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Dansk
Veteranbil
Klub

Nærum Hovedgade 3, 2850 Nærum

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

www.veteranbilklub.dk

www.dvk-database.dk

Giro/DDB reg. nr.  
9570 konto 600 4253

Arb. Landsbank reg. nr.  
5326 konto 0359 651

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

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

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

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

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

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

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

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

Suppleanter:
Claus Thulstrup, øst. 

Torben Olesen, vest.

Arbejdsområder:
Løb og arrangementstilskud:
Ib Rasmussen

Mødesteder og udstillinger Øst:
Ole Poulsen

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

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

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

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

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

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

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

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

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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Årets Emil
Siden VT 519 er datoen for arrangemen-
tet i Nærum blevet ændret. Den rigtige 
dato er lørdag den 2. november.
Se invitationen her i bladet.

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 521 /november udkommer omkring 1. november.
Deadline til dette blad: 10. oktober. 

Nr. 520
Oktober 2019

Indhold:

Forside:
Michael Elsbergs  
Morris 850, 1959.

Foto:  
Jens MN.

Fra redaktionen 3
Aktivitetskalender 4
Klubaktiviteter – mødesteder 5-8
Ferrari-foredrag med rabat 9
Velkommen til nye medlemmer 9
Biblioteksfolk på besøg hos Formula 10
Jens Ørvad 85 10
Indvielse i Næstved – DVK Sydsjælland 11
Madpakketur – DVK Nord 11
ETU-løbet – DVK Sønderjylland 12
Nyt fra MhS 14
Børnenes Køredag 16
Garderhøjfortet  18
Sommer i Vedbæk – Minier til Sommer 19
Dansk Datsun Klub træf 2019 20
Efterår... 21
Mini: Den sjoveste af alle 22
Med Mini 850 i Alperne 24
Mini er 60: Et ikon og dets skaber 26
Mini – i dansk perspektiv 34
Mini: 2 små blå 40
Langtur i tre MG’er –2. del 46
Fra arkivet – spørgsmål og svar 53
Invitationer 55
Køb & Salg 59
Bagklappen: Triumph Spitfire 4, 1965 60

Stof og deadline:

-jmn.

Fra redaktionen
Det lyder pænt dumt, hvis man taler om et ’udvidet Mi-
ni-nummer’ af bladet, men ret beset er dette blad hel-
ler ikke udvidet. Mini fylder 60 år, og det er i høj grad 
blevet markeret på mange måder i ind- og udland. VT 
er naturligvis med i koret, der hylder den epokegørende 
bil, og vi håber at komme tilbage med endnu mere i de 
kommende numre.

Der er også andre jubilæer at bemærke – ét af dem er 
Citroëns 100 år, men det må vente. 

Mens vi er ved Mini: Husk særudstillingen på Sommers 
Bilmuseum i Nærum, der starter den 27. oktober.

John Milland har sendt dette sjove foto af sin MGA, der spejler sig i 
benzindækslet på en MGB!
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September 
Lørdag 28. Aars Stumpemarked. Messecenter 
Vesthimmerland, Messevej 1, 9600 Aars. 
Invitation iVT 519 
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.

Søndag 13. Veterantræf. “De 4 Trekanter”, 
Veteranbanen Bryrup Vrads. Info: Poul-Erik Jakobsen, tlf. 
7178 8095 - e-mail: p.e.jakobsen53@gmail.com 
Invitation her i bladet.

Lørdag-søndag 19.-20. Bilmesse & Brugtmarked i 
Fredericia. Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia. 
Invitation her i bladet.
www.bilmesse-brugtmarked.dk
Info: Solvej Tang-Petersen, tlf. 40886464 
 - e-mail: stp@bilmesse-brugtmarked.dk.

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 i VT 519.
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 
Lørdag 2. OBS: Ændret dato!  
Årets Emil. Kl. 11:00 -  Nærum Hovedgade 3, 2850 

Aktivitetskalender

Møder, løb og arrangementer

Nærum. Tilmelding: Sekretariatet, tlf. 45565612 - 
e-mail: kontor@veteranbilklub.dk
Invitation her i bladet.

Tirsdag 5. Flæskestegsturen. DVK Løve, Knudstrupvej 
6, 4270 Høng. Tilmelding: Kurt Plith, tlf. 20296605 - 
e-mail: postmaster@plith.dk
Invitation i VT 518.

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 21 - søndag 22. Bilmesse & Brugtmarked i 
Fredericia. www.bilmesse-brugtmarked.dk
Info: Solvej Tang-Petersen, tlf. 40886464  
- e-mail: stp@bilmesse-brugtmarked.dk

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
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

Arrangementer som afholdes af DVK-mødestederne findes på 
de følgende sider. Kig også i kalenderen på klubbens hjem-
meside, 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.

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. 

Hver måned

7/4-6/10 Første  søndag kl. 12.00 Karoline Træf i Middelfart. Info: John Andersen tlf. 29782909.

Tilbagevendende aktiviteter i køresæsonen 2019
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Mødestederne

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. 

Oktober d. 3. Mødeaften med spis-
ning. Menu: Lagsagne med brød og 
grøn salat samt Tiramisu, kaffe og 
småkager! 
Ca.19.30 De glemte bilers ABC ved 
Niels Jonassen. 
Hovedforedrag: De skandinaviske 
Alfa Romeo 8C Monza’er i 1930’er-
nes Grand Prix-løb, v. svenske Jonas 
Frøijd. Den dansk ejede Monza vil 
være udstillet i Sommers Automo-
bile Museum. Vel mødt til en aften i 
30’ernes tegn.

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.

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.

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. 6. Værkstedsaften.

November d. 13. Klubmøde. Fore-
drag.

November d. 20. Værkstedsaften.

November d. 27. Værkstedsaften.

December d. 4. Værkstedsaften.

December d. 11. Julefrokost be-
mærk kl. 18:00.

December d. 18. Værkstedsaften ju-
leafslutning.

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 

Midtsjælland 
Mulstrup

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

Oktober d. 15. Klubmøde. Vi skal på 
besøg på SEAS – NVE Elmuseum 
Energivej 33 4690 Haslev. Vi mødes 
kl. 18:45 på adressen. Rundvisnin-
gen starter kl. 19:00. Derefter kører 
vi til mødelokalet og slutter aftenen 
med kaffe og hygge.

November d. 19. Klubmøde.

December d. 17. Klubmøde.

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

Vestsjælland 
Løve

Mødested Løve er åben alle tirsda-
ge kl. 19.00-22.00.  
Knudstrupvej 6, Løve, 4270 Høng. 

Vi har en mail-liste, så hvis du vil 
have Løve-nyt på mail, så kontakt 
undertegnede. 

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. 
”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.



VeteranTidende · oktober 20196

Mødestederne

December d. 10. Klubmøde.

December d. 17. Klubmøde.

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

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

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. Vi mødes kl. 19:00 
på mødestedet. Herefter påregner vi 
at køre på virksomhedsbesøg i Hol-
bæk. Da planlægningen ikke er helt 
på plads, tilgår nærmere i nyheds-
brevet. 

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.
Næstved Automobilmuseum,  
Skellet 19, 4700 Næstved (ved 
Næstved Havn - bag Netto).

Oktober. d. 2. Klubmøde. Kørelærer 
Ole Poulsen kommer og informerer 
om de sidste nye færdselsregler.

November d. 6. Klubmøde. Virksom-
hedsbesøg hos Super Dæk i Næst-
ved.

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

Oktober d. 22. Klubmøde.  
“Volvomøde” med forskellige indslag 
om dette store emne! Alle “Volvo-
fans” er velkomne.

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

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.

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 kl. 
18.00 i klublokalet DVK Broby. Pri-
sen 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 tilmel-
ding: Man er ikke tilmeldt før beta-
ling 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



VeteranTidende · oktober 2019 7

Mødestederne

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.

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.

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

Sidste fredag i måneden - klubmøde 
kl. 19.00. Tilmelding nødvendig til 
hvert klubmøde – ugen før.
Birkmosevej 1A, 6920 Videbæk.

September d. 27. Klubmøde.

Oktober d. 25. Klubmøde.

November d. 29. Klubmøde.

December d. 27. Klubmøde. 

Claus Bjerregaard, tlf. 40530870
clausbjerregaard8@gmail.com

Vestjylland 
Herborg

Nyt mødested

Vestjylland
Ulfborg

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

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.

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 1. maj til 24. september 
2019.

”Karoline Træf i Middelfart” første 
søndag i måneden fra 5. maj til 6. 
oktober 2019.

På www.dvk-lillebaelt.dk opdateres 
vore aktiviteter løbende. 

Følg altid med på vores hjemmeside 
DVK Lillebælt, eller DVK’s hjemmesi-
de under mødestedet Lillebælt.

John Andersen, tlf. 29782909
ja-ryesgaard@c.dk 
www.dvk-lillebaelt.dk

Sydjylland
Lillebælt

Østjylland
Uldum

2. tirsdag i måneden klubmøde  
kl. 19.00.
Skolegade 25, 7171 Uldum. 
Til alle møder på møllen kan købes 
kaffe, boller, øl og vand.

Oktober d. 8. Klubmøde på Møllen. 
Da vi har fået mange nye deltage-
re hen over året, tager vi en snak 
om ideer og forventninger til mø-
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Sydvestjylland
Vesterhede

Sidste mandag i måneden klubmø-
de kl. 19.00.
Refshøjvej 49, 7250 Hejnsvig.

Den anden torsdag i måneden hol-
der jeg mit værksted åbent. Med-
lemmer kan ringe og fortælle om de 
problemer de har, og om de ønsker 
forplejning. Folk må også godt kom-
me og snakke.

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 arrange-
menter hver 1. mandag i måneder-
ne via e-mail eller SMS send da dit 
mobil nr. og e-mail adresse 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.

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 

derne på Møllen, og ser på emner 
til 2020. Endvidere laver vi en kort 
runde med indlæg om vore køretø-
jer, og evt. projekter i den kommen-
de vinter.

November d. 12.  Klubmøde på Møl-
len. 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 med-
bringes.

December d. 10.  Julefrokost på 
Møllen. Nu er det vist blevet en tra-
dition, så også i år holder vi julefro-
kost på Møllen. Nærmere program 
og detaljer i VT-November.

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.

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. 

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

Nordjylland
Sindal

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

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
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Mit syn er så dårligt, så du, hvor den spændskive trillede hen?
                                                                                   – Ja, men jeg kan ikke huske det!

Erik Leslie Rasmussen Nyvangsvej 12 4300 Holbæk 6177 0289 Chevrolet Bel Air 1962
Anders Lerche Hansen Radbyvej 7 5672 Broby 2087 3715  
Finn Larsen Kragemosen 16 4900 Nakskov 6015 1410  
David Svendsen Fløjstrupvej 2 8961 Allingåbro 2635 4475 Morris 1000 Super 1968
Rene Morten Jensen Kalundborgvej 38 4534 Hørve 2224 7239 Chevrolet Caprise 1977
John Åsted 
og Solveig Møller Nielsen Rørtoften 8 8722 Hedensted 2160 2902 Morris 1000 Super 1966
Søren Wagner Vestervej 61 3600 Frederikssund 6052 1132 Ford Anglia 1950
Carsten Johannes Jacobsen Hyldegårdsvej 6, 03. tv 2920 Charlottenlund 2279 9444  
Lona Lauritsen Drammelstrupvej 148 8300 Odder 2895 2474 Chevrolet Corvette 1975
Anders Munk Weinreick Hedehusvej 10 9900 Frederikshavn 5090 5159 Ford Mustang 289 V8 1965
Antoinette Nybo Kjeldsen Æblehaven 11 7100 Vejle 2757 6521 Mazda RX-7 1983

Velkommen til nye medlemmer:

I VeteranTidende 516/juni bragte vi en større omtale af Marcel 
Massini og det kommende arrangement, foredraget han holder i 
København den 19. oktober.

Arrangørerne tilbyder nu 20% rabat på billetter til DVKs medlem-
mer. Biletterne købes via Ticketmaster og for at få rabatten skal 
man benytte dette link:

http://bit.ly/31yJY4t

Mere om foredraget og Marcel Massini kan læses på: 
http://www.globaloutlookmedia.com

-jmn.

Ferrari-foredrag i København
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På besøg hos Formula

85 år – tillykke!

Tirsdag den 13. august var ikke en 
helt almindelig tirsdag for det tro-
faste, faste hold i DVKs bibliotek. 
Steen Pausbæk havde arrangeret 
et besøg hos Formula Automobile i 
Lyngby – et nyt og yderst eksklusivt 
bilhus, der forhandler Ferrari og Ma-
serati i Danmark. Det siges at det 
går godt – der er gang i butikken, 
med både danske og udenlandske 
kunder, som sædvanligvis leaser bi-
lerne og kun i meget få tilfælde kø-
ber dem.

Bilerne præsenteres i nogle fanta-
stisk flotte rammer – og stedet er 
i den grad præget af stor entusias-
me. Og som det ses på billederne 
er det ikke kun nye og nyere biler – 
bl.a. stod der den nydelige Ferrari 
250 GTE fra 1963 som ses her.

Tak til Formula for undvisningen og 
til alle andre for et par hyggelige og 
interessante timer.

-jmn.

Torsdag den 15. august kunne vores allesammens Jens 
Ørvad fejre sin 85-års fødselsdag.

Jens vil være kendt af VT’s læsere for et stort antal gode 
og meget interesante artikler. Han er desuden en myreflit-
tig bidragyder i DVKs bibliotek, hvor han bl.a. registrerer 
og holder styr på klubbens enorme brochuresamling.

Jens har et langt liv i autobranchen bag sig, og har ar-
bejdet for både Nordisk Diesel, BMC m.fl. Hans viden er 
enorm, og han deler den gerne med os andre.

Jens er heldigvis kommet på den rigtige side af et læn-
gere sygdomsforløb – hvilket bestemt ikke gjorde glæden 
mindre, da vi var en lille flok fra DVKs kontor og bibliotek, 
der på dagen var forbi og sagde tillykke i Dianalund.

-jmn.Dorte Stadil og Jens Ørvad på dagen. Foto: Steen Worziger.
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Traditionen tro gik den årlige mad-
pakketur til Skagen. 8 biler med i alt 
16 personer mødtes ved Ålbæk Gl. 
Kro. Ved ankomsten til Damsteder-
ne i Skagen, kunne det konstateres, 
at p-pladsen var oversvømmet af 
den megen nedbør, der var kommet 
de sidste dage, hvorfor man beslut-
tede at køre til p-pladsen ved Den 
tilsandede Kirke og spise den med-
bragte mad der.

Mødestedsleder Thorben Dams-
gaard havde inviteret den tidligere 
forstander på Skagen Skipperskole 
Jørgen Chr. Jensen og dennes hu-
stru med på turen. Jørgen havde ar-
rangeret, at vi kunne få en rundvis-
ning på skolen.

Skagen Skipperskole blev grundlagt 
i 1921. I 2017 blev skolen sammen-
lagt med Martec og hedder nu Mar-
tec Skagen. Skolen er en kombine-
ret navigations- og skipperskole. Det 
er den eneste tilbageværende skip-
perskole i Danmark.

DVK Nord

DVK Sydsjælland

I december 2011 blev skolen flyttet 
til et nyopført byggeri på 2300 m2 
ved Skagen Havn. 

Martec Skagen tilbyder udover kor-
te kurser: Fiskeskipper af 3. grad, 
Fiskeskipper af 1. grad, Kystskipper, 
Sætteskipper, Skibsfører, Styrmand, 
Omskolingsforløb fra fiskeskipper af 
3. grad til kystskipper, Omskolings-
forløb fra fiskeskipper af 1. grad til 
sætteskipper. Der er ca. 100 stude-
rende og 11 ansatte.

Skolen har to simulatorer, hvor al 
praktisk undervisning foregår. Man 

kan simulere alle farvande og skibe 
i alle størrelser i alt slags vejr, sø-
gang og strømforhold. 

Det var en meget interessant rund-
visning, hvor deltagerne på skift fik 
lov at navigere de forskellige skibe. 
Man fik virkelig en fornemmelse af, 
hvordan det føles, at stå på broen 
på et skib i stormvejr, selvom det 
hele foregik på TV-skærme!

Madpakketur den 13. august

Indvielse i Næstved
4/9 oprandt dagen, hvor vi skulle 
åbne mødested Næstved. 

Vi var flere der havde set frem til 
dagen med stor forventning. Peter 
Spandet, som er indehaver af Næst-
ved Automobil- og Samler Museum, 
har velvilligt stillet lokaler til rådig-
hed. Stor tak til Peter.

Initiativtagere Bo Frederiksen og Per 
Christiansen, har lagt det forudgåen-
de arbejde i projektet, også en stor 
tak til dem. (Bo og Per er kendt fra 
Storstøms aftenture).

Vi mødtes første klubaften hvor Pe-
ter gav champagne og udbragte en 
skål for virket og samarbejdet. Vi var 
omkring 30 deltagere.

Ole Poulsen fra DVKs bestyrelse 
sagde et par ord og hilste fra besty-
relsen. Herefter gav han bolden vide-
re til mødestedslederne Per og Bo. 
Per sagde lidt om det praktiske ved 
mødestedet.

Vi spiste derefter af den flotte lagka-
ge og drak kaffe og hyggede. Flere 
af deltagerne kom allerede med for-
slag om, hvad vi kan lave på en mø-
deaften. Såh, jo vi er i gang.

Næste klubaften bliver onsdag d. 2 
oktober, hvor der kommer en køre-
lærer og fortæller om nye regler, om 
kunsten at køre bil, samt fornyelse 
af kørekortet. Dette forklaret med 
power point og lidt opgaver til delta-
gerne. Det skal nok blive spænden-
de. Så mød op og se hvordan du har 
det med ”kunsten” at køre bil.

Vi håber på alt godt i fremtiden for 
mødested Næstved.

På bestyrelsens vegne
Ole Poulsen
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ETU forsikring inviterede atter i år til 
ETU løbet. Det var 4. gang løbet blev 
afholdt. Som tidligere år i samarbej-
de med DVK i Aabenraa. Erik From 
og undertegnede står for planlæg-
ning af ruten og 2 af de 3 opgaver, 
som deltagerne møder undervejs. 
ETU stod for den tredje opgave, lige-
som de øvrige år.

Vi mødtes kl. 09.00 ved ETU i Røde-
kro, hvor ETU var vært med morgen-
kaffe og rundstykker med mere. 

Kl. 10.00 blev de første af 42 kø-
retøjer, sendt ud på den ca. 65 km 
lange rute. Efter køreturen og løs-
ning af opgaverne undervejs, hvor 
der i øvrigt er tid til hyggesnak, 
mens man venter ved posterne, var 
ETU vært ved Sønderjyske Ringrider-
pølser med tilhørende øl og vand.

Der var som tidligere år, flotte præ-
mier til de 3 bedst placerede kørere. 
I år måtte vi dog have lodtrækning, 
med hjælp af et lykkehjul, da 2 hav-
de pointlighed. De fik så henholds-
vis en førsteplads og en anden-
plads, efter en tur med lykkehjulet. DVK Aabenraa

Stemningsbilleder fra ETU løbet
Rødekro den 24/8-2019

3 havde samme pointtal og måtte 
også tage en tur med lykkehjulet, in-
den vi havde fundet en vinder af 3. 
pladsen.

På førstepladsen blev det Else og 
Jørgen Lind, som løb med vandrepo-
kalen, foruden en pokal til ejendom.

Andenpladsen gik til Per Møller.  
Tredjepladsen gik til Gerhardt Weiss, 
som for øvrigt var sidste års vinder.
Der var naturligvis også præmie og 
pokaler til anden- og tredjepladsen.

Vejret var i den grad med os.

En stor tak til ETU Forsikring for en 
herlig dag sammen, og ikke mindst 
en stor tak for de fine gaver og for-
plejning.

Også en stor tak til de fremmødte, 
som uden jer ikke ville have været 
det samme. Vi ses næste år – det 
er planen iflg. Peer fra ETU.

Med venlig hilsen
Kjeld Holm-Nielsen

Sønderborg

Fotos: Jørgen Lind
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Nyt fra MhS

Det er altid en fornøjelse når unge menne-
sker opdager den hobby med historiske kø-
retøjer, og den glæde det kan bibringe dem. 
Men hvordan fastholder og tiltrækker vi dem 
hertil? Det vil blive et spændende emne på 
Nordisk møde, for hvordan gør de mon i de 
andre nordiske lande?

Møde om fælles nordiske 
udfordringer
Som en del af det internationale ar-
bejde Motorhistorisk Samråd del-
tager i, afholdes en gang om året 
Nordisk møde. I år kommer det til at 
foregå i Lillehammer i Norge. Dan-
mark (MhS) bliver repræsenteret af 
3 deltagere, Lars Genild, som også 
sidder i Legislation Commission i 
FIVA, Johnny B. Rasmussen, sekreta-
riatsleder og formanden, Steen Ro-
de-Møller.

Det nordiske samarbejde inkluderer 
MhS søsterorganisationer fra de bal-
tiske lande, Norge, Sverige og Fin-
land. Årsmødet afholdes så tilpas 
betids, at vi kan nå at diskutere rele-
vante emner, som vi så kan fremstå 
med en fælles holdning til ved FIVA’s 
årsmøde, som i år afholdes midt i 
november på Cypern.

Mødet i Lillehammer strækker sig 
over 2,5 dage og der er særdeles 
interessante emner på programmet 

i år, emner hvor vi vil se om vi kan 
finde en fælles nordisk holdning. Et 
højaktuelt emne er Brexit. Hvordan 
kommer det til at influere handlen 
over grænserne med historiske kø-
retøjer, reservedele og rejser? Der-
udover er der spørgsmålet om den 
faglige ekspertise hvad angår re-
staureringen af historiske køretøjer. 
Kan vi rekruttere unge mennesker til 
at vedligeholde de gamle håndværk, 
som var så udbredt før det blot blev 
et spørgsmål om udskiftning af re-
servedele? Hvordan går det med at 
rekruttere unge mennesker til hobby-
en generelt?

Et andet emne, som altid trænger 
sig på, er spørgsmålet om forure-
ning og den potentielle miljøbelast-
ning. Dette spørgsmål havde vi fat i 
allerede sidste år i Eskildstuna, men 
meget er sket siden i resten af Euro-
pe, så desværre er dette emne evigt 
aktuelt. Nordmændene opfordrer til 
at vi finder en fælles nordisk strate-
gi for det område, måske det er en 

plan der kan blive bæredygtig?

Et sidste men også væsentligt 
punkt, er valg af ny præsident i FIVA. 
Den nuværende præsident, Patrick 
Rollet (F), skal gå af og valget af en 
ny præsident for de kommende år er 
meget vigtigt. Heldigvis har vi 3 nor-
diske medlemmer i diverse kommis-
sioner i FIVA, og de har lovet at give 
en orientering om status i FIVA.

Det tegner til at blive nogle spæn-
dende dage sammen med ligesinde-
de i Lillehammer den 27. - 29. sep-
tember.

Steen Rode-Møller
Formand

Motorhistorisk Samråd
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Et lovforslag der har været i høring vil give myndighederne yderligere beføjelser til at udføre 
vejsidekontroller, og et andet forslag vil stramme kontrolbestemmelserne og skabe regler for 
køretøjer der eksporteres.

Høringssvaret, en paragraf-
baseret dialog 

Når en organisation som Motorhisto-
risk Samråd håndterer politiske sa-
ger, så foregår det både via direkte 
dialog med ministerier og styrelser, 
og med mere uformelle drøftelser 
med toneangivende politikere inden 
for vores felt.

Men der er er også en anden, mere 
formel og dermed nok så vigtig, til-
gang til at få ændret lovgivning og 
regler i en for os positiv retning. 
Det er de høringssvar vi med jævne 
mellemrum afleverer i de relevante 
styrelser og i forbindelse med det 
lovforberedende arbejde i ministeri-
erne. Motorhistorisk Samråd er hø-
ringsberettiget i alle ministerier, der 
har relevans for os og i de underlig-
gende styrelser. 

Ros til Færdselsstyrelsen  
og derefter ris
Sommeren har været meget stil-
le grundet valget, men den seneste 
måned har vi afleveret tre hørings-
svar der alle har indflydelse på hvor-
dan de historiske køretøjer vil blive 
håndteret i lovgivningen fremadret-
tet.

Færdselstyrelsen kommer snart 
med en opdatering af deres synsvej-
ledning, hvor Motorhistorisk Sam-
råd har givet et lang høringssvar der 
berører flere punkter i den nye vej-
ledning. Men til forskel fra de fleste 
høringssvar hvor der ofte kan ople-
ves forringelser af vilkårene, så er 
der denne gang tale om flere gode 
grunde til at rose styrelsen for deres 
foreslåede ændringer.

Selve loven, der ligger bag synsvej-
ledningen, har også netop været 
i høring, og der har de foreslåede 
ændringer været så meget mere al-
vorlige. Her handler lovforslaget om 
at Færdselstyrelsen skal udstyres 
med flere beføjelser til at standse 
køretøjer til kontrol, uden at have as-
sistance fra Politiet. En anden æn-
dring i samme høring handler om 
at Færdselsstyrelsens ansatte skal 
kunne blokere køretøjer i det Digita-
le Motorregister (DMR), køretøjer der 

netop har været til syn, men som 
Færdselstyrelse af den ene eller an-
den grund godt vil se til en yderlige-
re kontrol. I begge tilfælde er Mo-
torhistorisk Samråd bekymret for at 
forslaget er en glidebane hvor den 
private borgers retsstilling bliver til-
sidesat. 

En bekymring fundet  
i 105 siders tekst
Fra Skatteministeriet har vi modta-
get en meget omfattende høring på 
105 sider, med 13 større eller min-
dre ændringer til Registreringsaf-
giftsloven. Vi har dog ved gennem-
gangen af materialet kun fundet to 
lovforslag der har relevans for de hi-
storiske køretøjer. Det er nye regler 
for toldsyn af eksporterede brugte 
køretøjer, og nogle ændringer af kon-
trolbestemmelserne i registrerings-
afgiftsloven.

Hvad angår toldsyn ved eksport, har 
vi gjort ministeriet opmærksom på 
at reglerne om refusion af afgift ved 
eksport ikke gælder for veterankøre-
tøjer, uforklarligt nok. Motorhistorisk 
Samråd mener at det skal derfor be-
skrives tydeligt i lovgivningen, at så 
skal veterankøretøjer jo heller ikke 
til toldsyn ved eksport. Hvad angår 
ændring af kontrolbestemmelserne 
i registreringsafgiftsloven, så har vi i 
høringen brugt lejligheden til at give 

ministeriet en status på hvilke op-
lysninger der faktuelt kan hentes i 
DMR og især hvilke, der mangler, og 
den deraf følgende urimelighed i at 
køretøjerne skal tjekkes mere end 
før, når grundlaget for deres kon-
trol er så ufuldstændigt som det er, 
hvad angår data om historiske køre-
tøjer.

Motorhistorisk Samråd afleverer 
mange af sådanne høringssvar på 
årsbasis, og selv om det kan synes 
som om de ikke flytter ret meget, i 
forhold til reelle ændringsforslag til 
de foreslåede lovændringer, så ser 
vi jævnligt at vores kommentarer bli-
ver taget op igen ved en senere lej-
lighed, når der kommer andre lovæn-
dringer i høring.

Uanset på hvilket niveau vi påvir-
ker beslutningerne, lægger vi megen 
energi i at svare så detaljeret og fyl-
destgørende, som muligt. Både den 
direkte, den uformelle og den helt 
traditionelle dialog, er overordentlig 
vigtig hvis vi skal have  en chance 
for at holde liv i vores hobby, og det 
historiske kulturbidrag som vi samti-
dig vedligeholder.

Johnny B. Rasmussen
Sekretariatsleder
Motorhistorisk Samråd
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For år tilbage lancerede DVK idéen 
“Børnenes Køredag”, hvor man øn-
skede at tilgodese familier, som 
havde et barn med tilknytning til 
børneafdelingerne på et af landets 
sygehuse. Jeg tænkte – det er lige 
noget for mig. Der blev etableret 
kontakt til Kolding Sygehus’ Børneaf-
deling, og her blev ideen meget po-
sitivt modtaget fra første møde. Der 
blev sørget for opslag om mulighe-
den for en oplevelse for hele famili-
en i en stor flot veteranbil.

Fra begyndelsen blev udflugten lagt 
på en søndag, så alle kunne delta-
ge, hvilket har vist sig at være rigtig 
godt. Første gang – første tur – var 
der så vidt jeg husker 4-5 familier 
og vi var igang. Idag, 1. september 
2019: 25 familier, 26 biler. Jeg må 
sige at opbakningen har været helt 
fantastisk enestående.

Turen er hvert år tilrettelagt i sam-
me område omkring Kolding og sam-
me rute. Der er hjælpere ved stort 
set alle vejreguleringer, så vi kom-
mer let igennem trafikken. Ruten, 
kort beskrevet: Kolding Sygehus, 
afgang kl. 13.00, gennem Kolding 

by (hvor man elsker lysregulering), 
videre ad Skamlingsvejen, Sdr. Sten-
derup, Moshuse, Binderup Strand, 
Skamlingbanken hvor der er pause 
med lidt til børnene, toiletbesøg mv. 
Herefter begynder tilbageturen ad 
Skamlingsvejen, der køres omkring 
havnen, Strandhuse og Fjordvejen, 
hvor vi parkerer i gården ved Kolding 
Fjord Hotel. Her står Peter Madsen, 
som er direktør for hotellet, og tager 
imod 120 personer og byder velkom-
men. Hotellet er vært med et stort 
kaffebord, sodavand til børnene og 
boller og kage til alle. En fantastisk 
velkomst – og sikke en hoteldirektør, 
hvis lige man nok skal lede længe 
efter.

Jeg vil sige, at sådan en dag tror 
jeg at familierne, chaufførerne, ja, 
alle involverede, vil huske tilbage på 
med megen glæde. Et sådant helt 
specielt arrangement kræver en me-
get nøje tilrettelæggelse. Jeg gør det 
efter bedste evne, og glæder mig. 
Motto må være: Arbejde, samarbej-
de, tillid og ansvar.

Hilsen fra tovholder i Kolding –
Erik Allerslev

– en dejlig oplevelse!
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Fotos: Erik Svendsen
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Garderhøjfortet
Løvfaldssamling
Hvert år indbyder Garderhøjfortet i 
Gentofte til et lille hyggeligt formid-
dagsarrangement, hvor man mødes 
i det grønne og sparker lidt dæk, 
spiser sin madpakke eller køber sig 
en pølse. Og så er der fribilletter til 
fortets museum. 
Der er altid stort fremmøde og et 
yderst bredt udvalg af biler. Henad 
kl. 13 køres bilerne en “æresrunde” 
gennem fortet, og så er det hele slut 
igen – men resten af dagen er til 
rådighed...

-jmn.
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Sommer i Vedbæk
Som altid var Sommers Automo-
bilmuseum tilstede ved den årlige 
Vedbæk Havnedag, med en lille ud-
stilling af biler fra museet. I år med 
fire biler: Sommer Joker, Jaguar XK 
140 DHC, Jaguar Mk V og Saab 96 
Sport. Et godt og publikumsvenligt 
indslag, bl.a. med konkurrence hvor 
folk kunne vinde en køretur. Og så 
er det jo ikke kun museet, der pro-
moveres, men hele veteranbilbevæ-
gelsen.

Mini’er til Sommer
En gruppe på omkring 35 Mini’er i 
alle farver stødte til i Vedbæk. Det 
var Mini-klub København, der var på 
tur i anledning af 60-året for intro-
duktionen af de små biler. De var 
blot én dag for tidlig på den, for in-
troduktionen fandt sted den 26. 
august 1959. Efter et kort ophold 
i Vedbæk Havn fortsatte de til Næ-
rum, hvor arrangementet sluttede 
med eftermiddagskaffe i Sommers 
Bilmuseum. -jmn.
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Weekenden den 23. - 25. august 
var afsat til træf på en af Danmarks 
bedste campingpladser til formålet. 

Der mødte de sædvanlige fredag af-
ten, hvor flere havde lejet hytter el-
ler campingvogn, de sidste kom til 
lørdag formiddag og gennemførte 
løbet på ca. 100 km. Træffet havde 
Kolind Sund og Norddjurs som tema, 
hvor starten gik omkring godserne 
Rugård og Katholm til Torvet i Grenå, 
med udstilling af bilerne.

Derefter til en rigtig firlænget sund-
gård, hvor deltagerne blev budt vel-
kommen af proprietær John Erich-

sen, som fortalte om gårdens 
historie og fremviste den specielle 
lade og sine egne veteranbiler. 

Køretur videre forbi Bonderøvens 
ejendom, kendt fra fjernsynet og vi-
dere ad støvet vej i bunden af Kolind 
Sund med høstende mejetærskere 
til den vigtige pumpestation i Fanne-
rup. John Eriksen fortalte om vandet 
fra sundet, som løftes ca. 3,5 m op 
i Nordkanalen. Gruppen nåede også 
at fortære en lækker sandwich mm, 
inden afgang gennem naturskøn 
ådal og skovområder inden Bønne-
rup Havn blev nået.

Efter stoppet på Bønnerup Havn, 
stadig i flot sommervejr, gik turen 
sydpå via sundets hovedstad, Kolind 
og videre til årets hemmelige højde-
punkt, fri kørsel og manøvreprøver 
på selveste Ring Djursland. Alle fik 
en første runde på banen og forkla-
ring af Preben om banens nuværen-

Dansk Datsun Klub Klubtræf 2019
Tekst: Bent Nielsen 
Billeder: Anni Mørup og Bent Nielsen
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de funktion som uddannelsessted 
for alt indenfor transport og øvebane 
for politi m.fl. Et par af bilerne blev 
kraftigt prøvet af på den flotte racer-
bane, hvor Kenneth i Datsun FII kom 
først over målstregen. Herefter ma-
nøvreprøver i køregården, hvor flere 
af deltagerne ikke helt har styr på 
afstand fra kofanger til stoppind!

Stor tak til Preben for hjælp til hele 
turen og specielt denne del af løbet, 
som ellers ikke kunne lade sig gøre.

Præmierne til årets træf var sponso-
reret af medlem Poul Erik, Øster Al-
ling Auto og trøjerne blev omgående 
afprøvet. Tak til Poul Erik for præmi-
erne. 

Klubbens fine tradition med udle-
vering af årets træfmærke blev i år 
udskudt til næste gang deltager-
ne mødes. Desværre var mærkerne 
tabt under turen, men efterfølgende 
genoptrykt. 

Uden mad og drikke.... serveret i 
caféen på Krakær Camping. Igen i 
år overgik Per og hele hans persona-
le på Krakær Camping, at gennemfø-
re et flot arrangement, hvor alt klap-
pede. 

Søndag var tid til opbrud med delta-
gere fra Tåsinge, Fyn, Sønderjylland 
og Midtjylland, havde flere en lang 
og god køretur hjem i deres velkø-
rende Datsun-biler. 

Tak til alle deltagerne, højt humør 
under hele træffet, vel mødt igen til 
næste år med forhåbentlig flere ja-
panske biler.

En lang og dejlig varm sommer og 
køresæson er ved at være slut. Det 
er utroligt hvad der efterhånden find-
es af faste, ugentlige arrangementer 
i hele landet. Det har næsten været 
muligt at finde noget hver eneste 

dag, hvis man ellers har lyst til 
at køre efter det. Heldigvis er der 
stadig lidt i kalenderen. Her er et 
par skønheder fra én af de sidste 
aftener på Toldboden i københavn.

-jmn.

Så blev det efterår...
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Den oprindelige Issigonis-Mini hu-
skes med fryd af alle køreglade, 
som har ejet en, hvad enten det var 
grundmodellen med 850-motor, en 
Mini Cooper S eller en af udgaverne 
derimellem. Alle udgaver var, hvad 
englænderne kalder Driver’s Cars.

Mest af alt var den elsket for sine 
køreegenskaber, sin væverhed i tra-
fikken og sin utrolige kombination af 
stor rummelighed og minimale ud-
vendige mål. 

Jeg selv har hverken før eller siden 
haft mere fornøjelige køre-oplevel-
ser med nogen bil end dem, jeg hav-
de igennem tre år med min Mini Co-
oper, anskaffet i 1963 efter syv år 
med en MGA. 

Jeg har siden ejet meget hurtigere 
og også ualmindeligt velkørende bi-
ler –  blandt andre en tunet 160 hk 
Peugeot 205 GTI 1,9 med Torsen Li-
mited Slip – og som prøvekører hav-
de jeg fra midt i 1950’erne til midt 
i 1973 alle typer biler i hænderne 

Alle Mini Cooper’e kom fra fabrikken med 
taget i en anden farve end det øvrige 
karrosseri. Taget på min var oprindelig 
sort, men jeg fik det lakeret rødt, fordi jeg 
foretrækker ensfarvede biler.

Jeg tog hjulkapslerne af, fordi de principielt 
er overflødig uaffjedret vægt og kunne for-
årsage ubalance, og fordi jeg bedre kunne 
lide at se bilen uden.

Den fik radialdæk og en fjernprojektør 
rettet mod højre vejside, omdrejningstæller 
og amperemeter samt sænket rat og mere 
tilbagelænet førersæde for at give bedre 
lårstøtte. Men ellers var den fuldstændig 
standard i tre år, jeg havde den.

Den sjoveste af alle “
– fra 2CV og den lille hækmotor-Fiat 
500 til Lotus Elite, Aston Martin Za-
gato og Ferrari 250 GT. Og jeg har si-
den kørt eller været passager i nog-
le af de seneste årtiers hurtigste og 
bedste køremaskiner. 

Men Mini Cooper’en står stadig i 
min erindring som den sjoveste og i 
grunden mest imponerende af alle.

Mit bekendtskab med Mini begynd-
te, da jeg før dens lancering var til 
British Motor Corporations præsen-
tion af den for bilskribenter fra hele 
Europa i et arrangement, der om-
fattede fabriksbesøg og kort prøve-
kørsel på MIRA, Motor Industry Re-
search Association’s prøve-anlæg.

Jeg var inviteret som redaktør af 
Kongelig Dansk Automobil Klubs 
medlemsblad Auto, og det blev til en 
lang artikel i september-udgaven af 
bladet i 1959 efter BMC’s introduk-
tion af Mini den 26. august. Her føl-
ger uddrag af min introduktionsarti-
kel i Auto.

Det har længe været en offentlig 
hemmelighed, at der var en ny lille 
bil i vente fra British Motor Corpo-
ration, der omfatter Morris, Wols-
eley, MG, Riley og Austin. Det for-
lød blandt andet, at den ville få 
850 cc slagvolumen og forhjuls-
træk. Begge disse forlydender vi-
ste sig ved vognens introduktion 
på markedet sidst i august at slå 
til, men vognen er bortset derfra så 
fuld af overraskelser, at man uden 
overdrivelse kan betegne den som 
den mest interessante personvogn, 
englænderne har konstrueret i den 
pågældende klasse efter krigen. 

BMC har med denne bil gjort et ær-
ligt forsøg på at byde publikum et 
konsekvent fornuftbetonet køretøj, 
som på én gang dækker alle nor-
male private brugsformål og er bil-
lig i drift. Konstruktørerne har star-
tet på løsningen af deres opgave 
med at frigøre sig fuldstændig fra 
al vanetænkning og gøre sig klart, 
hvad den almindelige bilist egent-
lig har brug for. Resultatet har vakt 
sensation verden over.

Af Tage Schmidt

SENSATIONEN FRA ENGLAND: 
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Auto

“1959

For to år siden meddelte Mr. George 
Harrimann, British Motor Corporati-
ons koordinationsdirektør, at BMC’s 
statistikere og marketing-eksperter 
havde dannet sig det indtryk, at pub-
likum ikke ønsker “bubble cars” (det 
engelske udtryk for kabine-scootere 
og lignende), men gennemkonstru-
erede biler med høj ydeevne og lav 
driftsøkonomi. BMC var allerede på 
dette tidspunkt langt fremme med 
det projekt, som nu er fuldført i form 
af den nye 850 cc bil, der med sin 
rummelighed, praktiske indretning, 
kompakte form, høje ydeevne og 
lave driftsøkonomi vil dække langt 
de fleste menneskers befordrings-
behov.

BMC’s 850 cc vogn har god plads 
til fire velvoksne mennesker og kan 
rumme fem, uden at det går alt for 
meget ud over komforten, og dens 
bagageplads er rigelig udmålt. Den 
har en topfart på over 117 km/t og 
kører ved en konstant hastighed på 
80 km/t mere end 17,8 km pr. liter. 
Den er kun 3,05 m lang og 1,40 m 
bred og vejer kun 584 kg.

Enestående fine køreegenskaber
På MIRA, Motor Industry Research 
Association’s prøve-anlæg viste den 
nye Morris 850 sig at have enestå-
ende fine køreegenskaber. Dens vej-
beliggenhed er simpelthen impone-
rende, og den synes i så henseende 
at være endnu bedre end Morris Mi-
nor 1000, der af mange betragtes 
som verdens bedst kørende serie-
fremstillede bil i 1-liter klassen. Prø-
vebanen bestod blandt andet af en 
hurtig strækning med et lige styk-
ke og bløde sving samt en stærkt 
snoet strækning, og alle typer sving 
og kurver kunne ubesværet og med 
fuld sikkerhed tages med meget 
høje hastigheder. 

En tur i langsomt tempo op ad en 
betonvejbane med stigning 1:4 vi-
ste, at motoren har overlegen træk-
kraft, og nogle hurtige karruselture 
på en særlig cirkelbane – bemalet 
med koncentriske hvide ringe – be-
kræftede de første indtryk af, at 
denne vogn ualmindelig let lader sig 
beherske under hurtig kørsel i sving. 

Det synes at være fuldstændig umu-
ligt at få den nye, lille vogn til at skri-
de ud med bag- eller forhjul alene. 
Udskridningsgrænsen nås for alle 
fire hjul på én gang – og blødt og 
gradvis – med andre ord fuldkom-
men ideelt. Denne bil er efter det 
foreløbige indtryk praktisk taget idi-
otsikker.

Det er i forbindelse med denne om-
tale af køreegenskaberne værd at 
bemærke, at lederen af BMC’s løbs-
afdeling, Marcus Chambers, vil ind-
lemme den nye vogn i sit program 
og blandt andet agter at indsætte 
den i Monte-Carlo rallyet.

Den forhjulstrukne 850cc BMC-vognSENSATIONEN FRA ENGLAND: 
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I grundmodellen Mini 850 kørte 
jeg på seks dage 1.500 kilome-
ter på kryds og tværs ad bjergveje i 
Schweiz i foråret 1960, da der end-
nu lå sne i mange af passene, med 
en turistvejleder som passager for 
at samle stof til artikler om bilturis-
me. Bagefter skrev jeg i Politiken om 
mine indtryk af bilen:

“Hurtig kørsel på Alpeveje er vel 
nok den hårdeste prøve, en bil kan 
udsættes for, når man ser bort fra 
racing og testkørsel på specielle ba-
ner. 

Det, som gjorde mest indtryk, var 
vognens forbilledlige opførsel i svin-
gene og dens trækkraft op ad stejle 
stigninger. Den 37 km lange stræk-
ning fra Biasca op mod Airolo, hvor 
St. Gotthardt-biltoget har endesta-
tion, kørtes på 31 minutter, hvil-
ket giver en gennemsnitshastighed 

på 71,6 km/t. Strækningen er fyldt 
med sving, blandt andet et par re-
gulære hårnåle, og vejen stiger 865 
meter. 

Den cirka 75 km lange strækning fra 
Bironico mellem Lugano og Bellin-
zona til Airola tog kun 64 minutter 
trods ophold ved en jernbaneover-
skæring, svarende til en gennem-
snitshastighed på godt 70 km/t. 
Første del af strækningen består af 
lange fald med mange sving, som 
ikke blot kræver fin vejbeliggenhed, 
men også gode bremser*).

Affjedringen er perfekt, og Mini fø-
les også i denne henseende som 
en stor vogn. Nogle af bjergvejene 
med løs belægning havde vaske-
brætriller over kilometerlange stræk, 
men ujævnhederne mærkedes kun 
gennem styretøjet, ikke gennem op-
hængning og sæder. 

Schweizerne har allerede opdaget 
den lille englænders fortrin under 
vanskelige forhold og er især beta-
get af dens evne til at trække sig op 
ad sne- og mudderfyldte stigninger. 

Jeg stiftede selv bekendtskab med 
denne særlige egenskab, da jeg un-
der forberedelserne til en fotografe-
ring på St. Bernhard pasvejen kom 
til at bakke venstre hjul ned i en dyb 
grøft. Vognen hældede næsten 45 
grader, og jeg så os allerede dømt 
til at sidde fast mellem snemurene, 
indtil vi kunne få hjælp tilkaldt. Jeg 
prøvede uden større tiltro til foreha-
vendet at køre vognen op ved egen 
hjælp – og blev temmelig bestyrtet, 
da det lykkedes allerede ved første 
forsøg.”

Med Mini 850 i Alperne, da den var ny
Af Tage Schmidt

*) Siden dengang er der anlagt en parallel 

motorvej mellem Bironico og Bellinzona.
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Som andre steder har meget ændret sig siden 1960. Vil man køre 
rigtigt bil, starter man med at finde en motorvejsafkørsel!
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Alec Issigonis (1906-1988) var som 
man siger nu til dags en meget skrå-
sikker personlighed. Der var ingen, 
der kunne sige noget, som kunne 
få ham til at skifte mening! Men når 
nu personen er en ganske genial 
konstruktør på sit felt, må man vel 
bære over med en vis portion selvrå-
dighed, for ikke at sige stædighed. 
Det var Issigonis som ikke ville have 
radioer i sine biler – ”det distraherer 
køreren” – og som også insisterede 
på at køreren skulle have en ube-
kvem stilling bag rattet, ”for bedre 
at kunne holde sig vågen”.

Issigonis blev født i Smyrna (nu til 
dags Izmir i Tyrkiet) som eneste 
barn af en græsk far som var ma-
rineingeniør og var blevet engelsk 
statsborger, og en mor, Hulda, af 
tysk familie. Under den græsk-tyrki-
ske krig i 1922 blev familien eva-
kueret sammen med andre britiske 
borgere. Alecs far døde undervejs 
på Malta, men mor og søn kom godt 

til England og bosatte sig først i Lon-
don. Her blev Alec uddannet på den 
polytekniske skole i Battersea. Efter 
sigende dumpede han til eksamen i 
matematik... og i stedet for den ef-
tertragtede BSc (”Bachelor of Scien-
ce”), måtte han lade sig nøje med et 
diplom som ingeniør i 1928.

Efter at have haft et par forskellige 
jobs i bilindustrien, blev Issigonis 
ansat som konstruktør hos Morris 
Motors i Cowley ved Oxford 1935, 
med speciale i affjedring. Her traf 
han Jack Daniels, som forblev hans 
nærmeste medarbejder til pensions-
alderen. Det fungerede mest på den 
måde, at det var Issigonis som kom 
med idéerne og lavede skitser på en 
blok tegnepapir, mens udførelsen i 
detaljer blev overladt til Daniels.

Det passede dem begge godt, selv 
om de var modsætninger: Issigo-
nis var det iltre, rastløse, tempe-
ramentsfulde cigaret-rygende geni, 

altid fuld af idéer, mens Daniels var 
den rolige, stilfærdige, uforstyrrelige 
– og omhyggelige – piberyger. Des-
værre viste det sig senere at Issig-
onis’ mangel på interesse for mere 
gemene detaljer skulle føre til man-
ge problemer for nogle af hans bi-
ler, og for deres ejere! Issigonis skal 
ofte have sagt til sine medarbejdere, 
”bare gå væk og gør det”, hvorved 
han jo faktisk helt overlod ansvaret 
til dem. 

Første opgave:  
uafhængig affjedring
Det første projekt de arbejdede 
sammen på var et uafhængigt for-
hjulsophæng, med tværstillede tri-
angelarme og skruefjedre, som var 
inspireret af Cadillac (fortalte Dani-
els mig mange år senere). Det var 
tiltænkt en ny Morris Ten, men blev 
for dyrt, og blev derfor i stedet først 
brugt på MG Y-typen som var ble-
vet konstrueret i 1939 men først 

Mini er 60:

Et ikon og dets skaber
Af Anders Ditlev Clausager
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kom på markedet efter krigen. (Se 
VT 519). Derefter blev samme for-
hjulsophæng benyttet på alle MGs 
sportsvogne, fra TD i 1950, til den 
sidste MGB i 1980.

Ved siden af byggede Issigonis i sin 
garage sammen med en ven, Ge-
orge Dowson, en lille racerbil, som 
de kaldte ”Lightweight Special”. 
For en hjemmebygget bil i England 
i 1930erne var den forbavsende 
moderne. Den lignede lidt datidens 
Merceders-Benz racerbiler, og havde 
selvbærende karosseri af krydsfinér 
beklædt med aluminium. Affjedrin-
gen var uafhængig, med gummiele-
menter, og den havde faktisk støbte 
letmetalfælge af Elektron.

Kun motoren var konventionel, fra en 
Austin Seven; den blev efter krigen 
udskiftet med en lille Wolseley pro-
totype motor på 1100cm3 med over-
liggende knastaksel. Issigonis og 
Dowson deltog i mange ”sprints” og 
bakkeløb, for eksempel på Shelsley 
Walsh og Prescott banerne, og den 
nuværende ejer holder traditionen i 
hævd: jeg så den nu 80 år gamle bil 
til VSCC arrangementet på Prescott i 
august i år.

Morris Minor
Under krigen arbejdede Issigonis på 
flere projekter til militærkøretøjer, 
men fik også tid til at begynde ar-
bejdet på en ny lille Morris, Mosqui-
to, som blev til den Minor der blev 
lanceret på biludstillingen i London 

Lightweight Special.

Morris “mosquito”, der blev til Minor i 1948.

Den store og lave Alvis med V8-motor og 
Alex Moultons affjedringssystem med hy-
draulisk forbundne gummielementer.

i 1948. Het blev han støttet især af 
Miles Thomas, direktøren for Morris 
til han tog sin afsked i 1947, mens 
Morris-firmaets aldrende grundlæg-
ger, nu Lord Nuffield, ikke kunne for-
lige sig hverken med bilen – ”den 
ligner et pocheret æg” – eller med 
konstruktøren, ”Issi-wissy-hvad-er-
det-nu-han-hedder, den udenlandske 
starut”.

Minoren var i mangt og meget sand-
synligvis inspireret af den østrigske 
Steyr 50/55, og skulle ligesom det 
formodede forbillede også have haft 
en fire-cylindret boksermotor, men 
blev i stedet udrustet med den gam-
le sideventilede Morris Eight motor. 
Torsionsaffjedring og tandstangssty-
retøj var det sidste skrig i England i 
1948, og det selvbærende karosse-
ri som Issigonis også gjorde udkast 
til, var inspireret af amerikanske bi-
ler, især Packard Clipper. Issigonis 
var ganske stolt af det: ”Jeg tegne-
de selv det hele, endda knappen til 
handskerummet”, men sagde også 
senere at det var hans ”amerikan-
ske periode”.

Minoren blev som det er velkendt en 
enorm succes, det samme kunne 
ikke siges om de tilsvarende stør-
re biler i Morris og Wolseley udfø-
relser som Issigonis også havde at 
gøre med. Men der var andre tider 
på vej: i 1952 blev Morris og kon-
kurrenten Austin sluttet sammen til 
BMC, British Motor Corporation, hvor 
Austin-direktøren Leonard Lord helt 
klart havde overtaget. Issigonis var 
bekymret for sin fremtid som chef-
konstruktør hos Morris, så han be-
stemte sig til at tage mod et tilbud 
om at blive konstrukør for Alvis, med 
en ret fri hånd til at udvikle en helt 
ny bil. 

Alvis: fejlslag?
Det ville have været en meget inte-
ressant bil, hvis den var blevet til 
virkelighed, men der blev kun byg-
get en enkelt prototype, som sene-
re blev skrottet. Det selvbærende 
karosseri lignede en lavere udga-
ve of Morris Oxford Series II (1954 
modellen som Issigonis havde gjort 
udkast til før han forlod Morris). Mo-
toren var en spritny V8 på cirka 3,5 

liter. Gearkassen var bagude, byg-
get sammen med differentialet, i stil 
med Lancia Aurelia. Der var uafhæn-
gigt hjulophæng både for og bag, 
med indbyrdes forbundne hydrauli-
ske affjedringselementer konstrue-
ret af Alex Moulton, som i mange år 
var Issigonis’ nære ven.

Desværre var motorer ikke Issigo-
nis’ stærkeste side. Hans V8-mo-
tor havde en ujævn gang og levede 
aldrig op til forventningerne om mo-
torkraft. Hvad der helt gjorde udsla-
get for bilen, var at Alvis ikke havde 
råd til den meget store investering i 
presseværktøjer som var nødvendig 
til det nye karosseri.

Tilbage til BMC
Heldigvis for Issigonis, blev han i 
1955 opsøgt af Leonard Lord fra 
BMC som bad ham om at komme 
tilbage, men dog til Austin fabrikken 
i Longbridge ved Birmingham. Her 
blev Issigonis installeret med sin 
egen lille konstruktionsafdeling som 
skulle koncentrere sig om mulighe-
der for fremtidens biler. Han dan-
nede et team, hvor naturligvis Jack 
Daniels blev medlem, sammen med 
John Sheppard og Chris Kingham 
som begge kom fra Alvis.

Deres første projekt var XC 9001, 
en forholdsvis konventionel bil af 
mellemklassen, med frontmotor 
og baghjulstræk. Der var uafhæn-
gig affjedring og motoren var ny, af 
aluminium med enkelt overliggende 
knastaksel. Karosseriet var udført 
som ”to kasser”, uden udbygget ba-
gagerum, og havde mange ligheds-
punkter med Minien som kom sene-
re. Der var en lidt mindre udgave af 
XC 9001 på tegnebrættet, XC 9002, 
som ikke nåede til prototypestadiet.
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Idealet: den lille bil
Så kom i 1956-57 Suez-krisen med 
benzinrationering til følge. Pludselig 
blev små biler af kabinescooter-ty-
pen, mest af tysk oprindelse, meget 
populære i England. Det irriterede 
Leonard Lord så meget at han skal 
have sagt til Issigonis, ”Vi må lave 
en ordentlig lille bil, for at komme de 
forbandede kabinescootere til livs.” 
Det var vand på Issigonis’ mølle; 
han havde altid helst ville konstru-
ere små biler, og havde i nogen tid 
haft drømmen om at lave en bil ”til 
rengøringskoner” – hvor ved skul-
le forstås en beskeden og funktio-
nel bil, billig i anskaffelse og drift, 
som kunne købes og køres af såvel 
menigmand som menigkvinde. Altså 
nogenlunde den samme filosofi som 
gav os Folkevognen og Citroën 2CV.

Oprindelig blev denne lille bil beteg-
net som XC 9003, men senere fik 
den kodebetegnelsen ADO 15; ADO 
stod for enten ”Austin Drawing Of-

fice” eller ”Amalgamated Drawing 
Office” (altså, den sammenlagte teg-
nestue, d.v.s. for Austin og Morris 
sammen) og 15 var projektnumme-
ret – disse numre blev dog ikke altid 
tildelt i rigtig rækkefølge.

Det som Issigonis havde sat sig for, 
var at konstruere en bil der var så 
lille som muligt, med et hjul i hvert 
hjørne, men som stadig havde plads 
til fire voksne passagerer. Længden 
skulle holdes nede på 10 engel-
ske fod, som er 3,05 meter. Sam-
tidig stillede Lord meget fornuftigt 
den betingelse, at bilen skulle bru-
ge BMC A-serie motoren, kendt fra 
Morris Minor og Austin A30/35, en 
almindelig fire-cylindret rækkemo-
tor. Løsningen var at sætte moto-
ren på tværs i bilens forende, med 
gearkassen i bundkarret, sammen 
med forhjulstræk. Issigonis var over-
bevist om at biler skulle have mest 
vægt på forhjulene for at være sik-
re, og det havde han jo ganske ret i. 
Til gengæld hadede han hækmoto-
rer og især Folkevognen af et godt 
hjerte. 

Inspiration?
Spørgsmålet er hvordan Issigonis 
kom på den idé. Han var bekendt 
med forhjulstræk, idet en god ven 
var John Morris fra SU karburator 
firmaet som altid kørte Citroën, og 
han kendte også til DKW, som netop 
havde tværstillet motor – dog kun 
med to cylindre – bygget sammen 

med gearkassen og forhjulstræk. 
Om Issigonis kendte den berømte 
amerikanske Christie bil med lignen-
de konstruktion fra omkring 1905 
er usikkert, men morsomt nok kom 
dens konstruktør Walter Christie til 
England i 1936, hvor han arbejdede 
med et projekt til en kampvogn net-
op for Morris firmaet! Det vides ikke 
om de to traf hinanden...

I 1935 havde en vis Sydney Smith, 
tidligere ingeniør hos AC bilfirmaet, 
fået patent på en forhjulstrukken bil 
med langsgående motor med gear-
kasse i bundkarret, noget lignenede 
løsningen fra Triumph 1300 i 1965, 
og senere Saab 99. Den blev aldrig 
lavet. I 1937 udstillede Minerva en 
forhjulstrukket prototype i Bruxelles, 
med en V8 motor på tværs og en 
form for automatisk transmission in-
stalleret i bundkarret.

Motorjournalisten Laurence Pomeroy 
som var teknisk redaktør af The Mo-
tor og også en god ven af Issigonis, 
havde i 1939 beskrevet et projekt 
til en ”Mini Motor” i en artikel i sit 
blad, og den havde tværstillet motor 
og forhjulstræk. 

Så var der den franske Dechaux pro-
totype fra Paris udstillingen i 1947, 
tilsvarende, endda med gearkassen 
i bundkarret, som blev afbilledet og 
beskrevet i den samtidige engelske 
motorpresse. Til min store forbavsel-
se har Dechaux chassiset overlevet, 
og dukkede op på Rétromobile ud-
stillingen i 2019. Issigonis benæg-
tede senere at have kendt noget til 
Pomeroys ”Mini Motor” og til De-
chaux-bilen ...

Endelig havde den berømte Fiat-in-
geniør Dante Giacosa i 1947 gjort 

XC9003 fra 1957 ligner noget vi kender – men billedet viser en mock-up, hovedsaligt i træ. 
Bilens forende er et stykke længere end på den endelige Mini.

Nederst på siden ses en Issigonis-skitse, angiveligt fra 1958. Den må være fra før motoren 
blev vendt 180 grader; i hvert fald sidder køleren i højre side i stedet for venstre. Bemærk 
også benzintankens placering. Den fandt man heldigvis et bedre sted til! Fabriksfoto.

Charles Dechaux-chassiset fotograferet på 
Retromobile i år. Foto: jmn.
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Kompakt! Stor og rummelig bil indvendigt trods de små ydre mål. Issigonis lykkedes med sin idé om at 80% af bilens plads skulle afsættes 
til passagerer og bagage – det er nok aldrig overgået. Tegningen er fra 1959, men i revideret udgave også brugt i senere salgsmateriale.

udkast til en lille forhjulstrukket bil 
med motor på tværs, med frem-
adrettede vandrette cylindre, og 
gearkassen i et separat rum langs 
med og faktisk ovenpå krumtaphu-
set. Det fik Fiat patent på. Giacosa 
var meget imponeret af Minien da 
den kom frem, men da han sene-
re konstruerede en forhjulstrukken 
bil med tværstillet motor, anbragte 
han kobling og gearkasse i den nor-
male position. Den løsning dukke-
de op på Autobianchi, Fiat, og Simca 
i 1960erne; det blev hurtigt til det 
gængse layout som nu findes på 
stort set alle biler under 2 liter, og 
mange større.

Allerede før Issigonis havde forladt 
Morris i 1952, havde han fået byg-
get en prototype baseret på en Mor-
ris Minor, med tværstillet motor og 
forhjulstræk, som Jack Daniels ple-
jede at bruge til at køre mellem Cow-
ley og Longbridge. Den havde gear-
kasse på Giacosa-vis.

I mange andre henseender var Mi-
nien også anderledes. Ved forhjuls-
træk skal der helst bruges homo-
kinetiske kardanled i drivakslerne. 
Det voldte lidt problemer, men til 
sidst faldt valget på Rzeppa-led, og 
Birfield firmaet påtog sig at fabrike-
re dem. Affjedringen var med gum-
mielementer, som Moulton var an-
svarlig for. Hjulene var 10 tommer 
i diameter, og det var lidt af en ud-
fordring for Dunlop at lave så små 
dæk, foruden at Lockheed måtte 

lave tilsvarende små bremser. Ka-
rosseriet var konstrueret med hen-
blik på den bedste udnyttelse af 
pladsen, med skydevinduer i dørene, 
og lommer til mindre bagage, i døre-
ne og ved siden af bagsædet. Issig-
onis påstod at disse lommer havde 
netop den rigtige størrelse til at rum-
me ingredienserne til hans foretruk-
ne Dry Martini cocktail: ”27 flasker 
gin og én flaske vermouth.” 

Prototyper
Det gik meget hurtigt med at få en 
prototype bygget. Issigonis demon-
strerede den personligt for Leo-
nard Lord, på en meget hurtig kø-
retur rundt om fabrikken, den 19 
juli 1957. Da Lord stod ud skal han 
have sagt, ”Jeg vil have den bil i pro-
duktion indenfor et år!” hvortil Is-
sigonis skal have svaret ”Jamen Sir 
Leonard, det vil koste millioner af 
Pund.” Lord svarede, ”Det skal De 
ikke bekymre Dem om, bare lav bi-
len, så skal jeg nok skrive checks 
ud!”

Der var mange problemer at løse. 
Blandt andet viste det sig at det var 
bedre at vende motoren 180 gra-
der, så karburatoren kom bagved 
og derved ikke var så udsat for is-
dannelse; desværre kom strømfor-
deler og tændrør nu foran, hvor de 
nemt blev våde i regnvejr. Udstød-
ningsmanifolden kom bag motoren 
hvad der gjorde det nemmere at føre 
udstødningsrøret bagud. Omplace-

ringen medførte et ekstra tandhjul 
mellem krumtapaksel og gearkasse, 
men det havde egentlig sine forde-
le. Oprindelig var det tanken at bru-
ge 948 cm3 motoren, men den gav 
den lille bil alt for høj tophastighed 
(140 km/t) så den blev reduceret til 
848 cm3 med tophastighed på 120 
km/t. Og i stedet for at montere mo-
tor og ophængning direkte i karosse-
riet, blev der indskudt separate un-
derrammer for og bag.

Så var der også problemer med at 
tilpasse fabrikationsanlæg og sam-
lebånd i begge fabrikker – Morris i 
Cowley, Austin i Longbridge – til det 
nye layout. Men i april-maj 1959 be-
gyndte de første biler at komme af 
samlebåndet. Den offentlige præ-
sentation blev fastlagt til 26 august 
1959, og da tanken var at lancere 
den nye model på samme tidspunkt 
også i de vigtigste eksportmarkeder, 
blev rigtig mange af de tidlige biler 
bygget med venstrestyring og blev 
sendt til europæiske markeder – her 
i blandt Danmark, jvf. Michael Els-
bergs artikel i dette VT. 

Præsentation
Da BMC nu havde to mærker af po-
pulære biler, Austin og Morris, med 
hver sit forhandlernet, måtte den 
nye model naturnødvendigt lanceres 
under begge navne, med forskelli-
ge kølergitre og emblemer. De blev 
henholdsvis til Austin Se7en – nav-
net taget fra den gamle Seven fra 
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før krigen, men bemærk den lille ty-
pografiske spøgefuldhed med at bru-
ge et 7-tal i stedet for et lille v – og 
til Morris Mini-Minor, med præfikset 
Mini foran det klassiske Morris-navn 
Minor. På eksportmarkeder blev de 
oftest til henholdsvis Austin og Mor-
ris 850. I 1962 blev Austin-udgaven 
omdøbt til Austin Mini, og i 1969 
forsvandt de to mærkenavne til for-
del for det enklere Mini navn.

En anden pudsig forskel var at selv 
om både Austin og Morris udgaver-
ne hver kom i tre farver, var de for-
skellige: Austin kunne fås i Speed-
well Blue, Farina Grey, og Tartan Red, 
og Morris i Clipper Blue, Old Eng-
lish White, og Cherry Red. Der var 
standard og de-luxe udgaver af både 
Austin og Morris, her havde stan-
dardmodellerne stofindtræk og gum-
mimåtter, mens de-luxe modellerne 
havde vinylindtræk – sågar i to far-
ver! – og gulvtæpper, foruden flere 
forskelle i udstyr.

På det engelske hjemmemarked ko-
stede de henholdsvis £497 for stan-
dardmodellerne, og £537 for de-luxe 
modellerne, begge inklusive skat. 
Det var desværre for billigt. Da det 
konkurrerende Ford firma købte en 
tidlig Mini og skilte den ad til nær-
mere undersøgelse, beregnede de 
at BMC tabte op til £50 på hver bil. 

Det var de så rare at skrive til BMC 
om, men det var Issigonis sikkert li-
geglad med... Ford selv solgte deres 
nye Anglia i 1959, inklusive skat, for 
£589 (standard) eller £610 (de-luxe) 
– med fortjeneste.

Pressematerialet fra Morris var i 
form af et nydeligt hæfte i stort for-
mat, men en sine steder ganske 
højtravende ”litterær” tekst til dels 
skrevet af Laurence Pomeroy (så-
dan skrev ”Pom” ofte), men til gen-
gæld med morsomme små vignetter 
af den humoristiske tegner Russell 
Brockbank, kendt fra bladet The Mo-
tor hvor han skabte den ofte uheldi-

ge bilist Major Upsett. Der var detal-
jerede sammenligninger med de tre 
mest solgte små biler fra Kontinen-
tet – Fiat 600, Renault Dauphine, 
og VW 1200: alle med hækmotor. 
Austin’en var ”The Incredible Austin 
Se7en” og Morris’en var simpelthen 
”Wizardry on Wheels”, ”Trylleri på 
Hjul”. 

Problemer...
Minien vakte umådelig opmærksom-
hed så vel i England som i de andre 
lande hvor den blev forestillet. Der 
var ros i overflod i presseomtalen 
og prøvekørslerne. BMC havde den 
gode idé at tilbyde udvalgte motor-
journalister langtids lån af demon-
strationsmodeller, hvad der skaffede 
dem endnu mere omtale – desvær-
re ikke altid af heldigste art. BMC 
havde den kedelige uvane at sende 
nye modeller på markedet, før de var 
helt gennemprøvede, og Minien hav-
de mange børnesygdomme.

Det mest famøse eksempel var at 
på de tidlige biler var karosseriets 
gulv svejset sammen med sidevan-
ger og forbræt så der var forkerte 
overlap. I tilfælde af dårlig svejsning 
kom der vand ind i bilen, som så 
skvulpede rundt på gulver og øde-
lagde tæpper og filtunderlag. Der 
var flere andre tætningsproblemer, 
og så havde man glemt at lave afløb 
i den tagrende som løb hele vejen 
rundt over vinduerne. Derfor ses på 
bevarede 1959 modeller mange for-
skellige slags afløbshuller, håndbo-
ret bagefter!

Hjulene var ikke helt stærke nok, 
der kom olie ind i kobingen, og syn-
kroniseringen i gearkassen var altfor 
svag. Der var vrøvl med drivaksler-
ne til forhjulene, og især fordæk-
kene blev meget hurtigt slidt (i de 
første år havde Minien jo kun diago-
naldæk). Nu blev der i 1959 kun la-
vet knap 20,000 Minier, halvdelen 
Austin og halvdelen Morris. Det skal 
måske lige tilføjes at der nu til dags 
kun eksisterer måske 225 Minier af 
den første årgang, de handles sjæl-
dent og i så fald til nærmest fanta-
sipriser, hvad enten de er originale 
eller restaurerede. Selv andre Mark I 
modeller fra først i 1960erne er støt 

Alec Issigonis med en stribe Mini’er, både Morris og Austin, fotograferet på pressedagene 
den 18.-19. august 1959, før bilerne blev præsenteret for offentligheden.
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og roligt på vej op ad prisskalaen.

Det varede et par år før bilen blev 
rigtig populær hos det større pub-
likum, men fra 1962 til 1977 blev 
der regelmæssigt fremstillet over 
200.000 om året, først i 1970erne 
endda over 300.000 i et par år, og i 
alt blev det til mere end 5,3 millio-
ner, indtil produktionen standsede i 
år 2000. Da havde Minien forlængst 
indtaget sin plads i historien. Tak-
ket være en kundekreds som i de 
store dage talte berømtheder som 
Princess Margaret og Lord Snowdon, 
Prinsesse Grace af Monaco, Enzo 
Ferrari, Mary Quant, Peter Sellers, 
og flere Beatles, sammen med de 
mange succeser i motorsport, bl.a. 
tre sejre i Monte Carlo rallyet, var 
Minien blevet til det ikon som den 
stadig er. 

Issigonis’ senere liv og virke
Issigonis blev adlet som Sir Alec i 
1969. Da havde han allerede i nog-
le år været teknisk direktør for BMC, 
og var ansvarlig for flere andre bilty-
per, som alle brugte mange af idéer-
ne fra Mini, især motor på tværs og 
forhjulstræk, men som også hav-
de Moultons Hydrolastic-affjedring. 
Først kom ADO 16 fra 1962, Morris 
(m.v.) 1100, kendt i Danmark som 
Morris Marina, den var i flere år den 
mest solgte bil i Storbritannien. Så i 
1964 ADO 17, Austin 1800 (Wind-
sor), og endelig i 1969 ADO 14, 
Austin Maxi. De to sidste blev ikke 
større salgssucceser, selv om Austin 
1800 blev Årets Bil i Europa. Maxien 
var et modigt forsøg på at lave en 
familiebil med hækklap, i stil med 
Renault 16, men var for avanceret 
for de fleste britiske bilkøbere, og så 
manglede den ganske Renaultens 
elegance!

Øverst: Kandidat til titlen ’verdens ældste 
Mini’, med stelnummer 101, omtales ofte 
som “Produktionsnummer 1”, men den 
menes at være en håndbygget pre-serie bil, 
fremstillet i påsken 59, den 27.-30. marts. 
Yderligere 8 biler fik tildelt stelnumre på den 
første produktionsdag, den 8. maj.  
Bilen står idag på British Motor Museum i 
Gaydon. Foto fra Wikimedia.

Til højre et foto fra Austins produktionslinie 
på fabrikken i Longbridge, ca. 1962. Foto fra 
DVKs arkiv.
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vi nu får sat lidt mere krom på, skal 
den nok blive helt pæn.” Issigonis 
svarede: ”Hvis De forandrer noget 
på bilen, så tager jeg min afsked.” I 
1950erne var var den berømte Ita-
lienske designer Pinin Farina blevet 
konsulent for BMC, og da han så Mi-
nien, skal han derimod have sagt, ”I 
må ikke forandre noget, den er ene-
stående.”

I september 1959 lånte John Co-
oper en tidlig Mini som han kørte 
til Italien i, til Grand Prix løbet på 
Monza banen. Der traf han Aurelio 
Lampredi, Ferrari-konstruktøren som 
lige var flyttet til Fiat. Lampredi var 
høfligt interesseret i den lille bil og 
spurgte om han måtte få lov til at 
køre en tur i den. Cooper gav ham 
naturligvis bilnøglen. Der gik læn-
ge, måske endda timer, men ende-
lig kom Lampredi tilbage, med en 
ubeskadiget bil, og sagde til Cooper, 
”Det er fremtidens bil. Hvis den ikke 
var så grim, ville jeg skyde mig.”

Issigionis gik på pension som 65-
årig i november 1971, og blev (efter 
ønske) foræret det største Meccano 
byggesæt som fandtes. Det vides 
ikke hvad der blev af det efter hans 
død. Han boede stadig sammen 
med sin mor i en bungalow i Edgba-
ston, en forstad til Birmingham, men 
Hulda døde i en alder af 88 i 1972. 
Issigonis havde stadig kontrakt som 
konsulent for sit gamle firma, som 
nu var blevet til British Leyland, med 
kontor på fabrikken i Longbridge. 
I de senere år arbejdede han med 
et projekt til en ny Mini, 9X, endnu 
mere kompakt end den oprindelige, 
og gjorde forsøg med en prototype 
til en gearløs Mini. Den så jeg af og 
til parkeret bagved administrations-
bygningen i Longbridge i 1978-79. 
Desværre traf jeg ham aldrig; min 
anmodning om at få et møde, blev 
affejet af hans sekretær.

Issigonis’ kontrakt blev opsagt af BL 
i 1987. Hans helbred var nu så dår-
ligt at han behøvede hjemmesyge-

pleje, som han kun vanskeligt havde 
råd til, og i 1988 måtte han sælge 
hus og meget indbo, og flyttede til 
en lille lejlighed. Han døde 2 okto-
ber 1988, knap 82 år gammel.

Et par anekdoter
Til slut et par klassiske historier, 
med nogle modstridende menin-
ger om Minien. Da BMC’s vicedirek-
tør George Harriman så prototypen, 
skal han have sagt til Issigonis, ”Ja, 
den ser jo lidt skrabet ud, men når 

Her har vi den igen – stelnummer 101; den første. Bilen havde været solgt og været brugt privat – og ejeren havde forsynet den med diverse 
udstyr inklusive soltag. Alec Issigonis står sammen med med en fabriksny Mini foran fabrikken i Longbridge, og billedet er ganske sikkert 
taget i anledning af at BMC havde købt den gamle bil tilbage. Siden da er den blevet istandsat og tilnærmelsesvis ført tilbage til det oprin-
delige udseende, men med mange nyere dele.

9X på British Motor Museum. 
Foto: Wikimedia.
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Min egen Mini-historie
Jeg var barn i en Morris-familie, så 
det var os alle en stor glæde at min 
moster i 1960 endelig bestemte sig 
til at skifte sin Opel Kadett fra 1937 
ud med en ny Morris 850 (som den 
hed i Danmark, før DOMI fandt på 
Mascot navnet). Hun handlede bil 
med Vejle Motor Compagni og fik en 
standard model som de havde brugt 
til demonstrationskørsel i et års tid. 
Den var Cherry rød med det grå stof-
indtræk og blev indregistreret under 
YA 22.510.

Min moster var ugift, lærerinde, 
født i 1904, og havde ikke forstand 
hverken på biler eller bilkørsel. Det 
var sjældent hun brugte enten sin 
Opel eller senere den lille Morris, 
og især om vinteren fik bilen lov til 
at stå i garage, så der hvert forår 
var bøvl med at få den startet. Stort 
set holdt hun op med at køre først 
i 70erne, men bilen som den gang 
havde kørt tror jeg knap 24,000 km, 
blev ikke afmeldt! – jeg brugte den 
af og til indtil 1974.

Det gik efterhånden op for mig 
at det var en lidt speciel bil, 

Michael Elsbergs foto, med de to gamle Mini’er – det er Anders bag sin røde bil. -red.

med et meget lavt stelnummer 
(M-A2S4L/322; den på museet i 
Gaydon er M-A2S4/101, altså den 
første Morris). Det blev bekræf-
tet ved Miniens 20-års jubilæum i 
1979, da min mosters bil – takket 
være Vejle-forhandlerens mellem-
komst – blev kåret af DOMI som 
”Årets Mascot”, som den bedste 
1959 model der den gang kend-
tes i Danmark. Jeg har endnu det 
”årskrus” som var præmien.

Michael Elsbergs M-A2S4L/269 
blev nummer 2, men så er der en 
restaureret Morris fra 1959 på Tek-
nisk Museum (lakeret op af DOMI 
i den gale røde farve) stelnummer 
M-A2S4L/182, foruden andre af de 
første Minier i Danmark. For resten 
besøgte Michael og Annette og fa-
milie os i Birmingham ved 40-års ju-
bilæet i 1999, og vi fik vore to biler 
fotograferet sammen.

Da min moster måtte på plejehjem 
efter en hjerneblødning og derefter 
gik bort i 1994, fik jeg af medarvin-
ger lov til at overtage bilen, og fik 
den flyttet til England. Den stod så 
i min garage endnu i nogle år, men 

jeg kviede mig ved at få den ud at 
køre, da jeg var ked af at skulle for-
ringe dens originalitet ved almindelig 
brug og slid, eller ved skader.

Til sidst tilbød jeg den til BMW som 
jo i mellemtiden havde overtaget 
Mini mærket og havde lanceret den 
nye Mini. De købte den og den har 
siden da været en del af deres mu-
seumssamling – men det er vist ti år 
siden jeg sidst så den, da BMW hav-
de udstillet deres historiske Minier 
ved det internationale Mini stævne i 
Cofton Park ved Longbridge. Jeg var 
lidt ked af at se at de ikke helt har 
respekteret bilens originalitet, og 
jeg tror de har brugt den lovlig me-
get, men bevaret er den i hvert fald. 
Det er for nyligt blevet bekræftet at 
min mosters bil stadig er nummer 
14 blandt de kendte ældste bevare-
de Minier i verden (hvoraf fem andre 
har dansk historie), og er muligvis 
en af de mest urestaurerede origina-
le af dem.

Anders Ditlev Clausager
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En moderne folkebil
I 50ernes Danmark blev der for al-
vor sat gang i hjulene. Hvor det før 
anden verdenskrig var forbeholdt de 
bedre stillede at eje et motorkøre-
tøj, blev det mere og mere alminde-
ligt at menigmand havde råd. Først 
i 50erne var det mest motorcyklen, 
der blev anskaffet og ofte med side-
vogn, så der kunne sidde 3 perso-
ner. De trehjulede kabinescootere 
afløste motorcyklen; de kunne jo kø-
res på det erhvervede motorcykelkø-
rekort og gav bedre læ for kulde og 
vejrlig. 

I 1954 var der registreret 157.000 
biler i Danmark – 6 år efter var an-
tallet fordoblet til 297.000. 

Konventionelle biler med motoren 
foran og træk på baghjulene domi-
nerede gadebilledet, men VW havde 
lagt stilen med hækmotor og bag-
hjulstræk for de mindre biler; ikke 
så almindelige var biler med forhjuls-
træk. Mange havde totaktsmoto-
rer, mens Citroen 2CV og de senere 
Lloyd var 4-taktere. 

I sidste del af 50erne, kunne man 
købe en scooter for 3.500 kr, motor-
cykel for 5-6.000 kr, kabinescoote-

re for 7.500 kr, den firedørs Renau-
lt Dauphine kunne fås for knap 
15.500 kr. og en ganske almindelig 
VW kunne erhverves for 13.000 kr. 
En Citroen 2CV kostede 12.000kr. 

Minien, der blev designet af den 
græskfødte Alec Issigonis til at feje 
de mærkværdige kabinescootere af 
vejen, skulle være en fuld 4-perso-
ners bil, og nem at betjene for ren-
gøringskonen eller distriktssygeple-
jersken. Prisen skulle være lav, det 

var den forholdsvis også, men det 
skulle vise sig at være for billigt, for 
rent faktisk tabte BMC penge på 
hver eneste solgte Mini. 

Da Minien blev præsenteret i DK, 
kunne den billigste basic Mini købes 
for 13.500 kr, mens DeLuxe-udga-
ven kostede 1000 kr. mere. Så på 
trods af den udvendige størrelse og 
en længde på 305 cm, var den en 
seriøs konkurrent i den mindre mel-
lemklasse. 

Af Michael Elsberg

Mini – i et dansk perspektiv

Et par illustrationer fra danske Morris-salgsbrochurer fra 1959. Med den blå forside er vi 
trådt ind i rumalderen – Morris 850 var en meget moderne bil! Samme tegning er brugt i lidt 
større brochure, tydeligvis med farver fortrykt i England (teksten på dansk blev trykt sepa-
rat). Her har man dog ikke gjort sig den ulejlighed at spejlvende den, så bilen er højrestyret. 
Typisk for tidens reklamer er menneskene mistænkeligt små – så ser bilerne jo større ud!

Der blev slået kraftigt på tromme 
for bilens rummelighed, som her 
i en Austin-brochure fra 1961. 
Overdrivelse fremmer jo  
forståelsen...
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BMC-koncernen producerede deres 
nye Mini som både Austin og Morris, 
da de rundt om i verden stadig hav-
de 2 forskellige forhandlernet.  

En vigtig lille forskel
Issigonis havde designet Minien 
uden demonterbar kølergrill, ligesom 
de senere varevogne og Pickup-mo-
deller, men måtte til sin store ærg-
relse konstatere, at salgsafdelin-
gerne forlangte at der var en synlig 
forskel på Austin og Morris. Derfor 
fik Austin en bølget grill af alumi-
nium, mens Morris fik en hvidlake-
ret grill af udstandset plade, endda 
var den på de allerførste produkti-
onsmodeller fastgjort med popnit-
ter, men det blev hurtigt ændret til 
selvskærende skruer. Efter et par år, 
blev den hvide grill afløst af en for-
kromet.  

Tidlig eksport
De første produktionsmodeller af 
Minierne var alle venstrestyrede og 
blev udskibet til importørerne i Euro-
pa, allerede 2 måneder før præsen-
tationen den 26 august, og De For-
enede Automobilfabrikker i Odense, 
der forhandlede Austin, gjorde en 
stor indsats for at reklamere for den 
nye Mini. De annoncerede i somme-
ren 59 med følgende tekst i biogra-
fer, dagblade og på reklamesøjler: 

De mangler en Partner

Der var megen snak om hvad der 
mon mentes med de annoncer. Det 
blev så afsløret den 26. august med 
en massiv annoncekampagne i alle 
landets aviser, med et flot billede af 
den nye Austin Mini, (i England hed 
den Austin Se7en) og teksten: 

Her er den Partner de mangler...
Austin 850 Partner 

De Forenede Automobilfabrikker hav-
de simpelthen omdøbt den nye Mini 
til Austin Partner, med 3 påborede 
emblemer, et på bagklappen og et 
på hver forskærm. 

Morris, som importeredes af DOMI 
i Glostrup, havde ikke umiddel-
bart gjort sig tanker om at omdø-
be Minien i Danmark; men et år 
efter omdøbte de Morris 850, der 
i hjemlandet blev kaldt Mini Minor, 
til det senere langt mere populære 
Mascot, og påborede et emblem på 
bagklappen. Austin droppede nav-
net Partner i 1964, og kaldte den nu 
blot Austin 850. 

Danske biler 
Både DFA og DOMI havde decidere-
de klargøringsværksteder, hvor de 

En mærkelig annonce uden afsender, ind-
rykket i alle de store dagblade. De færreste 
anede at det drejede sig om en bil!

Politiken, den 26. august 1959. 

rettede småfejl på bilerne, men ikke 
mindst montage af Ermax sideblink-
lys og deres importørskilte, som de 
sirligt påstemplede chassis, motor, 
eksport og løbenumre inden de blev 
skruet fast i motorrummet. Desuden 
forlangte de danske myndigheder at 
der skulle stemples et stelnummer. 

På Austin stempledes nummeret 
først i højre inderskærm, senere gra-
veret på trekantstiveren ved torpe-
dovangen, på Morris stempledes det 
på trekantstiveren. På Mk II fra 67-
68 og videre frem til 82 blev num-
meret stemplet i højre side af bun-
den, foran traversen. På de sidste 
Rover Mini stemplede fabrikken det 
selv på forruderammen under for-
klappen.  

Reklamationer
De første 3 år var der rigtigt man-
ge reklamationer på Minierne, især 
vandindtrængning i kabinen, og dårli-
ge gearkasser. 

En automekanikerlærling fra et stør-
re Mini værksted i start tresserne 
fortæller, at når kunderne kom ind 
med problemer med gearkassen, fik 
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de sjældent at vide at hele indma-
den af gearkassen blev udskiftet 
med et komplet ombygningssæt fra 
konus-synchromesh til løse synchro-
meshringe. Der blev blot sagt: “vi 
har ordnet problemet med gearene”. 
Det skulle nødig slippe ud at der var 
massive problemer med de første 
gearkasser. 

Desuden havde man karrosseri-sea-
ler i de 3 gængse farver, blå, hvid og 
rød, for at tætne de utallige steder, 
vand kunne trænge ind.  

Flere modeller
I 1960 blev den lille, men rumme-
lige Van introduceret, og blev også 
herhjemme rigtig populær hos små 
håndværksmestre og og firmaer i 
byerne. Samme år kom der en sta-
tioncar-udgave med sideruder i stål-
ramme, den dyrere udgave med bin-
dingsværk blev aldrig officielt solgt i 
Danmark. Formodentlig blev det dan-
ske model Combi-Van også lance-
ret dette år, en varevogn med sæder 
bag, som på stationcar modellen, 
men uden sideruder i varekassen. 
Den fik et specielt prefix på stelnum-
meret, havde papegøje-nummerpla-
der og blev kun solgt i Danmark. 

1961 kom der en Pick-Up til pro-
grammet og den blev også populær. 
Den blev senere bl.a. anvendt af 
Bladkompagniet. Samme år introdu-
ceredes Mini Cooper (både Austin 
og Morris), der med sin 997cc motor 
og 56 hk blev en lynhurtig trussel 
for langt større biler. Med den be-
gyndte så småt triumferne på racer-
banerne og i rally. 

I 1962 blev det sidste år hvor sæ-
derne havde stofindtræk på stan-
dard 850 modellen, og den blev nu 
leveret med det mere slidstærke 
kunstlæder-indtræk, ligesom DeLuxe 
modellen havde fra start. 

I 1963 kom en Cooper S først med 
1071cc motor, senere kom der en 
970cc version og til sidst blev den 
på 1275cc. Den blev den mest po-
pulære og udgik først i 1971. Coo-
per S havde store skivebremser og 
en motor med en meget stærk og 
dyr krumtapaksel, hvilket var med-
virkende til at S-motoren var meget 

Morris blev aldrig kaldt Mini Minor som i England. Til gengæld fandt DOMI på at give den 
navnet Mascot i slutningen af 1960. I folkemunde blev Mascot nærmest en fællesbetegnel-
se for alle modellerne – også Austin, der droppede Partner-navnet i 1964. 

Varebiler på gule og på papegøjeplader, sidstnævnte med betegnelsen Combi. Det nederste 
foto er sikkert et reklamebillede (efter lastens størrelse at dømme).
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holdbar, selv efter en kraftig tuning. 
Det gjorde Cooper S’en til en suve-
ræn rally og banebil og Miniernes   
Monte Carlo sejre er historiske. En 
Cooper S kostede til gengæld det 
dobbelte af en 850cc Mini.

Hydrolastic
1964 indførte man Hydrolastic af-
fjedring på alle personvognsmodel-
ler: 850, Cooper998 og Cooper S. 
det var egentlig meningen, at Mini-
en skulle have haft det fra starten i 
1959, men det blev forsinket. Affjed-
ringssystemet er suppleret med en 
hydraulisk forbindelse mellem for- og 
baghjul i hver side, som reducerer 
de nikkesvingninger, der fremkom-
mer i en lille bil med kort akselaf-
stand, når bilen kører på ujævn vej, 
og det virker rigtigt godt.

Op gennem 60erne solgte Minien 
rigtigt godt også i DK, salgstal fra 
60erne kan ses på næste side.

Den lille bil lå næsten altid i top 10 
og var meget almindelig i gadebille-
det de næste 25 år!

Endnu flere modeller 
Fra 1964 kunne man købe en Mini 
Moke, en simpel Jeep-agtig Mini-vari-
ant, som BMC først tilbød militæret. 
De testede den, men fandt at frihøj-
den var alt for ringe og den mangle-
de firehjulstræk. I Danmark blev der 
solgt nogle til Lufthavnen, men kun 
få til private.
Fra 1967 kunne man få 850eren 
med 4 trins automatgearkasse, og 
det var imponerende at man kunne 
finde plads til 4 trin, der alle kunne 
vælges manuelt. Den var dog utrolig 
sart overfor urenheder fra motoroli-
en og det var uhyre vigtigt at over-
holde service med olie og filterskift. 
Der var ikke mange der kørte pro-
blemfrit over 100.000km, og derfor 

er Minier med automatiske gearkas-
ser er et særsyn i dag.

Efter næsten 2 millioner producere-
de Minier af alle slags, kom første 
facelift på 1968 Mk II-modellerne,  
med større grill, baglygter og bag-
rude. Desuden kunne den fås med 
1000cc motor og gearkasse med 
forlænget skiftehus og en kort gear-
stang, ligesom på Cooper-modeller-
ne.

Mk III-udgaven fik rullevinduer på 
1970 modellerne, og samtidigt intro-
duceredes Clubman, en variant med 
10 cm længere frontparti og aflang 
grill med indbyggede lygter. 

Det var en meget populær ansigts-
løftning, og produktionstallet steg til 
over 300.000 eksemplarer om året 
de næste 2 år. 

Tekniske forbedringer
Op gennem 70erne blev der lavet 
mange forbedringer, som radial-
dæk, forbedret gearskift og indven-
dige drivkryds af gummi blev erstat-
tet med homokinetiske led, 2 kreds 

Mini Moke

Pressefoto formentlig udsendt af DOMi omkring 1963-64, med teksten: “2000 Morris biler vil i juni rulle ud på dansk jord fra specialbyggede 
både. Foruden selv at være beskyttet i et tykt lag voks sikres køretøjerne på disse både en nænsom transport på særligt indrettede dæk i 
skibets indre”.
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De Forenes Automobilfabrikker kunne også transportere biler på behørig vis! På vognen, der selvfølgelig også er en Austin, ses 7 stk. Mini 
og to Austin 1100. Mini’erne er Mk II-modeller – de er med det store kølergitter, men stadig med udvendige dørhængsler og skyderuder. 
Dermed kan billedet dateres 1967-69.

Mk III fra omkring 1970. De store blinklys 
var en nyhed, som kun blev beholdt en kort 
periode – så gik man tilbage til de gamle 
igen. 

“Morris Mascot”-emblemet på kølergitteret 
er en ren dansk ting – i England hed bilen 
Mini – og hverken Morris eller Mascot!

 Austin Morris Total

1959 116 84 200

1960 147 144 291

1961 315 378 693

1962 752 1.361 2.113

1963 1.243 1.943 3.186

1964 1.471 2.450 3.921

1965 1.137 2.093 3.230

1966 1.844 3.121 4.965

1967 2.115 3.603 5.718

1968 2.743 4.420 7.163

1969 3.413 4.812 8.225

1970 2.198 3.330 5.528

Registreringstal 1959-70
Austin/Morris Mini personbiler

Kilde: Årshefter fra Sammenslutningen af 
Automobilimportører i Danmark.
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bremsesystem; men den vigtigste 
tilføjelse var dog, da der blev monte-
ret en gummiophængt forbro i 1976, 
der samtidig med tykkere isole-
ringsmåtter, gav en stor reduktion af 
støjniveauet i kabinen.

Da Minien fik radialdæk som stan-
dardmontage i 1973 øgedes fælge-
nes offset en smule, for at der var 
nok frigang til svingarmene bag. De 
danske myndigheder konstaterede 
at dækkene nu stak for langt ud fra 
hjulkasserne, og forlangte at alle 
dansk-solgte Minier fra 1977 skulle 
monteres med skærmforøgere.

Sidst i 70erne kom en del af de 
dansk solgte Minier fra en samlefa-
brik i Belgien, de kunne kendes på 
et B i stelnummeret og på at de hav-
de Cibie forlygter med bredere lyg-
terande.

Der kom flere specialmodeller som 
Special og Special GT med vinyltag, 
fartstriber og 1100motor, samt en 
Disco med indbygget stereoradio 
med højtalere i bagruden. 

Mod slutningen
Formodentligt blev den aldrene Mini 
for dyr i forhold til de mange nye 
konkurrenter med samme koncept 
i starten af 80erne, og den danske  
importør valgte at stoppe import og 
salg af alle Mini varianter. Den sid-
ste pris på en Mini 850 i Danmark i 
1981 var knapt 40.000 kr.

Produktionen af den klassiske Mini 
med 1000cc motor fortsatte dog i 
England, men med faldende salgs-og 
produktionstal. Van, Pick-Up, Club-
man og stationcar udgik i begyndel-
sen af 80erne, men omkring 1990 
skiftede Minien navn til Rover Mini, 
efter sammenslutningen af BMC og 
British Leyland. Cooper-modellen 

blev genintroduceret med 1275cc 
motor. I 1992 fik den katalysator og 
benzinindsprøjtning, for at overholde 
myndighedernes forureningskrav. 

En kort danske reprise
Mellem 1992 og 1994 blev der 
solgt under 100 Rover Coope-
re i Danmark, til en startpris på 
160.000kr., og selv om den var ud-
styret med træinstrumentpanel, 12” 
alufælge og lædersæder, var der 
ikke mange købere. De sidste blev 
solgt til lavere pris. Siden er der im-
porteret hundredevis 90’er modeller 
til afgiftsbehandling i Danmark, og 
endnu flere blev hentet hjem og ad-
skilt til dele.

Det danske klima var ikke godt for 
Minien, som regel holdt de ikke 
mere end 5-7 år, før der skulle fore-
tages omfattende rustreparationer, 
men det blev der ofte gjort, og en 
del Minier har overlevet. Der dukker 
stadig hengemte biler op. I dag kan 
man købe alle dele der er nødvendi-
ge for at holde Minien kørende, alle 
er dog langt fra af den kvalitet som 
bilerne havde fra fabrikken. Tilmed 
kan man købe uendeligt mange vari-
anter af tilbehør, så man kan skræd-
dersy sin egen Mini.

Mk III adskiller sig fra de tidligere ved at have skjulte dørhængsler, og så er dørenes sky-
deruder erstattet af traditionelle rullevinduer – på bekostning af albuerum og de praktiske 
dørlommer. Bagklappen blev i Danmark forsynet med både et Morris- og et Mascot-emblem 
som supplement til bilens engelske navn: Mini 1000.

Mini Clubman, her i udgaven 1275 GT. Den 
afløste i princippet Cooper og Cooper S, men 
havde kun én (SU-) karburator. Clubman 
solgte godt i Danmark, især som stationcar.

Mini Special og Special GT havde matsort 
kølergrill, fartstriber og et smart sort vinyl-
tag, der kunne få metallet nedenunder til at 
ruste væk på meget kort tid. Bemærk også 
de obligatoriske skærmforøgere og pigens 
lækre frisure.

De allersidste Mini Cooper blev produceret 
år 2000, efter at BMW havde overtaget 
Rover. Efterfølgeren blev et “retro-citat”, 
som ikke har så meget til fælles med den 
klassiske Mini.
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Mange kender sikkert Michael Elsbergs utroligt fine Mor-
ris 850 DeLuxe fra 1959. Efter endnu et omfattende re-
staureringsarbejde har Michael nu fået en helt tilsvaren-
de Austin Partner klar – lige så fin som ny! De to biler er 
blandt de absolut ældste Mini’er i verden, begge produ-
ceret før modellen blev lanceret, den 26. august 1959. 
Ingen af de internationalt kendte Minier er afsendt fra 
fabrikken så tidligt som de to! Fælles for dem er i øvrigt, 
at de til mindste detalje er ført tilbage til det oprindeli-
ge; altså helt konsekvent med alle Mini’ens fejl og bør-
nesygdomme. Herunder de fejlkonstuerede pladesam-
linger som gav vandindtrængen, skrøbelige drivaksler og 
gearkasser med hus i magnesium. 

Det er biler, der kører præcis som da de var nye – hvil-
ket vil sige godt! Børnesygdommene mærkes ikke, og 
selv om man nemt får bilerne i skred på grund af de 
smalle diagonaldæk, er styringen helt utrolig let og 
100% præcis – det letgående styretøj skyldes netop 
diagonaldækkene. Og motorkraften, de 37 hestekræfter, 
er rigeligt. Bilerne er ikke langsomme. 

Vi kørte en lille tur fra Nærum og ned til Taarbæk Havn 
og tog billederne i den lune aftensol...

Tekst og foto: Jens MN.

En Austin og en Morris fra 1959
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Morris 850 DeLuxe 1959

Chassisnr. 269, motornr. 327. Farve: Clipper Blue.

Historie
Færdigsamlet 18. juni og sendt til Danmark den 6. juli. 
Bilen er formentlig blandt de første 3 stk. til Danmark.

Brugt som demovogn ved præsentationen 26. august 
og derefter solgt til den første ejer i Randers. Indregi-
streret i december med nummer VL 21.558. Bilen har 
aldrig været afmeldt og har stadig de originale nummer-
plader.

Efter 10 år blev bilen overtaget af første ejers barne-
barn. Han rundede 350.00 km med bilen i 1979, hvor 
den blev præmieret i en landsdækkende DOMI-konkur-
rence som den Mini, der havde kørt flest kilometer. I 
mellemtiden var bilen blevet lakeret hvid, efter en skade 
i bagenden. Samtidig fik den en ny ombytningsmotor og 
gearkasse.

Bilen blev klodset op i begyndelsen af 80erne, men be-
holdt nummerpladerne. Det lykkedes Michael at købe 
bilen i 1994 og efter aftale at beholde pladerne, mod at 
syne og omregistrere inden for et år. (Se foto side 33).

Derefter brugte Michael bilen grundigt og kørte over 

50.000 km. i den, før han gik i gang med at restaurere 
den til originalstand: Den blev færdig som den står – i 
2009.

Om restaureringen
Omfattende rustarbejde var nødvendigt, og udover baga-
gerumsbund, bagpanel, forskærme og trekantstykker, er 
alle karrosserireparationsstykker håndfremstillet til sam-
me specifikation de havde fra ny. Original 59-motor og 
det helt korrekte magnesiums-gearkassehus er opspo-
ret og renoveret med nye originaldele. Elektriske kompo-
nenter er bilens originale, men selvfølgelig renoveret og 
der er monteret nyt, men originalt ledningsnet. Sæder 
og loftindtræk er det originale, med kraftig patina.

Den femteældste ifølge chassisnummeret
Der kendes 4 Morris Mini, der er ældre:
• 101 (se side 31 og 32), som nu befinder sig på Bri-

tish Motor Museum i Gaydon, England.
• 131, som er dansksolgt fra ny og blev fundet på Aal-

holm Automobilmuseums lager i 2012. Den er nu re-
staureret.

• Én har overlevet i Sverige. Den er delvist ombygget, 
men ikke restaureret.

• 182 er en Mini Standardmodel med stofindtræk, som 
står på Danmarks Tekniske Museum i Helsingør.
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Austin Partner DeLuxe 1959

Chassisnr. 139, motornr. 224. Farve: Speedwell Blue.

Historie
Samlet den 25. maj og sendt til De Forenede Automobil-
fabrikker i Odense den 2. juli. Den 22. august blev der 
betalt omsætningsafgift af Austinhuset på Roskildevej i 
Valby.

Michael fik kendskab til bilen i 1993 og købte den i 
2010 som rullende projekt. Bilen havde været omlake-
ret to gange, først Surf Blue og siden metalgrøn (som 
Morris Mascot Special fra 1978).

Om restaureringen
Bilen har været “moderniseret”, men det er lykkedes at 
fremskaffe samtlige manglende dele fra biler af samme 
årgang; alt er restaureret til fuldstændig de samme spe-
cifikationer som da bilen var ny.

Gulvet er håndfremstillet med forkert overlap, som origi-
nalt på de tidlige 59’ere. Frontklap og bagagerumsbund 
er renoveret og kommer fra en 59 Austin. Dørene kom-
mer fra en 63’er, men ombygget med drænsystemet fra 
1959. Der er udskiftet et trekantstykke og et frontpanel, 
ombygget til 1959-specifikationer. Også bagbroen er ny, 
men modificeret.

Motoren er fra en anden Austin 1959, og gearkassen er 
med det originale hus i magnesium og renoveret med 
den oprindelige konus-synchromesh. Støddæmperne er 
originale renoverede, fra maj 1959. De fleste elektriske 
komponenter er dateret og fra 1959 – ledningsnettet er 
nyfremstillet men stofomspundet i sort med gule striber 
som det originale.

Mange detaljer har måttet laves specielt, f.eks. baglyg-
teglas med separate reflekser.

Sæderne er renoveret fra tre forskellige 59-Austin-biler 
og fremtræder med kraftig patina. 

Den fjerdeældste ifølge chassisnummeret
Der kendes kun 3 Austin Mini, der er ældre:
• 102 er ombygget til cabriolet og har japanske ejere.
• 103 som også findes i Japan.
• 108. Denne blev solgt for 40.000£ i 2012 som næ-

sten komplet projekt, og den er formodentlig blevet 
færdigrestaureret siden da.
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Ermax-sideblink på B-stolpen i henhold 
til typegodkendelserne. DOMI brugte 
de smalle, og DFA de brede badekar. 
Kom ikke og sig, at bilerne er ens! 
Austin’en er ældst, derfor den udvendi-
ge “knap” til befæstning af de efter-
monterede sikkerhedsseler.

Begge biler har de tidlige hjulkapsler 
til DeLuxe modellen, og fælge der er 
nittet sammen i stedet for svejst.
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Iran
Vi kom ind i Iran fra Tyrkiet og fik 
stemplet vores Carnet de Passage, 
vores pas og vekslet penge. Kursen 
var ca. 1 euro til 120.000 IR. Så der 
var behov for en mindre skotøjsæ-
ske til de mange sedler. Vores kon-
taktpersoner mødte os ved grænsen 
og vi kørte efter dem til byen Maku 
og fik en rar præsentation af byen.

Herfra gik turen til Tabriz og videre til 
Zanjan og herfra op til Rasht ved det 
Kaspiske Hav. 

Classic Cars i Iran
Har de veteranbiler i Iran? Ja, det 
har de. Vel et par tusinde er svaret, 
når vi spørger Ramin, der er vores 
kontaktperson i Iran.

Vi har gennem mere end et år skre-
vet med Ramin, der er fra den ene 
af de to bilorganisationer i Iran, der 
er medlemmer af FIVA. Og FIVA er 
paraply organisationen for alverdens 
bilklubber.

Ramin skrev allerede til os i 2017, 
at vi var velkomne i Iran. Så ville de 
arrangere kontakter til lokale afde-
linger og kontaktpersoner i Iran. Og 
vi må sige, at han og alle hans kon-
takter har været seriøse, imødekom-
mende, venlige, gæstfrie og klar til 
at hjælpe os med alle de spørgsmål, 
vi har haft, og guide os i et land, 

Øverst: Udsigt fra mødeværelset med 
borgmesteren, i Isfahan over Imam-pladsen, 
Nash-e-Jajan Square.

Langtur i 3 MG’er 2. del
Af Palle Møldrup

MG Teams on Tour
I sidste VeteranTidende bragte 
vi første del af Palle Møldrups 
fortælling om hvad der må siges at 
være en noget udvidet søndagsud-
flugt: Danmark-Iran og retur på to 
en halv måned, ialt 13.000 km i tre 
gamle MG’er. (Et oversigtskort over 
ruten kan ses i VT 519 side 31).

I forbindelse med første del kunne 
man læse om vejen til Iran, og Palle 
bidrog desuden med et signalement 
af MGY.

Her følger resten af historien.

”MG Teams on Tour” er 3 par, 
alle pensionister: Lone og Jørgen 
Eggers-Krag i MGA, Lisbeth og 
Erling Astrup i MGB, Rikke Schultz 
og Palle Møldrup i MGY.
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Turplanlægning i Iran til Det Kaspiske Hav.

Iransk kvinde laver selfie ved MGB’eren.

Sammen med 65 iranske veteranbiler ved Det Kaspiske 
Hav

Far og søn fra Teheran blandt de 65 iranske 
veteranbiler

Rally Teheran to the Caspian Sea

som vi ikke tidligere har rejst i. Det 
har været overvældende. 

Vi mødtes med Ramin ved det Kas-
piske Hav. Vi ankom om eftermidda-
gen til Namak Abrud efter en nedkør-
sel fra den centraliranske højslette 
til kysten ved det Kaspiske Hav. Det 
passede med, at vi kom samtidig 
med 65 classic cars overvejende fra 
Teheran, som vi skulle være sam-
men med de næste par dage. 

65 classic cars ved  
Det Kaspiske Hav
Det var et smukt syn, at se både 
de fine europæiske og amerikanske 
biler rulle op mod hotellet i Namak 
Abrud og samtidig at se det smuk-
ke turkise og blå hav. Hav er måske 
så meget sagt, Det Kaspiske Hav er 
nemlig – når det skal være helt rig-
tigt – verdens største sø. 

Mange mærker havde gjort turen 
hertil. Biler som Chevrolet, Ply-
mouth, Cadillac, Ford, Mercedes, 
BMW, Folkevogn, Lancia, Jaguar, Ci-
troen, Maserati, Morris Mini og den 
iranske Hillmann. En del af disse 
mærker var i flere forskellige mo-
deller og de var især fra 60’erne og 
70’erne.

Det blev til mange snakke og man-
ge fotos. Ramin modtog os sammen 
med en journalist fra en større avis, 
der dækkede begivenheden og der 
var koordinatorer for de forskellige 
mærkeklubber og regionale afdelin-
ger samt den kvindelige koordinator 
af racing-afdelingen. Ja, rigtigt – de 
arrangerer løb, hvor det kun er kvin-
der, der er bag rattet. Alt var meget 
uformelt og meget, meget venligt.

Næste dag var der fælles køretur 
til en naturpark, med svævebane 
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varme velkomst, de havde også trykt 
vores danske køreplade med ”MG, 
The Marque of Friendship” med ind i 
en speciel stor poster med en sær-
lig velkomst til os.

Interessen fra løbsdeltagerne var 
stor. Vi var lidt specielle, både fordi 
vi var udlændinge, men jo især fordi 
vi var kørt fra Danmark til Iran. Det 
var en go’ historie. Så både avis og 
TV lavede interviews og Rikke kom 
i det nationale TV, hvor hun blev 
spurgt om, hvad vi syntes om Iran 
og om deltagelse i denne tur. 

Vestlig væremåde
Hvis man kan snakke om en vest-
lig væremåde, der er kendetegnet 
ved imødekommenhed, nysgerrig-
hed, åbenhed, præcision og hjælp-
somhed, så er vi kommet til et vest-
ligt land. Det er overvældende så 
interesseret iranerne er i os, hvor vi 
kommer fra, og hvad de kan gøre for 
os. Og ikke mindst alle Ramin’s kon-

takter har i den grad vist os denne 
imødekommende væremåde. Men 
måske er det forkert at snakke om 
vestlig væremåde, for hvordan er det 
egentlig vi i vesten snakker om og 
behandler folk fra fjerne lande?

Iran er et ældgammelt kulturland, 
der har født store digtere og viden-
skabsmænd. Når det kommer til 
stykket, så bygger vores kultur vide-
re på den ældgamle persiske kultur. 

til et bjerg, boder, og cafeteria. Her 
fik vi også snakket  med en del af 
løbs-deltagerne. Derfra kørte vi vide-
re til en restaurant, hvor ejeren hav-
de sponsoreret frokost. Her fik vi en 
god lang snak med Ramin om situ-
ationen i Iran og de svære betingel-
ser efter den omsiggribende boykot 
af landet.

Det var en helt speciel oplevelse at 
være med til. Og ikke nok med den 

Arrangørerne byder os velkommen med 
velkomstbanner.

Fra Det Kaspiske Hav og sydpå over de høje bjergkæder - flere toppe på over 5 kilometer.

Hov det med tørklæde - jamen, her er det 
kun Rikke med hovedtøj.
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Derfor er der mange træk her, som 
vi nemt kan identificere os med. 
Vi må håbe at kulturudvekslingen 
mellem os og dem ikke sander til i 
sanktioner. 

Iranerne er gode håndværkere og 
mange er højt uddannede. Det viser 
sig også blandt ejerne af de mange 
fine biler, som vi snakker med. 

Bilerne er alle kommet til landet el-
ler bygget i landet før revolutionen i 
1979. Og de er gennemgående i en 
meget fin stand.  

Dyt og fotos
Vores biler vækker stor opsigt over-
alt, hvor vi bevæger os hen. Men der 
er en bagside ved den store interes-
se. Det er de mange farlige situati-
oner, der opstår på landevejen, når 
iranerne kører forbi os – dytter og 
ta’r billeder med deres smartpho-
nes, vinker og løfter tommelfingeren 
i vejret. Man skulle tro at alle her 
har fået en smartphone i ”julega-
ve”, for det hører til sjældenheder-
ne, at der ikke fotograferes. Vi hil-
ser, så godt vi kan, tilbage på alle 
disse hilsner. Men mange skal lige 
sagtne farten eller køre ind foran el-
ler op på den ene side, mens andre 
lige er i gang med også at fotografe-
re fra den anden side. Puh-ha. Iran 
er i forvejen berygtet for en håbløs 
trafikkultur. Med 3 MG’er i streg på 
landevejen bliver det nogen gange 
helt håbløst. Hen på dagen kan man 
altså godt blive træt af at vinke, og 
ikke mindst træt af at koncentrere 
sig om ikke at ramme en medkøren-
de og desværre også nogle gange 
modkørende bil. 

Ruter og afstande
Derfor har vi valgt at køre mere og 
mere på de større veje og motorveje 
med god plads, så vi mindsker trafi-
krisikoen. Og så har vi valgt kun at 
køre om dagen, at holde pauser og 
ikke gerne køre mere end max. 300 
km på en dag. Og med et land med 
bjerge på over 4 kilometer og store, 
lange bjergkæder, er der ofte stor 
højdeforskel og en del høje bjerg-
pas, der skal klares både op og ned. 
Så bilernes gearkasser bliver brugt 

Thepause i det nordlige Iran.

flittigt. Og det ta’r tid, så vores gen-
nemsnitshastighed er ofte nede på 
ca. 50 km/t. 

Fra Det Kaspiske Hav i nord  
til Esfahan.
Bjergturen fra Det Kaspiske Hav i 
nord og sydpå blev kørt af en helt 
utrolig smuk bjergvej og afsluttet på 
en restaurant, der var bygget direkte 
ud til en brusende flod, hvor vi spi-
ste dejlig iransk mad med lam og 
ris.

For at komme lidt hurtigt sydpå valg-
te vi at overnatte på et lufthavnsho-
tel i det sydlige Teheran. Herfra kør-
te vi til Kashan og videre til Esfahan, 
der er Irans nr. 1 turistmål. Her blev 
vi modtaget af Ali, der var vores kon-
taktperson i Esfahan, og som vi alle-
rede havde mødt ved Det Kaspiske 
Hav. 

Isfahan i Iran
Vil man opleve en af Østens rigtig 
flotte byer er Isfahan i Iran et godt 
bud. Byen er venlig med boulevar-
der med platantræer og et centrum 
med den berømte Emam plads, eller 
Naqsh-e-Jahan Square som den hed-
der. Pladsen er 500 meter lang og 
150 meter bred – 7 gange så stor 
som Markuspladsen i Venedig.

Mod nord på pladsen ses den impo-
nerende portal ind til basaren. På 
pladsens tre andre sider findes Ali 
Qapu-paladset mod vest, Lotfollah 

Moskéen mod øst, og mod syd fin-
des Emam Moskéen, der stadig er 
aktiv som moské for byens indbyg-
gere.

Byen har 1,6 mio. indbyggere. Der 
er mange industrivirksomheder, og 
byen er kendt for sit traditionelle 
kunsthåndværk, der omfatter frem-
stilling af brokade, keramik, intar-
sia-arbejder og håndknyttede tæp-
per.

Midt i denne by skulle vi opleve at 
blive centrum for mange iraneres og 
turisters blikke på den store Emam 
plads. 

De 3 MG’er vakte stor opmærksomhed i Iran
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Bilerne på Imam-Pladsen Isfahan.

Isfahan, Iran.
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Kommunikation
I Iran kunne vi ikke bruge Facebook, 
men aftalte med vores iranske kon-
takt-personer at kommunikere over 
WhatsApp. De havde sørget for, at vi 
fik 3 iranske telefonkort – et til hvert 
team. Det var en kæmpe hjælp un-
dervejs, når vi skulle i kontakt med 
hinanden og omverdenen. 

Paradetur med classic cars  
på Emam pladsen
Ali var vores kontaktperson i Isfa-
han. Han hjalp os med alt.  Bl.a. 
arrangerede han en 5-dages tur for 
os i lejet bil med chauffør til Yadz 
og Shiraz. Da vi var tilbage fra den 
tur kom han og fortalte, at vi skul-
le være klar kl. 8 næste morgen, så 
ville vi blive bragt ud til vores biler, 
der var parkeret i hans garage under 
hans virksomhed. Vi skulle sammen 
med flere andre veteranbiler og de-
res ejere køre i kortege til den sto-
re Emam plads, hvor bilerne skulle 
holde et par timer, og hvor borgme-
steren ville komme.Det lød spæn-
dende. Vi blev hentet på hotellet af 
to taxaer og kom ud til Ali’s virksom-
hed og til vores store overraskelse 
havde han sørget for, at vores MG’er 
var nyvaskede. Der samlede sig ef-
terhånden 12 andre veteranbiler og 
i kortege kørte vi gennem byen til 
den smukke Emam plads og helt ind 
på pladsen med dens fine stenbro-
lægning, hvor vi parkerede bilerne 
foran den imponerende portal ind til 
bazaren.

Her hang vi ud, mens hundrevis af 
mennesker tog billeder og stille-
de spørgsmål om MG’erne, “The 
Marque of Friendship” og vores tur. 
Og bilerne blev forsynet med en fin 
trykt planche, de havde lavet om vo-
res tur til Iran, med et billede af en 
MGY.

Mens bilerne holdt parkeret i 1½ 
time fik vi rundvisning i museums-
galleriet, hvor der var den mest 
spektakulære udsigt over pladsen. 
Herefter blev vi inviteret ind i det 
officielle modtageværelse. Så kom 
borgmesteren og sagde pæne ord, 
og vi takkede for velkomsten og den-
ne flotte modtagelse og overrakte 
lidt medbragte MG regalier. 

Foruden os var der flere fra bystyret 
og pressen bl.a. fra det landsdæk-
kende TV. 

Journalisterne og fotograferne skulle 
have alle detaljer om vore tur og vo-
res oplevelser i Iran, og selvfølgelig 
ville de vide, hvad vi syntes om Iran 
og om at rejse i Iran. 

A-læk på gågaden
Tre bevæbnede politifolk passede 
på bilerne under denne seance. Der-
efter var der udkørsel af samme vej, 
som vi kom ind, og paradekørsel fra 
pladsen og hen til gågaden, hvor der 
helt ekstraordinært blev lukket op, 
så vi kunne køre hele vejen af gåga-
den ned til floden. Selvfølgelig lige 
netop på den tur sprang benzinslan-
gen på A’eren læk. Ali var straks på 
pletten, og sammen med et par an-
dre kørere, der var fikse på fingrene, 
blev der lavet en midlertidig repara-
tion, så vi efter ca. ½ time kunne 
køre videre.

Da turen var slut var Rikke fuldstæn-
dig færdig. Hun havde fået et mave-
onde, så da bilerne igen var parkeret 
i Ali’s garage, blev hun kørt hjem på 
hotellet, gik i seng og sov til næste 
morgen. Vi andre havde en hygge-
lig og afslappet eftermiddag og om 
aftenen var vi ude at spise på Ho-
tel Abbasi sammen med Ali og hans 
kone. 

Sidste dag i Isfahan
Men Ali havde også et program for 
os torsdag morgen, inden vi kørte 
ud af Isfahan. Så igen blev vi bedt 
om at være klar kl. 8, hvor vi blev 
hentet i taxaer og kørt hen til gara-
gen. Rikke var heldigvis nogenlunde 
frisk og fik også klemt lidt morgen-
mad ned, inden vi skulle afsted.

Da vi ankom til garagen, var der kun 
vagtmanden, og han vinkede os ind 
i butikken. Her sad en kvindelig jour-
nalist fra Teheran Daily News. Vi hav-
de hilst på hende allerede i Namak 
Abrood, hvor hun dækkede rally’et 
fra Teheran til Det Kaspiske Hav. Nu 
var hun fløjet fra Teheran til Isfahan, 
for at lave en dokumentar til deres 
web-TV om vores tur, vores mission 
og vores oplevelser i Iran. Især kred-

sede hun meget omkring betydning-
en af vores logo med “Marque of Fri-
endship”.

Vi fik en god snak med hende inden 
Ali kom, alt hvad vi sagde og gjorde 
blev optaget på film og med mikro-
fon. Så tog hun med på turen i Ali’s 
bil. Første stop var hos den lokale 
MG forhandler i Isfahan.

MG værksted i Isfahan
Hjemmefra havde vi troet, at vi over-
vejende skulle møde MG-folk i Iran 
i deres forhandlernetværk. Men un-
dervejs blev vi mere og mere i tvivl 
om dette netværks eksistens. Vi 
havde set et par enkelte MG’er på 
turen, det var det hele. Vi havde 
hørt, der skulle ligge en MG sam-
lefabrik i Tabriz, men noget konkret 
om den var der ikke kommet frem.

Nu stod vi så hos hovedforhandleren 
i Isfahan. Han har importeret biler til 
Iran de sidste 45 år. Han startede 
med et General Motors hoved-agen-
tur. Siden blev han KIA forhandler. 
For 8 år siden fik han også MG i sin 
stald. I 2011 var han i Kina, invite-
ret af MG fabrikken, og han viste en 
række billeder derovrefra. Han hav-
de også et par plancher med bille-
der af alle de MG’er, der er produce-
ret gennem tiderne.

Han understregede meget, at de la-
ver service på alle typer af MG. Og 
for at understrege rigtigheden af det-
te udsagn, blev Jørgen og Lones A’er 
kørt ind over graven, benzinpumpen 
bliv afmonteret og den blev forsynet 
med nye benzinslanger.

Den kvindelige journalist fulgte med 
og registrerede alt hvad der foregik.

I forhandlerens butiksvindue med 
nye biler stod en enlig KIA. Han for-
talte, at de er hårdt ramt af sankti-
onerne. Især på grund af at kursen 
på de Iranske realer svinger op og 
ned fra dag til dag. Og iranernes hu-
mør og købelyst svinger i takt med 
kurserne. Økonomisk usikkerhed er 
en svøbe, der hænger over landet, 
og kurslisterne synes at være de 
mest læste – og måske de mest ob-
jektive nyheder – som den menige 
Iraner beskæftiger sig med. Så lige 
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høj og hvor flere andre var inde og 
låne værktøj til reparationer af andre 
biler eller motorcykler. 

Den måde at arbejde på kender vi 
ikke så meget fra Danmark, men det 
gælder mange af de steder, vi har 
set I Iran, at der er et helt miljø med 
mange, der er mere eller mindre løst 
tilknyttede til værkstedet, og som jo 
lærer af de opgaver, der er i gang.

Fra Isfahan gjorde vi i en 5-dages tur 
i minibus til Yatz, Shiraz og de gamle 
kongebyer Persepolis og Pasargade 
fra ca.  år 500 f.v.t. MG’erne træng-
te til en pause og vi havde jo lige så 
langt hjem igen inden vi nåede Dan-
mark. 

 

Hjemturen
På hjemturen kørte vi nordpå i Tyrki-
et op til Sortehavet. Vi fulgte kysten 

nu satsede han hele butikken på at 
levere service til de biler, der allere-
de kører på vejene. Der mangler re-
servedele, som de ikke kan få fat i 
på grund af sanktionerne, og så må 
de gå kreativt til værks og finde al-
ternative løsninger. Han fortalte, at 
han gennem årene har solgt 1000 
MG’er i Isfahan, og at der i alt i Iran 
kører 5000 nyere MG’er. Der er også 
enkelte ældre modeller hos samle-
re rundt om i landet. Han mener, at 
projektet med en samlefabrik i Ta-
briz blev opgivet for et år siden. 

Reparation af Y’eren i Isfahan
Vi havde haft den udfordring med 
Y’eren, at den lækkede vand på det 
meste af turen. Det var blevet lavet 
med nødtørftige reparationer, men 
inden vi nåede Isfahan var det ty-
deligt at to af boltene, der holder 
vandpumpen, var utætte. Derfor ar-
rangerede Ali, at vi en af dagene af-
monterede vandpumpen hos hans 
mekaniker, lavede nye gevind og 
monterede nye bolte foruden olie-
skift, smøring og rensning af karbu-
rator. 

Det blev en hyggelig dag på et én-
mands-værksted hvor aktiviteten var 

Besøg hos MG forhandleren i Isfahan

hele vejen fra Trabzon over Unye, Si-
nop, Inebolu til Amasra ca. 700 km 
smuk kyststrækning på smal asfalt-
vej, der går op over bjergkamme og 
ned ved flodudmundinger med små 
landsbyer, frodig grøn vegetation og 
det dybblå Sortehav på højre side. 
Naturmæssigt umådeligt smukt. Kul-
turmæssigt levn fra de gamle græ-
ske bystater fra mere end 2000 år 
siden.

Vi sluttede med nogle dage i Istan-
bul, der jo er imponerende i sin stør-
relse, sin beliggenhed og på sine 
levn fra romere som hovedstad i det 
Østromerske rige og levn fra osman-
nere fra år 1451 og frem til 1921.

Mætte af oplevelser kom vi hjem 
midt i november lige tidsnok til, at vi 
ikke behøvede vinterdæk på bilerne. 
Omkring 13.000 km blev det til på 2 
½ måned. 
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Billedet herover ser ud til at være ta-
get i en lufthavn, men hvor og hvor-
når? Og så er der jo bilerne: En lille 
bil og en lillebil, der er en hel del 
større end den lille bil. Og så er der 
en iskiosk, hvor man kan købe sig 
dét, der dengang hed en iskage. Et 
muligt hint: Der står “Karlsen IS” på 
kioskens skilt. Men det er selvfølge-
lig især bilerne det handler om...

De andre billeder er en del ældre – 
det kan afsløres, at vi befinder os på 
en stor bilfabrik! Kyndige udi ægte 
veteranbiler vil formentlig have nemt 
ved at nå frem til bilmærket (?), men 
det ville være interessant, hvis det 
også kan lade sig gøre at få årstal-
let slået fast – så vil eders ydmyge 
redaktør kvittere med flere billeder i 
et kommende VeteranTidende!

Fra arkivet
Svar til: vt@veteranbilklub.dk
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For en gangs skyld var der så godt 
som ingen svar fra læserne, men jeg 
håber I har nydt billederne alligevel!

Billedet af den store Gevaliavogn 
scannede jeg hos Christer Hermans-
son, som har været Volvo-forhandler 
i Karlshamn i Blekinge. Det var i for-
bindelse med vores jagt på tidligere 
ejere af den Volvo ÖV4, der i 2017 
blev købt til Sommers Bilmuseum 
(og som siden har vist sig at være 
verdens ældste Volvo). Motorkom-
paniet i Blekinge, som firmaet hed, 
solgte mange Volvo-lastbiler, og det 
er ikke umuligt at de har haft noget 
med kaffebilen at gøre – men i hvert 
fald har den været på besøg i Karls-
hamn.

Jeg kender en Tekno-bil når jeg ser 
én, men er langtfra kyndig når det 
gælder Volvo-lastbiler. Men det har 
vi heldigvis én der er. Det er Richard 
Walter, som også er kustode på 
Sommers museum, og som jeg la-
vede ÖV4-undersøgelserne sammen 
med. Takket være Richard skal jeg 
nu omsider komme til sagen.

Svar på billederne  
i VT 519

Den store kaffebil

Den lille kaffebil

Bilen er en Volvo L395 Titan Turbo.  
Modellen fremkom i 1951, men Ge-
valia-bilen har tandem-bagaksel, hvil-
ket først kunne fås i 1956, hvor der 
også kom trykluftbremser. Turbo blev 
tilbudt fra 1954. Volvo Titan er en 
sand klassiker blandt lastbiler – mo-
del L395 blev i 1959 videreudviklet 
til L495 og i 1965 skiftede den navn 
til N88. Den var i produktion helt 
frem til 1973, næsten uden ændrin-
ger i udseendet.

Richard kunne også fortælle, at den 
lange trailer er bygget på Skenin-
geverket – som mest af alt bygge-
de buskarrosserier, men altså også 
specialvogne som kaffebilen, med 
det afrundede førerhus. Jeg søg-
te videre på nettet, og fandt denne 
annonce, der bl.a. fortæller at det 
drejer sig om en selvbærende kon-

Jeg kan ikke udelukke at billedet tid-
ligere har været brugt i Bilhistorisk 
Tidsskrift – jeg har det nemlig fra 
Ole Emil Riisager, der havde en stor 
svaghed for den slags reklamebiler. 
For Anders Clausager var billedet ab-
solut ikke ukendt – det har nemlig 
været brugt i mange engelske Mor-
ris-publikationer. 

Bilen er en Morris 8, årgang 34-
37 og formentlig lavet på et per-
sonsvognschassis – ikke et vare-
vognschassis.

Og nu er det vist kaffetid her på re-
daktionen!

struktion, hvilket nok har været ret 
usædvanligt. 

Meget mere kan ses på denne hjem-
meside: 
http://turistbussn200.se/historik/
skänningeverken/företaget%20ske-
ningeverken.html

Her kan man også læse om (og se 
et billede af) en søsterbil, bygget på 
en Volvo Viking. 

-jmn.

‘It is just your word against OURS?’
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Invitationer

Invitation til DVK 
 

I anledning af klubbens 65års fødselsdag, 
 

Året Emil, 
Lørdag d. 2. november 2019 

 
Klubbens fødselsdag skal fejres, så derfor slår vi dørene op og byder 

velkommen på hovedkontoret i Nærum. 
 
Kom og vær med til at fejre klubben.  
Biblioteket vil være åbent, og her kan du se den fantastiske samling vi er i besiddelse af, eller du kan nyde 
den nye særudstilling i Ole Sommers Automobile Museum, der åbner den 27. oktober 2019 ”MINI” - Den 
du havde… - den du drømte om! 
  
Få lidt hyggeligt samvær, lidt godt at spise og drikke med medlemmerne fra den anden side af broen, og 
være med til overrækkelsen af Årets Emil for 16. gang. 
 
Som altid vil der være busafgang fra vest. Der serveres kaffe, i bussen på vej over, og der kan købes øl og 
vand i bussen på turen. 
 
Vi bruger dagen til endnu en gang at samle øst og vest, og møde vennerne fra begge sider af broen. 
Arrangementet koster kr. 130,- pr person. 
 
Tilmelding nødvendig og kun til Mette Glidov på kontoret, tlf. 4556 5610 eller på mail 
kontor@veteranbilklub.dk, både hvis du skal med bussen, eller kommer selv.  
 
Hurtig tilmelding til buskørsel tilrådes, da der kun er 55 siddepladser. 
 

Dørene åbnes kl. 11 – Frokost kl. 12.30 – Kaffe kl. 15 og overrækkelse af Årets Emil. 
 

Påstigningssted Tid Sted  
1 07:30 Hotel Scandic  Bramdrupdam – P-pladsen – afkørsel 63 
2 08:00 Lillebæltsbroen Middelfart – P-pladsen – afkørsel 58 
3 08:30 Blommenslyst P-pladsen afkørsel 53 (morgenkaffe til kl. 09:00) 
4 09:30 Nyborg P-pladsen – afkørsel 44 
5 10:00 Slagelse P-pladsen – afkørsel 39 

 
 

Dørene til Dansk Veteranbil Klub og Sommers Museum åbnes kl. 11:00 
 

Bussen, kører tilbage mod Jylland igen, kl. 16.00 
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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

Veteranbanen i samarbejde med Restaurant Vrads Station afholder igen i år 

VETERANTRÆF 
Søndag d. 13. oktober 2019 

 

”De 4 Trekanter” 
 

Vi røber senere hvad ”De 4 Trekanter” er. 
 

På veteranbanen sætter vi så mange af vore enheder i drift som muligt, 
og vi holder åbent hus på værkstedet og i vognhallen.  
 
Vi indbyder alle typer af motordrevne transportmidler og arbejdsmaski-
ner, der er bygget før 1984, til at deltage i træffet. Personbiler, - Rutebi-
ler, - Lastbiler, - Motorcykler, - Scootere, - Knallerter, - Traktorer, - Land-
brugsmaskiner, - Entreprenørmaskiner osv. 
Træffet på arealerne ved Vrads Station afholdes og i Bryrup midtby. Der 
vil være mulighed for at man kan køre med Veterantoget mellem de to 
lokationer. Man kan selvfølgelig også køre ad småvejene mellem Bry-
rup og Vrads. 
Af hensyn til disponeringen af plads på parkeringsområderne bedes 
Veterankøretøjer/Maskiner tilmelde sig senest 1.oktober med angivel-
se af type og alder til finnjoh@post2.tele.dk  
Vi bekræfter tilmelding og giver nærmere oplysninger om praktiske for-
hold efter tilmeldingsfristens udløb. 
Følg med på vores hjemmeside for de seneste oplysninger og giv meget 
gerne denne information videre til andre du tror, kan have interesse i 
at deltage.            
 
www.veteranbanen.dk 

Nærum Hovedgade 3, 2850 Nærum.  
Tlf.: 4556 5600 (i kontortiden).

Åbningstid: Søndage 14.00-17.00. 
Ved særudstillinger tillige onsdage 18.00-21.00. 

Entré: Kr. 80,00,- pr. person – børn op til 18 år er gratis ifølge 
med voksen.
Museet betjenes i åbningstiden af Motorhistoriske 
Formidlere.

Grupper bedes kontakte kontoret pr. telefon eller e-mail.
Kontortid: Tirsdag og torsdag 9-16, Fredag 9-13.
E-mail: kontor@sommersautomobilemuseum.dk
Hjemmeside: www.sommersautomobilemuseum.dk

Ny særudstilling
27. oktober 2019 – 15. marts 2020

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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• 

• 

• 

• 

• 

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
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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!

TRÆKAROSSERIER
Renovering af bestående eller opbygning af nyt

Kaleschebøjler og andre karosseridele i træ 
fremstilles på bestilling

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

www.veteran-ford-t.dk

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

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

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

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

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

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

 
Rustreparation af veteranbiler 

Pladedele fremstilles 
www.veteransmeden.dk

bo@kjer.net 
ved Bo Kjer 
40458882 

Ballerupvej 91 3500 Værløse 
 

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



VeteranTidende · oktober 2019 59

Køb & salg

Hardtop sælges - Triumph Spitfire 
Mark 3. Original Triumph ståltop fra 
1968. Kræver lidt kosmetisk arbejde 
plus lakering, men er komplet.  
Nyt tagstof og nye gummipakninger 
medfølger. Pris kr. 500. 

Paul Birkinshaw 
e-mail: birkinshawdk@gmail.com

Hardtop sælges - Citroën 2CV6. I 
god stand og klar til montering på bi-
len. Pris kr. 750. 

Paul Birkinshaw 
e-mail: birkinshawdk@gmail.com

Opel ruder til salg. Komplet kasse 
fra General Motors International A/S. 
Opel årgang 1961 Combi C-70944. 
Priside kr. 400.

Pia Borrit, tlf. 20418492
e-mail: pia@borrit.dk 

1 stk. sikkerhedsbur til Renault 5.

Steen Mikkelsen, tlf. 62621827 / 
20295862 
e-mail: annelisemikkelsen@mail.dk

Opel reservedele 1950-1995 fra op-
hørt forhandler siden 1927. Uhyg-
geligt mange dele - kataloger - mi-
crofilm-fremviser - forruder - kølere 
- blikdele - sliddele mv.  
Mange brugte dele, bl.a. chromde-
le, kofangere, pyntelister, motorer og 
gearkasser m.m. – for meget til at 
opremse her. Der er plads til en fed 
fortjeneste ved stumpemarked salg i 
mange år fremover.  
Lad os tale om delene og prisen.

Hans Peter Nielsen, tlf. 40148037

Opel Rekord C 17 med 19s motor, år 
1970. Bilen er i rustfri stand og vel-
holdt. Skal synes om 3 år.  
Kr. 48.500.

Tommy Jørgensen, tlf. 25707503

Willys 8 årgang 1931. Skal restaure-
res. Har sidst kørt 1962 i Roskilde. 
Pris kr. 20.000.

Per Baggesgaard, tlf. 40268497
e-mail: perbaggesgaard@hotmail.com

Riley Patfinder 1956. 4-dørs sedan 
model. Total restaureret bil hvor der 
ikke er sprunget noget over. Eneste 
kørende i DK. Oprindelig direktions-
vogn for Dunlop Rubber i DK. Fuld hi-
storie med fotos fra restaurering. Der 
følger lidt reservedele med bilen.  
Pris kr. 115.000.

Ole Nielsen, tlf. 21784475
mail: smeden@smeden-i-undlose.dk

Vinteropbevaring. 5 km vest for Hil-
lerød.

Arne Sørensen, tlf. 20997214

Norton 16H reservedele købes.
Til genopbygning af Norton 16H år-
gang 1937 søges reservedele/donor-
maskine.
Alle originale Norton 16H reservedele 
fra perioden 1936-39 har interesse.
Hvis du har en hel, halv eller adskilt 
Norton 16H stående i garagen, el-
ler måske ved du hvor der står en og 
samler støv, så har det også min in-
teresse.

Kasper Lundtoft Bentsen
Mobil: 20425494.
Mail: kasperbentsen@gmail.com  

Ford Mustang 1996. Rød Cabriolet 
V8 i fin stand, synet april 2019 sæl-
ges for kr. 95.000.

Niels Frølich Nilsson, tlf. 20407240
e-mail:  niels@limousinen.dk

Biler 
sælges

Dele til biler
sælges

Dele til motorcykler
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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Prøv at se på billeder af gamle biler – Alle er taget forfra (næsten).
Vi vil her på bagsiden i de næste numre gerne vise nogle spændende biler fotograferet bagfra, og den 
historie, der ofte kan udledes af nogle bogstaver, tal, et mærke eller andet, der er karakteristisk for 
netop denne særlige model. 
Send os gerne et foto af din bils bagende, og fortæl hvad der er specielt ved den – vi glæder os til 
nogle gode små historier, og vi kan vel alle lære lidt mere om specielle modellers betegnelser og 
særkende.
Send til: VT@veteranbilklub.dk eller Heldgaard8700@gmail.com  /Jens Heldgaard
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Bagklappen
Triumph Spitfire 4 Mk II 1965

Den 9. oktober har jeg ejet nummerpladerne til denne bil i 54 år – her er historien:

Foråret 1965 kommer jeg gennem Hillerød, og hvad ser jeg stående i et udstillings-
vindue: en hvid Spitfire MK II. Jeg tror det er en brugt bil, da denne bilforhandler ikke 
har forhandling af Triumph, så jeg går ind for at forhøre mig om den. Men får at vide 
at de lige har fået forhandling, og denne bil er altså helt ny! Og koster ca 25.000 kr.

Det har jeg ikke råd til, da jeg også kører motorløb, men jeg aftaler med sælger at 
han kan ringe til mig, hvis han skulle få en brugt Spitfire til salg. Han ringer så i ok-
tober måned: nu er der en brugt MKII. Jeg kører til Hillerød, og sjovt nok er det den 
samme bil, jeg så i april. Den har kørt i Hillerød i 5 måneder – 10.000 km – og nu 
var den til salg for 22.500 kr. 

Selvom det stadig var mange penge, købte jeg den alligevel – det var jo en dren-
gedrøm! Så den 9. oktober har jeg haft den i 54 år. Jeg har jo altid haft en bil mere, 
så den har sjældent været ude om vinteren. 

Angående Spitfire: Den første model, der kom i 1962, hed blot ”Spitfire 4” – ikke 
MKI, som mange tror.  I 1964 kom så ”Spitfire 4 MK II” og i 1966 MK III osv. 

Ove Larsen, Helsinge


