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Dansk
Veteranbil
Klub

Nærum Hovedgade 3, 2850 Nærum

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

www.veteranbilklub.dk

www.dvk-database.dk

Giro/DDB reg. nr.  
9570 konto 600 4253

Arb. Landsbank reg. nr.  
5326 konto 0359 651

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

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

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

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

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

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

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

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

Suppleanter:
Claus Thulstrup, øst. 

Torben Olesen, vest.

Arbejdsområder:
Løb og arrangementstilskud:
Ib Rasmussen

Mødesteder og udstillinger Øst:
Ole Poulsen

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

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

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

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

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

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

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

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

Fyn
Vesterågade 16, Nr. Broby, 5672 Broby  
Bjarne og Vivi Hansen, tlf. 2579 3131 
dvk-fyn-broby.dk

Sønderjylland – Åbenrå
Skolevænget 12, 6200 Åbenrå
Frits Johansen,  2264 2909
liseogfrits@johansens.info
www.dvk-aabenraa.dk

Sydvestjylland – Skjoldbjerg
Skjoldbjergvej 52, 6623 Vorbasse
Ib Rønne, 2280 8112
roenne@dlgpost.dk
Bent Højvang, 2181 1288
bentinger@stofanet.dk

Vestjylland – Ulfborg 
Industriarealet 10, 6990 Ulfborg 
Carsten Andersen, tlf: 6146 9740 
c.s.andersen@post.tele.dk

Sydøstjylland – DVK – Lillebælt
Ryesgård, Ndr. Kobbelvej 27, Fredericia
John Andersen, 2978 2909
ja-ryesgaard@c.dk

Østjylland – Uldum
Uldum Mølle, Skolegade 25, 7171 Uldum
Frede Søndergaard, tlf: 2990 6780 
frede.sondergaard@gmail.com
Erik Hougaard, tlf: 4034 0049
k.e.hougaard@mail.dk
Jens Heldgaard, tlf: 3056 2299
heldgaard8700@gmail.com

Sydvestjylland – Vesterhede 
Refshøjvej 49, Vesterhede,  7250 Hejnsvig 
Ove H. Iversen, tlf: 7533 9321/2395 0721 
ove.iversen@bbsyd.dk 
www.dvk-vesterhede.dk

Midtjylland – Herning
Autogalleriet, Industrivej 1a, 7400 Herning
Peer Bak, tlf. 9712 2914
peba@kabelmail.dk

Østjylland – Ristrup
Ristrup Hovedgård, ved Sabro
Morten Kræmmer, tlf: 4027 5813
morten250s@gmail.com
Erik Nielsen, 8692 3943

Nordjylland – Sindal
Sindal Lufthavnsbygning, Taagholtvej 170, 
9870 Sindal
Thorben damsgaard, 2149 1841
thorben@elleham.dk 
www.dvk-nord.dk

Dorte Stadil

Leif Munck

Cira Aalund

FIVA-pas fås ved henvendelse til:
Henning Thomsen
Bogyden 14, 5610 Assens.
Tlf. 4051 4799
rosenparken@hotmail.com
 

Åbent på ordinære klubaftener i Nærum 
kl. 19-21 og alle tirsdage kl. 10-14 eller 
efter aftale. 

bibliotek@veteranbilklub.dk
Telefon 4556 5610 kl. 10-13.

Biblioteksudvalg: 
Formand: Niels Jonassen , 4919 1129 
Brochurearkiv: Jens Ørvad, 2016 7232
brochure@veteranbilklub.dk
Tidsskriftsarkiv: Mogens Olsen
Udklipsarkiv: H. C. Gregersen 
Attester: Steen Pausbæk
Fotoarkiv: Uffe Mortensen, 4920 2301
autotriangel@gmail.com

Alvis
Peter Bering, tlf: 5599 6089
pb@arkitektbering.dk 

Jydsk Køreselskab
Ivan Kristiansen
Dag   9412 0711
Aften 9411 9179

Køreselskab DVK Lillebælt
John Andersen, tlf: 2978 2909
ja-ryesgaard@c.dk 

Peugeot
Claus Sonne Linnedal, tlf: 3252 7777
linnedal@hotmail.com

KøreSelskabet for køretøjer fra før 1940
Lars Hartmann-Petersen, tlf: 4976 3388
larshartmann@hotmail.dk
Jørgen Sjøntoft, tlf: 2294 0135  
ericavej39@gmail.com

Mærkeregistre:

Austin Seven
Jørgen Frode Bakka, tlf: 4011 5434
www.austinseven.dk

Chevrolet 1911-41
Jens Rasmussen, 2484 0013
chevrolet@rasmussen.mail.dk

Ford Junior
Michael Deichmann, tlf: 2227 8651 aften 
michael@deichmann.org
www.fordyandcmodelregister.dk

Morris
Ole Nordlund, tlf: 4656 0229
jonordlund@mail.dk
www.morrisregister.dk

Opel
Frederik Ravn-Larsen, tlf: 2072 5437

Porsche
Paul Wilson, tlf: 2728 5725
paul@yellow1.dk

Renault
Kristen Korsgaard, tlf: 8648 6968

Studebaker
Dansk Veteranbilklub
4556 5610
kontor@veteranbilklub.dk

Triangel 
Uffe Mortensen, 4920 2301
autotriangel@gmail.com

VW - luftkølede
Robert Hagen, 3251 7624
robert.hagen@mail.dk

Michael Deichmann, By-Lyngen 4
3230 Græsted
tlf. 7170 3525 - Kontortid: 18-19 i hverdage
md@motorhistorisk.dk

Bugatti Club Denmark 
info@bugatticlub.dk 
www.bugatticlub.dk

Dansk Austin Klub
Bøgeshøjvej 15, 8305 Samsø
Stefan Wolffbrandt, 8659 3300
www.danskaustinklub.dk 

Datsun Klub Danmark
Jørn Krogh, Vesterallé 67, 6600 Vejen.  
Tlf. 20 22 61 09,  
Email: datsunklubben@gmail.com 
www.datsundanmark.dk

Ford T Klubben Danmark
Claus Olesen, 5950 7155
claus@clo.dk

Ford V8
Kim Høier
shoebox@hotmail.dk

Foreningen Motorhistoriske Formidlere
Svend Carstensen, 3969 8115
svca@post3.tele.dk

Jensen-Klubben
Niels-Erik Manniche, 4046 5460
niels-erik@manniche.eu

Amerikanske biler  
Johnny B. Rasmussen, tlf. 2074 5709 
johnnybgoode@mail.dk

Chevrolet 1911 til 1941 
Jens Rasmussen, tlf. 2484 0013  
chevrolet@rasmussen.mail.dk

Citroën 
Jens Møller Nicolaisen, tlf. 2046 2798 
jens@mn-design.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

Tatra 
Svend Carstensen 
Tlf: 4032 8120

Toyota 
Henning Holm 
Tlf: 4056 8011

Volvo 
Ole Callesen 
Tlf: 6178 1611

Bestyrelsen

Mødesteder og 
mødestedsansvarlige

Historiske nummerplader 
MhS

Klubber i 
Dansk Veteranbil Klub

Vejledere

Data Protection Officer

Revision

FIVA

Bibliotek

Køreselskaber/Sektioner

Klubregistre
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Fra redaktionen
Køresæsonen er over os, og det vrimler med tilbud i 
kalenderen. Og tager man de lokale, mere eller mindre 
spontane bilsammenkomster med, er det næsten hver 
dag man kan starte bilen og møde andre. Selvom vi er 
flere, kan vi i redaktionsgruppen ikke være mere end 
et par steder ad gangen. Så uanset om du er alminde-
lig deltager, eller måske med til at arrangere, vil vi rigtig 
gerne høre om hvad der foregår! Tag nu kameraet med 
og send de gode billeder til redaktionen – meget gerne 
med en lille fortælling om dét i oplever. Vi vil gerne give 
oplevelserne videre!

Medlemstal
Som man også kan læse i referatet fra årets generalfor-
samling, er kurven vendt – DVKs medlemstal ser nu ud 
til at være stigende, hvilket er meget glædeligt i en tid, 
hvor foreninger som vores har det svært.

Der kan være mange forklaringer, men én af dem er må-
ske, at man vælger at blive medlem, ikke kun for at få 
de umiddelbare fordele der er, men også for at støtte 
vores sag. DVK er ubetinget landets vigtigste forening, 
når det drejer sig om at beskytte, benytte og bevare de 
historiske køretøjer – og det rullende materiel er jo lige 
så betydningsfuldt for det 20. århundredes kulturarv 
som middelalderkirkerne er det for deres tid.

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

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

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

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

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

Tryk: Jørn Thomsen Offset, Kolding.

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

Indbydelser til DVK’s løb og arrangementer optages gratis. Indbydel-
ser til andre løb og arrangementer, hvor vore veterankøretøjer aktivt 
kan deltage, er i begrænset omfang gratis.

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

Eftertryk i begrænset omfang tilladt med omhyggelig kildeangivelse. 

VT 516 /juni udkommer omkring 31. maj.
Deadline til dette blad: 10. maj. 
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Maj
Lørdag 4. Esbjerg Veteranløb 2019. Kl. 08:30 Dronning 
Louise, Torvet 10, 6700 Esbjerg. Invitation VT 514.  
Info: Jørgen Lind, tlf. 20166614.

Søndag 5. Forårsmønstring på Kastellet. Kl. 13 - 16. 
Indkørsel ad Norgseporten. Indkørselsafgift kr. 20,- pr. 
køretøj. Info: Kim Polte, tlf. 26134229 - e-mail: 
kimpolte@hotmail.com

Fredag d. 10 - lørdag 11. Åbning af Jesperhus 
Blomsterpark. Tilmelding pr. SMS til: Lone og Michael 
Abel, tlf. 20467033. Yderligere info: Se DVKs 
hjemmeside under kalenderen.
Tilmelding til selve Veteranbiludstillingen:  
karin@jesperhus.dk

Lørdag 11. Krudtværksløb. Start kl. 09:00 fra torvet i 
Hillerød. Tilmelding: www.timewinder.dk/krudtværksløb 
Invitation i VT 514.

Lørdag 11. Krudtværksfestival. Se DVKs hjemmeside.

Lørdag 11. Paradekørsel til Bakken. Se DVKs 
hjemmeside.

Lørdag 11. Historic Viking Rally i Slagelse. Info: Ole 
Markussen, tlf. 2331 8630 - markussen.o@gmail.com

Lørdag 11. Løvspringsturen 2019. Kl. 09:00 
Euromaster, Vestergade 35B, 5800 Nyborg.
Tilmelding: Jørgen Kastrup, tlf. 30911941
Invitation her i VT 514.

Søndag 12. Veteranbilstævne med stumpemarked.  
Kl. 09:00. Køng Museum, Bygaden 27, Køng, 4750 
Lundby.  
www.koengmuseum.dk 
Invitation her i VT 513.

Fredag 17. Jysk-Fynsk Classic Autojumble. Kl. 10-16. 
Jysk Automobilmuseum i Gjern.
Info: Søren Martin Sørensen, mail: mail@v8mg.dk

Lørdag 18. Odsherredsløbet 2019. Løbsdeltagerne 
samles ved Administrationscentret (Rådhuset), Nyvej 
22, 4573 Højby, kl. 09:00.
Tilmeldingsfrist. Max 100 køretøjer først til mølle. Tildelt 
nr. kan ikke overdrages andre.
Sendes: til Conny Larsen, tlf. 31834496 – e-mail: 
Connylarsen@outlook.com. 
Invitation VT 511.

Lørdag 25. Ekstra veterandag på Sporvejsmuseet. 
Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm, Skjoldenæsvej 95, 
4174 Jystrup.  
www.sporvejsmuseet.dk  
Info: Søren Palsbo, tlf. 60836234  
- e-mail: presse360@gmail.com 
Invitation i VT 511.

Aktivitetskalender

Møder, løb og arrangementer

Lørdag 25. Holbækløbet 2019. Kl. 09:00 Græsplænen 
bag Skt. Nikolai Kirke, Kirkestræde i holbæk. 
Info: Anlis Nissen, tlf. 22415706. 
Invitation her i Vt 514.

Juni 
Lørdag 1. Nivåløbet 2019. 
Tilmelding til willibald@mail.dk. Yderligere info følger.

Lørdag 1. Stumpemarked. Kl. 8-15.  
Jysk Automobilmuseum, Skovvejen 13B, 8883 Gjern.
Info: Tlf. 86875050. 
www.jyskautomobilmuseum.dk.

Søndag 2. Charlottenlund MotorClassic Motor Meeting. 
Travbanen i Lunden. Indkørsel fra kl. 09 til 15:00.  
Årets tema: “British and American Motors”. 
Tilmelding for gratis indkørsel på:  
www.charlottenlundmotorclassic.dk
Info: Kim Polte, tlf. 26134229  
e-mail: kimpolte@hotmail.com.

Onsdag 5. Wedelslund Gods. Kl. 9-17. Wedelslundvej 2, 
8464 Galten. Info: Jørgen Kjær, tlf. 30243177 - e-mail: 
jk@motorploven.dk 
Invitation her i VT 514.

Onsdag 5. Klassisk Køredag - Sorø. 
Kl. 09:00-09:30 fra Dianalund Centret 
(medborgerhuset), Sømosevej 44, 4293 Dianalund. 
Info: Kurt Plith, tlf. 20296605 
Invitation her i VT 514.

Onsdag 5. Stjerneløb i Nordsjælland. 
Start kl. 09:00 i Helsingør, Nærum og Hundested af 
smukke landeveje. 
Tilmelding: www.timewinder.dk/stjerneløb 
Invitation her i VT 514.

Mandag 10. Veterankøretøjsløb i Nordsjælland. 
Start kl. 09:00 i Hillerød. 
Tilmelding: www.timewinder.dk/veteranløb 
Invitation her i VT 514.

Lørdag 8.-mandag 10. Pinsens TimeWinder. 
Nostalgi til lands, til vands og i luften, Amtsvejen 280, 
3390 Hundested. www.timewinder.dk.
Info: Michael Deichmann, tlf. 22278651  
mde@timewinder.dk.

Lørdag 8.-mandag 10. Græsted Veterantræf. 
www.veterantraef.dk
Info: Pernille A. Sørensen, tlf. 21453146.

Søndag 16. Hedetræf - Autogalleriet i Herning. 
Info: Ivan R. Jensen, tlf. 61664505 - e-mail: ivjensen@
privat.dk.
Invitation i VT 513.

Lørdag 22. Køretur i Nordøstvendsyssel. 
Color hotel Skagen, Gl. Landevej 39, 9990 Skagen.
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Aktivitetskalender

Møder, løb og arrangementer

Tilmelding efter ”først til mølle” princippet, da der kun 
kan deltage 25 køretøjer.
Info: Erik Carlsen - e-mail: lada@gsc-biler.dk
Invitation i VT 513.

Lørdag 29. Bogø-Stubbekøbing. Træfærgen MF Ida 
fylder 60 år, og dette fejres med bl.a. veterankøretøjer 
af alle slags, der gratis sejles over Grønsund denne 
dag. Se invitationen i VT 513.
Carsten Astrup - carstenastrup@hotmail.com.

Lørdag 29. Sydhavsrally. Maribo Dækcenter, Kliensvej 2, 
4930 Maribo.
Tilmelding: akatrafik@poulsen.mail.dk 
Info: Karen og Ole Poulsen, tlf. 22148814 /40444666.
Invitation i VT 513.

Juli 
Lørdag 6.-søndag 7. Bornholm Rundt 2019. 
Bornhoms Motor Veteraner indbyder til veteranrally nr. 
42. Mødested: “Cirkuspladsen” (ved Domen), 
Strandvejen 2, 3770 Allinge.  
www. bornholmsmotorveteraner.dk 
Invitation i VT 511.

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

Lørdag 27. Stevnsløbet. Info: Hans Peter Nielsen, tlf. 
40148037 /56578093.

Lørdag 27. Biler der fulgtes med sporvognene. 
Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm, Skjoldenæsvej 95, 
4174 Jystrup.  
www.sporvejsmuseet.dk/  
Info: Søren Palsbo, tlf. 60836234  
- e-mail: presse360@gmail.com 
Invitation i VT 511.

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

Søndag 11. Munkebjerg Hillclimb 2019. 
Info: Hans Geschwendtner, tlf. 4041 1921.  
- e-mail: hans@geschwendtner.dk

Søndag 18. Opel-træf - 120 års jubilæum. kl. 10:00. 
Veteran- klassiske- specialbiler. Industrivej Syd 1A, 
7400 Herning. Info: Bent Dansgaard, tlf. 26277965 - 
e-mail: bldamsgaard@gmail.com.

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

September 
Søndag 1. Fjordløbet 2019. Kl. 10-16. www.vbmc.dk.

Info: Per Hougaard Frederiksen,  
e-mail: per.h@frederiksen.mail.dk. 

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

Lørdag 28. Aars Stumpemarked. Info følger senere.

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

UDLAND
Maj 
Onsdag 22. - Søndag 26. Fiva World Rally - Østrig. 
”Austria Classic 2019”. 
https://world.rallyeorg.at/en/ 

Juni 
Torsdag 6 - mandag 10. Tour Scotland 2019 – All 
inclusive. Stelvio Automobili Aps, Måløv Værkstedsby 
93, 2760 Måløv. 
Se www.stelvio.dk/view_news.asp?news_id=74 
Yderligere info: Daniele Dezzi, tlf. 3212 0380 - e-mail: 
info@stelvio.dk 

Søndag 16. Ljuva 50-tal - Brösarp, Sverige. 
www.skanskajarnvagar.se

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

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

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

August 
Torsdag 1.-søndag 4. Styrkeprøven 2019, Lillehammer, 
Norge. 
Invitation og tilmelding - se DVKs hjemmeside, 
http://veteranbilklub.dk/events/styrkeproeven-2019-
lillehammer-norge

Lørdag 24.-søndag 25. Skåne Rundt, Sverige.

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

Oktober 
Mandag 21.-fredag 25. I AUDI/DKWs hjulspor til 
Sachsen - Tyskland. I forlængelse af de sidste 3 års 
succes, endnu en unik tur. Pris pr. person kr. 4.500.-
Tilmelding til: Arno Werner, tlf. 23663019 - e-mail: 
arnohwerner@gmail.com
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Arrangementer som afholdes på DVK-mødestederne findes på de følgende sider. Kig også i kalenderen på klubbens hjemmesi-
de, da ændringer kan forekomme. Her finder du også en samlet og opdateret liste med samtlige arrangementer.

Hver uge

29/4-28/8 Hver mandag kl. 18.00 Træf på plænen Skjoldbjerg. 
  DVK Skjoldbjerg, Skjoldbjergvej 52, 6623 Vorbasse. Gratis kaffe og kage.

16/4-15/10 Hver tirsdag kl. 18.00 Spark Dæk på Gilleleje Havn.
  Info: Svend Manø Jensen, tlf. 60272340 - e-mail: monoe@post.tele.dk 
  Invitation her i bladet.

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

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

30/4-1/10 Hver tirsdag kl. 18.00 Træf ved Kalvø Badehotel.
  Info: Ruth Andersen og Erik From, tlf. 29669847 - e-mail: erik.kef@webspeed.dk
  Invitation VT 514.

7/5-24/9 Hver tirsdag kl. 18.00 Havnetræf i Fredericia. 
  Gammel Havn Fredericia. Info: John Andersen, tlf. 29782909,
  e-mail: ja-ryesgaard@c.dk 

Fra 30/4 Hver tirsdag 18.00-20.30 Cars & Burger på Arne Jacobsen tanken. Kystvejen 24, Skovshoved. Arr: Via Retro.

Hver måned

7/4-1/9 Første  søndag kl. 12.00 Karoline Træf i Middelfart. Info: John Andersen tlf. 29782909.

24/4-25/9 Sidste onsdag kl. 18.30 Havnetræf i Kerteminde.
  Arne Sørensen, tlf. 65322249. Invitation VT 512.

25/4-12/9 Diverse torsdage* Classic Motor Café.  
  Havnepladsen i Ringkøbing. Info: Niels Jørgen Kannevorff, 
  tlf: 4018 2342, e-mail: njk@interlink-marine.com. 
  * 30/5, 6/6, 20/6, 4/7, 18/7, 01/8, 15/8, 29/8 og 12/9.

1/5-4/9 Onsdag i lige uger  Biler på AMFI. Kl. 18.00. 
  Træf - Amfivej 1, Bregninge, 4593 Eskebjerg. 
  Info: Dan Bisp - e-mail: bispdan@gmail.com
  Se mere på www.amfivestsjaelland.dk

14/5-10/9 2. tirsdag kl. 19.00 Storstrøms Aftenture.
  Start Vordingborg Nordhavn, Nordhavnsvej 34 4760 Vordingborg.
  (10/9 startes der kl. 18:00).
  Info: Bo Frederiksen, tlf. 55990213 / 55990235.

15/5-18/9 3. onsdag  Aftentur i det fynske .  
  Vi Starter forskellige steder på Fyn. Vi kører en tur i det smukke Fynske landskab ad  
  små og mindre veje og slutter et sted, hvor vi kan nyde den medbragte mad eller   
  aftenkaffe. Hold øje med startadressen på DVKs hjemmeside! Husk borde og stole.
  Vi mødes kl. 17:30 og kører kl. 18:00. Arrangementet er uforpligtende, ingen til-  
  melding, mød blot op med jeres køretøj og det gode humør.
  Info: Bjarne Hansen, tlf. 25793131 - e-mail: vivi-m-hansen@hotmail.com

16/5-19/9 3 torsdag kl. 19.00 Ud i det blå fra Vejle Havn.
  Info: Benedicte Henriksen, tlf. 75893600.

Tilbagevendende aktiviteter i køresæsonen 2019

Aktivitetskalender

Mini-fotos
Vi søger stadig billeder i forbindelse 
med den kommende særudstilling på 
Sommers Bilmuseum og til artikler her 
i bladet. 

Gæt hvem der pryder den røde bil på 
billederne her, der er taget omkring 
1970.

Kontakt gerne redaktionen! 
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Jørgen Conradsen Elmevej 5 5690 Tommerup 2165 0398 MGB 1800 1975

Thomas Hjørlund Brændeskov Møllevej 16 5700 Svendborg 5153 9124  

Andreas Ramløs Bograd Kirkegade 9, 02. 0005 8900 Randers 2078 4876 MG Midget 1978

Daniel Anders Holm Jensen Egetsvej 31 9900 Frederikshavn 3020 3884 Volvo Amazon P121 1966

Preben Nygaard Jensen Degnevænget 18 9800 Hjørring 2467 7930 Chevrolet Corvette C 1 1959

Jens Evald Kristensen Nygade 6 6760 Ribe 2868 6518  

Henrik Hopff A.M.G. Friis Vej 22 6000 Kolding 2942 7961  

Jan Skau-Andersen Landevejen 81 8543 Hornslet 2680 5544 Morgan 4/4 1976

Per Borcher Møllevænget 3 4270 Høng 5180 3323 Triumph Spitfire 1,3 ltr. 1972

Kim Hansen Norgesvej 15 3310 Ølsted 2876 8296  

Eli Jensen Orion 74 7500 Holstebro 2176 2845  

Per Hülsen Brobæksgade 8B 3550 Slangerup 4734 0010  

Marek Marceli Gross Vindebyvej 18.o2.th 2730 Herlev 2276 4200 Citroen BX 1,6 TRS 1986

Jørn Pedersen Vandværksvej 9 9620 Olestrup 5244 6992 Mercedes-Benz LP 911 1970

Gert Nygaard Laursen Nissumvej 11 7870 Roslev 2326 9990  

Michael Nielsen Strandlyst Alle 12 2650 Hvidovre 2838 6525  

Flemming Jensen Krænkerupvej 46A 4200 Slagelse 2552 0977  

Martin Marco Naumovski Mariehøj 9, 02. th 2610 Rødovre 2682 3287 Ford Customline V8 1955

Jeppe Flye Kristensen Bogfinkevej 15 9600 Aars 2185 4046  

Martin Holtum Frandsen Dørslundvej 60 7330 Brande 2067 5559  

Jens Højbjerg Jakobsen Præstegårdsvej 8 4720 Præstø 2484 4158  

Kurt Hansen Smedevænget 20 6430 Nordborg 4144 1184  

John Gammelholm Andersen Ansgarsvej 21 8960 Randers 2057 0906  

Ole Kristoffersen Jens Martin Knudsens Vej 33 8670 Låsby   

Zabi Abdel Spættevej 13, 01. tv 8210 Århus V 5043 5849 Mercedes-Benz 250 ce 1970

Bjarne Erbs Frødings Alle 31 2860 Søborg 2040 5090 Austin Seven 1933

John Arvesen Kelstrupvej 20 4690 Haslev 3092 7319 Mercedes-Benz 180G 1960

Torben Dahl Jensen Lindenborgvej 151 4000 Roskilde 2468 0666  

Henning R. Jensen Rypevej 22 2970 Hørsholm 2078 8035  

Rasmus Lindberg Klavsen Solhøjvej 30 2640 Hedehusene 4236 2904  

Jesper Quanah Dahl Fredstedvej 32 6040 Egtved 2511 9151  

Sven Ulrik Pedersen Johanne Korchs Vej 96 4700 Næstved 4038 1455  

Jørgen Fussing Råhavevej 15 2730 Herlev 4035 2644  

John Secher Eriksen Næsgårdvej 12 8500 Grenå   

Bent Laursen Bernstorffsvej 57 8260 Viby J 4116 9557  

Velkommen til nye medlemmer:

- Kære Frue, De kan sandelig ikke holde her!       - Hvorfor dog ikke?      - Deres højre forhjul står på min ene fod.
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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. 

Maj d. 2. Mødeaften med spisning.

Juni d. 6. Mødeaften med spisning.

September d. 5. Mødeaften med 
spisning.

Oktober d. 3. Mødeaften med spis-
ning.

Kim Polte, tlf. 26134229
kimpolte@hotmail.com

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

Maj d. 16. Vi kører ud af huset til 
ML Vandteknik / Vandpolering, Sten-
lillevej 11, 4295 Stenlille. De kan 
også sandblæse. Tag evt. en lille 
ting med som kan blive vandpoleret.  
Vi starter fra Nærum kl. 17.30 eller 
du kan køre direkte og være der kl. 
18.30. Tilmelding nødvendig. Skriv 
gerne om du vil spise med og om du 
kører direkte, senest onsdag kl. 12 
til dorte@stadil.net

Ingen teknikaftner i juni, juli og 
august. 

Bent Friis, teknikaften,  
tlf. 61352211

Nordsjælland 
Mårum

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

Maj d. 1. Værkstedsaften.

Maj d. 8. Klubmøde: Bagagerums-
marked på P-pladsen.

Maj d. 15. Værkstedsaften.

Maj d. 22. Værkstedsaften.

Maj d. 29. Værkstedsaften.

Juni d. 12. Værkstedsaften.

Juli - august ingen værkstedsaftener.

Juli d. 10. Klubmøde.

August d. 14. Klubmøde.

September d. 11. Klubmøde.

Oktober d. 9. Klubmøde.

Ib Rasmussen, tlf. 2026 3220.    
rasmussen@sport.dk 
www.dvk-maarum.dk

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

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

Maj d. 11. Besøg på Søvang Ældre-
center Søvænget 43, 4171 Glumsø, 

Midtsjælland 
Mulstrup

Vestsjælland 
Løve

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

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

Maj d. 07. Klubmøde.

Maj d. 14. Klubmøde. Lagkagetur. 
Vi mødes i klubhuset DVK Løve kl. 
19:00, til en hyggetur med vores 
gamle biler. Uno viser vej ud i den 
vestsjællandske natur, for derefter 
at vende tilbage til klubhuset, hvor 
der vil være lagkage og kaffe. Håber 
at se rigtig mange - vel mødt! Tom-
my, Uno og Kurt. Evt. spørgsmål Uno 
tlf. 40308990, Kurt, tlf. 20296605.

Maj d. 21. Klubmøde.

Maj d. 28. Klubmøde.

hvor vi viser vores køretøjer frem og 
kører en tur med de borgere der har 
lyst til det. Ældrecentret er vært 
med kaffe og kage og pølser.

Maj d. 21. Klubmøde.

Juni d. 15. Tour de Midtsjælland. Se 
invitation her i bladet.

Juni d. 18. Klubmøde. Denne aften 
kører vi vores årlige aftentur. Vi 
mødes kl. 19:00, derefter kører vi 
en lille tur rundt om Ringsted og 
slutter aftenen med kaffe og brød i 
vores klublokale.

Juli d. 14. DVK Midtsjælland - Som-
mertur - Invitation kommer senere.

Juli d. 16. Klubmøde.

August d. 20. Klubmøde.

September d. 17. Klubmøde.

Oktober d. 15. Klubmøde.

Mødestedsleder: Jan Lemming,  
tlf. 2288 3829. 
jan.lemming@email.dk
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Juni d. 4. Klubmøde.

Juni d. 11. Klubmøde.

Juni d. 18. Klubmøde. Kørsel med 
børn i sorg. Info: Kurt Plith, tlf. 
20296605.

Juni d. 25. Klubmøde.

Juli d. 2. Klubmøde.

Juli d. 9. Klubmøde.

Juli d. 16. Klubmøde.

Juli d.  23. Klubmøde.

August d. 10. Biler i Svinninge. Invi-
tation her i bladet. Tilmelding: Uno 
Andersen, tlf. 40308990  
- uno@ka-net.dk

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

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

Maj d. 15. Vi mødes kl. 17.30 på 
Ringstedvej 112 og kører en tur. Vi 
er tilbage ca. kl. 19.00, hvor grillen 
er tændt. Husk af medbringe det du 
vil grille og drikke, samt evt. stole og 
bord.

Juni d. 19. Besøg på Audebo pum-
pestation. Nærmere i næste blad. 

Juli d. 17. Intet møde - sommerferie.

August d. 21. Køretur og grill.

September d. 18. Klubmøde.

Oktober d. 16. Klubmøde.

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

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

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

Nordvestsjælland 
Holbæk

Østsjælland 
Klippinge

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

Maj d. 28. Klubmøde. Bøje fortæller 
og viser billeder fra genopbygningen 
af sin Mercedes-Benz 170, så mød 
op i Nygade 3, der er altid noget at 
lære!

Juni d. 25. Klubmøde.

Juli d. 23. Klubmøde.

August d. 27. Klubmøde.

September d. 24. Klubmøde.

Oktober d. 22. Klubmøde.

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

Kai Wredstrøm, tlf. 56578205. 
angliakai@dukamail.dk

Sidste tirsdag i måneden klubmø-
de kl. 19.00, samt i vinterhalvåret 
cafe- og biblioteksaften den 2. tirs-
dag kl. 19.00 hvis ikke andet er 
anført. Vesterågade 16, Nr. Broby, 
5672 Broby.

Maj d. 15. Aftentur. Start kl. 17.30 
- kl. 18 fra Vesterågade 16, 5672 
Nr. Broby. Info: Uffe Jensen, tlf. 
40244875.

Maj d. 28. Foredrag/film. om mc tur 
i Colombia.

Juni d. 5. Grundlovsdag Træf. Tarup 
Center, Rugvang 36, 5210 Oden-
se NV. For Veteranbiler, -motorcykler, 
-knallerter og -scootere samt klassi-

 
Fyn

ske køretøjer. (Man er velkommen til 
at blive længere). Henvendelse: Per 
Mortensen, tlf. 22179665.

Juni d. 19. Aftentur - start kl. 17:30 
- kl. 18 fra adressen: Torben Olsen, 
Fåborgvej 340, Odense 5250. Info: 
Poul Henning, tlf. 26644238.

Juni d. 25. Vi starter grillen kl. 18 
denne aften, hvor der kan købes pøl-
ser og kartoffelsalat. I er også vel-
komne til at medbringe det i selv øn-
sker at grille. Drikkevarer købes på 
mødestedet.

Juli d. 17. Aftentur - start kl. 17:30 
- kl. 18 fra adressen: Svendborgvej 
18, Ollerup 5762 V. Skerninge. Info:  
Alfred Svendsen, tlf. 20581801.

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

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

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

September d. 11. Start kl. 17:30 - 
kl. 18 fra adressen: Industrivej 27, 
5550 Langeskov. Info: Fleming Lar-
sen, tlf. 2116 2470.

September d. 24. Klubmøde.

Oktober d. 29. Klubmøde.

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

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

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

Maj d. 9. Klubmøde. En snak om de 
nye miljøzoner i EU.

Juni d. 13. Klubmøde. Nu må det 
jo være sommer og fint vejr, så hvis 
det passer, kører vi en lille tur i de 
fine biler. Vi kan tage kaffe og øl/
vand med fra klubhuset.

Juli. d. 11. Klubmøde.

August d. 8. Klubmøde.

September d. 12. Klubmøde.

Oktober d. 10. Klubmøde.

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

Sidste torsdag i måneden klubmøde 
kl. 19.00.
Skjoldbjergvej 52, Skjoldbjerg, 
6623 Vorbasse. 
Veterantræf hver mandag kl. 18.00 
ved klubhuset i Skjoldbjerg. Fra 
april til 28. august.

Maj d. 18. kl. 10-15. Veteranbilud-
stilling i Hejsvig. Tilmelding til Jørgen 
Johansen senest 12. maj på e-mail:  
joj@km.dk eller SMS til 61335003. 
Der er lidt at spise og drikke. 

Maj d. 30. Klubmøde.

Sydvestjylland
Skjoldbjerg

Vestjylland
Ulfborg

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

Maj d. 16. Klubmøde.

Juni d. 20. Klubmøde.

Juli d. 18. Klubmøde.

August d. 15. Klubmøde.

September d. 19. Klubmøde.

Oktober d. 17. Klubmøde.

Carsten Andersen, tlf: 61469740
Sussi Andersen, tlf: 23260562

Sussi og Carsten Skovgaard Ander-
sen, tlf 6146 9740.
c.s.andersen@post.tele.dk

Du kan tilmelde dig vores elektro-
niske nyhedsbrev ved at sende en 
mail til nsunuser@gmail.com

2. torsdag i hver måned - klubmøde 
kl. 19.00. 
Ryesgaard, Ndr. Kobbelvej 27, 
7000 Fredericia.

Maj d. 16. Klubmøde. Dato ændret 
fra d. 9. maj.

Sydjylland
Lillebælt

Østjylland
Uldum

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

Maj d. 14. Klubmøde - Vi skal besø-
ge Per Petersen ved Grejs. Han har 
en meget stor samling af stationæ-
re motorer, som han vil vise frem og 
fortælle om – Der vil blive også vist, 
hvordan disse gamle motorer star-
tes og anvendes. Nærmere om kør-
sel og program senere.

Juni d. 6. Klubmøde.

Juni d. 11. Klubmøde på Møllen – 
nærmere info følger.

Juli d. 9. Klubmøde.

August d. 13. Klubmøde.

Juni d. 27. Klubmøde.

Juli d. 25. Klubmøde.

August d. 29. Klubmøde.

September d. 26. Klubmøde.

Oktober d. 31. Klubmøde.

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

Bent Højvang, tlf. 21811288 
bentinger@stofanet.dk

Juni d. 13. Klubmøde.

Juli d. 11. Klubmøde.

August d. 8. Klubmøde.

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

Oktober d. 10. Klubmøde.

November d. 14. Klubmøde.

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

”Krydstogtskibsanløb” - check hjem-
mesiden www.dvk-lillebaelt.dk

”Havnetræf Fredericia” hver tirsdag 
fra den 7. maj 2019.

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

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

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

John Andersen, tlf. 29782909
ja-ryesgaard@c.dk 
www.dvk-lillebaelt.dk
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September d. 10. Klubmøde.

Oktober d. 8. Klubmøde.

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

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

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

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

Sydvestjylland
Vesterhede

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

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

Maj d. 27. Klubmøde.

Juni d. 24. Klubmøde.

Juli d. 29. Klubmøde.

August d. 26. Klubmøde.

September d. 30. Klubmøde.

Oktober d. 28. Klubmøde.

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

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

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 

Østjylland
DVK Århus

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

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

Maj d. 15. kl. 18:30 Klubmøde - Vi 
kører en tur i nærområdet hvorefter 
vi ender turen på et hemmeligt for at 
indtage kaffen. Kaffe og brød er for 

Nordjylland
Sindal

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

Sommerens aktiviteter kommer på 
mail efter april måned! Er du ikke på 
maillisten så meld dig gerne til: thor-
ben@elleham.dk

Maj d. 10.-11. Jesperhus Blomster-
park.

Juni d. 11. Klubmøde.

Juli d. 9. Klubmøde.

August d. 13. Klubmøde.

September d. 10. Klubmøde.

Oktober d. 8. Klubmøde.

Med venlig hilsen 

Kræn Hjortlund og  
Thorben Damsgaard

Thorben Damsgaard, 
tlf. 2149 1841
thorben@elleham.dk
www.dvk-nord.dk

at modtage invitation til vore arran-
gementer hver 1. mandag i måne-
derne via e-mail eller SMS send da 
dit mobil nr. og e-mail adr. til villy@
vejnoe.dk eller mob. nr. 2991 0179. 
Vi vil glæde os til at se jer. Hvis ikke 
andet er aftalt er mødestedet altid 
Autogalleriet.

Se mødeprogram for 1. halvår 2019 
på DVKs hjemmeside under møde-
stedet/kalender.

Maj d. 6. VW & Retro museum.

Juni d. 3. Excellent Wine A/S. 

Juli d. 1. Klubmøde.

August d. 5. Klubmøde.

September d. 2. Klubmøde.

Oktober d. 7. Klubmøde.

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

Villy Vejnøe, tlf. 29910179
villy@vejnoe.dk

Peer Bak, tlf. 97122914
peba@kabelmail.dk

egen regning. Tilmelding senest den 
5. maj 2019 til Morten Kræmmer på 
mobil 40275813.

Juni d. 19. Klubmøde. Grillaften. Vi 
mødes på Ristrup i vores gamle kø-
retøjer for at køre mod Skanderborg, 
hvor vores medlem Steen Tygesen i 
år lægger lokaler til. Pris for denne 
aften 100 kr. Medbring selv drikke-
varer til eget forbrug. Tilmelding se-
nest 11/6 til mødestedsleder på 
mobil 40275813.

Juli d. 17. Klubmøde.

August d. 21. Klubmøde.

September d. 18. Klubmøde.

Oktober d. 16. Klubmøde.

Morten Kræmmer, tlf. 40275813
Morten250s@gmail.com

Erik Nielsen, tlf. 86923943
www.dvk-ristrup.dk
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I år rykkede Generalforsamlingen til 
Jylland – efter beslutningen om, på 
skift at fordele arrangementet mel-
lem Fyn, Jylland og Sjælland. Der var 
ca. 50 DVK medlemmer til mødet 
lørdag den 23. marts.

Vi var i Egebjerg ved Horsens, og der 
var fine forhold med god plads inde 
og ude, og i det gode forårsvejr hav-
de en del medlemmer fået de gamle 
biler af stald, og der var en fin para-
de udenfor forsamlingshuset.

Generalforsamlingen forløb godt 
under Esben Bisgaards ledelse, og 
Dorte Stadil aflagde beretning om 
årets gang – denne blev godkendt 
uden bemærkninger.

Per Henrik Nielsen redegjorde for 
regnskabet (-som har været vist i VT 
nr. 513) og han kunne berette, at re-
sultatet var bedre end budgetteret 
– dog stadig med et mindre under-
skud – som det også er aftalt ved 
tidligere generalforsamlinger. Der var 
enkelte opklarende spørgsmål og 
kommentarer til regnskabet – samt 

et par gode råd til kommende peri-
odes drift. Herefter blev regnskabet 
godkendt, og budget for næste regn-
skabsår blev fremlagt og godkendt.

Kontingent fastholdes på samme ni-
veau det næste år.

Da der ikke var indkommet andre 
forslag, blev de bestyrelsesmedlem-
mer der var på valg alle genvalgt, og 
de funktioner man har i bestyrelsen 
fortsætter. (Bestyrelsens sammen-
sætning kan ses forrest i VT).

Under Eventuelt drøftede man bl.a. 
køretøjslisten, som fremover evt. 
kan få trange kår, med de nye skrap-
pe dataregler – så pas godt på den 
udgave I har – det er dog noget vi 
ser på, når der igen er behov for en 
opdatering.

Der var yderligere et par indlæg – 
bl.a. beretning om det meget vellyk-
kede arrangement med Styrkeprøven 
i Nordjylland i 2018.

Herefter var der hyggelig snak ved 
bordene - over det gode smørrebrød. 

Generalforsamlingen 2019
Tekst og foto: Jens Heldgaard.

Dorte Stadil aflægger beretning om årets 
gang i 2018.
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1) Valg af dirigent
Esben Bigaard (EB) blev foreslået og 
valgt med applaus til dirigent uden 
modkandidat. Han konstaterede, at 
alle krav til generalforsamlingen var 
opfyldt, og at generalforsamlingen 
derfor var lovlig og beslutningsdyg-
tig. Se indkaldelse og dagsorden i 
VT februar nr. 512. 

2) Aflæggelse af beretning om klub-
bens virksomhed i det forløbne år 
Formanden Dorte Stadil (DS) aflagde 
beretning, som var trykt i VT marts 
nr. 513. Der var ingen bemærknin-
ger til beretningen, som derfor blev 
godkendt med applaus. 

3) Fremlæggelse og godkendelse af 
det reviderede regnskab samt med-
delelse af decharge
Kassereren Per Henrik Nielsen rede-
gjorde for regnskabet som var trykt i 
VT nr. februar 513. 

Det man kan sige på hovedtallene 
for 2018 er, at vi har gjort det bed-
re end frygtet - som vi også har gjort 
de andre år - så det er gået rigtig 
godt. Vi havde et budget der indike-
rede, vi kunne komme ud med et un-
derskud på –277.000 kr., men vi har 
lavet et årsresultat på –100.837,66 
kr.

Det skal ses i lyset af, at man fra 
generalforsamlingens side ved flere 
lejligheder har udtrykt, at det var for-
nuftigt, at vi ikke satte kontingentet 
op for at dække underskuddet, men 
gnavede en lille smule af formuen, 
og det er det vi - fuldstændigt - som 
aftalt ved en tidligere general for-
samling, blev pålagt at overholde.

Hvis vi lige løber nogle af tallene 
igennem, kan man sige, at indtæg-
terne er lidt større, end de var i 

2017, men lidt mindre end budget-
tet, og når man skal lave et resultat, 
så er det jo meget rart at omkost-
ningerne også er markant mindre 
end budgettet - så hænger det jo lidt 
sammen, at når vi tjener lidt mindre, 
at vi så også har lidt færre udgifter.

Hvis man ser på det ordinæ-
re resultat, så kommer vi ud med 
–203.475,37 kr., hvor budgettet 
var –359.000 kr. Det er det budget, 
som er godkendt på tidligere gene-
ralforsamling. På finansielle indtæg-
ter har vi en lidt større indtægt end 
forudset i budgettet, og det ender 
op med at vi har årets resultat på 
–100.837,66 kr. Det må siges at 
være meget tilfredsstillende i for-
hold til, at vi havde et budget der 
indikerede, at vi kunne få et under-
skud på –277.000 Kr.

Og hvor er det så det går godt?

Veterantidende: Har været lidt billi-
gere end forudset - marginalt - men 
dog lidt billigere, og det er et af vo-
res allerstørste aktiver, så det er en 

der trækker rigtig mange penge.

Løbsomkostninger: Har generelt væ-
ret mindre, og det er glædeligt med 
en indtægt fra Styrkeprøven, da det 
er et af de store arrangementer, 
som man godt kan have store om-
kostninger med. Men der er faktisk 
en marginal indtægt - så stor ca-
deau til arrangørerne.

Biblioteket: Lidt billigere end budget-
teret og noget billigere end sidste år.

Sekretariatet: Er også markant un-
der, det der var budgetteret, og lave-
re end sidste år.

Ejendomme: Her har vi også et resul-
tat, der er bedre end budgettet.

Medlemsrelaterede omkostninger: 
Det eneste sted, hvor man kan sige, 
det går en lille smule galt, og det 
er så på den gode side, fordi det er 
omkostninger, som alle vores med-
lemmer og klubsteder får gavn af. 
Der er en svag overskridelse af bud-
gettet, og det er jo i meget stor ud-
strækning, fordi vi har udsendt kø-

Referat 

Dansk Veteranbil Klubs generalforsamling 
Afholdt lørdag den 23. marts 2019 kl. 13:00  
i Egebjerg Forsamlingshus, Egebjergvej 129, 8700 Horsens
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PHN: Det er også helt rigtigt, der 
burde laves en medlemsoversigts-li-
ste, så man kan se hvilke “typer” 
medlemmer kontingentindtægterne 
kommer fra.

Der var en drøftelse af, hvorledes 
kontingentindtægterne kan blive på 
2.631,384,63 Kr. PHN oplyste, at 
det skyldes en fejlindbetaling på 63 
øre. 4-tallet skyldes at der er nogle

rabatordninger. Små fejlbeløb ved 
indbetaling bliver ikke rettet, deri-
mod vil 100 Kr. vil blive rettet.

Lars Larsen, det samme med Skaf-
te Rasmussen video. Indtægt 2.900 
Kr. Og da videoen koster 200 kr. 
stemmer det ikke. 
PHN Der har vi nok snydt nogen, så 
vi har fået 300 for en DVD.

Regnskabet blev godkendt. 

4) Forelæggelse af budget for inde-
værende og næste år
Vi har et budget som er vedtaget 
sidste år for 2019, og det er det 
som vi har arbejdet efter, med et mi-
nus på 262.000 kr. Vi har valgt at 
køre videre med, meget tæt på et 
budget tilsvarende, med et minus på 
259.000 Kr.

Vi forventer at få en indtægt på 
stort set det, vi har haft i år, og vi 

retøjslisten, og den er dyr. Den var 
ikke i budgettet, men det er nok, 
som Dorte sagde, sidste mulighed 
for at komme ud med en køretøjsli-
ste, fordi der er nye regler for, hvor-
dan vi må dele oplysninger om hin-
anden. Derfor bestemte bestyrelsen, 
at der skulle laves en ny køretøjsli-
ste. Om der kan komme en i fremti-
den ved vi ikke, men vi har fået den 
sidste, der kunne laves under de 
gamle regler. Det har været en rela-
tiv stor omkostning, så på trods af 
at vi har brugt 143.000 Kr. til det ar-
bejde, så har vi alligevel klaret os in-
denfor det overordnede budget.

Administrationsomkostningerne: Er 
også mindre, og der har vi også la-
vet en besparelse, så med dette vil 
jeg egentlig sige at vi igen i år har 
et godt år- vi har et underskud men 
markant mindre end budgettet.

Villy Pedersen roste regnskabet - 
det er et fint og informativt regn-
skab. I den finansielle opgørelse er 
renteindtægter/udgifter opført til 
2.631,91 kr. I Nordea er der et in-
destående på 2.427.978,68 kr. Jeg 
vil gerne spørge om vi betaler minus 
rente? 
PHN: Vi betaler ikke minus-renter. 
På sidste generalforsamling blev det 
besluttet at kanalisere vores formue 
over til obligationer. Det arbejde 

foregår for øjeblikket, og derfor står 
der et relativt stort beløb på Nordea- 
kontoen. Nordea vil gerne vi betaler 
renter, men det har de fået at vide, 
at det vil vi ikke.

Villy Pedersen: De omkostninger I 
har til trykning af bladet er en stor 
post. Er det noget bestyrelsen prø-
ver at holde kontrol med? 
PHN: Det vil jeg forsøge at svare på. 
Hver eneste gang vi har bestyrelses-
møde, er det et af de punkter, hvor 
vi igen og igen drøfter omkostninger, 
og der bliver holdt meget øje med 
det. Lidt under 1% af medlemmerne 
er til stede her i dag, så når vi skal 
“møde” vores medlemmer, og klub-
ben skal ud til medlemmerne, så er 
det bladet der er kernen i det. Derfor 
er det et vigtigt, at bladet kommer 
ud. Der skal ikke være tvivl om, at 
vi forsøger at minimere omkostnin-
gerne på bladet. Det Koster meget 
at sende ud 12 gange om året til 
5.000 medlemmer.

Lars Larsen, vedr. kontingentindtæg-
terne kan jeg forstå, at der er pas-
sive medlemmer, æresmedlemmer, 
og andre medlemmer med rabat. 
Var det ikke muligt at lave en note, 
som oplyser dette, da det teoretisk 
set skulle være sådan, at man ud 
fra indtægterne kan se, hvor mange 
nedlemmer der er. 
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har stadig nogle omkostninger, som 
vi mener kan reduceres en lille smu-
le mere. Det skal dog siges, det bli-
ver sværere og sværere at reducere 
omkostningerne.

Vi har stadigvæk utroligt mange 
medlemmer, og det er rigtigt fint at 
vi har alle disse medlemmer, men 
der er omkostninger, og vi har skå-
ret hårdt ind, og der kan ikke skæ-
res meget mere efterhånden. Så vo-
res forslag fra bestyrelsens side er, 
at vi vedtager et budget på minus 
259.000 Kr.

Budget blev godkendt. 

5) Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsens oplæg er, at kontingen-
tet fastholdes også næste år.

Bob Hansen: Den sang har vi hørt 
før, vi nedstemte en kontingentfor-
højelse, og så lavede bestyrelsen en 
forhøjelse, som de lovligt også må 
gøre, har bestyrelsen tænkt at gøre 
det igen? 
PHN: Den udmelding jeg kom med 
lige før var, at vi ikke har nogen in-
tention om en kontingentstigning, og 
det fastholder vi. Det er klart, at de 
økonomiske forhold i klubben kan 
gøre, at vi er nødt til og at reagere 
under de rammer, der er fastlagt i 
vedtægterne.

Villy Pedersen: Man kan spørge på 
en anden måde: Hvor langt skal 
man ned i medlemsantal, inden der 
kommer en stigning? Du har sagt at 
citronen er presset. 
PHN: Dorte sagde i sin beretning, at 
vi har været i den heldige og dygti-

ge situation, at vi er ved at stabilise-
re medlemsafgang. Man kan sige, 
at det er et problem som alle har, 
og jeg vil gerne understrege, alle for-
eninger i forenings-Danmark har et 
problem med afgang af medlemmer.

Hvis vi kigger os rundt her i kred-
sen, kan vi også se, at vi har en al-
dersprofil, som i hvert fald ikke er 
det, man kan kalde ungdommelig. 
Der er mange ungdommelige men-
nesker til stede i dag, med deres 
dåbsattest har været der i lang tid. 
Der ligger ikke et tal for, hvor langt 
vi skal ned - det er et spørgsmål om 
rettidig omhu.

Kontingent blev godkendt.

6) Behandling af eventuelle forslag
Forslag fra medlemmerne var ikke 
modtaget inden udgangen af januar 
måned. 

7) Valg af bestyrelse  
og suppleanter
Som annonceret i VT december nr. 
510 er følgende på valg:

Vest:
Kristian Nørgaard Graversen
Jens Heldgaard

Suppleant Vest (Ulige år)
Torben Olsen

Øst:
Dorte Stadil
Ib Rasmussen

Der var ikke fremsendt kandidatfor-
slag til bestyrelsen inden udgangen 
af januar.

Alle nuværende bestyrelsesmedlem-
mer blev genvalgt med applaus. 

8) Valg af to revisorer
Cira Aalund og Leif Munk var villige 
til genvalg. De blev begge genvalgt 
med applaus og uden modkandida-
ter. 

9) Eventuelt
Erik Nielsen: Var meget ked af at 
høre, at køretøjslisten ikke længere 
vil blive genoptrykt. Den er for mig 
et af de vigtigste værktøjer. En elek-
tronisk udgave vil blive endnu van-
skeligere at administrere.

Thorben Damsgaard: “Nu skal det 
jo nødvendigvis ikke gå så hurtigt” - 
hvorefter vi blev delagtiggjort i nogle 
af de oplevelser arrangørerne (Thor-
ben Damsgaard og Kræn Hjortlund) 
af Styrkeprøven havde haft under-
vejs. Det havde været en stor opga-
ve at arrangere, vi havde påtaget os 
opgaven efter opfordring fra Dorte. 
Det havde været en stor, men også 
en meget lærerig opgave. Da løbet 
faldt sammen med Frederikshavns 
200 års byjubilæum var der fra kom-
munens side stor interesse for løbet 
og den omtale af byen som løbet be-
virkede. Der var mange specialopga-
ver bl.a. fremskaffelse af brændstof 
“vand” til en dampbil med videre. 

Dirigenten kunne herefter takke for 
god ro og orden og erklære general-
forsamlingen slut kl.: 13:45.

Som dirigent:
Advokat. Esben Bigaard 

Egebjerg, den 23 marts 2019

Hans Graakjær
Referent 

Efter konstituering består bestyrel-
sen af: 
Dorte Stadil, Kristian Nørgaard Gra-
vesen, Per Henrik Nielsen, Hans 
Graakjær, Ib Rasmussen, Jens Held-
gaard, Erich Karsholt og Ole Poul-
sen. Torben Olsen er suppleant fra 
Vest og Claus Thulstrup fra øst.

Fotos: Jens Heldgaard.
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DVK Nærum

Den 1. april besøgte 21 deltage-
re NEL Hydrogen. (Tilmeldt: 25 – 
af sikkerhedsmæssige grunde det 
maksimale antal – nogle udeblev 
desværre uden afbud og det var 
særligt kedeligt for de 10 som vi 
måtte skuffe, men vi forsøger om vi 
kan få et nyt tilbud i 2. halvår).

Vi blev budt velkommen af Jesper 
Geertsen som gav en god oriente-
ring om virksomhedens start og nu-
værende situation.

En rigtig spændende orientering om 
et lokalt industrieventyr.

Virksomheden erhvervede de nu-
værende bygninger i 2017. Forin-
den havde tre ingeniørstuderende 
fra Århus Universitets afdeling i Birk 
fået en ide om, at overskudselektri-
citet fra vindmøllerne måtte kunne 
opbevares på en måde. De dannede 
selskabet H2 Logic som senere er 
opkøbt og døbt NEL Hydrogen. Kø-
bet af bygningerne i Lind og ombyg-
ningen til det nuværende domicil er 
meget omfattende. Lokalerne er sik-
kerhedsgodkendt efter alle kunstens 
regler og fremstod ved besøget som 
en bedre hospitalsenhed.

Denne virksomhed er et tydeligt 
bevis på hvor godt det er at Århus 
Universitet nu er repræsenteret i 
Herning. Virksomheden producerer 
brint-tankstationer og har lavet 10-
15 stationer i Danmark. De beskæf-
tiger i dag ca. 100 medarbejdere 
dels en stor gruppe ingeniører - dels 
elektrikere, automekanikere, smede, 
blikkenslagere og vvs-folk, men sø-

Jørgen Sjøntoft fortalte om strømfor-
delere og tændingsanlæg, som an-
vendes i veteranbiler fra 1908 til ca. 
1980. Efter beskrivelse af funktion, 
opbygning og vedligeholdelse var der 
mulighed for at måle på en forsøgs-
opstilling med de mest almindelige 
måleapparater.

Endnu en god og lærerig aften.

Dorte Stadil

ger på livet løs efter flere folk.

Virksomheden har fra Shell fået to 
store ordrer på henholdsvis 120 mil-
lioner kr. og 40 millioner kr. samt  
en spændene ordre fra USA, fra en 
stor lastbilfabrik på tankstationer og 
udstyr til forsyning af 800 lastbiler 
med brint, ligesom der forhandles 
med danske kommuner og institu-
tioner, bl.a. Herning Kommune om 
levering af brintudstyr til busserne. 
Fordelene for lastbiler/busser og an-
dre køretøjer er foruden forurenings 
gevinster også, at køretøjernes nyt-
telast forøges stærkt, da den tunge 
dieselolie og tilhørende tank erstat-
tes af det langt lettere ilt-udstyr.

Virksomheden har en meget omfat-
tende udviklingsafdeling - og en stor 
montageafdeling. Man producerer 
ikke så mange dele selv, men satser 
på underleverandører. Kvalitetskon-
trollen fungerer meget professionelt. 
Det store tryk der arbejdes med stil-
ler store krav til kompressorer og alt 
andet udstyr.        

Virksomheden er ejet af et Norsk 
selskab, men Herning afdelingen ar-
bejder meget selvstændigt og har et 
stort marked i Norge.

Virksomhedsbesøg hos NEL Hydrogen

Teknikaften

Tekst: Peer Bak
Foto: Villy Vejnø Andersen

DVK Midtjylland
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DVK Nord

DVK Åbenrå

Tirsdag d. 9/4 deltog 28 personer i 
et kursus i nye færdselsregler på Po-
litigården i Frederikshavn.

En fotovogn og detensionen i kæl-
deren blev vlst frem af den tidligere 
MC-kørende og meget kendte Hugo 
Betjent. Han kunne i sin tid skabe 
respekt hos alle nordjyske ulovligt 
kørende knallertkørere. 

I dag underviser han meget og grun-
digt især lidt ældre bilister. Så det 
var lige noget for os. 

Med venlig hilsen 
Thorben Damsgaard

EMW-aften

Færdselskursus

Lørdag den 23. marts afholdt vi et 
åbent hus arrangement hos os i Grå-
sten for, at fremvise EMW 327/3 
årg. 1955, inden den igen skulle til 
sandblæser.

Der er i alt fremstillet 152 af den-
ne model i verden. Bilen er købt for 
ca. 5 år siden i “Det gamle Østtysk-
land”. Sammen med min gode ven 
Claus Jørgensen der er specialist i 
blikarbejde har vi løbende arbejdet 
på bilen.

Da den blev skilt ad, viste det sig, at 
den var meget skæv i chassisram-
men. Den måtte derfor i en bænk og 
trækkes på plads.

Der har været rigtig meget blikarbej-
de på bilen og der er brugt 12m2 ka-
rosseriplade. Alt har skullet konstru-
eres og specialfremstilles.

Der er stadigvæk lang vej inden bi-
len er køreklar. Ledningsnet, sæder, 

himmel, en masse dele der stadig-
væk mangler, maling, lygter o.s.v. 
Motoren er klar – den er lavet hos 
Fyns Kardanservice.

Der mødte 35 venner og bekendte 
op til “spark dæk” – en hyggelig ef-
termiddag med kaffe, småkager, øl 
og vand.

Finn og Erika Christiansen
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DVK-mødet på Uldum Mølle den 9. 
april blev en meget nyttig og lærerig 
gennemgang af de trafikregler, som 
mange af os har udviklet vores egen 
fortolkning af, gennem mange års 
færden på vejene.

Vi havde besøg af kørelærer Leif 
Roed Jakobsen fra Lund v. Horsens, 
og han fortalte og viste hvordan kø-
reundervisning og –prøver foregår i 
dag.

Vi var omkring fletteregler, vognba-
neskift, vigepligtsregler, børn i vete-
ranbiler – og mange andre nyttige 
emner, som det viste sig at vi havde 
god brug for at få repeteret.

Leif gav os i to omgange svarskema-
er og derefter viste han 25 billeder 
fra trafikken, hvor vi skulle svare på 
3-4 spørgsmål til hver – første om-
gang var en øvelse – næste omgang 
noget der svarer til teoriprøven. 

Den efterfølgende gennemgang af 
de mange situationer gav anledning 
til en god snak om (u)vaner og selv-
lærte tilpasninger af trafikreglerne, 
og alle har vist et eller andet, der 
kan forbedres, når vi fremover ruller 
ud i vore køretøjer – gamle som nye.

Alle beholdt kørekortet, da dette kun 
var en øvelse – men emnet minder 
os jo lige om, at det er vigtigt at føl-
ge med når der kommer nye regler, 
og det er vigtigt at vi lærer af hinan-
den, og har mod til at spørge, hvis 
der er noget vi ikke er helt med på 
– så stor tak til Leif Roed for en hu-
moristisk og saglig gennemgang af 
dette aktuelle emne.

God køresæson til alle !

Mødet på Uldum Mølle i marts blev 
en meget inspirerende og spænden-
de beretning, om en godt 13.000 
km lang tur Europa rundt i en 50 år 
gammel VW bus.

Vi havde besøg af Anne Zibrandtsen 
fra Vejle – som til daglig er leder af 
FOF i Vejle, Horsens og Hedensted.

Anne fortalte levende og meget in-
spirerende om forberedelserne og 
gennemførelsen af den lange tur 
rundt i Europa – med sydligste be-
søg på Sicilien (se kortet):

Turen blev gennemført alene og i et 
roligt tempo, med dagsmarcher på 
150-200 km og helst uden at benyt-
te motorveje.

Undervejs var i kortere perioder en-
kelte venner og familie passagerer 
i den gamle bus – og en lille fælles 
familieferie i Norditalien, blev der 
også plads til i programmet.

Men ellers var ideen med turen at 
afprøve nogle grænser og kaste sig 

ud i det ukendte, og møde en mas-
se nye mennesker under de mange 
ophold på hovedsagelig mindre cam-
pingpladser.

En af de erfaringer Anne gjorde ved 
at rejse på denne måde var, at når 
man sidder alene under teltdugen 
udenfor bussen, er folk omkring en 
mere tilbøjelige til at søge kontakt, 
end hvis man er et par – dette sam-
men med en stor lyst til at lære nye 
mennesker at kende, ”udnyttede” 
Anne i stor stil på turen, og skabte 
derved en stor gruppe af nye venner 
og bekendte, som hun efterfølgende 
har kontakt med.

Og når man så oven i købet kører i 
en gammel VW bus, er der jo en eks-
tra anledning til at ”naboerne” kom-
mer ind og spørger lidt til bilen og hi-
storien om den enlige turist på tur.

Men hvordan får man ideen til en 
sådan rejse, og hvordan forbereder 
man sig?

Anne havde længe haft lyst til at ud-
fordre sig selv og søge nye oplevel-
ser, og besluttede sig for at købe en 
VW bus fra 1966, da der er meget 
historie og nostalgi over netop den-
ne type bil. Hun fandt en bus i Bag-
sværd, som umiddelbart så fornuftig 
ud – men som så ofte før set, skulle 
den alligevel have en overhaling, og 
det endte med at bilen blev totalre-
noveret med motor, rustarbejde, led-
ningsnet og interiør, og der blev lavet 
speciel indretning og opbevaringsfa-
ciliteter til turen.

Hun fik bl.a. god hjælp af medlem-
merne i VW-klubben ”Kolding Gear 

Uldum Uldum

Kender du reglerne? Udlev dine drømme
Tekst og foto: Jens Heldgaard. Tekst og foto: Jens Heldgaard.
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Boxers” – hvor hun er medlem.

Anne var selv aktiv med i det meste 
af processen, og kender derfor bilen 
godt – dette var en stor fordel under 
turen.

Efter ca. halvandet års arbejde var 
”Charlie” klar til turen og bilen blev 
pakket, og et passende udvalg af re-
servedele blev stuvet i en af de sto-
re kasser på taget.

18. april 2018 startede turen og de 
mange gode oplevelser.

På så lang en tur er der en vis risi-
ko for, at en over 50 år gammel bil 
får enkelte udfald – og det skete da 
også for Anne.

Gearskiftet foregår via en stangfor-
bindelse mellem førerplads og gear-
kasse, og her findes en lille special-
bolt, som fastholder forbindelsen 
– denne gik på et tidspunkt løs og 
blev tabt – formodentlig fordi man 
havde glemt at montere en sikker-
hedstråd, som skal sikre bolten. 
Problemet blev klaret af en flink si-
ciliansk VW-mekaniker, som heref-
ter hedder Mr. Magicman – han gav 
Anne to muligheder for ”betaling”: 
1000 Euro eller gratis – så humor 
havde manden også.

Et defekt speederkabel blev klaret 
i vejkanten, med hjælp fra lokale 
VW-venner – og dem har man mange 

af, når man benytter de mange net-
værk der findes.

Den største reparation foregik på 
hjemturen i Holland, hvor det efter-
hånden blev for vanskeligt at skifte 
gear, på grund af en defekt kobling. 

Anne fandt et VW Classic værksted 
med flinke og kompetente folk, og 
efter blot 2,5 times arbejde havde 
man haft motoren ude, repareret det 
defekte leje og koblingen og sam-
let stumperne igen – og Anne kunne 
fortsætte mod Danmark og afslut-
te turen – efter ca. 6 måneder i den 
gamle bus.

Anne fortalte meget engageret og 
underholdende om den fantastiske 
tur, og de mange oplevelser, og hun 
havde kun positive ting at sige om 
den beslutning hun tog, om at udfor-
dre de traditionelle rejsemønstre, og 
tage af sted alene i den gamle bil.

Stor tak til Anne for en hyggelig af-
ten med mange fine fotos og gode 
historier.

Dette er IKKE en rejsebeskrivelse – 
men læserne kan selv læse mere om 
turen på Anne Zibrandtsens Face-
bookside ”Europa Rundt i VW”, hvor 
der er masser af fotos og beskrivel-
ser af de mange smukke steder Anne 
besøgte på turen.

Fotos
Anne Zibrandtsen har 
sendt en portion af 
sine rejsebilleder til re-
daktionen. Her ses hun 
med “Charlie”, VW-bus-
sen som er fra 1966.

På næste side får I et 
par billeder mere... må-
ske til inspiration?

-jmn.
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Det motorhistoriske  
foreningsdanmark 

Motorhistoriske klubber  
i Danmark

Alle ved jo, at Danmark er et ud-
præget foreningsland. Dette gælder 
selvfølgelig også inden for det mo-
torhistoriske område.

Motorhistorisk Samråd har gennem 
længere tid søgt at klarlægge, hvor 
mange motorhistoriske foreninger 
og klubber, der faktisk eksisterer i 
Danmark. Detektivarbejdet har indtil 
videre resulteret i et antal på 311, 
og det er endda kun de klubber og 
foreninger, der er organiserede med 
formålsparagraffer, vedtægter og 
hjemmesider.

Af de 311 er 241 automobilklubber, 
hvoraf de fleste er mærkeklubber, 
men flere og flere bliver også orga-
niseret på tværs af automobilmær-
kerne og optager både veteraner, 
klassikere og motorcykler, når blot 
interessen og en tilpas entusiasme 
er til stede. 

Af de 241 automobilklubber er langt 
den overvejende del amerikanerbil-
klubber, nemlig i alt 63. De fleste er 
organiseret under paraplyorganisa-
tionen Forenede Danske Amerika-
nerbilklubber (FDA). FDA formår at 
samle klubberne hver andet år til et 
stort fælles arrangement på Ros-
kilde Dyrskueplads kaldet ”Viking 
Run”, hvor der også er deltagere fra 
andre lande, især Sverige, hvor ame-
rikanerbilkulturen er særlig udpræ-
get.

Næststørste islæt er VW-klubberne, 
der tilsammen tæller 22. Mærke-
klubberne er meget forskellige i stør-
relse, idet de spænder sig fra fem til 
flere hundrede medlemmer.

De ”blandede klubber” udgør 29, 
hvor Dansk Veteranbil Klub er langt 
den største med over 5.000 med-
lemmer og også en af de ældste, da 
den blev stiftet i 1954.

Hertil kommer et mindre antal mu-
seer, der også må medtages som en 
del af den motorhistoriske kulturarv.

Nyt fra MhS
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Motorcykel- og knallertklubber ud-
gør i øjeblikket 70, hvoraf Nimbus-
klubberne alene tæller 27. Tallet er 
kraftigt stigende, idet knallertklub-
ber, specielt af mærket Puch vinder 
hastigt frem. Senest kunne man på 
TV i programmet ”Ingemann og Vest-
kysten” opleve Peter Ingemann på 
knallerttur langs Vestkysten, herun-
der hans besøg i klubben ”Maxi Ma-
niacs” i Esbjerg. Det er en helt ny 
kultur, vi skal vænne os til og glæde 
os over, som startede med filmen 
”Polle fra Snave”.

Et andet nyt fænomen er opstå-
et som følge af de sociale medi-
er, idet man i stedet for at etable-
re egentlige klubber, danner f.eks. 
Facebook-sider, hvor interesserede 
kan holde sig i løbende kontakt med 
hinanden og hurtigt kan etablere 
kontakter til ligesindede og afholde 
events uden den større planlægning 
og organisation. På den måde kan 
man mødes uden vedtægter, regler 
og kontingenter og alligevel dyrke 
sin passion. Det kommer vi til at se 
mere af i fremtiden.

Nu til klubberne og Motorhistorisk 
Samråd. 119 af de organiserede 
klubber er optaget i MhS, og der 
kommer heldigvis flere til. Ikke alle 
er veteranbilklubber, men næsten 
alle har biler med veteranbilstatus. 
Så ser vi på det antal vi faktisk kun-
ne være, kan jeg kun opfordre til, at 
de klubber, som endnu ikke er med-
lem, melder sig ind, så vores organi-
sation kan blive endnu stærkere i en 
tid, hvor specielt bilismen kan imø-
dese strengere lovkrav, restriktioner 
på vores kørsel og en kedelig man-
gel på forståelse for vores motorhi-
storiske kulturarv.

Vel mødt i Motorhistorisk Samråd.

Ole Nørretranders
Bestyrelsesmedlem 

Der er forskel på  
registreringspapirer

Når man stiller med et importeret 
køretøj til det der hedder et toldsyn, 
som er køretøjets første syn i Dan-
mark, så skal man blandt andet 
medbringe de udenlandske registre-
ringspapirer. De papirer skal Motor-
styrelsen have, så de kan blive de-
poneret. Afhængig af hvor i verden 
bilen kommer fra, så skal du gøre 
forskelligt med papirerne bagefter. 
Vi har spurgt Skatteministeriet om 
hvorfor.

Registreringsattester for brugte kø-
retøjer afleveres til Skatteforvaltnin-
gen, med henblik på registrering af 
køretøjerne i Danmark. 

Da registreringsattester fra EU/
EØS-lande i stort omfang er harmo-
niserede, har nummerpladeopera-
tører mulighed for at modtage og 
verificere disse, med henblik på kø-
retøjernes registrering.  

Der er dog ikke samme harmonise-
ring for registreringsattester uden 
for EU/EØS-lande. Registreringsatte-
ster fra stater uden for EU/EØS skal 
afleveres til Skatteforvaltningen, for-
di Skatteforvaltningen har behov for 
de originale attester for som myndig-
hed at kunne verificere attesterne 

med henblik på at lade køretøjerne 
registrere i Danmark. Derudover skal 
registreringsattesterne anvendes 
til at kontrollere, at der er afregnet 
moms og told for køretøjer importe-
ret fra stater uden for EU/EØS. 

Kort fortalt så betyder det at kom-
mer køretøjet fra et EU/EØS-land, så 
kan man i synshallen modtage regi-
streringsdokumenterne. Men kom-
mer køretøjet fra et land uden for 
EU/EØS, så skal dokumenterne af-
leveres ved et af de fire af Motorsty-
relsens ekspeditionskontorer. De er 
placeret i Aalborg, Århus, Odense og 
Høje Tåstrup.

Motorhistorisk Samråd har derfor 
foreslået at disse registreringsat-
tester fra lande uden for EU/EØS, 
også skal kunne afleveres hos syns-
hallen, som registreringsattester fra 
EU/EØS-lande. Skatteministeriet har 
dog vurderet at det ikke er hensigts-
mæssigt at imødekomme forslaget. 
Dog bemærkes det, at de originale 
registreringsdokumenter kan sendes 
til Motorstyrelsen med post.

Johnny B. Rasmussen
Sekretariatsleder
Motorhistorisk Samråd
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Klubbens velkendte vognmærker i messing og emalje 
har været tæt på udsolgt i et stykke tid, men nu er der 
igen nye på lager, til den sædvanlige pris: 125,- kr. Se 
side 53.

For år tilbage kunne man også få de fine bagplader 
med “takkerne”. De blev vist aldrig den store handels- 
vare, men har alligevel været savnet – så Kim Polte 
har fået fremstillet et mindre antal. De findes nu både 
i blankpoleret rustfrit stål og i messing.

For nærmere oplysninger kontakt Kim Polte, tlf. 
26134229, e-mail: kimpolte@hotmail.com.

-jmn.

Vognmærker

Et par fotos fra DVKs velbesøgte stand 
på bilmessen i Fredericia 6.-7. april.
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Der kommer til stadighed mange in-
teressante og vigtige bøger, breve og 
blade til biblioteket. Vi tager hånd 
om det hele og gennemgår, sorterer 
og registrerer. Vi er glade for det alt 
sammen, men af og til dukker der 
noget helt usædvanligt op. 

I en kasse lå der en stor, brun folio-
protokol. Det lignede en kassebog, 
men da vi åbnede den, viste der sig 
en håndskrevet forside: ”Om Motor-
vogne. Den 1. Marts 1901.” 

Det var ca. 150 smukt håndskrevne 
sider om biler og motorcykler med 
utallige tekniske tegninger og ind-
klæbede fotografier. Vil man vide no-
get om den tekniske udvikling på det 
tidspunkt finder man ikke en bedre 
kilde. Det er skrevet af én som hav-
de meget stor interesse i sagen og 
meget stor viden. Alt gennemgås og 
forklares grundigt. Forfatteren holder 
sig ikke blot til forbrændingsmoto-

ren. Dampbiler og elbiler gennem-
gås lige så grundigt. 

Blandt køretøjerne med forbræn-
dingsmotor koncentrer bogen sig om 
De Dion Bouton og Daimler. Ikke så 
sært. De var helt dominerende og 
førende på det tidspunkt. De Dion 
Bouton var verdens største bilfa-
brik i de år. Blandt damp- og elbiler 
optræder lidt flere mærker. Ganske 
naturligt, for de var faktisk nok så 
udbredte. 

Bogen er et enestående eksempel 
på datidens viden om og syn på bil-
teknik. Det enestående er at den 
ikke er skrevet i går i et teknisk til-
bageblik, men er skrevet af én som 
sad midt i det. 

Forfatteren? Han nævner ikke sig 
selv med et ord. Vi aner ikke hvem 
det var. Kun hans motto: Klar!

Hvad biblioteket gemte
Af Niels Jonassen
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Mange med interesse for gamle bi-
ler og bilhistorie har nok en forestil-
ling om, at de amerikanske biler i 
1960’erne var nogle ustyrlige gelé-
klumper på vejene, med slatne sty-
retøjer og hjulophængninger, der på 
ingen måde tålte sammenligning 
med europæiske bilkonstruktioner, 
hvad pålidelige køreegenskaber an-
går. Men ved tilbageblik på de man-
ge af dem, jeg dengang prøvekør-
te, da de var nye, må jeg sige, at de 
ikke var så ringe. 

De amerikanske biler udvikledes fak-
tisk op igennem 60’erne til gennem-
gående at blive rimeligt godt køren-
de – så længe man ikke uden videre 
stolede lige så meget på bremser-
ne som i europæiske biler. Hvis de 

Chevrolets Anti-Mustang – amerikaner man ikke skal rynke på næsen ad

Camaro 350 SS
Tekst og foto: Tage Schmidt

havde tromlebremser, var det ikke 
usædvanligt, at de efter få kraftige 
bremsninger fra høj hastighed blev 
så varme, at det var umuligt at blo-
kere hjulene, ligegyldigt hvor hårdt 
man trådte på pedalen. 

Deres styreegenskaber blev faktisk 
efterhånden som regel så skikkeli-
ge, at det var ret harmløst at køre 
sjovt med dem på snoet vej, når 
man ikke bød modellerne med trom-
lebremser for meget. 
 
Især husker jeg den særligt hurtige 
350 SS udgave af Ford Mustang-ri-
valen Chevrolet Camaro som ual-
mindelig fornøjelig at køre. Uden 
på nogen måde at have styreegen-
skaber som en god sportsvogn gav 

den køreglæde i sportsvognsklasse, 
fordi den både havde masser af he-
stekræfter til forrygende accelerati-
on og skivebremser foran – og kørte 
tilstrækkelig godt til, at man kunne 
have styr på hestene. 

Her er, hvad jeg skrev om den som 
helt ny i 1967 – ikke uden kritik af 
indretning, styretøj, automatgear, 
motor, bremser og affjedring, men 
med fryd efter en prøvekørselsuge  
præget af den tids typiske, meget 
udfordrende vinterføre med grus og 
kun lidt salt på vejene.

Den prøvekørte Camaro 350 SS  
– SS for Super Sport.
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Trods store døre dårlig adgang til dårlig 
plads bagi.

KORT SAGT: General Motors anti- 
Mustang. Prøvet i den kraftigste 
version, der er den hurtigst accele-
rerende 4-personers vogn, jeg har 
prøvet. 15½ sekund for 0-400 me-
ter under ugunstige friktionsbetingel-
ser! En alvorlig konkurrent til Fords 
salgssucces. Gode køreegenskaber, 
også bedømt ud fra europæisk stan-
dard, herunder forbavsende evne til 
at overføre hestekræfterne til vejen i 
sving. Skivebremser. 

PRØVEEKSEMPLAR: Chevrolet Ca-
maro i hurtigste standardudgave, 
350 SS med 5,7 liter V8 motor på 
295 SAE-hk og Powerglide automat-
gear med hydraulisk momentom-
former og 2-trins planetgear. Skive-
bremser på forhjulene. 70.595 kr.

NYT: Helt ny model i GM’s amerikan-
ske program, projekteret til direk-
te konkurrence med Ford Mustang. 
Konventionel konstruktion, baseret 
på bestående motor- og transmissi-
onselementer.

PRØVEBETINGELSER: Dårligt vinter-
føre med upålidelige friktionsforhold: 
Fugt, regn, grus, snesjap og is, tem-
peraturer svingende omkring 0-punk-
tet. Kun få tørre stræk.

Camaro er, ligesom Ford Mustang, 
hvad franskmændene meget ram-
mende kalder en faux-sport, falsk 
sportsvogn – en bil der ligner en 

Camaro 350 SS 
- køreglæde i sportsvognsklasse

Prøvekørselsrapport  
Jyllands-Posten 11. januar 1967

Af Tage Schmidt

sportsvogn til forveksling uden at 
være det. Men i den kraftigste ver-
sion, 350 SS, med skivebremser og 
specialdæk er den så morsom og 
spændende at køre, at den ikke står 
tilbage for mange ægte sportsvog-
ne, hvad køreglæde angår. Og køre-
egenskaberne er tilmed så abso-
lut hæderlige, også i forhold til den 
enormt kraftige motor, at selv de 
mest passionerede sportsvognsen-
tusiaster skal være forsigtige med 
at rynke på næsen ad den.  

Upraktisk indretning
Camaro har fælles med rigtige 
sportsvogne, at de iøjnefaldende 
lave linjer er opnået på bekostning 
af rummeligheden, der er meget rin-
ge i forhold til udvendig længde og 
bredde. Sædearrangementet minder 
nærmest om det, man i europæiske 
GT-vogne kalder 2+2. Bagsædet er 
med andre ord så lille og står så tæt 
på forsæderne, at det ikke egner sig 

til andet end børn og nødbefordring 
af voksne. 

Jeg ville gerne have kunnet rykke fø-
rersædet en tomme eller to længe-
re bagud, dels af hensyn til benene, 
dels fordi jeg sad for tæt på rattet 
for min smag. Forsæderne kunne i 
øvrigt med fordel give større side-
støtte, da man selv i dårligt føre kan 
komme op på anselige sidekræfter i 
svingene.

Det kræver en vis smidighed at kom-
me på plads bag det meget lave rat, 
der i øvrigt er fladet af foroven uden, 
at man kan se noget praktisk formål 
dermed (synes at være, hvad ameri-
kanerne selv kalder en gimmick).

Bagruden er lille og de blinde hjør-
nefelter bagude så store, at det kan 
give problemer i bytrafik, selv om 
man har et udvendigt sidespejl at 
støtte sig til. Instrumentudstyret er 
yderst beskedent – begrænset til 
speedometer, benzinstandsmåler og 
diverse kontrollamper, blandt andet 
for håndbremse og kølevæsketem-
peratur. 

Sensationel acceleration
Bortset fra 4,7-liter AC Cobra, der 
er en meget speciel sportsvogn, er 
Camaros accelerationstid på 15,5 
sekunder for 0-400 meter den lave-
ste, der endnu er registreret under 
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Jyllands-Postens prøvekørsler, og så 
skal endda bemærkes, at igangsæt-
ningen sinkedes af vanskeligt kon-
trollerbar hjulspin på fugtig vejbane. 
0-200 meter måltes til 10,0 sek. 
Det amerikanske blad Car and Dri-
ver, hvis målemetoders nøjagtighed 
dog ikke kendes, har målt 16,0 sek. 
for stående kvartmil (0-402 meter) 
med et eksemplar med 4-trins syn-
chromeshgear.

Uanset tallene føles accelerationen 
sensationel kraftig. Her kan man vir-
kelig tale om, at man bliver trykket 
tilbage i sædet. Og det gør ikke min-
dre indtryk, at man kun hører en su-
sen fra den store motor, og at man 
hverken har kobling eller gearskif-
te at tænke på. Overhalinger fore-
tages med en overlegenhed, som 
man knap kan forestille sig uden at 
have prøvet det, da accelerationen 
selv ved 120-140 km/t er særde-
les overbevisende. Tophastigheden 
er knap så imponerende – ca. 193 
km/t. Men det skyldes den forholds-
vis lave totalgearing, der er typisk 
for det amerikanske behov for acce-
leration frem for høj uanstrengt ha-
stighed. 

Automatgearskifte i ryk
Automattransmissionen har kun to 
planetgeartrin, og i forbindelse med 

hård acceleration kan skiftning give 
et kraftigt ryk i vognen, men i øvrigt 
føles de to trin fuldt tilfredsstillende. 
Ratgearvælgeren, som prøveeksem-
plaret var monteret med (og som er 
standard herhjemme), virker noget 
træg og upræcis. Dette er dog kun 
af ringe praktisk betydning, og vog-
nen kan leveres med en mere præ-
cis bundgearvælger. Nedgearing fra 
andet til første trin fås – ved at træ-
de speederen i bund – ved hastighe-
der op til ca. 95 km/t, og opgearing 
sker ved maksimalt ca. 100 km/t. 
Største hastighed pr. 1000 o/m er 
35,2 km/t.

Støjniveauet er behagelig lavt med 
undervognsstøj som det mest frem-
herskende element. Under normal 
kørsel hører man knapt motoren. 
Ved omkring 180 km/t på speedo-
meteret, der var temmelig præcist, 
indtrådte en ret kraftig karrosserire-
sonans, som vedvarede til tophastig-
hed, og jeg havde ikke indtryk af, at 
motoren trivedes rigtig godt ved så 
store omdrejningstal. Udefra lyder 
udblæsningen meget potent uden at 
være generende pågående.  

Affjedring under  
europæisk standard
Affjedringen er som helhed komfor-
tabel med rolige bevægelser hen 

over større vejbølger, men ligger un-
der europæisk standard for vogne i 
denne størrelsesklasse hvad angår 
optagning af småujævnheder, der gi-
ver vibrationer gennem hele vognen 
uden, at det dog virker alvorligt kom-
fortforstyrrende. 

Rystelserne forekom at være mest 
udprægede med det dæktryk, som 
anbefales til hurtig kørsel, og kan 
sikkert reduceres kraftigt med ra-
dialdæk. 350 SS udgaven er stan-
dardmonteret med specielle, særligt 
stive sportsdæk af klassisk kon-
struktion, Firestone Super Sports 
Wide Oval. Dæmpningen er god over 
for kraftige karrosseribevægelser, 
men synes at kunne svigte lidt over 
for småujævnheder med lidt mind-
sket vejkontakt til følge, især ved 
høje hastigheder.

Det meste af prøvekørslen foregik 
i dårligt vinterføre med upålidelige 
friktionsforhold (fugt, regn, grus, sne-
sjap og is, temperaturer svingende 
omkring 0-punktet). De få gange og 
steder, hvor vejene var tørre, umu-
liggjordes hurtig kørsel i sving af an-
den trafik eller tæt bebyggelse.  

Styrer ikke som sportsvogn,  
men OK
Så vidt det kunne konstateres i det 
forhåndenværende føre, er styre-
egenskaberne gode uden at være i 
sportsvognsklasse på nogen måde. 
Rattet skal drejes langt mere end i 
de fleste europæiske biler, men sty-
retøjet virker i øvrigt præcist og til-
fredsstillende hurtigt til al normal 
manøvrering. Følingen med vognens 
bevægelser på glat vej var også 
fuldt acceptabel, men det vil dog 
nok ikke være rart at komme i van-
skeligheder med alvorlig udskridning 
i dårligt føre. Ved almindelige hastig-
heder fungerer styretøjet behagelig 
let, men under langsom manøvrering 
er det tungt, og da der samtidig skal 
drejes meget på rattet, kan parke-
ring være besværlig. 

Ved normal gasgivning er styringen 
nær neutral, men man kan meget 
nemt provokere hjulspin ved kraf-
tig gasgivning og derved fremkalde 
mere eller mindre udpræget oversty-

Udstyret er spartansk i forhold til europæiske vogne i samme prisklasse, men normalt 
efter amerikansk sædvane. Det omfatter dog el-tænder, elektrisk ur, aflåseligt handskerum 
(oplyst), viskere med to arbejdshastigheder og to baklygter. Sikkerhedsseler er standard for 
både for- og bagsæder.
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ring. Det er dog forbavsende, hvor 
hårdt man kan accelerere gennem 
sving uden, at bagvognen begynder 
at slå ud til siden, og det er heller 
ikke vanskeligt at dosere gassen rig-
tigt på glat vej. På den anden side 
skal man være klar over, at motoren 
tager så kraftigt fat i det laveste pla-
netgeartrin, at man kan lave hjulspin 
100-200 meter hen ad vejen ved 
brutal start på tør vej! Krængningen 
er i øvrigt meget moderat ved de si-
dekræfter, det var muligt at komme 
op på.  

Skivebremser med kraftig servo
Føret forhindrede også fuld gennem-
prøvning af bremserne. Det er mu-
ligt at trætte dem, selv om de er af 
ventileret skivetype foran, men det 
kræver adskillige kraftige bremsnin-
ger fra høj hastighed, og lignende 
kan opleves med tilsvarende tunge 
europæiske biler med skivebremser. 
I hvert fald slår bremseevnen langt, 
hvad alle tidligere prøvede amerikan-
ske biler har kunnet præstere, og 
fading vil normalt ikke være noget 
problem.

Servovirkningen er efter min me-
ning alt for kraftig, da der kun skal 
et ringe tryk til blokering. Men jeg 
må erkende, at det aldrig i praksis 
voldte vanskelighed at graduere tryk-
ket rigtigt, heller ikke på glat vej. I 
en nødsituation vil den voldsomme 
servovirkning dog utvivlsomt kunne 
præsentere et problem. Stabiliteten 
under kraftig bremsning var rimelig 
god. 

Mustang-rival efter 
samme koncept
Chevrolet Camaro var Gene-
ral Motors’ svar i 1966 på Ford 
Mustang, der ved sin lancering i 
1964 skabte sensation med sine 
sportsvogns-linier og hurtigt blev 
en kæmpe salgssucces.

Konceptet var det samme. Begge 
biler delte konstruktion og kompo-
nenter med andre modeller for at 
holde udviklings- og produktions-
omkostninger – og dermed prisen 
– nede. Og fælles for dem var, at 
der kun var reel dækning for deres 
sportsvognslinier i deres dengang 
formidable accelerationstider.  

Mustang var baseret på under-
vogns- og motor- og transmissi-
onskomponenter fra Ford Falcon 
og Fairlane. Senere blev en 2-dørs 
Futura-udgave af Falcon til, hvad 
man kunne kalde en “fattigmands 
Mustang”. 

Camaro var baseret på den kom-
pakte Chevy Nova og delte senere 
mekanik med Nova II samt plat-
form og hovedkomponenter med 
Pontiac Firebird.

I 350 SS-udgaven blev Camaro en 
af de første amerikanske biler, der 
blev kendt som muscle cars.

I forhold til tidens gængse amerikanske 
standard er bagagerummet meget lille, og 
selv efter europæisk målestok er det ret 
beskedent – og tilmed upraktisk dimensio-
neret.

Foruden den lakerede ring i anden farve 
omkring kølergitter og lygter kendes 350 
SS også på en dekoration af ribber som til 
ventilationsåbninger bag på motorhjelmen. 
Men der er ingen huller for luft til at komme 
ind eller ud af motorrummet. Det er ren 
ornamentik.

I baggrunden til højre ses det kraftige servo-aggregat til bremserne.

Supplerende oplysninger
Længde 4689 mm, bredde 1842. 
Egenvægt ca. 1390 kg. Vendedia-
meter 9,4 meter mellem kantsten. 
Ca. 4¾ ratomdrejning fra side til 
side. Dækdimension D70 × 14. 
Benzintankindhold 70 liter. Motor 
foran, baghjulstræk. Største hk-ydel-
se ved 4800 o/m. Største drej-
ningsmoment 52,5 kgm ved 3200 
o/m. Kompressionsforhold 10,25:1. 
4-dobbelt karburator. Selvbærende 
karrosseri. Skruefjedre foran, stiv 
bagaksel med halvelliptiske enkelt-
bladsfjedre. Skivebremser foran, 
tromlebremser bagi. Kuglekredsløb-
styretøj. 2-delt bremsekredsløb. Vek-
selstrømgenerator.
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Denne Camaro 350 SS er ikke fra 
1967, men året efter, 1968. Ameri-
kanerbilkyndige kan altid se årgan-
gen umiddelbart, for stort set alle 
amerikanerbiler fik nyt udseende 
hvert eneste år – hvilket naturligvis 
var for at stimulere salget: Det er 
jo vigtigt at naboerne kan se, at vi 
kører i den nyeste model! De årlige 
ændringer gælder også for Cama-
ro’erne, men det er kun små ting 
der adskiller 67 fra 68: 68’eren har 
ikke trækruder i dørene – og så er 
det lidt småforskelle i bemaling og 
andre pyntegenstande.

Bilen her er én af de meget få oprin-
deligt danskimporterede Camaro’er 
som stadig er i helt original stand, 
og den har kørt i Danmark hele ti-
den. Den lykkelige ejer er Anette Lo-
rentzen fra Amager.

Takket være John Ulsted, som har 
købt en masse spændende arkiv-
materiale fra GM, herunder vognkort 
med data om stort set alle importe-
rede biler, ved vi nogle grundlæggen-
de ting om bilens historie. 

Bilen er bygget på Norwood-fabrik-
ken i USA, hvor den er blevet reser-
veret til eksport til København den 
9. oktober 1967. Den 29. marts 
1968 er den udleveret til GM-for-
handler Chr. Rahbek i Næstved, og 
samme dag indregistreret til den 
første ejer: Arkitekt B. N-Jørgensen 
i Næstved. Det er nok Birger Nords-
ted-Jørgensen, der blandt meget an-
det var arkitekt for byggematadoren 
Bøje-Nielsen. Af GM-vognkortet frem-
går det også, at Nordsted-Jørgensen 
fik lavet forskellige garantireparatio-
ner, den sidste i 1972.

Hvor længe han beholdt bilen ved vi 
ikke. Den næste ejer var fra et sted 
på Lolland-Falster, og den tredie 
ejer hedder Michael Hass. Omkring 
1986 satte han bilen i stand, og 
han har ejet den frem til 2015, hvor 
Anette købte den.

Anette har bilinteressen fra sin 
mand, Uffe Lorentzen, som blandt 
andet har været medstifter af Cadil-
lac Club Denmark. Desværre døde 
han i 2012 og efterlod sig flere bi-
ler. De to børn, Ida og Andreas har 
begge arvet interessen – og hver sin 
bil: Andreas fik en Chevrolet Apache 
pickup fra 1959, som han nu har 
solgt, og Ida en Plymouth Belvedere 
Convertible fra 1955 som hun prø-
ver at holde på, selvom det tærer på 
budgettet for en ung studerende. 

En dansk Chevrolet Camaro 350 SS
Tekst og foto: Jens MN.
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En stor åben Cadillac fra 1960 var 
der også, men Anette valgte at sæl-
ge den – den var helt enkelt for stor 
en mundfuld, både at køre og vedli-
geholde. Men intet liv uden amerika-
nerbil: På webportalen SmallBlock 
fik hun øje på den hvide Camaro. En 
god ven tog ud og kiggede på bilen – 
og da der blev handlet viste det sig, 
at sælgeren var Anettes tidligere 
chef. Verden er lille.

Billederne her er helt friske – vi tog 
en lille tur ud og fotograferede bilen 
ved gadekæret i Store Magleby, og 
forinden havde Anette fået monteret 
de originale hjul og hjulkapsler, så 
bilen fremstår præcis som da den 
var ny. Til daglig kører hun med nog-
le andre fælge og dæk, hvilket mildt 
sagt er forståeligt. Jeg fik lov til at 
køre bilen hjem – og man kan roligt 

sige at nogle måske 20-30 år gamle 
diagonaldæk ikke yder vognen ret-
færdighed! Faktisk var det lidt af en 
balancekunst at holde bilen væk fra 
den modsatte vejbane til venstre og 
fortovet til højre. Endnu en gang en 
påmindelse om, hvor vigtigt det er 
at have ordentlige dæk! Bilen kører 
nemlig fint med gode dæk – og er 
absolut komfortabel. 

Den store V8-motor (som faktisk er 
den “lille” SS på kun 5,7 liter) giver 
en ubeskrivelig nydelse, med både 
ekstrem vellyd og rå kraft under fo-
den! Det er bare at læne sig tilbage 
i sædet og træde på pedalen. Den 
velfungerende automatgearkasse 
sørger for resten. Selvom bilen har 
sin originale radio, får man ikke lyst 
til at tænde for den, når motoren er 
i gang!

Motoren er bilens oprindelige. Med sine 
5,7 liter og 295 hk har den absolut ingen 
problemer med at sætte den 1450 kg. 
tunge bil i bevægelse gennem den lavt 
gearede automatgearkasse med tre trin.
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Indenfor er alting rødt, selv loftindtrækket. Alt er originalt, kun gulvtæppet er fornyet.

Vognkortet fra GM i Danmark. Vi har skjult nøglenummeret, så Anettes bil forhåbentlig bliver 
hvor den er. Der importeredes 20 stk Camaro til DK i 1968, heraf 13 stk. 350” Coupé Aut. 
Af de 13 var tre stk. i farven Ermine White med rødt interiør.
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Bilproduktion i Danmark
Vores nationale motorhistorie er 
som bekendt ikke kendetegnet ved 
danske bilmærker, selvom man selv-
følgelig kan nævne nogle få fra før 
Anden Verdenskrig og forskellige 
mere eller mindre vellykkede for-
søg fra især de første efterkrigsår. 
Dansk bilproduktion har været ka-
rakteriseret ved samlefabrikker, især 
Ford og GM i København. 

I tyverne var København kendt som 
Nordeuropas Detroit, med en bety-
delig eksport af dansksamlede biler 
– eksempelvis kan nævnes at Ford 
på deres samlefabrik i Københavns 
Sydhavn i november 1926 nåede 
Ford T nr. 100.000, et svimlende tal, 
tæt på det dobbelte af den samle-
de danske vognpark på daværende 
tidspunkt. Også senere er der sam-
let mange biler i Danmark i store 

mængder – GM lukkede deres fabrik 
så sent som 1974 – og det samlede 
antal dansksamlede biler af uden-
landske mærker ligger nok tæt op 
mod en million.  

Karetmagere og karrosserifirmaer
Én ting er samlefabrikkerne, men en 
ikke uvæsentlig del af den danske 
autobranche var de mindre karetma-
ger- og karrosserivirksomheder, som 
lå mere spredt over landet. Nogle 
større end andre, men der har været 
så mange, at praktisk taget enhver 
provinsby med respekt for sig selv 
har haft en karrosserifabrik eller et 
karetmagerværksted. Helt tilbage 
fra bilens barndom har det ikke væ-
ret ualmindeligt, at biler indførtes 
som rullende chassis’er og blev for-
synet med et dansk karrosseri. Ef-
ter Anden Verdenskrig og videre op 

i halvtredserne, hvor de fleste per-
sonbiler fik selvbærende karrosse-
ri, var der stadig stor aktivitet med 
f.eks. førerhuse og ladopbygninger 
til lastvogne, for ikke at tale om de 
tusindvis af busser og rutebiler, der 
helt op i 70’erne kørte med danske 
karrosserier. Mange bilimportører 
fik især lastvogns- og buschassiser 
udstyret med danske karrosserier 
før bilerne gik videre til forhandler-
ne, men bilimportørerne leverede 
også chassis’er til karrosserimagere 
i hele landet, der selv havde lokale 
kunder. Netop den lokale afsætning 
er nok meget typisk for de tidligste 
efterkrigsår. 

Med bil-boomet i 1960’erne og 
70’erne tyndede det ud i antallet af 
små karrosserivirksomheder. Dem 
der overlevede længst tid, var dem 
som forstod at specialisere sig in-

Jagd & Malling
Skælskør Karosserifabrik
Af Johnny Rasmussen og Jens Møller Nicolaisen 
Fotos fra Peter Malling

Chevrolet Biscayne 1960 rustvogn.
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denfor specielle biltyper, f.eks. taxi-
vogne eller ambulancer, og dermed 
få ordrer fra kunder uden for kom-
munegrænsen. Idag er bilindustien 
global og selv specialvogne bliver 
fremstillet i stordrift til internationa-
le markeder. De små virksomheder 
og det gamle karetmagerhåndværk 
er historie. 

Jagt & Malling, Skælskør
Firmaets historie går helt tilbage 
til 1875. Vi besøgte for nylig Ruth 
og Peter Malling, som har stillet de 
mange fine billeder og andet arkiv-
materiale til rådighed, og fik et par 
hyggelige timer med masser af anek-
doter fra tiden med firmaet, der luk-
kedes i 1990. Ruth Malling har des-
uden skrevet en fin artikel, der blev 
trykt i Skælskør Årbog 1999 – her-
fra har vi lånt en del af teksten, især 

Et sødt lille ishus på hjul – og en rigtig 
pølsevogn, sidstnævnte fotograferet på 
havnen i Skælskør. Pølserne er varme og 
kaffen prima! Begge kreationerne er fra først 
i 30’erne.

om de tidlige år. Takket være alt det 
fine materiale kan vi give et godt 
indtryk af virksomheden og dens hi-
storie, som nok er ganske typisk for 
de mange mindre karrosserifirmaer i 
Danmark. 

Marius og Otto Jagd  
– og Erling Malling
Marius Jagd var udlært hjulmager og 
karetmager i Vejle og kom til Slagel-
se i 1870, hvor han fik arbejde hos 
en karetmager. Her arbejdede han 
i 5 år, hvorefter han i 1875 fik næ-

ringsbrev som hjul- og karetmager 
i Skælskør. I 1888 lavede han en 
håndtrukket båndsav, i første om-
gang håndtrukket af to mand, men 
snart fik han en lille hest til at træk-
ke med. Han byggede også en he-
stetrukket boremaskine og en dreje-
bænk.

I 1896 kom Marius’ søn Otto i lære 
i firmaet – han var udlært år 1900 
og arbejdede hos sin far sammen 
med to svende og to lærlinge. Der 
blev udvidet med et nyt værksted, 
som imidlertid brændte i 1904. Det 
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gamle værksted måtte bruges indtil 
man igen fik bygget nyt. Ifølge Ruth 
Mallings artikel var svendelønnen 
på dét tidspunkt 7,00 kr. om ugen 
+ kost og logi. Der blev fremstillet 
hestevogne, og her er nogle prisek-
sempler: En charabanc med alt til-
behør kostede 75,- kr. En almindelig 
fjedervogn eller en fast vogn 65,- kr. 
Nye fælge sat på et fjedervogns-
hjul 3,00 kr. I 1912 blev der bygget 
nyt værksted på Carl Medingsvej 9, 
midt i byen. Sønnen Otto blev opta-
get i firmaet, som herefter fik navnet 
J.M. Jagd & Søn. Og i 1915 fik man 
elektricitet.

I 1930 døde Marius Jagd i en alder 
af 82 år. Nu arbejdede Otto alene, 
indtil han i 1943 gik i kompagniskab 
med en ung karrosseribygger, Erling 
Malling. Firmaet skiftede navn og 
hed nu O. Jagd & E. Malling. 

Biler
Karetmagerfaget ændrede sig natur-
ligvis med tiden, i takt med bilernes 
udbredelse. Nu arbejdede man med 
biler til mange forskellige formål, 
lige fra opbygning og indretning af 
vare- og lastvogne til specialvogne 
og opretning af store autoskader – 
af og til købte Malling de svært ska-
dede biler, hvilket sikkert har kunnet 
give beskæftigelse, når der var man-
gel på andre ordrer. Et af firmaets 
særlige specialer blev rustvogne, le-
veret på bestillinger fra bedemands-
forretninger over hele landet. 

På de følgende sider følger et udvalg 
af fotos, som viser alsidigheden i de 
mange opgaver – både for kunder i 
lokalområdet og efterhånden også i 
resten af landet, især rustvognene 
og ølbilerne. Se billedteksterne!

Denne karet er bygget i 1947, som en kopi af Tivolis guldkaret, til brug for Børnefugleskyd-
ningen i Skælskør. Børnefugleskydningen er et stortstilet og traditionsrigt arrangement som 
finder sted en gang om året – se www.boernefugleskydningen.dk.

Kareten bliver stadig brugt hvert eneste år, hvor den bliver fint dekoreret. Ruth Malling mon-
terer gardinerne, hvilket tager flere timer.

Værkstedet, Carl Medingsvej 9, Skælskør, 
1912.

JEEP-centralen på Sorøvej var et stort foretagende, og mon ikke den såkaldte “Freds-Jeep” 
(med kraftudtag til landbrugsredskaber mv.) var en god salgsvare i de første efterkrigsår. 
Vognen på billedet skulle bruges til sprøjtning af marker, så et nogenlunde tæt førerhus giver 
god mening. Man var trods alt klar over at sprøjtegifte ikke er det sundeste at inhalere.

Førerhuse til traktorer. På Ferguson’en til venstre ser det ud til at være halvåbent med ind-
stigning bagfra og aftagelige lærredsstykker på tag og sider – en enkel klimaskærm.  
Nuffield’en til højre har et mere lukket førerhus og et skilt for JEEP-Centralen. Måske den 
også har skulle bruges til sprøjtning...
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En tidlig Land Rover med overbygning i træ – måske 
en aftagelig hard-top.

Til højre en Ford A, ombygget til lastvogn med lad og 
et for efterkrigsårene meget typisk dansk førerhus.

Den lille Bedford varevogn ser ud til at 
være en type PC fra 1950-51. Sikkert 
indført som chassis med motorhjælm og 
torpedo, og muligvis forrude med ramme. 
Resten er dansk, fabrikat Jagd & Malling.

Til venstre en jalousidør med teaktræsla-
meller af en type som blev bygget i man-
ge danske varevogne. Her en Ford Taunus 
Transit fra 50’erne.

Den lille anhænger til “Dinér Transportable” 
har en egenvægt på 155 og en lasteevne 
på 60 kg. Ikke meget, men alligevel: 60 kg. 
smørrebrød er jo noget!

Om det er samme slagtermester i Skælskør, 
der har fået indrettet sin varevogn med 
vandhane i bagdøren vides ikke. Mon nogen 
kan se hvad det er for en bil?
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To International kølevogne, begge leveret 
til kunder i Kødbyen i København. Især den 
øverste, lukkede model har en meget typisk 
udformning for danske karrosserimagere i 
perioden 1948-53, hvor lignende varevog-
ne er lavet på basis af alle tilgængelige 
fabrikater.

Lige så typisk dansk er førerhuset med de 
afrundede former på Mercedes’en herunder.

Til gengæld er der særpræg over linierne på 
den engelske Seddon Diesel, hvor førerhuset 
minder om fabrikkens egne.

Denne Morris Oxford havde slået en kolbøtte 
og var oprindeligt en varevogn, med en 
almindelig lukket varekasse. Her er den 
genopstået med bindingsværk efter åbenlyst 
forbillede.
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Bedford J kreaturvogn

Bedford TK ombygget med smalt førerhus 
til transport af langt jern. Ombygningen ses 
ikke rigtigt på dette foto.

To stk. af de herlige Volvo L420/L430, 
sikkert i tidlig udgave, hvor de stadig havde 
V8-benzinmotor, med en yderst karakteris- 
tisk lyd. Senere (i 1967) fik de Dieselmoto-
rer og modelbetegnelsen F82 og F83. 

Og nu vi er i møbelbranchen: en fin Borgward 
B611 fra omkring 1960.

Peter Malling havde denne Ford Thames Trader i meget klar erindring! Det var nemlig ham, 
der i sin tid (nok mens han stadig var lærling i firmaet) cirkelpolerede alle beklædningspla-
derne med en boremaskine. Til dét havde faderen konstrueret en matrice, bestående af to 
lange zigzag-lister og en tværgående til at styre boremaskinen. Når en række var færdig 
flyttedes det tværgående styr til næste række. Det tog tid – der blev arbejdet nogle timer ad 
gangen, men en dag var bilen færdig...

Det har nok været lidt mere overkommeligt at bygge varekassen på den Bedford CF som ses 
her til venstre.
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Nogle eksempler på meget voldsomt skadede biler – før og efter genopbygning. Man kan kun blive imponeret over håndværket! DKW’en 
øverst blev lavet med metalplade i stedet for det oprindelige kunststof. Helt frem til omkring 1960 var mandetimer billigere en materialer – 
idag er det jo omvendt, og vrag som disse ryger lige i pressen. Opel Rekord’en nederst var (eller forhåbentlig blev) Mallings egen privatbil.
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Jagd & Malling blev kendt for deres rustvogne. På et tidspunkt blev 
der bygget en om måneden og det samlede antal ligger et sted 
mellem 50 og 100. Den første er formentlig den engelske Ford Pilot 
årgang ca. 1950. Men den meget flotte Chevrolet Bel Air fra 1958 
blev den første store amerikaner, og bilen, der for alvor satte gang 
i produktionen af rustvogne. Lidt usædvanligt med V8 – de fleste 
amerikanske rustvogne var 6-cylindrede. 

Chevrolet’en blev leveret til bedemandsfirmaet Vald. Nielsen & Søn 
og afløste den gamle Ford Pilot.

Det pompose køretøj ses her i et GM-salgshefte, hvor man fremhæver 
bilens elegante linier. Her fortælles det også at udgangspunktet for 
ombygningen er en almindelig personvogn. Tak til John Ulsted.

På side 46 er der en lille sidehistorie om selvsamme bil...
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Ford Custom 300, 1959.

Chevrolet Biscayne, 1963. Malling opfandt 
slædesystemet med de svingbare skinner, 
så kisten kunne sættes ned, uden at bilens 
bagdøre kom i vejen for de forreste bærere.

Pontiac Laurentian 1961, leveret til en lokal 
bedemand, der selv havde bedt om at få de 
lidt særprægede, buede hjørnevinduer.

Herover en Chevrolet Impala fra 1964 og 
til højre en Ford Fairlane 1961, fotograferet 
på Bispebjerg Kirkegård. Den leveredes 
til Dansk Ligbrændingsforening, der aftog 
adskillige rustvogne fra Jagd & Malling.



VeteranTidende · maj 2019 41

Toyota Crown, ca. 1965

Så har man set det med. En Peugeot 403 
som rustvogn! Eller måske snarere trans-
portvogn: Den leveredes nemlig ikke til en 
bedemandsforretning, men til en vognmand 
på Nørrebro i København som blev hyret, 
hvis en person skulle hentes langt fra 
begravelsesstedet. Den var jo noget billigere 
i drift end de store amerikanere. Bilen blev 
efter sigende ikke brugt ved begravelser.

Chevrolet Bel Air 1970 – måske den sidste, 
og med tag af glasfiber.

Ford Galaxie 1965, fotograferet ved Herlufsholm.
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I 1960 var lastbilerne blevet så sto-
re at de ikke længere kunne komme 
gennem porten fra Carl Medingsvej. 
Et tilstødende areal, hvor der tidli-
gere havde været gartneri, blev købt 
så der nu var indkørsel fra den mod-
satte side (Heilmannsvej) og god 
plads til de store biler. Værkstedet 
blev også udvidet og gjort mere tids-
svarende. 

Malling eneejer
I 1960 blev Erling Malling eneejer 
af firmaet, men den efterhånden 
aldrende Otto Jagd fortsatte som 
ansat. Han døde 84 år gammel i 
1966 – men tidligere på året var Er-
ling Malling død, kun 44 år gammel. 
Han var i øvrigt formand for Sam-

menslutningen af Karrosseribygge-
re og Autooprettere i Danmark, også 
kendt som S.K.A.D., frem til sin tid-
lige død.

Firmaet blev nu ført videre af søn-
nen Peter Malling, som i 1965 var 
blevet udlært. På dette tidspunkt 
var bygningen af rustvogne ved at 
være urentabel. Kun en 3-4 styk-
ker blev fremstillet efter Erling Mal-
lings død. Peter fortalte os bl.a. om 
sit svendestykke – et sæt bagdøre 
til en rustvogn – og om sin fars ev-
ner med tildannelse af pladestykker 
til opbygningen af rustvognene. De 
dobbeltkrumme hjørner lavede han 
ved at krympe karrosseripladen med 
en svejseflamme og hurtig nedkø-
ling med våde klude. Det var Peters 

opgave at holde kludene mod pla-
den, når der blev sagt “nu”. Det var 
et tidskrævende arbejde, og et tag 
bestod ofte af mange pladestykker. 
De sidste rustvogne blev derfor lavet 
med tag af glasfiber. 

Ølbiler
Den 10. maj 1975 kunne firmaet fej-
re 100-års jubilæum – en stor dag: 
100 år med 4 generationer gennem 
en tid præget af stor udvikling. Nu 
var hovedområdet indretning og mo-
derne opbygning af lastbiler, og efter-
hånden blev den primære beskæfti-
gelse bygning af ølvogne, som blev 
solgt i stort antal til hele landet. Der 
blev bygget op til 35 stk. om året og 
der var 6-7 ansatte i firmaet. Men i 

I de sidste år blev der lavet hundredevis af lastvognsopbygninger af mange forskellige slags. Ølbilerne blev lidt af et speciale – alene i årene 
1984-90 blev der solgt 119 vogne til øldepoter i hele Danmark.
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1988-89 begyndte man at nedlægge 
de lokale øldepoter og samle dem til 
nogle få store depoter. Efterspørgs-
len blev stærkt reduceret og de spe-
cialbyggede vogne kunne ikke kon-
kurrere med de fabriksfremstillede 
i pris. Derfor valgte Peter Malling i 
1990 at lukke butikken.  

Mallings gård, Skælskør
Efter at have fået udarbejdet en lo-
kalplan til bebyggelse af ejerboliger 
blev grunden med værkstedet i mid-
ten af Skælskør, solgt. Idag er grun-
den bebygget med 15 ejerboliger, 
opført i 1997. Kun forhuset på Carl 
Medingsvej er tilbage af den oprin-
delige bebyggelse – og navnet: Ste-
det hedder Mallings Gård. Stor tak til Ruth og Peter Malling for lån af billeder og gode historier!
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Denne gang kan vi præsentere hele 
tre fotos. på det øverste har vi ind-
sat en bus, hvilket gerne skulle give 
et indtryk af den åbne vogns størrel-
se – eller mangel på samme. Hvad 
er det for én? Kender nogen histo-
rien?

Nederst til højre en bil med en me-
get karakteristisk kølerkappe og 
hvad der ser ud til at være et 4-cifret 
registreringsnummer: E87xx. Sikkert 
nemt for de kyndige. Men ikke når 
man ikke kender den. Hvad er det 

Fra arkivet
Svar til: vt@veteranbilklub.dk

for én? Eders ydmyge redaktør har 
været så letsindig at love opklaring 
på spørgsmålet til journalist Vibeke 
Vestergaard, der spørger. Hun skal 
bruge billedet i forbindelse med et 
bogprojekt.

Det tredie billede er måske knapt 
så mystisk, men helt sikkert typisk 
for den danske vognpark anno... ja, 
hvad ser vi på? Det burde være mu-
ligt at artsbestemme alle fem biler. 
Dernæst spørgsmålene: – hvor er vi 
henne – og sådan ca. hvornår?
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Allerførst en stor tak til de man-
ge, der har givet bud på billederne 
denne gang. Flere havde lidt pro-
blemer med dateringen af det store 
foto, og det kan jo også være svært, 
hvis man udelukkende tager ud-
gangspunkt i bilerne. Ud fra denne 
betragtning har alle ret: billedet er 
taget omkring 1958 eller senere – 
faktisk er det meget senere, for vi er 
nemlig i Bohnstedt-Petersens udstil-
ling i administrationsbygningen på 
Københavnsvej i Hillerød, og billedet 
er formentlig taget omkring 1985! 
Billedet viser kun en del af BP’s sto-
re bilsamling, der primært bestod 
af biler som firmaet havde handlet 
med eller på anden vis haft noget at 
gøre med. Mange af dem var udstil-
let i Frederiksborghallen ved firma-
ets 75-års jubilæum i 1986. I 1990 
kom de til det kombinerede bil- fly- 
og Falck-museum, der senere blev 
nedlagt og bilerne solgt i forbindel-
se med Bohnstedt-Petersen koncer-
nens nedtur og endeligt. Men tilbage 
til bilerne på billedet.

I nederste højre hjørne er det en 
Hudson fra 1938 – BP havde import 
og samlefabrik for mærket i Sverige. 
Anders Clausager gætter forsigtigt 
på at bilen kan have dansk karros-
seri, måske fra Højer. I Bilhistorisk 
Tidsskrift nr. 85/1986 findes en ar-
tikel om danske Hudson-cabrioletter 
fra Asnæs Karrosserifabrik, men de 
er lidt ældre.

Videre i urets retning ses 5 stk. 
Mercedes-Benz: En 540K Cabrio-
let 1938, en 320 Cabriolet F 1938, 
en 300 2-dørs cabriolet 1953, en 
300SL (Mågevinge) og pontonmodel-
len 180 fra 1955. Lastbilen er sand-
synligvis en model L312.

Svar på billederne  
i VT 514

Desværre var der ingen, der kun-
ne komme med et svar på den sto-
re vogn med nummer K387. Både 
Peter Bering og Anders Clausager 
har udtrykt det med præcis samme 
sætning: K387 kan jeg ikke greje. 
Selvom de to billeder vi har af bilen 
er pænt store og skarpe, er der ab-
solut ingenting, der kan give et fin-

Bohnstedt-Petersens samling

Alfred Lundstrøm bilerne

I midten af lokalet ses en Mercedes 
170 fra 1952 samt to cykler: De er 
af mærket Bohncy – som navnet an-
tyder af Bohnstedt-Petersens eget 
fabrikat. De blev lavet i 1981-82, 
hvor der var krise i bilsalget. Midt i 
billedet ses også den lille Bantam, 
en amerikansk udgave af Austin Se-
ven, som vi har skrevet her i VT om 
flere gange i de seneste år.

Bilen nederst til højre var der flere 
bud på, Lars Legaard har foreslået 
en Plymouth model PA – helt plausi-
belt, da BP forhandlede mærket før 
krigen. Eders ydmyge gik på nettet 
og studerede billeder, men syntes at 
kølerkappen var lidt for kantet. Des-
uden ses det på billedet, at motor-
hjælmens gæller er delt i to “sektio-
ner”. Så jeg kiggede på Plymouth’er 
fra 1930 i stedet for (PA er fra 
1931) og nåede frem til at bilen må 
være en model 30U fra 1930 – så 
passer det hele nemlig.

Traktoren er der delte meninger om, 
fra David Brown til Ferguson, men 
sidstnævnte forhandledes jo af Nor-
disk Diesel. Vi lader den stå – trak-
torer er ikke redaktørens spidskom-
petence! Det er motorcykler heller 
ikke, men Lars Legaard er ikke i 
tvivl om at motorcyklen i forgrunden 
er en F.N. med udvendigt svinghjul. 
Bogstaverne står for Fabrique Nati-
onale, men Lars nævner at det her-
hjemme blev oversat til Fise-Niels. 

gerpej – ingen emblemer eller andet 
udstyr, som kan lede os på sporet. I 
øvrigt kan man se, at de to billeder 
vi viste i VT 514 (side 40 og 42) er 
taget samtidig; bilen har ikke rullet 
en meter imellem dem, og spørgs-
målet er om den ville kunne ret 
meget, for dækkene er mildt sagt i 
slem forfatning. På fordækket kan 
man ane teksten “Russia”. Det kor-
te af det lange er: Spørgsmålet er 
stadig åbent, og vi vil være glade for 
ethvert hint, der kan medvirke til en 
opklaring!

Det samme gælder det lille “bonus-
foto” af bilen med dør i mindten 
af siden. Den er helt sikkert også 
svær, for det kan jo meget nemt 
være et dansk/lokalt fremstillet kar-
rosseri. Bilen er temmelig stor.

Og nu vi er ved Alfred Lundstrøm: 
Ej heller den store drosche på side 
38 har umiddelbart ladet sig identi-
ficere, men Anders Clausager (igen) 
bemærker, at bilens køler er typisk 
tysk og at skiltet kunne være Rex 
Simplex. Jeg har kigget på andre dit-
to og desuden zoomet grundigt ind 
på den digitale udgave af billedet – 
og er ikke i tvivl om at Anders har 
ret som sædvanlig! Bilen er givetvis 
lidt nyere end 1906.

En sikker identifikation har vi til det 
lille foto fra 1921, nederst på side  
39. Både de nævnte og flere andre 
svarere fortæller at det er en Hum-
ber, mere præcist model 10,4 HP 
Doctor’s Coupé. Iflg. Clausager med 
skærme fra 1919 og iflg. Legaard 
med Sankey-hjul.

Lars Legaard stiller i øvrigt spørgs-
målstegn ved Ford A’en på side 37 i 
sidste blad. Han mener ikke den er 
med Gläser-karrosseri. Vi hører me-
get gerne mere om dette og vender 
naturligvis tilbage, hvis der kommer 
nyt i den sag.

-jmn.
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Mange år senere...!
John Ulsted har i sit arkiv fundet disse to billeder af den første store amerikanske rustvogn fra Jagd & Malling. 
Billedernes oprindelse er desværre helt ukendt – vi ved ikke hvem der har taget dem og hvornår. Et forsigtigt gæt 
kan være sidst i 70’erne, hvor den flotte Chevrolet Bel Air fra 1958 åbenbart var endt som reklamevogn for en for-
lystelsespark i Frederikshavn. Glansen er unægteligt gået noget af bilen, men den har selvfølgelig også været brugt 
til dødskørsel i mange år...

-jmn.
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Invitationer

 

  

 

 

 

                        Velkommen til Styrkeprøven 2019! 
Styrkeprøven er et nordisk rally for historiske kjøretøy produsert før 1926. Rallyet ble kjørt første gang i 
1983 etter initiativ fra Norsk Veteranvogn Klubb. I dag er det de tre klubbene AHK fra Sverige, NVK fra 
Norge og DVK fra Danmark som alternerer om vertskapet. 
 

Den 36. Styrkeprøven kjøres i Lillehammer området. Lillehammer har vært en møteplass for handel helt 
tilbake til 1300-tallet med Mesnaelva som en viktig ferdselsåre og medvirkende årsak til 
kjøpstadsrettighetene i 1827 og bystatus i 1842. 
Lillehammer Sentrum er kjent som en unik by med sitt sjarmerende handelsmiljø, rike kulturliv og sin 
herlige lune atmosfære. Den gamle trehusbebyggelsen gjør at gågata er byens hovedpulsåre. Moderne og 
spennende butikker finner du i hele sentrum. Lillehammer er en levende og pulserende by med mange 
spennende arrangementer; både lokale, nasjonale og internasjonale. Det er alltid noe hyggelig å oppleve i 
Lillehammer Sentrum.  

Bindende påmelding sendes innen 15. mai 2019  
Til: NVK, Boks 5379 Majorstuen, N-0304 Oslo, eller e-mail: nvk@veteranvogn.no  
 

Se yderligere information på DKVs hjemmesiden: www.veteranbilklub.dk 

 
 

DVK’s MØDESTED MIDTJYLLAND HERNING
VW & RETRO MUSEUM
Mandag den 6. maj 2019 kl. 17:00
Hvis du mangler inspiration til en Veterankø-
retur i det vestjyske anbefaler journalist Jens 
Heldgaard det lille Museum og Mødested 
VESTJYLLAND, hvor du kan se en mængde re-
troting og fine VW-biler.

Vi planlægger ”naturkørsel” i vore veteranbi-
ler og med pitstop for et lille måltid sponsore-
ret af Mødested Midtjylland.

Piger er især velkommne.

Tidspunkt:  
Afgang fra Auto Galleriet kl. 17:00.

Ankomst kl. 19:00 til:  
Industriarealet 10-12 6990 Ulfborg.

Tilmelding: senest søndag, den 5. maj til

Villy Vejnø, mail: villy@vejnoe.dk eller mobil/
SMS 2991 0179.
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Invitationer

Veteranbiltræf ved Lundeborg Lystbådehavn sommeren 2019 
 Lundeborg den anden onsdag i månederne maj til august fra kl. 18:00. 
 
Træffet i september holder vi lørdag fra kl. 14:00. 
 
Også i år flyttes træffet i juni måned til plejehjemmet ”Strandlyst”, Kystvej/Strandstien 1, hvor plejehjemmet byder 
på en kop kaffe og kage. 
 
Træffene bliver således: 

Maj     8.  fra kl. 18 Den nye lystbådehavn 
Juni     12.   fra kl. 18  Plejehjemmet ”Strandlyst” Kystvej/Strandstien 1 
Juli      10.    fra kl. 18 Den nye lystbådehavn 
August  14.   fra kl. 18  Den nye lystbådehavn 
September    7.    fra kl. 14 Den nye lystbådehavn 

 
Hvis der er stemning for det kan vi køre en lille tur i omegnen. 
 
Mød op med dit gamle køretøj til hyggeligt samvær og dækspark. 
Der kan parkeres tæt ved bådebroerne, og den medbragte madkurv eller kaffe kan nydes ved de opsatte borde/bænke 
på havnen. 
 
Der er også mulighed for at finde lidt at spise hos havnens fiskecafe eller iskiosk  dog ikke i maj og september. 
Der er ingen tilmelding til træffet, men hvis du har spørgsmål, kan du ringe til 
 
Ole Andersen  mobil 2382 5427 
 

INVITATION TIL Old Timer-turen 2019, Veteranlauget i Odder 
 
I forbindelse med byfesten i Odder i dagene 2.-3. august, vil der i lighed med tidligere år blive arrangeret et åbent løb / køretur for køretøjer 
over 30 år. Arrangementet afholdes lørdag, den 3. august 2019. 
Motorcykler og biler under 3500 kg totalvægt, af alle mærker er meget velkommen til at deltage, dog skal køretøjet være fyldt 30 år og 
indregistreret. 
Turen starter fra Ålykkecentret, Ålykkecentret 5, 8300  Odder. Der er indskrivning og morgenkaffe fra kl. 8.00, og alle skal være mødt kl. 8.45 

så der kan være afgang kl. 9.00. Turen er på godt og vel. 75 km. 
Turen er på 2 etaper: 1. etape tur i omegnen ca. 65 km. 2 etape efter frokost er en tur ca. 10 km 
På Gågaden, hvortil vi returnerer ca. kl. 13.00, vil der være parade indtil kl. ca.14.00 så publikum kan få 
lejlighed til at se nærmere på køretøjerne. Der vil tillige være mulighed for at publikum kan deltage i en 
konkurrence om et par gode præmier. 
 
Der er max begrænsning på 41 køretøjer, så tilmelding sker efter ”først til mølle princippet.” 
Startgebyret er fastsat til kr. 175,00 pr. person og børn under 12 år kr. 125,00 som dækker morgenkaffe, 
forplejning undervejs, incl.1 øl eller vand til frokost, og eftermiddagskaffe ved tilbagekomst til iÅlykkecenteret.. 

 
Tilmelding skal ske til Per Fogh fra 23. maj og senest den 15. juli 2019, helst på mail: perfogh@mail.dk, - tlf. 8654 2627 eller 2238 4607.   
Beløbet bedes indbetalt på Veteranlaugets konto hos: Sparekassen Kronjylland med reg nr 6116 konto nr 9041899267 
Fra 1. maj kan tilmeldingsblanket  hentes på vor hjemmeside: http://veteranlauget.balshave.dk .  
Her vil der også være yderligere info samt rutebeskrivelse. 
Så snart vi har modtaget din tilmelding, registrerer vi dig som deltager, og endelig bekræftelse med startnummer og vognkort fremsender vi 
pr mail, når vi har registreret betaling for deltagelse senest den 15. juli 2019.       
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Invitationer
 

 

 

Dansk Motor Klub 
 

Inviterer til 
Veterantræf – biler, motorcykler –  

på stranden ved Fanø Bad 
Lørdag d. 29. juni 2019 kl. 14:00 – 17:00  

 
 

I 1919 blev det første Fanø Motorløb afholdt på stranden ved Fanø 
Vesterhavsbad. Dansk Motor Klub, som frem til 1924 arrangerede de 
årligt tilbagevendende løb, synes det er på sin plads at markere 100-året 
for Fanø-løbene.  
 
DMK-arrangementet omfatter følgende: 

• Pølser og spareribs fra grill,  
- inkl. øl, vand og vin – på stranden 

• Hyggelig stemning ved lokalt Jazzband  

• Fremvisning af det originale  
tidstagningsudstyr fra 1920’erne 

• Dækspark og bilsnak deltagerne imellem 
 
Tilmelding – senest 2. juni 2019: 

• Oplys venligst navn, e-mail, telefon samt køretøjets fabrikat, årstal 
og registreringsnummer. 

• Ved tilmelding indbetales 150,- kr. pr voksen og 50,- kr. pr. barn. 
Betaling dækker mad og drikke 

 
Tilmelding til: Christian Stilov, +45 20 12 62 74 
                        christian@stilov.com 
 
Indbetaling til: Danske Bank: 1551 3162 074431 
 
Motorhilsen 
Bestyrelsen - Dansk Motor Klub 

Gammel mekanik, nostalgi 
og sjov for hele familien

Kørsel med veterantoget
er med i  billetprisen

Oplev Danmarks
eneste Dødsdrom

Udstillere
gratis adgang

GratisParkering

veterantraef.dk

 8. juni kl. 10 – 24
 9. juni kl. 10 – 24
10. juni kl. 10 – 16

under 15:    Gratis
 voksne:   100 kr.
alle dage:    200 kr.

P R I S E R ÅBNINGSTIDER

8.- 10. JUNI
Græsted Eventplads  
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Invitationer

å kirkepladsen under kommando af Kastellets livjægere (HJV), som ”læsser” køretøjerne, så alle kan 

 
12:30-14:00 ⬧ Ankomst af køretøjer 
13:30-14:00 ⬧ Koncert: Kvindelige Marineres Musikkorps foran Kommandantgården) 
14:00-14:10 ⬧ Velkomst ved Claus Neble og Kommandanten 
14:00-16:00 ⬧ Dansk Veteranbil Klub udstiller køretøjer 
14:00-16:00 ⬧ GHRVPK udstiller militærkøretøjer (foran Artilleristok) 
14:15-14:45 ⬧ HJV Tamburkorps Københavns Vestegn musicerer i Kastellets gader 
14:45-15:15 ⬧ Koncert: Kvindelige Marineres Musikkorps (foran Kommandantgården) 
15:15-15:30 ⬧ Præmieoverrækkelse    

 

 

Stevnsløbet 2019

PROGRAM
08.00: Ankomst til Rådhuspladsen i Store Heddinge
 (ved SuperBrugsen).
 Der serveres morgenkaffe m.v. fra kl. 08.30
 (ved Store Heddinge Skole).

10.00  Køretøjerne starter, kører gennem byen og en tur ud 
i den smukke stevnske natur, hvor der vil være ind-
lagt nogle spændende opgaver og besøg. Vi slutter 
ved Store Heddinge Skole, hvor der bydes på en let 
frokost (max. 2 personer pr. køretøj) samt præmie-
uddeling.

Løbet er åbent for D.V.K.-medlemmer. Max. 50 køretøjer, der 
skal være mindst 35 år gamle - men gerne ældre.

Tilmelding inden den 1. juli 2019, vedlagt kr. 200,- pr. køretøj 
(2 personer). Evt. ekstra personer koster kr. 75,- pr. deltager.

TILMELDING TIL STEVNSLØBET  lørdag den 27. juli 2019

Adresse

Postnr./by

Køretøj         Årgang

Deltagerantal        Betaling kr.

Navn

Sendes til: Hans Peter Nielsen
  Stationsvej 5 - 4672 Klippinge
  Mobil 40 14 80 37.  Efter kl. 18.00: tlf. 56 57 80 93

LØRDAG DEN 27. JULI 2019



VeteranTidende · maj 2019 51

Invitationer

Aktiviteter i DVK Vestjylland 2019 
den 09. 04.2019: Start Egeristræf på adressen

Ejstrupvej 7a, 6920 Videbæk

Fælles start med Sunds træf som er lige uger.
d. 23. 04. 2019: Egeristræf.
d. 07. 05. 2019: Egeristræf.
d.21. 05. 2019: Egeristræf.
d.04. 06. 2019: Egeristræf.
d.18. 06. 2019: Egeristræf.
d.02. 07. 2019: Egeristræf.
d.16. 07. 2019: Egeristræf.
d.30. 07. 2019: Egeristræf.
d.13. 08. 2019: Egeristræf.  Tag ting med til bagagerums salg 
d.27. 08. 2019: Egeristræf.

o d.10. 09. 2019: Træf hos S.E. Auto Ringkøbing.
d.24. 09. 2019: Egeristræf.

Dette er datoer for sommeren 2019 i Vestjylland når der 
kommer flere aktiviteter vil de komme på mail og hjemmeside 
www.veteranvest.dk 
Følg os også på Facebook Egeristræf 

Min mail: nsunuser@2mail.com 
Mobil nr: 27810131 

Hilsen 
Kristian. 

” ”

Charlottenlund Classic Motor Meeting 2019 
Søndag, den 2.juni kl. 9.00 til 15.00 

Travbanen i Charlottenlund danner igen i år rammen omkring det traditionsrige 
motortræf nord for København. I år er det 35. gang træffet afholdes, og vi er 
vokset år for år til en stor forsamling af entusiaster og tilskuere - alle med benzin i 
blodet, som hygger sig en søndag i den danske sommer. 

Vi har tradition for hvert år at have et tema, der slår tonen an, og som skal give lidt 
ekstra opmærksomhed til bestemte køretøjer. I år er temaet -American & British 
- og vi vil samle interessante og sjældne køretøjer, der passer til temaet. 

I anledningen af jubilæet har vi udvidet pladsen på baneanlægget, og vi 
forventer at se mange forskellige biler, motorcykler, scooters og knallerter. I år 
kan vi også fremvise en meget seværdig samling af de allertidligste køretøjer: 
Velocipeder (“væltepeter”). 

Som altid vil der være “tunge” køretøjer, brandbiler og erhvervskøretøjer blandet 
ind mellem de udstillede biler. Det altid populære stumpemarked og salg af 
automobillia vil også være på plads i udstillingsområdet. 

I løbet af dagen uddeler vi præmier til de flotteste, mest sjældne eller fineste 
køretøjer, og der vil være en spektakulær præsentation af historisk cykel- og 
motorkaravane på FDM’s rampe centralt på udstillingspladsen. 

Kom en tur i Lunden, søndag, den 2.juni fra kl. 9.00 til 15.00 - til en tiltrængt 
oplevelse som kærestepar eller en dannelsestur for far og søn. Der kan købes 
mad og drikke, der kan nydes inde eller ude. 

Der er fri tilmelding via www.charlottenlundmotorclassic.dk ellers opkræves der 
entré ved indgangen. 

CLASS IC  CARS  

• 

MOTOR  MEET ING

 kramned • negahnepoc • dnulnettolrahc

1984 - 2019

Motor Meeting 2019

SONDAG 2.JUNI | KL. 9 - 15 

Charlottenlund Travbane

WWW.CHARLOTTENLUNDMOTORCLASSIC.DK

ALLE BILNATIONALITETER ER VELKOMNE

American British 

CLASS IC  CARS  

• 

MOTOR  MEET ING

 kramned • negahnepoc • dnulnettolrahc

1984 - 2019
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Invitationer

Rundt om Ringkøbing Fjord 
 

Den 5. juni 2019. (Historisk køretøjsdag/ Grundlovsdag) 
 

For biler og motorcykler der er mindst 25 år gamle.  
For medlemmer af Dansk Veteranbilklub og andre bil og MCentusiaster. 
Deltagergebyr: kroner 0,00.  
Ingen tilmelding – ingen præmier – ingen konkurrencer – bare mød op til en hyggelig tur.   
I skal som deltager selv sørge for forplejning, lav en madpakke, eller spis på en af de hyggelige steder i 
Hvide Sande.  
Kl. 09:30 start fra P – pladsen ved Sædding Centeret ud mod Tarphagevej Esbjerg. 
Kl. 11:00 kan man også koble sig på turen ved P-pladsen på ”højen” i Blåbjerg Klitplantage, 
Blåbjergvej mellem Henne Kirkeby og Nørre Nebel. 
Vi slutter ved Skaven strand hvor der er en meget fin grillhytte og her vil vi grille pølser som kan 
købes til kostpris. 
Kort og rutevejledning vil blive udleveret ved startstedet, turen vil være på ca. 140 km, med start fra 
Esbjerg (Sædding). 
 
Vi glæder os til at se Jer Lars Nørgaard                – chevy57@stofanet.dk – tlf.: 23 30 11 24   

 Finn Stepping Pedersen – fistepping@gmail.com – tlf.: 20 94 66 42  
 

       

Biler i Svinninge 

–
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Dansk Veteranbil Klub  Regalier 
 

VEST  DVD film  STOFMÆRKE  KASKET  VOGNMÆRKE 
 

 
RØD/SORT  med logo 

 

   med navn     kr. 400,00 

 
kr. 350,00 

  

 
 

 

Kr. 200,00 

  

 
 

 

Bredde      7 cm 
 

       Kr. 25,- 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kr. 50,- 

  

 
 

Bredde      6 cm 

 
Kr.  125,00 

         

 
 

Bestilling kan ske ved henvendelse til:  
 

Sekretariatet 
Telefon: 0045 4556 5610  

e-mail: kontor@veteranbilklub.dk 

Man behøver ikke
være veteran...

...for at læse

www.VeteranPosten.dk

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

Selvstændige bilgarager
Egen port/lås, tilbydes i velordnede ejendomme 
i Storkøbenhavn: Lyngby, Hellerup, Frederiksberg 
og Glostrup.

Venligst henvendelse:

GS EJENDOMME
Tlf: 4037 0156
Eller mail: jw@gsejendomme.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!

• 

• 

• 

• 

• 

- reservedele og materialer til veteran køretøjer 

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

Vi har et bredt  sortiment af materialer til dit restaureringsprojekt:  

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

 Tin 

 Esbjerg maskinemalje 

 Frostpropper  

 Pærer 12V / 6 V 

 Ledning  

 Benzin slange 

Stort lager af gummilister  

Retro radioer der 

virkelig holder stilen  

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

Vi forhandler Gulf´s  anerkendte 

klassiske olier 20/50  Sae 30 og 

Sae 50  zink indhold på 2400 ppm 

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

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

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

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

MGA 1600 sælges. Årgang 1961. 
Bilen er original. Trådhjul. Beige læ-
derindtræk, kaleche og tonneau. Ind-
ført fra Californien i 1996, hvor den 
var adskilt og renoveret. Siden da én 
ejer og opbevaret i garage. Registre-
ret som veteranbil. Næste syn 2025. 
God stand. kr. 175.000.

Ulla-Britt Lyman, tlf. 23714938
e-mail: ulla-britt@bentlyman.dk

Citroën Xantia 3,0 V6 sælges. Sjæl-
den liebhavermodel årgang 1997. Al-
drig skadet. Kørt 225.000 km. Kun 
én ejer. Hydrauliksystemet defekt, el-
lers køreklar. Pris kr. 20.000. 

Jens Pilegaard, tlf. 40119213

3 stk. Peugeot 504 Pick-up med 
registreringspapirer. Registrerings-
dato: 30.11.1982; 18.01.1989; 
29.09.1989.

En Peuogeot kan køre, rimelig stand 
med hard top. To Peugeot’er kan bru-
ges til reservedele. Bilerne står ved 
Odense.

Poul Elmelund Sørensen, tlf. 
40333373

e-mail: pouldozer@mail.dk

Ford A 1930 2-dørs. I god stand. 
Løbende vedligeholdt. Synet uden 
anmærkninger 27-03-2019. Flot ind-
træk, sorte nr. plader m.m. Ring og 
få en snak evt. flere billeder på mail. 
Kr. 80.000.

Ole Petersen, tlf. 26371455
e-mail: olepetersen6@gmail.com

Neckar Jagst 770 årgang 1963. Pris 
kr. 49.000.

Gitte Frandsen,  
e-mail: gbjf@stofanet.dk

Morris 8, Series I, 1937, oprindeligt 
solgt til Fynsk jordemoder. Historik og 
papirer haves. Venstrestyret, velkø-
rende, originale sæder, oversigt over 
seneste 45 års forbedringer. Diverse 
reservedele medfølger. Meget er gjort 
i de seneste 5 år hvor den har kørt 
næsten dagligt i sæsonen. Smuk pa-
tina. Pris ca. 80.000.

David Simonsen, tlf. 31216152  
e-mail: david@itu.dk

Hamlet årgang 1939 sælges. Én 
af i alt 1.650 producerede. Kørt fle-
re Egeskovløb af kvinde. 100ccm, 
2 gear, ny kobling og kører godt. Kr. 
12.800.

Kristian Lichtenberg, tlf. 51900363
e-mail: khdel55@hotmail.com

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

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

Biler 
sælges

Motorcykler 
sælges

Diverse

treer efter to FIAT. Den runde køler 
kappe var fjernet og bilen havde den 
normale, pæreformede Bugattikø-
ler. De fire biler fra Strasbourg-løbet 
solgt til private. 4001 gik til Elisa-
beth og Vincenc Junek i Prag. Et par 
af vognene (4002 og 4004) deltog 
på Indianapolis i 1923. 4003 blev 
solgt til franskmanden Marcel Vidal; 
det er den vogn vi ser bagfra.

Der blev bygget hundredvis Type 30. 
De fleste fik mekaniske bremser. Tre 
kom til Danmark i tyverne. Heraf har 
en overlevet og den er under restau-
rering.

Peter Bering

Bagklappen...
  – fortsat fra bagsiden
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Bagklappen
Bugatti Type 29/30 1922

En meget lang hale karakteriserer denne Grand Prix Bugatti, som er meget lidt æl-
dre end den ikoniske Type 35. Grand Prix formlen reduceredes fra 3 til 2 liter til 
1922-sæsonen. Og det fik Bugatti til at satse på en ottecylindret motor med den nye 
størrelse. Den kom til at hedde Type 30 og er Bugattis første seriebyggede ottecy-
lindrede motor. Type 29 skulle formentlig have været en 1½-liters udgave af sam-
me. De første biler blev bygget til det franske Grand Prix ved Strasbourg i juli 1922. 
De fik strømlinede karosserier med cirkelrund kølerkappe og en lang, konisk bagen-
de med afskåret spids, hvorigennem udblæsningen gik. Bugatti konstruerede, som 
noget nyt hydrauliske bremser til forhjulene; og mekaniske, håndbremsebetjente på 
baghjulene. Bugatti deltog med fire ud af 22 tilmeldte. Der startede 18 biler i Stras-
bourgløbet, som gik over godt 800 strabadserende kilometer. Mange måtte udgå, 
Biagio Nazzaro blev dræbt og blot fire fuldførte: Felice Nazzaro i FIAT vandt, de tre an-
dre, der gennemførte, var Bugatti. De hydrauliske forbremser fungerede ikke som de 
skulle. Mones-Maury på fjerdepladsen kørte 770 kilometer kun med håndbremsen. 
Efter Strasbourg kom en af bilerne til start i Italiens G.P. på Monza, hvor den blev 

...fortsættes på omslagets inderside >


