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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
Margit Munk, tlf: 9215 6901
maarum@veteranbilklub.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 – Låsby
Skandiavej 11, 8670 Låsby.
Anita og Per Madsen, tlf: 2888 6819
laasby@veteranbilklub.dk

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

Nordic Prewar Riley Register 
Svend Algren, tlf: 4920 3921 
algren@sikkim.dk 
Karsten Wikkelsø, tlf: 2527 6607 
karsten.wikkelso@gmail.com

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  
chevrolet1930@gmail.com

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 
Per Groth. Tlf: 2765 4765 
per@groth.dk

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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Stof og deadline:

Fra redaktionen
Sådan rent køremæssigt ligger man jo noget i dvale, 
henvist til den daglige halvkedelige forbrugsbil, men hel-
digvis lysner det forude! Det skal blive godt at se de rig-
tige biler igen, når sæsonen snart begynder. Vi har også 
et par biler på listen, der både skal prøves og skrives 
om her i 2020.

I dette blad har vi lidt om en meget speciel bil, især 
mht. indretningen. Det blev lige akkurat nået inden bi-
len skulle i hi. Nu bliver det spændende at se hvad 
2020 byder på – og har du idéer eller ønsker til biler vi 
skal fortælle om, så skriv endelig til redaktionen, gerne 
på vt@veteranbilklub.dk.

Vi ønsker god fornøjelse med dette VT, som igen hand-
ler om nogle meget forskellige biler!

Fra kontoret
Kontingentopkrævningerne for 2020 er forlængst sendt 
ud. Har du fået betalt? Ellers er det en god idé at få det 
gjort hurtigt, så du også modtager det næste nummer 
af VeteranTidende!

Efter deadline
Særudstillingen om Mini på Sommers bilmuseum fort-
sætter frem til 15. marts. Onsdag den 12. februar er 
der en særlig aktivitet – her kommer Michael Elsberg og 
fortæller om de tidlige Mini’er fra 1959 og de første år.

-jmn.
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Januar
Torsdag 30. Morrismøde hos Willibald Farbmacher.  
Kl. 18:00. Hjortevænget 613, 2980 Kokkedal.
Tilmelding senest 27. januar.: tlf.  23339957 eller 
e-mail: willibald@mail.dk.

Februar
Torsdag 27. Morrismøde hos Lennart Poggenborg.  
Kl. 19:00. Granvej 5 Sørup, 3480 Fredensborg
Tilmelding senest 24. februar: Tlf. 48484101 eller 
e-mail: poggefar@email.dk.

Marts
Lørdag 14. DVK Generalforsamling i Holbæk. Nærmere 
Se indkaldelse her i bladet. 

Lørdag 21. Kl. 15.00. Generalforsamling i Dansk 
Datsun Klub. Holtbakken 3, 7000 Fredericia. 

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

Torsdag 26. Morrismøde hos Steen Haselmann.  
Kl. 19:00. Byengen 234 B, 2980 Kokkedal.
Tilmelding senest 23. marts: tlf. 20325256 eller e-mail: 
haselmann@live.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.

April
Lørdag 18. Aars Stumpemarked.
www.aars-stumpemarked.dk
Info: Solvej Tang-Petersen, tlf. 40886464 - e-mail: stp@
bilmesse-brugtmarked.dk

Tirsdag 21. Bustur til Egeskov. Tilmelding senest 
14/4-2020 til Mette Glidov, tlf. 45565612  
- e-mail: kontor@veteranbilklub.dk
Forudbetaling kr. 160,- til: Konto Reg.nr. 5326-0245257
Invitation her i bladet.

Torsdag 30. Morrismøde hos Ole Nordlund.  
Kl. 19:00. Møllebovej 13, 2640 Hedehusene.
Tilmelding senest 27. april: Tlf. 40306670 
eller e-mail: jonordlund@mail.dk 

Maj
Lørdag 2. Veteranbilparade til Bakken. Kl. 12:30 fra 
Nærum Hovedgade 3, 2850 Nærum.
Tilmelding: kontor@veteranbilklub.dk.  
Invitation i VT 523.

Lørdag 9. Odsherredsløbet. Start  kl. 09:00 ved 
Administrationscentret (Rådhuset), Nyvej 22, 4573 
Højby. Program og tilmeldelsesskema, se DVKs 
hjemmeside www.veteranbilklub.dk under kalender.
Invitation her i bladet.

Aktivitetskalender

Møder, løb og arrangementer

Søndag 17. Rally Monte Karlebo Historic. Invitation 
følger senere. Info: Ole Poulsen 
 - e-mail: akatrafik@poulsen.mail.dk 

Lørdag 23.Forårs-veterantræf på Sporvejsmuseet.
Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm.
Tilmelding: Søren Palsbo, tlf. 60836234 - e-mail: 
presse360@gmail.com. Invitation i VT 523.

Lørdag 30. Nivåløbet. Kl. 9.00 Nivå Center. 
Tilmelding fra 1/1 2020 kl. 00.01: willibald@mail.dk

Maj-juni
Lørdag 30. - søndag 1. TimeWinder. Nostalgi - til lands, 
til vands og i luften. Tilmelding og info: Michael 
Deichmann, e-mail: mde@timewinder.dk 
Invitation i VT 523.

Juni
Lørdag 6. Stumpemarked. Jysk Automobilmuseum, 
Skovvejen 13B, 8883 Gjern. 
Info: Hanne Lovring, tlf. 86875050.  
www.jyskautomobilmuseum.dk

Fredag 12. - lørdag 13. Englændertræf i Løgumkloster. 
Tilmelding senest 28/05 via www.englaendertraef.dk 
eller til Anton Schulz, telefon 2999 3789 eller  
Ena Pedersen, telefon 2277 7439  
eller på e-mail: ena@klostervine.dk 
Invitation her i bladet.

Lørdag 27. Sydhavsrally Historic 2020. Start i Maribo 
og slut på Marielyst. Invitation følger senere.
Info: Ole Poulsen - e-mail: akatrafik@poulsen.mail.dk

Juli
Lørdag 25. Biler der fulgtes med sporvognene. 
Tilmelding: Søren Palsbo, tlf. 60836234 - e-mail: 
presse360@gmail.com. Invitation her i bladet.

August
Søndag 23. Classic Car og veterantræf med 
herregårdskoncert.Hjemmeværnsdistrikt Syd- og 
Sønderjylland, Søgårds Hovvej 1, 6200 Aabenraa. 
Info: Siegfried Riege - e.mail: riege72@gmail.com 
Invitation og program her i bladet.

September 
Lørdag 5. Veteranlastbiltræf. Jysk Automobilmuseum, 
Skovvejen 13B, 8883 Gjern. 
Info: Hanne Lovring, tlf. 86875050 
www.jyskautomobilmuseum.dk.

Søndag 6. Fjordløbet 2020. Køres fra Græstedgård i 
Ølstykke - første start kl. 10:00. 
Tilmelding: Per Frederiksen, tlf. 2137 5028 eller via 
www.vbmc.dk 
Invitation VT 526.

Torsdag 24. Morrismøde hos Kirsten Vang. Kl. 19:00. 
Slotsgade 21, 3480 Fredensborg. 
Tilmelding senest 21. september: tlf. 41292757 eller 
e-mail: kirsten.vang@mail.dk
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Aktivitetskalender

Lørdag 26. Aars Stumpemarked.  
Hjemmeside: www.aars-stumpemarked.dk 
Info: Solvej Tang-Petersen, 
tlf. 40886464 - e-mail: stp@bilmesse-brugtmarked.dk

Oktober 
Lørdag 17. - søndag 18. Bilmesse & Brugtmarked i 
Fredericia. www.bilmesse-brugtmarked.dk 
Info: Solvej Tang-Petersen, 
tlf. 40886464 - e-mail: stp@bilmesse-brugtmarked.dk

Møder, løb og arrangementer

Arrangementer som afholdes af DVK-mødestederne findes på de følgende sider. Kig også i kalenderen på klubbens hjemmesi-
de, da ændringer kan forekomme. Her finder du også en samlet og opdateret liste med samtlige arrangementer.

UDLAND
Maj 
Lørdag 16. - fredag 22. Polske klenodier: Krakow & 
Zakopane. Tilmelding hurtigst muligt og senest 1/2 til
Arno Werner, tlf.: 23663019,  
e-mail: arnohwerner@gmail.com
Invitation her i bladet.

September 
Torsdag 10 - mandag 14. Goodwood.  
Info: Dorte Stadil, tlf. 4015 8008  
e-mail: dorte@stadil.net

Hver uge

14/4-13/10 Hver tirsdag kl. 18.00 Spark Dæk på Gilleleje Havn. Græsted Veterantræf.

21/4-22/9 Hveranden tirsdag Egeristræf. Ejstrupvej 7A, 6920 Videbæk. Følg med på www.veteranvest.dk 
  Info: Kristian Nørgaard Gravesen, tlf: 27810131 - e-mail: nsunuser@gmail.com

8/4-27/9 Hver onsdag kl. 17.00 Sparkdæk-aftener. Markedspladsen, 6240 Løgumkloster.
  Bent Jessen, tlf. 51892758 - e-mail: englaender@outlook.dk

Tilbagevendende aktiviteter i køresæsonen 2020

“Det bliver rigtig godt, når de nye 5.75-19 dukker op fra Dunlop...!”
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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. 

Februar d. 6. Mødeaften med mid-
dag. Temaaften: De glemte bilers 
ABC samt foredrag ved Forfatter 
Martin Lund.

Marts d. 5. Klubmøde. De glemte 
bilers ABC samt Mini-historier af en 
kendt!

April d. 2. De glemte bilers ABC, 
samt en livshistorie af en dansk 
korsridder.

Maj d. 7. Klubmøde.

Juni d. 4. Klubmøde.

Kim Polte, tlf. 26134229

kimpolte@hotmail.com

Café- og teknikaftener er foreløbig 
stoppet.

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.

Februar d. 12. Klubmøde. Foredrag: 
Fra Nordsjælland til Nordkap på 
Puch Maxi med Hans-Peter Nielsen.

Marts d. 11. Klubmøde. Tjernobyl: 
Hvor går det i dag? Julie Nygård for-
tæller om studietur med kamera bag 
afspærringer.

April d. 8. Klubmøde. Foredrag: Ge-
niet fra Nellerød med Lennart We-
ber:  Vi får besøg af forfatter Len-
nart Weber, der netop har udgivet en 
bog om snedker Jens Poul Ander-
sen, der blev kaldt ’Geniet fra Nelle-
rød’ og ’Danmarks svar på Edison’. 
Jens Poul Andersen var en fanta-
stisk dygtig håndværker, og han byg-
gede kameraer, filmoptagere, møb-
ler, violiner, cykler og han udviklede 
en mejetærsker. I forbindelse med 
bogen er der dukket et hav af hidtil 
ukendte fotografier op og der er fun-
det dokumentation for nogle af hans 
store opfindelser. ’Nellerødmanden’ 
som han også blev kaldt, arbejdede 
i 50 år tæt sammen med kongelig 
hoffotograf Peter Elfelt, og han byg-
gede kameraer, der blev brugt over 
hele verden.

Maj d. 13. Klubmøde. Bagagerums-
marked på p-pladsen.

Juni d. 10. Klubmøde. Kom i gam-
mel bil/mc.

Margit Munck, tlf. 92156901
maarum@veteranbilklub.dk
www.dvk-maarum.dk

3. tirsdag i måneden klubmøde  
kl. 19.00.
Haslevvej 174, Mulstrup, 4100 
Ringsted.  

Det skal stadig understreges, at den 
hurtigste og nemmeste måde, at 
holde sig ajour med eventuelle 
programoplysninger og ændringer 
på, er ved at tjekke hjemmesiden 
eller at ringe til mig.

Februar d. 18. Klubmøde.

Marts d. 17. Klubmøde. Her skal vi 
besøge Dansk Auto Logik a/s, 
Balstrupvej 91, 4100 Ringsted. Vi 
mødes udenfor Kl. 19.00 - derefter 
bliver vi vist rundt i virksomheden og 
hører om firmaet historie. Vi slutter 
aftenen med kaffe og kage, som 
virksomheden er vært for.

April d. 21. Klubmøde. Besøg hos 
Lysen Biler a/s, Nørrevej 1, 4180 
Sorø. Vi mødes Kl. 19.00 - derefter 
bliver vi vist rundt i virksomheden og 
forevist de forskellige bilmærker 
som de forhandler/reparerer. Vi 
slutter aftenen med kaffe og kage 
som firmaet er vært for.  

Maj d. 19. Klubmøde.

Juni d. 16. Klubmøde.

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

Midtsjælland 
Mulstrup
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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. 

Alle ønskes et godt og lykkebringen-
de nytår og tak for det gamle, samti-
dig en tak for alle jule- og nytårshils-
ner, som er kommet fra jer.

Februar d. 4. Klubmøde. Garagemø-
de. Vi mødes ved klubhuset i Løve 
kl. 18.30 og kører samlet derfra ud 
til adressen, hvor det skal foregå. 
Det kommer til at handle om tohju-
lede køretøjer og lidt på fire hjul (ve-
terankøretøjer). Klubhuset i Løve er 
lukket denne aften.

Februar d. 11. Klubmøde.

Februar d. 18. Klubmøde.

Februar d. 25. Klubmøde.

Marts d. 3. Klubmøde.

Marts d. 17.  Klubmøde. 

Marts d. 24. Klubmøde. 

Marts d. 31. Klubmøde. 

Maj d. 16. 10 års jubilæumsfest. 
Den 15. maj 2020 er det 10 år si-
den DVK købte Mødested Løve. I 
den forbindelse afholder vi en Jubi-
læumsfest, hvor vi fejrer dette fanta-
stiske mødested som tirsdag efter 
tirsdag har kunnet trække medlem-
mer til. Der vil komme mere, når den 
store “styregruppe” har bestemt sig 
for hvad der skal ske denne dag.

Kurt Plith, tlf. 2029 6605
postmaster@plith.dk                                                                          

PS! .... til jeres yderligere orientering, 
kan jeg oplyse. at hjemmesiden www.
dvk-loeve.dk er nedlagt, så brug frem-
over dvks hjemmeside www.veteran-
bilklub.dk – se under mødesteder.

Nordvestsjælland 
Holbæk

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

Februar d. 19. Klubmøde.

Marts d. 18. Klubmøde.

April d. 15. Klubmøde.

Maj d. 20. Klubmøde.

Juni d. 17. 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 til-
bud.

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

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

Østsjælland 
Klippinge

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

Februar d. 25. Klubmøde. Værktøj- 
og teknikmøde, hvor Bøje vil tegne 
og fortælle og evt. give fiduser om 
alt dét vi veteranbilnørder kan bruge!

Marts d. 24. Klubmøde.

April d. 28. Klubmøde.

Maj d. 26. Klubmøde.

Juni d. 23. Klubmøde.

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

Kai Wredstrøm, tlf. 53252888. 
angliakai@dukamail.dk

Sydsjælland 
Næstved

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

Februar d. 5. Klubmøde. Tidligere 
bilinspektør Poul Erik Christensen 
kommer og fortæller historier og 
anekdoter fra tiden hos Bilinspekti-
onen. 

Marts d. 4. Klubmøde.

April d. 1. Klubmøde. 

Maj d. 6. Klubmøde. 

Juni d. 3. Klubmøde.

Per Christiansen, 40591204
Enghavevej10@yahoo.dk

Bo Frederiksen, tlf. 55990235

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.

Februar d. 11. Cafe- og biblioteksaf-
ten.

Februar d. 25. Foredrag v/Finn An-
dersen om at være ansat i Ringe 
Statsfængsel i 36 år.

Marts d. 10. Cafe- og biblioteksaf-
ten.

Marts d. 31. Klubaften.

April d. 14. Cafe- og Biblioteksaften.

Fyn
Nr. Broby
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Sønderjylland
Aabenraa

2. torsdag i måneden klubmøde kl. 
19.00. 
Skolevænget 12, 6200 Aabenraa.

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

Februar d. 13. Kl. 19:00 - Klub-
møde. Hjertestarterkursus. Der 
kommer en instruktør fra Hjerte-
foreningen og underviser i brug af 
hjertestarter. Hjerteforeningen har 
bedt om en liste over deltagere, så 
jeg tager en liste med til nytårskur, 
så I kan skrive jer på, og I kan selv-
følgelig også bare maile/ringe til os

Marts d. 12. Kl. 19:00 - Klubmøde. 
Claus Neble kommer og fortæller 
sin historie: “Ham jeg kender bedst” 
et potpourri over mit liv. Claus er 
også veteranmand og tidligere be-
styrelsesmedlem i DVK, så det bliver 
helt sikkert en spændende aften.

April d. 16. Kl. 19:00. Klubmøde. 
Bemærk ændret dato! Pilot Henrik 
Warming kommer på besøg i klubhu-
set og fortæller om sit arbejde som 
pilot for en lægehelikopter.

Maj d. 14. Klubmøde. Kl. 18.00. Be-
søg hos Erik Svendsen, Over Jerstal-
vej 231, Rangstrup, 6534 Agerskov.
Vi starter med at grille. Herefter er 
der besøg på museet, hvor der både 
er biler af mange forskellige typer 
og årgange desuden mange andre 
spændende ting.

Tilmelding til Lise og Frits, tlf. 
29735803 eller mail senest 7.5. 
Max 40 deltagere.

Juni d. 11. Klubmøde, kl. 18.30. Be-

Sidste torsdag i måneden klubmøde 
kl. 19.00.
Skjoldbjergvej 52, Skjoldbjerg, 
6623 Vorbasse.

Februar d. 27. Klubmøde.

Marts d. 26. Klubmøde.

April d. 30. Klubmøde.

Maj d. 28. Klubmøde.

Juni d. 25. 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.

Februar d. 28. Klubmøde.

Marts d. 27. Klubmøde.

April d. 24. Klubmøde.

Maj d. 29. Klubmøde.

Juni d. 26. 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.

Februar d. 20. Klubmøde. John Balt-
zer kommer og fortæller en beret-
ning med billeder, om en rejse fra 
Sydafrika til Danmark, i Landrover. 
Det var i det herrens år 1979, før 
GPS og mobiltelefonens tid.

Mødetid kl. 19.00. Der er som sæd-
vanlig lidt mad og drikke. Pris 30 kr. 
+ drikkevarer. Tilmelding til Carsten 
tlf. 61469750 eller mail: c.s.ander-
sen@post.tele.dk

Marts d. 19. Klubmøde.

April d. 16. Klubmøde.

Maj d. 21. Klubmøde.

Juni d. 18. 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.

Februar d. 13. Klubmøde med fore-
drag.

Marts d. 12. Klubmøde.

April d. 9. Klubmøde. 

Sydjylland
Lillebælt

søg hos Lis og Gert Hansen Planet-
vej 6, 6300 Gråsten. Lis viser rundt 
i sin skønne have, hvor blomsterne 
sikkert står i fuldt flor, og Gert viser, 
hvad han har gang i, i garagen.
Grillen er tændt, og vi tager grillpøl-
ser med.
Tilmelding til Lise og Frits senest 04-
06-2020, tlf. 29735803 eller mail.

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

April d. 28. Klubmøde.

Maj d. 26. Klubmøde.

Juni d. 30. Klubmøde.

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



VeteranTidende · februar 2020 9

Mødestederne

Maj d. 14. Klubmøde.

Juni d. 11. Klubmøde. 

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

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

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

Østjylland
Uldum

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

Februar d. 11. Klubmøde på Møllen.

Marts d. 10. Klubmøde.

April d. 14. Klubmøde.

Maj d. 12. Klubmøde.

Juni d. 9. Klubmøde. 

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

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

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

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

Sydvestjylland
Vesterhede

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

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

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

Februar d. 24. Klubmøde.

Marts d. 30. Klubmøde.

April d. 27. Klubmøde.

Maj d. 25. Klubmøde.

Juni d. 29. Klubmøde. 

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.

Februar d. 3. Klubmøde.

Marts d. 2. Klubmøde.

April d. 6. Klubmøde.

Maj d. 4. Klubmøde.

Juni d. 1. 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 Låsby

3. onsdag i måneden - klubmøde.
Scandiavej 11, 8670 Låsby.

Februar d. 19. Klubmøde kl. 19:00. 
(kaffe og brød som vi plejer til klub-
priser).

Marts d. 18. kl. 18:00. Garage- og 
værkstedsaften i forbindelse med 
at køresæsonen er startet igen! Vi 
tænder grillen og griller en pølse til 
de fremmødte.

Anita & Per Madsen, tlf. 2888 6819
laasby@veteranbilklub.dk

Nordjylland
Sindal

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

Februar d. 11. Klubmøde.

Marts d. 10. Klubmøde.

April d. 14. Klubmøde. 

Maj d. 12. Klubmøde.

Juni d. 9. Klubmøde. 

Årets aktiviteter sendes ud til med-
lemmerne på mail. Er du ikke på 
maillisten så meld dig gerne til: thor-
ben@elleham.dk

Thorben Damsgaard, 
tlf. 2149 1841
thorben@elleham.dk
www.dvk-nord.dk
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Nærum Hovedgade 3, 2850 Nærum.  
Tlf.: 4556 5600 (i kontortiden).

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

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

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

Særudstilling
27. oktober 2019 – 15. marts 2020

Erik Juul Hansen Vandværksvej 5 2610 Rødovre 2826 1247  
Per Hansen Galgebjerggårdsvej 17 3390 Hundested 2097 0427  
Vagn Preben Nielsen Bøgevangen 22 8355 Solbjerg 2236 9420 Jaguar E-Type  V12 1974
Henrik Fasmer Funkevej 34 3400 Hillerød 5123 4334 Chevrolet Special 1933
Peer Jepsen Skovbjerg 11 6300 Gråsten 5040 4721 Ford Taunus P3 1962
Bjarno Frisch Håndværkerbyen 2 2670 Greve 2635 8852  
Carsten Pleman Kastanievej 2 8950 Ørsted 3046 0802  
Hans-Peder Jensen Endraget 49 2500 Valby 2381 0524 MGA 1500 1959
Hans Christian Abildgaard 
Nielsen Granvænget 9 8832 Skals 8669 4721 Mazda 1300 1975
Pai Johannes Klitholm Vasevej 8A 2840 Holte 2041 0855  
Knud Rasmussen Kærsangervænget 50 5550 Langeskov 2174 1523 Mercedes-Benz 300 SL 1988
Pia Hartmann Pedersen Ravnholmvej 9 3660 Ganløse 6081 8119  
Lennart Bech Mylius Erichsens Alle 25 2900 Hellerup 2262 7616  
Vagn Høybye Hansen Solsortvej 10 4300 Holbæk 2176 8023  
Kay Riber Marslevvej 59, 02. th 5700 Svendborg 4055 3322  
Erik Nordström Stjernevej 8 3100 Holbæk 2240 8185

Velkommen til nye medlemmer:

Lørdag d. 14. marts 2019 kl. 13.00
Mødestedet Holbæk, Ringstedvej 112, 4300 Holbæk

1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab samt med-

delelse af decharge.
4. Forelæggelse af budget for indeværende og næste år.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Behandling af eventuelle forslag.
7. Valg af bestyrelse og suppleanter.
8. Valg af to revisorer.
9. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen byder klubben på en vand, øl og en sandwich.

På bestyrelsens vegne – Dorte Stadil

Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Veteranbil Klub
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Her i januar er Ristrup officielt lukket 
og mødestedet er flyttet til Låsby. 
Samtidig er Anita og Per Madsen nu 
de ansvarlige mødestedsledere. 

Mødestedet Ristrup har holdt til på 
Ristrup Hovedgård gennem flere ge-
nerationer. Vi havde helt egne loka-
ler, hvor Erik Nielsen gennem mange 
år, fik opbygget et flot bibliotek. Lo-
kalerne er nu tømt og hvad der kun-
ne findes plads til i Låsby er flyttet 
dertil. Biblioteket er kommet hjem til 
Erik og andre glade modtagere.

En stor tak til Erik og Morten Kræm-
mer for al jeres arbejde gennem de 
sidste mange år, og velkommen og 
tak til Anita og Per for at overtage 
jobbet og finde nye egnede lokaler, 
så ledes at alle vores medlemmer i 
Østjylland har et dejligt sted at mø-
des og udveksle erfaringer. 

Vi ønsker dem al mulig held og lykke 
fremover.

I Mårum følte Cira Aalund og Ib Ras-
mussen, at det var tid til at andre 
tog over. For 7 år siden fik de lavet 
en aftale om at DVK fik mødested 
hos Margit og Leif Munk, som har 
et dejligt mødested med masser af 
plads, køkken samt et fantastisk 
værksted, der kan bruges til bl.a. 
undervisning. 

Det var heldigvis ikke svært at finde 
en ny. Margit Munk overtog ansvaret 
med mødestedet, og der blev fun-
det flere hjælpere til diverse opgaver 
samme aften. Mårum-mødestedet 
er et af de store i DVK, og de afhol-
der officielt møde den første onsdag 
om måneden samt åbent hus/værk-
stedsaften de andre onsdage. 

Også her skal lyde en stor tak til 
Cira og Ib for initiativet og igangsæt-
telsen af mødestedet, som har fun-
geret fantastisk alle årene pga. det 
gode samarbejde de har haft med 
Margit og Leif Munk.

Ristrup > Låsby

Maarum

Nyt fra mødestederne

Dorte Stadil
Fv: Ib, Leif, Cira og Margit

Anita og Per Madsen

Margit Munk
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Nyt fra MhS
Fra håndsving til selvsving

På trods af udsigt til flere positive til-
tag for veteranbevægelsen hen mod 
foråret, så er man på de sociale me-
dier nærmest gået i selvsving over 
udmeldinger fra den statslige Motor-
styrelse.

Motorhistorisk Samråd skal her give 
dig et konkret og kortfattet overblik 
omkring de aktuelle emner:

Informations og vejledningstiltag 
fra Motorstyrelsen
Du er helt sikkert ikke den eneste 
der har spørgsmål til konsekvenser-
ne vedrørende dit veterankøretøj om-
kring det såkaldte originalitetskrav. 
Har det krav betydning for mig, hvad 
må jeg og hvad koster det?

Motorhistorisk Samråd har lovet, på 
vegne af veteranbevægelsen, at bi-
drage til at Motorstyrelsen får sat 
gang i at informere bedre på ve-
terankøretøjsområdet. Reglerne kan 
være ganske komplekse, og græn-
serne for hvad man må, kan synes 
meget små.

Motorstyrelsens informationsmateri-
ale kommer til at give svar på hvilke 
veterankøretøjer der er omfattet, og 
hvad regelgrundlaget er, altså hvad 
der specifikt står i lovgivningen. Der 
kommer en komplet beskrivelse af 
processen ved import. Der vil være 
svar på hvad man må ombygge el-
ler udskifte, og hvordan man doku-
menterer dette. Der vil dertil komme 

svar på hvordan du får oplysninger 
om dit ejet køretøj, gennem anmod-
ning om et bindende svar, eller ved 
at søge aktindsigt. Endelig kommer 
der også information der vedrører 
Motorstyrelsens arbejdsprocesser, 
herunder hvad der er processen for 
kontrollerne, hvad er sagsbehand-
lingstiderne og hvilke muligheder er 
der for kontakt og dialog med Motor-
styrelsen.

Arbejdet med informationsmaterialet 
er netop igangsat, og Motorhistorisk 
Samråd har bedt om at materialet 
også kommer til at svare på hvordan 
nuværende registrerede veterankø-
retøjer håndteres, en beskrivelse 
af regler i forbindelse med toldsyn, 
montering af tidstypisk ekstraudstyr, 
teknisk årgangsbestemmelse af om-
byggede køretøjer, og en lang række 
andre detaljer.

Kort før jul kunne Motorstyrelsen in-
formere borgerne om at arbejdet er 
sat i gang. Et arbejde som Motorhi-
storisk Samråd og de andre organi-
sationer vil deltage i, så vi sikrer os 
at der kommer konkret svar på de 
mange spørgsmål der florerer blandt 
køretøjsejerne.

Skatteministeren er klar til at æn-
dre originalitetskravet
I svar til politikerne Rene Christen-
sen og Kristian Pihl Lorentzen, der 

åbner skatteministeren for at ændre 
på originalitetskravet. Denne åbning 
er kommunikeret ud til organisati-
onerne der nu har bedt skattemini-
ster Morten Bødskov om at finde en 
plads i kalenderen til at mødes med 
organisationerne på området.

Motorhistorisk Samråd tog initiativ 
til at samle alle organisationerne på 
området i april 2018. Det har ført 
til, at hobbyen står samlet ved hen-
vendelserne til både ministeriet og 
til Motorstyrelsen. Skatteministeren 
modtog kort før jul, den 17. decem-
ber, vores fælles henvendelse. Vi af-
venter derfor lige nu responsen fra 
departementet, hvorefter vi kan tage 
det næste skridt.

Hobbykøretøjsnetværket indkaldt 
til nyt møde
Med udsigt til et møde med Skat-
teministeren, hvor originalitetskra-
vet skal på bordet, der har Motorhi-
storisk Samråd taget initiativ til at 
indkalde alle organisationerne, for 
en fælles drøftelse af rammerne for 
mødet med ministeren.

Rammerne, eller måske nærme-
re succeskriteriet, for et møde med 
Skatteministeren handler om vores 
minimumskrav, hvis man politisk 
ikke ønsker at fjerne originalitetskra-
vet helt. Vi skal også have en snak 
om hvilke restriktioner for brugen af 

På Bilmessen i Fredericia den 21-22. marts vil der på Motorhistorisk Samråds stand blive 
mulighed for at høre meget mere om de nye typer historiske nummerplader, og arbejdet med 
at få produktionen af dem til at blive historisk korrekte. Motorstyrelsen vil være vores gæst 
på standen, så du vil også kunne få svar på de fleste af dine spørgsmål til afgifterne.
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Samarbejdet mellem Motorstyrelsen 
og Motorhistorisk Samråd vil udvikle 
sig hen over foråret. Vi håber at være 
behjælpelig med at udarbejde noget 
informationsmateriale, som alle ejere 
af et veterankøretøj vil kunne få gavn 
af, hvis de er i tvivl om deres køretøj 
overholder reglerne for originalitet.

køretøjerne, vi klar til at tage på os, 
hvis der altså skal være nogen re-
striktioner overhovedet. 

De historiske nummerplader kom-
mer som lovet.
Som vi kunne oplyse i seneste ny-
hedsbrev, så skal det offentlige ud-
bud af produktion af nummerplader 
nu til at gå om. Motorstyrelsen har 
dog netop besluttet at den lovede 
dato for hvornår de nye historiske 
nummerpladetyper kommer til salg, 
fastholdes til den 1. april 2020.

Motorhistorisk Samråd har arbej-
det hårdt for, at denne udvidelse af 
ordningen med flere typer historiske 
nummerplader kommer til at ske. 
Men vi skal ikke bare have de re-
sterende nummerpladetyper med i 
ordningen, men alle historiske num-
merplader skal fremadrettet være hi-
storisk korrekte.

Fra Motorhistorisk Samråds side er 
leveret et årelangt researcharbejde 
til Motorstyrelsen. Det har resulte-
ret i at statens udbudsmateriale for 
produktionen af disse emaljeplader, 
bliver baseret på de tekniske specifi-
kationer MhS har leveret.

Ordningen vil blive udvidet med num-
merplader til varebiler, lastbiler, bus-
ser og motorcykler på gule plader og 

papegøjeplader. Samt med hele pa-
letten af nummerplader til trailere og 
campingvogne fra før 1. april 1976. 

Motorhistorisk Samråd og Motor-
styrelsen gør klar til foråret
For at promovere introduktionen af 
de nye historiske nummerplader, så 
har Motorhistorisk Samråd inviteret 
Motorstyrelsen til at deltage på en 
stor stand på forårets messe i Fre-
dericia den 21-22. marts. Den invi-
tation har de gladelig taget imod, og 
her vil der derfor også være mulig-
hed for at stille spørgsmål til afgifts-
reglerne og andre relevante spørgs-
mål til Motorstyrelsens arbejde.

Der følges op på dette med en ræk-
ke arrangementer på de fire motor-
centre, i Aalborg, Århus, Odense og 
Høje Taastrup den 4. april. Her er 
det Motorstyrelsen der er vært, og 
de har inviteret Motorhistorisk Sam-
råd til at tage del i deres arrange-
ment. Der vil komme meget mere in-
formation ud om denne spændende 
dag, som måske kan blive en tilba-
gevendende begivenhed i veteranfol-
kets kalender.

Færdselsstyrelsen etablerer tekni-
ske tjenester til efteråret.
Etableringen af disse tekniske tjene-

ster er baseret på en EU-forordning, 
der umiddelbart ser ud til at have til 
hensigt at harmonisere godkendel-
sesområdet.

Motorhistorisk Samråd er bekymret 
for, om dette kan få betydning for 
de historiske køretøjer. Selv om det 
ikke umiddelbart ser sådan ud, så 
har vi alligevel bedt Færdselsstyrel-
sen om et møde hvor vi forhåbentlig 
kan blive klogere på konsekvenser-
ne for ejere af veterankøretøjerne i 
Danmark, og om disse konsekven-
ser af harmoniseringen muligvis gør 
ejerskabet af et veterankøretøj nem-
mere. 

Spørg din organisation, det er det vi 
er her for
Det er i dag meget nemt at søge råd 
og vejledning via de sociale medier, 
det er dog langt fra altid man der får 
de bedste råd og den rigtige vejled-
ning der. Er man i tvivl om hvad den 
aktuelle situation er, så er vores se-
kretariat åben for et telefonisk svar 
hverdage mellem 9-14, eller man 
kan sende os en mail på mhs@mo-
torhistorisk.dk, så vil vi svare sna-
rest muligt med aktuel opdateret in-
formation.

 Steen Rode-Møller
Formand

Motorhistorisk Samråd
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Denne historie starter som så man-
ge andre på nettet. Jeg modtager 
hver dag nyhedsbrev fra barnfinds.
com, en side om biler til salg og 
fundne biler i lader og andre mærke-
lige steder. Imponerende, at der til 
stadighed dukker så meget specielt 
op. 

En dag var der en prototype som 
fangede min opmærksomhed, så 
jeg åbnede siden og læste mere om 
hvad det var for noget. 

Her fremgik det, at denne bil hav-
de været i hænderne på en mand i 
Tampa (Florida), Geoffrey R. Hacker. 
Han er hovedmanden bag virksom-
heden Undiscovered Classics, og 
beskæftiger sig med glemte glasfi-
berbiler fra halvtredserne, hjemme-
byggede specialbiler samt alle slags 
mærkelige biler med en historie.

En stor mundfuld, så jeg kikkede lidt 
på hans hjemmeside og kunne se at 
det dækkede over mere end man så-
dan lige kunne overskue. Jeg beslut-
tede at skrive til ham for at spørge 
om man kunne se hans firma, da vi 
skulle til Florida og boede lige i nær-
heden (inden for en times kørsel).

Jeg fik et meget venligt svar, at vi 
bare skulle ringe når vi var på ferie 
– så kunne vi lave en aftale. Vi fik 
så en aftale en lørdag, hvor vi skul-
le være på hans adresse klokken 9 
om morgenen. Jeg tænkte at han vil-
le nok ikke forstyrres i arbejdstiden, 
så det var derfor det skulle være en 
lørdag.

Da vi ankom til adressen mødte der 
os et syn som vi ikke havde forven-
tet. Hele indkørselen og en carport 
var fyldt med biler i vidt forskellig 

tilstand. De var dækket med car 
covers, men det kunne tydeligt ses, 
at det var ikke standardbiler.

Geoffrey Hacker (GH) kom nu ud 
og det første han spurgte om var, 
hvor meget tid vi havde? Jeg svare-
de naturligvis, at vi havde al den tid 
han ville bruge på os, (fruen havde 
spurgt hvor lang tid tror du det ta-
ger? Velnok et par timer eller tre...).

Jamen, så ville han gerne have at vi 
kørte med ham ud til et værksted, 
som var ved at restaurere en bil for 
ham. Herude fik vi en super-oplevel-
se og blev vist rundt på hele vejen. 
Mekanikeren ejede flere af husene, 
hvor der selvfølgelig var spænden-
de biler eller dele i garagerne. Hans 
eget hus var et kapitel for sig, med 
masser af udstillede ting. I bagha-
ven stod et lille, meget gammelt 

Undiscovered Classics
Tekst og foto: Thom Bang Petersen

Indkørslen hos Geoffrey Hacker

Kurtis Omohundro Comet 1941, på museum i Sarasota 2014 Kurtis under restaurering Kurtis karrosseridele
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Farfars hus i haven Hyggeligt kontor

Cadillac specialbygget i Mexico

Fiber Glas Farm
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hus. Det var hans oldefars gamle 
bolig og værksted, der nu stod som 
museum. På værkstedet, som var 
fordelt over flere matrikler, stod så 
det igangværende projekt; en Kur-
tis One Omohundro Comet fra 1941 
som vi så på Sarasota Museums la-
ger i 2014. 

Der gik en rum tid med at blive vist 
rundt og få fortalt om de forskellige 
projekter. Jeg spurgte hvordan han 
fik købt de forskellige huse – det var 
jo en gammel vej og gamle huse, så 
når folk døde var der som regel in-
gen der ville købe husene på grund 
af standen. Så han solgte en bil el-
ler to, og købte huset, lavede det 
istand og nu kunne det så lejes ud.

Nu spurgte GH om vi ville med til Fi-
ber Glass Farm, så vi kørte videre og 
fik samtidig en forklaring på hvorfor 
det var om lørdagen vi kunne kom-
me på besøg. Jo, for om lørdagen 

havde GH altid mange besøg på pro-
grammet, og på denne måde fik vi jo 
set en masse og hørt en del histo-
rie om hvordan hele menageriet var 
bygget op.

Efter en køretur nordpå endte vi 
langt ude på landet som han sag-
de, langt fra alfarvej. Dette var med 
vilje, hvilket vi godt kunne se da vi 
ankom og så alle disse biler, ca. 80 
i alt. Det så ret så uoverskueligt ud, 
ja det lignede jo nærmest en ophug-
gerplads, men der var system i det 
på én eller anden måde, bortset fra 
at den store lade, som havde væ-
ret på pladsen var blæst omkuld i 
en storm. Så nu stod alle biler ude, 
og det bar de jo også præg af, men 
som GH sagde: Alt skulle jo restau-
reres og de tog ikke mere skade af 
at stå her. Jeg vil lade billederne for-
tælle, for at komme ind på detaljer 
kan jeg desværre ikke.

Men jeg kan anbefale at man går ind 
på hjemmesiden Undiscovered Clas-
sics: www.undiscoveredclassics.com 

Denne er virkelig blevet udbygget 
med mange historier, billeder fra før 
og nu, samt dokumentation om alle 
disse specielle biler.

Efter GH havde fået talt med ejeren 
af grunden vendte vi nu næsen tilba-
ge mod Tampa, med en lille spise-
pause undervejs. I Tampa kørte vi 
rundt og så forskellige garager med 
færdige og halvfærdige biler samt 
hørte flere historier. Vi sluttede hvor 
vi startede: hjemme hos GH – og nu 
blev bilerne i indkørslen og carpor-
ten vist frem. Vi fik også et indblik i 
det store historiske arkiv som blev 
brugt til dokumentation af bilerne. 
Her var en kæmpe samling med op-
lysninger om de forskellige biler, ud-
klip, artikler, tidligere ejere og prøve-
kørsler samlet over 20 år. 

Renault 4CV
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Ja det var så en 9 timers rundvis-
ning! Fruen indrømmede dog, at det 
havde været meget interessant og 
at GH jo var meget underholdende. 
Så vi takkede for en god dag. 

Jeg syntes det var værd at fortælle 
om hvorledes man kan drive sådan 
noget uden den store økonomiske 
støtte, men med hjælp af mange for-
skellige mennesker og samtidig be-
vare og fremvise nogle glemte biler 
som ellers ville være forsvundet.

Flere af bilerne har deltaget i car-
shows og udstillinger rundt om i 
USA og på museer.

Som skrevet er der masser af oplys-
ninger på hjemmesiden, og den bli-
ver bedre og bedre.

Garagebesøg

Cisitalia-lignende coupé

Støbeform til Cisitalia-lignende model
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Ældste hot rod dokumenteret bygget i 1950

Flere billeder fra Geoffreys indkørsel og carport
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Artiklen om Albert Andersen i sidste 
blad fik Jørgen Lind til at gå i gem-
merne, hvor han fandt et par fine 
fotos vi ikke har set før. Jørgen har 
sendt en oversigt over AA’s deltagel-
se i Fanø-løbene.

1919: Albert Andersen kørte med 
tre forskellige motorcykler: 1168cc 
Henderson, 1110cc Reading Stan-
dard og 499cc P&M.
1920: Albert Andersen på 269cc 
Clyno (MC).
1921: Albert Andersen på 1315cc 
Henderson.
1922: Albert Andersen på 349cc 
Douglas, A. Andersen 1034cc “Ego” 
(bil).
1923: A. Andersen 1034cc Ego.
Det ser ikke ud til at AA deltog i 
1924. 

Men bemærk at der i forbindelse 
med Ego-bilen står “A” og ikke “Al-
bert”. Nu er vi faktisk blev lidt i tvivl 
om det rent faktisk var Albert, der 
kørte Ego’en, som vi skrev i sidste 
blad.

Albert Andersen igen
På Fanø strand i 1920. “Hiv i håret” Willy Weis hiver Rudolf Lynge i det lange mørke hår, 
hvilket Albert Andersen og Rudi Sürig (siddende i sandet) og de øvrige tager helt afslappet.

1920. Albert Andersen på 269cc Clyno.

1922 eller 23. Her ser vi den lille “Ego”, 
som ifølge tekst på bagsiden af bille-
det “ikke fungerede rigtigt”. Men er det 
Albert Andersen? Han ser en anelse mere 
bredkindet ud, men hovedbeklædningen gør 
det ikke nemt at afgøre. Bilen ses også på 
postkortet fra Fanø Havn, som vi tidligere 
har vist her i VT.

-jmn.
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“Den lille tyr”

Af Uno Junghans og Jens Møller Nicolaisen.

Da Ferrucio Lamborghini i 1963 be-
gyndte at fremstille biler, var hans 
forretnings-gen og succes allerede 
velkendt, med produktion af trakto-
rer, oliefyr, airconditioneringsanlæg 
samt hydrauliske kontrolsystemer til 
landbrugsmaskiner og lignende. Op 
igennem 60’erne var alle Lambor- 
ghinis modeller superbiler i den helt 
eksklusive klasse, i skarp konkur-
rence med især Ferrari og Masera-
ti: Store GT-vogne, alle 12-cylindre-
de og med modelnavne som 350 
GT, 400 GT, Islero, Espada og ikke 
mindst Miura, som den nok mest 
kendte. 

Dem må vi vende tilbage til en an-
den gang. Her skal det handle om 
Urraco’en, Lamborghinis første 8-cy-
lindrede model.

Ferrucio Lamborghini havde bemær-
ket sig at hans nærmeste konkur-
rent Enzo Ferrari havde stor succes 
med den knapt så dyre Dino 246, 
og Porsche med 911’eren. Det var 
gode “indgangsmodeller”, der kunne 
få kunder ombord, og samtidig være 
med til at skabe opmærksomhed 
om de meget dyre topmodeller. Han 
henvendte sig derfor til Nuccio Ber-
tone og bad om et udkast til en lidt 
mindre 2+2-sæders bil, som skulle 
nøjes med en V8’er. Motoren skulle 
konstrueres af Paolo Stanzani, der 
sammen Giotto Bizzarini også var 
ophavsmand til Miuraens V12.

Bilens design blev overladt til Berto-
nes topdesigner, Marcello Gandini, 
som med stor succes havde formgi-
vet både Miura og Espada, og som 

samtidig med Urraco var begyndt på 
Countach (der blev Miuraens aflø-
ser). Gandini gik i gang med et friskt 
stykke papir og fik lavet første ud-
kast til bilen. En prototype blev byg-
get og vist til Ferrucio Lamborghini, 
som påtalte flere detaljer, som han 
ikke brød sig om. En ny prototype 
blev så fremstillet, men heller ikke 
den var Lamborghini tilfreds med. 
Først efter en del ændringer frem-
stod så den model som blev til Urra-
coen. Modellen blev første gang vist 
for offentligheden på biludstillingen i 
Torino i 1970.

En mindre kendt del af denne hi-
storie er, at Bertone nu stod med 
et forkastet design fra den første 
prototype, som Gandini selv syntes 
var en fin bil. Det lykkedes at sælge 
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designet til Enzo Ferrari, som endte 
med Ferrari (Dino) 308 GT4 – én af 
de meget få Bertone-designede Fer-
rarier og den eneste, der kom i se-
rieproduktion. Den opnåede i øvrigt 
noget højrere produktionstal end Ur-
racoen, med ca. 2.800 stk. i 3-liters 
versionen, og ca. 850 stk. 2-liters 
(208 GT4) til det italienske marked.

Motoren
Stanzani startede med at lave en 
2,5 liters V8, som lidt atypisk for 
den tid, blev udstyret med to over-
liggende knastaksler, drevet af en 
tandrem. Dette var ikke så alminde-
ligt på high-performance biler på det 
tidspunkt, selvom det var begyndt 
at dukke op på almindelige gadebi-
ler. Der var store krav til vedligehol-
delse, og driftsikkerheden var ikke 
optimal. Lamborghini havde ikke de 
store ressourcer til at udvikle en 
helt ny motor med kædetræk, men 
det lykkedes at lave nye topstykker, 
nu med dobbelt overliggende kna-
ster trukket med kæde, en ny krum-
tap med større slaglængde, som gav 
500 ccm mere (så motoren nu kom 
op på 3 liter), samt et kolo-enormt 
endedæksel til kædetrækket, som 
blev boltet i enden af motoren og 
dækkede både blokken og topstyk-
kerne. Med disse ændringer og en 
relokeret oliepumpe var det næsten 
en ny motor, som også gav markant 

Den første Urraco-prototype eksisterer stadig på Museo Ferrucio Lamborghini, dog er den berøvet mekanikken. Hos Bertone har de sikkert 
ikke være kede af også at kunne sælge designet til Ferrari. Foto: Uno Junghans.

Forskellene er mindre end lighederne mellem Ferrari Dino 308 GT4 og Lamborghini Urraco!

Lamborghini V8’eren, her et udstillingsek-
semplar i 3-liters udgaven, er placeret på 
tværs lige foran baghjulene og monteret på 
en hjælperamme sammen med baghjulop-
hænget (der kun delvis ses her).  
Foto: Uno Junghans.
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Urraco P250 - 1972-76. 
Produktion: 520 stk.
Motor: 90º V8, 2.463 ccm, 2 overliggende knastaksler, tandrem. 
Ydelse: 220 Hk v. 7.500 omdr/min. Moment: 220 Nm v. 5.750 omdr.
Tophastighed ca. 240 km/t. 0-100 km/t: 6,9 sek.

Urraco P300 - 1975-79.
Produktion: 205 stk.
Motor: 90º V8, 2.995 ccm, 4 overliggende knastaksler, kædetræk. 
Ydelse: 250 Hk v. 7.800 omdr/min. Moment: 265 Nm v. 3.500 omdr.
Tophastighed ca. 260 km/t. 0-100 km/t: 5,6 sek.

Udover motoren er der flere mindre forskelle fra forgængeren P250. Bl.a. 
indbygget styrtbøjle, ændret benzinpåfyldning og den lille frontklap, med de 
persienne-agtige lameller i stedet for to luftindtag.

Urraco P200 - 1975-77.
Produktion: 66 stk.
Motor: 90º V8, 1.994 ccm, 2 overliggende knastaksler, tandrem. 
Ydelse: 182 Hk v. 7.500 omdr/min. Moment: 176 Nm v. 3.800 omdr.
Tophastighed ca. 215 km/t. 0-100 km/t: 7,2 sek.

P200 er en specialmodel til hjemmemarkedet, på grund af den italienske 
bilbeskatning, der er direkte relateret til motorstørrelsen.

Urraco P111 - 1976 (?)
Produktion: 21 stk.
Motor: 90º V8, 2.463 ccm, 2 overliggende knastaksler, tandrem. 
Ydelse: 180 Hk v. 7.500 omdr/min. 
Tophastighed ca. 225 km/t.

Modellen er lavet med direkte adresse til USA, hvor skærmede miljøkrav umu-
liggjorde P300-modellen. Karrosseriet er i princippet mage til P300, bortset fra 
de obligatoriske støddæmpede og kraftigere kofangere samt sidemarkeringsly-
sene. Den eneste Urraco med Solex-karburatorer, alle andre er med Weber.

DATA

P250 øverst, og derunder P111, specielt til 
det amerikanske marked. Foto: WikiMedia.

Den flotte røntgentegning viser en P250, 
men med det centralt placerede instrument-
bord er det ikke den endelige model.

Men tegningen giver et fint indtryk af bilens 
anatomi, selvom benpladsen ved det dimi-
nutive bagsæde nok er noget overdrevet. 

McPherson-hjulophængene med de indbyg-
gede støddæmpere er monteret i karros-
seriet foran, og bagi på hjælperammen der 
bærer motoren og er boltet til karrosseriet. 
Ved større reparationer kan man løfte hele 
vognen op og lade rammen stå på gulvet, 
og så er der fri adgang, også til gearkassen, 
som i alle Urracoer er med 5 trin.

Bemærk også, at der ikke er meget baga-
gerum foran – her sidder køleren, evt. aircon-
ditionanlæg, bremsemekanik og plads til 
reservehjulet. Til gengæld er der et regulært 
bagagerum helt ude bagtil.
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mere kraft så den kunne klare sig 
bedre i konkurrencen med “søste-
ren” fra Ferrari, nemlig 308 GT’en. 
På grund af skærpede miljøkrav kom 
3-liters modellen aldrig til USA. Ud-
over de to nævnte motortyper lave-
de italienerne også en 2-liters udga-
ve til hjemmemarkedet. 

Produktion
Det var Ferrucio Lamborghinis ambi-
tion, at Urracoen skulle produceres 
i stort antal i forhold til de tidligere, 
større modeller, som ved indgangen 
til 1970 var nået op på 450 stk. Mi-
ura (ud af den totale produktion på 
750 stk.) og 180 Espada (ud af ialt 
1.250 stk.). Planen var at årspro-
duktionen af den nye model skulle 
op på minimum 800-1000 stk. For 
at muliggøre dette indså Lamborg-
hini, at det ville kræve noget af det 
sidste nye inden for maskintekno-
logi, nemlig CNC-styrede maskiner, 

noget som stadig var i sin vorden. 
Han henvendte sig derfor til Olivetti, 
der på det tidspunkt arbejdede på at 
skabe et marked for den nye tekno-
logi. Det lykkedes at få en god kon-
trakt på et antal nye maskiner mod 
at Lamborghini blev “beta-testere” 
på både maskiner og software.

Desværre var tidpunktet ikke det 
heldigste. Italien var præget af poli-
tisk kaos og ramt af strejker og uro-
ligheder, så selvom Ferrucio Lam-
borghini var særdeles respekteret 
og kendt for at behandle sine ansat-
te rigtig godt, løb man ind i leverings-
problemer fra underleverandørerne, 
der var ramt af strejker. Lamborg-
hinis situation blev ikke bedre af at 
to store traktor-ordrer til hhv. Bolivia 
og Sydafrika blev aflyst. Lamborg-
hinis statsstøtte var betinget af et 
krav fra regeringen om at de ansatte 
var medlem af de store fagforenin-
ger som hos Fiat og Lancia – og føl-

gelig skulle deltage solidarisk i de 
mange arbejdsnedlæggelser der var, 
op igennem 70’erne.

Ferrucio Lamborghini var efterhån-
den noget træt af det hele, og han 
valgte i 1972 at sælge 51% af fir-
maet til en schweizisk forretnings-
forbindelse, Georges-Henri Rosetti. 
Omkring 1975 blev resten af firmaet 
solgt til en anden schweizer, Henri 
Leimer, og Ferrucio trak sig tilbage 
til Umbrien, hvor han havde erhver-
vet et stykke jord som betaling for 
nogle traktorer. Dette blev så til en 
vingård, golfbane og agriturismo.

Alt dette fik naturligvis en fatal be-
tydning for produktionen af Urraco 
og den samtidige udvikling af Coun-
tach-modellen. I forhold til de på-
tænkte høje produktionstal endte 
Urracoen kun på lidt under 800 biler 
fremstillet igennem hele produkti-
onsperioden fra 1972-79.
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Uno Junghans’ Urraco er en P300. 
Uno er nok en af Danmarks største 
klassiske Lamborghini-nørder, hvilket 
han formentlig ikke har noget imod 
at blive kaldt. Han begyndte at lege 
med Lamborghini-biler allerede om-
kring 1980, hvor de jo var en smule 
lettere at komme i nærheden af, og 
han har også flere modeller på la-
ger. Blandt andre en Espada, som 
han er i fuld gang med at restaure-
re. De potente italienere er følsom-
me størrelser, som kræver stor eks-
pertise når man selv vil skrue på 
dem – men det afskrækker ikke en 
entusiast, der har haft mange år til 
at lære det i – Uno ved absolut hvad 
han har med at gøre. Og så er huset 
i øvrigt fuldt af Lamborghini-ting: bø-
ger, modelbiler og alt muligt andet 
med relation til bilmærket.

Urracoen købte Uno for 8 år siden, 
og den er i meget original brugs-
stand, med passende patina: en lille 
bule her og der, det meste af bagen-
den dækket af små sorte sodprikker 

Unos Urraco

En fuldtids Lamborghini-entusiast har selvfølgelig huset fuldt af livsnødvendige effekter, der 
støtter den rette ånd. Her en modelbil med et diagram over bilens bremsesystem som bag-
grund. Det er fra en original reprationsvejledning – med maskinskrevne tekster og tegninger 
med håndskrevet tekst. Med de meget små serier og hyppige ændringer i bilproduktionen 
ville det jo være rent frås at bruge sats!
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fra udstødningen og et instrument-
bord i alcantara, der efterhånden er 
noget luvslidt – men intakt. 

Egentlig begyndte Unos Lamborg-
hini-historie med en anden model, 
en Espada. Han havde lavet noget 
arbejde på et par forskellige Espada-
er og i den forbindelse søgt dele. En 
autoophugger var på banen og hav-
de en bil stående, som han tilbød 
dele fra. Uno endte med at købe 
hele bilen, der var alt for fin til ophug 
– selvom den ville kræve den helt 
store tur for at komme ud at køre. Et 
meget stort restaureringsprojekt var 
hermed skudt i gang, og det er sta-
dig i gang!

Et par år senere løb Uno ind i en 
gammel barndomsven, som var på 
udkig efter “noget 6- eller 8-cylindret 
2+2 italiensk GT-bil”. F.eks. Ferrari 
308 GT4, Maserati Merak eller må-
ske en Lamborghini Urraco. Tilfæl-
det ville, at der var en Urraco til salg 
i Sverige – den blev der kigget på, og 
den var i fin stand, men urenoveret. 

Her skal nævnes, at den havde de 
originale natriumkølede udstødnings-
ventiler, hvilket vi kommer tilbage 
til om lidt. Unos ven endte med at 
vælge en Maserati Merak, men Uno 
kunne ikke rigtig få Urracoen ud af 
hovedet – og da den efter 4 måne-
der ikke var solgt, endte han med at 
købe den. Så var der noget at køre i, 
mens der blev skrabet dele sammen 
til Espada-projektet.

Driftsikkerhed
En af de ting, der ofte nævnes i for-
bindelse med mærkerne Ferrari, 
Maserati og Lamborghini er driftsik-
kerhed. Her gælder det gamle ords-
sprog: Use it or loose it! Bilerne har 
ikke godt af at stå stille, men trives 
ved brug. Uno har i de 8 år med Ur-
racoen kørt ca. 35.000 km uden at 
bilen har svigtet en eneste gang. 
Der er selvfølgelig lavet service un-
dervejs, med olieskift+filter, nye pla-
tiner og kondensator og den slags. 
Efter ca. 10.000 km begyndte den 

ene forstøddæmper at spilde olie, 
samtidig med at dens evne til at 
dæmpe gradvist blev dårligere. Det 
er et McPherson-system, som er la-
vet specielt til Urracoen; ikke så let 
at finde – eller rettere: Dem der har 
stumperne ved godt hvad de vil have 

En gang imellem må man improvisere:  
1: Original og speciel pakdåse til støddæm-
per. 2: Tilgængelig standard-pakdåse. 3: Ny 
pakdåse, drejet af, så den passer. I baggrun-
den skimtes et værktøj, lavet til opspænding 
i drejebænken. 

Urracoen er kun 116 cm i total højde, 
men der er magelig plads til Uno, der 
med sko måler lige omkring 184 cm. 

1

2

3
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almindelig massiv ventil. Fint til ra-
cerbiler, hvor motoren jo bliver mere 
eller mindre renoveret efter hvert 
løb, man mindre egnet til gadebi-
ler. Efter en årrække hærder ven-
tilstammen nemlig op på grund af 
den hurtige nedkøling og bliver skør. 
Desuden ætses den indefra af det 
meget aggressive natrium. Resulta-
tet er stor risiko for at ventilen en 
dag taber hovedet, hvilket selvfølge-
lig giver katastrofale følger. En ud-
skiftning til moderne rustfrie ventiler 
kan klare problemet. 

35.000 gode fritidskilometer
Som nævnt har Unos Urraco bare 
kørt i 8 år, ganske uden problemer. 
Risikoen for en knækket ventil be-
tyder naturligvis at bilen bliver kørt 
pænt, uden at dens motormæssi-
ge potentiale bliver “udforsket” – og 
Uno afholder sig også fra de lange 
ture til udlandet. Men bilen bliver 
brugt flittigt til de mange faste træf 

for dem. Uno klarede problemet for 
en brøkdel af prisen, med standard-
dele og nogle timer bag drejebæn-
ken. Pt. er de bageste støddæmpe-
re ved at være trætte, så det er ét 
af denne vinters små projekter. En 
anden uplanlagt vedligeholdelse (det 
er nok Unos ord for dét man kalder 
en reparation) har været udskiftning 
af simmeringe og pakninger ved dri-

vakslerne, hvilket har kostet omkring 
400 kr., endda med brug af origina-
le reservedele fra Lamborghini. Så 
ingen tvivl: Urracoen er en yderst 
drifsikker bil, når den behandles 
ordentligt. Det gælder også andre 
Lamborghini’er: Én af Unos venner 
har kørt over 425.000 problemfrie 
kilometer i en 400GT, dog med et 
par motorrenoveringer undervejs. 

En svaghed
Et svagt punkt, både på Urracoen 
og mange andre italienske sportvog-
ne fra 70’erne er de natriumkølede 
udstødningsventiler. Det er en tek-
nik som stammer fra racerbiler, hvor 
man jo typisk ligger med speede-
ren i bund 90% af tiden, og udstød-
ningsventilerne bliver derfor eks-
tremt varme. Derfor lavede man et 
hul i ventilstammen, som blev fyldt 
med natriumsalt, som kan flytte en 
større varmemængde fra ventilen til 
ventilstyret i sammenligning med en 

Denne ventil har ikke tabt hovedet i en mo-
tor, men blev taget ud i tide. Den var så skør 
at hovedet røg af, da den (med vilje) blev 
tabt på gulvet fra 1 meters højde!

Det er de færreste biler, der har pladsen disponeret som en Lamborghini Urraco – og selvføl-
gelig Ferrari Dino 308 GT4 – med motorrummet midt mellem bagsædet og bagagerummet! 

Al teknik, der ikke lige er motor og gearkasse, er anbragt i teknikrummet ude foran.
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Når et bilmærke som Lamborghini i forhold til mange andre har lavet så få biler, kan der være 
langt imellem dem – hvilket medfører at der også bliver langt mellem entusiasterne. Derfor 
er “Lamborghini-miljøet” i den grad internationalt. Her er en lille sjov ting, som Uno har fået 
fra en ven i Japan. Det er låget til en kop to go-kaffe, med en lille fin modelbil som reklame!

Det er en Urraco P250, hvilket ses på den lille frontklapp med de to luftindtag.

rundt omkring i Danmark, som f.eks. 
Gavnø, Wedelslund, Silkeborg Auto-
mania samt de mere lokale som 
Roskilde Havn, AJ-tanken i Skovsho-
ved, Toldboden, Skovlyst osv. Use 
it or loose it. Jo mere bilen kører, 
jo bedre kører den. I sommerhalv-
året bliver den luftet ca. en gang om 
ugen, og så er der intet som helst 
“drypperi” på pladsen, hvor den hol-
der parkeret. I vinterhalvåret deri-
mod, kommer der gerne lidt motoro-
lie, gearkasseolie og lidt kølervæske 
som små pletter på gulvet, efterhån-
den som pakninger etc. tørrer ind, 
mens bilen står og føler sig ensom 
og forladt...

Kilder:
lamborghiniregistry.com, lambocars.com, 
Wikipedia samt bogen Lamborghini Urraco & 
the V8s af Jean-Francois Marchet.

Fotos: Jens Møller Nicolaisen, hvor andet ikke 
er nævnt.
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Indstrumentbordet er meget “industrielt”, 
beklædt med alcantara og med fly-agtige 
ure og store kontakter og kontrollamper. 
Lidt råt, men flot og funktionelt. Man sidder 
utrolig godt i de dybe sæder og der er rigtig 
god plads.

Anderledes forholder det sig nok, hvis man 
vil forsøge sig på bagsæderne. De er forbe-
holdt benamputerede børn – i hvert fald hvis 
forstolene er indstillet til almindelige menne-
sker. Men det skulle jo være en 2+2...
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Vi kørte en aftentur – det var lige før lukke-
tid: den 10. november 2019. En meget beha-
gelig oplevelse! Trods det sportslige er bilen 
komfortabelt affjedret. Lyden er også kom-
fortabel: kraftig og behagelig, med smukke 
overtoner fra de fire dobbelte Webere.

Eders ydmyge fik også lov til at styre et 
lille stykke – men langt nok til at fornemme 
det letgående og præcise styretøj og bilens 
velfungerende mekanik. Tak til Uno!



VeteranTidende · februar 202030

Hver tirsdag er vi en håndfuld per-
soner som mødes i DVKs bibliotek i 
Nærum, først til en kop kaffe og se-
nere til lidt historisk arbejde, bl a. 
med at planlægge næste blad.

Nogle gange kommer der uvente-
de gæster med gaver, og det er al-
tid velkomment. En tirsdag for nylig 
kom en ældre herre med et par me-
get gamle foto, og spurgte om det 
ikke var bedre, at de blev opbevaret 
i klubbens bibliotek. Han fortalte at 
de to billeder kom til syne, da der 
skulle sættes nogle nye køkkenska-
be op i huset. Manden kendte ikke 
disse foto, men fortalte at de måtte 
have ligget der fra husets tidligere 
beboere, som var flyttet for mange 
år siden.

Billederne blev sendt rundt, og in-
gen af de tilstedeværende kunne få 
noget ud af det. Da det blev min tur 
til at se billederne, ja så blev jeg en 
lille smule skuffet; de foto havde jeg 
set før, men for mange år siden. 

Men nu skal historien fortælles, 
især da det er noget jeg har forsket 
i for mange år siden.

Omkring 1905 - 10, rejste 2 unge 
mennesker til USA, som så mange 
andre, for at prøve lykken. Det var 
brødrene Wilhelm og Holger Møller, 
og det gik dem godt. De havde beg-
ge mekanik i kroppen. I 1918 be-
sluttede de at de ville starte en bil-
fabrik, med små biler, og især med 
export for øje. Jeg ved ikke hvor i 
USA det var.

1919 blev fabrikken grundlagt, og 
de første biler så dagen lys, og det 
er netop de første biler, der ses på 
de foto, som DVK fik overbragt. Som 
det ses er det meget små og lette 
biler der er tale om. I en annonce fra 
dengang står der, at ordrer var kom-
met fra Afrika, Australien, Brazilien,  
Danmark, England og Sverige. Ja, 
måske?

The MOLLER Motor Car
Af Uffe Mortensen

En lille, men smart vogn. Tænk hvis vi fandt en sådan bil en dag...
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Til venstre det ene foto som DVK fik, og som 
viser de første biler fra Moller Motor Car Co.

Bemærk de spøjse forfjedre, som ser ud til 
også at kunne fjedre sideværts – måske 
ikke helt heldigt. De senere biler har almin-
delige bladfjedre.

Et foto som desværre ikke har det så godt, men trods det viser hvordan bilen bliver pakket i 
en trækasse, klar til export.

Foto af et færdigt chassis, bemærk manifolden med navnet MOLLER indstøbt.

Herunder ses én af de sidste biler, her med lukket karosseri. Måske en Falcon, men det ser 
ud til at der står en “M” øverst på kølerkappen.

Bilerne hed MOLLER, og man havde 
endda et kontor i New York.

I 1922 bliver navnet på bilerne lavet 
om til Falcon, og de blev nu med luk-
kede karrosserier. NB flere biler har 
haft navnet Falcon. 

Det ser ud til at fabrikken lukker i 
1923. Men hermed er historien ikke 
slut. Holger Møller havde nemlig en 
søn, som også hed Holger Møller. 
Han tog tilbage til Danmark og be-
gyndte en produktion af sofacykler!

Cyklerne blev fra 1936 bygget på 
A/S Dansk Cykelværk “Grand” i Nr. 
Aaby. Fra 1946 blev de lavet i Eng-
land på Motorcykelfabrikken Tri-
umph, under navnet Triumph-Moller.

Holger Møller gjorde meget ud af 
styret var erstattet med et rat, noget 
som han mente ville blive standard 
på alle cykler en gang.

På Danmark Tekniske Museum har 
man 3 sofacykler fra Møller, én al-
mindelig, én med sidevogn, og ende-
lig en dobbelt sofacykel.
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Alfrida Tvede, kendt og frisk dame i Helsin-
gør, datter af brændevinsfabrikant Tvede. 
Hun købte en elektrisk bil i 1918, som hun 
byttede til en Chevrolet 1929, og senere en 
1934. 

Efter krigen kørte hun kun på en dobbelt 
sofacykel, sammen med sin ældre søster. 
Familien havde et thehus på Strandvejen 
nord for Helsingør, som de besøgte om 
eftermiddagen.

Hun døde i 1951, og cyklen levede sit 
eget liv. En cykelsmed fandt den først i 
1970’erne, satte den i stand, og gav den til 
Teknisk Museum. Det er almindeligt kendt 
at det kun var Alfridas rat der virkede, Alfri-
da til højre på billedet. Hendes ældre søster 
brugte kun det andet rat til at holde fast i.

Der er ikke megen information at 
finde om Moller-bilerne – mærket 
er nævnt i The Complete Encyclope-
dia of Motor Cars (Hassings Billek-
sikon), hvor der blot står at det var 
en lillle og let bil med et europæisk 
tilsnit. Dog findes der den oplys-
ning, at firmaet var hjemmehørende 
i Lewistown, Pennsylvania.

En smule mere står der på hjemme-
siden american-automobiles.com, 
hvor det bl.a. nævnes at bilerne hav-
de justérbar ratstamme, at der var 

både venstre- og højestyrede model-
ler samt at den samlede produktion 
kun nåede op på ca. 1000 biler. 

Iflg. pålidelig kilde skulle der findes 
en artikel om Moller i klubbladet fra 
Antique Automobile Club of Ameri-
ca, fra 2019. Så det kan være, at vi 
vender tilbage. Til gengæld er det let 
at finde adskillige billeder på nettet 
af sofacyklerne, fremstillet af Holger 
Junior. Prøv blot at søge på  
“Triumph-Moller”!

-red/jmn.
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I Tyskland er det ikke usædvanligt at 
bilkøbere selv henter bilen på fabrik-
ken. En mulighed, der har eksisteret 
i mange år og som har fået bilfabrik-
kerne til at skabe rundvisning og an-
dre aktiviteter, når nu kunderne kom 
for at hente deres nye bil. Volkswa-
gen-købere kan således lægge vejen 
forbi Wolfsburg – en by der stort set 
er udviklet rundt om bilfabrikken og 
ikke i sig selv byder på de store op-
levelser.  
 

Det har bilfabrikken dog rådet bod 
på ved at etablere Autostadt – der 
kan kaldes for en temapark for bil-
interesserede. Ikke med vilde forly-
stelser (selv om man kan prøve at 
køre offroad i en SUV m.m.), men 
derimod en hel del visuelle oplevel-
ser med biler i centrum. Og der kan 
kombineres med et bl.a. guidet be-
søg på den nærliggende VW-fabrik.
Autostadt er etableret lige ved siden 
af den oprindelige VW-fabrik, men 

Autostadt 
– bilernes by

Af Erich Karsholt
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Til gengæld bydes der på et flot 
Zeithaus – et bilmuseum, som ud-
mærker sig ved ikke blot at udstil-
le bilkoncernens egne mærker. Der 
er i høj grad tale om en kurateret 
udstilling, hvor en lang række biler 
med betydning for bilens udvikling 
indenfor teknik, formgivning og af-
sætning er medtaget. Selvfølgelig er 
der skelet lidt til hvor Volkswagen og 
datterselskaberne har været særlig 
unikke, men udstillingen skal roses 

for, at have et meget bredt spekter 
af biler med. 

En tema-udstilling med fokus på re-
lationer, sammensætter forskellige 
mærker og modeller, der ligner hin-
anden eller har inspireret hinanden, 
trods forskellige tidsaldre m.v. 

En venlig tanke går tilbage til Jørgen 
Skafte Rasmussen, når der om DKW 
F1 (FA 600) fra 1931 står, at det var 
Europas første masseproducerede 

alle Volkswagen-fabrikkens store 
mærker har i Autostadt hver en gen-
nemdesignet pavillion, der udstiller 
en række biler, der viser lidt om bil-
mærkets identitet. Der er således 
ikke tale om bilhuse, hvor det sam-
lede program præsenteres. Her er 
ikke meget historie, fokus er på nu-
tiden – og fremtiden. Det er først og 
fremmest Skoda, der i sin pavillion 
trækker på bilmærkets gloværdige 
karriere før anden verdenskrig.
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”Folkevogn” – alt kan naturligvis dis-
kuteres, mon ikke bl.a. Austin Seven 
og Citroën Type A også kan klassifi-
ceres således. 

I alt 60 forskellige bilmærker er re-
præsenteret og selv om de tyske 
mærker er lidt overrepræsenteret, er 
det som sagt et meget flot museum, 
der giver et godt billede af bilens ud-
vikling.
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Hvis man er skuffet over at der 
ikke er mange klassiske VW’ere på 
Zeithaus-muset i Autostadt, så by-
der Wolfsburg også på et egentligt 
Volkswagen-museum, der er langt 
mere ydmygt end Autostadt. 

Museet er etableret i en tidligere 
klædefabrik. Her kan man se næ-
sten alle de biler koncernen har ud-
viklet, fra den første KdF-bil til nogle 
af de seneste. 

AutoMuseum  
Volkswagen

Her er det ikke den iscenesatte arki-
tektur, men derimod antallet af mo-
deller, varianter og prototyper, der 
fascinerer. Naturligvis er Boblen i 
fokus, men det overrasker hvor man-
ge forsøg, der i 1950-60’erne blev 
gjort for at skabe andre VW-model-
ler. Også mange udgaver af senere 
biler vises. 

Da jeg var forbi (forår 2019) var der 
en tema-udstilling af - min ungdoms 
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store bilforelske - VW Scirocco, hvor 
der også blev vist en række proto-
typer. 

Går turen til Autostadt bør man be-
stemt også lægge vejen forbi Auto-
Museum Volkswagen. Wolfsburg lig-
ger mellem Hannover og Berlin, og 
har man en hel dag kan man godt 
nå at besøge begge dele. 

Se mere på autostadt.de og 
automuseum-volkswagen.de
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Her skal det indrømmes at vi er nog-
le, der godt kender mærket – men 
tre stk. samlet og med nogle meget 
celebre (lave) Århus-numre er ikke 
hverdagskost.

Bilerne ser ud til at være fabriksnye, 
men med forskellige karrosserier, og 
der må være en historie bag begi-

venheden med de tre biler. Mon vi 
kan få den?

Det andet billede har vi fra John Ul-
sted og det viser et autoværksted 
i Vejle. Det er helt sikkert værkste-
dets indehaver til højre. Men hvad 
med bilerne - Y814 og den anden, 
der lidt ligner et strygejern...?

Fra arkivet
Svar til: vt@veteranbilklub.dk
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Svar på billederne  
i VT 522

Flere var inde på at billedet stam-
mer fra et langdistanceløb i 20’erne, 
og det er helt rigtigt. Det er nemlig 
taget på Dantes Plads i København, 
den 19/6-1924 kl. 6 om morgenen, 
ved starten på “Danmark-Tyskland 
Rundt”, som varede fra den 19. til 
den 22 juni. Billedet findes i Dan-
marks Motor Unions “Blaa Bog” 
fra 1957, men der er ikke synder-
lig omtale af løbet. Jeg tror at det 
var arrangeret af DMK (Dansk Motor 
Klub). Til gengæld er bilen til ven-
stre i billedet vist og omtalt et par 
steder. Det er en Salmson, som blev 
kørt (og sikkert tilhørte) Carl Høltzer. 
Han blev formand for DMK i 1928, 
og i den blå bog findes yderlige-
re lidt sporadisk omtale af den fine 
Salmson (der var grøn) og et par bil-
leder af bilen med en særdeles kraf-
tig frontskade, efter et motorløb på 
Glostrup-banen i 1923.

Det er sikkert Carl Hølzer ved rat-
tet i Salmson’en – og den velnære-
de Herre der læner sig op ad bilen 
er Ove Bendixen, der var formand 
for DMK 1922-28, og som også var 
præsident for DMU til 1932, hvor 
han døde, kun 44 år gammel.

Den var også Ove Bendixen, der op-
trådte på et foto i artiklen i sidste 
VT om Albert Andersen. Her efterly-
ste vi information om et “Veteran-
løb” til Skagen, der blev kørt i 1930. 
Jan Lund-Sørensen fortæller, at lø-
bet blev afholdt den 22.-23. juni, ar-
rangeret af DMK og Politiken og at 
det vist kun var for motorcykler. Del-
tagerne skulle være over 37 år og 
ikke have været aktive i motorsport 
i de sidste 5 år. Køretøjerne var der 
vist ingen krav til! Et veteran-løb kan 
selvfølgelig være et vidt begreb.

Vi skal også lige have de tre motor-
cykler og deres kørere med. I mid-

ten er det en stor Harley-Davidson 
1000 eller 1200 ccm, kørt af Frede 
Primgaard Nielsen. De to andre er 
Nimbus, kørt af hhv. Chr. Schmidt og 
Axel Schmidt.

Landevejsløb/pålidelighedsløb var 
en vigtig del af dansk motorsport 
frem til 1932, hvor en ny færdsels-
lov medførte et forbud. Motorsport 
var motorsport, og så var det ikke al-
tid så afgørende, om det foregik på 
to eller fire hjul.

Anadol er et tyrkisk bilmærke og mo-
dellen her har det eksotiske navn: 
A1. Det var der flere, der vidste.

Modellen var udviklet af Reliant og 
designet af Tom Karen fra Ogle. Den 
havde glasfiberkarrosseri på et let 
metalchassis og mekanik fra Ford, 
og kom på markedet (nok kun i Tyrki-
et?) i 1966. Den første model, som 
det her drejer sig om, fandtes kun i 
2-dørs coupé. Motoren var på 1,2 li-
ter, fra 1968 på 1,3.

I 1970 kom den såkaldte A1 Mk II, 
med redesignet front med firkantede 
lygter – det blev den vist ikke meget 
kønnere af. Modellen var i produkti-
on til 1975, i 73 blev den suppleret 
med en 2-dørs sedan og en station-
car. Knapt 20.000 stk. blev produce-
ret i hele perioden.

Danmark-Tyskland Rundt

Anadol A1 Coupé

Senere fulgte flere andre Anadol-mo-
deller, både almindelige personbi-
ler, pick-up’er og en sød lille lukket 
sportsvogn. Det var biler, som som 
Anadol selv stod for udviklingen af, 
men ofte baseret på dele fra tidlige-
re modeller og et samarbejde med 
engelsk bilindustri. A2, en 4-dørs se-
dan blev produceret i små 36.000 
eksemplarer (1970-81) og sås ofte 
som taxa.

Og nu hvor vi i dette blad har været 
inde på Bertone-designeren Marcello 
Gandini, skal vi lige nævne en pro-
totype kaldet FW 11 – som blev la-
vet i 4 eksemplarer, på bestilling af 
Anadol og Reliant. De to blev sendt 
Anadol i Tyrkiet og to til Reliant i 
England, som benævnte modellen 
Scimitar SE7. Den ene skulle eksi-
stere idag. Af de to til Tyrkiet findes 
også chassiset til den ene. Model-
len skulle have store ligheder med 
Citroën BX, som også blev designet 
af Marcello Gandini.

Til sidst skal det lige næves at kilde-
materialet til det meste i disse linier 
er Wikipedia – som jo kan være godt 
nok, men facts bør tages med forbe-
hold...!

Endnu et foto af en Anadol A1. (WikiMedia)

Anadol A1 Mk II 1974. (WikiMedia)
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KDAKs AUTO, 1933.

Motor 1941.

Udateret foto. Måske var det denne bil, der 
var Knuds? Krone 462 var i hvert fald hans 
nummer – men det er jo Frederik vi ser på 
billedet.

Den er nok af nogenlunde samme årgang 
som de to i AUTO, men ingen af de tre ser 
ud til at være helt ens.

Armstrong-Siddeley igen!

-jmn.

Vi skal også lige omkring kongehu-
sets Armstrong-Siddeley’er igen. For 
der har helt sikkert været flere i spil 
end først antaget. Der er ikke så 
megen tvivl om den store åbne mo-
del som den daværende Kronprins 
Frederik fik i 1933, og som også er 
afbildet i Martin Lunds bog, Kongelig 
Køreglæde. Men det er der stadig, 
når det gælder bilen fra 1935 som 
vi viste sidst; den med karrosseri fra 
Dansk Karrosserifabrik. Vi konklude-
rede at bilen havde været anvendt af 
Arveprins Knud, men var forsigtige 
nok til ikke at påstå at det rent fak-
tisk var hans bil. Og godt det sam-
me, for i FDMs “Motor” findes der 
et billede af bilen fra 1941, hvor der 
står at det er Kronprins Frederiks.

Uffe Mortensen har desuden fundet 
et billede af en lukket Armstong-Sid-
deley, tilsyneladende med et engelsk 
(og ikke dansk) karrosseri. Den ser 
umiddelbart ud til at være registre-
ret med Krone 462 – altså Knuds 
nummer – men på billedet står Kron-
prins Frederik og snakker med en 
Herre med høj hat.

Og for lige at gøre målet lidt mere 
fuldt, ja så har H.C. Gregersen i 
DVKs bibliotek fremdraget et par ar-
tikler i KDAKs medlemsblad AUTO 
fra 1933, med billeder af to biler 
mere: K28, der tilhørte Prins Valde-
mar og Krone 15, der tilhørte Prin-
sesse Margaretha. Så nu er vi oppe 
på minimum fem forskellige Arm-
strong-Siddeley i kongehusets besid-
delse.

Nu er det nok! Redaktøren giver op, 
i hvert fald i første omgang. Men 
jeg skal da ikke undlade at gøre op-
mærksom på kalenderen for mø-
dested Nærum, den 6. februar. Her 
kommer Martin Lund og fortæller 
om de kongelige biler. Jeg er selv 
forhindret – men måske kan nogen 
stille ham er par spørgsmål?
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Invitationer

”Dækspark”

med ”Hjemmeværnets Musikkorps Syd” og danske 

” ”
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Invitationer

 
Bustur fra Nærum til åbning af sæsonen 2020 på Egeskov. 

Tirsdag d. 21. april 
Pris Kr. 160,00 pr. prs. 

Tirsdag d. 21. april slår Egeskov museum, atter dørene op for Dansk Veteranbil Klub´s 
medlemmer. 
Benyt chancen til at se det flotte museum og mød medlemmerne fra den anden side af broen. 
Vi spiser wienerschnitzel med én øl eller vand på Kværndrup Kro. Der er plads til 120 
personer, så det bliver ”først til mølle” princippet. 
 

Tilmelding senest d. 14. april 
 
Bustilmelding og betaling:  

Mette på kontoret, tlf. 4556 5612 eller  kontor@veteranbilklub.dk 
Konto Reg.nr. 5326 - 0245257 

 
Sjællands bussen kører præcis kl. 15.15 og vi regner med at være fremme ved Kværndrup 
Kro kl. 18.15. hvor vi går til bords. 
 

Arrangementet gennemføres kun ved 30 tilmeldte personer i bussen! 
 
 
Påstigningssted Tid Sted  

1 15.15 Nærum Dansk Veteranbil Klub 
2 16.15 Køge Transportcenteret 
3 16.45 Ringsted Ringsted øst, afkørsel 35 – P-pladsen 
4 17.15 Korsør OK tanken, St. Bæltsvej – v/afkørsel 43 

 
Bussen kører igen mod øst kl. 21.15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Torsdag den 10. september 
til mandag den 14. september 2020 
  
Pris kr. 6.950,- pr. pers.  (ekskl. fly)  
 
Enkeltværelsestillæg kun kr. 2.000,- (begrænset antal) 
 
Vi bor i den hyggelige indkøbsby Worthing, der ligger ned til den engelske 
kanal. Her bor vi 4 nætter, på Travel Lodge, incl. morgenmad, fri kaffe/te på 
værelserne. 
Aftensmad, som også er med i prisen, minus fredag aften, hvor vi bliver på 
Goodwood og oplever stemningen med dans og musik. De øvrige dage spiser vi 
på flere forskellige hyggelige restauranter i byen, bl.a. den populære ”Food”. 
Bustransport hver dag lige til døren, i klassisk dobbeltdækker. 
Pigetur, fredag til byen Arundel, med sen ankomst til banen. 
Bussen holder hele dagen ved banen, og kan bruges som opholdssted. 
Bus- og bagagetransport til og fra Gatwick Airport, der tilpasses  
nedenstående fly. 
  kl. 15.00 torsdag mod Worthing 
  Mandag formiddag mod Gatwick  - så fly kan nås ca. kl. 15. 
Entrébillet fredag, lørdag og søndag til Goodwood Revival Meeting. 
Og selvfølgelig er der et par overraskelser lagt ind undervejs 
 Du/I søger selv for transport til og fra England. 
Undertegnede flyver med nedenstående fly, men du kan selv tilrettelægge anden 

afgang, hvis det passer dig bedre, f.eks. Billund eller hvis du vil køre derover. 

 
Forslag til fly torsdag d. 10. sep. med Norwegian mod Gatwick kl. 12.15             

Forslag til fly mandag d. 14. sep. med Norwegian kl. 15.25             
 

TILMELDING til Dorte Stadil:    e-mail: dorte@stadil.net 
 

Depositum ved tilmelding Kr. 1.000,- p.p. til konto: reg.nr. 2230 Konto 8967 977 951 
 

Yderligere oplysninger hos turarrangørerne!         

Dorte Stadil, tlf. 4015 8008 & Niels Nørgaard, tlf. 4052 0021   

 
 

 
 

Spark Dæk på Gilleleje Havn 
 

     
 
Spark Dæk er en tilbagevendende begivenhed der finder sted hver tirsdag på 
Gilleleje Havn. Spark Dæk har nu eksisteret i mere end 10 år. Mange nye samt 
gamle kendinge finder hver tirsdag sammen på Gilleleje Havn for at se på køretøjer 
ældre end 25 år. Her finder man socialt samvær i de fantastiske rammer, 
nemlig med udsigten over Gilleleje Havn og med de gode spisesteder. 
Spark dæk arrangeres i samarbejde med Græsted Veterantræf. 
Kig forbi, vi er på Havnen hele sommeren i gennem, i kan ikke undgå at se os, 
for vi fylder rammen godt ud med de helt fantastiske og unikke køretøjer. 

 
Hver tirsdag, fra d. 14. april til d. 13. oktober, fra kl. 18:00 
 
Se os på facebook:   Spark dæk på Gilleleje Havn 
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POLSKE KLENODIER: KRAKOW & ZAKOPANE
7 dages kulturhistorisk & naturrejse: 16-22.5.2020

KRAKOW Efter opsamling tager vi færgen fra Gedser stor
morgenbuffet ombord på færgen (er inkl.). Fra Rostock kører
vi med passende pauser gennem Tyskland og Polen direkte
til Krakow. Vi overnatter i Krakow 3 nætter på et
centralbeliggende hotel og under opholdet skal vi nyde ture i
den historiske kerne. Vi besøger bl.a. Mariakirken,
Klædehallen på Gammeltorv og Kongeslottet Wawel. Der er
en fantastisk atmosfære i den gamle bydel, hvor gaderne er
fyldte med små hyggelige butikker, gallerier og cafeer. Vi går
ud at spise hver aften på hyggelige restauranter, hvor vi kan
smage på mangfoldigheden af det polske køkken! Der bliver
sikkert også mulighed for at finde musiksteder om aftenen!

DEN JØDISKE BYDEL blev for alvor sat på verdenskortet med
Spielbergs film ”Schindlers liste” men stedets historie går tilbage
til 1300-tallet. Jødernes historie var dramatisk særligt under
2.V.K. da de blev myrdet i KZ-lejre. I dag er Kazimierz ved at
genetablere sig som et kulturelt og historisk centrum med
synagoger, museer, kirkegård og særlig atmosfære. Vi skal bl.a.
se stedet, hvor Schindlers fabrik lå under krigen (nu museum) og
besøge en traditionel, jødisk restaurant til en omgang kosher
mad, samt høre koncert med original, jødisk musik.

ZAKOPANE er en malerisk by ved foden af Polens højeste
bjerge – Tatra. Vi overnatter her i 2 nætter. Byen byder på
natur i særklasse og levende kultur, hvor de lokale går i
folkedragter på gaderne. Det er hyggeligt at går ture på
gågaden Krupowki og på det lokale kræmmermarked, hvor
bjergbønder sælger deres produkter. Vi tager også til
udsigtsstedet med en bjergbane og skal til fest med lokal spise
og opvisning i folkedragter.

KZ-LEJREN AUSCHWITZ Besøg i museet efter den KZ-
lejr, hvor nazisterne myrdede over 1.mio mennesker,
hovedsageligt jøder fra hele Europa. Vi bliver indført i
hele historien mens vi ser en omfattende udstilling.

Ved min. 35 deltagere er prisen pr. person: 5.000,-kr. er inkl.:
Transport med komfortabel bus, færge, 6 overnatninger på hotel med morgenmad, 6 x aftensmad,
udflugter ekskl. entre, rejseleder, Rejsegarantifonden
Ikke inkl. i prisen: enkeltværelsestillæg 1.000,-kr., entreer, frokoster, drikkevarer, forsikringer.
Programmet: er vejledende og med forbehold for ændringer. Detaljeret program fremsendes 1 måned før afrejse.

HJEMTUREN På hjemturen overnatter vi i Lichen
Stary, hvor vi skal se Polens største kirke, som kan
rumme 17.000 mennesker. Vi får rundvisning i kirken
og på området, som er et helligt sted for de katolske
polakker og vi kan opleve religionsdyrkelse, når det
er helligst. Dagen efter går turen igen mod Rostock
og med færgen til Gedser med stor buffet ombord.

Tilmelding hurtigst muligt og senest 1.2.2020 hos
Arno Werner, tlf.: 23663019, e-mail: arnohwerner@gmail.com

Startsted

ODSHERREDSLØBET
køres

St. Bededag, lørdag 9. maj 2020

Program:
Kl. 9-10: Løbsdeltagerne samles ved administration-
scenteret (rådhuset), Nyvej 22, 4573 Højby.
Der serveres morgenkaffe fra kl. 9.
Kl. 10.00: Løbet starter med præsentation af køretøjer. 
Der sendes afsted i nummerorden.

25. Odsherredsløb på kryds og tværs i Odsherred.  
Ca. 110 km. lang rute, som afsluttes med frokost på 
Cafe Borren, Nyvej 27, 4573 Højby.

Deltagelse: Alle køretøjer over 35 år. Max 120 køretøjer 
(biler, motorcykler).
Husk beskrivelse af køretøj – gerne historie.

Betaling: Pr. køretøj incl. fører: Kr. 300,-, ekstra person kr. 200,-, børn under 12 år: kr. 100,-
Dækker forplejningen på dagen (morgenkaffe, frokostbuffet, 1 øl eller 1 glas vin eller 1 vand, kaffe/kage).

Tilmeldingsfrist: Max. 100 køretøjer – først til mølle! Tildelt nummer kan ikke overdrages til andre.

Sendes til Conny Larsen, Nygårdsvej 1B, 4573 Højby. Mail: connylarsen@outlook.com, tlf: 3183 4496.
Beløb indbetales til konto Danske Bank, reg. nr. 3565 konto 3565889133. Husk navn og adresse ved indbetaling.
Man er ikke tilmeldt før beløbet er modtaget. Alle modtager besked pr. mail.

Med venlig hilsen – Erik og Conny Larsen

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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Man behøver ikke
være veteran...

...for at læse

www.VeteranPosten.dkFormanden kan kontaktes på tlf. 2277 7439 

Er du ejer af en veteranbil af mærket 

Commer

Hillman 

Humber

Singer

Sunbeam 

Kerrier

Rootes Danmark er mærkeklub for disse bil-
mærker. Meld dig ind i dag og få hjælp til at 
finde reservedele eller få skaffet en tegningen af 
den del du mangler, så du kan få den fremstillet. 
Der findes 300.000 tegninger af dele til disse 
bilmærker.

På www.rootes.dk kan du 
læse meget mere om klubben og 
biler. 

Vi glæder os til at dig i klubben. 

DANSK VETERANBIL KLUB

Vognemblem 60mm Ø
Kr. 125,-

Stofmærke 70mm Ø
Kr. 25,-

KLUBARTIKLER

Bestilling kan ske ved henvendelse til:

Sekretariatet
Telefon 4556 5610

Mail: kontor@veteranbilklub.dk

Nøglering
Kr. 25,-

DVD-film
Kr. 200,-
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Rustreparation af veteranbiler 

Pladedele fremstilles 
www.veteransmeden.dk

bo@kjer.net 
ved Bo Kjer 
40458882 

Ballerupvej 91 3500 Værløse 
 

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

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

Lørdag den 18. april 2020
Messecenter Vesthimmerland - Messevej 1- 9600 Aars
Entré 75,00 kr. - Børn under 14 år gratis entré - Åbent 10-16

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

Bestil en 3 x 3 meter standplads til 18. April.
Se mere på www.Aars-Stumpemarked.dk
Husk også at du kan følge Aars Stumpemarked på facebook!

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

ÅBENT
10-16

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

17. - 18. OKTOBER
2020

21. - 22. MARTS 2020 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 18. april 2020

www.aars-stumpemarked.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!

Tegn veteranforsikring gennem  
ETU forsikring A/S

 > Lejlighedsvis kørsel hele året.
 > Vejhjælp inklusiv.
 > 25% flåderabat ved flere biler med kasko.
 > Vi forsikrer også ombyggede køretøjer.

ETU Forsikring A/S
www.etuforsikring.dk
 Telefon: 7472 8600

HØJ SERVICE – FLEKSIBILITET – HANDLEKRAFT

Bilforsikring

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

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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Køb & salg

Nimbus 1956. Flot og velkørende.  
Mekanisk toprenoveret.  
Pris kr. 49.500.

Per Faxe, tlf. 40152572
e-mail: pf.faxe@gmail.com 

Norton Dominator model 7 1953. 
Denne veteranmotorcykel står som 
ny i krom og lak. Renoveret for ca. 10 
år siden, kun kørt 5.000 km efter to-
tal adskillelse. Jeg får kørt alt for lidt 
på den, og håber på en ny ejer som 
vil værdsætte, og bruge denne smuk-
ke motorcykel. Skal ses og prøves, 
Den helt rigtige Norton lyd. Vinter-
pris. Kr. 35,000.

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

DKW 175 1959. Fin, original og sjæl-
den motorcykel. Kører og starter 
godt. Pris kr. 18.500.

Per Faxe, tlf. 40152572
e-mail: pf.faxe@gmail.com

Dejlig og solid garage til veteranbiler. 
Denne garage skal flyttes senest i 
foråret 2020. Derfor sælges den me-
get billigt, hvis køberen selv nedtager 
og flytter den. Garagen er udført i træ 
og med forholdsvis nye eternitplader 
samt fine, velfungerende og låseba-
re hejseporte. Den er ca. 7,6 x 6,1m 
i udvendig grundplan. I alt 46,5 m². 
Den står i Birkerød og er nem at kom-
me til. Pris kr. 5.000.

Per Faxe, tlf. 40152572
e-mail: pf.faxe@gmail.com

Motor m/gearkasse til Opel 1949-52 
incl. Motor med gearkasse til Volvo 
Amazon B18. Motor med gearkas-
se til Opel Corsa 1,5 diesel. Venstre 
bagdør til Vauxhall Velox/Cresta PB 
(fabriksny). Forskærme-dør-ny bag-
klap til Isuzu KBD pick-up. Forskær-
me sandblæst og metalliseret til 
Opel Rekord A-model samt nye bag-
lygte glas. Fabriksny Bagklap til Opel 
Ascona A.

Hans Peter Nielsen, tlf. 40148037
e-mail: hpj.nielsen@mail.dk

Opel Reservedele: større parti af nye 
og brugte reservedele-mange virkelig 
fine dele årgang 1950-90– alt fra op-
hørt forhandler. Bl.a.: lygter, ruder, kø-
lere, karosseridele, motordele, for- og 
bagtøjsdele samt rigtig mange andre 
Opel dele, microfilm og fremviser, ka-
taloger mv. 

Virkelig mange fine dele, sælges 
helst samlet pga. sygdom.

Hans Peter Nielsen, tlf. 40148037
e-mail: hpj.nielsen@mail.dk

Triumph gearkasse 1968. Passer 
til 1300cc motor, som f.eks. Herald, 
Spitfire, Dolomite. Renoveret, nye le-
jer og oliepakninger. Alle geartænder 
er i meget god stand. Komplet med 
koblingshus. Mangler gearstangsfor-
længelse. Kr. 1.000. Har flere fotos.

Kontakt Paul - e-mail:  
birkinshawdk@gmail.com

Et sæt Hella projektører kr. 400. 4 
stk. bukke kr. 100. Philips autoradio 
m. Casette kr. 100. Teleskopantenne 
kt. 150. 2,5 sæt højttalere kr. 150. 

Jørgen Dam, tlf. 25779048
e-mail: Hogjdam@gmail.com

Citroën 2CV Hardtop sælges. Kom-
plet og klar til montering på bil. Til af-
hentning (Fyn).  Kr. 400. 

Kontakt Paul - e-mail:  
birkinshawdk@gmail.com

Alfa Romeo Montreal. Frontspoiler, 
ny. 500,- kr.

Jørgen Dam, tlf. 25779048
e-mail: Hogjdam@gmail.com

Dele til biler 
sælges

Motorcykler
sælges

 
Diverse
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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
VW K70 · 1973

VW K70 blev udviklet og produceret af NSU for at udfylde hullet mellem de mindre 
NSU Prinz modeller og den store NSU RO 80.

Claus Luthe designede både RO 80 og K70. Bilen stod klar til udstillingen i Geneve i 
1969 som NSU K70, men præsentationen blev aflyst, bilen blev trukket fra udstillin-
gen. NSU var blevet opslugt af VW- koncernen, der således overtog projektet og der-
med blev K70 den første VW med rækkemotor, med vandkøling og forhjulstræk. Der 
blev bygget en ny fabrik for K70 i Salzgitter. Her blev der bygget ca. 210.000 stk. VW 
K70, inden produktionen stoppede i februar 1975. Omkring 3000 stk. kom til Dan-
mark, mindre end 10 stk. er pt. på danske nr. plader.

Hvorfor blev den velkonstruerede og skønne bil ofret? Svaret finder man måske ved 
at studere en dansk prisliste fra 1973. Der finder man VW K70, VW 411/412 og 
Audi 100 til stort set samme priser, hertil kommer at VW Passat var på trapperne.

Min bil er købt og indregistreret i Frederikshavn den 27 marts 1973 og allerede i juni 
1973 blev den købt af Christian H. Jensen, som kørte ca. 125.000 km i den indtil 
jeg fik lov til at overtage den, den 8. august 1996. Nu har den kørt ca. 150.000 km.

Christian havde passet den godt. Den står helt urørt med den originale lak og med 
de nummerplader den blev indregistreret med første gang.

1. og 2. juni 2000 var vi 3 danske VW K70 i Salzgitter, til fabrikkens 30 års jubilæ-
um. Der deltog godt 40 biler fra hele Europa. Min var en af ganske få der ikke var re-
staureret.

Med venlig hilsen Johan Harding Carlsen


