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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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Livet er en fornøjelse – nok den bedste tid vi har. Det er 
et sandt privillegium at være redaktør, når der kommer 
interessant stof som f.eks. denne måneds indlæg fra 
Palle Møldrup, som både handler om at få noget ud af 
livet og af den gamle bil: Vi kan, hvis vi vil. Og bilerne 
kan også godt. I dette blad har vi første del af beretnin-
gen om en meget lang tur – og Palle har desuden skre-
vet en artikel om den bil turen blev gjort i. Anden del 
følger i næste VT.

Vi har mere af det tunge bilhistoriske stof på vej til de 
kommende numre, men også masser af plads til flere 
historier om ture, træf og værkstedserfaringer.

Nyd køreturene og livet, men del gerne med os andre – 
skriv til redaktionen. Sæsonen er ikke slut endnu!

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.

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

Eftertryk i begrænset omfang tilladt med omhyggelig kildeangivelse. 

VT 520 /oktober udkommer omkring 27. september.
Deadline til dette blad: 10. september. 
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Fra redaktionen

Biblioteksudvalget har lavet en planche med nogle 
sjældne miniark fra Svend Dråbys frimærkesamling, 
som han har doneret til DVK. Svend kom forleden forbi 
på den ugentlige biblioteksdag (tirsdag) og kunne være 
med til ophængningen, så det passede jo fint sammen.

Thom Bang Pedersen
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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. 

Mandag 2. Herning Folkeblad. Tilmelding: Villy Vejnø 
Andersen, tlf. 29910179 - e-mail: villy@vejnoe.dk
Invitation her i bladet.

Fredag-søndag 6.-8. Tour de Schleswig. DVKs hus, 
Vesterågade 16, Nr. Broby, 5672 Broby. 
Tilmelding: Jørgen Kastrup, tlf. 30911941 - senest 31. 
juli. Invitation 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 i VT 518. 

Torsdag 12. Høstløb.  
DVK-Lillebælt, Ndr. Kobbelvej 27, 7000 Fredericia.
Invitation i VT 518. 

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

Lørdag 28. Aars Stumpemarked. Messecenter 
Vesthimmerland, Messevej 1, 9600 Aars.
Invitation her i bladet.
https://www.aars-stumpemarked.dk
Info: Solvej Tang-Petersen, tlf. 40886464 - e-mail: stp@
bilmesse-brugtmarked.dk.

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

Lørdag-søndag 19.-20. Bilmesse & Brugtmarked i 
Fredericia. Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia. 
Invitation her i bladet.
https://www.bilmesse-brugtmarked.dk

Aktivitetskalender

Møder, løb og arrangementer

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

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. Invitation her i bladet.
Cira Aalund, tlf. 2125 0133 - e-mail: cira.aalund@gmail.
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 i VT 518.

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.

Marts 2020
Lørdag 28. Skiltemarked i Nærum, Kl. 10:00 - 14:00. 
Nærum Hovedgade 3, 1. sal, 2850 Nærum.
Yderligere info senere. Kontakt evt. Bjarne Mortensen, 
tlf. 40631465. 

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

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

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

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 

30/4-24/9 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: nsunuser@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
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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. 

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 teknikaften i 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.

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.

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. 

September d. 3. Klubmøde. Kl. 
19.00. Vi mødes hos Lars Peter 
Christiansen, Søbanken 12, Jorløse, 
4470 Svebølle, og ser hans store 
samling af IH Veterantraktorer. Efter 
en god gang, dækspark, syn og snak

tager vi til DVK Mødested Løve og 
får kaffen.

September d. 10. Klubmøde.

September d. 17. Klubmøde.

September d. 24. Klubmøde.

September d. 28. Englændertræf. 
Invitation VT 517

Oktober d. 1. Klubmøde. Motorsport 
før og nu. Denne aften får vi besøg 
af den motorsportsglade familie 
Madsen, der består af far og to søn-
ner – vi får motorsportshistorier fra 
halvfjerdserne og helt frem til i dag. 
Her er det de to unge, der kører på 
højt plan og far, der er på sidelinjen 
med servicevognen.

Oktober d. 8. Klubmøde.

Oktober d. 15. Klubmøde.

November d. 5. Klubmøde kl. 17:30. 

September d. 17. Klubmøde. Ole 
Poulsen kommer og opdaterer os an-
gående færdselsskilte/regler.

Oktober d. 15. Klubmøde.

November d. 19. Klubmøde.

December d. 17. Klubmøde.

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



VeteranTidende · september 2019 7

”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

Mødestederne

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

September d. 18. Klubmøde. Vi mø-
des 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.

Oktober d. 16. Klubmøde.

November d. 20. Klubmøde.

December d. 18. Klubmøde.

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

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

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

Nordvestsjælland 
Holbæk

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

Østsjælland 
Klippinge

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

September d. 24. Klubmøde. Vi får 
besøg af Søren Lindemann, som kan 
fortælle en masse om tilsætnings-
stoffer til vores biler, som f.eks. kan 
rense motorer, øge ydeevnen og 
stoppe oliespild – noget for os med 
engelske biler. Så mød op!

Oktober d. 22. Klubmøde.

November d. 26. Klubmøde.

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

Kai Wredstrøm, tlf. 53252888.  
OBS: Nyt telefonnummer. 
angliakai@dukamail.dk

Sydsjælland 
Næstved

Nyt mødested

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.

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 i VT 517.

Oktober d. 29. Klubmøde. Vi får Be-
søg af Poul Weber, som kommer og 
fortæller om den Transsibiriske Jern-
bane.

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

November d. 26. Julefrokost i klublo-
kalet DVK Broby. Prisen inkluderer 
en juleplatte, 1 øl/vand eller et glas 
vin og kaffe med julesmåkager. Pris 
pr. pers. Kr. 150. Der er plads til 90 
pers. Ved tilmelding:  man er ikke til-
meldt før betaling er registreret. 
Konto 5994 1008282 - Husk Navn 
og medlemsnummer ved betaling. 
Bjarne tlf. 25793131 - e-mail. dvk-
fyn@gmail.com - Sidste Frist den 10. 
november 2019.

December d. 10. Julehygge.

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

Fyn
Nr. Broby
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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.

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.  
Tilmelding senest den 10-09-2019: 
Lise og Frits, tlf. 22642909 eller li-
seogfrits@johansens.info.

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.

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.

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.

September d. 12. Klubmøde. Høst-
løb med grill. Invitation i VT 518. 
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.

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

På www.dvk-lillebaelt.dk opdateres 

Sydjylland
Lillebælt

Vestjylland 
Herborg

Nyt mødested
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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.

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

Oktober d. 8. Klubmøde. nærmere 
program følger.

November d. 12. Klubmøde. Klub-
møde. Vi er så heldige at vi har fået 
Kristian Zouaoui til at komme og for-
tælle om ”Krigens spor”. Kristian 
har en enorm viden om 2. verdens-
krig, og han kan fortælle mange 
spændende historier om fly, køretø-
jer, udstyr og personer med tilknyt-
ning til krigen.
Har I selv effekter fra denne periode, 
må de gerne medbringes.

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.

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

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.

September d. 2. Klubmøde.

Oktober d. 7. Klubmøde.

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

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
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Nordjylland
Sindal

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

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

Lad dem dog. De er jo blevet for gamle til CHGP!
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Lars Dalby Enevangen 106 3450 Allerød 2217 1732  
Mogens Lynge Nielsen Fårevejle Stationsvej 27B 4540 Fårevejle 9155 9179 Ford Mustang 1972
Jens Brydemose Nedergårdsvej 8 4270 Høng 2216 4009  
Bjørn Georg Glasø Okstadøy 69 NORGE +47 91387716 
Evan Pedersen Rothesvej 10 4583 Havnebyen 2143 1720 Citroën 11BL 1955
Jack Nielsen Parkvænget 1 3200 Helsinge   
Massoud Samavi Jebjergvej 10 8870 Langå 6173 7287 Audi 100 2,6 E 1992
Jens Jepsen Tingvejen 325 7200 Grindsted 2327 9737  
Ann-Mette Gregersen Milanovej 54 2300 København S 2711 0300 Morris Eight E 1939
Lars Falk Hansen Stenlillevej 77A 3660 Stenløse 2388 8400 Magirus 90 1980
Anders Edstrand Kenny Drews Vej 87, 01. tv 2450 København SV 2054 7044  
Thomas Lund Laursen Vestermarken 9 4760 Vordingborg 2070 2678  
Mogens Honoré Stentofterne 89 7600 Struer 5177 8153  
Peter Riehn Andersen Erik Bøghs Vej 9 4250 Fuglebjerg 2466 7725 Triumph 2000 1972
Hans Hansen Vesterågade 10 5672 Broby 2423 2631  
Michael Ammelund Præstevej 149 3230 Græsted 2925 1645 MGA Mark II 1962
Erling Madsen Vestergade 57 7200 Grindsted 2120 1107  
Steffen Kaas-Larsen Folkevej 10 2820 Gentofte 2616 2633 Peugeot 304 1971
Klaus Nielsen Møllegade 1 6920 Videbæk 6165 2705 Honda Civic 1975
Povl Erik Haulrich Rugbjergvej 26 7250 Hejnsvig 6133 7338  
Bo Persson Storegade 21, 01 2650 Hvidovre 4120 1320 Ford Galaxie LTD 1965
Christian Spaulding Lundingsvej 8 2960 Rungsted Kyst 2170 0867 Ferrari 328 1986
Jens-Christian Vedel Olsen Mågevænget 24 2791 Dragør 3134 9164 Morris Eight 1935
Jens Bøje Bøgelund Barritvej 28 2770 Kastrup 2258 8929 Mercedes-Benz 220 SE 1964
Søren M. Hansen Kobækvej 58 4230 Skælskør 4076 6832  
Tonny Morell Ved Slusen 32Z 2300 København S 5230 4949  
Peter Jensen Enebærvej 6 4690 Haslev 2857 4682  
Jørgen Richter Munkegårdsvej 31A 3490 Kvistgård 4243 7890 Volvo 244 GL 1976
Mads Bjørnvad Bredevej 21 2830 Virum 3077 1078  
Jens Knud Hermansen Haugevej 225 5270 Odense N 2232 8585  
Dan Winther Sørensen Borgervej 41 9900 Frederikshavn 2022 5088  
Andreas Bjørn Hansen Hasselvej 15B 8600 Silkeborg 2682 5260  
Daniel Leensmann Dunker Ny Hammelmosevej 3 9700 Brønderslev 2422 1388 Mercedes-Benz L 608 D 1980
Karsten Gauger Platanhaven 23 3450 Allerød 5135 7885  
Svend Vase Over Vrøndingvej 36 8700 Horsens 6114 0155  
Torben Sørensen Folesletten 13 2950 Vedbæk 4020 3570  

Velkommen til nye medlemmer:

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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Den 14. juli 2019 havde DVK Midt-
sjælland sin årlige sommertur. Den-
ne tur var med start fra Autoforhand-
ler Niels Boye Larsen, Ringsted, hvor 
vi blev serviceret med morgenbrød 
samt kaffe.

Ruten gik vestover af mindre sogne-
veje gennem det smukke Vestsjæl-
land til p-pladsen ved Tystrup Ba-
velsesøen. Her var en kort pause, 
hvor vi nød den smukke udsigt over 
søen. Efter pausen blev vi ledt mod 
det sydvestsjællandske til Bisserup, 
hvor turen var lagt tæt på storebælt-
skysten for til sidst at slutte ved 
Skælskør Busmuseum. Her blev der 
fortalt om museets virke samt indta-
get dagens frokost.

Vi fik herefter en guidet tur med en 
veteranbus i Skælskør og omegn. 
Dagen sluttede med kaffe og kage. 
Tak til Jan Lemming samt hjælpere 
for en god dag.

Se museets hjemmeside for åb-
ningstider samt aktiviteter. https://
danmarks-busmuseum.dk/

Jens Pedersen

Aabenraa afdelingen fejrede 10 års 
jubilæum på adressen på Skolevæn-
get.

Det var en super aften. Jeg tror al-
drig, vi har været så mange medlem-
mer til en mødeaften. DVK var så 
flinke at være vært ved arrangemen-
tet, så der blev spist nogle grillpøl-
ser. 

Frits fortalte om tiden, der var gået, 
mens han har været medlem, hvilke 
steder Aabenraa afdelingen har har 
haft til huse, og hvem der har været 
mødestedsansvarlige. Vi fandt ud af, 
at der var flere af de tilstedeværen-
de, der har været medlem i næsten 
50 år!

At “Flymøller og frue” kom kørende 
i deres Ford T, der i år har 100års 
jubilæum, gjorde jo kun oplevelsen 
endnu bedre.

Mvh Lise

Jubilæum i Aabenraa

DVK Mulstrup

DVK Aabenraa

Sommertur
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Old Timer-turen i Odder den 3. august 2019
Det blev så den 3. august, og allere-
de kl 7.30 mødte de første deltage-
re på Ålykkecentret. Vejret var jo fint, 
og iflg. diverse vejrmeldinger for da-
gen skulle det holde, så alle så frem 
til en dejlig dag i hyggeligt samvær 
med andre veteranentusiaster. Del-
tagerne ankom i en lind strøm, og 
blev indskrevet og nød morgenma-
den i “god ro og orden”.

Bent holdt parolen umiddelbart før 
kl 9.00 og forklarede om de 2 rute-
ændringer der var blevet på grund 
af noget vejarbejde. Kl 9.05 var der 
så afgang. Vi kom godt ud af byen 
og ved Falling havde vi en lille pause 
med opsamling, så vi var sikre på, 
at alle var med. Desværre var der en 
motorcykel der måtte udgå pga. mo-
torproblemer, men vi andre fortsat-
te turen, og nød de fine udsigter og 
landskabet vi kørte igennem. Som 
afslutning på etape 1 holdt vi fro-
kostpause på Montra Odder Parkho-
tel, som havde forberedt en god fro-
kost til os.

Etape 2 var en lille tur i Odders nær-
meste omegn omkring Rathlous-

dal Gods og Vejlskovgårds mælkeri, 
også med nogle flotte udsigter, og 
når nu vejret artede sig var der nog-
le flotte udsigter over Hads Herred.

Feltet ankom til Rosensgade kl 
13.00 hvor vi så holdt parade en ti-
mes tid, og publikum kunne nyde og 
stemme på de flotte køretøjer. Det 
var der mange der benyttede sig af, 
idet der var tæt af mennesker på 
gågaden, og de 3 publikumsgevin-
ster blev vundet af: Erling Boye, et 
gavekort på vintereftersyn af plæ-
neklipper fra Odder HavePark, Ulla 
B Tranberg, et gavekort til Montra 
Odder Parkhotel, og Morten Morten-
sen, en præmie fra Sparekassen 
Kronjylland. Tilbage på Ålykkecentret 
var der kaffe og kage klar til os, og 
lodtrækning blandt deltagerne om 
de mange præmier som vore gode 
sponsorer havde skænket os. Også 
en stor tak til de frivillige fra Aktivi-
tetshuset, som hjalp med morgen-
mad og eftermiddagskaffe.

Per T. Hansen 
Veteranlauget af 2005 Odder
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Et meget tidligt medlem Bo Bonfils 
døde 78 år gammel i sommerens 
begyndelse. Han var det 157ende 
medlem af DVK (1958). Et andet 
tidligt medlem Svend Algren har 
nedfældet nogle af sine erindringer 
om Bo. 
 
Bo Bonfils var et menneske med 
masser af interesser og berørings-
flader. Han kendte gud og hvermand, 
beskæftigede sig med masser af 
forskellige aktiviteter, alle kreati-
ve og alle på et højt kunstnerisk ni-
veau.

Det er derfor svært at skrive fyldest-
gørende om ham, men én af hans 
mange facetter var gamle biler og 
det er herfra mange af klubbens 
medlemmer vil kende ham.

Jeg husker ikke hvor jeg mødte ham 
første gang, men det må have været 
i 1960 eller ’61. Han gik på Kunst-
håndværkerskolen, på reklameteg-
ner afdelingen, som det hed den-
gang, sammen med jazzmusikeren 
Theis Eigil Jensen og Poul Dissing. 
Han så ud som en 15-årig, lang og 
tynd og med et meget karakteristisk 
trekantet ansigt, men var vel 20. 
Han kørte en åben Overland tourer 
fra 1924, hvorpå han - med sin al-

lerede dengang udviklede sans for 
design - havde fået malet torpedo-
en som egetræ! Sikkert inspireret af 
O.T. Neels åbne Austro Daimler. Jeg 
tror sågar også Bo havde forsynet 
Overland’en med en lille flagstang 
på forskærmen.

Bo var en fantastisk tegner med en 
streg der, lig Ib Andersens, pegede 
lige tilbage til Købke og Lundby og 
han var blevet ansat på Politiken, 
hvor han sad sammen med ’Habak-
uk’, Jørgen Hartmann-Petersen og 
’At tænke sig’ holdet. Det var en 
kreativ heksekedel, sydende og bob-
lende af indfald og ideer. Der var vir-
kelig ’liv og glade dage’ – og afsin-
dig, men intelligent morskab. 

Jeg arbejdede på en tegnestue i Fre-
deriksberggade, rundt om hjørnet fra 
Politikens Hus og Bo ringede pludse-
lig en dag og sagde at vi skulle over 
i Imperials  p-hus og starte en Grand 
Prix Bugatti op! Så var det bare med 
at komme ud af døren! Det viste sig 
at være en type 35 tilhørende en mr. 
Bergel fra England, som skulle køre 
den på Roskilde Ring - i øvrigt sam-
men med Erik Koux og hans type 
37. Det var i 1962 og en spænden-
de oplevelse! Motorolien blev forvar-
met inden den blev hældt på!!

Et par år før, tror jeg, havde Bo skif-
tet Overland’en ud med en Riley Ke-
strel fra 1935. En 4-cyl. mørkegrøn 
og sort 12/4 med forvælgergearkas-

Bo Bonfils

Bo med vind i håret.
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se, som nu tilhører Claude Teisen Si-
mony. Bo havde købt den af tegne-
ren Kaj Nordstrøm, som også havde 
den 12/4 Riley Lynx Sprite - som Bo 
senere købte.

Såvidt jeg ved fik Nordstrøm i 1962 
fra Sverige importeret den meget 
elegante åbne Talbot-Darracq, som 
senere tilhørte Bent Mackeprang og 
Kjeld Schouboe, hvorpå han solgte 
den åbne Riley Lynx til Bo, som så 
solgte den lukkede Riley Kestrel til 
mig!

På et tidspunkt hentede Bo og Jens 
Nielsen to ophugs-Riley’er i Eng-
land, som de så skilte ad og bevare-
de de anvendelige dele af. På et af 
chassis’erne, et Merlin Nine 1934?, 
byggede Bo den smukke og perfekt 
formede ’special’, som blev udstillet 

i Dansk Arkitektur Center. Efterføl-
gende blev der bygget yderligere 2 
eksemplarer, men ingen af disse raf-
finerede Riley-specials er længere i 
Danmark.

Senere flyttede Bo til Holland og 
solgte Lynx’en til Jens Nielsen, der 
ellers kørte en smuk Sunbeam!! Og 
efterfølgende købte jeg Lynx’en af 
Jens.

I Holland faldt Bo for en Riley 
Brooklands 1929 - den som nu tilhø-
rer Sommers Automobil museum- og 
den havde han med sig da han vend-
te tilbage til Danmark.

Hvorfor han solgte den ved jeg ikke, 
men han var blevet træt af biler! 

Han sagde der var for meget tra-
fik på vejene og man kunne ikke få 

lov til noget som helst – og alt det 
besvær med syn og motorsagkyndi-
ge!! Nej, det var meget sjovere med 
både! Det var en betagelse af de 
smukke linier og det delikate hånd-
værk i bådebyggeriet, som fængede 
ham.

Han købte så også et smukt gam-
melt fyrskib med fantastisk velhold-
te interiører og fik lov at have det 
liggende i Frederiksholms Kanal, lige 
ved Chr IV’S Bryghus. Ikke noget 
dårligt sted at bo i København.

Bo var altid fuld af gode ideer, hu-
mør og vitalitet og altid levende en-
gageret i sine projekter. Han var en 
kæmpe begavelse og skabte kvali-
tet i alt hvad han beskæftigede sig 
med.

Svend Algren

Nordstrøm i Talbot-Darracq tete-a-tete med Bo i Lynx.

En ung Bo på Overland med engelske venner 
på besøg i Danmark i en stor Austin.

Lynx uden vindspejl og med skrammer efter 
Bo og Jens Nielsen lavede en saltomortale 
med den: Iflg. Bo landede de med hovedet 
nedad og Jens stadig med piben i munden.
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Det er altid en fornøjelse, når der 
kommer besøg på DVK arkivet i Næ-
rum. Glæden bliver ikke mindre, når 
gæsterne har noget bilhistorisk at 
vise frem. Det kan være store sam-
linger, men det kan også være ek-
sempelvis nogle foto, der kan sup-
plere, hvad der allerede findes i 
arkivet - og dermed være med til at 
skabe et endnu skarpere billede af 
et bilhistorisk emne.  

Som her for nylig, da Bjørn Glasø 
fra Norge lagde vejen forbi. Med sig 
havde han pokaler, som hans onkel, 
Walter Greulich, i sin tid havde vun-
det i motorløb, foruden foto herfra, 
samt fra Bjørns tid som lærling og 
medarbejder i Greulich’s forretning i 
København fra 1958. Også billeder 
fra onklens tid havde Bjørn fundet 
frem.

Nyt fra arkivet

Øverst: Greulich i DKW på Roskilde Ring.

I VT nr. 477, marts 1916  fortalte vi 
historien om Super Service, der som 
aut. Mercedes-Benz og DKW-for-
handler var grundlagt af Rudolf Her-
mann Greulich. I 1950’erne tog de 
to sønner Axel og Walter over. Alex 
som leder af salgsafdelingen og Wal-
ter af det store værksted på Bleg-
damsvej 60. De to brødre kunne dog 
ikke helt enes, hvorfor Walter Greu-
lich i 1959 etablerede sin egen bil-
forretning i Sølvgade 21-23.

Walter var stærkt engageret i mo-
torsport og, som det også fremgik 
af artiklen i VT, kørte han løb både i 
ind- og udland, bl.a. med sin norske 
hustru Helga som observatør. Poka-
lerne Bjørn havde med er bl.a. fra 
sejre i løb vi omtalte i Veteran Tiden-
de: Det norske Viking Rally i 1952 
og Nürnberg Rally 1955.

Bjørn blev prokurist hos Greulich og 
arbejdede her indtil 1968, hvor for-
retningen blev afviklet. Bjørn rejste 
herefter hjem til Norge, hvor han 
blev ansat hos aut. Mercedes-Benz 
forhandler Motor-Trade i Trondhjem. 
Bjørn Glasø var ansat her i 40 år 
frem til 2008, og han kunne således 
holde 50 års jubilæum med Merce-
des. 

Vi viser her eksempler på de fotos 
Bjørn havde med til DVK, og som nu 
er skannet og afleveret igen. 

-ek.
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Helga Greulich kørte Mercedes 190 SL.En af pokalerne...

De ansatte på værkstedet på Blegdamsvej 60 
omkring 1960.

Bjørn Glasø fik som ung selv bil - en gammel 
DKW. Her på tur til norske Sovnedal.

Walter Greulich’s Mercedes 220 S, reg.nr. KA 43010 på tur med campingvogn. Her på besøg 
hos forhandlerkollegaen Hugo Elsing, Holstebro i 1960.

Walter Greulich
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Nyt fra MhS
Kontrol uden grundlag
I forbindelse med et arrangement 
i Øster Hurup, har Motorstyrelsens 
kontrolenhed torsdag den 25/7, væ-
ret ude for at tjekke veterankøretø-
jernes originalitet og afgiftsforhold. 
Straks derefter kunne Motorstyrelsen 
udsende en pressemeddelelse der 
fortalte at 2/3-del af de kontrollerede 
køretøjer havde fejl.
 
Motorhistorisk Samråd er på det 
nærmeste blevet bestormet med 
henvendelser om urimeligheden i 
denne razzia, og vi har derfor straks 
iværksat en dialog med Motorstyrel-
sen, og bedt dem om en tilbagemel-
ding på en lang række argumenter 
der alle taler imod iværksættelsen 
af sådan en aktion.

Gennem vores deltagelse i Motorsty-
relsens branchenetværk, kaldet Mo-
torkontaktudvalget, har vi et flertal 
gange gjort styrelsen opmærksom-
me på at de krav som ejeren skal 
overholde, ikke er tilgængelige, og at 
Motorstyrelsens kontrolaktion derfor 
ikke er rimelig at gennemføre på et 
tidspunkt hvor styrelsen ikke selv er 
klar til det.

De følgende områder har vi derfor, i 
en mail af 6. august 2019, bedt Mo-
torstyrelsen om at se på:

1. Ejernes manglende adgang til 
oplysningerne om eget køretøj
Afgiftsoplysningerne om et køretøj er 
kun tilgængelige i DMR på køretø-
jer importeret efter 2012. Originali-

tetskravet har dog eksisteret siden 
midt i 90’erne. Motorhistorisk Sam-
råd har bedt om fuld indsigt i disse 
oplysninger igennem de sidste 2 år. 
Uden disse oplysninger kan ejeren 
ikke vide hvilke krav vedkommende 
er stillet overfor.

2. Fejl og mangler i DMR
Det Digitale Motorregister er i dag 
fyldt med fejl og manglende oplys-
ninger om de enkelte køretøjer. Det 
er dels fejl der er overført fra det tid-
ligere CMR, og fejl der er indtastet i 
forbindelse med Toldsynet i synshal-
lerne. Fejlene i DMR er både stave-
fejl der indikerer forkerte modelangi-
velser, forkert årgangsfastsættelse 
og forkert udstyrsangivelse etc. Ved 
den nylige ændring af den automati-
ske første registreringsdato fra 31. 
december til 1. januar, er der også 
skabt en forskel på kravene til køre-
tøjerne.

Motorstyrelsen har ikke, os bekendt, 
taget initiativ til at de ovennævnte 
fejl rettes, omend de er essentielle 
for at ejeren kan vide hvilket køretøj 
han ejer, hvordan det er udstyret og 
dermed hvordan det skal fremstå i 
dag. 

3. Manglende viden om bilhistorie i 
Motorstyrelsen
Bilhistorie er et emne hvorom der 
udgives tusindvis af bøger og ar-
tikler årligt, hvor lærde historikere 
graver sig ned i detaljer om speci-
fikke køretøjers opbygning, og om 
fabrikker og forhandleres oprindeli-

ge arbejde med at sælge køretøjer-
ne. Det er vores ekspertvurdering, 
at den viden kan en medarbejder fra 
Motorstyrelsen på ingen måde til-
egne sig ved at Google en tilfældig 
bilmodel.

Alt andet lige må resultatet blive en 
forskelsbehandling borgerne imel-
lem. Det er derfor tillige vores kon-
klusion, at Motorstyrelsen gennem-
fører en sagsbehandlingen, hvor det 
er tvivlsomt om afgørelsen er juri-
disk holdbar.

4. Ny tolkning af lovteksten
Den nye Motorstyrelse har valgt at 
tolke lovteksten om veterankøretø-
jers originalitet strammest muligt. 
Inden opdelingen af SKAT, havde sty-
relsens sagsbehandlere en anden 
og mere lempelig tolkning af tek-
sten. Forskellen i de to tolkninger 
gør at de ejere af veterankøretøjer 
der i dag kontrolleres, kan blive fan-
get i en tro på at have styr på beta-
lingen af afgift, og så alligevel få ud-
stedt bøder og ny afgift. 

5. Afklaring af regler for ombygge-
de køretøjer
Efter et møde i Motorkontaktudval-
get i foråret 2019, sagde Motor-
styrelsen at de ville nedsætte en 
arbejdsgruppe der skulle se ombyg-
gede køretøjer, og en eventuel baga-
telgrænse /positivliste.

 Motorhistorisk Samråd har end-
nu ikke modtaget en invitation til 
en sådan arbejdsgruppe. Det un-

Politiet assisterede Motorstyrelsen ved en 
kontrolaktion i Øster Hurup i uge 30. En me-
get skarpt skåret pressemeddelelse udsendt 
mindre end 24 timer efter aktionen, kunne 
erklære at der blev fundet fejl ved 2/3-del af 
de kontrollerede køretøjer.

Originalitet var en helt anden størrelse før i tiden. Idag er det et problem, fordi begrebet i 
lovgivningen ikke er tilpasset til virkeligheden.



VeteranTidende · september 2019 19

Boganmeldelse: Lastbilernes guldalder
De sidste år er der kommet flere bø-
ger om de store lastbiler som kører 
på lange, internationale ruter. De 
er som regel skrevet af chauffører 
som har gjort det hele med, og de 
fleste tegner et levende billede af 
de enkelte chaufførers vilkår og om-
stændigheder. De mest interessan-
te beretninger har været dem der 
skildrede ture til fjerne steder som 
f.eks. Bagdad. Det var et liv med 
megen monotoni og mange besvær-
ligheder men også mange enestå-
ende oplevelser. Det virker som om 
chaufførerne har sat pris på den til-
værelse.

Nu har journalisten Jens Jessen sat 
sig for at sætte historierne og histo-

drer Motorhistorisk Samråd at man 
iværksætter en kontrolaktion, samt 
udsender en efterfølgende presse-
meddelelse der skader branchen, 
når arbejdet med grundlaget for af-
gørelserne ikke er færdigt. 

6. Krav til originalitet i Detailfor-
skrifter for Køretøjer
Synshallerne foretager i dag de så-
kaldte toldsyn på importerede ve-
terankøretøjer. Det er ved disse 
toldsyn, at køretøjets originalitet af-
gøres på vegne af Motorstyrelsen. 
Det til trods er der forskel i teksten 
i Synsvejledningen, og de afgørelser 
Motorstyrelsen bagefter foretager i 
afgiftssagerne. 

7. Politisk aftale om fjernelse af ori-
ginalitetskravet
Endelig gør vi Motorstyrelsen op-
mærksom på den politiske aftale 
der er indgået i april 2019 om fjer-
nelse af originalitetskravet. Det er 
Motorhistorisk Samråds forventning, 
at den aftale vil blive effektueret i 
løbet af det kommende folketingsår. 
Det er tydeligvis også Motorstyrel-
sen forventning, idet flere medlem-
mer har fået det råd ved henvendel-
se til styrelsen med en afgiftssag, at 
man måske bør afvente afgiftsbereg-
ning til man ser udfaldet af de politi-
ske forhandlinger.

Med baggrund i ovenstående finder 
Motorhistorisk Samråd ingen rime-
lighed i Motorstyrelsens kontrolak-
tion, der alt andet lige burde være 
udskudt. Det havde været mere ri-
meligt overfor ejerne og branchen, 
at vente med en sådan aktion til ef-
ter Motorstyrelsen har fået styr på 
området og reglerne, til der er gen-
nemskuelighed i Motorregisteret, til 
fejlene er rettet samme sted, til Mo-
torstyrelsens personale er uddannet 
i bilhistorie, og til der er samklang 
mellem ordlyden i Synsvejledningen, 
ordlyden i Registreringsafgiftsloven, 
og Motorstyrelsens afgørelser i af-
giftssager og niveauet for Kontrolen-
hedens kontrol af originalitet. Alter-
nativt til man har set udfaldet af de 
politiske forhandlinger om originali-
tetskravet.

Jens Jessen med bogen.

rien om langfartslastbilerne ind i en 
historisk sammenhæng, så man kan 
få et begreb om hvornår og hvordan 
det begyndte og under hvilke vilkår 
og efter hvilke regler der blev kørt. 

Efter nogle indledende kapitler om 
historien kommer der en række skil-
dringer baseret på hvad en lang 
række chauffører har fortalt. Bogen 
giver et overblik både historisk og 
anekdotisk. Man kan følge chauf-
førerne på ture som ofte bød på 
dramatik og store problemer, såvel 
tekniske, færdselsmæssige som po-
litiske. Teksten er levende skrevet 
og man føler sig både oplyst og un-
derholdt.

Niels Jonassen
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Når ellers helt almindelige menne-
sker ifører sig ridderrustninger eller 
afprøver jernalderens levevilkår uden 
smartphones, så leger vi med tiden. 
Det er et udtryk for velfærd og over-
skud, men tids-legen har den side-
gevinst, at man bliver klogere på sig 
selv. 

Medlemmerne af foreningen bag 
Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm 
– Sporvejshistorisk Selskab – leger 
også med tiden, selv om der her er 
tale om en nær fortid, som modne 
eller ældre danskere selv har ople-
vet. Stadig før de smarte telefoner 
stjal en stor del af vores opmærk-
somhed. Sporvejsmuseets to årlige 
veteranbil-træf for motorkøretøjer 
produceret senest 1972 er sådan-
ne dyk ned i den nyere historie. Året 
1972 er ikke tilfældigt valgt, for det 
var det sidste år, hvor de gamle dan-

Tidslommen ude i det grønne
Af Søren Palsbo

Trafikmylder som i Frederiksborggade i 
de gode gamle dage: Sporvejsmuseets 
museumsgade med det uofficielle navn 
Valby Langgade.

Kollektiv transport med tre forskellige 
drivmidler: havre, elektricitet og diesel 
ved Sporvejsmuseets veterantræf og 
trafikdag 27. juli.
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ske sporvogne var en del af gadebil-
ledet. Det seneste træf 27. juli med 
overskriften ”Biler der fulgtes med 
sporvognene” havde deltagelse af 
omkring 55 biler og deres glade eje-
re og passagerer, og så skal vi ikke 
glemme to Vespa-ejere, der som de 
øvrige kunne glæde sig over tørre 
veje og en temperatur, der var i nær-
heden af det behagelige. Og så luf-
tede det lidt, hvilket ikke gjorde spor. 

Spor er der for resten nok af på 
Sporvejsmuseet, som i de senere 
år er vokset markant med opførelse 
af fem store bygninger, hvoraf den 
mindste er en lastbilsgarage, der 
med sine ”kun” 300 kvadratmeter 
muntert kaldes ”Skuret”! Betydeli-
ge testamentariske gaver suppleret 
med lån på favorable vilkår har gjort 
de omfattende byggerier mulige. Mu-
seet omfatter nu fire sporvognsremi-

ser, en stor busudstillingshal og en 
3000 kvadratmeter stor magasin-
bygning til museets meget omfatten-
de lagre af arkivalier og effekter af 
enhver tænkelig - og utænkelig - art. 
I den lille sporvejsby ude i det grøn-
ne er der indrettet en række butiks-
udstillinger, som de så ud i små og 
større byer i 1940erne, 1950erne 
og 1960erne. Dengang ismejeriet 
solgte mælk i hvide eller brune fla-
sker.

Glade gensyn
Der er mange glade gensyn, når 
Sporvejsmuseet indbyder veteran- 
og vintagefolket til træf ude i det 
grønne på Midtsjælland. Mange del-
tagere kender hinanden i forvejen 
som ejere af det samme bilmærke, 
men der er også gensyn fra tidligere 
træf på Sporvejsmuseet på tværs af 
bilmærker og bilfabrikerende lande. 

Storbritannien er flot repræsenteret, 
og det er jo tankevækkende, når øri-
gets egen bilproduktion er så beske-
den anno 2019, som tilfældet er. 

De deltagende motorkøretøjer kan 
– årti for årti – vinde præmie som 
dagens mest charmerende køre-
tøj, og der er desuden præmier til 
den dame og herre – ikke nødven-
digvis fra samme køretøj – som 
har gjort mest ud af at være iklædt 
tøj fra tiden, da bilen var ny. Sidst-
nævnte præmier tilfaldt parret i en 
Ringsted-indregistreret (ES) Auto 
Union DKW 1000 SP årgang 1961. 
Dommerne kunne ikke stå for Jan 
Lemmings Beatles-kostume anno 
1961/1962, selv om det nok er 
tvivlsomt, at John Lennon kørte DKW 
på det tidspunkt. Med mindre det 
skete i tiden med gruppens engage-
menter i daværende Vesttyskland.

Her sidder de fint klædte ejere af en Opel 
Rekord 1958 ved deres campingbord og 
nyder synet af Danmark i slutningen af 
1950erne.

Alfa Romeo Spider 1966 og en vaskeæg-
te sporvognsstandsning.

Skade på køreledningerne! Så er det godt 
at have folk, der ved, hvad de skal gøre, 
og en tårnvogn fra 1914, der kan bruges i 
påkommende tilfælde.

Kørte John Lennon Auto Union DKW 1000 
SP i 1961? Tjah…
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Det bliver ikke meget bedre: Chevrolet 
skiftede årligt design på markant vis i 
1950erne og 1960erne. 1957 bød på 
store halefinner, små hesteskoformede 
baglygter og masser af plads.

Morris Minor-ejere har fundet sammen i, 
hvad der ligner en salgsudstilling: saloon, 
cabriolet og pick-up. Foto fra Søholmsko-
lens skolegård, hvorfra deltagerne kørte 
ud på en fælles køretur i kølvandet på en 
museumsbus.

Få år tidligere løb en fin tofarvet 
Opel Rekord 1700 af samlebåndet. 
Dens ejere har tidligere vundet præ-
mier for både bil og deres elegante 
1958-antræk, og træffet 27. juli var 
ingen afvigelse herfra, selv om dom-
merkomiteen i år valgte andre kandi-
dater. Nu var et tidstypisk camping-
bord med tilhørende klapstole og 
frokost-kølekasser kommet i brug, 
og parret kunne derfra se historien 
rulle forbi. Tidslommen var fuldkom-
men.

De to veterantræf forår og midsom-
mer er samtidig såkaldte trafikda-
ge på Sporvejsmuseet, hvor spor-
vognstrafikken er særlig intensiv 
med stort set alle køreklare spor-
vogne i trafik og fem minutters 
drift. Sporvejsmuseet har til disse 
lejligheder udarbejdet meget detal-
jerede køreplaner, så hele regne-
stykket hænger sammen med kryds-
nings-stederne ude på linien. Og så 
kan det gå, som det også gjorde i 
sin tid ind imellem: En strømaftager 

kan medføre beskadigelse af køre-
ledningerne, og så må det tekniske 
personale rykke ud for at udbedre 
skaderne fra en tårnvogn, mens kø-
restrømmen på stedet er afbrudt, 
og sporvognene hober sig op. En va-
skeægte sporvognsstandsning! Det 
betyder jo ikke så meget, når ingen 
skal på arbejde, men har fri, og vej-
ret er fint.

Ældste deltagende motorkøretøj ved 
”Biler der fulgtes med sporvognene” 
2019 var en dejlig Renault Monasix 
1928. Ældste kollektive transport-
middel den bevarede københavnske 
hestetrukne omnibus årgang 1897.

Der er for længst skabt en tradition 
med disse veterantræf på Sporvejs-
museet, og der er ingen planer om 
at ændre på det i 2020. Indbydelser 
fremkommer senere i VT. 

Der kan læses mere om Sporvejs-
museet Skjoldenæsholm på www.
sporvejsmuseet.dk

Chevrolet Bel Air 1957 på Holbæk-plader 
og den københavnske sporvognslinje 11 
med kælenavnet ”Undulaten” (blå/grøn-
ne linjefarver).
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I forbindelse med artiklerne om ICI/
ISIS motors, viste vi i VeteranTiden-
de 517 /juli et billede af en sneslyn-
ge leveret til Holbæk Amts vejvæsen 
i 1947. Den var af den amrikanske 
fabrikat “FWD” (Four Wheel Drive 
Auto Company), som ICI fik agentur 
på samme år.

I den forbindelse nævnte vi, at ICI 
senere leverede 16 stk. til Køben-
havns Lufthavn i Kastrup. Det er så 
ikke helt rigtigt – de 16 var hvad ICI 
leverede til alle danske lufthavne, 
herunder de militære. Antallet til Kø-
benhavns Lufthavn menes at være 
6-8 stk.

Siden vi lavede artiklen har Uffe 
Mortensen fundet dette fantastisk 
flotte foto, af den ægte vare i akti-
on i Kastrup. Man kan lige ane, at 
der står FWD på siden af motorhjæl-
men.

Fly- og lufthavnskyndige kan sik-
kert datere billedet præcist, men vi 
er vel i anden halvdel af 50’erne. 
I baggrunden ses en aluminiums-
farvet DC3 og to større, tilsynela-
dende DC6’ere, alle med den flotte 
vikingeskibs-bemaling. Lauridsens 
gamle lufthavnsbygning var begyndt 
at knopskyde, men endnu ikke helt 
skjult bag den nyere bebyggelse.

-jmn

FWD sneslynge i Københavns Lufthavn
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Copenhagen Historic Grand Prix blev 
i år afholdt for 19. gang – og det 
lader til at det kun går én vej: Det 
bliver større og større. Ifølge CHGP 
kom publikumstallet op på 44.373 – 
og dertil kommer så en hær af med-
hjælpere, officials, pressefolk, ud-
stillere og mange andre – for ikke at 
snakke om de knapt 250 kørere.

Hele arrangementet beskrev vi ret 
grundigt sidste år (VT 507). Herun-
der de forskellige klasser som bi-
lerne kører i. Desværre måtte vi i år 
undvære de imponerende klasser 
med historiske formel-1/GP-biler, Fotos: Emil Nicolai Helms · Jens Møller Nicolaisen
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som ellers rummede de mest under-
skønne fuldblodsracere helt tilbage 
fra 1930. Til gengæld var der flere 
biler i 65-klassen i år, inddelt i to 
grupper: TC med “almindelige” stan-
dardvogne og GT, sportsvogne som 
f.eks. Corvetter og Ford GT40.

DTC-bilerne var erstattet af de nye 
Super GT, som sammen med de så-
kaldte “Legend-cars” ikke har en 
døjt med noget historisk at gøre – 
det samme gælder selvfølgelig det 
udmærkede “Race for Riget”-ar-
rangement, hvor der med moder-
ne superbiler køres omgange med 

betalende passagerer til fordel for 
Rigshospitalets Børneprogram. Det 
er biler som ikke har noget at gøre 
i VT – men som selvfølgelig trækker 
publikum og dermed er med til at fi-
nanciere og muliggøre alt dét vi ger-
ne vil se.

Det vi gerne vil se, er der stadig me-
get af – historiske banebiler, der nok 
kører en del hurtigere end de gjorde 
i gamle dage, med et liberalt regel-
sæt, der primært er koncentreret 
omkring sikkerhed. Men trods bure 
og nutidige reklamer og ekstra he-
stekræfter kører de som de gjorde; 

med dækhyl og karburatorsnorken 
i forskellige størrelser og konstruk-
tioner. Der er stor forskel på køre-
teknikken når man vil drive en Ford 
Galaxie, en Porsche 911 eller en 
Mini hurtigst muligt igennem svin-
gene. Det er svært underholdende, 
både at se på og lytte til.

Mere om bilerne, resultater og hvem 
der er hvem kan ses på CHGP’s 
hjemmeside chgp.dk – her nøjes vi 
med et lille udvalg af billeder fra en 
meget vellykket weekend på Bella-
høj. Vi ses til næste år!

-jmn.
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Planerne for en langtur fik konkret 
indhold, da vi i efteråret 2017 blev 
tre par, der gerne ville bruge nog-
le måneder i efteråret 2018 til en 
langtur. Turen gik fra Danmark sydpå 
gennem Europa og Tyrkiet til Iran. 

Bilerne: En MGA 1959, en MGB 
1972 og en MGY 1950. 

Spørgsmål til os selv
Overvejelserne inden: Hvad skal vi 
udbedre på bilerne, for at de kan 
holde til en 15.000 km tur? Er driv-
linjen i orden fra motor til differentia-
le og bagaksler? Hvad med styretøj, 
hjulaffjedring, bremser? Hvad med 
pakninger, kabler og instrumenter?

Og hvad skal vi have med af værktøj 
og reservedele?

Og hvad med pas, visum, Carnet de 
passage, forsikringer, registrerings-
papirer og kørekort?

Og så selve turen? Hvilke veje er 
gode nok? Hvor langt kan vi køre pr. 
dag? Hvad vil vi gerne se? Hvor kan 
vi overnatte og gøre ophold? Hvor-
dan får vi ordnet biler undervejs? 
Hvilke kontakter kan vi få inden af-
gang i de forskellige lande?

Mange har spurgt ”Hvorfor”?
Hvorfor vil I dog køre så langt? og 
hvordan tør I dog det? Vi forstår 
godt tvivlen. Gamle biler og ukendte 

lande kan give megen usikkerhed.

Men vi har nok den grundindstilling, 
at livet byder på mange udfordringer 
og det kan gå skævt alle steder, så 
hvis vi vil opleve, er det vigtigt, at vi 
forbereder os godt, så vi minimerer 
forskellige risici. Men vi kan jo al-
drig helgardere. På den anden side 
er verden nok mere faretruende på 
afstand, end når man møder folk og 
steder face to face.

Og vi vil gerne opleve og prøve bedre 
at forstå denne verden, dens histo-
rie og de mennesker, der bebor den. 
Og det gør man nok bedst ved at se 
sig omkring og få kontakter og ople-
velser. 

Ruten
Den 26. august 2018 tog vi afsted. 
Ruten:  Danmark, Tyskland, Østrig, 
Ungarn, Rumænien, Bulgarien, Tyrki-
et og Iran. Og så hjem igen.

Vi kom planmæssigt til autotoget i 
Hamborg efter et enkelt ophold un-
dervejs for indstilling af kobling på 
Y’eren. Det skete ved vejsiden eller 
rettere i indkørslen til en autofor-
handler. 

Til Østrig og Ungarn
Næste formiddag ankom vi til Wien 
i Østrig og kunne nu starte turen i 
første omgang til Ungarn hvor ople-
velsen af køreturen langs nordsiden 

Der er mange måder at dyrke in-
teressen for veteranbiler på. Det 
kan være fint nok at trille en lille 
tur med bilen til et lokalt træf på 
torvet, køre på skovtur eller til den 
nærmeste havn og købe en iska-
ge. Men denne artikel viser vist 
ret klart, at en veltrimmet veteran-
bil kan meget mere end dét. Både 
gamle og nye biler kan selvfølgelig 
gå i stykker – her vil man jo være 
totalt prisgivet i en helt ny bil, hvis 
man ikke er IT-ekspert. Har man 
derimod lidt viden om mekanikken 
i den gamle bil og medbringer et 
minimum af reservedele, vil man 
ofte kunne klare diverse driftsfor-
styrrelser undervejs. Hvis der over-
hovedet opstår nogen.

I sommeren 2017 satte Palle 
Møldrup og Rikke Schultz en an-
nonce i MG-klubbens blad:

Er der nogen, der er interesse-
ret i at planlægge og deltage i en 
langtur i 2018? Vores plan kunne 
være at køre ned gennem Euro-
pa til Bulgarien, videre til Tyrkiet, 
langs Sortehavskysten og deref-
ter til Iran. Vi vil følge Silkeruter-
ne mellem Østen og Vesten. I Iran 
har vi en god kontakt til veteran-
bilklubben, der gerne vil hjælpe 
med en spændende rundtur i det 
gamle kulturland.

I løbet af efteråret var de så blevet 
tre par, der fik snakket sammen 
og var blevet enige om at tage tu-
ren til Iran. Gruppen var: Jørgen og 
Lone Eggers-Krag, bosat på Sjæl-
land, i rød MGA fra 1959, Erling 
og Lisbeth Astrup, bosat i Jylland, 
i Hvid MGB fra 1972 foruden Pal-
le Møldrup og Rikke Schultz, bo-
sat på Fyn, i lysegrøn MGY (A) fra 
1950.

Gruppen kaldte sig MG Teams on 
Tour og oprettede en Facebook-
gruppe med samme navn. De fik 
lavet en streamer til bilerne med 
nationalflag  og navne på de lande 
som de forventede at køre igen-
nem. Streameren havde MG-logo 
og slogan’et The Marque of Fri-
endship ligeledes oversat til farsi, 
det mest anvendte sprog i Iran.

Langtur i 3 MG’er
Af Palle Møldrup

MG Teams on Tour.
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af Balatonsøen var fin. Det blev til 
aftenkørsel til vor pension i Székes-
fehérvar. Godt pensionat, hvor vi 
tog en ekstra overnatning så sjælen 
kom med. Det gav os mulighed for 
en go’ dagstur ind til byen Székesfe-
hérvar med slendring i centrum, der 
har levn fra at være en gammel kon-
geby i middelalderen. 

Rumænien 
Næste dag kørte vi til Timisoara i 
Rumænien. Vi overnattede på hotel 
Aurelia, et stort hotel, hvor vi kunne 
parkere lige foran indgangen. 

Vort mål næste dag var vejen langs 
Donau i Rumænien på grænsen til 
Serbien. Det var en kæmpe oplevel-
se. Donau har her på en lang stræk-
ning gennem årtusinder skåret sig 
ned i bjergene og blevet til en flod 
med meget stærk strøm, der er van-
skelig at navigere i. Strækningen 
kaldes ”Jernporten” på grund af de 
mange skibsforlis gennem tiderne. 
Langs Donau kørte vi af den male-
riske gamle bjergvej og kunne følge 
Donaus mange sving, og se over til 
Serbien på den modsatte bred.

Rumænien er stadig et land, der i en 
europæisk sammenligning må be-
tegnes som fattigt. Det ses på bo-
ligstandarden ikke mindst på landet 
og på de dårlige beskæftigelsesmu-
ligheder, der betyder at mange men-
nesker samles om små udskænk-
ningssteder og cafeer og tilbringer 
mange timer med småsnak.

En helt speciel oplevelse var byen 
Buzescu. En velhavende sigøjner- 
eller roma-by, der med palæhuse 
på begge side af vejen i overdådig 
kransekagestil med søjler og ud-
smykning ikke står tilbage for en 
rigmandsgade i f.eks. USA. En stor 
rundkørsel er indgangsmarkeringen 
og efter nogle hundrede meters luk-
sus er man ude af byen igen, lige så 
hurtigt som man kom ind.  

Bulgarien
Fra Rumænien sejlede vi over Donau 
til Bulgarien og kørte sydpå over det 
stejle Sjipkapas, kendt i historien 
for de drabelige kampe i 1800-tallet, 
hvor bulgarerne fik hjælp af russer-

ne til at smide osmannerne ud efter 
500 års besættelse.

Just efter nedkørslen fra passet åb-
nede en bred dal sig op. Her ligger 
en række begravelseshøje med kon-
ger og adelige fra De Trakiske Stam-
mer, der især i perioden fra 1.200 
f.v.t til omkring år nul blev gravlagt 
i smukke høje. De blev dækket af 

Forfatteren og fruen på vej hjem fra Iran langs Sortehavskysten, Tyrkiet.

Turen fra Danmark til Iran og tilbage igen. 2½ måned. 13.000 km. Sort markering er udtu-
ren og rød hjemturen.

tørv, men neden under gemte sig sir-
ligt byggede granit og marmor kamre 
til den døde, der var rigeligt forsy-
net med gravgaver. Vi besøgte kong 
Zeutes III grav fra 300 tallet f.v.t. og 
dagen efter museet i byen Karzan-
luk, hvor en række af gravgaverne og 
ejendele fra kongen findes opbeva-
ret.
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Rejseholdet i Troya foran brolagt rampe mere en 4.000 år gammel. Fra venstre: Palle, Rikke, 
Jørgen, Lone, Lisbeth, Erling.

Den store moske I Edirne Tyrkiet med en kopi af en af de store 
kanoner Ottomanerne brugte mod Østromerne i Istanbul

MGY, MGB og MGA ankommet til Karzanluk, Bulgarien. På jagt efter 
Irakiske kongegrave.

Der skiftes benzinpumpe og filter i vejsiden i byen Sardes.

Tyrkiet  
Vor vej gik nu videre sydpå mod 
Edirne i Tyrkiet, en by på omkring to 
hundredetusinde indbyggere, tæt 
ved grænsen til både Bulgarien og 
Grækenland.

Et maveonde gjorde at vi valgte tre 
overnatninger her. Det gav mulig-
hed for at få slappet af, men også 
at få besøgt tre moskeer, et muse-
um, markedet og at tage nogle slen-
dreture i byen. Byen var hovedstad 
de første halvtreds år af 1400-tallet 
for osmanerne, der i denne periode 
samlede deres kræfter om at over-
tage hele Det Østromerske Rige, der 
faldt med indtagelsen af Konstantin-
opel (nu Istanbul) i 1453. Et middel 
hertil var bygningen af en kolossal 
kanon, den største datiden havde 
set. Den kunne skyde hul i de tykke 
mure omkring Konstantinopel. Ko-
pier af disse kanoner kan ses foran 
den store Selimiye Moske opført af 
arkitekten Sinan.

Vi boede på ARCA Hotel i centrum. 
Et nænsomt og smukt hotel i et 
gammelt 1800-tals hus med skønne 
værter. Bilerne fik plads i en parke-
ringskælder. 

Fra Europa til Asien
Næste stop var på den smalle halvø 
Gelibolu, der strækker sig ud fra det 
Europæiske fastland ved Marma-
rahavet og adskilt fra Lilleasien af 
det smalle Dardanellerstæde. Den-
ne halvø og dette strategiske stræ-
de har været skueplads for mange 
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historiske dramatiske hændelser. 
Senest det fejlslagne angreb under 
første verdenskrig af tropper under 
engelsk kommando, der forsøgte at 
erobre halvøen fra tyrkerne. Mere 
end to hundrede tusinde allierede 
soldater mistede livet og endnu fle-
re tyrkere faldt i de hårde kampe. I 
alt mistede 500.000 våbenførende 
mænd livet alene på denne halvø. 
Store mindesmærker fastholder de 
frygtelige hændelser. 

Troya
Vort mål efter sejlturen over stræ-
det var at komme til det gamle Tro-
ya. Her er udgravet den berømte 
guldskat, der nu befinder sig på Pu-
skin-museet i Moskva. Guldsmykker-
ne er 5.000 år gamle. Troya er også 
knyttet til de gamle Homerske digte 
Odysseen og Illiaden, ca. 1250 år 

Parkering ved pension I Bergama for foden af Pergamon.

Pergamon, gammel græsk bystat i Tyrkiet.
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ge anatolske højslette, hvor ude-
temperaturen er oppe omkring 35 
grader, blev bilerne godt varme. Men 
de kørte og trak tilfredsstillende. 
Den grønne Y’er forrest med Rikke 
som navigatør og Palle i højre side 
ved rattet, efterfulgt af den hvide 
B’er med Lisbeth og Erling og som 
rosinen i pølseenden den røde A’er 
med Lone og Jørgen.

Og bilerne blev ofte fotograferet fra 
alle vinkler af de glade tyrkere, både 
parkerede og kørende. Hundrede-
vis af dyttende og hilsende vejfaren-
de gav venlige vink og hilste os go’ 
tur. Interessen var enorm. Og mange 
børn og voksne stillede sig op for at 
blive fotograferet med bilerne. Det 
var dejligt og kun sjældent lidt irrite-
rende, for det var en begejstret inte-
resse, der blev udvist. 

Hotel og vingård
Vi bookede overnatning fra dag til 
dag. Så var der intet pres med at 
skulle nå længere frem end vi kunne 
overskue, og både bilerne og vi kun-

ne holde til det. Ind til videre funker 
det.

Det gav os bl.a. en overnatning på 
Den Anatolske Højslette på et super 
hotel bygget af vinbonden til sine 
gæster og andre vejfarende med 
god, billig lokal vin og dagen efter et 
super thermal og spa hotel i Afyon 
på vej mod Konya.  

Konya
I Konya kan vi anbefale et lille, men 
meget hyggeligt, hotel ”Araf”, durk i 
centrum med parkeringskælder tæt 
ved. Konya er i øvrigt en flot by, der 
signalerer overskud, men også en 
religiøs by med centrum for Merle-
vi Dervish sekten og Sufi religionen 
grundlagt af Rumi senere med nav-
net Mevläna, der betyder mesteren. 
Han blev født i 1207 og udviklede 
en praksis af sandhed og skønhed, 
tolerance, kærlighed og klarhed. For-
bød slaveri og indførte monogami og 
større accept og deltagelse for kvin-
der i det religiøse og offentlige liv. 
Kendt er de trance-danse som Der-

Den anatolske højslette

f.v.t. Her får man et historisk glimt 
af et liv, der har været levet i gen-
nem årtusinder og hvor resterne sy-
nes at bevidne de store begivenhe-
der, der ikke kun er sagnfortællinger. 

Pergamon
Turen den dag gik videre til byen 
Bergama, der ligger for foden af det 
antikke Pergamon. Et tempelbjerg 
med templer for en række græske 
og romerske guder og med et teater 
på bjergsiden vendt i retning af det 
legendariske Esklepion helsecenter. 
Helt i tråd med guderne og deres 
store betydning for de gamle græke-
re boede vi på pension Athena. Byen 
Bergama emmer af historie, og vi 
kunne godt ha’ brugt mere tid her. 

Bilerne
Bilerne artede sig ind til videre rigtig 
pænt. Lidt olie skal der jo til, og på 
de varme dage skal ”Y’eren” have 
en ekstra tår væske til køleren. Især 
på de lange strækninger over bjerg-
passene på vej op af den sydvestli-
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vish danserne udfører. Vi besøgte 
museet og Mevlänes grav sammen 
med rigtig mange andre besøgende. 

Kappadokien
Vi valgte på vores tur at køre til Ihla-
ra, en landsby der ligger i dalen med 
samme navn. Vi indlogerede os på 
Akar hotel og herfra udgik en meget 
spændende vandretur i dalen med 
masser af huler og kirker, hvor folk 
har boet helt langt tilbage i tiden – 
i alt fald lige fra den tidlige kristen-
dom.

Herfra tog vi til Göreme og oplevede 
i denne sjove klippeby, hvor vi boede 
på et klippehotel og tidligt om mor-
genen så op mod 100 varmluft bal-
loner stige op og svæve over byen 
og de spektakulære klippeformati-
oner. 

Hittitterne
Næste mål var det gamle Hattus-
sa, Hittitternes hovedstad tilbage fra 
2000 f.v.t. og frem til omkring 1000 
f.v.t. Dette folk udkæmpede et stort 
slag i 1200 tallet før vor tidsregning 
mod egypternes Ramses den II.

Enden på dette blev en fredstraktat 
udarbejdet både i Kileskrift og med 
egyptiske Hieroglyffer. Da man fandt 
begge udgaver af traktaten var nøg-
len der til at knække tydningen af 
både kileskriften, der i oldtiden brug-
tes i hele Mellemøsten og egypter-
nes skrifttegn.

I dag kan man opleve rester af den-
ne store by Hattussa, der ligger højt 
på den anatolske højslette og på 
museet se nogle af de mange brev-
vekslinger og kontrakter Hittitterne 
lavede skrevet på lertavler med kile-
skrift. 

Mod Iran
Herfra gik turen videre østpå mod 
Iran. Brede 4-sporede veje førte os 
gennem smukke landskaber og over 
bjergpas i 2 kilometers højde. Vi 
passerede byerne Sivas, Erzincan og 
Erzurum på vej til grænsen til Iran. 

 
I næste VT følger 2. del af artiklen – om 
Turen i Iran.

Nær Armenien og Iran ligger Ararat bjerget. Ifølge legenden landede Noah sin ark med alver-
dens dyrearter her.

Foran hotellet i Sivas. Hotelpersonalet ville gerne fotograferes med bilerne.

Palle Møldrup og hans kone Rikke Schultz har i en årrække haft en MGY 
og besluttede sig for at sætte én mere i stand. Baggrunden var, at den 
første var meget original og da lysten til også at køre længere ture var til 
stede fandt de, at det kunne aflaste den ”gamle” ved at sætte endnu en 
MGY i stand fra bunden. 

Med stumper fra flere biler og godt 5 vintres arbejde stod vognen klar og 
fik plader på i 2015. Samme år blev det til en Sverigestur. I 2016 del-
tog de i MG Event of the Year i Frankrig og kørte sammen med flere andre 
danskere i MG’er fra Danmark til Frankrig og tilbage. I 2018 tog de den 
lange tur fra Danmark til Iran og tilbage igen.

På de følgende sider har Palle skrevet mere om MGY .
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MGY – for 80 år siden
Af Palle Møldrup

MG manglede en lidt mindre ”Sa-
loon-car” i sidste del af 1930’erne.
En helt ny MG blev udviklet – MGY 
eller MG 1¼ liter. 

Uafhængige hjulophæng og  
tandstangsstyring
For første gang i MG’s historie gjor-
de fabrikken op med den stive forak-
sel og den lidt upræcise styring med 
snekkedrev. Den nye MG saloon fik 
ingeniør Alec Issigonis som chefin-
geniør på en helt ny undervogn.

Denne geniale ingeniør, som sene-
re konstruerede både Morris Minor, 
Morris Mini og Austin partner, blev 
i 1930’erne sat for roret af udvik-
lingen af MGY. Resultatet blev den 
første MG med uafhængige hjulop-
hæng på forhjulene, med skruefjed-
re og nye støddæmpere. Endvidere 
præcis tandstangstyring og en spe-

cialitet i form af en panhardstang til 
at holde bagtøjet i ave.

Konstruktionen med uafhængig hjul-
ophæng fra slutningen af 1930’erne 
holdt til og med MGB til 1980. Såle-
des deler MGY og MGB de samme 
wishbones. 

Karosseri og chassis
Den nye Sport Saloon lånte karos-
seri-dele fra Morris 10, dog modifi-
ceret en del med en større bagende 
med et egentligt bagagerum, længe-
re svungne skærme, en anderledes 
tagkonstruktion med skyde-soltag 
og en fuldstændig anden undervogn 
med et kraftigt chassis. Interiøret 
blev klassisk MG med valnødtræ på 
instrumentbræt og rundt om dørru-
derne, lækre lædersæder og flere 
interessante instrumenter som olie-
trykmåler og amperemeter.  

Og som standard fire hydrauliske 
donkrafte, én i hvert hjørne af chas-
siset, aktiveret ved en lille hånddre-
ven pumpe til løft af bilen for be-
kvemt hjulskift. 

Da vejen ofte var grusvej og da det 
var en ”Sport” Saloon i den finere 
afdeling, skulle føreren kunne klare 
et hjulskift uden at ligge og rode un-
der vognen. 

1939 og 1940
Med udviklingen af MGY gik MG for 
alvor over til en ny type bilkonstrukti-
on. MG havde arbejdet lidt med det 
uafhængige hjulophæng på racerbi-
ler. Det var især Sydney Enever der 
have ledet dette arbejde. Nu skul-
le han sammen med Alec Issigonis 
stå for udviklingen af det uafhængi-
ge hjulophæng på MGY’en. Det blev 
en nyskabelse som ikke var set før i 
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Til venstre ses en tidlig brochure, den er 
formentlig fra 1947 (DVKs bibliotek).

Her til højre er det chassis’et til Palles bil, 
fotograferet da den blev renoveret. Her 
ses bl.a. tandstangen og de uafhængige 
forhjulsophæng med skruefjedrene.

britisk bilproduktion, men som over 
de følgende år blev indført på en hel 
serie af BMC-biler.

Bilen havde kodenavnet EX 166 un-
der udviklingen. I 1939 stod proto-
typen klar og MG producerede to kø-
reklare vogne til Earls Court Motor 
Show i 1940. Men krigen satte en 
stopper for den videre produktion. 
MG fabrikken blev i stedet inddraget 
i produktion af krigsmateriel. 

1947
Derfor kom MGY modellen først i 
produktion i foråret 1947. Den var 
forsynet med 1.250cc XPAG moto-
ren, der var kendt fra MGTB i 1938 
og som levede videre i MGTC fra 
1945 til 1950 og ligeledes i MGTD 
og MGTF.  Den blev først udfaset 
da Magnetten kom i 1954 og MGA 
1500 i 1955. 

Motorpressen
Blade som ”The Autocar”, ”The Mo-
tor” og ”Motor Sport” var godt til-
fredse og gav bilen bedømmelser 
som ”mekanisk meget innovativ” , 
”en fryd at køre”, interiøret ”var det 
bedste traditionel britisk håndværks-
tradition kunne levere” og bilen var 
”funktionel og komfortabel”. Vognen 
kunne cruise en hel dag med 90 
km/t uden noget problem. Topha-
stigheden var ca. 118 km/t.

1950 MGTD
Grundkonstruktionen i MGY blev 
udgangspunktet for en ny MG Mid-
get, nemlig MGTD, der så dagens 
lys i 1950. I store træk tog man 
MGY’erens chassisramme og kor-
tede den af og forsynede den med 
en traditionel asketræskarosse med 
metalplader. Det nye i forhold til MG 
TC’eren var således en vogn med 
uafhængig hjulophæng og skrue-
fjedre foran og tandstangstyring, alt 
sammen hentet fra MGY.

MGYB
I 1951 efter 3 1/2 års produktion 
lanceredes MGY-B. Der var da pro-
duceret 6.158 MGY (A). Ændringer-
ne til YB var ikke store, men der var 
lidt kraftigere bremser og en kræng-
ningsstabilisator og et mere mo-
derne hypoidfortandet differentiale, 
som nogle af de væsentligste æn-
dringer. Til gengæld blev den avan-
cerede panhardstang på bagtøjet 
sparet væk. YB blev produceret i 
1301 stk. Afløseren MG Magnette 
ZA kom på markedet i 1954. Den 
var den første MG med selvbærende 
karosseri.

MGY modellen blev også produce-
ret som to-dørs tourer, kaldet MGYT. 
Produktionstallet nåede 877 vog-
ne mellem 1948 og 1950, hvorefter 
produktionen stoppede. 

Hvor mange er der nu?
I det internationale MGY register i 
England har man ialt kendskab til 
1399 biler, heraf 1067 med kendte 
stelnumre. http://www.mg-cars.org.
uk/. Tallene er fra Frank Neumann, 
der er ansvarlig for MGY register 
Danmark.

I registret kaldet IMGY, http://www.
mg-cars.org.uk/imgytr/index.shtml 
er der kendskab til 3389 biler ud af 

de i alt 8336 der blev produceret. 
Altså viden om 40,65% af bilerne. 
I dette register har ejere sat deres 
biler på en paradeside. På denne 
paradeside er der i alt 612 MGY 
(A+B+YT) hvilket svarer til 7% af de 
producerede.

En god del af bilerne blev eksporte-
ret til bl.a. Australien, New Zealand, 
Sydafrika og en række andre oversø-
iske lande. Idag eksisterer der flest i 
United Kingdom, men herefter er det 
på andenpladsen Australien og tred-
jepladsen USA.

I Danmark blev der i produktionsåre-
ne solgt 25 MG Y’er (YA+YB+YTmo-
deller). I dag er der 12 registrerede 
MGY-biler i Danmark, heraf 8 biler 
på plader. 

Da mange af bilerne blev afsat på 
markeder med venstrekørsel og der-
for er produceret højrestyret, er det 
sparsomt, hvor mange venstrestyre-
de, der blev produceret. 

En forespørgsel til http://www.mg-
cars.org.uk/imgytr/ysonparade.sht-
ml hvor rigtig mange MGY’er bliver 
præsenteret, er der ud af det samle-
de antal biler kun 12, der oprindeligt 
er venstrestyrede. 

I Danmark er registreret 7 MG Y-bi-
ler venstrestyret. Heraf er de 5 ven-
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Flere fotos fra istandsættelsen af den 
højrestyrede MGY.
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Øverst ses begge Palles MGY’er. Bilen til højre er oprindelig dansk, venstrestyret og dermed 
meget sjælden: én af 12 producerede. Derfor er den kun til pænt brug! Den lyse er med 
nænsomme modifikationer rigget til, så den egner sig til langtur!

Interiøret i en MGY er så engelsk som det overhovedet kan blive, med grønt læder, træværk 
og selvfølgelig skydetag.

strestyrede biler direkte importeret 
til Danmark. Den ene af de fem ven-
strestyrede i Danmark er importeret 
i 1949. Den er det man kan kalde 
original og har ikke været underlagt 
en omfattende renovering, men står 
i høj grad som en velholdt brugsbil. 
Bilen blev købt som ny af arkitekt E. 
Hartvig Rasmussen i Klampenborg, 
arkitekt på bl.a. Hvidovere hospital 
og Syddansk Universitet i Odense.  

Hvad koster en MGY?
Det er lidt svært at sige, for de 
handles ikke så ofte. Men i England 
har der for nylig været priser på ca. 
12-15.000 pund svarende til ca. kr. 
110.000-140.000. 

Vedligeholdelse og kørsel
Da MGY modellen i sin grundkon-
struktion er meget stærk og i sin 
mekanik deler stumper med bl.a. 
MGTC og MGTD er det nogenlunde 
nemt at skaffe reservedele. Vog-
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nen er derfor som så mange andre 
MG’er relativt nem at holde kørende. 

Køreegenskaberne er stadig fine, 
men selvfølgelig ikke oppe og røre 
mere moderne biler. Men køres der 
fornuftigt følger en MGY med trafik-
ken uden for de store motorveje.  

Konkurrence
Monte Carlo Rally var både før og 
efter anden verdenskrig omgivet af 
stor glamour og interesse. 1.955 
miles eller godt 3.000 km på 5 dage 
i februar var en vanskelig opgave i 
1950, som havde en ekstrem vinter. 
Kun 5 biler nåede Monte Carlo i tide 
og de to britiske damer Betty Haig 
og Barbara Marshall, der kørte i 
MGY måtte udgå. Men samme vogn 
kom i Monte Carlo løbet året efter i 
1951 ind på en plads nr. 45.

Hertil kom en række sejre f.eks. i 
RAC Rally UK for biler under 1500 
cc. I Circuit Ireland i 1951 vandt to 
kvinder i MGY ladies Trophy, og en 
række efterfølgende løb havde delta-
gelse af MGY’er.

Stor opmærksomhed blev rettet 
mod køreren Dick Jacobs i sin indre-
gistrerede UHK111, der 3 år i træk 
(1952, 1953 og 1954) vandt på Sil-
verstone foran biler som Jowett Ja-
velins, Riley og Simca.

I 1954 kørte han sin MGY til sejr for-
an en Borgward og nåede 95 mph 
eller 152 km/t ved 6.900 omdrejnin-
ger. Nævnes kan også hastigheds-
rekorden med en MGY fortsat med 
XPAG motor som Major Gardner gjor-
de i 1950 i Belgien med en hastig-
hed på 107 mph eller 171 km/t.
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I forbindelse med arbejdet med en 
bog om samlefabrikker i Danmark er 
jeg i DVK’s Bohnstedt-Petersen ar-
kiv faldet over det store billede her 
på siden hvor der samles varebiler. 
Der er tale om et foto, der på mange 
måder er repræsentativt for mange 
af de mindre danske samlefabrikker 
og på samme tid viser billedet, hvor 
store anstrengelser, der blev gjort 
for at samle bilerne herhjemme – og 
hvor primitivt det kunne være, når 
man bevægede sig væk fra Fords og 
General Motors’ store samlefabrik-
ker. 

Selv om de to store fabrikker natur-
ligt får mest opmærksomhed i den 
kommende bog er det ambitionen at 
komme hele vejen rundt om alle de 

samlefabrikker, der har været i Dan-
mark, siden Ford Motor Company 
etablerede den første for præcis 
100 år siden.

En af de mindre samlefabrikker var 
Bohnstedt-Petersen A/S eller Dansk 
Chrysler Samlefabrik som fabrikken 
hed, da den blev etableret i Sund-
krogsgade ved Københavns Frihavn 
på Østerbro i 1930. Her blev i første 
omgang samlet amerikanske Chrys-
ler og Plymouth-biler. 

I 1931 blev der i Sundkrogsgade 
samlet mere end 2.000 biler fra 
Chrysler-koncernen, hvilket sikrede 
beskæftigelse til 200-250 mand. 
Året efter betød valutarestriktioner-
ne, at det blev vanskeligere at skaf-

fe dele fra USA, men Bohnstedt var 
hele tiden på jagt efter nye agen-
turer, og han fik i begyndelsen af 
1930’erne bl.a. importaftaler med 
Renault, Studebaker og S.S. – for-
løberen for Jaguar. Tyske bilmærker 
kom også på agendaen. I septem-
ber 1934 opnåede datterselska-
bet Autoropa agenturerne på tyske 
Mercedes-Benz samt tre af de fire 
bilmærker i tyske Auto Union: DKW, 
Horch og Wanderer.

Audi, det fjerde bilmærke i Auto Uni-
on var ikke med i agenturaftalen 
med Bohnstedt-Petersen. Muligvis 
fordi det stadig blev varetaget af J. 
W. Darr, Dansk Automobil Bygge-
ri (DAB) i Silkeborg – selv om man 
hos DAB fokuserede på lastbiler og 

Hvad samles her – og hvor er vi henne?
Af Erich Karsholt

Et spændende foto, men hvilke biler sam-
les og hvor? Fotografen er Viggo Morten-
sen og billedet er fra Bohnstedt-Petersen 
arkivet hos DVK.
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busser. Audi var i 1934 ude af dette 
marked, så det kunne være spæn-
dende at høre, hvis nogle af læser-
ne har et andet bud på hvorfor Audi 
ikke var med i aftalen med Bohn-
stedt-Petersen A/S.

Det er også interessant, at Bohn-
stedt-Petersen A/S samtidigt op-
nåede agenturerne på både Merce-
des-Benz og Auto Union, der på det 
tidspunkt (i det mindste på racerba-
nerne) var konkurrenter. For Bohn-
stedt var det i første omgang især 
DKW-bilerne, der var muligheder i. 
For nok blev der også – som det før-
ste sted udenfor Tyskland – samlet 
Mercedes-Benz i Danmark, men det 
var DKW-bilerne, der var størst af-
sætning af.

DKW-bilerne var på mange måder 
1930’ernes folkevogne – uanset 
at det stadig var langt fra alle, der 
havde råd til ny bil. En DKW med 
karrosseri i bøge- og asketræ samt 
krydsfinérplader beklædt med kunst-
læder, kunne erhverves for under 
3.000 kr. Under halvdelen af prisen 
på en Mercedes 170.

Der har hersket uklarhed om hvor-
vidt de rå karrosserier til DKW’erne 
kom fra Tyskland eller blev fremstil-
let herhjemme. Dagbladet Politiken 
nævnte den 15. oktober 1937, at 
DKW’erne var monteret med dan-
ske trækarrosserier. Arne Jørgensen 
skrev i bogen DKW bilerne og mo-
torcyklerne (2006), at Hou Savværk 
fra 1935 ugentligt fremstillede ca. 
20 trækarrosserier, der var identi-
ske med dem, der blev fremstillet 
på DKW-karrosseriværket i Spandau 
ved Berlin. Den tyske fabrik havde 
sandsynligvis leveret de nødvendige 
tegninger og skabeloner til brug for 
udførelse af de rå karrosserier til de 
biltyper, der blev samlet herhjemme: 
DKW F5, F7 og F8. 

Omvendt fortalte Erhardt Fisker, der 
i 1938-1939 havde arbejdet som 
værkfører på samlefabrikken i Sund-
krogsgade, i 1995 til Arne Jørgen-
sen, at de originale rå karrosseri-
er kom direkte fra Spandau med 
jernbane til København. Her varetog 
den danske samlefabrik selv kunst-
læder-bespænding af karrosseri-

Forskellige DKW udstillet af SMC i Fyens Forum i 1939. SMC var forhandler af bl.a.  
Auto Union på Fyn.

DKW samles i ”Riddersalen” i Sundkrogsgade, ca. 1937.

erne og færdigmontering af ruder, 
indtræk, instrumentpanel m.v. Det 
kan naturligvis være en kombinati-
on, således at karrosserierne til de 
dansk-samlede biler kom fra flere 
forskellige leverandører.

Og der var flere endnu: Funder Vogn 
& Karosserifabrik ved Silkeborg lave-
de en del varevognskarrosserier. Og 
Erhardt Fisker erindrede i 1995 at 
Dansk Karrosseri Fabrik stod for en 
særlig lillebil som det københavnske 
selskab DKW-bilen kørte i.  

Danske stålkarrosserier
I 1937 eksperimenterede Bohn-
stedt-Petersen A/S med udvikling 
af et moderne stålkarrosseri til 

DKW’erne. I oktober 1937 var de 
første biler på gaden ”og det tager 
sig meget smukt ud” skrev Ber-
lingske Tidende. Avisen kunne sam-
tidigt berette, at prisen var omtrent 
den samme som de kunststofbe-
klædte trækarrosserier.

Det nye stålkarrosseri var ikke blot 
interessant for hjemmemarkedet. 
Bohnstedts driftschef Henry Erlind 
havde med to kolleger været i Ber-
lin og her præsenteret stålkarros-
seriet for Auto Unions ledelse, der 
var yderst tilfredse med hvad de så. 
Eksportmulighederne var store, her-
under til fjerntliggende lande, hvor 
det var påkrævet at anvende stål, 
da træ blev angrebet af insekter og 
fugtighed. Auto Union afgav på den 



VeteranTidende · september 201944

baggrund en prøveordre på 1.000 
karrosserier som skulle eksporteres 
til Sydamerika og Indien.

Det resulterede i, at 30 mand på 
samlefabrikken kom i gang med 
fremstilling af stålkarrosserierne. 
Vel at mærke som håndarbejde, 
hvor stålpladerne blev hamret i form 
på en træskabelon og herefter svej-
set på et skelet af tyndt stål. 

Jeg mangler yderligere viden om 
hvor omfattende produktionen og 
eksporten blev. At der ikke umid-

delbart er skrevet mere om bilerne 
kan indikere at omfanget ikke blev 
nær så stort som håbet. Det er i det 
hele taget ikke præcist klarlagt hvor 
mange DKW, der forlod samlefabrik-
ken i Sundkrogsgade i sidste halv-
del af 1930’erne, men blandt Bohn-
stedt-Petersens agenturer var det 
bilmærket, der i perioden blev sam-
let flest af. 

Fra man opnåede agenturet og 
frem til oktober 1936 afsatte Bohn-
stedt-Petersen A/S ca. 800 DKW-bi-

EMW – her som sedan – blev importeret af Bohnstedt-Petersen A/S – men blev de også 
samlet herhjemme?

Bohnstedt-Petersens første samlefabrik i 
Hillerød i årene frem til 1958. Her var højt 
til loftet…

ler. Efterfølgende ser det ud til, at 
der kom mere fart på.

I 1938 blev der på samlefabrikkens 
første sal – der spøgefuldt blev kaldt 
for Riddersalen –  samlet op til 14 
DKW dagligt. Arbejdsstyrken var på 
100 sadelmagere, 60 karetmage-
re og 20 malere. I stueetagen, hvor 
de øvrige bilmærker blev samlet, var 
120 medarbejdere beskæftiget med 
samling af op til otte biler dagligt. 
Blot fire medarbejdere arbejdede 
med samling af motorcykler.

I bogen Geschichte und Zukunft der 
deutsche Automobilindustrie anføres, 
at Bohnstedt-Petersen A/S i forret-
ningsåret 1937-1938 samlede ca. 
1.000 stk. DKW og i 1939 havde en 
produktionskapacitet på 225-300 
biler om måneden. I lyset af bedre 
samfundsøkonomi og lempeligere 
valutarestriktioner var det antagelig 
også det tidspunkt produktionen var 
størst. 

Arne Jørgensen vurderede, at der i 
perioden 1935-1939 blev samlet 
ca. 5.000 DKW-biler i Sundkrogsga-
de. Han antog antallet ud fra, at der 
i 1945 var ca. 7.500 DKW-biler re-
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gistreret i Danmark, herunder også 
biler, der var ankommet færdigsam-
lede fra Tyskland som sedaner, ca-
brioleter og varevogne. 

Ved udgangen af 1949 var der i Dan-
mark indregistreret 4.162 DKW-bi-
ler, heraf var de 3.453 personbiler. I 
lyset af bilsituationen på det tids-
punkt er det svært at forestille sig, 
at mere end en tredjedel af bilerne 
skulle være blevet skrottet. Alt der 
kunne køre efter besættelsen kom 
ud at køre!

Uanset det præcise antal, så var 
DKW’erne af stor betydning for 
Bohnstedt-Petersen A/S i sid-
ste halvdel af 1930’erne, for som 
Arne Jørgensen skrev: ”han havde 
simpelthen ramt en salgsmæssig 
guldåre med den lille, robuste, for-
hjulstrukne totakter, som i disse år 
drønede frem på salgsstatistikkerne 
ikke bare i Danmark, men over hele 
Europa.”

Det satte besættelsen som bekendt 
stop for. I den periode blev Bohn-
stedt-Petersens samlefabrik bl.a. en-
gageret som underleverandør til den 
tyske krigsmaskine. 

Efter befrielsen
Christian Bohnstedt-Petersen hav-
de før krigen med succes spillet på 
flere heste, ved at importere biler 
fra mange lande, men mens Bohn-
stedts aktiviteter under besættel-
sen blev undersøgt, gled mange af 
agenturerne selskabet af hænde. 
Det hjalp ikke, at Højesteret den 20. 
december 1951 nåede frem til en 
frifindelse af Christian Bohnstedt-Pe-
tersen.

Bohnstedt-Petersen måtte derfor 
håbe på, at de tyske samarbejds-
partnere kom i gang igen, så man 
herfra kunne udfylde tomrummet fra 
de mistede agenturer. Problemet var, 
at de tyske bilfabrikker var stæk-
ket af krigen. Jørgen Helme skrev i 
bogen 75 år til lands og i luften at 
virksomheden under besættelsen i 
Frihavnen havde holdt dele til over 
400 biler skjult, herunder 200 DKW 
F8, 150 Flying Standard Eight, 36 
Mercedes-Benz, 24 Wanderer, 12 

Hanomag og 24 De Soto. Arbejdet 
med samling af disse biler holdt 
samlefabrikken i gang i en periode.

I 1949 kunne samarbejdet med Dai-
mler-Benz AG genoptages. Året efter 
begyndte Mercedes-Benz igen at le-
vere biler, herunder lastbiler. Senere 
fulgte også DKW-bilerne.

Christian Bohnstedt-Petersen var 
handelsmand, og fik ikke blot gen-
etableret samarbejdet med Merce-
des-Benz og Auto Union, men også 
med en række østtyske bilfabrikker. 
Samarbejdet kom i stand med en 
dansk grossist som mellemmand. 
Grossisten eksporterede frugt til en 
marmeladefabrik i Østtyskland. Som 
alternativ til valuta kom biler retur, 
som Bohnstedt-Petersen A/S kunne 
færdigbygge og sælge. Det var biler 
af mærkerne IFA og EMW.

Det skabte pladsproblemer. Ikke 
mindst som følge af efterspørgslen 
på Mercedes-Benz lastbiler og bus-
ser. Det var svært at få plads til at 
samle og klargøre dem på fabrikken 
i Sundkrogsgade.

Christian Bohnstedt-Petersen opfør-
te på sit gods Hegnsholt i Grønholt 
en hal planlagt til at samle biler, 
men i 1954 valgte Bohnstedt i ste-
det at investere i et nedlagt savværk 
på Københavnsvej i Hillerød. I en af 
de eksisterende bygninger blev der 
hurtigt etableret en samlefabrik hvor 
der både blev samlet personbiler og 
lastbiler. I 1957-58 blev en ny større 
samlefabrik opført.  

Spørgsmålet
Og nu kommer så spørgsmålet, der 
relaterer sig til det foto (side 42), 
det drejer sig om. Billedet er fun-
det i Bohnstedt-Petersen-arkivet hos 
DVK i Nærum. Der er tale om en 
stor samling, der kommer fra Niels 
Fennet, der velvilligt har overdraget 
fotoarkivet til DVK. Fennet er ejer af 
Hegnsholt, som blev overtaget fra 
Bohnstedt-familien. Billedet er sig-
neret Fotograf Viggo Mortensen. Så 
alt tegner til, at det er et dansk foto, 
der viser samling af biler hos Bohn-
stedt-Petersen A/S.

Så langt så godt. Men hvornår og 

Kilder:
R. Boch: Geschichte und Zukunft der 
deutsche Automobilindustrie.
A. Jørgensen: DKW bilerne og motorcyklerne.
J. Helme: 75 år til lands og i luften.
Politiken, 6/10 1936, 15/10 1937
Berlingske Tidende, 16/10 1937.
BP Journalen, nr. 2/1978.
Statistiske Efterretninger, nr. 59/1950.

Ved du mere om danske samle-
fabrikker?

Arbejdet med bogen om de 
danske samlefabrikker skrider 
fremad. Det vil stadig være en 
stor hjælp at høre fra DVK-med-
lemmer, der har arbejdet – eller 
kender nogen – der har arbejdet 
på en af de danske samlefab-
rikker eller ligger inde med foto 
og anden dokumentation fra 
dengang der blev samlet biler i 
Danmark. Kontakt gerne Erich 
Karsholt på erich@zarpkarsholt.
dk eller telefon 2031 1416. 

hvilke biler? Vi ved at der blev sam-
let DKW-varebiler i 1930’erne, men 
på billedet forekommer nyere in-
ventar (lysstofrør blev bl.a. først for 
alvor udbredt efter 1940). Samlin-
gen foregår umiddelbart ikke i den 
såkaldte ”Riddersal”, der før krigen 
blev anvendt til samling af bilerne. 
Samlefabrikken blev saboteret under 
krigen og blev bygget op igen. Må-
ske er det forklaringen.

Der er ikke fundet kilder, der speci-
fikt omtaler samling af DKW-varebi-
ler efter besættelsen (i så fald hø-
rer forfatteren gerne), men der blev 
jo samlet 200 DKW af dele, der var 
gemt. Eller er det en nyere model? 
Eller er det helt andre biler i lyset 
af aftalen med de østtyske bilmær-
ker? Det kunne være spændende 
at høre fra læsere, der ved mere og 
kan kommentere og supplere oven-
stående. Det er også fint med kvali-
ficerede gæt, så det måske kan klar-
lægges hvilke biler, hvor og hvornår 
billedet er fra.

Byd gerne ind til redaktionen på  
vt@veteranbilklub.dk eller direkte til 
erich@zarpkarsholt.dk / 2031 1416.
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Uden kaffe går det ikke, og slet ikke 
når bladets deadline nærmer sig og 
redaktionen skal have tilført lidt eks-
tra energi. Som en hyldest til kaffe-
bønnerne snupper vi denne gang et 
par kaffebilbilleder.

Som det ses, er der forskel på kaf-
febiler, både når det gælder stør-
relse og alder. Lastvognskyndige vil 
nok ikke have svært ved at bestem-
me mærke, model og årgang, når 
det gælder den store svenske Geva-
lia-bil. Måske er vi endda så heldige, 

at nogen kender til dens historie. Vi 
hører meget gerne! 

Et andet spørgsmål kunne være: 
Hvem er det mon, der venter så 
mange uventede gæster? Eller må-
ske skyldes køretøjets størrelse, at 
gæsterne bliver i længere tid – Sve-
rige er jo ret tyndt befolket i visse 
egne...

Kan mindre gøre det, har vi den fine 
kaffekandebil fra Hellerup. Kanden 
ser ud til at være fint integreret med 
resten af bilen med fin tilpasning 
ved bagskærmene og med benzin-
påfyldning og bagdør. Hvem kan sige 
mere om den? Igen: Ud over mær-
ke, model osv., kunne det være sjovt 
hvis nogen kender noget til dens hi-
storie!

Fra arkivet
Svar til: vt@veteranbilklub.dk

Billedet her er udenfor nummer; det er bare 
fundet “et sted på nettet”. Vi har flere på 
lager, men søger altid gode fotos af gamle 
reklamebiler. 
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Tak for de mange gode svar, på de 
ikke helt nemme billeder fra sidste 
blad. Langt de fleste var enige, og 
helt sikkert også rigtige! 

Fiat 500C
Tager vi de tre varebiler fra Århus 
først, så var der ingen der var i tvivl 
om bilen til venstre. Det er en Fiat 
500C. Model 500C gik i produktion 
i 1949, som afløser for de tidligere 
Topolino-modeller A (1936-47) og B 
(1948-49), der også fandtes i for-
skellige stationcar og varevognsva-
rianter. De første 500C stationcars 
hed Giardinetta og havde “bindings-
værk” i asketræ. Lidt senere fik de 
karrosseri i jernplade, men beholdt 
udseendet med “fyldninger” og skif-
tede i øvrigt navn til Belvedere. Der 
fandtes nogle fine udgaver med sky-
deruder i siderne og solskinstag, 
men i Danmark har langt de fleste 
500C været varevogne som den på 
billedet. 500C var i produktion til 
1955. 

Bradford
Den midterste bil er en Bradford va-
revogn, fremstillet af Jowett i Yorks-
hire i England 1946-53. Det var en 
bil som bar præg af efterkrigstidens 
knaphed, med en lille 2-cylindret 
boksermotor på 1005 ccm, mekani-
ske bremser og en topfart som sjæl-
dent kom over 80 km/t.

Herhjemme var det firmaet E. Som-
mer, der havde importen. Markedet 
for personbiler var reelt gået i stå; 
så Bradford’en har været et godt 
kort at have på hånden. Det lykke-
des at sælge en del Bradford i Dan-
mark allerede fra midten af 1946, 
blandt andet fik Postvæsenet flere 

Svar på billederne  
i VT 518

Varebiler i Århus

hundrede stykker. E. Sommer om-
byggede også et antal Bradford til 
brug som Lillebil i København – om 
dette har været en succes skal her 
stå åbent, men vi håber på et sene-
re tidspunkt vende tilbage med en 
lille artikel om de små varevogne, 
der må siges at være et typisk efter-
krigsprodukt.

Om nogle af de mange små Brad-
ford har overlevet er nok tvivlsomt, 
borset fra den pick-up, der findes på 
Sommers Museum i Nærum. Den 
har i øvrigt tilhørt én af vores mest 
kompetente og trofaste svarere 
(også denne gang), Anders Clausa-
ger. 

Ford
På trods af at man kun ser bagen-
den, var der kommet flere næsten 
énslydende svar på den tredje bil. 
Flere har skrevet Ford Popular, hvil-
ket ikke er forkert – men ikke overra-
skende har førnævnte Clausager en 
mere præcis kommentar: 

“Ford (eller Fordson) Thames E04C 
varevogn 1940-48 eller E494C vare-
vogn 1949-54; forenden er forskel-
lig men den kan vi jo ikke se.  Det 
forhøjede tag er vist ikke standard 
og kan have været en dansk opfin-
delse. I det store og hele baseret 
på den samtidige Anglia eller Po-
pular personbil, med den klassiske 
1172cc sideventil-motor”.

Dermed er de tre varebiler vist grun-

Jørgen Jørgensen var blandt dem der svarede på Bradford’en. Han har sendt dette billede 
af sin onkel Egon, der omkring 1950 var chauffør for Svensk Herrekonfektion i København. 
Bilen er ganske sikkert fra slutningen af 40’erne. Ligesom billedet fra Århus har Bradforden 
et fint emblem på kølergitteret – der står ESO – hvilket må antages at være et “varemærke” 
for E. Sommer. Samme type skilt ses på Århus-billedet og på billedet med lillebilerne, som er 
fra 1949. Senere havde bilerne et emblem med hele navnet: E. Sommer.

digt identificeret. Motorcyklen til 
højre er naturligvis en NImbus, men 
den lader vi stå, for det ser ikke til 
at den har (vare-)sidevogn! 

Datering
Flere har undret sig over at to af de 
tre biler har sorte nummerplader. De 
gule nummerplader blev indført pr. 
1. juli 1950 – indtil da brugte man 
de sorte plader, suppleret med en 
lille rød cirkelplade med politisymbo-
let: Hånden med “øjet der ser alt”. 
Så de to biler til højre er højst sand-
synligt fra før de gule pladers tid.

I sommeren 1952 indførtes nye reg-
ler for varevogne, så det blev muligt 
at medtage passagerer i varerum-
met. Bilen skulle omregistreres og 
der skulle betales afgift. Den røde 
cirkelplade kunne pilles af. 

Der var en større mængde knudre-
de regler, som skulle sikre, at bilen 
stadig var en varevogn: Der måtte 
naturligvis ikke være sideruder, bag-
ruden måtte ikke være større end 
20x50cm, bagsædet skulle kunne 
tages ud eller foldes væk og man 
måtte ikke kunne åbne dørene i va-
rerummet indefra. Det ligner i alt 
stort vilkårene for indregistrering på 
papegøjeplader, men disse kom jo 
først i 1958.

Uden at være helt sikker, gætter jeg 
på, at det var i 1952 at påbudet om 
at bilens ejers navn skulle males på 
bilens bagende, ligesom det var et 
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I arkiv hos Sommer findes mange fine billeder af de små Bradford. Billedet med lillebilerne foran Christiansborg er fra 1949. Annoncen med 
postbilen er fra udstillingskataloget til den internationale biludstilling i Forum 1952 – der helt var helliget lastbiler, busser og varevogne på 
grund af de dårlige tiden for personvongssalget. Nogenlunde samtidigt er billedet af E. Sommers udstilling i Gothersgade. Her ses foruden 
en Guy lastbil 2 stk. Bradford varevogne.
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-jmn.

International Harvester Metro, her som bus, angiveligt årgang 1960-62.  
Foto fra Wikimedia Commons.

krav på papegøjepladebilerne sene-
re. Det ses både på Fiat og Ford, så 
mon ikke de to var indregistreret på 
disse vilkår – datidens kombi. Der 
er heller ingen rød cirkelplade på 
Ford’en. Dermed kan billedet ikke 
være ældre end 1952, men det er 
sikkert heller ikke meget nyere. 

Hvad der i grunden foregår på bille-
det og hvorfor Bradforden er så aka-
vet placeret kan vi så gætte videre 
på!

På trods af at den må have været en 
yderst sjælden fugl i Danmark, var 
der flere der slog fast, at den sær-
prægede kassevogn er en Interna-
tional Harvester Metro – så selvom 
karrosseritypen ligner, har den intet 
at gøre med Chevrolet 3742 (se VT 
516-17). Logoet med takkerne kun-
ne ikke ses på billedet i bladet, men 
oplysningen om det gav åbenbart 
den nødvendige ledetråd, og mange 
havde svaret.

International Harvester Metro

IH model Metro er en meget speciel 
kassevogn, tegnet af ingen ringere 
end selveste designeren Raymond 
Loewy. Han er kendt for bl.a. Stu-
debaker Starliner 1953 m. fl., den 
oprindelige Fanta-flaske, alverdens 
varemærker og nogle meget flotte 

strømlinieformede damplokomotiver. 
Metro var i produktion fra 1938 til 
1975 (med et kort ophold under kri-
gen) og til og med i hvert fald 1962 
beholdt den Loewys design.

Der er mindre forskelle på de for-
skellige serier af bilen – blandt an-
det kommer der på et tidspunkt 
mere markerede skærmkanter for-
an, hvilket giver en formodning om 
at bilen på vores billede hører til de 
tidlige, men ikke de allerførste, der 
havde dråbeformede forlygter. Det 
takkede logo bliver på et tidspunkt 
bliver erstattet af et stort emblem 
med teksten METRO. Efter diverse 
billedsøgning og læsning på inter-
nettet, er jeg nået frem til at bilen 
sandsynligvis er fra 1949 eller lige 
deromkring. 

Billedet havde vi sammen med an-
dre SAS-fotos lånt af Søren Lund, 
der har haft job i lufthavnen. De 
mærkelige rør i taget, passagerer-
nes position med ryggen mod for-
ruden og bilens formål i det hele 
taget, havde vi ikke fået nogle bud 
på, men umiddelbart før dette blads 
trykstart kom der nyt. Det selvsam-
me billede har Uffe Mortensen net-
op fundet hos Danmarks Tekniske 
Museum, og minsandten om ikke 

der her var skrevet en lille forklaring 
om bilen på bagsiden:

“Luftconditionering og rengørings-
service. Rummer alt grej som er 
nødvendigt ved en hurtig men effek-
tiv kabinerengøring af fly under de-
res ophold på forpladsen. Et indbyg-
get varmeanlæg der ved en slange 
tilsluttes flyets varmesystem anven-
des om vinteren til opvarmning af fly-
ene før afgang”.

Det giver jo god mening, for det har 
næppe været effektivt at skulle op-
varme kabinen i en kold flyvemaski-
ne ved “egen kraft”. Så der har nok 
været et gedigent oliefyr i bilen – og 
måske er det dét de to personer 
betjener, når de sidder med ryggen 
mod bilens forrude.

At International Harvester Metro ved 
sin fremkomst i 1938 har været me-
get moderne kan der ikke være tvivl 
om, og det er interessant at dens 
karrosseri er noget af det tidligste 
man kan forbinde med ordet kas-
sevogn. Det er nogenlunde samti-
dig med at de første kassevogne 
fremkom i Europa, med Citroën TUB 
(1937) og Chenard-Walcker (ambu-
lance fra 1940, der senere blev til 
Peugeot D3), som de første.
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Invitationer

ÉNTRE:
Voksne 100,- kr.
Børn under 14 år gratis

21. - 22. MARTS
2020

19. - 20. OKTOBER 2019 LØRDAG 9 - 17
SØNDAG 9 - 16

Over 400KØRETØJERTIL SALG

Messe C • Vestre Ringvej 101 • 7000 Fredericia

MOTORCYKLER &

RESERVEDELE

STØRSTE UDVALG I AUTONØGLER

www.veteranposten.dk

STORT

Antik, Samler-

& Kræmmermarked

www.MotorRejser.dk

VW-BOBLE.DK
jan@vw-boble.dk
20 26 65 43

Forretning 65 97 66 91 - Fax 65 97 67 91

Info: 4027 6464 • 4088 6464 • 2370 0739
www.Bilmesse-Brugtmarked.dk

AARS Stumpemarked
Lørdag 28. september 2019

www.aars-stumpemarked.dk

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

Lørdag den 28. september

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

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

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

Bestil en 3x3 meter standplads til 28. september. 
200 kr. pr. 3x3 m. inklusiv én entrébillet pr. stand.

Husk også at du kan følge Aars Stumpemarked på facebook!

–

–
– –

–
–

–

–
–



VeteranTidende · september 2019 51

Invitationer

DVK’s MØDESTED 
MIDTJYLLAND HERNING
HERNING FOLKEBLAD
Mandag, den 2. sept. 2019, kl. 19:00
Vi har tidligere besøgt Mediehuset’s trykkested i Ikast, 
hvor vi fik indblik i hvordan aviser fra flere blade blev 
produceret. Nu er turen kommet til at besøge huset hvor 
bliver skabt og administreret.

Herning Folkeblad er en dansk avis, blev grundlagt i 
1869, og som dækker det
midt/vestjyske område.

Bladet udkommer i ca. 11.000 eksemplarer dagligt.

Det blev grundlagt af den dengang 24 årige A.K. Jensen 
og den 31 årige Thomas Nielsen, som senere blev 
folketingsmedlem, han var på det tidspunkt skolelærer i 
den lille landsby Birk. Han opfattes som den egentlige 
grundlægger.

Avisen har ca. 45 redaktionelle medarbejdere. 
Koncernen driver desuden radiostationerne RadioM, 
Radio Alfa og internetportalen www.aoh, ligesom den 
har aktieposter i MIDTJYLLANDS AVIS, HERNING 
BLADET OG IKAST AVIS. 
Herning Folkeblad driver reklamebureauet 
KONCEPTAS og distributionsselskabet SAMDI.
Tidligere har koncernen også drevet en lokal tv-station 
under SBS NET.

Herning Folkeblad A/S 
ejes 100% 

af  HERNING 
FOLKEBLADS FOND

Tilmelding til turen senest torsdag, den 15. 
august, hvor Herning Folkeblad gerne vil 
vide hvor mange der møder op. Tilmelding 
til Villy Vejnø Andersen på villy@vejnoe.dk 
eller mobil/SMS 2991 0179. 

Pris: kr 35,-.

Afgang fra Autogalleriet kl. 18:45 og parkering 
på Kousgaards Plads.

Med venlig hilsen
Peer Bak / Villy Vejnø Andersen

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
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Dansk Veteranbil Klub  Regalier 
 

VEST  DVD film  STOFMÆRKE  KASKET  VOGNMÆRKE 
 

 
RØD/SORT  med logo 

 

   med navn     kr. 400,00 

 
kr. 350,00 

  

 
 

 

Kr. 200,00 

  

 
 

 

Bredde      7 cm 
 

       Kr. 25,- 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kr. 50,- 

  

 
 

Bredde      6 cm 

 
Kr.  125,00 

         

 
 

Bestilling kan ske ved henvendelse til:  
 

Sekretariatet 
Telefon: 0045 4556 5610  

e-mail: kontor@veteranbilklub.dk 

Man behøver ikke
være veteran...

...for at læse

www.VeteranPosten.dk

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 
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• 

• 

• 

• 

• 

STORT UDVALG AF CLASSIC MOTOROLIER
Til biler og motorcykler fra før 1945 og frem til ca 1980. 
Fra Duckhams, Castol, Revival og GULF. 

LINDEMANN
BLYERSTATNING
Blyerstatningsadditiv.  
Rækker til 400 liter  
benzin.

LISTER I  
METERMÅL
Stort udvalg af  
gummilister,  
kantlister og  
rudelister. Køb kun 
den længde og mængde, 
du har brug for. 

Danmarks største handelsplads med dele og materialer til 
restaurering af veteranbiler og motorcykler.

e-mærket webshop | Hurtig levering | Fri fragt fra 500 kr 

Telefon (+45) 49 26 64 20 | info@veterandele.dk

Veterandele.dk

Veterandele-Annonce_87x125mm.indd   1 10/07/2019   08.52

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

Salg       Køb        Tekst:

Biler

Dele til biler

MC

Dele til MC

Automobilia mv.

Diverse

Medl.nr. og navn:

Adresse:

Tlf. og email:

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

Husk! Sidste frist den 10. i måneden!
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Køb & salg

Ford Anglia Estate - årgang 1966. 
Næste syn om ca. 4 år. En del stum-
per følger med. Pris kr. 60.000.

Povl Rasmussen, tlf. 22941658.

Jaguar SS 2,5 litre Saloon - årgang 
1936. Mangler du perlen til din sam-
ling, er den her. Mere end fyrre års 
restaurering nærmer sig sin afslut-
ning, og grundet alder, både dens og 
min, skal bilen sælges. Har været to-
talt adskildt, og alle dele er omhyg-
geligt renoverede før samling. Foto 
dokumentation af hele forløbet. Im-
porteret til DK som ny i oktober 1936 
som den eneste 2,5 litre SS, se Ve-
teranTidende april 2009, side 21. 
Coachbuild, matching numbers. Iføl-
ge UK SS-register er der færre end 
70 tilbage i verden. Pris 750.000 kr. 

Knud Just, tlf. 61775856 
e-mail: kjust@mail.dk

Ford Y. Reg.første gang d. 27-01-
1934. Reg. til veterankørsel d. 06-
11-1913. Totalrenoveret og rigtig 
flot med historiske nr. plader. Ring 
venligst for fremvisning. Priside kr. 
72.000.

Henry F. Larsen, tlf. 30464429 
e-mail: frost.hl@mail.dk

Jaguar XK 150 FHC - årgang 1958. 
Har haft min XK 150 siden 1996 
hvor jeg købte den. Bilen har oprin-
deligt kørt i San Diego, Californien. 
Bilen er restaureret og med upratede 
forreste bremser. 5-trins gearkasse 
og bucketsæder. Alle originale dele 
haves til bilen. Farve er old english 
white med sort læderinteriør. Evt. byt-
te med anden klassisk bil eller MC. 
Kontakt for yderlige oplysninger. Pris 
kr. 575.000.

Knud Kærslund, tlf. 40323638 
e-mail: knud.kaerslund@pc.dk

Jaguar XK 140 FHC - årgang1955. 
Totalrestaureret XK 140 restaureret 
til højeste standard. Der er tale om 
matching numbers car med C-top-
stykke og fuldstændig original. Bilen 
er farve British Racing Green med su-
ede green interiør. Nye dæk med hvi-
de dæksider. Bilen er testet og trim-
met og har kørt ca. 2.000 km. Den 
er klar til både at komme ud på veje-
ne eller den kan indgå i en samling. 
Evt. bytte med anden klassisk bil el-
ler MC. Kontakt for yderlige oplysnin-
ger. Pris kr. 710.000.

Knud Kærslund, tlf. 40323638 
e-mail: knud.kaerslund@pc.dk

Austin Seven Saloon - årgang1933. 
2-dørs - 4 gears vogn i klassiske en-
gelske farver. Velholdt interiør, sol-
tag, kuffert på bagagebeslag, original 
tids-nummerplade, nysynet. 8 år til 
nyt syn. Priside kr. 59.500 - ellers giv 
et bud.

Bjarne Erbs, tlf. 20404090 
e-mail. bjarne@design-line.info

Lancia Thema 8.32 - årgang 1992. 
Kørt ca. 183.000 km. Ferrari motor 
3,0, V8, 32 ventiler, 5 trins manuel 
gear. Bordeauxrød metal og 15” alu-
miniums fælge original stand. Sort 
læder kabine, beige alcantara him-
mel og træ instrumentbræt. Klimaan-
læg, alt i el udstyr og elektrisk hæk 
spoiler. Rust i paneler, vognbund og 
skærmkanter. Forskærme, klapper og 
døre er i fin stand.  Skal synes. Pris 
kr. 52.000.

Steen Rasmussen, tlf. 30481766 
e-mail: steenerikh@gmail.com 

MGB GT - årgang 1971. I perfekt 
stand. Pris kr. 125.000.

Viklit Graae Jørgensen,  
tlf. 2127 4501 
e-mail: viklit@viklit.dk 

Biler 
sælges



VeteranTidende · september 2019 55

Køb & salg

BMW M 535i Automat gear, benzin 
– årgang 1985. Kørt ca. 220,000 
km. Diamantsort metal, Sportska-
bine sort læder, Bilen er lettere ad-
skilt og med noget rust, Rustfri døre, 
skærme og klapper medfølger. 2 stk. 
reservedels biler med ca. samme 
årgang og farve medfølger. Pris kr. 
30.000.

Steen Rasmussen, tlf. 30481766 
e-mail: steenerikh@gmail.com 

Austin Seven, 2 stk. (årgang 1931 
og årgang 1932) adskildt. Rep. påbe-
gyndt chassis-styretøj-bremser-motor 
rep., det ene karrosseri sandblæst 
og rust arbejde næsten færdig. Det 
andet karrosseri er med soltag extra 
dele medfølger priside kr. 25.000 el-
ler kom og se og giv evt. et bud.

Verner Andersen, tlf 23291482 eller 
75251122 
e-mail: dagnyogverner@mail.dk 

BMW320 H&V bagskærme, nye ori-
ginale 4-dørs - pris kr. 2.000. SAAB 
900 H&V bagskærme 2-dørs og 4 
dørplader til 4-dørs, alt nyt originalt 
- kr. 3.000. Wind-wings til årgang 
1920-32 åben vogn - kr. 2.800. Opel 
Rekord-A H&V forskærme origina-
le-sandblæste og metaliserede - kr. 
3.000. Opel Rekord A&B bagklap til 
Van og Caravan - kr. 900.

Hans Peter Nielsen, tlf. 40148037

Opel Kaptajn 4-dørs Sedan - årgang 
1957 i god stand købes.

Leif Saron Petersen Owner,  
tlf. 58383257 - 20323257 
e-mail: www.llp-international.com

Mercedes 190, 2.0 E, Automatic,   
benzin – årgang 1987. Kørt ca. 
223.000 km. Lyseblå metal. Lysegrå 
kabine, førersædet er slidt. 15” origi-
nale aluminiums fælge.  God original 
stand.  Pæn lak. Ingen pladearbejde. 
Motoren er delvis adskilt.  Skal sy-
nes. Pris kr. 10.000.

Steen Rasmussen, tlf.: 30481766 
e-mail: steenerikh@gmail.com 

Morris Minor Cabriolet - årgang 
1960. Old English White motor 1098 
ccm. Bilen er totalrenoveret og blev 
færdig og synet 2015. Der er monte-
ret rigtig mange nye dele. Fuld doku-
mentation haves. Bilen er metallise-
ret og rustfri. Seler for og bag. Rød 
kaleche og rød/hvide sæder. Pris kr. 
115.000.

Aksel Steen Olsen, tlf. 26838312

Reservedele til Mercedes-Benz LP 
Lastbil fra 1970. Hovedbremsecylin-
der eller reparationssæt til denne. 
Stelnummer 35305210681674 sø-
ges!

Jørn Pedersen, tlf. 52446992 
e-mail: jopeder36@gmail.com

Autolak sælges: Syntetisk lak, Ox-
cyl rød 1l., Volvo lysegrøn metal 1 
l. nr. 69, BMV blvc 7 antelope 2  l., 
Volvo gammel 444 beige 1 l., Acryl 
lak, Sort acryl 3 l., Lys grøn acryl 3 
l., Ferrari rød acryl 3 l., Gul acryl 3 l., 
Orange acryl 3 l., Cellulose lak, Per-
manent  grøn 2 l., Permanent blå 1 l., 
oxcyl post gul 1 l., Base lak og Ren 
sølv 5 l.

Søren Lund, tlf. 22118965 
e-mail: avk.lund@mail.dk

Opel rat sælges.

Henrik Krarup 
e-mail: krarup@skagennet.dk

Stålfælge med dæk, 4 stk. passer 
til MGB. Fælgene trænger til maling. 
Dæk størrelse 165 SK 14

Pris kr. 400 eller giv et bud. 

Tage Bräuner Jørgensen, tlf. 
24426617 
e-mail: tage.b@mail.dk

Biler 
købes

Dele til biler
sælges

Dele til biler
købes

 
Diverse

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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Bagklappen
Auto Union 1000 Coupé de Luxe 1959

Danskeren Jørgen Skafte Rasmussen (JSK) skabte et industriimperium i Tyskland i 
begyndelsen af 1900’tallet. Især DKW blev en stor succes med 2-taktsmotorcykler 
og de forhjulstrukne 2-taktsbiler F1, F2, F4, F5, F7 og F8. De solgte godt, fordi de var 
billige, driftsikre, økonomiske og velkørende. I 1928 blev DKW verdens største mo-
torcykelproducent, og i 30’erne var DKW Tysklands næststørste bilproducent. Det 
gav JSK mulighed for at redde Audi, Wanderer og Horch, som i 1932 sammen med 
DKW blev til Auto Union.

DKW ville gerne fremstille en kraftigere 2-taktsmotor og havde i en del år en V4-mo-
tor med ladepumpe på programmet (Sonderklasse og Schwebeklasse), hvilket gav 
mange problemer. Løsningen kom med en 3-cylindret 2-taktsmotor på 900 ccm, som 
blev indbygget i en strømlinjet bil, DKW F9, i 1939. Der blev bygget 10 prototyper, 
men krigen stoppede projektet. I 1949 kom denne bil i produktion i Østtyskland som 
IFA F9, og i Vesttyskland kom året efter DKW F89 med stort set samme karrosseri, 
men med den gamle 2-cylindrede motor på 690 ccm. Først i 1953 kunne DKW præ-
sentere sin F91 med 3-cylindret motor.

I 1955 kom to nye modeller, F93 og F94. Man havde simpelthen gjort dem 10 cm 
bredere (og F94 tillige 10 cm længere). Normalt ville det give et uharmonisk design, 
men bilerne blev faktisk kønnere. I 1958 blev motoren boret op til 980 ccm og bilen 
skiftede navn til Auto Union 1000. AU 1000 er en rummelig og særdeles velkørende 
bil, og den 3-cylindrede motor går tyst og vibrationsfrit; den er stærkt vanedannen-
de! Det er også en meget smuk bil, hvilket desværre ikke fremgår af et billede taget 
bagfra. Til gengæld ses det tydeligt, at udsynet bagud er suverænt bedre end på mo-
derne biler!

Jørgen Hansen


