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Nærum Hovedgade 3, 2850 Nærum

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

www.veteranbilklub.dk

www.dvk-database.dk

Giro/DDB reg. nr.  
9570 konto 600 4253

Arb. Landsbank reg. nr.  
5326 konto 0359 651

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

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

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

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

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

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

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

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

Suppleanter:
Claus Thulstrup, øst. 

Torben Olesen, vest.

Arbejdsområder:
Løb og arrangementstilskud:
Ib Rasmussen

Mødesteder og udstillinger Øst:
Ole Poulsen

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

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

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

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

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

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

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

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

Sydsjælland – Næstved
Næstved Automobilmuseum
Skellet 19, 4700 Næstved.
Per Christiansen, tlf: 4059 1204
enghavevej10@yahoo.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

Mødestedet Herborg
Birkmosevej 1A, 6920 Videbæk 
Claus Bjerregaard, tlf.: 4053 0870
clausbjerregaard8@gmail.com

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

FIVA

Bibliotek

Køreselskaber/Sektioner

Klubregistre
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I dette nummer af VeteranTidende har vi 2. del af hi-
storien om ICI /ISIS. Lige som sidst er det en fyldig ar-
tikel; takket være Steen Worziger har der ligget utrolige 
mængder af materiale, og det har været nødvendigt at 
prioritere det vigtigste. Det er selvsagt en historie om 
Saab (og Studebaker og Triumph), men det handler ikke 
specielt meget om selve bilerne. Til gengæld fortæl-
ler artiklen, også indirekte, en del om datidens forhold 
i motorbranchen, hvor dét at være en stor virksomhed 
ikke var nogen garanti for overlevelse. Heller ikke den-
gang. 

Virksomhederne er en del af motorhistorien, hvor stra-
tegi og markedsføring i årevis har haft stor indflydelse 
på hvilke biler man kom til at se i gaderne. Men som af-
slutning på artiklerne syntes vi det var passende også 
at dykke lidt i selve sovsen – hvorfor vi serverer en vel-
smagende prøvekørsel af Saab 96, årgang 1966. 

Hermed er Saab-kvoten opbrugt for en tid; heldigvis har 
vi masser af motorhistorisk stof på vej – om alt muligt 
andet!

Forsiden
Billedet kunne vist være taget hvor som helst i Dan-
mark – det er sommer og der er næsten dagligt bilar-
rangementer indenfor behagelig køreafstand, ligegyldigt 
hvor man bor i landet.

Redaktionsgruppen ønsker alle en god køre/ferietid!

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

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

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

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

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

Indbydelser til DVK’s løb og arrangementer optages gratis. Indbydel-
ser til andre løb og arrangementer, hvor vore veterankøretøjer aktivt 
kan deltage, er i begrænset omfang gratis.
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Juli 
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, 
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. Nordisk Veterantræf for busser og lastbiler.  
Danmarks Busmuseum, Skælskør Havn, Havnevej 20, 
4230 Skælskør. Hjemmeside: https://danmarks-
busmuseum.dk/ 
Info: Ole Vang, tlf. 30606760 - e-amil: ov@olevang.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 i VT 517.
Lasse Harkjær e-mail: lasse@harkjaer.dk

Aktivitetskalender

Møder, løb og arrangementer

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

Fredag 30. Børnenes Køredag 2019. Bornholm. 
Tovholder Palle Kejlstrup, tlf. 5644 5322  
- e-mail: palle@pallehus.dk 
Info VT 517.

September 
Søndag 1- - søndag 8. Børnenes Køredag 2019. 
Kolding, Odense, Dianalund, Århus og Roskilde  
 - info VT 517.

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 i VT 517. 

Fredag-søndag 6.-8. Tour de Schleswig. DVKs hus, 
Vesterågade 16, Nr. Broby, 5672 Broby. 
Tilmelding: Jørgen Kastrup, tlf. 30911941 - senest 31. 
juli. Invitation i VT 517.

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 her i bladet. 

Torsdag 12. Høstløb.  
DVK-Lillebælt, Ndr. Kobbelvej 27, 7000 Fredericia.
Invitation her i bladet. 

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 VT 
517.

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 i VT 517.
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Aktivitetskalender

Møder, løb og arrangementer

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 
Tirsdag 5. Flæskestegsturen. DVK Løve, Knudstrupvej 
6, 4270 Høng. Tilmelding: Kurt Plith, tlf. 20296605 - 
e-mail: postmaster@plith.dk
Invitation her i bladet.

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

Lørdag 16. Loppe- og stumpemarked. Kl.08-16:00. 
MCH Messecenter Herning, Vardevej 1, 7400 Herning.
Info: Cecilie Høgedal Kjølhede,  
tlf. 9926 9890 - e-mail: cek@mch.dk

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.

Januar 2020
Lørdag 25. Stumpemarked i Vissenbjerghallerne.  
Kl. 09-16:00. Idrætsvej 3,, 5492 Vissenbjerg.
Info: Helge Madsen - email: mail@bredgade26.dk. 

UDLAND
Juli 
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

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

Ny særudstilling
27. oktober 2019 – 15. marts 2020
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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: manoe@post.tele.dk 
  Invitation VT 514.

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

9/4-24/9 Tirsdage lige uger 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 VT 516.

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. 

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.

November d. 9. Mødeaften med 
spisning.

December d. 5. Mødeaften med 
spisning.

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.

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.

November d. 13. Klubmøde.

December d. 11. Klubmøde.

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.

August d. 20. Klubmøde.

September d. 17. Klubmøde.

Oktober d. 15. Klubmøde.

November d. 19. Klubmøde.

December d. 17. 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. 30. Klubmøde.

August d. 6. Klubmøde.

August d. 10. Biler i Svinninge. Invi-
tation i VT 515. Tilmelding: Uno An-
dersen, tlf. 40308990  
- uno@ka-net.dk
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Den 3. onsdag i måneden - klubmø-
de kl. 19.00.  
Ringstedvej 112, 4300 Holbæk.

August d. 21. Vi mødes kl. 17:30 på 
Ringstedvej 112 og kører en tur. Vi 
er tilbage ca. kl. 19:00, hvor grillen 
er tændt. Husk at medbringe det du 
vil grille og drikke, samt evt. stole og 
bord.

September d. 18. Klubmøde.

Oktober d. 16. Klubmøde.

November d. 20. Klubmøde.

December d. 18. Klubmøde.

PS: Ønsker du som medlem i det 
nordvestsjællandske at modtage ny-

1. onsdag i måneden - klubmøde kl. 
19.00 - fra september 2019.
Næstved Automobilmuseum,  
Skellet 19, 4700 Næstved (ved 
Næstved Havn - bag Netto).

September d. 4. Klubmøde.

Oktober. d. 2. Klubmøde. 

November d. 6. Klubmøde.

December d. 4. Klubmøde.

Per Christiansen, 40591204
Enghavevej10@yahoo.dk

Bo Frederiksen, tlf. 55990235

Nordvestsjælland 
Holbæk

Østsjælland 
Klippinge

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

August d. 27. Klubmøde. 2 domme-
re ved årets træf på Gavnø Slot for-
tæller om deres oplevelser.

September d. 24. Klubmøde.

Oktober d. 22. Klubmøde.

November d. 26. 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. 30. Køretur - vi kører fra mø-
destedet kl. 18, ad de små veje til 
DK Classic Cars, Langeskov.

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

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

September d. 11. Start kl. 17:30 - 
kl. 18 fra adressen: Industrivej 27, 
5550 Langeskov. 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

Fyn
Nr. Broby

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.

November d. 5. Klubmøde kl. 17:30. 
”Flæskestegsturen” - en sidste tur 
inden vinteren - invitation her i bla-
det.

November d. 12. Klubmøde.

November d. 19. Klubmøde.

November d. 26. Klubmøde.

December d. 3. Klubmøde.

December d. 10. Klubmøde.

December d. 17. Klubmøde.

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

Sydsjælland 
Næstved

Nyt mødested

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
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Sidste fredag i måneden - klubmøde 
kl. 19.00.
Birkmosevej 1A, 6920 Videbæk.

August d. 30. Klubmøde.

September d. 27. Klubmøde.

Oktober d. 25. Klubmøde.

November d. 29. Klubmøde.

December d. 27. Klubmøde. 

Claus Bjerregaard, tlf. 40530870
clausbjerregaard8@gmail.com

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.

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. Æn-
dret tidspunkt til kl. 19.00.  
Vi har tidligere talt om, at vi gerne vil 
se, hvad der arbejdes med i de for-
skellige garager, så vi vil gerne invi-
tere hjem til os, Sjellerupvej 48, Gu-
derup 6430 Nordborg - Lise og Frits. 

Oktober d. 10. Klubmøde. Kl. 19.00 
- Vi får besøg af Anne Zibrandtsen, 
der kommer og fortæller om sin 
spændende tur gennem Europa i 
VW-bus. Se evt.  artiklen i VT maj nr. 
515 “Udlev dine drømme”. 
Læg mærke til ændret tidspunkt.

November d. 14. Klubmøde.

December d. 12. Klubmøde.

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

Sidste torsdag i måneden klubmøde 
kl. 19.00.
Skjoldbjergvej 52, Skjoldbjerg, 
6623 Vorbasse. 
Veterantræf hver mandag kl. 18.00 
ved klubhuset i Skjoldbjerg. Fra 
april til 26. august.

August d. 22. OBS: Ny dato! Klub-
mødet afholdes hos Lynge Jørgen-
sen, Kastanievej 11, 7184 Vandel. 
Vi mødes der kl. 19. Lynge er vært 
for kaffen.

September d. 26. Klubmøde.

Oktober d. 31. Klubmøde.

November d. 28. 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.

August d. 15. Klubmøde.

September d. 19. Klubmøde.

Oktober d. 17. Klubmøde.

November d. 21. Klubmøde.

December d. 19. 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.

August d. 8. Klubmøde.

September d. 12. Klubmøde. Høst-
løb med grill. Invitation her i bladet. 
Yderligere info: Henning Lorenzen, 
tlf. 23610758.

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.

Sydjylland
Lillebælt

Vestjylland 
Herborg

Nyt mødested
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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.

August d. 5. Klubmøde.

September d. 2. Klubmøde.

Oktober d. 7. Klubmøde.

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. 

August d. 21. Klubmøde. Hvis vej-
ret tillader det, kører vi en tur i vores 
gamle biler i nærområdet. Vi holder 
en lille pause under turen for at ind-
tage kaffen. Tag selv kaffe eller Te 
med til eget forbrug - mødestedsle-
deren sørger for brød. Husk at møde 
op i dit veterankøretøj den aften. Vel 
mødt.

September d. 18. Klubmøde.

Oktober d. 16. Klubmøde.

November d. 20. Klubmøde.

December d. 18. Klubmøde.

Morten Kræmmer, tlf. 40275813
morten250s@gmail.com

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

”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

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.

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

August d. 13. Klubmøde på møllen – 
vi opstiller et par gasgrill ved Møllen, 
og hygger i haven med den medbrag-
te grillmad og historier fra somme-
rens ture i/på de gamle køretøjer.

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

Oktober d. 8. Klubmøde. nærmere 
program følger.

November d. 12. Klubmøde.

December d. 10. 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.

August d. 26. Klubmøde. Kl. 18:30. 
Besøg i Minibyen, Puggårdsvej 3, 
7190 Billund – de har en smuk have 
med ca. 40 små gårde og huse. Det 
er også en aften som kunne være 
interessant for kvinder.

September d. 30. Klubmøde.

Oktober d. 28. Klubmøde.

November d. 25. Klubmøde.

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

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

November d. 4. Klubmøde.

December d. 2. 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
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Nordjylland
Sindal

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

August d. 13. Klubmøde.

September d. 10. Klubmøde.

Oktober d. 8. Klubmøde.

November d. 12. Klubmøde.

December d. 10. 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

Spørg om hun har en veninde...!



VeteranTidende · august 201912

Mødestedet var kl. 11 hos Buckberg 
MC, Holbækvej i Slagelse, hvor der 
blev grillet pølser inden start.    

Der var 30 biler tilmeldt. Turen blev 
kørt på de små midtsjællandske 
veje. Den første halvdel blev kørt i 
megen regn. En rigtig god og hyg-
geligt naturoplevelse. Turen endte 
ved Herlufmagle hallen. I cafeteriaet 
blev der serveret buffet.

Tak til Jens Petersen for et rigtig 
godt arrangement.

Per Christiansen

51 biler og 103 deltagere var meldt 
til start ved Color Hotel Skagen. En 
stor del af deltagerne var fra Kongs-
berg Veteranbilselskab.

Efter en kort introduktion og vel-
komst ved mødestedsleder Thorben 
Damsgaard gik starten kl. 9.00. For-
ude lå 160 kilometer i det smukke 
vendsysselske landskab.

Første pause blev holdt ved Tolne 
Skovpavillon, hvor vi nød en forfrisk-
ning. Der var bestilt frokost på Tan-
nishus i Tversted.

Turen fortsatte mod Øksnebjerg syd 
for Frederikshavn, hvor udsigten over 
Kattegat blev nydt i fulde drag. Her-
efter var der rast ved Niels Juels 
Kanoner på Pikkerbakken, hvor man 
fik et indtryk af Frederikshavns stør-
relse og pragtfulde beliggenhed ved 
havet.

Nu gik turen videre til Dot Keramik 
nord for Frederikshavn, hvor man tog 
afsked og gæsterne kørte mod Ska-

Tour de Midtsjælland, lørdag den 15. juni

Vendsysselturen 
22. juni 2019

DVK Mulstrup

DVK Nord

gen og de lokale deltagere tog af-
sked og kørte hvert til sit.

Vi havde alt i alt en dejlig tur, hvor 
vejret var med os og de gamle biler 
klarede turen uden uheld.

Billederne er fra Tolne Skovpavlion 
med pavillonen i baggrunden.

På vegne af DVK Nord
Med venlig hilsen 
Thorben Damsgaard
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DVK Lillebælt afholdt sit årlige Ø-løb 
den 15. juni. Desværre var vejret 
ikke med os, men vi fik da en  god 
tur ud af det. Regnen holdt ca. halv-
vejs, så lidt godt vejr fik vi da.

Turen gik til Middelfart med en kort 
rast, hvorefter vi fortsatte til Føns, 
derefter mod Røjle til endnu en lille 
rast. Derefter det gik hjemad mod 
Ryeshøj og lidt godt til ganen.

Tak for en god tur til planlæggerne 
samt til alle deltagerne.

Mvh Povl 

Ø-løb DVK Lillebælt
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DVK Uldum Mølle folkene var tirsdag 
den 11. juni på en lille køretur, der 
endte på Per Frank Pedersens gård 
udenfor Hedensted, hvor vi fik den 
store rundvisning blandt en meget 
omfattende samling af stationære 
motorer og fine traktorer.

Det blev en spændende aften i røg 
og udstødnings-os, idet Pers mange 
motorer er køreklare. Han demon-
strerer gerne de forskellige starttek-
nikker, der jo kræver en stor indsigt 
og fornemmelse for det bestemte 
ryk der skal til, for at få gang i ma-
skineriet.

Første demonstration var med den 
store røde Burmeister & Wain (B&W) 
model 420 MTS 30 fra 1946, der 
yder 140 Hk ved 500 omdr. Motoren 
kører på diesel, og var installeret på 
havregrynsfabrikken Viking i Ålborg.
Senere kom den til Ålborg Maskin-
mesterskole, som renoverede den, 
for derefter at anvende den til be-
lastningsforsøg. Dette blev dog ikke 
til noget, idet naboejendommene un-
der motorens belastning, begyndte 
at ryste, på grund af den bløde un-
dergrund.

Tekst og foto: Jens Heldgaard

Pers Motorsamling

DVK Uldum Mølle

Flere mindre motorer af forskellig 
herkomst blev startet, inden vi slut-
tede på gårdspladsen, blandt en 
række traktorer og andre spænden-
de effekter fra industriens og land-
brugets historie.

Som afslutning fik vi igen demon-
streret Pers evner med den gam-
le teknik: Det skete ved den gamle 
Ceres motor fra Østtyskland. Den 
er fra 1905 og var på Byllerup Møl-
le til 1925, hvorefter den kom til en 
gård ved Tønder. Motoren er en to-
takter med glødehoved og den kører 
på råolie. Startproceduren er ikke 
for amatører, idet den starter med 
optænding af den tilhørende blæ-
selampe, der bliver forvarmet med 
sprit, og brænder med petroleum  – 
og når der er gang i flammen, sæt-
tes den i stativet, og varmer ind på 
glødehovedet øverst på cylinderen.

Når Per fornemmer at der er klar til 
tænding, finder han det rette balan-
cepunkt i svinghjul og cylinder, og 
med et bestemt drej, springer moto-
ren i gang, med den karakteristiske 
lyd fra den encylindrede motor.

Foran Ceres motoren står en model 
i 1:3 fra 2018 – Dette er en gave til 
Pers 40 års fødselsdag, fra Mose-
drengene, som er en lille klub med 7 
medlemmer som samles, og skruer 
i gamle motorer en aften om ugen – 
Fin gave !

Stor tak til Per for at give os indblik i 
og forståelse for denne spændende 
niche indenfor de historiske maski-
ner og køretøjer.
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Fredag den 28. juni blev det nye mø-
dested i Herborg ved Videbæk offi-
cielt åbnet.

Dog er det ikke nybegyndere, der 
driver dette mødested, idet Claus 
Bjerregaard tidligere har samlet en 
flok veteran-interesserede ved gara-
geanlægget til samvær og køreture 
– Men nu er det officielt DVK-møde-
sted, og der var ca. 40 interessere-
de deltagere til denne første aften.

Vi startede med en meget fin køre-
tur i det smukke område – tilrette-
lagt af Claus Bjerregaard og Peter 
Søndergaard. Der var pause ved den 
nyrenoverede sø i Rækker Mølle, 
hvor der bl.a. er etableret en fin plat-
form og bro over søen.

Efter køreturen samledes vi igen på 
pladsen foran garageanlægget, og 
så på de mange forskellige køretø-
jer, inden vi gik til klublokalet for at 

Tekst og foto: Jens Heldgaard

Nyt DVK-mødested i Vestjylland

nyde madderne og et par fint pynte-
de kager. Kristian Nørgaard fra DVKs 
bestyrelse overrakte en lille gave i 
dagens anledning.

En god start på det nye DVK møde-
sted, som har adressen Birkmosevej 
1A, Herborg, 6920 Videbæk.

Navnet på mødestedet bliver: DVK 
Oldtimer Saloon Herborg – og der er 
møde den sidste fredag i måneden 
kl. 19.00.

Mødestedsleder er Claus Bjerre-
gaard, mob.: 40530870, 
mail: clausbjerregaard8@gmail.com.

Hjælpere på mødestedet er bl.a. 
Stinne og Peter Søndergaard 

Tak til Claus og alle deltagere for en 
hyggelig aften.

Claus Bjerregaard
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Har din toldkvittering  
et liv i skyen?
På foranledning af en forespørgsel 
i Motorhistorisk Samråds sekretari-
at, har vi været i dialog med den nye 
toldstyrelse. Spørgsmålet handler om 
hvad man gør hvis den oprindelige 
toldkvittering er bortkommet.

Told og moms skal betales straks 
ved import af et køretøj til EU, men 
registreringsafgifter skal først beta-
les når køretøjet skal indregistreres i 
Danmark. Det betyder at der kan gå 
rigtig mange år, fra import og til regi-
strering. Køretøjet skal måske først 
restaureres, eller ejeren har købt 
det kun som investering og til opbe-
varing i et museum, der kan være 
mange grunde. I perioden fra impor-
ten og frem til registreringen, kan 
væsentlige dokumenter blive borte.

Ved Motorstyrelsens beregning af re-
gistreringsafgift skal man stille med 
en kvittering på at der er betalt told 
og moms ved import, og så har man 
et problem uden en toldkvittering, 
der ofte er afregnet med shipping-
firmaet og ikke direkte med myndig-
heden.

På foranledning af en forespørgsel 
i Motorhistorisk Samråds sekretari-
at, har vi været i dialog med den nye 
toldstyrelse. Spørgsmålet handler 
om hvad man gør hvis den oprinde-
lige toldkvittering er bortkommet, og 
hvor man har behov for at dokumen-
tere at der er betalt alt ved impor-
ten.

Toldstyrelsen oplyser at de gerne vil 
være behjælpelig med at finde for-
toldning på køretøjer. Den afdeling 
der kaldes Told Vejledning kan lave 
udsøgninger i deres system. Ved 
bortkommet toldkvittering bedes der 
derfor rettes henvendelse til Told 
Vejledning på tlf. 7222 1212.

Man skal her være opmærksom på 
at der kan oprindeligt være betalt 
told og moms i et andet EU-land, 
selv om køretøjet befinder sig i Dan-
mark. Der er ikke told og moms mel-
lem EU-lande. Er køretøjet taget til 
Europa gennem eksempelvis Hol-
land, så vil det være der toldkvitte-
ringen findes. Hvis ikke shippingfir-
maet kan finde kvitteringen, er det 
altså i udlandet man skal lede efter 
kvitteringen.

Nyt fra MhS

Gamle biler og storbyernes miljøzoner er ikke nogen god cocktail, ikke med mindre bilerne er 
ældre end 30 år, og dermed historiske.

Stuttgart fastholder fri  
kørsel med historiske  
dieselbiler
Med baggrund i en domstolsafgø-
relse fra Februar 2018, har man i 
Stuttgart indført markante kørselsbe-
grænsninger for dieselbiler, men be-
sluttet at historiske køretøjer fortsat 
skal undtages.

Ser man ensidigt på nyheden i over-
skriften til denne artikel, så kan 

Har du importeret en ældre bil eller motorcy-
kel, så kan din kvittering for betalt told og 
moms, være et meget væsentligt dokument. 
Toldstyrelsen kan være behjælpelig med at 
finde din kvittering, hvis den er blevet borte.

Her skal man også være opmærk-
somme på at ved import fra EØS-lan-
de som Norge og Schweitz, skal der 
også betales told og moms, og her 
behøver der ikke være tale om ship-
ping, men at et shippingfirma ofte 
har ordnet papirarbejdet og betaling 
ved import.

Det er derfor Motorhistorisk Sam-
råds opfordring at passe rigtig godt 
på de papirer der er tilknyttet et kø-
retøj. Scan gerne papirerne ind, og 
gem dem digitalt ”i skyen”. Det kan 
blive til god gavn, også for kommen-
de ejere.

Johnny B. Rasmussen
Sekretariatsleder
Motorhistorisk Samråd
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man fristes til at tænke det nok er 
en god nyhed, men ikke noget der 
berører en selv voldsomt meget. Det 
er dog sådan at Stuttgart er den før-
ste by i Tyskland med et omfatten-
de forbud for kørsel med dieselbiler, 
noget der også kan få betydning for 
ferierende danskere.

I et interview med Baden-Württem-
bergs minister for transport, Win-
fried Hermann, siger han til det ty-
ske blad Motor Klassik, at forbuddet 
ikke vil gælde historiske køretøjer, 
heller ikke hvis det er dieselbiler. Be-
slutning er derfor vigtig i den hen-
seende at man trods et omfattende 
forbud baseret på en retsafgørelse 
fra februar 2018, godt vil undtage 
de historiske køretøjer for kørsel i 
byens miljøzone.

FIVAs Legislation Commision, i hvil-
ken Danmark har sæde ved vores 
bestyrelsesmedlem Lars Genild, har 
stort fokus på udrulningen af den 
tyske domstolsafgørelse, og hvilken 
betydning det vil få, ikke bare i tyske 
byer men i forhold til andre europæi-
ske storbyer.

Den tyske Transportministers argu-
ment for at undtage de historiske 
køretøjer fra forbuddet er ifølge hans 
egne ord ”Historiske køretøjer er vel 
vedligeholdte, og bliver kun brugt 
sjældent, takket været deres høje 
værdi, og at de ikke bliver brugt til 
daglig transport”

Transportministeren noterer sig tilli-
ge at undtagelsen for kørselsforbud-
det også gælder udenlandske histo-
riske køretøjer, når de opfylder de 
tyske krav. Rent praktisk betyder det 
at også udenlandske køretøjer der 
er ældre end 30 år, er velkommne i 
Stuttgarts miljøzoner. Således er det 
en god nyhed, med langtrækkende 
positive muligheder.

Johnny B. Rasmussen
Sekretariatsleder
Motorhistorisk Samråd

Få bedre styr på din klassiske bil i 
trafikken. Nyt kursus lærer dig din 
klassiker bedre at kende. 

Styretøjet kræver ofte lidt flere kræf-
ter, og bremserne bider ikke helt så 
hårdt, som mange er vant til. Kø-
reoplevelsen er i det hele taget en 
anden, når man lufter sin klassiker. 

Skal man have det fulde udbytte af 
sin klassiske bil, kræver det, at man 
lærer den at kende ordentligt. Derfor 
afholder FDM en ny type kurser, hvor 
entusiaster kan lære at få bedre styr 
på deres klassiker ude i trafikken. 

”En klassisk bil kører og skal køres 
på en helt anden måde, end nye bi-
ler gør i dag. Skal man have det ful-
de udbytte ud af sin bil, kræver det, 
at man bliver fortrolig med dens kø-
reegenskaber. Derfor har vi lavet kur-
set her,” siger køreinstruktør på FDM 
Jyllandsringen, Bjarne Kragelund.

Kurset inkluderer både teori og prak-
tiske øvelser, som naturligvis tager 
udgangspunkt i hver enkelt bil, inden 
deltagerne sendes ud på banen. 

”Det er ældre biler, som ikke har 
moderne hjælpemidler som ABS og 
ESC. Derfor bliver det med bremse- 

og undvigemanøvrer af den gamle 
skole,” siger Bjarne Kragelund.

Udover teorien og manøvreøvelserne 
på banen bliver der også god tid til 
at diskutere, hvorfor bilen reagerer, 
som den gør, ligesom der er rig lejlig-
hed til at møde andre klassiker-entu-
siaster og deres biler. 

Kurserne afholdes:

FDM Sjællandsringen ved Roskilde 
den 17. august 

FDM Jyllandsringen ved Silkeborg 
den 19. august

Der er plads til 30 biler pr. kursus, 
prisen er 1.495 kr. pr. person for ik-
ke-medlemmer og 1.195 kr. pr. per-
son for FDM-medlemmer inkl. fuld 
forplejning og et kursusbevis. Til-
melding på tlf. 45 27 09 34 og mail 
tml@fdm.dk (FDM Jyllandsringen) 
eller sjallandsringen@fdm.dk 46 13 
61 00 (FDM Sjællandsringen). 

Yderligere oplysninger 
Kontakt FDMs presseafdeling,  
presse@fdm.dk 
Tlf. 45 27 09 67 –24 timers telefon.

Lær at køre din klassiker

Find din bils grænser med ro i sjælen, når FDM Jyllandsringen og FDM Sjællandsringen invi-
terer til kørekurser for ejere af klassiske biler.

PRESSEMEDDELELSE
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Lørdag den 29. juni 2019 blev det 
20. Sydhavsrally Historic afviklet på 
Lolland Falster, med start på Mari-
bo Dækcenter, hvor vi startede med 
kaffe og basser. 

Turen gik rundt på Lolland og Fal-
ster, og efter en tur rundt i Maribo 
by, med den første indlagte opgave, 
fortsatte vi ud i naturen ad mindre 
befærdede veje med skov og ikke 
mindst søerne for øje.

Efter en kort pause på Øst Lolland 
gik turen over Nykøbing Falster, hvor 
vi fik endnu flere smukke oplevel-
ser.  Der var indlagt forskellige opga-
ver på hele ruten, der skulle løses, 
inden vi kom i mål på Marienlyst. 

Netop udkommet er en spændende 
bog af Jens Jessen. Bogen med tit-
len “Lastbilernes guldalder” er fak-
tisk et stykke motorhistorie, men af 
den nyere slags, idet den beskriver 
en epoke, der ifølge bogen sluttede 
så sent som omkring 2005. Det er 
historien om de sidste danske eks-
portchauffører, der kørte langfart i 
udlandet med al slags last, i både 
Vest- og Østeuropa, Mellemøsten og 
andre steder.

Bogen indeholder 15 beretninger fra 
livet på landevejene, fortalt af chauf-
førerne selv – og den er i vid ud-

Sydhavsrally

Ny bog

Måske var Google en stor hjælp for 
nogen?

Dagen blev afsluttet med dækspark 
og helstegt pattegris med tilbehør 
på Golf og Fun Park i Marielyst. Her 
var præmieoverrækkelse og kåring 

af løbets flotteste bil.

Stor tak til Ole og Karen og deres 
hjælpere. Uden dem - intet arrange-
ment.

Elsebeth og Jens

strækning illustreret med chauffører-
nes egne fotos.

Redaktionen modtog et anmelderek-
semplar umiddelbart før dette blads 
deadline – men vi vender tilbage 
med en anmeldelse i næste VT.

Bogen er på 150 sider og koster 
268,- kr. Den kan købes i boghande-
len eller bestilles direkte fra forlaget 
Motor Press v. Jens Jessen, Gelle-
rupvej 55 D, 6800 Varde.  
Tlf: +45 20737471.  
Mail: jens.jessen@mail.dk 

-jmn.
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Kulturhavnen Helsingør 
7/7-2019 · Foto: jmn.
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Ankommet til Miami afhentede vi vores lejebil, en Ford 
Mustang Convertible 2019. Dette var den første ople-
velse; vi havde bilen i en måned og man må sige at det 
var virkelig et køretøj, 4 cyl. 2,3 L med turbo 310 Hk., 
10 gear på automatgearet samt alt muligt andet udstyr 
som jo er på moderne biler.

Vi kørte sydpå fra Miami til Florida City og var her et par 
dage. Udflugt herfra gik ud over the Keys – vi kørte ud 
til øen Marathon, her har man en lille lufthavn og et lille 
flymuseum. Dette museum bliver drevet på frivillig basis 
og typisk af pensionister, hyggeligt sted, og folk som vil-
ligt fortalte om museet og de udstillede effekter samt 
fly. Man havde også en gammel airport brandbil. Ellers 
bestod samlingen mest af modeller og mindre ting rela-
teret til luftfart, incl. et fly og et replica-fly fra tyverne.

Vi kørte nordpå til Daytona for et par dage. Her kørte 
vi ture og genså kendte steder, blandt andet et besøg 

Automotive oplevelser i Florida maj 2019

Lejebil (legebil? -red.)

Marathon Airport

Daytona Hanksters
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hos Hanksters Hot Rods 
of Daytona, for at se om 
der var nye biler i lokalet. 
Igen flinke folk, og vi var 
selvfølgelig velkommen til 
at kigge på udstillingen og 

tage billeder. Under en køretur i området 
kom vi ned af en lille vej på landsiden af 
Daytona Beach, her var en del hyggelige 
små parker hvor man kunne holde pau-
se og nyde udsigten over vandet. På et 
hjørne stod der en Morgan foran en for-
retning, det måtte vi lige se på, her lå så 
den lokale Morgan og Caterham agent. 
Inde i forretningen var en del biler og her 
fik jeg også vist frem og fortalt om den 
helt nye trehjuler der lige var kommet fra 
england.

Efter en tur til Georgia hvor vi besøgte min kusine er vi 
nu tilbage i Florida, hvor vi plejer at bo på Treasure Is-
land, her er vi de næste tre uger.

Den første weekend var der et RC fly show i Lakeland, 
det kunne da være interessant at se – og det må man 
sige, når man så disse fjernstyrede fly som var bygget 
med alle detaljer. Igen flinke folk som gerne fortalte om 
deres fly og så kunne de også flyve. Hele showet foregik 
lige ved et flymuseum og den automotive oplevelse var, 
at på parkeringen mødtes et hold biler af mærkerne Sa-
turn Sky og Pontiac Soltice som skulle på udflugt denne 
dag.

Vi kørte ofte en tur af Gulf Blvd. som kan sammenlignes 
med vores Strandvej. i Redington Shores lå et gammelt 
værksted, Tiger Auto Repair – her stod en Rambler stati-
oncar til salg. 

Daytona Morgan

Lakeland tur møde

RC flyshow · navigatør i B17

RC flyshow B17

Rambler
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Vi besøger altid Downtown St. Petersburg, da man her 
altid har nogle flotte vægmalerrier – så her er et eksem-
pel fra i år.

Den største oplevelse var da vi besøgte Geoff Hacker 
Undiscovered Classic. Dette vil blive beskrevet i en se-
nere artikel, men det afstedkom en udflugt til Sarasota, 
for at se flere af hans biler.

På denne tur havde vi tre besøg, Classic Cars of Sara-
sota, Vintagemotors of Sarasota og Sarasota CC muse-
um. Her var vidt forskellige ting at se på så jeg vil lade 
billederne fortælle.

På en af vore køreture i St. Petersburg kom vi pludselig 
forbi 6th Avenue South og her lå jo et tidligere besøgt 
værksted, Realistic Auto Restoration. Så jeg måtte lige 
ind og se om der var noget nyt, det var lige ved fyraften, 

Downtown St. Petersburg

CC of Sarasota 

VintageMotors
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men man kunne godt huske mig og man havde stadig 
det gamle VT liggende med artiklen om værkstedet. Jeg 
kunne bare gå en runde og se på tingene, meget rart at 
blive modtaget på den måde.

Hjemturen startede med et par dage i nærheden af Or-
lando. Her besøgte vi Disney-byen Celebration, et meget 
lækkert sted, men heller ikke et af de billigste steder 
at bo. Her mødte vi for øvrigt den første dansker i feri-
en, en ung pige der arbejdede i en isbar. På parkeringen 
ved torvet stod Ford GT40, en Lamborghini samt tre stk. 
Ford A som man kunne se blev brugt dagligt. Den ene 
var en pick up.

Dette var lidt om hvad vi oplevede på en måned i Flori-
da, hvor vi kørte 3300 km. i Ford Mustang.

Thom Bang Pedersen Celebration

Sarasoga CC Museum

Realistic Chrysler Ghia

Realistic
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En lille fortælling om vores BMC 
Klub her i Agerskov.

Vi var nogle unge knægte der hver 
blev ejere af det såkaldte hundehus, 
eller rettere Morris Mascotter og en 
enkelt Austin Partner.

Året var 1965 og vi fik lavet med-
lemskort til vores lille klub. Vi havde 
det utrolig sjovt med vores små vak-
se køretøjer. 

Tit samledes vi hos hinanden når 
vi havde fri lørdag eftermiddag, så 
skulle de små BMC-biler smykkes 

med ekstra lygter og vacuumhorn 
med River Kwai, så det kunne høres 
i hele byen. Enkelte fik boret hul i 
taget og sat tagprojektør på, og der 
blev investeret i brede Dunlop let-
metalsfælge. Enkelte fik sporvidde-
forøgere og bredere skærme. Ofte 
kunne vi i timevis sparke dæk og få 
en vældig snak om de oplevelser vi 
hver især havde med de små biler. 

Vi øvede os i at lave håndbremse-
vendinger, og det kunne godt blive 
til en hel sport, hvem der kom bedst 
fra at gøre det. Vejen skulle helst 

være en rimelig bred tosporet vej, og 
når så speedometeret stod på ca. 
80 skulle håndbremse og motorom-
drejninger og det rigtige gear vælges 
rigtigt – så ellers fulde omdrejninger 
på Mascotten, og så rundt med rat-
tet, og forhjulene skulle kunne træk-
ke bilen fri, så man pludselig bare 
kørte i den anden retning. 

For dem der ikke havde indøvet tak-
tikken rigtigt, kunne det godt ende 
galt. Det har jeg selv oplevet med 
en kammerat, da vi boede i Hillerød. 
Jeg havde ham med på en køretur, 

BMC Klub Agerskov

Den spæde start på vores klub i 1965

Fire Morris Mascotter og en enkelt Austin Partner

Så skal vi se hvem der kommer først i mål!

Nu begynder det at ligne noget med klubben

Altid vaskede og godt gejlet, klar til sjov, 
og godt kammeratskab hvor vi kom hen...
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og på Kongevejen sagde jeg på et 
tidspunkt til ham, at jeg ville lave en 
håndbremsevending, og at nu skul-
le han holde på hat og briller, og så 
vendte jeg mascotten på sekunder. 
Han blev så imponeret over at det 
kunne lade sig gøre, at han en dag 
ville prøve det samme, men det ko-
stede en forskærm. Til dette skal 
også siges at han ikke var en af gut-
terne fra Agerskov BMC Klub. 

Flere af os i klubben kørte oriente-
ringsløb med triptæller og det hele, 
og der blev da også hentet poka-

ler hjem. Andre var med i Haderslev 
motorsport og kørte løb på Skovby-
banen. Når vi var sammen fandt vi 
altid på et eller andet hvor det gik 
stærkt. Det kunne være når min fa-
der havde høstet kornet, så var mar-
ken velegnet til at lave bane på. Far 
var med på den, men min moder var 
først rolig, når vi igen gjorde holdt i 
gårdspladsen og Mascotterne kunne 
dampe af. 

Vi har præsteret at dele Gajoler gen-
nem skyderuderne, med tre Mascot-
ter side om side fra Agerskov og til 

Branderup, og det var ikke med 80 
km i timen – dengang var farten fri, 
så hvorfor ikke bare alt hvad de kun-
ne trække, og vi skulle helst nå at få 
gajoler allesammen, før der kom bi-
ler vi skulle vige for. 

Flere gange har vi lavet sjov med at 
nogle af de stærkeste af os løftede 
Mascotten op, så den stod i balance 
på to hjul, så kunne én mand holde 
den der, men tungen skulle holdes 
lige i munden. Engang havde vi fået 
fire op side om side på den måde, 
og der blev også taget billeder, men 

Der mangler vist et forhjul – men det blev vist for lang tid at 
holde Mascotten til hjulet var lappet

Skyderuden til side – nu skal der deles 
Gajoler ud, bil til bil

På masser af skønne ture – og pigerne var vilde med at komme med

En af de friske drenge fra vor klub
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desværre kan jeg ikke finde det bil-
lede frem. Skulle der ordnes et el-
ler andet ved udstødningsophæng 
eller en bremser der skulle justeres 
m.m., ja så bare op på to hjul og så 
blev det problem hurtigt klaret. 

I 1969 var vi fire fra klubben der 
syntes vi skulle en tur sydpå, og 
som sagt så gjort. Vi fik monteret 
ekstra kølere foran på Mascotterne, 
og vi valgte to ud, der skulle lægge 
bil til. Den helt store planlægning 
gik vi nu ikke så meget op i, men 
den ene bil skulle da have telt og 
soveposer m.m. og den anden bil 
skulle have al proviant. 

Se i 1969 var der ikke noget der 
hed mobiltelefon og samtaleanlæg, 
og da vi blot havde planlagt at vi vil-
le sydpå og målet skulle være Mo-
naco så gik det altså galt for os tæt 

ved Hannover. Her delte motorvejen 
sig, og min makker og jeg kørte lige 
ud, og de andre i en Austin Partner 
drejede ind mod Hannover. Vi blev 
da godt nok lidt hede om ørerne da 
vi så de andre drøne til højre uden 
at ænse os, men vi blev nødt til at 
fortsætte, og vi kørte så til nærme-
ste rasteplads Kassel Rasthof. Her 
gav vi os til at vente. Der kom ingen 
Austin, og det blev aften og klokken 
var vel 22 - 23 stykker. Vi gik så op 
til et hotel i nærheden og ringede 
hjem til Danmark til nogle forældre. 
Vi fortalte hvor vi var, og at vi ville 
blive der til de kom. Vi lod Mascot-
ten stå tæt på vejen så de kunne se 
den når de kom, og vi havde sat en 
seddel i vinduet at vi ville sove un-
der åben himmel bag ved cafeteri-
et. Da vi vågnede – hvad vi så gjorde 
flere gange den nat – så regnede vi 

egentlig med at de snart måtte kom-
me. Da klokken blev ca. 10 den for-
middag da kunne vi på lang afstand 
høre en Partner med fulde omdrej-
ninger og en hvinen og en hård op-
bremsning. Jo det var dem, og de 
havde været i Danmark den nat, for 
at få at vide at vi var på en Rasthof 
i Kassel. Vi må nok sige at herefter 
fik vi lavet aftaler og kortlægning for 
hver ny dag. 

Desværre for Austin Partneren så 
var den efter den hårde ekstra tur til 
Danmark knækket i bærestænger-
ne ved bagbroen, så hjulene lå helt 
op i skærmkasserne. Nu var gode 
råd dyre – men vi var jo vant til lidt 
af hvert, så vi opsøgte et stort auto-
værksted. De påstod at de slet ikke 
havde tid til at lave den bil før se-
nest dagen efter. Det kunne vi ikke 

Her er vi fire fra BMC-klubben på en hurtig tur rundt i Europa i 
1969. Billedet er fra en campingplads i Torino, Italien

Udstødningsophænget fik lige en ny skrue – og det er da 
nemmere end at finde en smøregrav...

En hård gut
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vente på, så derfor spurgte vi om vi 
kunne leje/låne et svejseværk, og 
det fik vi lov til. Så var det ud af bi-
len med alt det løse + batteriet på 
bilen, og så lagde vi reservehjulet 
sådan at tagrenden skulle ligge på 
den når vi løftede Partneren om på 
siden. Tro mig, da det gik op for de 
tyske mekanikere, at der lå en bil på 
siden uden for porten til værkstedet, 
ja så stimlede de alle sammen, og 
så havde de pludselig masser af tid.

De sagde en masse om Mensch, og 
at det er ikke kunne være muligt, 
men det var det, og bilen blev hurtig 
køreklar. Vi skulle intet betale – det 
havde været en Vergnügen, sagde de. 

Da vi skulle gennem Schweiz så 
skulle vi op over Skt. Gotthard-pas-
set, hvor man nu om stunder bare 
kører igennem tunnellen, og Mascot-

ten og Partneren de måtte slæbe, 
og flere steder så vi biler der var rø-
get ud over kanten. 

Vi oplevede en masse os fire venner, 
og der hvor de små Fiat 850 havde 
hjemby – Torino – købte vi Abarth- 
udstødning, som vi satte på, da vi 
lå på en campingplads i nærheden. 
Selvfølgelig blev bilerne løftet om 
på siden, og så blev den gamle ud-
stødning savet af, og det nye Abarth 
sat på – og de andre campinggæ-
ster fik sig en oplevelse. Det vil bli-
ve for langt at fortælle mere om den 
spændende tur.

Vi er stadig 14 medlemmer, og det 
skal noteres at tempoet er gået ned. 
Vi samles nogle gange om året til 
BMC-gilde og så bliver gamle dage 
som regel lige vendt et par gange, 
men vi har som regel BMC-slips på.

Partneren og de mange Mascotter er 
nok desværre smeltet om til Tesla-
er eller hvad ved jeg, men underteg-
nede har i mange år haft en Morris 
1000, og den har jeg haft mange 
gode timer med. Mine børnebørn ser 
op til at få ture i den gamle BMC.

Til slut vil jeg meddele hvad man-
ge sagde da vi købte Mascotter: At 
små motorer de sled sig op, og der 
var mange der havde indvendinger 
mod bilen, men det var da nok fordi 
de aldrig kom til at opleve en så fan-
tastisk køreglæde som det lille hun-
dehus kunne byde på. Min Mascot 
kom til at køre langt over 200.000 
km og det blev ikke et dyrt bekendt-
skab for mig, utroligt nok. 

 
Venlig hilsen fra  
Poul Erling Appel, Agerskov. 

Det er den sidste gamle BMC-bil i klubben fotograferet 
med mit barnebarn Jakob Munk

Ålegilde i 2017!

Her er undertegnede blevet viet i Østermarie Kirke. Ved den efterfølgende 
fest blev der bundet masser af dåser efter bilen, der også blev fuld af ris. For 
at det ikke skulle være løgn, så fandt vennerne bilen på vores bryllupsnat, 
og så blev den viklet ind i masser af toiletpapir. En journalist fra Bornholms 
Tidende skrev, at det da vist var første gang en Mascot var viklet ind i den 
slags papir.

Her bliver undertegnedes Morris 1000 og den hårdt 
tilkørte Mascot skiftet ud med en ny Austin Allegro. Der 
gik ikke lang tid før jeg gerne ville gøre den handel om, 
men da var det for sent.
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Alfa-Romeo Monoposto på Montlhéry

På den historiske Linas-Montlhéry 
Autodrome afholdes hvert andet år 
Vintage Revival Montlhéry. Banen lig-
ger lidt syd for Paris. Den ældste del 
er en 2,5km oval med stejlkurver på 
et gitter af søjler, bjælker og drage-
re alt sammen af jernbeton, bygget 
i 1924. Året efter udvidedes banen 
med en landevejsstrækning og den 
ene stejlkurve; det er den der bli-
ver brugt til vintage-arrangementet: 
3,4km. Man har tilføjet seks chika-
ner for at sætte farten ned. Senere 
kom der endnu længere banestræk-
ninger, helt op til 12,5km.

Arrangementet er åbent for racer-
vogne, racersportsvogne og kuriosi-
teter. Hver gang er der nogle udvalg-
te mærker, som sættes i fokus. For 

to år siden var det bl.a. Delage, da 
var det 90 år siden mærket blev ver-
densmester. Jeg skulle have været 
der med min DISS; men en knast-
følger valgte ikke at følge, så bilen 
måtte blive hjemme. 

I år havde arrangørerne valgt at foku-
sere på mærkerne Darmont, Alfa-Ro-
meo og Terrot. Darmont var valgt 
fordi det er et af de mange mærker, 
der i år fylder 100. Roger Darmont 
var Morgan-forhandler for Frankrig og 
dets kolonier. Bilerne var trehjulede; 
til at begynde med licensbyggede 
Morgans, men snart med Darmonts 
egne motorer. Terrot var et stort 
fransk motorcykelmærke og Alfa-Ro-
meos racervogne har kørt mange 
løb på banen. Den absolutte bane-

rekord sattes lige før krigen af Ray-
mond Sommer i en brugt Alfa-Romeo 
308: 238km/t på en fugtig bane.

Det var femte gang Vintage-arrange-
ment afvikledes. Der har flere gange 
været dansk deltagelse: Claude Te-
isen-Simony, Svend Algren og Terkel 
Lund Ovesen. I år var der to dansk-
ejede biler med: Terkels Lea-Francis 
Hyper og Marc Vogel / Gubsø Gara-
ges Alfa 308. Alfaen er en Pursang* 
med en original gearkasse. Den kom 
med på et afbud; men vi fik at vide 
at den var velkommen, da den både 
ser helt rigtig ud og lyder helt rigtigt; 
der er direkte udblæsning gennem 
otte bananer et ret rør og absolut 

Tekst: Peter Bering
Fotos: Karsten Wikkelsø, Jakob Bonfils og Peter Bering

* Argentisk kopi i meget høj kvalitet –red.
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Det er altid bedst, når det våde vejr kommer 
weekendens første dag og solen skinner om 
søndagen og sådan gik det (heldigvis).

Kraftkurven stiger ret imponerende og falder 
først ud over 5000o/m. 295HK v/6000o/m.

Ved afhentningen i Silkeborg instruerede 
mekaniker Christian os om startprocedu-
ren. Den starter ret ubesværet. Vi trillede 
også en lille prøvetur inden den kom ind i 
traileren.

Et langt blik nedad den bageste langside, hvor man også har et glimrende kig til stejlkurven 
flotte bærende betongitterkonstruktion - hvis man har tid. Der er tre instrumenter: Om-
drejningstæller, oliemanometer, vand- og olietermometer. Det tog adskillige omgange at få 
varmet olien op. Det gjorde det næppe i 30rne og 40rne…

Den ottecylindrede treliters motor er sidste udgave af Vittorio Janos Alfamotorer. Den har to 
overliggende knastaksler og to kompressorer, tørsumpsmøring med en stor olietank (25liter) 
helt ude i halen. Benzintank til 170liter lige bag køreren. Styrehuset ses lige i midten. Gear-
kassen er sammenbygget med bagtøjet. Fire trin, fjerde er et overgear, der er ingen direkte 
gear. Alle hjul er uafhængigt affjedrede. Masser af letmetal. Hele vognen vejer 870kg.

Til venstre: Alfaen klar i søndagens pitlane 
ved siden af Iuris Bugatti Type59.
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ingen dæmpning. Det er smuk mu-
sik for motorører. Jeg delte den med 
Jakob Bonfils. Det var en fantastisk 
bilistisk oplevelse. At sidde lige midt 
mellem hjulene med et helt frit ud-
syn til forhjul og bane. Og så er der 
300HK til at drive 870kg racerbil 
frem. Når der kobles til er det som 
at få et spark bagi - et helt vidunder-
ligt spark. 

Alfa byggede fire Tipo308 til den nye 
Grand Prix formel i 1938, hvor moto-
rerne måtte være max. 3 liter med 
kompressor og 4½ liter med suge-
motor. De byggede også tre Tipo312 
med V12 motor (en ombygning af 
12C fra 1937) og tre Tipo316 med 
V16 motor med udgangspunkt i 
to Tipo158 motorer; den havde to 
krumtapper. Alt sammen var (delvis) 

forgæves forsøg på at slå de tyske 
biler, som havde mange flere kræfter 
og var dominerende. 

308 blev det sidste trin på de otte-
cylindrede motorer Jano konstrue-
rede hos Alfa. Og den havde stør-
re succes end de to multicylindrede 
GP-biler. 

Af de fire Tipo308 eksisterer de tre 

Alfa Romeo 308 monoposto og Terkel Lund Ovesen på vej til 
maskinkontrol fredag eftermiddag.

Det var dejligt at arrangørerne havde stillet et stort telt op til Alfaer-
ne. Sikke en samling lækkerier.

Storsmilende Jakob Bonfils klar til sidste heat. På vejen hjem ad de ret tomme nordøstfranske motorveje talte vi om at lukke Alfaen ud af 
traileren og køre nogle kilometer på vejen - men vi gjorde det ikke.
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Alle Alfaerne kørte i plateau ”E”. Her er det 
Federico Göttche Bebert efter Roger Buxton 
i henholdsvis en 1928 6C 1500MMS og en 
1930 6C 1750 Zagato. MMS står for Mille 
Miglia Speciale: 24 chassiser med Janos 
6cylindrede 1½liters motor med to overlig-
gende knastaksler og kompressor. Denne 
vogn fik Grev Giovanni Luranis datter af sin 
far på sin 18årsdag; nu er det hendes søn 
der ejer og kører den.

Alfa Romeo 308 på vej op på den berømte 
stejkurve.

Andy Johnson kørte på Alfa Romeo 8C Monzas egne hjul fra Belfast. 
Han holdt en ferie i Frankrig med konen. Derfor er der bagagebærer på 
bagenden.

Erwin Kristensen, Svend Algren og Terkel 
Lund Ovesen nærstuderer en meget velbe-
varet BNC 529 racer fra 1929 sammen med 
den franske ejer Cordemans.

Der var flest franskmænd, men også mange 
englændere: Her John Burgess Vauxhall 
Prince Henry fra 1914.
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En besøgende grand prix Bugatti i særdeles oily rag tilstand. Et eksempel på en af de sjæld-
ne, originale spidse bagender af stål; de fleste er aluminium.

Der er mange mærker, vi aldrig har set i Danmark og adskillige særdeles besynderlige køre-
tøjer. F.eks. denne Leyat Hélica fra 1921. Man behøver ikke en føntører, når man kører i den.

Denne pudsige Citroën C4 blev bygget 
til kunstneren Maurice Guy Loë som et 
rullende atelier. Med et hånddrevet spil kan 
glasdelen løftes og blive en dejlig beskyttet 
arbejdsplads. Loë beholdt vognen til sin død 
i 1991.

Ballot 2LS er en sjælden vare. Denne er 
tilmed en fabriksvogn, som blev brugt til 
motorsport. De fleste var sportsvogne. Det 
er historiens første serieproducerede motor 
med to overliggende knastaksler, som lev 
solgt til private. Denne vogn tilhører belgie-
ren Andre Plasch, som ifølge DVKmedlem og 
mangeårig ballotiste Niels Andersen er en af 
de største mærkekapaciteter.

stadig. De to første blev tilmeldt Pau 
G.P. i april 1938 med Nuvolari og Vil-
loresi som kørere. Under træningen 
gik der ild i Nuvolaris bil; han måtte 
køre af banen og springe ud; men 
blev alvorligt forbrændt. Den vogn 
gik op i røg og findes ikke længere; 
men de tre øvrige findes: Én i USA, 
hvor den deltog i flere løbe efter kri-
gen, bl.a. Indianapolis; én i Argenti-
na og én i England. De to amerikan-

ske er museumsgenstande, med 
den engelske tilhører Julian Majzub, 
som stadig bruger den i historisk 
race. Han ville have bragt den til 
Montlhéry, hvis han havde fået lov 
til at køre over chikanerne - oppe 
på toppen af stejlkurven hele vejen 
rundt; men det kunne han ikke og 
så deltog han i stedet med en Ma-
serati. Det var vores held, havde der 
været en original, havde arrangører-

ne næppe sluppet en Pursang ind. 
Historien man hører, der ligger bag 
den argentinske kopi er, at muse-
umsbilen skulle restaureres af Pur-
sang og i den forbindelse gav Alfa 
grønt lys til, at der også byggedes en 
ny; det er en snes år siden. Dække-
ne er vist ligeså gamle, så der skulle 
ikke mere end en blid udånding på 
gaspedalen til at få den til at vrikke 
med rumpen.
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Julian Taylor med 1924 Alvis 200miles racer, 
som kaldes sådan fordi den vandt løbet med 
det navn på Brooklands.

Der er mange, der mener at Hispano-Suiza 
model 15T, den såkaldte Alfonso XIII, er 
bilhistoriens første sportsvogn. Den er for-
holdsvis letbygget med en kraftig 3,6liters 
4cylindret motor. Motoren er rykket tilbage i 
chassiset og det giver vognen fine køre-
egenskaber. Den blev bygget i Barcelona i 
årene 1910 til 1914.

Englænderne har gennem årene bygget 
mange ’edwardian’ specials med flymotorer: 
Duncan Pittaways 1913 Monarch GP Aero 
med 8,4liters V8motor. Den fik PreWarCars 
præmie for ’Spirit of the event’.

Sidste Alfa-heat er kørt. Her kommer Luranis 
datter og barnebarn ind forbi det næste heat 
bestående af motorcykler. Bagved følger 
Jakob Bonfils i 308 grandprixraceren.

Et af de mange vidunderligt finurlige fartøjer 
man oplever på Montlhéry: Cykel med hjæl-
pemotor - og den kørte hurtigt.

Hvem har set en Lombard? Denne tilhører 
belgierne Marc Hendrix. Modellen hedder 
AL3 GP; den har en vidunderlig motor med 
to overliggende knastaksler.

To meget glade kørere søndag eftermiddag. 
Alt gik godt og vi sendte en stor taknemme-
lig tanke til Marc.

Automobiles Th.Schneider blev grundlagt 
i Besancon i 1910. I 20rne deltog de flere 
gange i 24timersløbet på Le Mans. Endnu et 
af de mange ’ukendte’ mærker man møder 
på Montlhéry. Denne vogn var ikke deltager; 
men blot tilskuer.

En overstørrelse og en normalstørrelse 
grand prix Bugatti: Den store er Tim Duttons 
Type 54 og vognen til højre er Frederic 
Novos 1927 Type 35.
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Automobilforretningen ICI A/S  
– ISIS Motor A/S

I sidste VeteranTidende fortalte vi 
om Automobilforretningen ICI A/S, 
der blev etableret i 1939 af Bør-
ge Worziger Christensen. ICI var et 
foretagende med mange sider, ikke 
mindst agenturer på landbrugs- og 
entreprenørmaskiner (som bl.a. 
blev leveret til bygningen af Dan-
marks første stykke motorvej), men 
firmaets kerneområde var bilimpor-
ten, og med SAAB på programmet 
havde ICI et stærkt kort på hån-
den under opsvinget fra slutningen 
af 50’erne og op igennem 60’erne 
– også efter at den danske samle-
produktion i Glostrup var ophørt i 
1963. Denne del af historien hand-
ler selvfølgelig også om hvordan 
Saab-salget fortsatte med at bul-
dre afsted – men vi tager også lige 
et par afstikkere tilbage, for som 
nævnt havde ICI/ISIS og Børge 
Worziger Christensen mange andre 
aktiviteter.

Del 2: 1964-74

Af Jens Møller Nicolaisen

Hovedkvarteret på Industrivej i Glostrup. 
Øverst til højre ses bygningen som husede 
datterselskabet Dansk Auto Import med 
adressen Glosemosevej 18.

Navneskiftet fra ICI til ISIS skete i 1964.

En Studebaker Hawk, fotograferet ved ét af ICIs arrangementer på Ambassadeur, ca. 1960.

Studebaker
Da Nordisk Diesel i 1959 overtog 
importen af Chrysler og Simca, blev 
importen af Studebaker overtaget 
af ICI. ND havde haft en pænt salg 
i årene 1953-55, men solgte kun 4 
biler i 1956 og én i 1957 (se VT nr. 
502 /april 2018).

Det kan muligvis have været interes-
sant for ICI at have en bil i den dyre-
re klasse i programmet, som supple-
ment til Saab – og måske har BWC 
haft en form for sympati for Stude-
baker’ne, der jo skilte sig noget ud 
fra de fleste store amerikanere – om 
ikke andet, så i deres formgivning. 
Men én ting, der i hvert fald gjorde 
BCW interesseret, var presseomta-
len af den nye kompakte model Stu-
debaker Lark, i en særlig Economy/

Taxi-udgave. Én eller to Lark’er blev 
taget hjem, men det københavnske 
hyrevognsregulativ satte begræns-
ninger – kabinens indvendige højde 
var for lille. Et forsøg med at hæve 
taget på Studebakeren blev rent fak-
tisk udført, men det var alt for be-
sværligt – vi har ikke noget billede, 
men Lark’en er næppe blevet videre 
forskønnet af dén operation. Projek-
tet blev opgivet. 

Der blev solgt nogle få Studebaker 
Hawk, men det blev aldrig til noget 
nævneværdigt salg – og det er en 
helt ligegyldig bagatelhistorie, sam-
menlignet med Saab-importen. ICI 
udstillede kun en enkelt gang en 
Studebaker i Forum; det var i 1962. 
Et par år senere var det helt slut.
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Som bestyrelsesmedlem i DAB fik Børge 
Worziger Christensen afgørende betydning 
for kontrakten med Leyland og Københavns 
Kommune. Kontrakten førte til levering af 
hundredevis af busser og et nært samarbej-
de med KS i mange år fremover.

Steen Worziger har doneret den originale 
kontrakt til DVKs arkiv.

Øverst: Bus nr. 931 var en prototype, der skulle bruges til at analysere og vise idéerne til 
den kommende busproduktion. Bussen havde været i drift i nogen tid, men blev taget ud til 
pressevisning kort efter kontraktens underskrift.

Herover underskrives kontrakten. Siddende fra venstre: Sporvejborgmester Willy Brauer, Kø-
benhavn, Borgmester Arne Stæhr Johansen, Frederiksberg Kommune, Overborgmester Urban 
Hansen, København samt Højesteretssagfører Bernhard Helmer Nielsen. 

Stående som nr. 3 og 6 fra venstre ses Børge Worziger Christensen og Donald Stokes.

Dansk Automobil Byggeri  
(DAB) i Silkeborg
Her skal vi tilbage til 1960 eller 61. 
DAB var ejet af British Leyland, hvis 
øverste chef, Donald Stokes, var en 
gammel bekendt af Børge Worziger 
Christensen. De to havde så tidligt 
som 1938 samarbejdet om leve-
ring af 5 Albion lastbiler til hvad der 
dengang var en ny opfindelse – den 
roterende betonkanon, opfundet af 
Kristian Hindhede (den historie må 
vi tage en anden gang).

På Stokes’ foranledning kom BWC 
ind i DABs bestyrelse, på et tids-
punkt hvor Københavns Sporveje 
allerede var begyndt at tænke på 
afvikling af sporvogne til fordel for 
busser. Blandt BWCs opgaver var 
bla.a. at opklare baggrunden for 
nogle forlydender om, at det sidste 
Københavns Sporveje ville anskaffe 
var Leyland-busser. Og så selvfølge-
lig at kortlægge KS’ behov og friste 
med de helt rigtige typer busser.

For BWC blev det et ekstremt inten-
sivt arbejde i DABs bestyrelse, som 
både førte til udvikling af nye busty-
per med selvbærende karrosserier, 
og ikke mindst, i februar 1964, til 
underskrivelse af en kontrakt mel-
lem Leyland, DAB og Københavns 
Sporveje om levering af et stort an-
tal busser.
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Triumph Herald var en særdeles populær bil i Danmark gennem 60’erne. Her bil nummer 
1.000 til Torben Strand, én af de store forhandlere for DAI, som på et tidspunkt også købte 
hans forretning.

Dansk Auto Import lukkede definitivt i januar 1971. Bygningen ligger der endnu, men nok 
ikke længe. Der ligger en lokalplan for området, der giver tilladelse til nedrivning, så der kan 
opføres boligbebyggelse i 2-3 etager. Skiltet har i en årrække været dækket af et andet, 
men billederne her er taget den 11. juli 2019! 

Triumph
Allerede undervejs i det frugtbare 
samarbejde med Donald Stokes om-
kring DAB og busserne, kunne BWC 
nyde godt af sin gamle forretnings-
forbindelse.

Efter at Nordisk Diesel, som tidligere 
nævnt, havde overtaget Chrysler og 
Simca, var Triumph-mærket kommet 
lidt i skyggen, hvilket Leyland som jo 
ejede Triumph, ikke kunne leve med. 
Forskellige muligheder var under 
overvejelse, men det endte med at 
Donald Stokes i forsommeren 1962 
besluttede at give importen til Børge 
Worziger Christensen. En helt per-
sonlig ting.

Hos Saab var man i sagens natur 
ikke begejstret ved tanken om at 
ICI skulle føre andre mærker. Der-
for blev der etableret en helt ny im-
portvirksomhed, i første omgang 
med navnet Dansk Standard-Tri-
umph, som dog kort tid efter blev 
ændret til Dansk Auto Import. Dette 
firma fik hovedsæde i en lidt afsides 
bygning på den store grund i Glo-
strup, og Triumph-organisationen, in-
klusive forhandlernettet, blev bygget 
op ganske uafhængigt af ICI/ISIS, 
dog med undtgaelse af få, udvalg-

te forhandlere, der fik både Saab og 
Triumph.

Triumph fik som bekendt god succes 
i Danmark, ikke mindst med mo-
dellerne Herald og Spitfire, frem til 
1968, hvor British Leyland (der også 
havde Rover) blev fusioneret med 
BMC – og Dansk Auto Import der-
med mistede importen. I perioden 
1/6-1962 til 31/12-1968 nåede DAI 
at importere ca. 8.400 Triumph-biler.

Historien om Triumph i Danmark er 
vel beskrevet i artikler af Jens Ørvad 

i VeteranTidende nr. 481 og 482 
fra 2016.

Inden vi helt forlader Triumph skal 
vi nu lige ha’ én af Steen Worzigers 
anekdoter fra tiden. Det handler om 
indskibningen af 1.200 stk. Triumph 
Herald, som ankom på Fords lan-
dingsplads i Københavns Sydhavn, 
omkring den 10. juni 1962. Bilerne 
skulle hurtigst muligt videre til Glo-
strup for at blive klargjort og leve-
ret til forhandlerne inden den nye 
afgift, oms’en, trådte i kraft den 1. 
juli. Dengang blev omsen lagt på for-
handlerleddet (og ikke som nu på 
detailprisen). Steen og nogle unge 
medarbejdere kørte i døgndrift mel-
lem Sydhavnen og Glostrup med 
de 1.200 Herald’er. Det foregik i 
Steens Saab 92 (A) og en Bedford 
mandskabsvogn. På den måde kun-
ne de hente otte biler ad gangen – 
om natten gik det rigtig hurtigt, når 
der ikke var nogen trafik! Bilerne 
blev i første omgang leveret til én 
forhandler, Helsinge Autokompagni, 
efter klargøringen. Her var der ikke 
plads til de mange biler, så man hav-
de lejet sig ind hos en grusgravsejer 
som hed Stenbjerg og var en stor 
Allis-Chalmers kunde hos ICI. Grus-
pladsen lå ikke langt fra Glostrup...
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VI har ledt, men ikke rigtig fundet et godt billede af Bilsalonens facade – til gengæld er det ikke svært at finde salgsannoncer fra Bilsalonen, 
hvis man kigger i gamle Politiken og Berlingske Tidende. Stående i døren er det Steens hustru Inge – billederne til højre er fra åbningen.

BWC får en skøn sammenplantning af... vi 
tror det er Svante Holm, direktør for Saabs 
bilafdeling i Trollhättan. Derunder ses BWC 
i en tilsyneladende hyggelig snak med Axel 
Semler.

Bilsalonen
I 1962 åbnedes A/S Bilsalonen, 
ICIs første importør-detailudsalg, på 
Rosenørns Allé 9. Her blev udstillet 
både Saab og Triumph. Det gav selv-
følgelig lidt knurren fra forhandlerne, 
men forholdet mellem forhandlerfor-
eningen og BWC var tillidsfuldt nok 
til at alle kunne se, at man med en 
sådan “flagskibsforretning” kunne 
styrke mærkets samlede position, 
også på brugtvognsmarkedet. Net-
op handelen af brugte biler blev sat 
i system, blandt andet med videre-
salg engros, noget der var ret nyt 
dengang. De bedste biler blev sat til 
salg i Bilsalonen. 

Selve klargøringen af de brugte bi-
ler var også sat i system i en ny hal 
på Naverland i Brøndby. Her havde 
man en hel lille “samlelinie”, hvor 
bilerne blev damprenset og fikset op 
efter alle kunstens regler – lakrepa-
rationer blev foretaget i Glostrup. De 
brugte biler blev annonceret i store 
rubrikannoncer næsten dagligt i de 
store aviser og Bilsalonen blev hur-
tigt meget velkendt. Senere fik man 
endnu en forretning ved Svanemøl-
len Station.

25-års jubilæum
Den 2. januar 1964 kunne ICI fej-
re 25-års jubilæum. I den anledning 
blev der udgivet et fint lille hefte 
med tekst og billeder fra firmaets 
historie. Der blev selvfølgelig holdt 
reception og fest – og som man kan 
se på billederne, var der adskillige 
prominente personer fra den dan-
ske bilbranche tilstede. Det var ved 
denne lejlighed at Rigmor og Børge 
Worziger Christensen kunne fremvi-
se den lille Isis-statuette og afsløre 
firmaets nye navn: ISIS Motor A/S 
(se artiklens del 1 i sidste blad), der 
dog først blev taget aktivt i brug se-
nere på året. Om aftenen var der et 
større arrangement i ABC-teatret, og 
diverse underholdning med kendte 
skuespillere.
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Kendte folk i den danske bilbranche. Fra venstre BWC, 
K.W. Bruun, Esben Petersen, direktør for Automobilim-
portørernes Sammenslutning, Axel Semler og Christian 
Mourier med ryggen til.

Preben Kaas og Lily Broberg får Saab-plaider efter deres 
optræden på ABC-teatret om aftenen.

Et par fotos mere fra jubilæumsdagen...

SAAB Steeplechase!
Man kan godt kombinere det sjove 
med det fornøjelige! Et eksempel 
på kreativ markedsføring var “Saab 
Steeplechase” på Klampenborg 
Galopbane i 1964. Der var heste på 
banen, men også Saab’er i mange 
farver. Som ultimative ambassadø-
rer for Saab-mærket havde man invi-
teret nygifte Pat Moss og Erik Carls-
son – jo, Stirling Moss’ berømte 
søster og Carlsson på taget – som 
overrakte præmier til deltagerne og 
delte Teknobiler ud til børnene.

Inden selve arrangementet spiste 
det celebre par frokost hos famili-
en Worziger, og efterfølgende blev de 
kørt til galopbanen i charabanc. Un-
dervejs (og dagen igennem) blev de 
fotograferet af fotograf Klaus Møller 
(og af Steen) fra Steens Saab 96, 
der havde soltag, så fotografen kun-
ne stå op og fotografere.

Der går en historie om at Erik 
Carlsson dagen efter var tæt på at 
skræmme livet af en journalist, der 

kørte med ham til lufthavnen. Carls-
son havde i den grad demonstreret 
sine evner, ved konsekvent at und-
lade at sætte farten ned omkring 
gadehjørner og sving, og flere gange 
kørte igennem på to hjul. Kørselen 
skal have afstedkommet en vis om-
tale – men var nok ikke skadelig for 
Saabs gode navn.
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Saab’er i galop på banen – og berømtheder til stede. Det har været en stor dag! 
Herunder ses Erik Carlsson og Pat Moss sammen med BWC – Carlsson var ved flere 
senere lejligheder på besøg hos ISIS.
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Der var stil over det, når nye Saab-modeller skulle præsenteres! Her er vi igen på Ambas-
sadeaur, til et storstilet arrangement, da man i slutningen af 1964 præsenterede de nye 
“langnæsede” 65-modeller.

Her ses BWC med TV-journalist Poul Jør-
gensen, Rolf Mellde fra Saab i Sverige og 
Ulrik Duurloo, direktør for Rådet for Større 
Færdselssikkerhed.

Ny 1965-model
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Bodil Udsen stod for underholdningen og 
var i øvrigt selv Saab-kører. På væggen 
ses symbolet for Saabs diagonale to-kreds 
bremsesystem.

På billedet til højre er det Steen Worziger, 
i knælende position for Inge i bilen. Den 
anden unge herre er Steens lillebror Ulrik.
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Billederne her er tilsyneladende taget ved 
et forhandler- eller pressearrangement i 
hallerne på Industrivej, men giver også et 
indtryk af hvordan der så ud – det er Saab 
klargøring og reparation i den ene hal og 
landbrugs- og entreprenørmaskiner i den 
anden.

Billederne er sikkert taget næsten samtidig 
med dem fra de foregående sider: Der ses 
både den gamle model med den “italienske” 
front og de nye “langnæser” årgang 1965.

Billeder fra Glostrup
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En skråsikker co-driver, Peter, med den dyre og fine Saab Monte Carlo 850 på en tysk rasteplads. Steen har taget billederne. Og herunder 
har vi minsandten telegrammet, som Jens Ørvad modtog i Paris – han har det endnu!

En frisk tur til Paris
Saab havde et særligt “European 
Delivery Programme” – en service 
rettet mod (især) amerikanske kun-
der, der kunne få deres nye Saab 
leveret hvor som helst i Europa, og 
siden få den sendt hjem med skib. 
Når bilerne skulle køres f.eks. til Pa-
ris, blev der kørt stille og roligt og 
sjældent over 80 – de nye totakts-
motorer skulle tilkøres og havde en 
tendens til at “klemme”, hvis de 
blev overvarme. Det kunne give riv-
ninger i cylindervæggene. Så der var 
beregnet flere dage til sådan en tur.

Steen Worziger kørte flere gange – 
blandt andet med en Monte Carlo i 
1965. Monte Carlo-motorerne hav-
de kørt længere tid i prøvebænk og 
måtte derfor godt køres lidt hurti-
gere. At få lov til at køre en ægte 
Monte Carlo 850 til Paris har efter 
Steens billeder at dømme givet en 
vis tilfredsstillelse!

Ved en samme lejlighed kunne 
Steen også køre en Saab retur til 
Danmark. Jens Ørvad, som må være 
velkendt af VeteranTidendes læse-
re, havde leveret en Saab 96 til en 
amerikansk køber, der aldrig dukke-
de op i Paris. Jens Ørvad afleverede 
96’eren til en Saab-forhandler i Pa-
ris, hvorfra Steen kørte den hjem ef-
ter at have afleveret Monte Carlo’en. 
Steen og Jens kendte ikke hinanden 
dengang, og kom heller ikke til det – 
men det gør de nu.

Lanceringen af V4-modellerne
Isis var i den grad med, da Saab i 
1966 skulle lancere V4-modellen. Al-
lerede tidligt på året, mens projektet 
stadig var dybt hemmeligt, var BWC 
(og Steen) på besøg i Trollhättan, for 
at følge udviklingen af Ford V4-pro-
jektet, se forskellige testbiler – også 
af konkurrende bilmærker. Lancia 
var på et tidspunkt også i spil, men 
deres motor var for dyr. Steen for-
tæller, at han også var med på et 
senere besøg i Sverige – og at man 
hos ISIS formentlig har vidst mere 
om den nye V4 end de fleste ansat-
te hos Saab. 

En af grundene til at Isis var så kraf-
tigt involveret var formentlig, at Saab 
ikke forventede noget stort salg af 
bilerne med totaktsmotor i Sverige, 
når V4’eren kom. Samtidig var et 
stort antal på lager og det var afgø-
rende, at Isis kunne aftage og sælge 
de mange totaktere i Danmark, som 
på dette tidspunkt stadig var Saabs 
største eksportmarked.

Ved senere besøg i Sverige planlag-
des selve lanceringen, der skulle 
finde sted samtidigt i Danmark, i be-
gyndelsen af august. Fire dugfriske 
V4’ere blev sendt til Danmark – de 
ankom sent en fredag og skulle ind-
registreres, synes og toldbehand-
les, så man kunne nå at tilkøre dem 
i weekenden, hvor præsentationen 
var den følgende tirsdag. Men de 
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ankom for sent – motorkontoret var 
lukket. Der blev improviseret – syn 
og og toldbehandling fandt stedt i 
kælderen under Bilsalonen på Ro-
senørns Allé – og med forsikrings-
selskabets velsignelse “lånte” man 
nummerplader fra tre andre Saab’er. 
Steen og hans kone Inge nåede at 
køre små 1800 km i løbet af week-
enden, herunder flere gange Køben-
havn-Nakskov, og de to andre lidt 
færre. Der var en udfording i at køre 
bilerne, uden at nogen hørte at de 
havde firetaktsmotor...

Mandag blev bilerne rengjort og ser-
viceret – klar til om tirsdagen, hvor 
afsløringen af den nye V4 fandt sted 
på Hotel Marina i Vedbæk.

De følgende par år var totaktsmo-
dellen stadig på markedet, og solgte 
rigtig godt i Danmark takket være en 
prispolitik, hvor V4’eren blev prissat 
relativt højt. Totaktsmodellen blev 
forbedret med bl.a. skivebremser, 3 
karburatorer og direkte motorsmø-
ring fra separat olietank samt flere 
andre ting.

1966: Saab 96 V4 afsløres på Marina i 
Vedbæk.
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Nye tider
I foråret 1967 var Børge Worziger 
Christensen blevet syg af cancer. 
Han gennemgik en operation og til-
bragte nogle ugers rekreation på 
Gran Canaria, som han dog afbrød 
for at komme hjem og arbejde. Han 
var i gang i et par måneder, men 
efter en tur til London og Genève i 
juni, måtte han indlægges igen ved 
hjemkomsten. Han døde den 4. 
august, kun 55 år gammel.

Ny direktør for Isis blev Ib Berggre-
en, som også var direktør for Dansk 
Auto Import – han havde passet bu-
tikken i perioder under BWCs syg-
dom, og i øvrigt været hans højre-
hånd gennem mange år, helt tilbage 
fra tiden på Frederikssundsvej.

Selvom BWCs hustru Rigmor formelt 
også blev udnævnt som direktør, og 
familien fortsat havde forskellige re-
lationer til ISIS, var BWCs bortgang 
i sagens natur en både trist og skel-
sættende begivenhed.

Californien tur-retur
Den udgave af Saab 96 2-takt som 
Saab eksporterede til USA, var til-
passet de amerikanske forhold. Bi-
ler med en motorstørrelse over 50 
kubiktommer (819ccm) var under-
lagt strengere miljøkrav; derfor hav-
de man reduceret slagvolumen til 
vistnok 817ccm.

I Steen Worzigers utrolige gemmer fandt vi 
også dette flyfoto, taget over Naverland i 
Brøndby. Alle er velkomne til at tælle efter 
– men antallet af Saab 96 på billedet har vi 
opgjort til 1.422 stk.!

Med så mange på én gang er det utvivlsomt 
både “overskudslageret” af totaktere fra 
Skåne og de ca. 700 “Shrike” – amerikan-
ske returbiler.

På et tidspunkt i 1967 var omkring 
700 biler sendt med skib til Califor-
nien, men de kom for sent! Califor-
nien havde – formentlig mens skibet 
var på vej, og som den eneste stat i 
USA – skærpet miljølovgivningen et 
år før alle andre, så den nu også om-
fattede biler under 50 cui. Der var 
kun én vej: Tilbage med skib igen!

I Sverige havde man i forvejen havde 
et for stort lager af den nylig opdate-
rede totaksmodel, efter at salget var 
dalet til næsten ingenting i forhold 
til V4-modellen. Svenskerne ville for 
alt i verden undgå at få de gamle 
US-modeller tilbage, som ikke blot 
havde den mindre motor, men sta-
dig var udstyret med tromlebremser, 
jævnstrømsdynamo, nappaindtræk 
og et karrosseri uden de nyeste op-
dateringer i form af større ruder.

ISIS havde allerede håndteret denne 
problematik ved at aftage et stort 
antal af de sidste totaktere, der hav-
de stået opmagasineret i Skåne. 
De “gamle” modeller, der nu var på 
vej over Atlanterhavet, skulle derfor 
sælges meget billigt. Igen hjalp ISIS 
Svenskerne på bedste vis – biler-
ne kom til Danmark og blev solgt til 
en meget lav specialpris, langt un-
der prisen på de nyere totaktere af 
68-model og endnu længere under 
prisen på en V4. Med de amerikan-
ske modeller var prisen på en Saab 
under en Folkevogns. 

Salget gik strygende, og det lød jo 
også ret godt, når en kunde kunne 
prale med at have købt en “US-mo-
del” og dermed have sparet omkring 
3.000,- kr. Alene i Bilsalonen solg-
tes 350 biler næsten med det sam-
me – andre steder tog det lidt mere 
tid.

A propos Folkevogn og USA, så var 
boblen jo kendt under navnet Beet-
le. I USA var Saab 96 kendt (og mar-
kedsført) under navnet Shrike – en 
tårnskade – som er en fugl, der le-
ver af at æde biller...
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ISIS havde et fint samarbejde med transportfirmaet Sophus Nielsen, og det er ikke tilfældigt at der står Leyland på lastbilerne! På billedet 
her ses “Overværkfører” Åkerman, der havde taget tjansen med at tage imod den 25.000’de Saab til Danmark, mens BWC var syg. Åkerman 
og Bent Brock, som ses bag bilen, var to af BWCs absolut nærmeste og meste betroede medarbejdere. 

Vi er i 1967 og der er både totaktere og V4. Bagest på den ene transporter ses 4 stk. Saab 95 med lukkede sider – de kunne både købes 
som varevogne på gule nummerplader eller som den meget danske Combi-model på papegøjeplader, med bagsæde men uden vinduer.

Modelændringen med de større forruder ses meget tydeligt på dette foto, når man sammenligner med den ældre US-model ovenover.

Det er nok meget begrænset hvor mange 
af de ca. 700 berejste US-modeller, der er 
bevaret. Denne fine og originale bil ejes af 
Jens Ole Skov fra Århus. 

Flere Shrike-karakteristika er der stadig: 
f.eks. nappasæderne, de oplukkelige si-
deruder med malet ramme og baklygterne. 
Bilens farve er også den oprindelige, selvom 
lakken har været fornyet og Jens Ole Skov er 
blot tredie ejer. Bilen er fra ny solgt fra ISIS’ 
forretning, Th. Pedersen ved Svanemøllen, 
der lige som Bilsalonen solgte et meget 
stort antal Saab 96 US-model.

En Shrike

Sophus Nielsen biltransport
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Her ses den første Saab 99 
i Danmark, fotograferet på 
dagen hvor den ankom.

ISIS’ direktør Ib Berggren gav 
interview til landets eneste 
TV-kanal og udsendelsen blev i 
vist i prime time.

Steen Worziger tog billederne 
fra Berggreens kontor på 1. sal.

Projekt “Gudmund”
Saab 99 blev som bekendt præ-
senteret i 1968. At der var en ny 
og større Saab undervejs var ingen 
hemmelighed, og så tidligt som i 
slutningen af 1966 var Steen med 
sin far i Trollhättan, hvor en snæver 
kreds så “projekt Gudfmund” i en 
såkaldt 0-serie af færdige biler. 

I VeteranTidende nr. 503 (i maj sid-
ste år) havde vi en større artikel om 
Saab 99, herunder introduktionen i 
november 1968. Siden da har Steen 
Worziger fundet en masse interes-
sante fotos helt fra begyndelsen: 
Den første 99’er i Danmark, billeder 
fra præsentationen, der fandt sted 
på Skovridderkroen – samt nogle bil-
leder af hvad der helt sikkert er den 
allerførste sending Saab 99, fotogra-
feret på pladsen på Industrivej i Glo-
strup. Artiklen om Saab 99 er også 
tilgængelig på DVKs hjemmeside.



VeteranTidende · august 201948

Billeder fra 99-introduktionen på Skovridder-
kroen i november 1968, hvor, som man ser, 
også Færdselspolitiet viste interesse for den 
nye bil. Den store Buick på øverste højre 
foto tilhørte den svenske ambassadør, som 
ses på et par af billederne.

Her til højre ses den første sending, et sted 
mellem 70 og 100 biler, på ISIS’ areal i 
Glostrup.
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ISIS i Hjørring
Det var også i slutningen af 60’erne 
at man hos ISIS fik planer om et nyt 
center i Hjørring. Den primære årsag 
til at det blev Hjørring var sikkert, at 
man ville være i nærheden Hærens 
Teksniske Korps og bibeholde den 
mangeårige kontrakt om service og 
reparation af hærens køretøjer. Her-
til krævedes både rummelige værk-
stedsfaciliteter og et stort reserve-
delslager. 

Hjørring var også et passende sted 
at have klargøringscenter for både 
Triumph og Saab til de jyske forhand-
lere. Det nye center åbnede i 1969 
– desværre var Triumph lige gledet 
ud af ligningen forinden. 

Der lukkes og slukkes
I flere år havde alle hos ISIS været 
klar over, at den dag kunne kom-
me, hvor Saab selv ville tage sig af 
repræsentationen i Danmark, lige-
som det allerede var sket i Sveri-
ge. Selvom samarbejdet med Saab 
i Trollhättan til det sidste havde fun-
geret upåklageligt og ISIS ved flere 
lejligheder havde hjulpet godt med 
afsætningen, ikke mindst af de sid-
ste to-taktere, blev relationerne nok 
aldrig så nære som før Børge Worzi-
ger Christensens bortgang. I janu-
ar 1971 var det definitivt slut, efter 
at ICI /ISIS havde solgt langt over 
30.000 Saab’er i Danmark

Rigmor Worziger sammen med ISIS’ direktør 
Ib Berggreen. Øverst et foto af det store 
center i Hjørring, umiddelbart før åbningen. 

Dansk Auto Import kom sig heller 
aldrig rigtigt over tabet af Triumph, 
selvom det faktisk var lykkedes at få 
importen af Alfa Romeo. DAI nåede 
at sælge omkring 200 Alfa, men det 
var langt fra nok til at opretholde en 
automobildivision, og DAI måtte luk-
ke i januar 1971.

Dermed var der kun entreprenørma-
skinerne tilbage, men også for Allis 
Chalmers var tiderne ved at ændre 
sig. Nok var de store i Danmark, 
men ikke internationalt. Det tegne-
de til et samarbejde med Fiat, der 
faktisk blev til noget senere, og Fiat 
ydede et betragteligt obligationslån 
til Allis Chalmers, og overtog der-
med kontrollen.

Et par år gik med overvejelser, som 
endte med at BWCs hustru solgte 
aktierne til Allis Chalmers, som drev 
ISIS Motor videre en tid. 

Efterskrift
Artiklerne om ICI/ISIS havde slet 
ikke kunnet lade sig gøre uden mas-
siv hjælp fra Steen Worziger, og de 
kunne nemt være blevet tre gan-
ge så lange, hvis vi havde taget alle 
aspekter og sidehistorier med. Man-
ge interessante ting, personbeskri-
velser og detaljer, har vi måttet lade 
udgå. Herunder også historierne om 
ICIs handel med fly og helikoptere 
og anlæggelse af Anholt Flyveplads, 
med koncessioneret ruteflyvning 

til Anholt, Læsø og Samsø. Det fø-
les ondt, når man må ty til det gode 
ordsprog: “Kill your darlings”. At be-
skrive ICI/ISIS som den vigtige virk-
somhed den har været i dansk mo-
torhistorie har naturligvis haft første 
prioritet. Tak, Steen!

Mere Saab- og ICI-historie kan læses i 
tidligere artikler her i VeteranTidende:

VT 431, maj 2012:  
Artikel om Saab i Danmark (fra begyndel-
sen i 1950), af Jens Ørvad.
VT 482, juli 2016:  
Sidste del af artikelserie om Triumph i 
Danmark, også af Jens Ørvad.
VT 495, sept. 2017:  
Artikel om Jan Bechmanns tre røde 
Saab’er – med data etc. om Saab 93, 96 
og 96 Sport, samt en mindre artikel om 
modeludviklingen af Saab 92-93-96, af 
Jens MN.
VT 503, maj 2018:  
Artikel om Saab 99, af Erich Karsholt og 
Jens MN.
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Med de to store artikler om ICI /ISIS 
har vi belyst den væsentligste del af 
historien om Saabs repræsentation 
i Danmark – men uden at beskæfti-
ge os ret meget med bilernes teknik, 
modeludvikling og – ikke mindst, som 
noget af det vigtigste – hvordan biler-
ne kørte!

Især det sidste kan nok ikke gøres 
bedre end i Tage Schmidts samtidige 
prøvekørselsrapporter. Denne rapport 
handler om en af de senere udgaver 
af Saab 96 med 2-taksmotor, årgang 
1966. Året forinden var bilerne blevet 
ændret, bl.a. med den længere front 
og et nyt kølersystem, hvor køleren 
var placeret forrest. V4’eren var på 
dette tidspunkt undervejs – men det 
var der ingen der vidste.

Også efter at V4’eren kom på marke-
det blev der foretaget opdateringer 
af 2-taktsmodellen, som bl.a. fik ski-
vebremser foran samt større for- og 
bagruder. 2-takteren udgik af produk-
tion i 1968, hvorimod Saab 96 V4 
fortsatte helt til januar 1980.

KORT SAGT: Standardudgaven af 
SAAB er blevet kvikkere, end den lil-
le nominelle forhøjelse af maksima-
leffekten med 2 hk lader formode. 
Bemærkelsesværdig lydsvaghed ved 
kørsel med konstant hastighed. Im-
ponerer fremdeles ved sin stabilitet 
– men er blevet definitivt bagefter i 
affjedringskomfort.

Prøveeksemplar: Standardudgaven 
af SAAB 1966. Pris kr. 19.340. 

Nyt i forhold til foregående model: 
Ændret indsugningssystem med tre 
karburatorer, en for hver cylinder, 
med henblik på opnåelse af jæv-
nere brændstoffordeling og bedre 
drejningsmomentkurve. Kompressi-
onsforholdet øget til 8,5:1. Maksi-
maleffekt 46 SAE-hk ved 5000 o/m. 
Indvendige kardanled af samme 
type som i sportsudgaverne. Rustfri 

pyntelister og navkapsler. Lommer 
til sikkerhedsseler på forsæderne. 
3-trins gearkassen er udgået af pro-
grammet.

Prøvebetingelser: Våde og glatte 
vinterveje, til dels med blæst. I øv-
rigt normale.  

Motoren er blevet mere magtfuld, 
men den har fortsat en stiv karak-
teristik i forhold til tilsvarende, mo-
derne 4-takts motorer. Den trækker 
først nogenlunde magtfuldt efter 60 
km/t i topgear, i hvilket den i øvrigt 
ikke ved nogen hastighed kan præ-
stere en overbevisende acceleration 
– og den løber kun uvilligt op i høje 
omdrejningstal. Kørsel med stærkt 
varierende hastighed kræver altså 
hyppig brug af gearstangen.

Prøvekørselsrapport  
Jyllands-Posten 15. december 1965

SAAB 96

Styreegenskaber i topklasse
Af Tage Schmidt
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Ifølge fabrikkens oplysninger er ac-
celerationstiden for 0-100 km/t 
skåret ned med 6,6 sek. til 23 sek. 
Mine målinger er næppe rigtigt re-
præsentative, da de måtte ske på 
fedtet vejbane, som gav hjulspin ved 
igangsætning: 14,8 sek. for 0-100 
meter og 23,3 for 0-400. Fabrik-
ken angiver ikke tophastighed, men 
den ligger formodentlig op mod 125 
km/t og er i øvrigt stærkt påvirkelig 
af vind- og stigningsforhold. 

Maksimal acceleration vanskelig-
gjordes i øvrigt af, at motoren fik for-
stoppelse ved høje omdrejningstal 
for fuld gas, så den holdt igen. Gas-
sen skulle i det hele taget altid helst 
doseres med følelse. 

I alle henseender behagelig lydsvag 
Selv efter de sidste forbedringer må 
SAAB’s motormæssige fordele nok i 
det væsentlige siges at indskrænke 
sig til, at den er usædvanlig lydsvag. 
Ved kørsel med konstant hastighed 
under normal belastning hører man 
næsten ikke motoren, og karrosse-
riet er bemærkelsesværdigt frit for 
resonanser undtagen lige ved 65 
km/t, hvor der forekommer en svag 
resonans. Vejstøjen er som regel do-
minerende sammen med vindstøjen, 
der begyndte ved ca. 90 km/t. Hver-
ken vej- eller vindstøj er dog særlig 
stor, og SAAB er derfor som helhed 
behagelig støjsvag. 

Kun under acceleration høres moto-
ren tydeligt – og da er den karakteri-
stiske 2-taktslyd også umiskendelig. 
Speedometeret viste gennemgåen-
de ca. 4 pct. for meget, men her er 
som sædvanlig overalt regnet med 
de faktiske hastigheder. Jeg har ikke 
kontrolleret benzinforbruget nøjag-
tigt, men fik indtryk af, at det er tem-
melig stort, alt taget i betragtning, 
og jeg støttes i min opfattelse af de 
forbrugstal, som FDM har offentlig-
gjort: Henholdsvis 10,0 og 7,3 km 
pr. liter ved konstant 100 og 120 
km/t.  

Raffineret pre-selektiv  
gearbetjening
Det 4-trins gearskifte, som nu er 
standard, er i sig selv nærmest gen-

nemsnitligt, men rummer raffinere-
de betjeningsmuligheder i forbindel-
se med friløbet, der er særegent for 
SAAB og andre 2-taktsvogne. Man 
kan skifte ned meget hurtigt uden 
brug af kobling og kan udnytte syste-
met på lignende måde som et for-
vælgergear (pre-selective gear), hvis 
blot man sørger for at lade vognen 
løbe for friløb, indtil hastigheden er 
faldet så meget, at den passer til 
det lavere gear. 

Man kan for eksempel i god tid før 
et skarpt sving geare ned fra fjerde 
til andet ved langt over de ca. 60 
km/t, der ellers er grænsen for 2. 
gear, og bremse ned til passende 
hastighed for derefter at give gas og 
accelerere ud af svinget. 

Opgearing uden brug af kobling er 
også mulig, men kræver at man ven-
ter, til motoromdrejningstallet er fal-
det (det er hurtigere at bruge kob-
lingen). Skiftning ned til første kan i 
øvrigt under alle omstændigheder gå 
lidt trægt. 

Ved 1000 o/m er hastigheden 6,0 
km/t i 1. gear, 10,0  i 2., 16,1 i 3. 
og 24,9 i 4. Motoren sætter selv 
grænsen ved ca. 6000 o/m, men 
man har sjældent reelt udbytte af at 
passere 5000 o/m.  

Usædvanlig nem  
på glatte vinterveje
SAAB’en er usædvanlig nem at køre 
på glatte vinterveje – ikke blot på 
grund af forhjulstrækket og friløbet, 
der hver for sig giver sikkerheds-

mæssige fordele, men også fordi 
dens meget direkte, præcise styre-
tøj giver usædvanlig fin føling med 
vejen, og fordi den opfører sig fuld-
stændig regelret med nær neutral 
styring under alle forhold (men altid 
med klar tendens til understyring). 
Hvor det ikke er glat, påvirkes styre-
tendensen knapt mærkbart af, om 
man giver gas eller ej. 

Skridgrænsen er høj, også i vådt 
føre, og alt i alt hører SAAB stadig 
til de absolut bedst styrende vogne 
på markedet uanset prisklasse. Den 
reagerer pænt hurtigt på små be-
vægelser af rattet, men er alligevel 
meget retningsstabil (på dæk af kon-
ventionel konstruktion. Radialdæk 
synes at rumme et problem på dette 
punkt for denne vogn, jvf. tidligere 
rapport om SAAB Special, men er el-
lers også her til fordel for køreegen-
skaberne). Helt ufølsom over for si-
devind er SAAB’en dog ikke, selv om 
den ofte får ord for at være det. 

Styretøjet kan forekomme at være 
lidt tungt, især ved langsom kørsel, 
og rattet er ikke så velisoleret mod 
stød fra vejen, som man er vant til 
i nyere konstruktioner. På Helsin-
gør-motorvejens smårillede betonbe-
lægning konstateredes på ny småry-
stelser i forvogn og rat ved hurtig 
kørsel.

Affjedring under dagens standard
Affjedringen er efterhånden betyde-
ligt under den standard, som er sat 
af nyere konstruktioner. Den er stiv, 
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og vognen ligger meget uroligt med 
ofte ret voldsomme lodrette bevæ-
gelser på ujævne og bølgede veje. 
Kontakten mellem hjul og vej er dog 
næsten altid tilfredsstillende, men 
kan lejlighedsvis svigte, fortrinsvis 
på meget dårlig, hullet og vaske-
brætrillet grusvej, hvor vognen er 
usædvanlig ukomfortabel. 

God gradvis virkning og føling med 
blokeringsgrænsen giver også sik-
ker bremsning på glat vej, men der 

hensyn til at holde bagruden dugfri. 
Udsynet er gennemgående under 
tidens standard, selv om det taler 
stærkt til vognens gunst, at den ikke 
har trekantede  ventilationsruder.  

Supplerende oplysninger
Standardudstyret omfatter indstil-
lelige forsæderyglæn og indstillelig 
bagsædehynde, advarselslampe for 
benzinstand, ur, variabel instrument-
belysning, gearlås og kølergardin. 
Udvendig lås i højre side og 100-me-
tertæller mangler, og de bageste si-
deruder kan ikke lukkes op. 

Køreklar egenvægt ca. 805 kg. 2¼ 
ratomdrejning fra side til side. Ven-
dediameter 10,6 meter. Benzintan-
kindhold ca. 40 liter. Sammenkob-
ling af karburatorerne (Solex) til nem 
justering. Slagvolumen 841 kcm. 
Største drejningsmoment 8,4 DIN-
kgm ved 3000 o/m. Selvbærende 
karrosseri. Stiv bagaksel. Skruefjed-
re for og bag. Tromlebremser på alle 
hjul. Håndbremsestang mellem sæ-
derne. Tandstangstyretøj. 

Prøveeksemplaret var monteret med 
Goodyear-dæk.

Kørsel med belastet bagvogn er ikke 
prøvet.

forekom dog et par gange bagvogns-
udskridning på grund af baghjulsblo-
kering. Hvor friktionen er god, kræ-
ver blokering et ret stort pedaltryk. 
Belægningerne har åbenbart en ten-
dens til at blive fugtige og derefter 
indledningsvis at tage pludselig fat, 
om end på ret harmløs måde.

Udluftningsspalterne bagi giver ud-
mærket luftfornyelse uden åbning 
af vinduer, men arrangementet vir-
ker ikke påfaldende effektivt med 



53VeteranTidende · august 2019

Da jeg for 8 år siden købte min dej-
lige MGA, købte jeg også et sæt 
”standardmåtter” med logo, rød 
kant og det hele til min bil. Det var 
standardmåtter, så de passede no-
genlunde til bilen, og så alligevel 
ikke helt til min.

For ikke at få måtten til at sidde fast 
ved speederen – eller speederen til 
at sidde fast i måtten – var jeg nødt 
til at klippe i måtten. Ved forsæder-
ne måtte jeg bøje måtterne, fordi 
der ikke var plads til de håndtag, der 
sidder helt ved gulvet. Sådan måtte 
jeg selv modificere mine købte stan-
dardmåtter på flere måder.

Efter 8 år var de nu så slidte (og 
krøllede, der hvor de ikke passede), 
at jeg så mig om efter nogle nye. 
Jeg fandt de samme standardmåtter 
på nettet til en pris på ca. 700,- kr. 
plus forsendelse.

Men jeg faldt også over et firma, der 
hedder ”Måttefabrikken”. De kun-
ne speciallave måtter efter mål – 
ligesom de har standardmåtter til 
moderne biler. Jeg fik en snak med 
Jakub, der fortalte, at hvis jeg lavede 
en skabelon, der passede til min bil, 
så kunne han lave måtter præcis til 
min bil. Og han kunne levere dem i 
tre kvaliteter.

”Basic” der er nålefilt på 6,5 mm 
(det er som mine gamle måtter). 
”Premium” der er velour på 8,5 mm 
og ”DeLuxe” af polyamid på 10 mm. 
Mange forskellige kanter kunne 
også vælges, og man kunne få gum-
miunderlag ved speederen og logo 
eller navn indsyet, hvis det havde in-
teresse.

Jeg ville have de bedste, så jeg be-
stilte DeLuxe med kunstlæder kant 
– og så valgte jeg at de skulle syes 

med rød tråd – når nu bilen er rød 
med sorte sæder. Skabelonerne til 
min MGA lavede jeg af afdæknings-
pap, den type man bruger når man 
maler. Jeg brugte megen tid på at få 
dem helt præcise, som jeg ville have 
dem.

Skabeloner blev afleveret og jeg ven-
tede med spænding. Efter to uger 
kom måtterne, og jeg tog straks ind 
i garagen, for se om de levede op til 
det lovede. Det gjorde de – de pas-
sede 100 % til min MGA, og på nog-
le af billederne kan man fx se hvor-
dan måtterne ikke længere bøjer ud 
ved hjørner, fordi jeg har taget højde 
for det.

Det bedste ved hele historien er, at 
de to måtter inkl. forsendelse kun 
kostede 398,- kr. Ja, det er næsten 
for godt til at være sandt, og måtter-
ne er så bløde, at man har lyst til at 
køre uden sko. Man kan finde mere 
på hjemmesiden www.maattefabrik-
ken.dk, hvis denne artikel har gjort 
dig interesseret.

Nye måtter til min MGA  
– en succeshistorie De gamle og udtjente standardmåtter

Papirskabelonerne som jeg afleverede

De færdige måtter

De gamle De nye

Af Lasse Harkjær
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Denne gang går vi lidt i varevogne 
fra 50’erne. Især de første 10 år ef-
ter krigen var jo dybt præget af valu-
tamanglen, med skrappe restriktio-
ner for både importører og købere; 
så skrappe at det for langt de fleste 
mennesker var fuldstændig umuligt 
at købe en personbil. Anderledes så 
det ud for varebilernes vedkommen-
de. I Politikens Hvem-Hvad-Hvor fra 
1953 var tilvæksten i den samlede 

danske vognpark gjort op for peri-
oden 1939-52. Her fremgår det, at 
tilvæksten for personbilers vedkom-
mende var 395 stk., svarende til 
0,34% Men antallet af vare- og last-
biler var steget med 16.576 eller 
36,7%! Det siger vist alt om, hvad 
der var mest interessant for bilbran-
chen, hvis tallene ellers holder.

På det øverste foto har vi tre styks 
mindre varebiler, men hvilke?

Den store kassevogn med skydedø-
ren er meget lig den Chevrolet Mo-
del 3742, som vi skrev om i sidste 
blad. Det gælder både selve bilens 
opbygning og f.eks. detaljer som 
hjulene. Også denne bil er fra SAS 
og måske er det også en Chevrolet, 
men hvor er Chevrolet-mærkerne på 
bilens front og hjulkapsler? Også 
akselafstanden ser ud til at være 
kortere, og karrosseriet, som sik-
kert er dansk, ligner ikke nogen af 
de andre, som vi viste i sidste blad. 
På billedet kan man ane et logo over 
kølergrillen, med tre takker opad og 
tre nedad.

Hvad er det mon for noget? Nogen 
kan måske også fortælle lidt om de 
mærkelige rør/åbninger i bilens tag 
og hvorfor to af de tre mænd i bilen 
sidder med ryggen mod forruden...

Fra arkivet
Svar til: vt@veteranbilklub.dk
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Var der få svar til forrige blad, så var 
der til gengæld både mange svar og 
stor enighed om billederne fra sidst.

De mest detaljerede og præcise 
svar kom fra Anders Bonde, der ikke 
ser sig selv som Opel-ekspert. Men 
det er vist almindelig beskedenhed, 
for ingen af de andre svar giver den 
mindste anledning til tvivl om at sva-
rene er rigtige.

Om billedet fra Rådhuspladsen skri-
ver Anders Bonde bl.a. følgende:

“Billedet fra hjørnet af Rådhusplad-
sen er et kært gensyn fra Niels Jo-
nassens glimrende bog, Danskernes 
veje. To biler fra Opel, og mellem 
dem en DKW F7 Meisterklasse ca-
brio-coach årgang 1938, muligvis 
samlet i Danmark hos Bohnstedt 
Petersen, og muligvis med trækar-

Svar på billederne  
i VT 517
Mange Opel’er og en DKW

rossen fra Hou Maskinsnedkeri. Til 
venstre ses bagenden af en Olympia 
cabrio-coach, efter bagkofangeren 
at dømme en model 1938. Kaffe-
vognen er en Opel model 6100 Lie-
ferwagen, baseret på P4, som delte 
sin lille 1074 ccm sideventilede mo-
tor med førkrigs Kadett, en af hvilke 
jeg er den lykkelige ejer af. Manglen 
på mørklægnings-hvidt tyder som 
nævnt på at billedet næsten helt 
sikkert er fra før krigen, men tidligst 
fra sommeren 1938. I givet fald har 
de tre biler hver mindre end et år på 
bagen - det er nok ikke så ofte man 
ser et billede fra dengang domineret 
af en næsten spritny vognpark”.

Vi iler videre til billedet med de tre 
biler fra Harridslev Auto Service – og 
citerer endnu en gang Anders Bon-
de:

“De tre biler har det til fælles, at de 
alle tre er af mærket Opel. Forrest 
står en førkrigs-Kapitän, i midten 
en Super Six og bagest en Olympia 

OL38. De tre vogne kan også have 
det til fælles at de alle kan være 
produceret i kalenderåret 1938 – 
Kapitän afløste Super Six i novem-
ber 1938, og Olympia i den viste 
udformning produceredes fra de-
cember 1937. Kapitän og Super Six 
har motoren til fælles; en 2,5 liters 
topventilet seks-cylindret rækkemo-
tor som overlevede i Kapitän helt til 
1959. 

Alle tre biler har uafhængigt affjed-
rede forhjul; Super Six og Olympia 
har begge Dubonnet knæledsaffjed-
ring foran, og Olympia og Kapitän 
har det til fælles at de begge har 
selvbærende karrosseri. Super Six 
og Kapitän havde kun 3 gear, dog 
med syncromesh på de høje, mens 
Olympia havde 4 gear, men mærke-
ligt nok uden syncromesh. Og så ser 
det ud til, at alle 3 biler har samme 
type hjulkapsler – jeg vil tro at de 
alle kører på 16” fælge. Om de alle 
tre er samlet hos GM International i 
København skal jeg ikke kunne sige.

Billedet kan være taget i vinteren 
1938-1939 eller 1939-1940, eller 
efter krigen. Bilerne ser ikke nye ud 
(er der lidt “spræller” i forskærmen 
på den ældste af dem (tidligst fra 
november 1936), Super Six’en?), 
hvilket peger på et efterkrigsbillede, 

Siden sidst har vi fundet endnu et foto af de tre Opel fra Harridslev Auto Service.  
Fra venstre: Opel Kapitän, Opel Super Six og Opel Olympia.
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men det kan jo også bare være grus 
og skidt fra vintervejene der får dem 
til at se lidt “trætte” ud på dette øje-
bliksbillede allerede før krigen.

Opel var af gode grunde et meget 
populært og udbredt mærke også 
i Danmark op til krigen, i slutnin-
gen af trediverne ikke blot Tysklands 
men vel også Europas største bil-
producent. Robuste, praktiske biler 
til fornuftige priser (efter datidens 
forhold) med dengang fremragende 
USA-inspireret styling (efter min me-
ning - smag og behag er jo forskel-
ligt); Opel var jo et GM-firma siden 
1929. 

Man ser ikke mange billeder af tra-
fikken i Danmark fra midten af tredi-
verne til langt op i 1970’erne uden 
en udbredt repræsentation fra Opel. 
Mange af dem med flere årtier på 
bagen – egentligt utroligt, når man 
tænker på hvor tilbøjelige de tidlige 
selvbærende karrosserier var til at 
vende tilbage til naturen. Men det 
var vel først da man begyndte at sal-
te vejene for alvor, at rusten begynd-
te at galopere”.

Tilbage er blot at nævne, at Har-
ridslev Auto Service blev etableret 

i 1945 af Alwyn Hougaard, der var 
uddannet beslagsmed og siden me-
kaniker. Selskabet begyndte med 
værksted, men fik siden også aut. 
IFA-forhandling, Shell-benzintank og 
biludlejning. I 1955 tog Hougaard 
springet ind til Randers hvor han er-
hvervede en grund på Strømmen 10 
og etablerede forhandling af Austin 
og senere Renault.

Anders Bonde har sendt dette flotte billede 
af sin Opel Kadett K38. Som Anders skriver, 
betragter de færreste Opel som et videre ek-
sotisk bilmærke, men faktisk er det utroligt 
hvad de formåede i 30’erne. Kadett’en er en 
fin repræsentant for tidens formgivning, med 
meget harmoniske og dynamiske linier trods 
den lille størrelse.

Nedenfor ses her et billede af en Opel 
Kapitän årgang 1939, med de karakteristi-
ske sekskantede forlygter. Efter krigen kom 
modellen igen i produktion i 1948, men med 
almindelige, runde lygter.-jmn.
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Carsten Clausen Hellebakkevej 7 3400 Hillerød 3964 3902 Triumph TR 250 1968
Arnt Graef Andersen Boelsvej 27, th 4900 Nakskov 2084 1808  
Harald Bjerke Nellemannsvej 17 6400 Sønderborg 5357 9411 MGB 1967
Christian Lysen Hansen Peter Damsvej 51 4180 Sorø 2343 0811  
Ricky Hansen Porsborgvej 8 9530 Støvring 4047 3960 Mazda DX 7 1984
Kenn Bach Magsvej 11 9000 Aalborg 2011 6364 Pontiac Trans Am 1978
Kenneth Frost Halagermaglevej 13 4250 Fuglebjerg 2276 8046  
Mette Bruun Bager Rådmandsgade 46A, 03. th 2200 København N 6018 1495 Morris Mascot 1975
Jimi Moberg Østergade 46 6840 Oksbøl 2478 3989  
Eva Terkelsen og Boye Høj Hybenvej 53 8763 Rask Mølle 2066 7500  
Jonas Kolath Pilegårdsvænget 64 2635 Ishøj   
Frederik Vibe-Hastrup Ny Strandvej 83B 3060 Espergærde 2614 4410  
Jannik Bæk Skovhuse 7 5610 Assens 4059 7182  
Jacob Klaris-Jensen Skolevænget 4 2670 Greve 2076 7452 VW T3 1980
Carsten Kriegbaum Teglmarken 193 8800 Viborg 2569 7207  
Tommy Rytter Jensen Sdr. Højrupvejen 11 5750 Ringe 2678 0802 Ford A 1931
Ali EL Safty Elmesvinget 18A 4200 Slagelse 5250 8717  
Paw Christensen Agermosen 43 2650 Hvidovre 5073 1120  
Bjarne Bennesgaard Hørmann Gl. Nykøbingvej 147 4572 Nørre Asminderup 2547 0525  
Henrik Hansen Slagelsevej 203A 4400 Kalundborg 6070 4465  
Ole Nielsen Holbækvej 16 4340 Tølløse 2178 4475 Nimbus Militær 1952
Peter Fredholt Kornskyldvej 64 2300 København S 2615 7437 Mercedes-Benz 1987
Niels Jørgen Nielsen Smidievej 20 9574 Bælum 3024 1333 Vespa PX 200 GS 1990
Peter Sabroe Meyer Rundhøj Alle 44, 03. th 8270 Højbjerg 4014 8740  
Jørgen Grønbæk Alexandrinevej 20 6270 Tønder 2334 1870  

Velkommen til nye medlemmer:

Endnu et billede af en Chevrolet 3742 er dukket op, så nu kan vi se bagenden. Det er sikkert samme bil som ses i VT 517 side 51.
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Invitationer

Danmarks Busmuseum Skælskør 

dsrum afholder” Småbådsklubbem Storebælt” 

”Havetraktor Ræs”

Høstløb 
Torsdag 12. september 2019 

Årets Høstløb i DVK-Lillebælt   

 

Vi mødes og starter fra Gl. Havn  

ved vores containere (havnetræfpladsen) 

kl.17:00. 

Herfra kører vi en dejlig tur i Fredericias sydlige opland. 

Ca. kl. 18:30 ankommer den sidste bil til Mødested Lillebælt, 

Ndr. Kobbelvej 27, Fredericia. 

Her hygger vi os sammen et par timer med lidt godt fra grillen m.m. 

Pris pr. deltager 75,-kr. 

Deltagerprisen dækker grillmad, 1 genstand  

(øl eller sodavand) kaffe og småkager. 

Tilmelding til arrangementet skal ske til formanden  

John Andersen, tlf. 2978 2909 ~ ja-ryesgaard@c.dk  

senest d. 6. september 2019. 
 

Bedste hilsner 

Mødestedsledelsen 

DVK-Lillebælt 
 

------------   ~   ------------ 

    Info:         Henning Lorenzen, tlf. 23610758  

Indbydelse til flæskestegsturen 

Vi kører en sidste tur inden vinteren 
fra klubhuset i Løve 

Tirsdag den 5. november 2019 

Vi mødes klokken 17:30, 
og kører en dejlig tur ud i landet, hvorefter vi slutter ved Restaurant Den Tykke Kok i 
Kalundborg. 

Prisen som er 125 kr. pr. næse dækker spisning af flæskesteg med et glas vin, en øl eller 
en vand til hver. 

Kom og deltag, og husk, at du først er tilmeldt når betalingen er registreret 
Du tilmelder dig til Kurt Plith, tlf.: 20 29 66 05, mail: postmaster@plith.dk  

Kontonr.: 0311- 6274 737 970 Husk navn ved indbetaling. 
Sidste frist for tilmelding er 22. Oktober 2019. 

Vel mødt: Festudvalget 
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Invitationer

Velkommen til Veteranbiltræf 
i Kolind på Djursland

Onsdag den 11. september 2019
afholdes igen træf med veteranbiler, busser-lastbiler,

knallerter, landbrugsmaskiner m.m.

Kom med hvad du har fra kl. 9.00 og få udstillet
midt på Bredgade i Kolind, eller på pladsen ved markedet.

Gratis sandwich og øl/vand ml. kl. 12.00 og 13.00

Tilmelding til Bent
bvn@�ber.dk – 7178 5321

m. model og antal personer.

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.

Atter engang har Merete og Ralf givet tilsagn om at 
lægge hus (værksted) til et morgenbord i den sædvan-
ligt overdådige stil. Vi har selvfølgelig sagt ja tak til det 

generøse tilbud og afholder derfor den
21. september 2019

det årlige kardanløb med udgangspunkt hos
Fyns Kardancenter

Sandvadvej 22
5210  Odense NV

Vi mødes kl 09.00 og indtager morgenmaden, kigger 
rundt i virksomheden og  ”sparker lidt dæk”. Ca kl  

10.30 triller vi ud i det fynske landskab, hvor vi ved mid-
dagstid ankommer til våbenmekaniker Arne Holgersen i 

Hårby. Her indtages medbragt frokost og Arne vil fortælle 
om sin virksomhed samt vise os sit eksemplar af en 

motorcykel, 1 af 2 kendte i verden. Efter et par timer går 
turen videre til Faaborg Havn, hvor der serveres kaffe/

the og lidt tilbehør.

Prisen er i år beskedne kr 50,- pr. Person (betales ved 
ankomst Odense NV)

Tilmelding til
Jørgen Kastrup, Tlf. 30 91 19 41

Senest 16. September 2019
Husk bord og stole

Kardanløbet 2019
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Man behøver ikke
være veteran...

...for at læse

www.VeteranPosten.dk

KVART-side annonce indsat i   VT 516 juni - VT 518 august - VT 519 september 2019 

 
 

SWAPMEET® 
Søndag d. 06. oktober 2019, Kl. 09.00-15.00 

 
Andelslandsbyen Nyvang 

Nyvangs Allé 3, 
4300 Holbæk. 

 
Stumpemarked for veteranbiler, motorcykler og knallerter 

 
Gratis parkering 

mere gangareal til publikum 
Mulighed for at køre ind og hente større stumper 

 
Indgang til SWAPMEET og entre til Andelslandsbyen, 

nedsat til kr. 60,- i dagens anledning 
 

Tag hele familien med 
 

Arrangør: Damptromleklubben 
e-mail: vsp@damptromleklubben.dk  

 
Telefon 40 41 49 63 

 
www.damptromleklubben.dk 

 
 
 

Næstved  Automobil-, NostAlgi- & sAmlermuseum
– én oplevelse for hele familienDanmarks største private samling

3.400 m2 FYLDT MED: 160 biler, 60 motorcykler, knallerter, landbrugsmaskiner, 
fly, 50 små forretninger og værksteder fra 50’erne samt meget mere…

Voksne/Erwachsene/Adults: 100 kr. - Pensionister: 85 kr.
Børn 6-13 år/Kinder 6-13 Jahre/Children 6-13 years: 30 kr.

Under 6 år gratis/unter 6 Jahren frei/under 6 years free

skellet 19, 4700 Næstved (ved Næstved Havn, bag Netto) · tlf.: 40 19 23 45 · www.næstvedautomobilmuseum.dk

Åbent/Geöffnet/Open: 1/5 - 29/9 + uge 42 (efterårsferie)
Ma-fr/Mo-Fr/Mon-Fri: kl. 12.00–16.30 - Lø-sø/Sa-So/Sat-Sun: kl. 10-16.30

 
Rustreparation af veteranbiler 

Pladedele fremstilles 
www.veteransmeden.dk

bo@kjer.net 
ved Bo Kjer 
40458882 

Ballerupvej 91 3500 Værløse 
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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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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 

• 

• 

• 

• 

• 

- reservedele og materialer til veteran køretøjer 

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

Vi har et bredt  sortiment af materialer til dit restaureringsprojekt:  

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

 Tin 

 Esbjerg maskinemalje 

 Frostpropper  

 Pærer 12V / 6 V 

 Ledning  

 Benzin slange 

Stort lager af gummilister  

Retro radioer der 

virkelig holder stilen  

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

Vi forhandler Gulf´s  anerkendte 

klassiske olier 20/50  Sae 30 og 

Sae 50  zink indhold på 2400 ppm 

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

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

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

Jaguar E- type 2-dørs Coupe serie 
2 jan 1970. Meget original bil - lhd-
match numbers - 3 su - højgearet 
bagtøj 2.88 - originalt læder-trim mm. 
Eger 20 år. Flot Racegreen lak, ingen 
rust, manuel gear, nye støddæmpe-
re, flot patineret vogn. Ikke ryger, ikke 
vinterkørsel, ikke concures men vel-
holdt. Nysynet. Kontant kr. 415.000. 
Østjylland evt. bytte med velholdt 
BMW Z4 3,0 åben årgang 2003-5.

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

CO tester mrk. HOFMANN. Måleom-
råde: 0-10%. Infrarød sensor. Ny kali-
breret. Kan ses afprøvet med en 5% 
CO testgas. Kr. 1.500.

Bent Wichmann, tlf. 40443070
e-mail: bent.wichmann@gmail.com

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. 
165.000.

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

Triumph Stag Mk1 årgang 1971. Ori-
ginal Triumph 3,0 V8 motor med elek-
tronisk tænding. Manuel gear med 
overdrive. Venstrestyret med sort ka-
bine. Nylig istandsat kaleche og ram-
me af Stag Webber, UK. Der er mon-
teret ny generator og starter. Er også 
monteret med Kenelow køleblæser. 
Forsæderne er blev ombetrukket. Bi-
len kommer med en dokumenteret 
historie fra USA samt et British Motor 
Heritage Certificate. En rustfri bil fra 
Californien som er restaureret i star-
ten af 2000 tallet. Blev importeret 
til Danmark i 2007. Her er mulighed 
for at komme til at eje en velholdt og 
rustfri Stag, hvis værdi stiger år for 
år. Pris kr. 175.500.

David Ormston - e-mail: dwormston@
hotmail.com 

Rover P4 75 fra 1953. Importeret 
til Danmark af Nordisk Film. Synet 
2017. Originale Sorte nr. plader. Som 
vist på original attest. Flere billeder 
kan sendes. Velholdt rødt læderind-
træk. Pris: kr. 69.500.

Jens Thillemann, tlf. 29464956
e-mail: Jens.thillemann@mail.tele.dk

Biler 
sælges

 
Diverse

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

Salg       Køb        Tekst:

Biler

Dele til biler

MC

Dele til MC

Automobilia mv.

Diverse

Medl.nr. og navn:

Adresse:

Tlf. og email:

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

Husk! Sidste frist den 10. i måneden!

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

Rubrikannoncer er gratis for med-
lemmer af DVK.
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Maskinel Magasinpost
Afsender:
Postbox 7777
7000 Fredericia

Dansk Veteranbil Klub

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
VW Karmann Ghia 1500, Type 34 · 1962

Enden på en fiasko...
...kunne man i mange år skrive om denne bil, der efter kun 8 års produktion (1961-
1969) ophørte. Den stod i mange år i skyggen af sin mindre søster VW Karmann 
Ghia Type 14, men denne model er Type 34, af VW fabrikken i 1960’erne kaldet “Der 
Grosser Karmann”, som blev markedsført som bilen for den unge succesrige tyske 
forretningsmand! Han ville så hellere have en bil med flere hk, end 45, respektive 
54! Når den så også kostede næsten lige så meget som en Mercedes 190 sedan i 
Tyskland, er den manglende succes nok forståelig!

Ét sted fik den så pudsigt nok en vis succes, nemlig i USA, hvor den aldrig officielt 
blev importeret til, men den blev medtaget, når US-soldaterne vendte hjem fra deres 
tyske baser og paradoksalt er det, at der den dag i dag findes en næsten kultlignen-
de fanskare i USA, der også huser et register og alverdens info om bilen og verdens 
tilbageblevne Type 34, fsv. som de er tilmeldt.

Hvad var det så for en størrelse? Jo, den blev bygget på basis af VWs type 3, og der-
med var det jo så som så med det sportslige!

Dette eksemplar fra 1962, kørt ca. 90.000 km, vidtgående original, har haft 4 ejere, 
incl. mig selv i de sidste vel 14 år, og genkendes for manges vedkommende alene 
på stænklappernes logo.

Designet er indspireret af datidens Corvair (jo også med hækmotor og hvor man hel-
ler ikke umiddelbart kunne se hvilken vej den kørte) og opretning af fronten – pres-
set i ét stykke og med skarpe former – siges at være enhver pladesmeds mareridt. 

Der blev produceret ca. 42.000 stk og langt de fleste er rustet væk. Derfor er der de 
seneste år sket det næsten paradoksale, at den oprindelige fiasko er blevet en vis 
succes, fordi modellen pludselig er blevet sjælden (i DK eksisterer omkring 10 stk).

Mit største problem er kommet med alderen - og en ny hofte - fordi det er blevet 
svært at komme ind og ud af den (rattene var store i 1960’erne), og hvor længe jeg 
kan køre i den er et åbent spørgsmål, som jeg ikke kan være ene om, alderen i DVK 
taget i betragtning.

Men interessant og hyggelig er den, synes jeg.

Steen Winther-Petersen


