1948.

Mindst tre P15N blev omkring 1930 
klargjort hos Citroën for videreeks-

port til Norge, hvor de endte som ru-
tebiler i fjeldene.

En P17 årgang 1930/31 stod i man-
ge år på Ålholm-museet med en no-
get uoriginal fremtoning og fejlagtig 
angivelse af årgang: 1926. Den blev 
solgt på auktionen i 2012 og endte 
i Tyskland, hvor den vist stadig er til 
salg for en stor pose penge.

Ja, så når vi frem til 2006, hvor vi 
var 5 gode Citroën-venner ude at spi-
se og fandt på at danne dét vi kal-
der “Krybebaands-Societetet” – og 
vi fik som det vil være nogle bekendt 
held med at hente en fin P17 hjem 
fra Frankrig i 2007. 

Lidt om vores P17
Bilen er af typen P17E og har oprin-
delig været leveret til den franske 

Ekspeditionsvogne. Øverst til venstre én af de 5 K1’er, der 
deltog i den første Sahara-gennemkørsel – den er bevaret 
på Conservatoire Citroën og blev udstillet på dette års Re-
tromobile. Herover endnu en K1, fra Den Sorte Ekspedition. 
Bilerne havde et specielt, forlænget chassis.

Til venstre er vi på Den Gule Ekspedition. De store vogne 
var en speciel model til formålet, med betgnelsen P26. De 
mindre (farvebilledet) var P17, dog med den længere chas-
sisramme fra P19. Bilen på billedet var ikke med, men er en 
senere rekonstruktion.

Herunder er det én af admiral Byrd’s tre vogne til Antark-
tis-ekspeditionen. Én af bilerne brændte og blev efterladt, 
de to andre er siden gået til. Det er lastvognsudgaven af 
P15N, betegnet P15NK.
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hær. Den er fra sidst i 1933 eller 
begyndelsen af 1934. Alt tyder på 
at den har været indrettet som de 
fleste af typen, nemlig til at træk-
ke en kanon med tilhørende mand-
skab. Den videre historie kender vi 
ikke meget til, men på et tidspunkt 
efter anden verdenskrig er bilen hav-
net i Champigny, en lille by i Bour-
gogne, hvor den sikkert har været 
brugt som kommunal arbejdsvogn. 
Den blev i 2006 fundet af en fransk 
Kégresse-entusiast, sammen med 
en P19. Det er den smule vi ved, 
men historien kan læses på den 
ene af bilens døre: Her kan man un-
der den gråblå farve ane de tidligere 
lag maling og konturerne af den fran-
ske dragon-stjerne, og tyde bynavnet 
Champigny.

Udvendigt ligner forenden en Citroën 
C4, men det er en sen P17, som har 
sin egen chassisramme (hvor de tid-
ligere faktisk havde C4-rammer) og 
motoren er grundlæggende en type 
C4G, dog med en lidt bredere blok 
for mere kølevand. Instrumenterin-
gen er også speciel P17, men selve 
instrumentbrættet ligner de senere 
Rosalie-modellers.

Topfarten har vi i et letsindigt øjeblik 
målt til hele 34 km/t (med GPS), 
men det sjove er heller ikke at køre 
hurtigt. Bilen er enormt terrængå-
ende og motorkraften rigelig: Der er 
reduktionsgear, som mindsker far-
ten med faktor 8 – hvilket vil sige 
at man med sømmet i bund og fuldt 
omdrejningstal på motoren kører 
1,7 km/t. Så er der ikke noget man 

ikke kan køre opad, heller ikke med 
læs på. Køleren er som på de fleste 
Kégressetyper med noget større ka-
pacitet end på en almindelig bil.

Til sidst lidt oplysning om tromlen 
foran. Vi bliver altid spurgt om det, 
og nej, der er ikke Cognac i den, 
desværre. Den er heller ikke en tryk- 
eller balasttank, men simpelthen 
et femte hjul, som kommer i brug 
hvis man f.eks. kører forlæns ind i 
skrænt der er så stejl at man bare 
ville stikke chassirammen og ind i 
den og sidde fast der. På samme 
måde hvis man kører ned i en dyb 
grøft, skal det ekstra forhjul hjælpe 
til at man kommer op igen. Det fun-
gerer glimrende.
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Mere viden?
Vi har en hjemmeside http://ke-
gresse.dk, som er yderst indholds-
rig når det gælder information om 
Kégresse. Der er beskrivelser og 
billeder af alle modeller, historier 
fra hele verden, et internationalt 
register over overlevende biler og 
mulighed for at downloade alver-
dens materiale, herunder salgs-
brochurer og samtidig teknisk 
information fra Citroën. Vi har selv-
følgelig også lidt om vores gode 
Krybebaands-Societet. Besøg os 
også gerne den 2. juni til Motor 
Classic arrangementet på travba-
nen i Charlottenlund. 

1921    1922    1923    1924    1925    1926    1927    1928    1929    1930    1931    1932    1933    1934    1935    1936    1937    1938    1939    1940 

Biler til turisme, industri og landbrug samt militær anvendelse:

6-cylindrede>

< 4-cylindrede 

Specialvogne, ikke kommercialiserede, og/eller produceret i meget små antal:

Tunge vogne til industri, landbrug og militær:

Militær – armerede vogne:

K1

P15N
P19

P26

P16 P20C P28 P104 P103

P112

P107

P21

P14

P20R

P6
P2T

P4T P7T P10 P17 (P17 A-B-C-D-E)P7BIS

Overblik - de forskellige typer Citroën Kégresse

jmn 12.02.2011

Til venstre et lækkert foto fra 1930: Tre stk. P15N chassiser i Scandiagade, foran Citroëns 
udstillingsbygning. Efter klargøring gik vognene til Norge og fik karrosserier der (foto 
ovenfor). Bilerne blev brugt som rutebiler i fjeldene om vinteren. Ingen af dem vides at have 
overlevet.

Med mere end 20 forskellige grundmodeller – heri ikke medregnet de mange karrosseriva-
riationer, specialtyper og mellemvarianter i udviklingen – kan man godt blive pænt forvirret. 
Denne lille grafik kan måske hjælpe.

Bilerne er her inddelt i fire hovedgrupper efter deres typer og formål, og sat op i en tidslinie. 
Her kan men se hvilke modeller der blev prooduceret parallelt med andre, og hvilke der kom 
som afløsere for hinanden. F.eks. de 4-cylindrede universalbiler (K1 til P17E).

Kégresse i det danske forsvar. HtK 244 er én 
af to P4T, der blev indkøbt kort efter anskaf-
felsen af den første K1 (side 28). Til højre for 
den ses den P17, som forsvaret fik i bytte for 
de tre gamle.

Vi skal også lige ha’ et billede af den første 
af forsvarets fire Triangel-Kégresser. Den er 
fra 1924. Drevet er meget specielt, af type 
P6, som ellers kun har været anvendt på 
Citroëns egne vogne til transportselskabet 
i Afrika.

Krybebaands-Societetets P17E fotografe-
ret på Gavnø i 2017.
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Dette billede er taget af min hustru 
Karin ved et veterantræf for et par 
år siden her på Fyn. Jeg fandt det 
tilfældigvis frem for nylig og det fik 
også mig til at “kigge i bagspejlet”! 
Dette er en Renault Caravelle, der 
netop var taget hjem fra Sverige af 
en stolt dansk ejer. Billedet fik mig 
til at “bladre” tilbage til min tid med 
forgængeren for Caravellen, nemlig 
en Renault Floride!

Jeg har ubrudt haft bil siden jeg 
blev 18 år og har vist, som mange 
andre medlemmer, “benzin i blodet, 
fra dengang oktantallet var højt!” 
Den første bil var også en Renault, 
nemlig en Renault Dauphine. Det 
var i begyndelsen af tresserne og 
Dauphine var dengang en folkevogn 
jo næsten hvermandseje. Årsagen til 
at jeg valgte en Dauphine var nok at 
jeg syntes den var flot designet. På 

billedet nederst er den ved at blive 
læsset i Vojens af en ven, fordi vi 
skulle virkeligt på langtur, helt ned 
til Bodensøen og det var lagt væk 
dengang!

Et par år efter havde jeg set en Flo-
ride og det med designet ramte mig 
igen. Jeg syntes simpelthen den var 
flot designet og åbenbart designet 
med en hjælpende hånd fra Italien. 
Forskellen mellem Caravelle og Flo-
ride var dog også at Floriden arvede 
Dauphine-motoren på kun 956 ku-
bikmotor og den fik hurtigt øgenav-
net: “en Boulevard-sportsvogn!” Ca-
ravellen fik en 1100 kubik-motor.

Det der fascinerede mig yderligere 
ved Floriden var, at den både havde 
kaleche og en aftagelig hardtop. Jeg 
fandt en rød Floride i Søborg og vi 
indgik en trekantshandel via en for-
handler. Det første der skete efter 
at jeg havde hentet Floriden hjem til 
Rødovre var at tage hardtoppen af. 
Jeg måtte konstatere at kalechen 
var noget slidt og der var nogle rust-
pletter, men glæden ved at den var 
min var – nå ja, l kender det jo selv 
ikke?

Jeg havde fra ungdommen en me-
get god ven i Skrydstrup, Markus, 
og han var dengang gået i lære som 
autolakerer. Vi aftalte at jeg kørte til 
Sønderjylland og fik den malet hvid 
med undtagelse af hardtoppen. Den 

tur derned glemmer jeg aldrig! Der 
var jo ingen motorvej dengang, så 
det var bare igennem Odense (med 
et utal af lyskryds) så over den gam-
le Lillebæltsbro ned gennem bakker-
ne til Kolding osv. Det var vinter og 
da jeg gav fuld gas lige efter Oden-
se satte speederen sig fast i bund! 
Jeg skal bede om læserens bedst 
mulige tro på mig for jeg kørte hele 
vejen til Sønderjylland med: “tæn-
ding på, tænding af” og det lykkedes 
minsandten!

Bilen blev malet hvid og min ven sør-
gede for at den slidte kaleche blev 
pænt flaskefarvet grøn. Men jeg 
er ikke færdig med at bede jer om 
at tro mig. For på vejen hjem om-
kring Christiansfeld stoppede jeg 
for at ......! Der så jeg at det flot-
te Florideemblem på næsen af bi-
len var faldet af. Jeg kørte tilbage 
til Haderslev og vendte om og kør-
te strækningen igennem igen og 
minsandten om ikke jeg fandt det i 
vejsiden!

Det blev til mange weekendture om 
sommeren op ad Strandvejen og op 
til Frederiksværk hvor jeg havde fa-
milie. Engang kørte jeg videre til Li-
seleje og gik en tur ned til den gode 
strand. Her var jeg så heldig (måske 
uheldig) at min kusine Linda netop 
den dag var på stranden. Den dag i 
dag bliver jeg moppet af hende om-
kring det med de spidse sko og jak-
kesættet, nu omkring 50 år efter! 
Men ikke nok med det! For jeg fik 
med tiden gigt i venstre arm. Det 
var jeg dum nok til at fortælle mine 
to drenge. Da de engang så billedet 
med mig i bilen, så var der mobning 
på “tapetet’’ igen. Bringer VT denne 

Set i bakspejlet

Her vises designforskellen på Floriden og 
Caravellen skematisk.



VeteranTidende · april 2019 37

artikel så tror jeg nok jeg lader være 
med at vise de tre den!

Jeg syntes efterhånden (i lighed 
med min mekaniker) at den rustede 
meget hurtigt. Jeg kørte ud til sæl-
ger for at vise den som den nu var 
og desværre ret rusten. De indrøm-
mede helt ærligt at de havde efter-
ladt den åben i et voldsom regnvejr 
og at den nærmest lignede et bade-
kar bagefter!

Men Floriden gjorde mig en ubeta-
lelig tjeneste. For den bragte mig et 

Ford A
Gläser  
Cabriolet

nu 50 års ægteskab med Karin (se 
det første billede).

Det er jo pudsigt at den “flotte fyr’’ 
i sin sportsvogn fandt sin hustru i 
Rødovre på første sal th. hvor jeg 
selv boede på ... anden sal th.

Til gengæld var det slut med Flori-
den, der endte med at blive byttet 
med en musegrå lidt kønsløs Opel 
Kadett Combi. Men den var Karin 
glad for og den var fandens drifts-
sikker!

René Hammershøj

Bilen blev købt i 1934 af min ko-
nes onkel, Alfred Burkall i Odense. 
I 1951 blev bilen solgt til en maler-
mester, også i Odense, for 7.500,- 
kr. Han solgte den videre til en per-
son i Vanløse.

Mon den eksisterer endnu?

NB: Alfred Burkall importerede, som 
afløser for Forden, i 1951 en Chrys-
ler Windsor fra USA, som jeg arvede 
– og har endnu.

Erik Peitersen

Her er et billede fra Heidelberg hvor Markus, 
der malede bilen, står ved teltet. Vi har 
stadig kontakt efter mere end 50 år!

Man kan jo fundere over, hvor mange af de meget ekslusive Gläser-Ford A, der har kørt i 
Danmark. Det er en yderst sjælden model... - red.

Til venstre billedet, der forklarer hvorfor man 
kan få gigt i armen af at køre bil.
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Alfred blev født den 4. januar 1876, 
og voksede op i Rønne på Born-
holm. Da han var stor nok, kom han 
i lære som smed hos faderen, Niels 
Lundstrøm. Efter 5 års læretid skul-
le der ske noget andet. Det blev til 
forskellige småjobs, men da auto-
mobilet var nået til Bornholm, måtte 
det afprøves, og Alfred tog arbejde 
som chauffør omkring århundrede-
skiftet. Det tekniske var interessant, 
og sammen med en partner starte-
de Alfred et mekanisk værksted i 
Tejn. Planen var, at de skulle bygge 
en flyvemaskine!

Det blev imidlertid et kort eventyr, og 
så flyttede Alfred med familie til Kø-
benhavn for at prøve lykken dér. Han 
var i en kort periode chauffør hos  
TaxaMotor, men blev i marts 1907 
ansat i det nystartede redningskorps 
i København, stiftet af Sofus Falck. 

Alfred Lundstrøm blev medarbej-
der nr 10, og var ansat som redder 
og ”udrykningshorn” (d.v.s.  blæste 
i udrykningstrompeten) ved Falcks 
Redningskorps, som dengang havde 
til huse i Ny Kongensgade 9. 

Der er i øvrigt en interessant artikel 
i Veteran Tidende nr 364 om opstar-
ten af redningskorpset!

Det skibstekniske havde imidlertid 
også Alfreds interesse, så han slut-
tede redderjobbet og drog til Tysk-
land for at arbejde på et skibsværft 
dér, men da det trak op til urolighe-
der (som førte til den første verdens-
krig) tog han tilbage til Danmark, og 
blev ansat på Helsingør skibsværft.

Alfred Lundstrøms tekniske snilde 
blev hurtigt opdaget, og inden længe 
arbejdede han som skibskonstruk-
tør på værftets tegnestue, hvor han 

Alfred Lundstrøm
  – den seje bornholmer

Af Jørgen Jørgensen
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I Samlingen af fotos af Alfred Lundstrøm 
ses han med adskillige forskellige biler, af 
forskellige fabrikater. Vi hører meget gerne 
fra læserne! Det gælder f.eks. bilen på det 
store foto til venstre. Tydeligevis en dros-
che, og billedet vides at være taget i Rønne 
omkring 1906.

De to lastbiler fra Nordisk Kabel- og Tråd er 
ganske sikkert Triangel. På det store billede 
ses Zoo-tårnet i baggrunden.

På det lille billede fra 1921 er det i hvert fald 
Statens Museum for Kunst i baggrunden. Hvem kan 
identificere bilen?

Til højre er det lidt nemmere – her er Alfred foto-
graferet ved en Detroit Electric fra før 1920, men 
sikkert efter 1915, da den har trådhjul.

Dette skulle angiveligt være Danmarks første ambulance – en engelsk “Horseshoe” 
fra omkring 1905. Alfred er klar med trompeten.
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bl.a. var med til at konstruere ver-
dens første dieselmotorskib ”M/S 
Selandia”. Det blev forsynet med en 
B&W motor og søsat 1912. 

I begyndelsen af 1900-tallet duk-
kede de første flyvende maskiner 
op, og mens Alfred arbejdede i Hel-
singør, var flyvestævner og rekord-
forsøg meget populære. Det tiltrak 
bl.a.udenlandske, dygtige piloter, og 
i september 1911 fløj den belgiske 
flyver Cozic sit biplan fra Hillerød via 
Helsingør til Helsingborg. Han fløj i 
lav højde tidligt om morgenen over 
byen og Kronborg, til den anden side 
af sundet – som den første nogen-
sinde! Mon ikke den flyinteressere-
de Alfred har hængt ud af vinduet 
for at få den oplevelse med?

Efter det maritime, tog Alfred an-
sættelse som værkfører hos Nor-
disk Kabel & Trådfabrik i København, 
hvor en af hans opgaver var at holde 
lastbilerne (bl.a. Triangel) kørende. 
Det var et tungt arbejde at starte de 
store motorer med hånden, så inden 
længe havde Alfred konstrueret en 
elektrisk starter, der kunne sættes 
ind i stedet for håndsvinget! Ansæt-
telsen dér varede til midt i trediver-
ne.

Hele sit liv havde Alfred noget med 

motorer og biler at gøre. Men para-
doksalt nok ville han ikke selv eje 
”sådan noget djævelskab”. Han fik 
tilfredsstillet sin lidenskab for ma-
skineri i arbejdstiden! Og dog – han 
kunne jo ikke nære sig, så sammen 
med mekanikervennen Erland Th. 
Jensen konstruerede de i fritiden en 
ventilløs motor og søgte om patent- 
rettighed i 1918. Efter grundig gen-
nemgang blev ansøgningen dog af-
slået! Konstruktionen var for tæt på 
et schweizisk patent. Midt i 30’erne 
lavede Alfred tegninger til en revo-
lutionerende, motordrevet, lukket 
redningsbåd. Han var imidlertid for 
tidligt ude – ingen var interesseret. 
Et virkeligt paradoks, for dét Alfred 
Lundstrøm konstruerede dengang, 
er dét vi ser i dag på de fleste kryds-
togtskibe!

Sit otium nød Alfred hjemme i haven 
på Egholmvej i Vanløse. Dér dyrkede 
han frugt og grøntsager, og selvfølge-
lig skulle det være lidt eksotisk, så 
om sensommeren høstede han bl.a. 
figener, en sjældenhed i Vanløse!

Alfred Lundstrøm var bornholmer på 
”godt og ondt”. En barsk, sej og ild-
fuld sjæl, med et stort temperament 
og lige så stort hjerte, samt et lunt 
glimt i øjet.

Jørgen Jørgensen er søn af Alfred 
Lundstrøms niece.

Kilder:  
Familierne Lundstrøm og Jørgensen samt 
bogen om flyvning: ”En forførende duft af 
brændstof”.

Mon det er familien Alfred har med i den 
flotte vogn med K387? Bemærk forrersten 
dækkenes tilstand. Se også på de følgende 
sider...!

Tegningsbilag til patentansøgningen fra 
1918.
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Interessen for bilerne og deres hi-
storie kan spænde vidt, og via mo-
delbilerne kan man også synliggøre 
historien.

En af mine gode venner samler på 
modelbiler i skala 1:43, men det er 
”indskrænket” til Mazda MX-5.

Det lyder måske ikke imponerende, 
men samlingen består af alle model-
ler i alle farver og varianter fra 1989 
til dato. Det bliver til rundt regnet 
ca. 150 eksemplarer. 

Ikke engang på Mazdas museum 
i Hiroshima kan man fremvise alle 
modellerne, så denne samling er 
mere end unik. Flere af modellerne 
er tillige signeret af designeren. 

Samler du på modelbiler?
Samlingen er tilvejebragt over en pe-
riode på ca. 10-12 år og bla. købt 
via kontakter i Japan og på eBay.

Det kan vel næppe komme bag på 
nogen at min modelbilven også ejer 
en model i skala 1:1.

Så selvom der ”kun” er 4 modeller 
hhv. NA, NB, NC og ND bliver det til 
et betydeligt antal når alle varianter-
ne kommer på banen.

Den første MX-5 model blev vist den 
9. februar 1989 på biludstillingen i 
Chicago, og på trods af de kun 30 år 
”på bagen” er den vel en af de mest 
solgte Roadstere i verden.

John Bording Laursen
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På billedet herunder har vi mindsan-
ten Alfred Lundstrøm igen, ombord 
i K387. Her er passagererne bare 
stået af. Men hvem ejede bilen og 
hvad var det for en bil? 

Det vil vi selvfølgelig også gerne 
vide om de øvrige uidentificerede bi-
ler i artiklen på de foregående sider, 
samt bilen på det lille bonusfoto her 
til højre. 

På det store billede er vi kommet 
ind i en fin og moderne bilforretning, 
men det ser ud til at være lidt af 
en blandet (land)handel! Udover de 
mange forskellige personbiler har vi 
motorcykler, cykler, en lastbil og en 
traktor...

Vi vover at afsløre, at ét bilmærke er 
i overtal her, men hvor er vi henne? 
Og hvad ser vi på billedet?

Fra arkivet
Svar til: vt@veteranbilklub.dk

Vi har desværre ikke dette foto i bedre kva-
litet – men man kan se at bilen kun har én 
midterdør i venstre side til kabinen.
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Én af de mest trofaste bidragydere 
til de månedlige besvarelser i disse 
spalter, er Egon Lintner fra Thoreby, 
der oftest ringer inden for det første 
døgn, når VT er udkommet. Normalt 
med helt rigtige svar og med præcis 
angivelse af model og årgang etc.  
Denne gang blev det mere en lille 
debat i telefonen om hvilke biler vi 
havde med at gøre.

Med hensyn til den meget våde 
bil var Egon først inde på at bilen 
kunne være en Fiat 1100 fra efter 
1937, men den traditionelle kon-
struktion med bladfjedre og stiv for-
aksel fik os ind på noget engelsk – 
og med hjælp fra internettet nåede 
vi i fællesskab ret hurtigt frem til at 
bilen er en Hillman Minx.

I artiklen om Max Elm (VT nr. 503) 
kan ses flere fotos af næsten sam-
me udgave af modellen, som blev 
introduceret i 1939. Anders Clausa-
ger var også hurtigt på banen med 
et præcist og korrekt svar, nemlig 
at bilen på billedet er en særlig mi-
litærversion af Hilman Minx, produ-
ceret under krigen – hvilket forklarer 
de lidt tarvelige, små forlygter, som 
på billedet endda ser ud til at være 
endnu mindre end fabriksbilernes. 
Så måske er de danske.

Svar på billederne i VT 513

Hillman Minx i krigsudgave, som RAF-stabs-
vogn. Foto fra Wikipedia.

At langt de fleste svarede Buick på 
spørgsmål om drosken fra Aalborg, 
kan man ikke bebrejde dem! Lighe-
den er nemlig meget stor – det er 
kun få udvendige detaljer, der adskil-
ler denne bil fra Buick model 129 
(1928-29). Vi er nede i småting, 
som lygtebommen og vulsten, der 
omkranser kølerkappens emblem.

Billedet har en sjov historie. Det er i 
sin tid fundet af en vognmand i Aal-
borg, P . E. Lund. Han kørte rundt 
med det i handskerummet i sin bil. 
På billedets bagside var der skrevet 
“Svend Blicher – Nordjysk Bank”. 
Lund gik i gang med at undersøge 
sagen og fandt i en gammel vejviser 
frem til et telefonnummer, der tilhør-
te en vildthandler L. K. Madsen, Val-
demarsgade 31. Men ingen vogn-
mand. Taxa-kollegerne blev også 
spurgt, men ingen kendte til bilen el-
ler chaufføren.

Men en dag i 1991 skete der noget. 
Lund fik en ældre dame som passa-
ger. Hun fortalte, at hun engang hav-
de været gift med en taxavognmand 
og at de havde haft fast holdeplads 
på Gammel Torv ved Nordjysk Bank!

Her kommer så et sammentræf! For 
billedet kom naturligvis lynhurtigt ud 
af handskerummet og da den æl-
dre dame så det, udbrød hun med 
det samme: “Jamen, der er jo Svend 
ved vores bil”! Hun fortalte endvi-
dere, at hendes mand, Poul Küster 
Madsen havde overtaget vognmans-
forretningen efter sin far: L. K. Mad-
sen. Svend Blicker som ses på bille-
det var ansat som chauffør. Her 60 
år senere var hun usikker på bilens 
fabrikat, men da Lund nævnte mær-
ket Willys-Knight, kunne hun bekræf-
te, at sådan én havde de haft.

Tilbage til svarene, så er det vel næ-
sten overflødigt at nævne at Clau-
sager bestemte bilen til at være en 
Willys-Knight. Model 66B 1930 er 
en meget eksklsiv bil, med en stor 
6-cylindret glidermotor på knapt 4,2 
liter og 87 hestekræfter. 1930 var 
det sidste år man anvendte glider-
motorer (uden ventiler).

Men vi er ikke færdige endnu. Kaj 
Berg Andersen har kigget i fortegnel-
sen ”Motorkøretøjer I Aalborg Amt” 
fra 1. oktober 1937. U6015 var ejet 
af vognmand P . Küster Madsen, 
Skipper Clementsgade 3, Aalborg. 
Så den ældre dame, der var passa-
ger hos P . E. Lund i 1991, havde alt-
så helt ret!

Kaj Berg Andersen bor jo selv i Aal-
borg (se historien om hans lille Peu-
geot Quadrilette i VT 494, der bl.a. 
er fotograferet næsten samme sted 
som U6015). Han har sendt lidt 
mere om U6015, i form at et citat 
fra en artikel i Aalborg Stiftstidende, 
søndag den 22. marts 1931:

”To Biler kolliderede i Aftes paa 
Hjørnet af Danmarksgade og Jernba-
negade.

Droskebil U 6015 kom i stærk Fart 
ad Jernbanegade i Retning mod 
Grønnegaard og Ø 3512 ad Slange-
gaden mod Danmarksgade.

Ø-Vognen tog en del Skade, men der 
kom ingen Mennesker til Skade.”

Som et kuriosum nævner Kaj, at 
nummerpladen U 6015 i 1928 til-
hørte købmand Hyldegaard Jensen, 
Algade 56, Aalborg, og sad på en 
Partin-Palmer (et amerikansk køre-
tøj, som blev fremstillet i perioden 
1913-17). 

-jmn.

Hillman Minx Willys-Knight model 66B, 1930
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Invitationer

”Optakt til en ny sæson”

– –

–

“Young Timerne” og B&O’s gamle fabriks

eets nye udvidelse, samt at Kirsten fra “Den store bagedyst” vil friste den 

Denne dag:  
førere af veteranbil - gratis entre

Dansk Veteranbil Klub 

Aabenraa 

Tirsdags træf ved Kalvø Badehotel. 

For alle typer veterankøretøjer og klassiske biler. 

I 2019 afholdes der træf hver tirsdag fra den 30. april til 
den.1oktober 

fra kl. 18:00 til solnedgang. 

  
Kalvø ligger idyllisk i Genner Bugt, forbundet til fastlandet med en 

dæmning. 

Man kommer bare, der er ingen tilmeldingspligt. 

Tag brød, kaffe, borde og stole med og lad os få en hyggelig 
aften sammen. 

Alle er velkommen til at deltage også fra andre klubber. 

Toiletter forefindes på pladsen.  

 

Adresse: Kalvøvej 12, 6230 Rødekro 

På gensyn 

Ruth Andersen og Erik From 
29669847 

erik.kef@webspeed.dk 
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Invitationer

 !                     !  

 ESBJERG    VETERANLØB  2019 
Du skal ud på en ny rute på små sydvestjyske veje og opleve nye, spændende steder, når VMK -  

VESTJYSK MOTORVETERAN KLUB lørdag d. 4. maj  kører det  21.  ESBJERG VETERANLØB. 
I år går turen mod øst fra Esbjerg, og et sted derude deler ruten sig i to, så den ene halvdel af delta-

gerne kører den ene vej rundt og resten den anden vej - for så igen at mødes ved målet.  
Undervejs støder du på nogle interessante opgaver, og midtvejs byder vi på en lækker middagsbuffet.  

Vi ender i mål efter ca.120 km’s kørsel til et stort kaffebord med præmieuddeling og afslutning. 
Løbet er åbent for alle interesserede, der stiller med en minimum 25 år gammel mc eller bil. 

Max. 100 køretøjer kan deltage  =  de første 100, der tilmelder sig! 

Mødested / start: Dronning Louise på Torvet i Esbjerg med registrering og morgenkaffe fra kl. 8:30. 

TILMELDING senest d. 24. april online på: www.vmklub.dk     info: Jørgen Lind 2016 6614

” ”
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Invitationer

 
Spark Dæk på Gilleleje Havn 
 

 
 
Spark Dæk er en tilbagevendende begivenhed der finder sted hver tirsdag på 
Gilleleje Havn. Spark Dæk har nu eksisteret i mere end 10 år. Mange nye samt 
gamle kendinge finder hver tirsdag sammen på Gilleleje Havn for at se på køretøjer 
ældre end 25 år. Her finder man socialt samvær i de fantastiske rammer,  
nemlig med udsigten over Gilleleje Havn. 
Kig forbi vi er på Havnen hele sommeren i gennem, i kan ikke undgå at se os,  
for vi fylder rammen godt ud med helt fantastiske og unikke køretøjer. 
 
Hver tirsdag, fra d. 16. april til d. 15. oktober,  fra kl. 18:00 
 
Se os på facebook:   Spark dæk på Gilleleje Havn 
 

 

Citroën træf 
i anledning af 100 års fødselsdag 

 

Fredag d. 12. til søndag d. 14. april 2019 
 

Program: 
Lørdag kl. 09:00-16:00: Stumpemarked.  
Lørdag Kl. 18:00: Festmiddag (husk tilmelding).  
Søndag: Crusing i Billund og Grindsted.  

 
Jeg har 30 gode sengepladser på min gård og der er mulighed for camping. 
Vi har flere grill på gården og køkkenet vil være bemandet.  
 
Håber på rigtigt stort fremmøde.  
Vi ses derude, Ove Iversen 
Telefon 2395 0721     ~     e-mail: ove.iversen@bbsyd.dk 

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.

Wedelslund Gods
Træf- og køretøjsdag

Kl. 900-1700

Wedelslundvej 2 • 8464 Galten

Sæt allerede nu den 

5. juni 2019 af til:
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Invitationer

INVITATION TIL KRUDTVÆRKSLØB 2019

Det traditionsrige løb er nu et forårsløb:  11. maj 2019

Med start kl. 9:00 fra Torvet i Hillerød vil vi ad 

krogede veje i Nordsjæland, med et enkelt 

pitstop undervejs, slutte i Frederiksværk.

For alle køretøjer fra 1989 eller ældre.

INVITATION TIL STJERNELØB I NORDSJÆLLAND

Den Nationale Motorhistoriske Køredag 5. juni 2019

Med start kl. 9:00 i Helsingør, Nærum (DVK) og 

Hundested ad smukke landeveje i 

Nordsjælland til målet Torvet i Hillerød.

For alle køretøjer fra 1988 eller ældre.

Tilmelding via www.timewinder.dk/stjerneløb/ senest 31. maj 2019 kl. 23:59. 

INVITATION TIL VETERANKØRETØJSLØB I NORDSJÆLLAND

2. Pinsedag mandag d. 10. juni 2019

Med start kl. 9:00 i Hillerød, ad smukke landeveje i 

Nordsjælland og Hornsherred til målet TimeWinder 

Nostalgi Festival på Grønnessegård Gods ved 

Hundested.

For alle køretøjer fra  10. juni 1989 eller ældre. Fører og 1 ledsager kommer gratis ind – øvrige passagerer 

skal betale almindelig entre ved ankomst. Opstilling på særligt område på pladsen.

Ophold på pladsen til Concour de Charme blandt festivalens gæster obligatorisk (ca. 2 timer).

Tilmelding på www.timewinder.dk/veteranløb senest søndag d. 2. juni 2019 kl. 23:59.
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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 

TRÆKAROSSERIER
Renovering af bestående eller opbygning af nyt

Kaleschebøjler og andre karosseridele i træ 
fremstilles på bestilling

Poul Thostrup - tlf.: 21 73 20 26
mail:  p.thostrup@gmail.com

 
Rustreparation af veteranbiler 

Pladedele fremstilles 
www.veteransmeden.dk

bo@kjer.net 
ved Bo Kjer 
40458882 

Ballerupvej 91 3500 Værløse 
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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

Selvstændige bilgarager
Egen port/lås, tilbydes i velordnede ejendomme 
i Storkøbenhavn: Lyngby, Hellerup, Frederiksberg 
og Glostrup.

Venligst henvendelse:

GS EJENDOMME
Tlf: 4037 0156
Eller mail: jw@gsejendomme.dk
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Køb & salg

Rød MGA 1500 1957 i meget flot 
stand sælges. Forhandlingsgrund-
lag 170.000. En anden veteran i god 
stand kan indgå som delvis betaling, 
f.eks. Triumph Spitfire, Golf Cabriolet, 
Morris Minor Cabriolet o.l.

Carsten Ekelund, tlf. 42941611
e-mail: ekelund@c.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

VW 1200 1962, rød. Import fra Sve-
rige, 127.000 km, ny lak, kører fint. 
Nysynet incl. afgift og plader. Kr. 
64.900 eller godt bud. Fotos kan 
sendes pr. mail. Cadillac Fleetwood 
V8 1967, sort. Dansk fra ny med fuld 
historik. Kører fint. Næste syn 2023. 
Kr. 69.900 eller godt bud. Opel Ka-
pitän 1952, blå. 56.000 km fra ny. 
Fuld historik, afmeldt 1988 og opbe-
varet tørt siden. Superfin, 100% rust-
fri og original. Leveres gerne nysynet. 
Kr. 89.000 eller godt bud. Fotos kan 
sendes pr. mail. Volvo 224 1988, 
hvid. B230F + aut., 172.000 km som 
ny overalt. Import fra Sverige. Nysy-
net incl. afgift og plader. Kr. 49.000 
eller godt bud. Fotos kan sendes pr. 
mail. Opel Olympia Cabrio-Coach 
1955, rød. 56.000 km fra ny. Ny 
kalesche, nyt indtræk, næste syn 
2022. Meget velkørende, fin overalt. 
Danskbygget. Kr. 149.000 eller godt 
bud. Fotoskan sendes pr. mail. Opel 
Rekord A 1965, lyseblå. Van/Combi 
med lukkede sider, afmeldt fra pape-
gøjeplader 1984. Rustfri, nyere lak. 
Gemt 35 år på tørt lager. Kr. 35.000 
eller godt bud.

Frederik Ravn Larsen, tlf. 20725437
e-mail: natteravn66@hotmail.com

Karosseridele fabriksnye: Til SAAB 
900 1979-93 h+v bagskærme til 
2-dørs h+v dørplader til 4-dørs. 

Til Nissan Cherry N12 1982-86  
2-dørs h+v bagskærm. Til Ford Tau-
nus/Cortina Mrk.4 1976-79 bagklap. 

Hans Peter Nielsen, tlf, 40148037 / 
56578093.

Til Opel Rekord A: En bagklap kr. 
500. 2 nye Girling bagstøddæmpe-
re kr. 400. Til Opel Rekord årgang 
1956: En forrude kr. 500. En bagru-
de kr. 500. En frontrude kr. 300. Til 
Rover 75 (Tante Augusta modellen): 
En bagklap - klar til maler kr. 500. En 
ny bagkofanger kr. 500. Til Opel Ome-
ga A/ Senator B: Nye bærearme 
forr. kr. 500 pr. stk. Alt i fin stand!

Thorleif Tofte Hansen, tlf. 55996119.

Komplet udstødning til bl.a. Buick 
Special. Helt ny og aldrig monteret. 
Pris kr. 7.000 kr.

Kirsten Petersen, tlf. 40174122 
e-mail: kirsten4122@gmail.com

Biler 
sælges

Dele til biler 
sælges

Ken Fynbo Ny Mæglergårds Allé 13 2660 Brøndby Strand 4060 7089 FIAT 127 1977

Jens Peter Sørensen Hovedvejen 247 4320 Lejre 4011 6540  

Erik Popp Nydal Seggelund Hovedvej 22 6070 Christiansfeld 2032 7925  

Martin Abildgaard Eskildsen Amager Strandvej 144D 2300 København S 4094 1971  

Henrik Hjørnet Sindallundvej 5 9900 Frederikshavn 2040 0390 BMW 2000 1971

Peter A. Siemssen Juliusvej 14 2820 Gentofte 4020 2118  

Bo Damkjær Kløvervænget 22 4300 Holbæk 2125 5704  

Kim Hansen Havnegade 37G, 01. th 6700 Esbjerg 2339 1584 VW 1200/111 1970

Kenneth Martinsen Søndergade 13 4490 Jerslev SJ. 3125 7242 BMW 323i 1984

Hans Allan Danielsen Herredsvejen 86 9632 Møldrup 4016 3434 Honda VF 750S 1982

Charlotte Christensen Strandvej 66 5762 Vester Skerninge   

Poul Brunebjerg Kjeldsen Siøvænget 60 5500 Middelfart 2078 5311  

Poul Thostrup Askvej 20 5953 Tranekær 2173 2026  

Christian Andersson Arsenalvej 44 9800 Hjørring 9189 5989  

Ole Vilhelm Koefoed Nielsen Rønnekildevej 8 3200 Helsinge 4011 0827 Jaguar Mark II 1961

Kent John Barfred Fjordskrænten 2 3600 Frederikssund 5043 6055 NSU Spider 1965

Frank Hansen Sangstrupvej 94 8500 Grenaa 2475 6475  

Velkommen til nye medlemmer:
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NSU Max 250 ccm 18 HK årgang 
1961. Blå, pæn og kører fint. Motor 
rep., cylinder boret, nyt stempel og 
nye ventiler. Pris kr. 22.000.

Jørgen A. Degn-Olsen, tlf. 40333775
e-mail: jankerolsen@gmail.com

Norton Dominator Model 7 årgang 
1953. Denne veteranmotorcykel står 
som ny i krom og lak og med krom 
stålskærme. Renoveret for ca. 10 år 
siden, kun kørt 5.000 km. Skal ses 
og prøves - den helt rigtige Norton 
lyd. Kr. 35.000.

Bjarne Andersen, tlf. 20123299
e-mail: ba@bavist.dk

Garage eller garagefællesskab i Var-
de eller omegn søges til leje. Jeg har 
en Renault Floride og en R4, begge 
på plader, og den obligatoriske stak 
med stumper.

Tom Rasmussen, tlf. 29881616
e-mail: tomrasmu@gmail.com

Værktøj sælges: DILLON mrk. III 
autogensvejsesæt i original æske-al-
drig brugt eller taget ud af æske. 
Pris i dag kr. 3.900 - sælges for kr. 
2.500. 

Hans Peter Nielsen, tlf. 40148037 / 
56578093

Kongelig Dansk Automobil Klub. Fint 
og fejlfrit lille emblem, m/nål eller til 
knaphul, kr. 100.

Henrik Gervil Benz, tlf. 45422550
e-mail: benz@youmail.dk

Skandinavisk Motorjournal plus nog-
le få lignende - tresserne og halvfjerd-
serne - ca. 100 stk. - med datidens 
biler og motorcykler mv., vedrørende 
trafik på vejene (pæn stand). Samlet 
pris kr. 250. Afhentes: Kattrup, 8732 
Hovedgård,  Østjylland.

Nils Weitemeyer - e-mail:   
weitemeyer-nero@email.dk

Søges: Mogens H. Damkiers bog 
“Fra bilernes lømmelalder - 50’er bi-
ler”. Helst i god stand.

Aage Wiberg, tlf. 29716314.

Motorcykler 
sælges Diverse

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!
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Bagklappen
Renault 4 CV 1961

Man behøver ikke ligne noget fra en racerbane for at få succes. ”Rynkerøven” 
Renault 4 CV (1947-1961) er et udmærket eksempel, og den klassiske familiebil 
med kælenavnet Rynkerøv bør naturligvis ikke mangle i nærværende artikelserie. De 
første eksemplarer af den franske folkevogn kom til Danmark i 1948, og som det 
var tilfældet med den engelske folkevogn Morris Minor – og naturligvis den tyske VW 
– blev Renault 4 CV en stor succes på det danske marked, som voksede markant i 
1950erne og 1960erne, efterhånden som velstanden steg, og en bil kom inden for 
mange familiers økonomiske rækkevidde. 

Bilen var lille i det ydre, men alligevel forbavsende rummelig, både i højde og drøjde. 
Hækmotor og baghjulstræk gav mulighed for et plant gulv, og fortil var der nærmest 
plads til en svingom for fører og forsædepassager. Bagagepladsen under bilens snu-
de var til gengæld mest egnet til en jordemodertaske og ikke så meget andet. Der 
foreligger ikke noget om, hvorvidt danske jordemødre skulle have følt sig særligt til-
trukket af den lille Renault, men det kan på den anden side ikke udelukkes.

Men tilbage til rynkerøven. Den skjulte en firecylindret motor, som i modellens sidste 
produktionsår (1961) ydede hele 21 HK ved 4.200 omdrejninger, hvilket skulle give 
bilen en topfart på 95 km/t. Lidt racerbane var der alligevel over det! Danmark aftog 
en betragtelig del af de sidst producerede 4 CVer, akkurat som det var tilfældet små 
ti år senere, da produktionen af Morris Minor 1000 (saloon) standsede.

Vejsalt har betydet, at der i dag kun er få danske Renault 4 CV tilbage. Alligevel er 
det den klassiske Renault-model, der er indregistreret flest af, hvilket også skyldes 
senere import af disse biler. En af de sidst producerede ses på billedet med num-
merplader fra Hadsund. Efter at have hørt hjemme i en årrække i Jylland og sene-
re på Fyn er den nu endt hos en Renault-entusiast i Nordsjælland, hvor den er gjort 
i stand efter alle kunstens regler og ser lige så godt ud, som da den i sin tid forlod 
forhandleren. Renault 4 CV nåede et samlet produktionstal på 1.105.543.

Søren Palsbo


