
MEDLEMSBLAD FOR DANSK VETERANBIL KLUB

VeteranTidende
Bilhistorisk Tidsskrift

Nr. 517 · Juli 2019 · 63. årgang



VeteranTidende · juli 20192

Dansk
Veteranbil
Klub

Nærum Hovedgade 3, 2850 Nærum

Telefon: 4556 5610  
(mandag - torsdag 10-13)
Telefax: 4556 5611 (hele døgnet) 
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Giro/DDB reg. nr.  
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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
Jens Møller Nicolaisen, 2046 2798
jmn@traction.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 
jmn@traction.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

Skoda og 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
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Kommentar
I sidste VT kunne man læse om et “stempel”, der via 
en mekanisk anordning automatisk kan stemple fort-
løbende numre. Anders Hedelund har venligt gjort op-
mærksom på at det fikse apparat hedder en numerator.

Efter en periode med en noget mager tilgang af stof til 
vores klubblad, har der denne gang været så meget, at 
det er nødvendigt at udskyde flere gode artikler. Men 
lad ikke dét afholde jer fra at sende bidrag til bladet – 
uanset om det er dybdeborende motorhistorisk, tek-
nisk eller bare er en historie om en lille køretur. Vi hjæl-
per gerne! Én ting vi pt. mangler er “bagklapper”. Men 
husk: Der skal både et godt billede (i høj opløsning) og 
en tekst til, hvis det skal give mening.

Vi har længe arbejdet på en større historie, nemlig om 
firmaet ICI, der ikke bare gjorde Saab til et stort bilmær-
ke her i landet, men også havde en betragtelig dansk 
samleproduktion. Vidste du, at der er samlet næsten 
10.000 Saab’er i Danmark? Her skal der lyde en stor 
tak til Steen Worziger, der både har stillet arkivmateria-
le, viden og en masse timer til rådighed, så vi omsider 
kan bringe et stykke solid dansk motorhistorie, der ikke 
har været fortalt før!

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

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

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

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

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

Tryk: Jørn Thomsen Offset, Kolding.
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Professionelle annoncer skal leveres reproklare.

Indbydelser til DVK’s løb og arrangementer optages gratis. Indbydel-
ser til andre løb og arrangementer, hvor vore veterankøretøjer aktivt 
kan deltage, er i begrænset omfang gratis.
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Juli 
Lørdag 6.-søndag 7. Bornholm Rundt 2019. 
Bornholms Motor Veteraner indbyder til veteranrally nr. 
42. Mødested: “Cirkuspladsen” (ved Domen), 
Strandvejen 2, 3770 Allinge.  
www. bornholmsmotorveteraner.dk 
Invitation i VT 511.

Søndag 14. DVK Midtsjælland.  
Sommertur hos Niels Boye Larsen Biler, Huginsvej 10, 
4100 Ringsted.
Info: Jan Lemming, tlf. 22883829 - e-mail: jan.
lemming@email.dk
Invitation i VT 516.

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

Torsdag 25. Harald Nyborg aftentur. 
Roskilde, Industrivej 29, 4000 Roskilde.
Info: Flemming Pradel - flemming@pradel.dk
Invitation i VT 516.

Lørdag 27. Stevnsløbet. Rådhuspladsen i Store 
Heddinge (ved SuperBrugsen).
info: Hans Peter Nielsen, tlf. tlf. 40148037 / 
56578093.
Invitation VT 515.

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 3. Old Timer-turen. 
Veteranlauget i Odder.
Tilmelding og info: Per Fogh fra 23-05-2019, tlf. 
86542627 / 22384607 - e-mail: perfogh@mail.dk
Invitation VT 515.

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

Lørdag 10. Biler i Svinninge. 
Tilmelding: Uno Andersen, tlf. 4030 8990 - e-mail: 
uno@ka-net.dk
Invitation VT 515. 

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, 

Aktivitetskalender

Møder, løb og arrangementer

7400 Herning. Info: Bent Damsgaard, tlf. 26277965 - 
e-mail: bldamsgaard@gmail.com.

Lørdag 24. Hestekræfter i Horsens 2019.  
Info: Hans Geschwendtner, tlf. 4041 1921.  
- e-mail: hans@geschwendtner.dk

Lørdag 24. ETU Forsikring Veteranløb 2019.  
Kl. 09:00 ETU Forsikring, Hærvejen 8, 6239 Rødekro.
Tilmelding: www.etuforsikring.dk - sidste frist 17/8.
Kjeld Holm-Nielsen, tlf. 20234491 - e-mail: holm-
nielsen@bbsyd.dk. Invitation her i bladet.

Søndag 25. Løvfaldssamling på Garderhøjfortet. 
Kl. 11:00-13:00. Garderhøjfortet, Garderhøjfort 4, 2820 
Gentofte. Invitation her i bladet.
Lasse Harkjær e-mail: lasse@harkjaer.dk

Torsdag 29. Harald Nyborg aftentur. 
Amager (Tårnby), Kirstinehøj 60, 2770 Kastrup.
Info: Flemming Pradel - flemming@pradel.dk
Invitation i VT 516. 

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

Søndag 1. Veteraner på Vandværket.
Kl. 13-16. Thorsbro Vandværk. 
Info: Niels Meldgaard, tlf. 30807159  
- e-mail: mail@nielsmeldgaard.dk 
Invitation her i bladet. 

Fredag-søndag 6.-8. Tour de Schleswig. DVKs hus, 
Vesterågade 16, Nr. Broby, 5672 Broby. 
Tilmelding: Jørgen Kastrup, tlf. 30911941 - senest 31. 
juli. Invitation her i bladet.

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

Onsdag 11. Veteranbiltræf i Kolind på Djursland.  
Kl. 09:00 - Byhallen i Kolind, Bredgade 47, 8560 Kolind.
Info: Bent Nielsen - e-mail: bvn@fiber.dk
Invitation VT 518. 

Torsdag 26. Morrismøde hos Rimmy Tschernja. 
Kl. 19:00 - Krogagervej 39, 2605 Brøndby.
Tilmelding senest : 23. sep. 40932301 eller pr. e-mail:  
rimmy@get2net.dk

Lørdag 28. Aars Stumpemarked. Info følger senere.

Lørdag 28. Englændertræf. Knudstrupvej 6, Løve, 4270 
Høng. Info: Kurt Plith, tlf. 20296605. Invitation her i 
bladet.
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Aktivitetskalender

Møder, løb og arrangementer

Oktober
Lørdag 12. Løvfaldstur på Fyn. Kl. 09:30 , Vesterågade 
16, Nr. Broby, 5762 Broby. Info og tilmelding:  
Bjarne Hansen, tlf. 25793131 - e-mail: vivi-n-hansen@
hotmail.com. Invitation her i bladet.

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

Søndag 20. Bustur til Fredericia. Kl. 9-16 - Stumpe-, 
bil- og loppemarked, Vestre Ringvej 101, 7000 
Fredericia. Invitation og program VT 516. 
Uno Andersen, tlf. 40308990 - e-mail: uno@ka-net.dk.

Søndag 27. Løvfaldsløb. Med start fra Nærum og 
Mårum. Yderligere info senere. 
Vibeke og Axel Jensen, tlf. 28896449  
- e-mail: v.vendersbo@hotmail.com.

Torsdag 31. Morrismøde hos Henning Therkelsen. Kl. 
19:00 - Østerskov Vænge 3, 2950 Vedbæk.
Tilmelding senest : 28. okt. 20486006 eller pr. e-mail: 
hhtprivat@outlook.com.

November 
Lørdag 9. Årets Emil. Kl. 11:00 -  Nærum Hovedgade 3, 
2850 Nærum. Tilmelding: Sekretariatet, tlf. 45565612 
- e-mail: kontor@veteranbilklub.dk
Invitation følger senere.

Torsdag 28. Morrismøde hos Bernt Hansen. Kl. 19:00 
- Glerupvej 18, 2610 Rødovre.
Tilmelding senest 25. november 2019 til Nils Olsen, tlf. 
61716585 eller pr. e-mail: nilseriko@gmail.com. 

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

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

Søndag 28. Classic Motor Event, Sverige. 
www.classicmotorevent.se

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

Se dig nu godt omkring og nyd landskabet!
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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 VT 514.

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

9/4-24/9 Hveranden tirsdag Egeristræf. Ejstrupvej 7A, 6920 Videbæk. Følg med på www.veteranvest.dk 
  Info: Kristian Nørgaard Gravesen, tlf: 27810131 - e-mail: nsunuser@gmail.com

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 VT 514.

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.

7/5-28/9 Tirsdage lige uger Egeristræf. Ejstrupvej 7, 6920 Videbæk. www.veteranvest.dk 
  Info: Kristian Nørgaard, tlf: 27180131 - e-mail: nsuuser@gmail.com.

Hver måned

7/5-3/9 Første tirsdag, 19-21 Veteran- og specialbiltræf på Kystens Perle, Horsens 
  Restaurant Kystens Perle, Lovbyvej 31, 8700 Horsens. Info: Jens Høstrup,  
  tlf. 75665898 - e-mail: jens-nsu@c.dk. Invitation her i bladet.

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. 
  * 30/5, 6/6, 20/6, 4/7, 18/7, 01/8, 15/8, 29/8 og 12/9.

1/5-4/9 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

2/5-5/9 1. torsdag (ikke august) Veteranbiltræf på Færch Torvet i Holstebro.  
  Info: Claus Kjærgaard, tlf. 61558526 / Erik Thesbjerg, tlf. 20288433

8/5-7/9 2. onsdag* kl. 18.00 Veteranbiltræf i Lundeborg Lystbådehavn. Ole Andreasen, tlf: 233825427.  
  Invitation i VT 515. 
  * September: Lørdag den 14.

14/5-10/9 2. tirsdag kl. 19.00 Storstrøms Aftenture.
  Start Vordingborg Nordhavn, Nordhavnsvej 34 4760 Vordingborg.
  (10/9 startes der 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 og   
  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
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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. 

Juli d. 4. Mødeaften med spisning. 
Kom i eller på gammelt køretøj. Vi 
griller hvis vejret er godt og hygger 
på græsplænen. Husk tilmelding 
hvis du/i vil spise med.

August d. 1. Mødeaften med spis-
ning.

September d. 5. Mødeaften med 
spisning. Henning Therkelsen for-
tæller om kørsel i Land Rover SWB 
fra Kenya til Danmark. Husk tilmel-
ding hvis du/i vil spise med.

Oktober d. 3. Mødeaften med spis-
ning.

Kim Polte, tlf. 26134229
kimpolte@hotmail.com

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

Ingen teknikaftner i juli, august og 
september. 

Bent Friis, teknikaften,  
tlf. 61352211

Nordsjælland 
Mårum

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

Juli - august ingen værkstedsaftener.

Juli d. 10. Klubmøde. Kom i eller på 
gamle køretøjer.

August d. 7. Værkstedsaften. 

August d. 14. Klubmøde. Vi sparker 
dæk og kører efter is.

August d. 21. Værkstedsaften. 

August d. 28. Værkstedsaften. 

September d. 4. Værkstedsaften.

September d. 11. Klubmøde. Fore-
drag program følger. 

September d. 18. Værkstedsaften.

September d. 25. Værkstedsaften.

Oktober d. 2. Værkstedsaften.

Oktober d. 9. Klubmøde. Foredrag 
”Tur til Mille Miglia”.

Oktober d. 16. Værkstedsaften.

Oktober d. 23. Værkstedsaften.

Oktober d. 30. 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 
programoplysninger og ændringer 
på, er ved at tjekke hjemmesiden 
eller at ringe til mig.

Juli d. 14. DVK Midtsjælland - Som-
mertur - Invitation i VT 516.

Juli d. 16. Sommerkøretur.

August d. 20. Klubmøde.

September d. 17. Klubmøde.

Oktober d. 15. Klubmøde.

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

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. 

Juli d. 2. Klubmøde.

Juli d. 9. Klubmøde.

Juli d. 16. Klubmøde.

Juli d.  23. Klubmøde.

Juli d. 30. Klubmøde.

August d. 6. Klubmøde.
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Den 3. onsdag i måneden - klubmø-
de kl. 19.00.  
Ringstedvej 112, 4300 Holbæk.

Juli d. 17. Intet møde - sommerferie.

August d. 21. Vi mødes kl. 17.30 og 
kører en tur. ca. kl. 19:00 griller vi.

September d. 18. Klubmøde.

Oktober d. 16. Klubmøde.

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

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

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

Nordvestsjælland 
Holbæk

Østsjælland 
Klippinge

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

Juli d. 23. Klubmøde. En kort køre-
tur på Stevns, som afsluttes med 
“havehygge” på mødestedet.

August d. 27. Klubmøde.

September d. 24. Klubmøde.

Oktober d. 22. 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.

Juli d. 17. Aftentur - start kl. 17:30 
- kl. 18 fra adressen: Svendborgvej 
18, Ollerup 5762 V. Skerninge. Tu-
ren slutter på et bronzestøberi. 
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 

 
Fyn

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. vi skal ud og se 
veterantraktorer. Info: Fleming Lar-
sen, tlf. 2116 2470.

September d. 24. Klubmøde.

Oktober d. 12. Løvfaldstur - Invitati-
on her i bladet.

Oktober d. 29. Klubmøde.

November d. 12. Cafe- & bibliotekaf-
ten.

November d. 26. Julefrokost kl. 18 - 
info følger.

December d. 10. Julehygge.

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

August d. 10. Biler i Svinninge. Invi-
tation i VT 515. Tilmelding: Uno An-
dersen, tlf. 40308990  
- uno@ka-net.dk

August d. 13. Klubmøde.

August d. 20. Klubmøde.

August d. 27. Klubmøde.

September d. 3. Klubmøde.

September d. 10. Klubmøde.

September d. 17. Klubmøde.

September d. 24. Klubmøde.

September d. 28. Englændertræf. 
Invitation VT 517

Oktober d. 1. Klubmøde.

Oktober d. 8. Klubmøde.

Oktober d. 15. Klubmøde.

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

Sønderjylland
Aabenraa

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

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

Juli. d. 11. Klubmøde. Vi mødes ved 
klubhuset kl. 18. (Læg mærke til 
tidspunkt!) og kører en tur til Skam-
lingsbanken. Hvis I tager kaffe med, 
tager jeg kage med. Hilsen Lise Jo-
hansen.

August d. 8. Klubmøde. Grillaften fra 
kl. 18.00. Vi fejrer vores 10 års ju-
bilæum i klubhuset i Aabenraa. DVK 
er vært med grillpølser, kartoffelsa-
lat, øl og vand.

September d. 12. Klubmøde.

Oktober d. 10. Klubmøde.

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

Juli d. 25. Sommerferie.

August d. 29. Klubmøde.

September d. 26. Klubmøde.

Oktober d. 31. Klubmøde.

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

Bent Højvang, tlf. 21811288 
bentinger@stofanet.dk

Sydvestjylland
Skjoldbjerg

Vestjylland
Ulfborg

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

Juli d. 18. Klubmøde.

August d. 15. Klubmøde.

September d. 19. Klubmøde.

Oktober d. 17. 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.

Juli d. 11. Klubmøde.

August d. 8. Klubmøde.

September d. 12. Klubmøde. Høst-
løb med grill.

Oktober d. 10. Klubmøde.

November d. 14. Klubmøde.

December d. 5. Klubmøde. Julefro-
kost på Hotel Fredericia.

”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

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.

I juli måned holder vi sommerferie, 
og mødes ude på vejene på som-
merturene.

Lørdag den 27. juli er vi inviteret til 
at besøge Horsens Kræmmermar-
ked med vore gamle køretøjer – an-
komst inden kl. 10.00 – indkørsel 
fra Schüttesvej – overfor Scandic 
Bygholm. Nærmere info i nyheds-
mail.

Husk træf ved Kystens Perle, Lov-
byvej, Horsens - den første tirsdag i 
måneden fra kl. 17.00.

August d. 13. Klubmøde på møllen – 
nærmere program følger.

September d. 10. Klubmøde på møl-
len – nærmere program følger.

Oktober d. 8. Klubmøde.

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

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

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

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

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.

Juli d. 29. Klubmøde. Vi kører til 
Kvie-sø, hvis medlemmerne vil købe 
en pandekage må de komme ved 
18-tiden. Hen på aftenen er der 
sammenskuds-kaffebord. Hvis no-
gen vil tage en bolle med, kommer 
Lene med en lagkage.

August d. 26. Klubmøde.

September d. 30. Klubmøde.

Oktober d. 28. 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



VeteranTidende · juli 201910

Mødestederne

Midtjylland
Herning

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

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

Juli d. 1. Sommerferie.

August d. 5. Klubmøde.

September d. 2. Klubmøde.

Oktober d. 7. Klubmøde.

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

Villy Vejnøe, tlf. 29910179
villy@vejnoe.dk

Peer Bak, tlf. 97122914
peba@kabelmail.dk

Østjylland
DVK Århus

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

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

Juli d. 17. Klubmøde.

August d. 21. Klubmøde.

September d. 18. Klubmøde.

Oktober d. 16. Klubmøde.

Morten Kræmmer, tlf. 40275813
morten250s@gmail.com

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

Nordjylland
Sindal

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

Juli d. 9. Intet klubmøde. Vi mødes 
til køreture i stedet.

August d. 13. Klubmøde.

September d. 10. Klubmøde.

Oktober d. 8. Klubmøde.

Sommerens aktiviteter kommer ud 
til medlemmerne på mail. Er du ikke 
på maillisten så meld dig gerne til: 
thorben@elleham.dk

Med venlig hilsen 

Kræn Hjortlund og  
Thorben Damsgaard

Thorben Damsgaard, 
tlf. 2149 1841
thorben@elleham.dk
www.dvk-nord.dk
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Allan Bach Sørensen Lindebjergvej 1 3370 Melby  American La France 1917
Anders Sorring Granhøj Mølmarksvej 11 5700 Svendborg 2128 3641 MGA 1600 1960
Steffen Emil Nygaard Feldingbjerg Bolbrovej 10 5882 Vejstrup 3070 2940 MG TD 1952
Carsten Vidtøft Beyer Birkekær 58 4532 Gislinge 6151 4221 VW Golf I 1981
John Ingversen Fittingvej 34 6623 Vorbasse 2665 9155  
Filip Graversen Spurvevej 78 4171 Glumsø 2086 4689 Mercedes-Benz 420 SE 1986
Bent Toftemann Knudsen Spodsbjergvej 149 5900 Rudkøbing 2221 1828 Mazda 929 DX 1975
Jan Lemvigh-Müller Almevej 169 3250 Gilleleje 4029 6532 Alfa Romeo Bertone 2,0 1972
Bent Henning Bilstrupparken 39 7800 Skive 2161 6901 Mercedes-Benz 350 SL 1971
Uffe Hauge-Pedersen Bankagervej 222 8700 Horsens 2065 8088 Ford Edsel V8 1957
Flemming Carlsen Hald Møllevej 3 8983 Gjerlev J 2073 1502  
Jørgen Hansen Løserup Strandvej 6 4300 Holbæk 2176 8045 Citroën 2 CV 6 1984
Michael Sørensen Rubinvej 11 3060 Espergærde 6171 5078  
Torben Rasmussen Høje Gladsaxe Torv 2B, 06. 0608, 2860 Søborg 2063 1052  
Torben Korsgaard Kirkevej 8 5464 Brennerup 6146 3139  
Mikkel Pierre Bloch Nordskovvej 5 4190 Munke Bjergby 2213 2392 Volvo Amazon P121 1970
John Arne Mortensen Ege Alle 18 7160 Tørring 2444 9822 Citroën HY 1972
Frederic Rafman Lyngsvinget 17 8381 Tilst 2273 7205  
Michael Stæhr Fredensvej 27 2970 Hørsholm 2173 5107  
Aage Thørring Hansen Bjeragervej 69 8300 Odder 2266 0151  
Mogens John Madsen Vibevej 34 4100 Ringsted 2096 4848  
Lilli Lehmann Øster Søgade 94, 04 th 2100 København Ø 2072 2367  
Robert Lindsay Møllevænget 5 8721 Daugård 2248 6668 Austin A 30 1954
Carsten Schougaard Berntsen Dronningensvej 16,02 5800 Nyborg 4040 2577 Chevrolet 1939
Finn Nørby Hansen Åbrinken 4 7100 Vejle 6130 5438  
Henrik Orla Nielsen Kronprinsesseg. 24, 03 1306 København K 5219 2101  
Johnny Langhoff Basse Emil Noldes Vej 34 3000 Helsingør 4045 8182 Chevrolet Camaro 1969
Claus Gammelgaard Høve Bygade 6 4550 Asnæs 6090 2480 Volvo 1800 S 1963
Anders Verner Barnkob Dalstrøget 3 4243 Rude 2878 4502 Ford Tunderbird 1960
Carlsberg Breweries Gl. Carlsberg Vej 11 1799 København NV 2623 8625  
Bo Folmer Andersen Syrenvænget 33 2830 Virum 3075 8020 Ural 1960
Thomas JappeFrandsen Fåreløkke 4 4622 Havdrup 6126 4272 Ford Scorpio 1986
Ingolf Tøtterup Jensen Fjeldgårdsvej 10 9750 Østervrå 3054 4922  
Gunnar T. Hansen Lillenorvej 60A 8340 Malling 4088 6368  
Torsten Laursen Vig Tårnvang 13 4000 Roskilde 3030 5636  
John Gamstrup Ølbyvej 30 4600 Køge 2081 3150  
Jacob Dahl Kongerslev Østerbrogade 54B, st. tv 2100 København Ø 3122 5383 Ford Mustang HT 1966

Velkommen til nye medlemmer:

Torkild Kirk Simonsen Formel No.23 Midget F3 kører des-
værre ikke mere.

Søndag d. 26. maj om morgenen sov Torkild stille ind efter 
flere års kamp mod kræften. 

Jeg har kendt Torkild i over 30 år gennem Porsche og Histo-
risk Motorsport. Mange har nydt godt af hans viden og kun-
nen. Han var en dygtig og pertentlig håndværker der kunne 
lave alt, altid i godt humør og spredte glæde overalt hvor 
han færdedes. Især mindes jeg vores ture i mere end 25 år 
med Porsche Club til Old Timer Grand Prix på Nürburgring.

Mine tanker går til Torkilds kone Lissi og familien.

Tak for et dejligt venskab og al din hjælp, du vil blive savnet.

Ære være Thorkilds minde.
John Øhlers

Torkild Kirk Simonsen
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Vi fik afviklet jubilæumsudgaven 
af Holbækløbet 25. maj med re-
kord-mange deltagende køretøjer; 
nemlig 103. De og deres besætnin-
ger blev sendt rundt på en ca. 95 
km lang rute fra Jyderup i Vest til 
Englerup i Øst og med spisepause 
på Elmely Kro, hvor løbsleder Henrik 
Kjær til lejligheden havde købt kro-
en… Vejret var med deltagerne, som 
igen i år kunne indtage morgenma-
den udendørs i den smukke muse-
umsgård. Herefter var det afsted på 
ruten til de fire poster (Tølløse Slots 
Efterskole, Sophienholm Gods, An-
nexgården og Kundby Præstegård).

Vinder af Holbækløbet blev start nr. 
2, John A. Petersen med familie, i 
en Rolls Royce fra 1929.

Løbsledelsen

1.august 2019 har mødestedet i 
Aabenraa 10 års jubilæum. Det vil 
vi gerne fejre i forbindelse med vo-
res klubmøde 8. august. Derfor vil 
vi gerne invitere vores DVK medlem-
mer til grillaften fra kl. 18.00 i klub-
huset. DVK er vært ved grillpølser/
kartoffelsalat, øl/vand.

Vores mødested ville ikke have 
været så fint og velpasset uden 
Ruth og Erik From, Alice og Kjeld 
Holm-Nielsen. De stod for huset, 
indretning, indkøb og renovering i 
2009. De påtog sig selv hele arbej-
det, og havde vist gode forbindel-
ser også til genbrugsbutikkerne, så 
ting blev anskaffet til gode priser. Så 
kæmpe stor tak til dem.

Fra januar 2017 overtog Martin Søn-
dergaard og Frits Johansen stedet, 
og efter Martins alt for tidlige død, 
har Frits haft ansvaret.

Hilsen Lise

Holbækløbet

Aabenraa afdelingen  
10 års jubilæum

DVK HolbækDVK Aabenraa



VeteranTidende · juli 2019 13

Fotos: Rikke Urbansen Nissen
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Den 14. maj besøgte ca. 25 
DVK-medlemmer fra mødested Ul-
dum Mølle en spændende bilsam-
ling i Give.

Det var Frede Boesenbæk, der hav-
de inviteret indenfor i det flotte bil-
hus i Give, hvor der hovedsagelig 
forhandles nye Peugeot og Citroen 
biler.

Frede Boesenbæks far Alfred star-
tede firmaet for mange år tilbage, 
og Frede er nu ved at overdrage det 
til næste generation – så der bliver 
mere tid til den store fritidsinteresse 
– som også er biler – dog af ældre 
årgang.

Alfred Boesenbæk startede med 
forhandling af bl.a. Lloyd, Morris og 
Skoda, og dette bærer den spæn-
dende samling vi skulle se, stadig 
præg af.

Efter rundvisningen i bilhuset i Give, 
kørte vi ud til en mindre ejendom i 

Tekst og foto: Jens Heldgaard

Bilsamling i Give

DVK Uldum Mølle

omegnen og startede med at se ”la-
defund” – en række køretøjer som 
venter på at Frede tager dem under 
kærlig behandling i værkstedet.

Videre derfra til de flotte udstillings 
lokaler, som er indrettet i de første 
værksteder, hvor firmaet startede. Vi 
fik set en lang række fine og sjæld-
ne køretøjer i perfekt restaurering.

Frede laver det meste selv, og han 
har flere spændende projekter, der 
afventer ”den store tur” med karos-
seriarbejde og en meget grundig og 
korrekt restaurering, så de kan ind-
gå i samlingen.

Efter en interessant rundvisning og 
beretning om bilerne og deres hi-
storie, var der kaffe og flotte kager 
i meget hyggelige omgivelser blandt 
bilerne.

Stor tak til Frede Boesenbæk og fa-
milien for en hyggelig og interessant 
aften!
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DVK KlippingeDet er vel svært at finde mere hyggelige omgivelser til kaffebor-
det – og de flotte kager matchede naturligvis de udstillede biler 
– sådan!

Frede Boesenbæk (th) viser gæsterne rundt i det store bilhus.

Tegneseriehelten Superman blev ifølge pålidelig kilde 
skabt i 1934 og udkom for første gang i eget seriema-
gasin i 1939. Nu forlyder det imidlertid, at han er 
ældre end først antaget. 
Som dokumentation har VeteranTidende modtaget 
ovenstående foto af Superman i en alder af 90 år!
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Det var så lige i dag (4. juni -red.) at 
der var musik og veteranbiler på Fre-
dericia havn. Ca. 100 biler og man-
ge flere tilskuere, det var godt at se.

Mange forskellige biler som vi sjæl-
dent ser – rart at der er nogle som 
vil bevare dem.

mvh Povl

Fredericia Havn

DVK Lillebælt
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Tirsdag den 14 maj 2019 starte-
de vi på sæson 26 med Storstrøms 
aftenture. Der var fremmødt 56 bi-
ler samt en enkelt motorcykel, der-
iblandt også en del nye hold, der 
havde lyst til at være en del af fæl-
lesskabet.

Til denne aften viste vejret sig fra 
den solrige side. Med sol fra en næ-
sten skyfri himmel gik starten fra 
Vordingborg Nordhavn for derefter 
at fortsætte over den gamle Stor-
strømsbro til Nordfalster.

På Nordfalster blev vi ledt ud på en 
meget smuk tur, hvor vi kunne få be-
kræftet, hvor frugtbar denne del af 
Falster er. Vi satte derefter kursen 
mod Sakskøbing havn, hvor en lokal 
gruppe holder træf. Dette var ensbe-
tydende med at mange havde fundet 
vej for at beundre de mange prægti-
ge køretøjer. På pladsen kunne der 
købes kaffe mm.

Venlig Hilsen
Jens Pedersen

Langelandsløbet blev afholdt den 1. 
juni og startede hos STM vinduer, 
som beredvilligt lagde lokaler til og 
gav morgenkaffen.

Vi kørte derefter ud på det smuk-
ke Langeland, som viste sig fra sin 
bedste sommerlige side, høj sol og 
masser af smuk udsigt. Turen gik ad 
små snoede veje gennem Frellesvig 
til Spodsbjerg og videre til Lindelse. 
Herfra ad bakkede og snoede veje 
til Rudkøbing. I Rudkøbing gav Brug-
sen mad og drikkelse til deltagerne, 
mens biler og motorcykel blev beun-
dret på parkeringspladsen. Efter en 
times ophold fortsatte turen til Tå-
singe, bl.a. gennem Valdemar Slot, 
til en lille havn på vestsiden.

For første gang var der en Motorcy-
kel med, hvilket var en dejlig oplevel-
se for alle. Dem vil vi gerne have lidt 
flere af ved næste løb. 

Tak til alle jer der deltog, og dermed 
skabte denne dejlig tur. 

Finn Vangsgaard

Storstrøms Aftenture

Langelandsløbet
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Lave registreringsnumre
Det sker regelmæssigt, når vi mod-
tager bestillinger på erklæringer ved-
rørende historiske plader, at bestille-
ren giver udtryk for et ønske om 1-, 
2- eller 3-cifrede numre.

Er det et køretøj fra ”de rigtige” 
adresser og fra før 1920 vil dette 
ønske som hovedregel kunne opfyl-
des, men er køretøjet for eksempel 
en Harley-Davidson motorcykel fra 
1948 eller en Chevrolet fra 1957, 
skal det kunne dokumenteres at kø-
retøjet har haft dette lave nummer 
som første nummer eller senere.

Vi er opmærksomme på, at ord-
ningen tidligere har været forvaltet 
mere liberalt på dette område, og 
det er da også historisk korrekt at 
den omtalte Harley-Davidson kunne 
have haft et 2-cifret nummer som 
første eller senere registreringsnum-
mer, men det er ikke historisk kor-
rekt at alle Harley-Davidson motor-
cykler fra efter anden verdenskrig 
havde 2-cifrede numre!

Der er kun ni 1-cifrede numre i hvert 
bogstav og 89 2-cifrede, så vi er 
nødt til at rationere dem til de tidli-
ge årgange eller de, der kan doku-
mentere at køretøjet har haft det 
lave nummer. Denne praksis er af-
talt med Motorstyrelsen, således at 
den gælder, hvad enten man bestil-

ler historisk nummerplade med eller 
uden erklæring fra Motorhistorisk 
Samråd.

Før centralregisteret førte politiet 
registre i hver politikreds over de 
køretøjer der var hjemmehørende i 
kredsen og justitsministeriet tildel-
te de enkelte kredse nummerseri-
er, som så kunne fordeles yderligere 
på to eller tre motorkontorer i politi-
kredsen. På nettet findes der sider 
hvor man kan se hvilke nummerse-
rier der tildeltes hvilke politikredse 
og registreringsområder. Her kan 
man så se at for eksempel B1 - B99 
var tildelt motorkontoret i Hørsholm, 

Nyt fra MhS

mens f.eks. nabobyen Helsingør 
købstad fik B500 - B599. Det bety-
der, at hvis Teknisk Museum nu vil-
le vælge at indregistrere Hammelbi-
len, så selv om den er meget ældre 
end 1903, hvor man begyndte med 
nummerplader, så ville den ikke få 
B1, for det er et Hørsholmnummer, 
men B500, som er det laveste num-
mer i Helsingør. Så skal man følge 
hovedreglen om at nummeret tilde-
les efter nuværende ejers adresse, 
så vil udfaldet blive som nævnt for 
Hammelbilen. Så ud over den rigti-
ge adresse skal køretøjet være fra 
før 1910 for at få et 1-cifret nummer 
og før 1920 for 2-cifret. 3-cifrede 
nummerserier har jo været i brug fra 
dag 1 i 1903 jævnfør ovenfor, men 
når de første 100 numre var brugt 
(husk man kunne genbruge nummer-
pladen når man fik et nyt køretøj) fik 
nogle af motorkontorerne nye serier 
med 3 cifre, men snart kom de 4-cif-
rede nummerserier. Stærkt afhæn-
gig af hvor i landet det drejer sig 
om, klingede de 3-cifrede numre ud 
i løbet af 1920’erne. De 4-cifrede 
numre levede til gengæld på grund 

Denne Jowett Jupiters første ejer var en stor 
busvognmand i Hørsholm, der formentlig 
havde en vogn allerede med nummeret B 
55. Da han købte denne vogn blev num-
meret flyttet over så det blev dens første 
registreringsnummer. Ved indregisreringen 
med historiske nummerplader kunne ejeren 
dokumentere at den havde haft B 55 som 
første nummer.

Grosserer A.C. Illum fik bil i 1903 og fik nummeret K 5. Dette nummer beholdt han ind-
til 2 bogstavsnumrene i 1958 satte en stopper for det. Således havde hans BMW 503 i 
1950’erne K 5 på en ”vanteplade” der tydeligvis derfor er overført fra et tidligere køretøj.



VeteranTidende · juli 2019 19

af genbrug helt op i 1950’erne. Der 
ses masser af billeder fra tiden i 
1950’erne med 4 cifrede numre, 
selv om nye plader var 5-cifrede og i 
området omkring København 6-cifre-
de i årene efter 1956. 

USA biler og danske nummerplader
Mange importerede US biler har 
problemer med de danske nummer-
plader. For type 5 (1950 – 1958) er 
problemet for så vidt løst, da vi fik 
rettet en fejl i de oprindelige tegnin-
ger, hvor de 4-cifrede type 5 plader 
var anført til at være 34,5 cm, men 
bl.a. en kontrolopmåling på originale 
4-cifrede type 5 plader i magasinet 
på Teknisk Museum og Politimuse-
et viste, at den korrekte størrelse er 
32 cm. Sådan har disse plader væ-
ret produceret de sidste 2-3 år. En 
US nummerplade er 30 cm (12”) så 
en 4-cifret type 5 plade bør kunne 
klemmes ind på nummerpladeplad-
sen.

Type 6 med 2 bogstaver er en anden 
historie. De er alle 40,5 cm brede 
nu og dengang. Der er kun dertil at 
sige, at det kunne man løse den-
gang, så det må man også kunne 
løse nu. Fat i afbildninger af US biler 
fra 1960’erne og se hvordan num-
merpladerne blev monteret. Så det 
fjollet ud? Tja, men så er det jo det 
der er det historisk korrekte. For bi-
ler efter 1966-68, hvor den kvadra-
tiske bagplade kom, kan de være 
løsningen bag på bilen, men ikke for-
an. Dengang tilbød man ikke 2 kva-
dratiske nummerplader og det gør vi 
heller ikke med historiske nummer-
plader.

Motorcykler
Her er begrundelsen også ofte, at 
den mindre nummerplade (1 - 3 cif-
re) passer bedre på et US nummer-
pladebeslag, men hertil er blot at 
sige – at så må man fremstille et 
dansk nummerpladebeslag der kan 
bære den tungere danske nummer-
plade. Både ved 4- og 5-cifret eller 
med 2 bogstaver er nummerpladen 
20 x 23 cm ”kvadratisk”.

Michael Deichmann
Bestyrelsesmedlem, Ansvarlig for hi-
storiske nummerplader
Motorhistorisk Samråd

Tidligere eksporterede køretøjer bør man tjekke for afgift i DMR, da eksporterede biler kan 
være dyrere i afgift, end andre der importeres på almindelige vilkår.

Genimport kan  
måske blive dyrt
For nogle år siden vedtog man en 
meget lille ændring af registrerings-
afgiftsloven. Ændringen betød at 
man indsatte ordet ”mindst” i den 
paragraf der omhandler eksportgodt-
gørelse.

Ændringen betyder at hvis man vil 
genimportere en bil der tidligere 
har været eksporteret ud af lan-
det, og hvor der i den forbindelse 
er udbetalt en forholdsmæssig del 
af registreringsafgiften, så vil den 
nye afgift ved genimport, altid være 
mindst det som blev udbetalt ved 
eksport.

Fra et samfundsmæssigt synspunkt 
kan der være god fornuft i at man 
ikke kan eksportere et køretøj, og 
derpå få en stor sum penge udbe-
talt, for derefter at genimportere den 
samme til en lavere brugtbilsafgift. 
Uvist af hvilken grund har man be-
sluttet at der ikke er nogen eksport-
godtgørelse på køretøjer ældre end 
35 år. Derimod kan det jo sagtens 
tænkes at et køretøj eksporteres 
som nyere bil, for så at blive opkøbt 
i udlandet flere år efter og genimpor-
teret til Danmark som veteranbil.

Bliver eksempelvis en 10 år gam-
mel Mercedes eksporteret, og der 
bliver udbetalt mange hundrede tu-
sinde kroner i eksportgodtgørelse, 
så vil afgiften på præcis den Merce-
des blive mindst den samme, hvis 

den bliver importeret 25 år senere. 
Det vil nok være en sjælden hæn-
delse, men vi har dog set eksempler 
på dette.

Vi har derfor bedt Motorstyrelsen at 
se på hvordan man i DMR (Digita-
le Motor Register) kan få oplyst om 
et veterankøretøj man påtænker at 
købe i udlandet, tidligere har været 
eksporteret fra Danmark. Det er der 
nu adgang til gennem Motorstyrel-
sens database på siden motorregi-
ster.skat.dk

I menupunktet ”Registreringsafgif-
ter”, går man til ”Vis køretøjsvurde-
ringer” og der kan man så indta-
ste det aktuelle stelnummer man 
ønsker undersøgt. Hvis der er et 
resultat, altså at køretøjet har væ-
ret eksporteret fra Danmark, så vil 
man direkte kunne se hvor meget 
der er udbetalt ved eksport og der-
med hvor meget afgiften i givet fald 
mindst vil være ved genimport.

Det mest rimelige vil være, at der 
sker en afskrivning af værdien over 
årene, men sådan er reglerne ikke. 
I dag skal du ved genimport af en 
veteranbil der blev eksporteret før 
veteranalderen, altså betale mindst 
det samme som blev udbetalt ved 
eksporten. Dette er en faldgrube 
man bør være opmærksom på ved 
import af et veterankøretøj.

Johnny B. Rasmussen
Sekretariatsleder
Motorhistorisk Samråd
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Spændende træf, aldrig prøvet før
Ved sidste års Classic Race i År-
hus, havde Dansk Datsun Klub en 
mindre, samlet stand med fire flotte 
repræsentanter for mærket. Andet 
sted i Mindeparken holdt en Mazda 
818 coupé og et tredje sted holdt 
en Mazda RX 7.

I løbet af dagen var der kontakt med 
Tommy Hansen, ejer af Mazda 818, 
som manglede nogle ligesindede i 
forhold til de større stande med en-
gelske og tyske veteraner. Under 
snakken opstod ideen til en fælles 
stand, udelukkende med japanske 
veteraner, som af gode grunde sta-
dig ville være fåtallige på grund af 
de forholdsvis få år, hvor mærkerne 
har været forhandlet i Danmark. 

Nye regler for tilmeldelse til  
Classic Race – Århus
Tiden oprandt, hvor tilmelding kunne 
være aktuel, desværre havde arran-
gørerne ændret på deltager betingel-

Japanere i Århus

serne, hvorfor det ikke kunne være 
muligt at udstille japanske veteran-
biler på en fælles stand. Derfor en 
hurtig dispensations-ansøgning om 
deltagelse til Nina Hansen, Classic 
Race. Den blev hurtigt imødekom-
met. Kravet passede fint til vores 
ide, standen skulle indeholde alle 
fire kendte mærker og gerne flest 
mulige forskellige modeller.

Derfor kontakter ud til flere forskelli-
ge veterankendere og efter få ugers 
søgning bestod udstillingen af fire 
Mazda, tre Toyota, to Honda + en 
Honda knallert, samt fem Datsun 
biler. Desværre måtte Honda og en 
enkelt Toyota, i sidste øjeblik melde 
afbud, på grund af uforudsete pro-
blemer, herunder en sprængt top-
pakning, som ikke var at skaffe. 

Spændende dag og mange besø-
gende på standen
Den 18. maj oprandt og ”Japa-
ner-udstillerene” blev lukket ind i 

Mindeparken tidligt om morgenen, 
hvor stand med pavillon, mærkeflag, 
bannere og det japanske flag blev 
hejst på flagstænger til markering af 
standen. Derefter var der fælles kaf-
febord for udstillerne, hvor snakken 
gik livligt og der blev udvekslet flere 
gode historier og erfaringer.

Standen var velplaceret ved indgan-
gen til Mindeparken og blev besøgt 
af rigtig mange publikummere, som 
fik en glædelig overraskelse: At se 
biler, som de troede var helt ”uddø-
de”, men som her fremstod som de 
huskede bilerne, eller selv havde 
ejet bilerne eller deres familier og 
venner.

Dagen var stor succes for ”japa-
ner-udstillerne”, hvor der for før-
ste gang var lejlighed til hyggesnak, 
sparke lidt dæk og beundre andre 
japanske mærker, samt måske ska-
be mulighed for nye fælles aktivite-
ter og helt sikkert deltagelse i næ-
ste års Classic Race i Århus.

Tekst og foto: Bent Nielsen
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Selv om vi på redaktionen ikke helt kan forstå, at to store arrange-
menter skal foregå samtidigt, så er vi naturligvis på pletten, hvor 
tingene sker. 

Timewinder er bestemt også et sted hvor der er bevægelse. Alt 
hvad der kan flytte sig var til stede: Dampmaskiner, traktorer, biler, 
lastbiler, motorcykler, knallerter, fly, dampskib – hvortil man blev kørt 
i en engelsk dobbeltdækkerbus. Også stampemaskiner blev vist. 
Det gjorde alskens dampmaskiner også. Og der var røg og damp, 
ikke mindst når dampmaskinerne kørte forbi Kaffedamernes Salon i 
50’er stil, hvor dunsten blandede sig med kaffebønnerne. 

Udstillerne har tydeligvis ladet sig inspirere af Goodwood Revival -– 
hvilket jo er helt fint. Arrangementet holdes jo også på et gods. 

Mange scener med underholdning og en interimistisk “racerba-
ne” var også med til at skabe den gode stemning. Bilerne var også 
mangfoldige som billederne her viser.

TimeWinder
Tekst og foto: Erich Karlsholt
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Normalt kan man jo sagtens nå at køre til begge pinsens stortræf 
i det nordsjællandske; det er jo tre hele dage. Men som nogen sik-
kert ved, så er jeg jo dybt involveret i Krybebaands-Societetet – og 
vi havde besluttet at det skulle være “fuld pakke” i år; dvs. to store 
telte, ægte tæpper, møbler og udstillingsmateriale m.m. – og så er 
det bare ikke muligt at “flytte” i løbet af en weekend, selvom den er 
lang. Det blev Græsted denne gang. Vi nød vor lejr og skålede med 
vennerne i anledning af Citroëns 100 år...

Vejret var i den grad med os – ikke en dråbe regn. Og et super vel-
lykket og meget velbesøgt Græsted-træf, med masser at se på, ikke 
mindst når det gælder biler! Men selvfølgelig også de sædvanlige 
aktivteter og attraktioner, røg og damp og mærkelige maskiner!

Som noget nyt var der bakkeløb i samarbejde med Historisk Motor-
sport, afviklet på småvejene i nærheden. Bilerne fik vi selvfølgelig 
også ind på træffet – og kørerne var yderst tilfredse med det hele.

Græsted Veterantræf
Tekst og foto: Jens Møller Nicolaisen
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Travbanen
Et par hurtige fotos fra en herlig søndag 
den 2. juni til Motor Classic dag på 
Charlottenlund travbane. Der kommer 
flere og flere køretøjer hvert år – snart 
når vi sikkert hele banen rundt. Og 
“udvalget” er stort – alt fra væltepeter 
til Ferrari.

-jmn
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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

Hverdagsbiler...
De mest almindelige hverdagsbiler og især nyttekøretøjer har haft en elendig overlevelsesevne, hvis man sammen-
ligner med sportsvogne og dyre, eksklusive biler. Mange af bilerne her er sjældne, men var engang almindelige, 
selvom ikke alle var det her i landet. Billederne er taget ved forårets Swapmeet i Andelsbyen Nyvang, Holbæk.

Ny særudstilling
27. oktober 2019 – 15. marts 2020
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Automobilforretningen ICI A/S  
                            – ISIS Motor A/S

Blandt de kloge modne herrer, der 
som regel befinder sig i DVK Næ-
rum, når der er biblioteksdage om 
tirsdagen, møder man jævnligt 
Steen Worziger. Ofte er han i gang 
med at undersøge ét eller andet i 
de mange arkivalier. Andre gange 
fortæller han historier om sin far, 
Børge Worziger Christensen, man-
den bag Automobilforretningen ICI 
– senere ISIS Motor – en meget 
spændende virksomhed med mange 
aktiviteter, ikke mindst som dansk 
generalagent for Saab i en årræk-
ke, med bl.a. samleproduktion i 
Glostrup. Denne artikel er blevet 
til gennem mange hyggelige timers 
snak med Steen, som også har stil-
let en helt utrolig guldgrube af fo-
tos og andre arkivalier til rådighed. 
Det kan vi ikke takke nok for! Uden 
alt det fantastiske materiale, som 

Steen har passet godt på i mange 
år, ville det ikke have været muligt 
at fortælle dette interessante styk-
ke af dansk motorhistorie. 

Denne første del af artiklen handler 
om den brogede tid fra begyndelsen 
i 1939, fra krigen og de svære ef-
terkrigsår, til generalagenturet for 
Saab, bl.a. med fokus på fabrikken i 
Glostrup, hvor næsten 10.000 biler 
blev samlet.

1
2

3

4

5

6

7

8

Del 1: 1939-63

Af Jens Møller Nicolaisen

Luftfoto 1963
ICIs hovedkvarter på Indstrivej 7 i Glostrup 
set fra sydvest.

1+2: de to store haller på hver ca. 1000m2 
blev opført én ad gangen i perioden 1951-
52. Kun den ene hal blev brugt til samlepro-
duktionen af Saab-biler 1958-63.

3: Administrations- og lagerbygning, opført 
1954 og senere udvidet med den vestlige 
ende.

4: Ny bygning til administration, kantine og 
andre medarbejderfaciliteter, færdig 1961.

5: Værkstedbygning, også fra 1961, med 
bl.a. malekabine med ovn, rum til under-
vognsbehandling samt en høj 1. sal med 
reservedelslager til landbrugs- og industri-
køretøjer. Senere brugt til Triumph-lager. 
Beskyttelsesrum i kælderen.

6: Her boede datterselskabet Dansk Auto 
Import (Triumph) fra 1962.

7: Jernbanespor

8. Bassin til kommunalt afvandingsanlæg.

Her i 2019 står alle bygninger stadig uden 
videre ændringer, kun jernbanesporene (og 
de mange Saab’er) er væk.
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Foto ca. 1953. Ejendommen på hjørnet af 
Godthåbsvej og Drosselvej, Frederiksberg. 
Fra venstre ses BWCs kone Rigmor og bør-
nene Steen, Henrik og Ulrik.

Der hentes brænde i skoven

Glentevej

Børge Worziger Christensen
Børge Worziger Christensen var født 
i 1912, og det vil nok føre for vidt 
at beskrive hans spændende livs-
historie og personlige egneskaber 
her. Han var et usædvanligt alsi-
digt menneske med mange interes-
ser og aktiviteter igennem sit korte 
liv – han døde af cancer i 1967, kun 
55 år gammel. Men alle beretninger 
vidner om at han i den grad levede 
livet, og nød det med indsigt, energi 
og initiativ. Mange fritidsinteresser 
gav kontakter og forbindelser, som 
også kom ham til nytte i det profes-
sionelle liv. Blandt andet kan næv-
nes hans evner som skytte, hvor 
han som aktiv modstandmand under 
krigen var med til at starte skyttefor-
eningsbataillonen, vandt Danmarks-
mesterskaber og deltog i olympia-
den i 1948. At han både var en 
kreativ og afholdt virksomhedsska-
ber og -leder og et muntert og kær-
ligt familiemenneske er man ikke i 
tvivl om, når Steen fortæller. 

Begyndelsen
Worziger startede sit aktieselskab, 
Automobilforretningen ICI, den 2. 
januar 1939. På det tidspunkt var 
han ansat i Teknisk Forvaltning i Kø-
benhavns Kommune. ICI – navnet er 
slet og ret det franske ord for “her” 
– blev etableret med en aktiekapital 
på 10.000 kr. og havde til huse i et 
lejet garageanlæg på Nordre Fasan-
vej, hvor der blev handlet med brug-
te biler. 

Det var et noget uheldigt tidspunkt, 
for i løbet af efteråret kom de dårli-

ge tider med kørselsrestriktioner og 
benzinrationering, som fik bilhande-
len til at gå i stå – og så kom krigen.

Som alle andre måtte man se sig 
om efter alternative omsætningmu-
ligheder. Det lykkedes at få en god 
forretning som producent af gene-
ratorbrænde. På Glentevej arbejde-
de 20-30 ansatte med store hugge-
maskiner og firmaet fik et par store 
kunder – bl.a. havde man en aftale 
med Københavns Amts Brændsels-
udvalg om oparbejdelse og fordeling 
af alt optændingsbrænde, der blev 
tildelt amtet. En anden og meget 
typisk krigsproduktion var små gas-
ovne, der blev fremstillet af gamle 
stykker gasledning, og som kunne 
strække de sparsomme gasrationer 
i private hjem.

Firmaets kontor flyttede til Godt-
håbsvej 116 i BWCs private lejlig-
hed, hvor kontorrummet samtidig var 
barneværelse. Den ansatte kontor-  
dame måtte fordele tiden ligeligt 
mellem kontorjobbet og som barne-
plejerske.

Arbejdsbyrden i firmaet voksede og 
i slutningen 1944 forlod BWC job-
bet på Kbhs rådhus. Ejendommen 
på hjørnet af Drosselvej/Godthåbs-
vej blev købt; nu havde firmaet for 
første gang sin egen ejendom, som 
blev indrettet med kontorer i kælder 
og stueetage og privatbolig på før-
stesalen.

Efterkrigsårene
Da bilerne igen kom på vejene efter 
krigen vendte ICI tilbage til autobran-
chen med et reparationsværksted 
på Frederikssundsvej. I begyndelsen 
under åben himmel (!), men i okto-
ber 1946 blev et nyt værksted på 
150 m2 opført og taget i brug. Byg-
ningen var lavet som en bindings-
værkskontruktion af træ fra et gam-
melt brændeskur – ikke atypisk for 
tidens mangel på alt (byggemateri-
aler). 

Foruden reparationsværkstedet fik 
ICI underforhandling af Hillmann-bi-
ler, men salget har nok ikke været 
det store. BWC så sig om efter per-
sonvognsagenturer, men i de første 
efterkrigsår blev statens restriktio-
ner på bilimport løbende skærpet. 
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Handel med nye personbiler gik reelt 
i stå før det kom i gang. Til gengæld 
var der helt andre muligheder inden-
for forskellige specialkøretøjer. 

I 1947 lykkedes det at få importen 
af det amerikanske mærke FWD – 
Four Wheel Drive Auto Company – 
som lavede svære lastvogne, maski-
ner og militærkøretøjer. Den danske 
hær havde overtaget en del biler fra 
de allieredes overskudslagre, og ICI 
overtog derfor reparation og vedli-
geholdelse af dem – en aftale, der 

efterhånden også kom til at omfatte 
andre af militærets vogne.

Også indenfor landbruget var der i 
efterkrigsårene en stærkt stigen-
de mekanisering, og dermed store 
behov for køretøjer og maskiner. ICI 
satte en landbrugsvogn af egen kon-
struktion, ”Danmarks Traileren”, i 
produktion i England, som nåede at 
blive solgt i ca. 2600 stk. inden den 
hjemlige konkurrence blev så stor at 
importen ikke kunne betale sig.

Det var under en nødlanding på Goose Bay militærbase, New Foundland, at BWC for første 
gang så de store sneslynger af fabrikat FWD. Han må have handlet hurtigt, for han kom hjem 
med et agentur. Denne blev leveret til Holbæk Amts Vejvæsen i 1947. 16 stk. af samme 
type blev senere leveret til Kastrup Lufthavn. Det er BWC, der går ved siden af maskinen.

I de tidlige efterkrigsår var Børge Worziger Christensen med i en kommission, national 
arbejdsgruppe eller lignende, der skulle hjælpe bl.a. Danmark med at tage stilling til en 
eventuel overtagelse af efterladte militærkøretøjer over hele Europa. Måske er det i den 
anledning at han var på besøg i Frankrig – der står FWD (Four Wheel Drive) på bygningen. 
BWC var godt kørende – den store Nash Ambassador havde han formentlig købt under én af 
sine USA-rejser, og den kom til Danmark i kasser og blev samlet i værkstedet på Frederiks-
sundsvej. Den er af årgang 1949-51 med det såkaldte Airflyte karrosseri i en lidt ualmindelig 
to-dørs udgave. Familien beholdt den til 1955.

I 1948 fik ICI agentur for de engel-
ske Albion lastbiler og busser. I Tysk-
land blev der arbejdet på at få en bil-
produktion i gang hos Adler – ICI fik 
faktisk agentur, men bilproduktionen 
kom aldrig i gang. Adler havde dog 
en mindre produktion af motorcykler 
1949-57 og det vides at et lille antal 
blev solgt herhjemme. 

I 1949 skete der noget, som fik af-
gørende betydning for ICI og de føl-
gende års store vækst. I hård kon-
kurrence med andre lykkedes det at 
opnå agenturet på de amerikanske 
Allis-Chalmers landbrugsmaskiner. I 
de første måneder importeredes og 
solgtes dog kun 5 stk., hvilket skyld-
tes de generelle importvanskelig-
heder fra USA. Men Allis-Chalmers 
åbnede en stor fabrik i England, og 
så kom der skred i importen – i de 
følgende år solgte ICI over 10.000 
landbrugstraktorer samt mange for-
skellige industri- og entreprenørma-
skiner, der fandtes i Allis-Chalmers 
program.

I 1950 blev det besluttet at Civilfor-
svaret skulle motoriseres. Takket 
være forbindelserne i England kun-
ne ICI præsentere et fuldt færdigt 
tilbud og fik en ordre, der løb op på 
ca. 80% af den samlede vognpark – 
dette var den første store, samlede 
ordre. Med i den historie var en kon-
trakt om klargøring, reparation og 
vedligeholdelse, og i forvejen havde 
man store ordrer på klargøring af bi-
ler for Hærens Tekniske Korps. 

ICI flytter til Glostrup
Nu var der hårdt brug for plads! Løs-
ningen blev en stor byggegrund på 
Industrivej i Glostrup, hvor der blev 
opført to store haller – den første 
stod færdig i 1951, den anden et 
par år senere. Og der var gang i bu-
tikken. Blandt andet blev der leveret 
store FWD-sneryddere til Kastrup 
Lufthavn og senere til samtlige mili-
tære lufthavne. Også indenfor land-
brugssektoren var der fart på, ikke 
kun med traktorer, men også store 
mejetærskere og andet maskineri. 
Også ICIs administration blev flyttet 
til Glostrup – en stor bygning til kon-
tor og reservedelslager stod klar i 
1954.
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Glostrup i 50’erne
Allis-Chalmers traktorer og andre landbrugsmaskiner, 
entreprenør- og industrimaskiner og militærkøretøjer. De 
mange Diamond Wreckers ved vi ikke meget om – måske 
en del af et militært hjælpeprogram, hvor de blev klargjort 
hos ICI.

Billedet med de mange traktorer må være taget i 1958 
eller senere – for der holder jo en Saab 93B.
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Scrapere
De første etaper af Danmarks første motor-
vej, fra Hørsholm ind til Kgs. Lyngby stod 
færdig i 1956. ICI leverede maskinerne 
til entreprenørfirmaet Nybyg, der stod for 
jordarbejdet. Foruden en bulldozer var der 3 
stk. af de såkaldte scrapere, Allis Chalmers 
model 360. De enorme maskiner kunne 
skrælle jord af, så man fik en plan flade. Mo-
delnavnet 360 henviser til kapaciteten: 36 
kubik-yards, svarende til 27 kubikmeter, i et 
langt “skrab”! På billederne ses den yderst 
spektakulære kortege på vej fra Kildegårds 
Plads, hvor der dengang var rundkørsel, op 
til Hørsholm, hvor arbejdet startede.

Senere fik Nybyg flere scrapere, en lidt min-
dre model 260, der blev anvendt da man i 
60’erne byggede sydmotorvejen mod Rødby. 
Det er den model, der ses på farvebilledet – 
fotograferet hos ICI i Glostrup.

Kildegårds Plads – i rundkørslen med et fint edderkoppespind 
bestående af trolleybussernes køreledninger.



VeteranTidende · juli 2019 33

Hørsholm
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Saab
Saabs historie i Danmark begynder 
i 1950 – læs Jens Ørvads fine arti-
kel om de første år i VeteranTiden-
de nr. 431 fra 2012 (bladet kan fin-
des på DVKs hjemmeside). Her skal 
det blot hurtigt nævnes, at Danmark 
blev Saabs første eksportmarked, 
med Nordisk Diesel som importør, 
efterfulgt af firmaet Leon Jørgensen 
på Østerbro i København. Frem til 
slutningen af 1957, hvor samarbej-
det mellem Saab og LJ ophørte, var 
der ialt kun solgt omkring 160 biler.

Automobilforretningen ICI A/S var ef-
terhånden blevet et stort foretagen-
de, og det danske marked for per-
sonbiler var, ikke mindst på grund af 
dollarpræmieringen, kommet i stærk 

fremgang. I alle årene havde handel 
med personbiler ulmet i Børge Wor-
ziger Christensens underbevidsthed, 
og nu så han sig for alvor omkring 
efter en importmulighed, der var eg-
net til danske forhold.

Ifølge flere kilder havde BWC alle-
rede ved begyndelsen i 1950 hen-
vendt sig til Saab, hvor han havde 
fået afslag på et agentur – hos Saab 
har de formentlig noteret sig, at ICI 
havde mere med landbrugsmaskiner 
end med biler at gøre. Desuden var 
der adskillige (ifølge kilder omkring 
30) andre danske firmaer, som vi-
ste interesse for det nye bilmærke – 
men som nævnt var det Nordisk Die-
sel, der løb af med agenturet.

Det er sandsynligt, at Børge Worziger 
Christensen i de følgende år holdt 
jævnlig kontakt med Saab, i håb om 
at få agenturet. Da det i sommeren 
1957 omsider var ledigt, har det sik-
kert også været på BWCs initiativ, 
at der kom forhandlinger i gang – og 
denne gang lykkedes det. 

ICI var en virksomhed med stort po-
tentiale og faciliteterne i orden. Der-
til kommer, at Worziger og ICI havde 
nære forbindelser og samarbejde 
med myndighederne og Forsvaret. 
Saab var som bekendt ikke kun pro-
ducent af biler, og med den afta-
le der blev indgået i sensommeren 
1957 fik ICI Saab generalagentur 
inclusive fly! Her koncentrerer vi os 
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om biler, men med til historien hører, 
at ICI, som generalagent for Saab, 
kom til at spille en vigtig rolle ved le-
verancerne af Draken-fly til Det Dan-
ske Luftvåben. 

De første 10
ICIs generalagentur var en realitet 
den 1. oktober 1957. De første 10 
biler blev hentet hos Saab i Trollhät-
tan og kørt på egne hjul til Glostrup, 
hvor de ankom samme dag. Direktør 
Børge Worziger Christensen kørte 
selv én af bilerne. Ingen har været i 
tvivl om at dette var begyndelsen til 
noget stort – en ny æra var begyndt 
for ICI.

Salgorganisation og PR
Alle midler blev fra starten sat ind 
for hurtigt at få en effektiv salgsor-
ganisation og et effektivt forhand-
lernet. Der blev afholdt adskillige 
arrangementer, både internt og for 
pressen. Billederne her er fra et 
storstilet arrangement på Ambassa-
deur i Paladshotellet, med presse-
konference og fin middag. Vi kender 
ikke datoen, men bilerne kan godt 
tænkes at være de samme, men vi 
er nok noget før årsskiftet 1957/58.

Der var mange lignende arrange-
menter, både i forbindelse med ICIs 
start med Saab og i forbindelse med 
produktionen på samlefabrikken i 
Glostrup.

På modstående side ses de 10 første Saab 
93 på vej fra Trollhättan, den 1. oktober 
1957: Et pitstop i Sverige, ombord på 
færgen fra Hälsingborg, samt ved festlig 
ankomst i Glostrup.

Billederne her er fra arrangementet på Am-
bassadeur. Øverst til venstre og på det store 
foto er det BWC, der sikkert fortæller om 
bilerne og den nye import. På det lille billede 
øverst i midten taler én af ping’erne, nemlig 
Svante Holm, der var vicedirektør hos Saab.

Ved middagsbordet (bag kandelaberen) ses 
bl.a. Rolf Mellde, chef for Saabs tävlingsaf-
deling, Rigmor Worziger Christensen, Arne 
Rydberg, eksportchef hos Saab i Trollhättan 
og BWC. Billedet er muligvis taget ved en 
lidt senere lejlighed, men vidner i hvert fald 
om at de gode og nære relationer mellem 
Saab og ICI var der allerede fra begyndelsen.

Måske er det ikke blot tidens mode, når 
den unge Sensuella optræder i “stewardes-
se-look” – Saab var jo også flyproducent!
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Motorsport
Noget der også gav genklang, var 
Saabs særdeles gode resultater i 
motorsporten både herhjemme og 
internationalt. Det kunne i høj grad 
bruges i markedsøringen, hvor ICI 
bl.a. meget tidligt i 1958 stod for et 
større pressearrangement på Ros-
kilde Ring. Her stod et antal Saab 
93B til rådighed for specielt indbud-
te – og Saabs fabrikskører Rolf Mell-
de præsterede kørsel i topklasse, 
da han med en gennemsnitsfart på 
95 km/t slog Julius Voigt-Nielsens 

rekord i 1300cc-klassen med to se-
kunder. En flot start!

I samme klasse kørtes i juni Copen-
hagen Cup på RR. Otte af de 20 
startende biler var Saab 93B og før-
stepladsen gik til ingen ringere end 
Erik Carlsson, Saabs fabrikskører, 
der allerede var internationalt kendt. 
– Saab tog desuden 2.- og 4.-plad-
sen. 

ICI havde også sin egen “fabrikskø-
rer”, nemlig Robert Fischer, der dog 
havde en knapt så heldig dag med 

en tur rundt på taget; bilen, som for-
mentlig var udlånt af Saab i Trollhät-
tan var totalt ødelagt, men Fischer 
have det fint – efter lige at have sun-
det sig med en smøg. 

Robert Fischer var chef for ICIs af-
deling for industrimaskiner og havde 
i øvrigt en fin karriere i motorsport, 
formentlig godt hjulpet af ICI. Sene-
re på året vandt han sit første DM i 
sin private indregistrerede bil, og fle-
re fine resultater fulgte i de følgen-
de år.

Den danske samleproduktion var endnu ikke 
kommet i gang, da ICI afholdt demonstra-
tionsdag på Roskilde Ring. Rolf Mellde var 
både chef for Saab-fabrikkens “Tävlings-    
afdeling” og aktiv fabrikskører, og viste 
yderst spektakulær kørsel på dagen! På det 
lille billede herover ses han i samtale med 
ICIs salgschef Sven Melchiorsen.
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Her er vi til Copenhagen Cup på Roskilde Ring, den 1. juni 1958. Forrest i feltet er det Erik 
Carlsson, der vandt i klassen for de små standardvogne. Han var allerede berømt med til-
navnet “Carlsson på taket”, men som det ses til venstre, var det Robert Fischer der stod for 
den øvelse på dagen. Nedenfor ses Fischer ved en senere lejlighed på RR i sin privatbil.
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Nu vi har dem, må vi også lige vise de fine billeder af Robert Fischer og hans bil. Den bil der 
omtales som hans privatvogn har nu nok tilhørt ICI, og motoren var den hurtigste Saabs 
tävlingsafdeling i Trollhättan kunne levere.

Fischer deltog bl.a. i Tulipan-rallyet i 1958 (med Ole Boe Olsen) samt i Rally Monte Carlo 
året efter med Knud Reidl som observatør. I begge tilfælde vist uden de store resultater.

Det store foto er taget i Glostrup; bemærk SAAB-93 reklamen med Draken-flyet.

Robert Fischer med en Saab 94 Sonett – én 
af kun 6 producerede. Steen W. husker at 
den var blå. Mon ikke at det er samme bil, 
der ses i VT 513/marts, side 44? Billedet er 
tydeligvis fra arrangementet i Ambassadeur 
–hvilket måske siger noget om den støtte 
ICI fra starten fik fra Saab i Trollhättan.



VeteranTidende · juli 2019 39

Forum-udstillingen 1958
ICI var naturligvis med. Vi har tidligere vist det lille billede tv. og slået fast at det er Knud 
Lundberg og hans senere kone Hanne – her ser vi årsagen til begejstringen: Saaben var 
udstyret med sovebeslag! Både Lundberg og BWC deltog i olympiaden i 1948.

Saab’er til USA
Under et flådebesøg anført af kommandoskibet US Northhampton ved Langelinie lå der også 
et Hangarskib, USS Lake Champlain, på reden. Jagerpiloter herfra købte ind i København:  
Saab 93 og Folkevogne. Bilerne blev lastet på pramme og sejlet ud på den anden side af 
Middelgrunden, hvor de så blev hejset ombord på USS Lake Champlain.
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Indenfor murene
Et sjældent indblik på fabrikken hos Saab 
i Trollhättan. Ansatte fra ICI, forhandlere 
samt nogle få repræsentanter for den danske 
motorpresse er på virksomhedsbesøg – året 
er 1958, måske 1959.

Bemærk den store presse, svejsejigs, krum-
tapper, differentialehuse m.m.
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Øverst: Bil nr. 1000 er ved at være klar, og 
får spændt hjulbolte og justeret lygter. 

De små rigs, til at trække bilerne rundt 
med, indtil de fik egne hjul på, er fra Saabs 
Tävlingsafdeling, men inspirerede til dem der 
blev brugt i Glostrup.

I begyndelsen hentede man hele bi-
ler i Sverige, hvilket en tidligere med-
arbejder har fortalt om. For at spare 
penge kørte man med en stor Buick 
fem chauffører op til Trollhättan, 
som så kørte hver sin Saab hjem 
til Glostrup. Omkring 90 biler skal 
være hentet på den måde. 

Men uanset dét, så var planerne for 
en dansk samleproduktion der fra 
starten, som et led i en større ma-
sterplan, lagt af ICI og Saab i fælles-
skab.

Det var flere årsager til at det kunne 
betale sig at samle bilerne i Dan-
mark. Vigtigst var at toldsatserne 
dengang var 12% på biler mod ca. 
2,5% for monteringssættene. Dertil 
kom at det danske lønniveau var la-
vere end det svenske.

Dertil kommer, at Saab havde rige-
lig produktionskapacitet til eksport. 
Med den besparelse, der lå i en 
dansk samleproduktion, kunne man 
sænke prisen på en Saab 93, så 

Dansk samlefabrik
den kom ned i nærheden af en Fol-
kevogns (hvilket der af gode grunde 
blev skelet alvorligt til). Alt dét havde 
naturligvis ikke kunnet lade sig gøre 
med den tidligere importør, Leon Jør-
gensen, der havde været nødt til at 
sælge til en højere pris og af den 
grund aldrig fik mere end hvad man 
kan kalde et nichessalg med Saab. 
Et led i Saab/ICI samarbejdsplanen 
var også en relativt lav avance, både 
for Saab og ICI, på de nye biler. Det 
handlede om hurtigt at få et stort 
antal enheder ud på vejene, for også 
at skabe et eftermarked, med salg 
af reservedele og reparation. Helt 
sikkert et godt strategisk valg, for 
indtjeningen kom jo, bare lidt senere 
i kraft af stordriften.

Allerede i december 1957 kom en 
Saab 93 til Danmark, hvor den blev 
helt adskilt for at toldmyndighederne 
kunne være med til at afgøre hvor-
dan de enkelte komponenter skulle 
indgå i monteringssættene fra Sve-
rige.
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I februar 1958 kom de første mon-
teringssæt fra Sverige. Der var tale 
om dét man kalde SKD = Semi 
Knocked Down, hvor karrosserier-
ne leveredes færdigmalede og blev 
transporteret med jernbane til Glo-
strup*. De øvrige dele blev sendt på 
lastbiler og bestod i princippet af to 
typer sæt: A-sæt med døre, skær-
me og motorhjelm samt B-sæt med 
motorer, gearkasser og andre meka-
niske dele. Stort set alt blev leveret 
fra Sverige, med undtagelse af bat-
terier og dæk – fra 1960 var sidst-
nævnte af det franske fabrikat Klé-
ber som ICI fik import af, i øvrigt i en 
lidt større dimension end man brug-
te på bilerne i Sverige. Naturligvis 
blev alle biler, dansksamlede eller 
ej, forsynet med sideblinklys, fabri-
kat Ermax. 

Stigende produktion
I begyndelsen foregik den danske 
samleproces under ret primitive for-
hold, hvor karrosserierne blev sat på 
små rullevogne og flyttet rundt indtil 
de kunne stå på egne hjul. Men ef-
terhånden kom tingene i system på 
en egentlig samlelinie med 12 stati-

oner, der ifølge en artikel i Saab-Ve-
teranerna (se kildeangivelsen) nå-
ede op på 15 biler om dagen og 
beskæftigede op til 21 medarbejde-
re. Her skal man selvfølgelig huske, 
at der var tale om en temmelig en-
kel samleproces – hver bil har kun 
taget mellem 10 og 15 arbejdstimer.

Som det ses på siderne her, har vi 
kun enkelte billeder der viser pro-
duktionen som fandt sted i den ene 
af ICIs to lange haller – de billeder 
vi har er fra mærkedage i produktio-
nen eller taget ved forskellige arran-

*Note: Modsat CKD = Completely Knoked 
Down, hvor alle dele leveres i løs vægt og 
f.eks. karrosserierne svejses sammen i 
processen.

Kilde: leverance-
bøgerne hos Saab  
i Trollhättan  
/Gösta Wik.

gementer og besøg. Når vi kigger på 
billederne af bilerne med de runde 
tal, er det ikke nødvendigvis antallet 
af dansksamlede biler, men sikkert 
de totale tal af Saab som blev im-
porteret af ICI. Der var bl.a. i 1958 
et længere ophold i samleprodukti-
onen, og så vidt vides blev der gen-
nem hele perioden frem til den dan-
ske samleproduktion ophørte i 1963 
også importeret færdige biler fra 
Trollhättan. Blandt andet blev stati-
oncar-udgaven Saab 95 aldrig sam-
let i Glostrup.

Hos ICI var man god til at markere mærke-
dage og i det hele taget feste, når der var 
lejlighed til det – hvilket der ofte var.

Her er nogle billeder mere af bil nr. 1000; 
tallet er sikkert ICI-importeret nr. 1000 
inklusive de færdige biler fra Sverige. Bilen 
er en 93F, med fronthængslede døre.

På billedet til venstre er der fuld gang i 
arbejdet med at montere endnu en 93’er og 
i stativet hænger en motorhjelm, tilsynela-
dende til samme bil.

 Saab 93 Saab 96 Ialt 

1957: 1  1
1958: 140  140
1959: 740  740
1960: 450 1.460 1.910 
1961:  2.748 2.748 
1962:  2.841 2.841 
1963:  1.250 1.250

Ialt: 1.331 8.299 9.630

Tallene for biler indført færdige fra Sverige er ikke 
medtaget i oversigten. På flere tidspunkter blev der 
sendt dansksamlede biler tilbage til det svenske 
marked samt nogle få til Finland.

ICIs samleproduktion i Glostrup
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Med nummer 2500 er vi inde i 1960, og bilen er en Saab 
96. Der er pyntet fint og bag bilen er reolen med sæder 
dækket med bastmåtter og plakater. Men læg mærke til 
alle dørene i reolen bagved den anden bil. Man kan se at 
nu er der fart på!

På den hvide bil nedenfor står der nummer 5000 hen 
over forruden, og billedet må være taget allerede året 
efter – i 1961. Mon ikke det er alle samlefabikkens 
medarbejdere, der sammen med ledelsen er fotograferet 
i dagens anledning...
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Gennembrud for Saab i Danmark
Med introduktionen af Saab 96 i 
1960 fik Saab det egentlig gennem-
brud i Danmark, med en markeds-
andel på 3,2% og mere end 2503 
leverede biler inklusive de 1910 
dansksamlede. Successen fortsat-
te i de følgende år, med over 3000 
solgte Saab, heraf 163 af den nye 
model 95 stationcar i 1961 – og 
igen i 1962 slog man rekorden, med 
ialt 3.776 biler leveret til Danmark, 
som nu var Saabs største eksport-
marked. I 1963 kom der til gengæld 
en nedgang i bilsalget i Danmark, 
men Saab var blevet en særde-
les populær bil, som trods alt holdt 
sig på top 10 i mange år fremover. 
Nævnes skal det også, at Danmark 
i mange år var Saabs vigtigste eks-

portmarked – og at Danmark indta-
ger en flot andenplads efter USA, 
når det gælder den samlede eksport 
i hele Saab-mærkets levetid. Kun 
nogle få hundrede biler adskiller det 
totale salg.

1963: Slut med samleproduktionen
Nedgangen i salget i 1963 betød at 
der “kun” blev samlet 1.250 biler 
hos ICI. Med EFTA-samarbejdet blev 
tolden mellem Danmark og Sverige 
gradvist aftrappet, og samtidig var 
lønniveauet i Danmark begyndt at 
ligne det svenske. Dermed var for-
delene ved den danske samlepro-
duktion væk – og i slutningen af året 
besluttedes det at nedlægge den. 
De sidste monteringssæt var leve-

ret fra Trollhättan i juni. I modsæt-
ning til Danmark var bilsalget i kraf-
tig stigning i Sverige og da ICI havde 
en del færdigsamlede biler på lager, 
blev knapt 1000 stk. sendt tilbage; 
de fleste blev solgt hos forhandlere 
i Skåne.

Hvis man ser bort fra Saabs produk-
tion i Finland, blev ICIs samlevirk-
somhed den næststørste uden for 
Sverige, kun overgået af CKD-pro-
duktionen i Belgien, som fandt sted 
senere – i 1973-1978 og som i øv-
rigt var procentuelt lavere hvis man 
sammenholder den med Saabs to-
tale produktion i perioden. De knapt 
10.000 var et ganske anseeligt tal, 
men selv efter 1963 var fordelene 
ved at have haft en samlefarik i Dan-
mark til at få øje på: Folk havde stor 
tillid til ICI, der jo både repræsente-
rede sig med montering og salg – 
det var i høj grad ICI, der grundlagde 
Saabs stærke position på det dan-
ske bilmarked.

Det magiske tal – 10.000 Saab personbiler 
importeret af ICI – nåede man i 1962. ICIs 
overværkfører Åkerman giver blomster til 
direktøren.

ICIs agenturer 1963/64

ALLIS CHALMERS - landbrugs og 
entrprenørmaskiner
BOMBARDIER - bæltekøretøjer og 
snescootere
BRAUD - mejetærskere
KLÉBER COLOMBES - dæk og  
flyudstyr
F.W.D. - svære lastbiler og  
specialkøretøjer
HARNISCHFEGER - mobilkraner og 
gravemaskiner
HUGHES TOOL CO. - helikoptere
HYDROCON - crane-trucks
MENGELE - gravemaskiner og  
landbrugsredskaber
NAPCO - reservedele til  
militærkøretøjer
SAAB - personbiler, fly og specialin-
strumenter for militær
SCAMMEL - lastvogne, dumpers, 
trailere
STUDEBAKER - person- og lastbiler
SUD AVIATION - helikoptere
TASKERS - landbrugsvogne
VICON - landbrugsmaskiner
VIX - olie- og luftfiltre
I datterselskabet Dansk Auto Import: 
Triumph personbiler
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Med introduktionen af Saab 96 kom der for alvor gang i butikken, 
hvilket dette herlige foto illustrerer klart: Bilerne klargøres under 
åben himmel mens der bygges på livet løs. Det er bygning 4 på 
flyfotografiet der ses i starten af denne artikel. Den stod færdig i 
1961.

Til højre ses et eksempel på de nære, næsten familie-agtige rela-
tioner mellem ICI og Saab i Sverige. Børge Worziger Christensen 
modtog på sin 50-års fødselsdag et læderbind med varme lykønsk-
ninger fra Tryggve Holm, øverste direktør for hele Saab. En meget 
personlig ting, med smukke håndtegninger af bl.a. mesterskytten 
BWC, der skyder importtallene op på 10.000 inden udgangen af 
året.   
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Forum-udstillingen 1962
I 60’erne var der ekstremt stor opmærksomhed omkring de 
årlige, internationale biludstillinger i Forum. Her er et par 
fotos fra 1962, hvor Saab med Erik Carlsson netop havde 
vundet i Monte Carlo rallyet. Dette blev selvfølgelig behørigt 
markeret på ICIs store og flotte stand, hvor man også udstil-
lede en enkelt Studebaker. Lige som Saab, var Studebaker et 
gammelt Nordisk Diesel-agentur.

Forum-udstillingerne havde Arveprins Knud som protektor. 
Han blev gerne vist rundt af K.W. Bruun. Til venstre ses de to 
i samtale med Børge Worziger Christensen på Saab-standen.
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ICI bliver til ISIS
Det oprindelige navn som havde væ-
ret brugt siden begyndelsen i 1939 
gav problemer. Dels var det ikke 
videre mundret og dels havde det 
engelske ICI – Imperial Chemical In-
dustries – anfægtet det flere gan-
ge. Hovedfirmaets navn ICI kunne 
de ikke gøre noget ved, men for en 
række mindre datterselskaber måtte 
man finde på noget nyt.

På en ferierejse i Egypten havde Bør-
ge og Rigmor Worziger Christensen  
købt en lille statuette af frugtbar-
hedsgudinden Isis. Beslutningen var 
hurtigt taget – en frugtbar virksom-
hed – et godt navn. En nyt selskab 
blev stiftet i al ubemærkethed med 
navnet ISIS Motor A/S, og efter 6 
måneder uden indsigelser blev det 
så til navnet på den overordnede 
virksomhed.

I næste VeteranTidende
Selvom samleproduktion i 1963 var 
ophørt fortsatte Saab-importen med 
fuld kraft op igennem 60’erne. Det 
fortæller vi mere om i næste del af 
artiklen, som også handler om de 
mange andre agenturer og aktivite-
ter i Isis...

Kilder bl.a.:
Steen Worzigers notater og billedsamling. Diverse hjemmesider. ICIs 25-års jubilæumshefte 
1964. Saab i Danmark - artikel af Jens Ørvad i VeteranTidende nr. 431, 2012. SAAB – Monter-
ing i Danmark og Uruguay, artikel af Gösta Wik, Saabveteranerna 1988. Roskilde Ring Del 1, af 
Carsten Frimodt, Veterania 2015.

Hjemme hos familien Worziger blev kameraet en aften i 1960 rettet mod “fjernsynsapparatet”, hvor den splinternye Saab 95-model foer hen 
over skærmen. Det var nok noget af en oplevelse...
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Det store og stemningsfulde bille-
de er ved Rådhuspladsen i Køben-
havn, på hjørnet af Vestre Boulevard, 
(som først fra 1955 kom til at hed-
de H.C. Andersens Boulevard). Det 
er frokosttid og der hygges ved den 
lille smørrebrødsbiks. “Street Food” 
er ikke noget nyt. Der tilbydes også 
kaffe til 15 øre – og mon ikke det 

De tre biler til højre er ifølge oplys-
ninger udlejningsbiler fra Harridslev 
Auto Service. Mon nogen kan sige 
mere om dette firma – og selvfølge-
lig om bilerne, der både har forskel-
le og ting til fælles. Lad os få nogle 
bud på modeller og årgange....

Fra arkivet
Svar til: vt@veteranbilklub.dk

er chaufføren fra Laur Winthers kaf-
fevogn, der nyder en tår sødmælk i 
solen.

Biler, motorcykler og cykler – sidst-
nævnte uden hvid bemaling på bag-
skærmene. Det var noget man fandt 
på i de mørkelagte krigsår, så bille-
det er ganske sikkert fra før.
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Der kom usædvanlig få svar på sid-
ste måneds arkivspørgsmål. Men 
der er heller ingen tvivl om at de var 
svære! Egon Lintner ringede som 
sædvanlig dagen efter at bladet var 
udkommet, og han var ret sikker i 
sin sag, da han identificerede bilen 
som en Alvis TA14, årgang 1947-
50. Men for en gangs skyld havde 
han ikke ret – selv den bedste kan 
åbenbart fejle. Det eneste rigtige 
svar kom ikke overraskende fra An-
ders Clausager. Bilen er en Humber 
Snipe Imperial “drophead coupé” fra 
1936-37. 

Det må siges, at der jo ikke var me-
get at gå efter på billederne, hvor 
bilen er mindst 50% “bedækket” 
af mennesker – men især én syn-
lig ting kunne man hæfte sig ved, 
nemlig den ret specielle udformning 
af forskærmen, dér hvor den møder 
trinbrættet. Denne detalje genfinder 
man, når man kigger på tilsvarende 
biler på det store internet – men kun 
på årgang 36 og 37.

Clausager skriver, at man ikke reg-
ner modellen som rigtigt “engelsk 
fuldblod”, men den har i hvert fald 
været fin nok til Kong Christian X, 
der havde en tilsvarende Pullman Li-
mousine. Den bil ejes idag af Dan-
marks Tekniske Museum.

Modellen fandtes med forskellige 
lukkede saloon-karrosserier og alt-
så som drophead coupé. Det var en 
stor bil med en akselafstand på 315 
cm. Bilen havde uafhængige for-
hjulsophæng med tværfjeder, brem-
seforstærker og en 6-cylindret side-
ventilet motor på godt 4 liter, og en 
topfart på ca. 135 km/t. Ifølge op-
lysninger fra Wikipedia blev der frem-
stillet 2652 stk.

Billederne med varebilerne var ikke 
nemmere – ingen havde rigtigt svar, 
og det eneste var et gæt på DKW 
Schnellaster. Heller ikke redaktøren 
vidste meget; blot at det er Chevro-
let – og at karrosserierne er fra Nør-
rebros Karrosserifabrik, 1951-52.

I efterkrigsårenes stramme tider var 
markedet for nyttekøretøjer som be-
kendt stærkt favoriseret, i modsæt 
ning personbilsmarkedet, der i vis-
se år reelt var gået i stå. Arbejds-
kraften var billig i forhold til materia-
ler, og man byggede dét man skulle 
bruge, oftest ud af dét man nu hav-
de. Derfor var det i første omgang 
nærliggende at spekulere over, hvad 
det mon var for et chassis – måske 
noget specielt, med det fremskudte 
styretøj, som jo ikke var almindeligt 

Svar på billederne  
i VT 516
Humber Snipe Imperial 1936-37

Chevrolet 3742
– kassevognen var knapt nok opfun-
det. Men man har jo set mange om-
fattende ombygninger, ikke mindst 
fra efterkrigsårene.

Uffe Mortensen, vor stjernearkivar, 
fik henledt opmærksomheden på no-
get tekst, der faktisk hører til bille-
det af Rullegardin-bilen. Og her stod 
der mindsandten en modelbetegnel-
se på chassiset: Type 3742. Vi søg-
te videre, og fandt lidt af hvert, som 
vi kan vise her – bl.a. et par billeder 
mere. I DVKs brochuresamling er 
der en noget slidt, men fin brochu-
re over Chevrolet Trucks, desværre 
udateret, men sørme om ikke både 
model 3742 og den lidt større 3942 
er vist i den. Bilerne blev fremstillet 
i tiden 1948-55 og brochuren nok 
fra den første del af perioden.
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SAS-bilen er formentlig leveret sidst i 1951 og brugt til kabineservice: Der er alt fra puder 
og servietter til toilepapir og måske endda frisk vand – og hvis DC3’eren trænger til lidt 
rengøring hænger Nilfisk-støvsugeren klar (se det øverste foto).

Model 3742 er i brochuren vist med karros-
seriet til højre. I Bülows varevognsalbum 
findes en dansk bil der ligner, fra “Æskefa-
brikken ELVO”. Den er ganske sikkert fra 
slutningen af 40’erne.

Der er altså tale om et chassis, spe-
cielt beregnet til den usædvanlige 
karrosseriopbygning. Og så er det 
ikke så mærkeligt, at bilerne er ind-
ført som chassiser, og forsynet med 
danske karrosserier for at spare på 
importbevillinger, told og den slags.

Chevrolet kalder chassiset med 
den frembyggede førerkabine for 
“Forward Control” og det ret kraftige 
chassis er netop tiltænkt individuelt 
opbyggede karroserier med stor vo-
lumen i forhold til lasteevnen – én af 
de viste biler i brochuren er en UPS-
bil – og tænker man på UPS, har 
man nok en meget god idé om vogn-
typen. Kigger man på SAS-billeder-
ne kan man godt fornemme, at det 
er en særdeles stor bil – og motoren 
er da også en 6-cylindret, topventilet 
krabat på godt 3,5 liter.

De danske biler er tilsyneladende 
alle Model 3742. Ifølge brochuren 
er det kun en lidt mindre lasteevne 
og akselafstand, samt det at den 
har ratgear, der adskiller den fra den 
større Model 3942.

Det er ikke lykkedes at finde ud af, 
hvor mange Chevrolet 3742 der kom 
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Brochuren dækker hele Chevrolets store program for lastbiler og varevogne, og er nok ame-
rikansk, men den har været udleveret i Danmark – bagpå har forhandleren V. Holm Jensen, 
Autogården i Odense, sat sit stempel. I modsætning til andre modeller ser det ikke ud til at 
Chevrolet selv havde standardkarrosserier – i stedet henviser de til “leading manufacturers”.

På de nyfundne billeder kan vi bedre se, 
hvordan bilerne ser ud – det ville vist være 
synd at kalde dem skønheder! Billedet her 
til højre har også Bülows stempel bagpå og 
er dateret 19/10-1951. Bilen blev leveret 
til SAS, men det er næppe den samme som 
på de andre billeder, for den har kun én 
jalousidør i siden.

til Danmark, men det er nok et me-
get lille antal. Foreløbig har vi fundet 
billeder af fire forskellige af model-
len fra Nørrebros Karrosserifabrik, 
dertil kommer den tidligere ELVO-bil, 
så måske har vi fortalt hele histori-
en her.
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Her har vi endnu en Chevrolet 3742, 
fotograferet i Kampmansgade i København, 
med arkitekterne Kay Fisker og C.F. Møllers 
berømte Vestersøhus (1939) i baggrunden.

Billedet må være taget efter den 27. marts 
1953, hvor blinklys blev tilladt. Reglerne om 
blinklys blev præciseret i juni 1955, hvor der 
kom påbud om sideblink, hvis de forreste 
blinklys ikke kunne ses bagfra. Men det kan 
de jo netop på denne bil – så måske er vi 
helt fremme efter dette tidspunkt. 
 

Nu hvor DKW Schnellaster er blevet nævnt, 
skal I da ikke snydes for et billede af sådan 
én. Der er jo en bil med samme hoveddispo-
sition, men betydeligt mindre – længden er 
blot 393 cm mod Chevrolettens 530. Også 
motormæssigt er forskellen til at få øje på; 
700-900 ccm i stedet for 3,5 liter.

Den skarpe har sikkert opdaget at der står 
Allis-Chalmers på siden – og ja, så fik vi al-
ligevel brugt det fine foto, som der ikke var 
plads til i historien om ICI! Schnellasteren 
var i produktion i perioden 1949-62.
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Invitationer

hvor der kan ”tankes op” med 

Startsted: DVK’s hus, Vesterågade 16, 5672 

–
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Invitationer

ETU FORSIKRING VETERANLØB 2019

Lørdag den 24.8.2019 byder ETU Forsikring A/S og DVK Aabenraa 
velkommen til ”ETU - VETERANLØBET”

ETU Veteranløb er et gratis orienteringsløb/hyggetur i den smukke egn omkring Rødekro. 
Løbet er lavet i samarbejde med DVK Aabenraa.  

Vi mødes klokken 9.00 ved ETU Forsikring, Hærvejen 8, 6230 Rødekro, hvor ETU er vært 
med kaffe og rundstykker. Klokken 10.30 starter løbet, der strækker sig over 50-70 kilome-
ter, og der vil være indlagt små sjove/lærerige opgaver/poster undervejs.  

Løbet slutter igen på Hærvejen 8, 6230 Rødekro, hvor ETU Forsikring har tændt op i grillen, 
og for alle løbsdeltagere serveres en gratis sønderjysk ringriderpølse med tilhørende øl/
vand. 

Der er pæne præmier til de tre biler med flest point. 

For såvel deltagere som ikke deltagere vil der være rig mulighed for, at besigtige de frem-
mødte veteranbiler både før og efter løbet.  

Tilmelding til løbet er nødvendig og kan ske på vores hjemmeside www.etuforsikring.dk, 
klik på ETU veteranløb 2019, klik på tilmelding. Sidste frist for tilmelding er d. 17.8. 2019. 

Alle er velkomne til at deltage i løbet, eneste betingelse er, at man møder op i en
”veteranbil”. 

Ruten og praktiske opgaver er lagt i hænderne på Erik From og Kjeld Holm-Nielsen fra 
DVK.

ETU Forsikring A/S er specialister på veterankøretøjer og er Dansk 
Veteranbil Klubs (D.V.K) landsdækkende samarbejdspartner.

Garderhøjfortet i Gentofte indbyder 
til Løvfaldssamling. 

Søndag den 25. august 2019 

Vi mødes kl. 11:00 hvor vores smukke 
biler lines op til gensidig glæde på 

fortets område.
 

Når medbragte madpakker er spist eller 
man har købt en pølse, kører vi ca. 
kl. 12:45 en æresrunde i fortet og 
passerer bl.a. den gamle indgang. 

Garderhøjfortet håber at se 
så mange som muligt, og de 
giver i dagens anledning to 

fribilletter til fortet på dagen 
til hver bil. 

Adresse: 
Garderhøjfortet 
Garderhøjfort 4 
2820 Gentofte 

Lasse Harkjær
og

Dorte Stadil 
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LØVFALDSTUR 
 

lørdag den 12. oktober 2019 
 
Køretur i det smukke efterår på de fynske veje. 
 
Vi starter med morgenkaffe/te og rundstykker kl. 
09:30, Vesterågade 16, 5762 Broby. 
 
Derefter ud på køreturen i det smukke landskab, 
med indlagt pause undervejs. 
Og vi slutter med spisning på et unik sted. 
 

Pris kr. 100,00 pr. person. 
 

Du er ikke tilmeldt før du har betalt på: 
konto 5994 1008282 

Husk navn ved betalingen 
 

Tilmelding til Bjarne på tlf. 2579 3131 
sendes den 29-09-2019 

 
 

Velmødt til en hyggelig efterårsdag i det Fynske. 

Man behøver ikke
være veteran...

...for at læse

www.VeteranPosten.dk

Rudersdal Sommerkoncerter præsenterer:  

                       ”SAXOFONEN SYNGER”
Tirsdag den 13. august 2019 kl. 19.30

Eva van Grinsven, saxofon · Helena Basilova, klaver

Program:
Nikolai Myaskovsky (1881 - 1950) Yellowed Leaves for klaver solo op. 31 (1928) 19” 
Elena Firsova (f. 1950) Monologue for saxofon solo (1993) 7” 
Elena Firsova A Fearful Fairy Tale for klaver solo (2018, uropførelse) 5” 
Dmitri Smirnov (1948) Evening Song for saxofon og klaver 8” 
Sergei Rachmaninov (1873 - 1943) Fra Romancer op. 38 arrangeret for saxofon og klaver 15” 
 In my Garden at Night - To her- Daisies - Dreams
Sergei Prokofiev (1891 - 1953) From 5 Melodies (arr. for saxofon og klaver) 9” 
 Andante - Animato, ma non allegro - Andante non troppo
Alexander Basilov(1946 - 2007) Cradle Song (arr. for saxofon og klaver) 5”

Der er melodier og romancer på programmet når saxofonisten Eva van Grinsven og pianisten 
Helena Basilova giver koncert på Sommer’s Automobile Museum.
De to musikere kommer fra Holland, men programmet bærer præg af Helena Basilovas 
russiske rødder. På programmet er der musik af årets to internationale festivalkomponister, 
Elena Firsova og Dmitri Smirnov, af klassikerne Rachmaninov og Prokofiev og af Helenas far, 
komponisten Alexander Basilov. 
Eva van Grinsven blev uddannet ved konservatoriet i Amsterdam, hvor hun tog eksamen 
med udmærkelse. Siden har hun haft en travl karriere og har optrådt med orkestre såsom 
Royal Concertgebouw Orchestra og The Netherlands Radio Philharmonic Orchestra. Hun har 
turneret i Europa, Kina og Japan.
Helena Basilova har givet koncerter i nogle af verdens fineste koncertsale inkl. Concertge-
bouw, Carnegie Hall og turneret i bl.a. Japan og Indien. Siden 2016 har hun været professor 
ved ArtEZ Konservatoriet i Holland.
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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 

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 
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Tank 
oktan 100
hos landets 
største 
benzinkæde

Ægte kærlighed 
fortjener oktan 100

Nu kan du tanke Danmarks højeste oktantal på alle OK’s 
tankstationer, og der er ingen tvivl. En ægte klassiker fortjener at 
blive forkælet med oktan 100. Se mere på ok.dk 
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Køb & salg

FIAT 600 - NSU Neckar Jagst 0,8 
770, årgang 1963. Km 87.241, rød, 
2-dørs. Meget sjælden bil der er kun 
lavet 172.000 af dem i perioden fra 
1956-1967 i Tyskland. Bilen er pæn 
og velholdt den har kørt 87.241 km.

Har sidste år i september måned 
fået bremseslanger udskiftet, brem-
setromler og bakker renoveret - sam-
let og justeret, 2 bremsecylindre 
udskiftet og bremse udluftet. Skal sy-
nes næste gang i 2023.

Gitte Frandsen - gbjf@stofanet.dk

MGB V8 årgang 1971. 
En sjælden skønhed og i perfekt 
stand. Modificeret med V8 motor og 
totalrenoveret. Kører fantastisk. Kon-
takt venligst for yderligere billeder og 
information. Nyere VW Transporter 
kan evt. indgå i byttehandel. Pris kr. 
249.000.

Claus Nielsen, tlf. 42425678
e-mail: charris@live.dk

MGA 1500 1957. Importeret fra USA 
og renoveret for nogle år siden. Bilen 
er i meget fin stand overalt, 

og kører som en drøm. Priside kr. 
160.000, men gerne delvis byt-
te med f.eks. Spitfire, Morris 1000 
o.l. med cirkaværdi på omkring kr. 
60.000.

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

Opel Rekord 1900 L årgang 1969. 
Pæn brugsstand, 4-dørs, synet forår 
2017, servostyring, automatgear, 4 
nye dæk, soltag, guld metallak, sort 
nummerplade. Pris kr. 59.800.

Vanger Risom, tlf. 40817094

Land Rover Station Wagon 1979. 
Sjælden original stand – matching 
numbers car – med omfattende do-
kumentation, lige fra bestilling hos 
Rover i Solihull, d. 01.08.1979. Kun 
2 tidligere ejere. Skøn brugspatina. 
Der medfølger litteratur, reservedele 
og værktøj. Synet til Maj-2026. 

Pris: DKK 120.000. 

Kontakt: bjarne.balling@mail.dk 

Mercedes-Benz R107 Cabriolet 
450SL årgang1977. Nysynet total 
rustfri Californien bil. Original lak og 
fælge. Nysynet, på plader og ser-
viceret dette forår. Klar til sæsonen 
140.000 km, Der er monteret kale-
che og der medfølger Hard top i sam-
me originale lak. Ring venligst for 
mere info og aftale om fremvisning 
eller e-mail for flere billeder. Pris kr. 
65.000.

Allan Brink Jakobsen, tlf. 22235072
e-mail: allanbrink@gmail.com

MGA 1600 sælges. Årgang 1960. 
Nyt topstykke til blyfri. Renovret kar-
purator. Holder syn til 2026. Pris kr. 
150.000. 

Jørgen Jensen, tlf.: 53 26 40 37
e-mail: jorgen.magda@gmail.com

MGB GT - måske Danmarks flotte-
ste. Dyb mørkegrøn/vissengrøn, læ-
der overalt. Denne bil skal ses og 
opleves, så billeder siger ikke nok. 
MGB/oselli tun 120 HK - 5 trins gear-
kasse, tidligere ejer har bekostet 
ca. 200.000 på renovering af denne 
bil for ca. 8 år siden. Sælges for kr. 
145.000 - billeder kan fremsendes.

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

Ford Mustang GTA 390 1967cui 
S-code. 60.000 orginale miles. Bilen 
er i meget fin stand. Flere billeder 
kan fremsendes. Seriøse bud mod-
tages. 

Jan Pedersen, tlf. 30832887
e-mail: me@torleif.org

Biler 
sælges
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Køb & salg

Komplet motor til Opel Rekord 1,5 
1950-52 - kr. 3.500. Venstre dør 
uden rust til Opel Kadett B - kr. 800.

Venstre dør uden rust - men lille bule 
- til Opel GT - kr. 1.000. Højre og ve-
stre forskærm til Opel Rekord A, 
sandblæst og metaliseret - meget 
fine org.skærme - kr. 3.500 for beg-
ge. Bagklap til Opel Rekord A - cara-
van & Van - kr. 1.000. Nye dørpane-
ler til Opel Rekord C, Commodore A, 
Opel Manta og Ascona B - kr. 450,- 
pr. sæt.

H. P. Nielsen, tlf 40148037
e-mail: hpj.nielsen@mail.dk

Norton Dominator Model 7 årgang 
1953. Denne veteranmotorcykel står 
som ny i krom og lak og med krom/
stålskærme. Renoveret for ca. 8 år 
siden, kun kørt 5.000 km siden re-
paration. Skal ses og prøves - den 
helt rigtige Norton lyd. Sælges for kr. 
35.000.

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

Værkstedskran. Compac 40-CC10, 
hydraulisk, sammenklappelig. Løfter 
op til 1000 kg (Nypris kr. 7.500) Kun 
brugt få gange, sælges for kr. 4.000.

Mogens Thor Møller, tlf 53609640
e-mail: blh-mtm@privat.dk

Garage til leje - fornuftig pris. Ca. 
15m² - centralt placeret i Gentofte 
tæt på København til veteranbil, mo-
torcykel eller opbevaring. Mulighed 
for gratis leje i første måned ved lang 
lejeperiode.

Kontakt Lima-Ejendomme,  
tlf. 31251253

Original Arctic Convoy Duffel Coat 
WD 1944 h.b.o.  kr. 1500.

Leif Gr. Thomsen, tlf. 74566593
e-mail: soleif6100@gmail.com

Volvo 544 årgang 1960. ”BIG”-blå.  
Synet og indregistreret. Pris kr. 
59.000.

Helge Flott, tlf. 21583684
e-mail: hcflott@gmail.com

Dele til biler 
sælges

 
Diverse

Motorcykler 
sælges

Annoncekupon til Køb & salg i VeteranTidende
Rubrikannoncer vedrørende veterankøretøjer optages gratis. 
DVK hæfter ikke for de annoncerede effekters ægthed og stand.

Salg       Køb        Tekst:

Biler

Dele til biler

MC

Dele til MC

Automobilia mv.

Diverse

Medl.nr. og navn:

Adresse:

Tlf. og email:

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

Husk! Sidste frist den 10. i måneden!

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

Rubrikannoncer er gratis for med-
lemmer af DVK.
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Prøv at se på billeder af gamle biler – Alle er taget forfra (næsten).
Vi vil her på bagsiden i de næste numre gerne vise nogle spændende biler fotograferet bagfra, og den 
historie, der ofte kan udledes af nogle bogstaver, tal, et mærke eller andet, der er karakteristisk for 
netop denne særlige model. 
Send os gerne et foto af din bils bagende, og fortæl hvad der er specielt ved den – vi glæder os til 
nogle gode små historier, og vi kan vel alle lære lidt mere om specielle modellers betegnelser og 
særkende.
Send til: VT@veteranbilklub.dk eller Heldgaard8700@gmail.com  /Jens Heldgaard

Maskinel Magasinpost
Afsender:
Postbox 7777
7000 Fredericia

Dansk Veteranbil Klub

42123
Afsender:
Postbox 7777
7000 Fredericia

Sorteret Magasinpost
ID nr. 42123

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

Bagklappen
Lotus Europa Special 1972

Den første model, S1, blev lavet som en GT-bil kun til det europæiske marked, bla.a. 
for at financiere Lotus F1. Motoren var en Renault 16 som skulle tiltrække det før-
ste marked: Frankrig. Senere modeller kunne dog købes til det engelske og især det 
amerikanske marked. Det tekniske layout var en centermotor, den første seriebygge-
de gadebil i verden, mig bekendt. Den ældste kendte er no. 46/0002. 46 er type-
nummeret! 

Europaen fortsatte med Renaultmotoren i forskellige varianter til 1971, hvor de sat-
te en Ford Kent baseret motor med et dobbeltknastet Lotus topstykke i, kendt fra 
flere formelbiler. Racermodellen Lotus 47 fra 1968 var alle raske drenges drøm. Fra 
1969 måtte man hæve lygtehøjden for at tilfredsstille nye regler til det amerikanske 
marked. Det blev gjort ved at vende de forreste triangler om og løfte forskærmene! 
Denne model, S2, solgte rigtig godt i USA. Disse ændringer blev efterfølgende stan-
dard. Der er ialt produceret 9974 Europaer, hvoraf lidt over 2000 er kendte. I Dan-
mark er der 31 registrerede, heraf 9 kørende.

Min bil er en TCS – Twin Cam Special – lavet til USA. Special-modellen har et moder-
niseret topstykke, så den yder hele 126 bhp. med en vægt på 712 Kg. Den er født 
den 30 dec. 1972, eksporteret til Lotus Mid-South / USA og solgt til Hawaii. Jeg 
købte den i sommeren 2008 af en forhandler i Jylland, der havde taget den hjem. 

Efter det første års smårestaureringer har den til stor køreglæde bragt mig rundt i 
landet. Jeg tænker at beholde den så længe jeg kan komme ud af den!

Torsten Höök


