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Dansk
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Nærum Hovedgade 3, 2850 Nærum

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

www.veteranbilklub.dk

www.dvk-database.dk

Giro/DDB reg. nr.  
9570 konto 600 4253

Arb. Landsbank reg. nr.  
5326 konto 0359 651

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

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

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

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

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

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

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

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

Suppleanter:
Claus Thulstrup, øst. 

Torben Olesen, vest.

Arbejdsområder:
Løb og arrangementstilskud:
Ib Rasmussen

Mødesteder og udstillinger Øst:
Ole Poulsen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dorte Stadil

Leif Munck

Cira Aalund

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

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

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

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

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

Jydsk Køreselskab
Ivan Kristiansen
Dag   9412 0711
Aften 9411 9179

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

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

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

Mærkeregistre:

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

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

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

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

Opel
Frederik Ravn-Larsen, tlf: 2072 5437

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

Renault
Kristen Korsgaard, tlf: 8648 6968

Studebaker
Dansk Veteranbilklub
4556 5610
kontor@veteranbilklub.dk

Triangel 
Uffe Mortensen, 4920 2301
autotriangel@gmail.com

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

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

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

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

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

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

Ford V8
Kim Høier
shoebox@hotmail.dk

Foreningen Motorhistoriske Formidlere
Jens Møller Nicolaisen, 2046 2798
jmn@traction.dk

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

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

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

Citroën 
Jens Møller Nicolaisen, tlf. 2046 2798 
jmn@traction.dk

FIAT – efterkrigs 
Kurt Krogh, tlf: 9868 1189 
kurtogjonna@mail.dk

Ford V8 Flathead 1932-53 
Lars Jørgensen, tlf. 4088 8492 
gearkassen@pc.dk

Ford T 
Claus Olesen, tlf: 5950 7155 
claus@clo.dk

Lamborghini 
Uno Junghans, tlf: 5051 0448 (bedst eft. 17) 
uno.junghans@gmail.com

Mercedes-Benz 
Folmer Larsen, tlf: 6538 2497/4034 1189

Pontiac 
Poul Arne Christensen, tlf. 4027 2930  
poularne@email.dk

Porsche 
Thomas Teisen, tlf. 4094 2520 
tteisen@yahoo.com 

Singer 
Bent Friis, tlf. 6135 2211 
ryvej@live.dk

SAAB 
Jan Bechmann, tlf. 49194286 
Bechmann.eng@mail.dk

Skoda og Tatra 
Svend Carstensen 
Tlf: 4032 8120

Toyota 
Henning Holm 
Tlf: 4056 8011

Volvo 
Per Groth. Tlf: 4056 8011 
per@groth.dk

Bestyrelsen

Mødesteder og 
mødestedsansvarlige

Historiske nummerplader 
MhS

Klubber i 
Dansk Veteranbil Klub

Vejledere

Data Protection Officer

Revision

FIVA

Bibliotek

Køreselskaber/Sektioner

Klubregistre
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Havnetræf i Kerteminde
Efter 8 år som tovholder i Kerteminde må det være ti-
den, der komme nye forslag til havnetræf.

Herfra mange tak til alle der har deltaget gennem åre-
ne. Det gælder også de mange klubber der har mødt 
op.

Sommeren 2019 har vejrmæssigt været en udfordring. 
To Gange med fint vejr var vi over 70 køretøjer på en af-
ten.

Arne Sørensen

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

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

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

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

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

Tryk: Jørn Thomsen Offset, Kolding.
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klubbens kontor, senest den 10. i måneden. Dette gælder også gratis 
rubrikannoncer. Gerne via mail til: kontor@veteranbilklub.dk. 
Professionelle annoncer skal leveres reproklare.

Indbydelser til DVK’s løb og arrangementer optages gratis. Indbydel-
ser til andre løb og arrangementer, hvor vore veterankøretøjer aktivt 
kan deltage, er i begrænset omfang gratis.
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Fra redaktionen
Dette blad er præget af de mange sensommerarrang-
menter; der er stadig blå himmel at se på de mange bil-
leder. En større artikel om Citroën i anledning af mær-
kets 100 år nåede ikke at blive færdig, men vi har da 
heldigvis en fin reportage fra fejringen på Egeskov i be-
gyndelsen af september.

Det bliver vinter, og vi får forhåbentlig tid og plads til 
endnu mere motorhistorisk stof (incl. Citroën), blandt 
andet mere om Mini, som vi fortsat holder fokus på de 
næste par måneder. Skulle vejen falde forbi er der også 
særudstillingen på Sommer’s Museum. Den er nu i fuld 
gang; mere om det i næste VeteranTidende.

For at lette betalingen for medlemskontingentet 2020, 
som udsendes ultimo december 2019, kan du udfylde 
tilmelding til betalingsservice direkte via DVKs hjemme-
side www.veteranbilklub.dk – nederst på siden, under 
“betalingsservice”.

Dansk Veteranbil Klub
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Oktober
Søndag 27. Løvfaldsløb. Med start fra Nærum og 
Mårum. Invitation i VT 519.
Cira Aalund, tlf. 2125 0133 - e-mail: cira.aalund@gmail.
com.

Torsdag 31. Morrismøde hos Henning Therkelsen. Kl. 
19:00 - Østerskov Vænge 3, 2950 Vedbæk.
Tilmelding senest : 28. okt. 20486006 eller pr. e-mail: 
hhtprivat@outlook.com.

November 
Lørdag 2.   
Årets Emil. Kl. 11:00 -  Nærum Hovedgade 3, 2850 
Nærum. Tilmelding: Sekretariatet, tlf. 45565612 - 
e-mail: kontor@veteranbilklub.dk
Invitation her i VT 520.

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

Søndag 10. IndendørsMarked. Kl. 10-14. Nærum 
Hovedgade 3, 2850 Nærum.
Invitation VT 521 - lokaleplan se DVKs hjemmesiden 
under kalenderen. Info: Hr. Mortensen, tlf. 40631465.
Invitation her i bladet.

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

Torsdag 28. Morrismøde hos Bernt Hansen. Kl. 19:00 
- Glerupvej 18, 2610 Rødovre.
Tilmelding senest 25. november 2019 til Nils Olsen, tlf. 
61716585 eller pr. e-mail: nilseriko@gmail.com.

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

Aktivitetskalender

Møder, løb og arrangementer

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

Februar 2020
Torsdag 27. Morrismøde hos Lennart Poggenborg.  
Kl. 19:00. Granvej 5 Sørup, 3480 Fredensborg
Tilmelding senest 24. februar: Tlf. 48484101 eller 
e-mail: poggefar@email.dk.

Marts 2020
Lørdag 21 - søndag 22. Bilmesse & Brugtmarked i 
Fredericia. www.bilmesse-brugtmarked.dk
Info: Solvej Tang-Petersen, tlf. 40886464  
- e-mail: stp@bilmesse-brugtmarked.dk

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

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

April 2020
Lørdag 18. Aars Stumpemarked.
Hjemmeside: https://www.aars-stumpemarked.dk
Info: Solvej Tang-Petersen, tlf. 40886464 - e-mail: stp@
bilmesse-brugtmarked.dk

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

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

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

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

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

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

Særudstilling
27. oktober 2019 – 15. marts 2020
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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. 

November d. 9. Mødeaften med 
spisning.

December d. 5. Mødeaften med 
spisning.

Kim Polte, tlf. 26134229
kimpolte@hotmail.com

Café- og teknikaftener er foreløbig 
stoppet.

Nordsjælland 
Mårum

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

November d. 6. Værkstedsaften.

November d. 13. Klubmøde. Fore-
drag.

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.

November d. 19. Klubmøde.

December d. 17. Klubmøde.

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

Midtsjælland 
Mulstrup

Vestsjælland 
Løve

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

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

November d. 5. Klubmøde kl. 17:30. 
”Flæskestegsturen” - en sidste tur 
inden vinteren - invitation i VT 520.

November d. 12. Klubmøde.

November d. 19. Klubmøde.

November d. 26. Klubmøde.

November d. 28. Kl. 18:00 Jule-
frokost. Se invitation i dette blad. 
Husk tilmelding til Uno på mobil 
40308990.

December d. 3. Klubmøde. Julehyg-
ge Gløgg og Æbleskiver kl. 19:00 - 
ingen tilmelding.

December d. 10. Klubmøde.

December d. 17. Klubmøde.

December d. 24. Julelukket - GOD 
JUL.

December d. 31. Nytår lukket - 
GODT NYTÅR.

Januar d. 7. Nytårskur Kl. 19:00 - 
Kransekage og Champagne - ingen 
tilmelding. 

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

November d. 20. Værkstedsaften.

November d. 27. Værkstedsaften.

December d. 4. Værkstedsaften.

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

December d. 18. Værkstedsaften ju-
leafslutning.

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

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

November d. 20. Klubmøde.

December d. 18: Datoændring til 
fredag den 13/12. Julefrokost, hvis 
der er tilslutning.

Januar d. 15. Klubmøde.

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

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

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

Nordvestsjælland 
Holbæk

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

November d. 6. Klubmøde. Virksom-
hedsbesøg hos Super Dæk i Næst-
ved, Holstedpark 4, 4700 Næstved 
(sporing og afbalancering af dæk).

December d. 4. Klubmøde. Julehyg-
ge med glögg og æbleskiver.

Per Christiansen, 40591204
Enghavevej10@yahoo.dk

Bo Frederiksen, tlf. 55990235

Østsjælland 
Klippinge

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

November d. 26. Klubmøde. Søren 
Lindemann kommer igen, da han har 
meget mere, han vil “delaktivgøre” 
os i. Denne gang ”Tændingssyste-
mer” (sidste gang blev det jo et fest-
ligt og langt møde) - så mød op!

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

Kai Wredstrøm, tlf. 53252888.  
OBS: Nyt telefonnummer. 
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.

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

November d. 12. Cafe- & bibliotekaf-
ten. Nyt! der kan købes pølser og 
brød denne aften. 

November d. 26. Julefrokost kl. 
18.00 i klublokalet DVK Broby. Pri-
sen inkluderer en juleplatte, 1 øl/
vand eller et glas vin og kaffe med 
julesmåkager. Pris pr. pers. Kr. 150. 
Der er plads til 90 pers. Ved tilmel-
ding: Man er ikke tilmeldt før beta-

Fyn
Nr. Broby

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.

November d. 14. Klubmøde. “Årets 
gang”. Meget gerne forslag til aktivi-
teter i det nye år.

December d. 12. Klubmøde. Julefro-
kost. Vi afholder helt efter traditi-
onen julefrokost fra kl. 18:30 - ca. 
22:00. Kuvertpris 150 kr. incl. drik-
kevarer og kaffe. Medbring en gave 
til værdi af ca. 20-30 kr. til pakke-
leg. Bindende tilmelding til Frits se-
nest 5.december 2019.

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

Sydsjælland 
Næstved

ling er registreret. 
Konto 5994 1008282 - Husk navn 
og medlemsnummer ved betaling. 
Bjarne tlf. 25793131 - e-mail. dvk-
fyn@gmail.com - Sidste frist den 10. 
november 2019.

December d. 10. Julehygge med 
gløgg og æbleskiver.

Januar d. 14. Nytårskur med cham-
pagne og kransekage.

Januar d. 28. Hvad der skal ske i 
det nye år.

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

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

Marts d. 10. Cafe og biblioteksaf-
ten.

Marts d. 31. Klubaften.

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

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

November – intet klubmøde.

December – intet klubmøde.

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

Bent Højvang, tlf. 21811288 
bentinger@stofanet.dk

Sydvestjylland
Skjoldbjerg

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

November d. 22. Julefrokost kl. 
18:00 - se invitationen i dette blad.

November d. 29. Klubmøde.

December d. 27. Klubmøde. 

Claus Bjerregaard, tlf. 40530870
clausbjerregaard8@gmail.com

Vestjylland 
Herborg

Nyt mødested

Vestjylland
Ulfborg

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

November d. 21. Klubmøde.

December d. 6. Julefrokost - se invi-
tation i dette blad.

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.

November d. 14. Klubmøde.

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

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

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

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

Sydjylland
Lillebælt

Østjylland
Uldum

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

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

December d. 10.  Julefrokost på 
Møllen. Nu er det vist blevet en tra-
dition, så også i år holder vi julefro-
kost på Møllen. Se invitation her i 
bladet. Husk: Tilmelding senest den 
1. december 2019.

Januar d. 14. Vi starter året med 
nytårsparade, og klubmøde på Møl-
len. 

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.
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Mødestederne

Sydvestjylland
Vesterhede

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

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

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

November d. 25. Julefrokost kl. 
18:00. Medbring en lille pakke til 
ca. en 20’er. Tilmelding 5 dage før. 
Det er så 20’ende gang, så i sep-
tember holder vi stor jubilæumsfest 
dagen før Karensminde Veterandag. 
Vi ses derude og glædelig jul til jer 
alle.

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

Midtjylland
Herning

1. mandag i måneden klubmøde 
kl. 19.00.
AUTO GALLERIET, Industrivej 1a, 
7400 Herning.

Til DVK medlemmer bosiddende I Vi-
borg-Silkeborg-Ikast-Brande og Her-
ning kommuner: Hvis I har lyst til at 
modtage invitation til vore arrange-
menter hver 1. mandag i måneder-
ne via e-mail eller SMS send da dit 
mobil nr. og e-mail adresse til villy@
vejnoe.dk eller mob. nr. 2991 0179. 
Vi vil glæde os til at se jer. Hvis ikke 
andet er aftalt er mødestedet altid 
Autogalleriet.

November d. 4. Klubmøde.

December d. 2. Klubmøde.

Vi glæder os til at se dig og evt. led-
sager til et eller flere af tilbuddene 
- vil du hjælpe os med, at du over-

Østjylland
DVK Århus

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

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

November d. 20. Klubmøde.

December d. 18. Klubmøde.

Morten Kræmmer, tlf. 40275813
morten250s@gmail.com

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

Nordjylland
Sindal

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

November d. 12. Klubmøde i Frede-
rikshavn hos et medlem med en stor 
samling af Simca og Talbot biler. 
Nærmere info udsendes pr. mail.

December d. 10. Klubmøde.

Sommerens aktiviteter kommer ud 
til medlemmerne på mail. Er du ikke 
på maillisten så meld dig gerne til: 
thorben@elleham.dk

Med venlig hilsen 

Kræn Hjortlund og  
Thorben Damsgaard

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

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

 Oktober 2019
Medlemsindberetning til Motorhistorisk Samråd: 4971
Udsendelse af VeteranTidende:
Bornholm 29
Sjælland 1000-2000 29
Sjælland 3000 1209
Sjælland 4000 955
Fyn 5000 600
Jylland 6000 523
Jylland 7000 455
Jylland 8000 479
Jylland 9000 174
Udland 37
 5074

Tal...

Antal blade til udveksling med andre klubber/udenlandske tidsskrifter: 93.
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”Kære Henriette!  Vil du -æh- vil du -æhæm - vil du -øh- DKW RT 125 E Comet 1954 . . . !”

Thomas Sode Hovedgaden 53 4050 Skibby 4075 2745 Morris 8 Pre-Series 1935
Tommy Christensen Høvej 21 9982 Ålbæk 2625 4559 Chrysler Newport 1970
Kaj Emil Mogensen Vongevej 23 7160 Tørring 6133 4070 Morris Minor 1000 1960
Jesper Viktor Larsen Soldugvej 5 4873 Væggerløse 2872 5882 Porsche 912 1968
Sonny Liston Klovbygade 6 4490 Jerslev Sjælland 2245 5807 Mercedes-Benz 560 SL 1989
Henrik Pedersen Levetoftevej 2A 4690 Haslev 2023 5677 MG YA 1951
Lars Vestergaard Havrevej 2 8981 Spentrup 4091 8450 Mercedes-Benz 450 SL 1973
Kurt Rasmussen Ribersvej 162 7200 Grindsted 4076 4860  
Bjarne Madsen Hejningevej 9 4200 Slagelse 3066 0785 Chevrolet Starcraft 1991
Anders Randbæk Guldregnalle 55 6920 Videbæk 5150 3905 Mercedes-Benz 230 CE 1982
Frank Otto Krøyer Hovedvejen 32 5771 Stenstrup 4116 1222 Jeep J-10 360 V8 1977
Nicki Kronow Øster Søgade 106, 04. th. 2100 København Ø 4254 3404 Ford Mustang 1967
Maria Lykke Eskesen Høedvej 15 5620 Glamsbjerg 4046 4916  
Anders F. Lund Pedersen Hillerødvej 9 3540 Lynge 4011 2538 SAAB 93 A 1956
Dennis Birk Bannergaard Bjørstrupvej 14 3230 Græsted 5151 0515 Morris Clubman 1275GT 1971
Bjarne Pedersen Krogsbækvænge 6 4600 Køge 2489 8447  
Palle Burgdorff Lund c/o Niels Klok 4100 Ringsted 2613 7426 Vespa 1960
Torben Skjold Nedergaard Højenvej 3 7100 Vejle 6165 2874  
Michael Rosenkjær Hansen Holmegårdsvej 1A 3100 Hornbæk 2747 6668 Opel Calibra 2,0 Turbo 1992
Kurt Rath Anlægsvej 30 4100 Ringsted 2137 2223  
Vagn Nielsen Vesterkøb 38, 01. tv 2640 Hedehusene 3064 7640  
Leif Rasmussen Skovduevej 13 4623 Lille Skensved 4015 3017 BMW 1802 1973
Hans Peter Hviid Hybenvej 12 7080 Børkop 2282 4567 Morris 8 1935
Anders Christian Andersen Byageren 21 9400 Nørresundby 2055 8804  
Jakob Krag Jakobsen Østrup 27 5600 Faaborg 2062 2478  
Jørgen Hald Aller Møllevej 1A 6070 Christiansfeld 5338 9130  
Arne Holme Ved Bølgen 1, 04. th 7100 Vejle 2725 1060 MG TD 1952
Arne Wulff Nielsen Mortenstrupvej 75 2970 Hørsholm 7171 7373 Jaguar E-Type 1969
Niels Christian Hansen Storsejlet 105 3070 Snekkersten 2693 8813  
Peter S. Mikkelsen Skovkirkevej 29 3630 Jægerspris 4045 8565  
Peter Trælle Hørning Åsbjerg 1 7323 Give 5092 4754  

Velkommen til nye medlemmer:
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Oktober måneds medlemsmøde i 
Nærum blev noget af et tilløbsstyk-
ke – og dét med god grund. Aftenen 
bød på et meget interessant fore-
drag af Jonas Fröjd fra Sverige, som 
fortalte om de to Alfa Romeo 8C 
2300 Monza, der har kørt i Skan-
dinavien. Den ene tilhørte Jonas’ 
farfar, den anden blev i slutningen 
af 1932 købt af Eugen Bjørnestad 
fra Norge. Sidstnævnte bil er den 
Monza, som Svend Hauberg købte 
i 1965, men som han aldrig fik re-
staureret færdig. Bilen er stadig ikke 
kørende, men var på dagen udstillet 
i Sommers musem, hvor den i øvrigt 
vil være udstillet indtil videre.

Jonas Fröjd fortalte levende og de-
taljeret om de to bilers historie; de 

DVK Nærum

Alfa Romeo i Nærum
har naturligvis deltaget i mange af 
de samme løb gennem tiden. Men 
fokus var der naturligvis på bilen 
i museet. En ægte Monza er ikke 
hverdagskost. 

Det er heller ikke hver dag, der hol-
der to stk. Alfa Romeo 6C 1750 
Grand Sport parkeret foran byg-
ningen. Men det gjorde der altså – 
den ene var Jonas kommet kørende 
i sammen med sin far (der ejer bi-
len), den anden var Haubergs, som 
Kim Polte og Lars Thybo havde ta-
get frem til lejligheden. At høre de to 
starte og køre afsted sammen var 
en fin kulmination på en flot aften, 
som ingen forlod i ualfaromeoriseret  
tilstand!

-jmn.
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Det er altid rart at besøge Merethe 
og Ralph i deres virksomhed i 
Korup. Altid et positivt svar når jeg 
spørger, om vi igen i år kan lave Fyns 
Kardan Løb. Atter en gang sponserer 
de beredvilligt et flot morgenbord 
med alt hvad dertil hører af 
kaffe/the, rundstykker, smør, ost, 
marmelade og sågar en lille en til 
halsen, flot. Tillige en konkurrence 
med gaver til de heldige vindere. 

Vi mødtes fra kl. 9.00 til 10.15 
hvor morgenmaden indtages og der 
”sparkes dæk”. Vejret er naturlig-
vis flot om end lidt morgenkøligt. 
Efter at have takket af med Mere-
the og Ralph kører 45 veteranbiler, 
(det største antal deltagere i den 
tid jeg har arrangeret Kardanløbet) 
stille gennem et smukt nordfynsk 
landskab, med endnu grønne sko-
ve og nyhøstede marker. Der går ret 
hurtigt ”kuk” i kolonnen, men efter 
en kort pause ved Fjelsted bliver 
der igen samling på tropperne, og vi 
fortsætter gennem den sydvestlige 
del af Fyn til Jordløse, hvor vi spiser 
medbragt frokost hos våbensmed 
Arne Holgersen. 

Arne fremviser derefter sit våben-
værksted til interesserede og besva-
rer beredvilligt mange spørgsmål. 
Selv vil han gerne fremvise en Gillet 
(håber jeg har stavet rigtigt) motorcy-
kel som der angiveligt kun findes  to 
af tilbage i verden. De blev produce-
ret af FN fabrikken i Belgien til den 
franske hær og er forsynet med kar-
dantræk til sidevognshjulet. 

Efter at have revet de sidste motor-
cykelentusiaster væk fra Gilletten 
kørte vi gennem det meget smuk-
ke sydvestfynske landskab og end-
te i Fåborg ved Fåborg Røgeri på 
havnen. Her stod kaffe og friskbagt 
kringle klar. Turen sluttede her men 
nogle købte frisk røget fisk med sig 
hjem til aftensmaden, og det smag-
te super skal jeg hilse at sige!

Tak til alle deltagere, enkelte kom 
helt fra Spjald og Aabenraa, en lang 
tur.

DVK Fyn

Fyns Kardanløb
Lørdag den 21. september
Tekst: Jørgen Kastrup
Foto: Svend Jacobsen
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Tour de Schleswig

Så blev det atter tid til en weekend-
tur fra klubhuset på Fyn, og den-
ne gang gik turen syd for grænsen 
til Schleswig. 11 biler mødtes på 
gårdspladsen hvor vi bl.a. sagde 
goddag og velkommen til et par, der 
havde taget turen fra Hellerup i de-
res VW 1302 for at deltage, rigtig 
dejligt at få sjællændere med.

Efter uddeling af div. kørevejlednin-
ger, rallyplader etc. gik turen i ret-
ning af Assens, hvor vi drejede mod 
Middelfart, over broen til Fredericia, 
hvor vi samlede et par jyder op. Her-
efter gik turen videre over Jels og 
ad den gamle Hærvej i regnvejr over 
grænsen (ingen kontrol) ved Sofiedal 
øst for Padborg ad små veje mod 
Tarp, hvor vi skulle overnatte. Alt for-
løb glat indtil 11 km. før Tarp. Her 

Bent overlader sin Renault til SOS

Hvem har sådan en udsigt fra sit lokumsbræt

blev kolonnen splittet for alle vinde. 
For at det ikke skulle være løgn blæ-
ste Bents Renault en toppakning 
ud midt i turens værste regnskylle. 
Bent tog dog chancen, hældte en ltr. 
Vand på køleren og fortsatte til ho-
tellet med eskorte af tre biler. Sjovt 
nok turde ingen tyskere overhale da 
Bent udlagde et tågeslør, der gjor-
de det umuligt at se noget ud over 
hans baglygter. Vi ankom dog i god 
behold til hotellet samtidigt med at 
de andre også ankom, dog fra for-
skellige retninger. Indkvarteringen 
blev overstået, Bent fik kontakt med 
SOS, der nok skulle sørge for at bi-
len blev fragtet hjem. Der faldt deref-
ter ro på og vi indtog vor aftensmad, 
efterfulgt af hyggesnak og latter over  
turens forløb. Ved ti-tiden bredte 
trætheden sig og baren lukkede. Vi 
gik derefter til køjs.

Efter et overdådigt morgenmåltid, 
blev Bents bil afhentet af SOS og 
Bent og Frue blev installeret i Niels’s 
Jaguar, kørte vi ad en smuk landevej 
til Dannevirke, hvor vi gjorde ophold 
i 1½ time. Ved ankomsten kørte 
hele kolonnen i en smuk bue op på 
plænen foran skansen og bakkede 
derefter ind på række. En lille tysk 
dreng lod sig ikke dupere og satte 
sig i sin elektriske Mercedes lege-

tøjsbil, lavede den samme smukke 
bue over græsset, bakkede ind på 
række og steg selvbevist ud af bilen, 
”så kan i lære det”.

Da vi havde vandret rundt på egen 
hånd samledes vi igen og trillede ind 
til Schleswig by hvor vi fandt frem 
til Wikinger Turm. På toppen af den-

DVK Fyn

Tekst: Jørgen Kastrup
Foto: Ruth og Jørgen Kastrup
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Og så lige en NSU RO80

Aftenstemning på hotellet i Tarp

Elbiler er ikke en ny opfindelse

Nok en Packard

Packard og autocamper

Bus Hansen Museet

Hansen Museet

Hansen Museet, Bredsted

ne 26 etagers bygning befinder der 
sig en restaurant med en fantasti-
ske udsigt over Schleswig by, Schli-
en fjord og opland. Her spiste vi en 
lækker frokost ved 5-mands borde 
rundt langs vinduerne. Stedet kan 
absolut anbefales, både på grund 
af den meget lækre mad, men også 
for den fantastiske udsigt, selv når 
du sidder på toilettet er der udsigt til 
Gottorp Slot.

Fyldt op med rigeligt og god mad 
kørte vi tværs over landsdelen, hvor 
vi passerede vindmøller i rigelige 
mængder (tyskerne er åbenbart ikke 
vindmølleforskrækket) til Husum. 
Ved den hyggelige havn gjorde vi et 
1½ times ophold. De fleste satte 
sig ved havnen og nød en ”gewe-
sen” i det smukke sensommervejr. 

Kl. 17.00 samledes bilerne langs 
havnekajen og der blev ”tuttet” af-
gang. Turen gik nordøst til Tarp, hvor 
vi ankom kl. 18.00. Efter aftensma-
den (forret banansuppe hmm?) gik 
snakken over bordet og ved 22.00 
tiden ”gik de gamle hjem”.

Søndag morgen, igen et overdådigt 
morgenbord hvorefter vi gik ombord 
i vore biler og kørte mod byen Bred-
sted på vestkysten nord for Husum. 
I byens industrikvarter ligger der et 

automobilmuseum, et byggemarked 
og en restaurant der ejes og drives 
af samme familie, faderen har mu-
seet , datteren tager sig af restau-
ranten og sønnen står for byggemar-
kedet. Vi beså først museet med 
mange spændende og flotte ame-
rikanske og tyske biler i forskellige 
stadier fra ladefund til totalrestaure-
rede, absolut et besøg værd for inte-
resserede (søndagstur for Sydjyder). 
Kl 13.00 havde datteren en lækker 
frokost klar, og kl. 14.00 var vi igen 
køreklar.

Turen gik nu nordpå  gennem det 
mest flade landskab du kan forestil-
le dig (det siges at jager du en hare 
op kan du se den i 14 dage). Vel 
ankommen til Avntoft gjorde vi holdt 
hos Calle’s så der var mulighed for 
at få ”tanket op”. Her sluttede turen 
og alle kørte hver til sit.

Jeg vil gerne sige tak til deltager-
ne for et hyggeligt samvær i lighed 
med sidste år Tour de Højlandet (6 
par var gengangere) og ser frem til 
at planlægge næste års Tour de 
?????.



VeteranTidende · november 201914

Traditionen tro holdt DVK Løve Eng-
lændertræf igen i år.

Dagene op til træffet, så det noget 
dystert ud, for vejrudsigten love-
de ikke det bedste. Jeg har aldrig 
i de år, vi har holdt træffet, fået så 
mange mails og telefonopringnin-
ger, om et eventuelt fravær på grund 
af vejrudsigten! Så det var med no-
gen spænding, at vi mødte op  Lør-
dag d. 28 september. Det var også 
lidt “sløvt” vi kom fra start kl. 10, 
men så begyndte det at strømme til 
med de flotte veterankøretøjer, og vi 
nåede op på ca. 80 “englændere”, 
foruden de mange andre besøgen-
de, der var kommet for at se på de 
smukke engelske køretøjer. Det var 
dejligt at se så mange der trodsede 
vejrudsigten. 

Som sædvanlig, havde vi en rigtig 
hyggelig dag, hvor der blev snakket, 

Englændertræf 2019

DVK Løve

sparket dæk, udvekslet telefonnum-
re og erfaringer omkring reparati-
oner, reservedele og meget mere.  
Glædeligt var det, at så mange kom 
langvejs fra, endog var der nogen 
fra Jylland, som mødte op. Igen i år 
var der gratis kaffe og kage til alle, 
og man kunne få stillet sin sult ved 
Steffens pølsevogn, som til tider 
havde en lang kø (pølserne var også 
gode!). I dagens anledning, holdt 
Løve Mølle åben for alle, der besøg-
te træffet, og Ole, der er formand for 
Løve Møllelaug, oplyste, at der var 
mere end 70 besøgende i Møllen.

En stor tak til alle som mødte frem, 
og i særdeleshed en stor tak til de 
få, som stiller op med deres store 
hjælp, for at dette arrangement kan 
gennemføres.

Kurt Plith

Fotos: 
Anette og Kurt Plith, Jens MN.
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DVK Sydsjælland

Klubmøde
Mødestedet Næstved, onsdag d. 
2/10. Kørelærer Ole Poulsen var in-
viteret til at fortælle om de sidste 
nye færdsels /kørekort regler. 23 
medlemmer mødte op og havde en 
interessant og hyggelig aften.  

Mvh Bo og Per
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DVK har i mange år løftet en me-
get stor opgave med at drive hvad 
der formentlig er Nordeuropas stør-
ste bibliotek for motorlitteratur. Det 
samme gælder opbygningen af vo-
res arkiv, som til stadighed vokser. 
Vores bibliotek og arkiv er efterhån-
den blevet en vigtig ressource for 
enhver der beskæftiger sig med mo-
torhistorie. Vores bibliotek er der 
styr på, ikke mindst takket være 
Hanne og Niels Jonassens konstan-
te arbejde, men også de mange, der 
har hjulpet til og stadig gør det. Lidt 
sværere er det med arkivet, hvor der 
findes mange vidt forskellige arkiva-
lier i forskellige kategorier, som ikke 
er så nemt at sætte struktur på. 
Men samtidig bliver arkivet mere og 
mere vigtigt – motorhistorien er en 
altoverskyggende del af vores kultur-
arv i det tyvende århundrede, hvor 
motoriseringen har haft et mindst 
lige så stort aftryk på samfundet 
som kirkerne havde det i middelal-
deren! 

Kulturarv
Vejtransportens betydning (på godt 
og ondt) kan ikke undervurderes. 
Mobiliteten og fleksibiliteten har væ-
ret, og er, afgørende for udviklingen i 

alle sektorer og intet andet har haft 
så stor indflydelse på såvel vores 
samfunds fysiske udformning, som 
måden vi lever og bevæger os på. 
Samtidig har de rullende objekter 
skabt sine egne kulturer og subkul-
turer, især privatbilen har været gen-
stand for menneskers behov for at 
signalere identitet og tilhørsforhold, 
på præcis samme måde som f.eks. 
beklædning. Overordnede begreber 
som globalisering og miljø har spil-
let en stigende rolle og er i den grad 
også afspejlet i motorindustrien, 
men også helt ned i vores daglige 
omgang med motorer og køretøjer.

På den baggrund kan man godt un-
dre sig over, at interessen for regi-
strering og bevaring af denne del 
af vores kulturarv har været meget 
begrænset – ikke mindst fra poli-
tisk side, og når man sammenligner 
motorhistorien med f.eks. arkitektur 
og kunsthistorie. Det er en generel 
tendens som ses i flere europæiske 
lande. Det er både tilfældigt og vidt 
forskelligt hvem der indsamler og 
opbevarer motorhistorisk materiale 
og hvordan det praktisk bliver gjort 
– hvis det overhovedet bliver gjort. 
Generelt er problemet det samme 
rundt omkring: Arkiver kræver plads 

og fornuftigt inventar til opbevaring, 
der er brug for et stort antal mande-
timer – og der er brug for penge.

Sammenlignet med motorhistoriske 
arkiver i andre lande, har vi indtil nu 
været privilegerede – vi har stadig 
plads, og vi har folk til at tage sig 
af at gemme, registrere og bevare. 
Men opgaven vokser hastigt i takt 
med at vi får mere og mere materi-
ale. 

Noget andet er, at der er brug for at 
gøre vores arkiv mere synligt. Både 
for at skabe interesse fra fremtidige 
bidragydere (hvad enten de bidra-
ger med arkivalier eller med anden 
støtte) og for at styrke samarbejdet 
med andre arkiver i Danmark. Der-
for er idéen opstået med at give bar-
net sit eget navn: Danmarks Motor-
historiske Arkiv. DMA skal i sagens 
natur fortsat være i DVK-regi, altså 
ejet og drevet af DVK, som jo også 
ejer de ting vi allerede har. Hvordan 
konstruktionen i øvrigt skal se ud, 
er blandt de ting vi skal finde ud af; 
blandt andet hvordan vi skaffer øko-
nomiske midler så DVK ikke bliver 
belastet. 

Styregruppe
Alt er i sin spæde start. Vi har fore-
løbig dannet en selvbestaltet styre-
gruppe, bestående af Dorte Sta-
dil, Uffe Mortensen, Erich Karsholt, 
Niels Jonassen og undertegnede 
samt Steen Rode-Møller og John-
ny B. Rasmussen fra Motorhistorisk 
Samråd. I første omgang arbejder 
vi med at kortlægge DMAs mange 
kommende arbejdsopgaver og finde 
ud af hvad der skal til. 
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Danmarks Motorhistoriske Arkiv
Af Jens Møller Nicolaisen. Fotos fra DVKs arkiv.
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De overordnede formål
- kan groft sagt koges ned til to: 1) 
At bevare og indsamle motorhistori-
ske arkivalier, og 2) At sikre tilgæn-
gelighed og overskuelighed. Det er 
jo ligemeget med at samle bunker 
af historisk materiale, hvis man ikke 
kan finde de ting man søger! 

Når det gælder de fysiske arkivalier 
i form af dokumenter, fotos og lig-
nende, ligger der selvfølgelig et krav 
om, at der skal være plads til det, 
og at opbevaringen finder sted på en 
sikker måde, så tingene aldrig for-
svinder eller kommer til skade. Med 
til den opgave hører også at lave di-
gitale kopier af materialet, hvilket 
selvfølgelig er en ekstra sikring, men 
ikke betyder at originalerne afskaf-
fes. Med tiden vil en større del af 
arkivet bestå af rent digitalt materi-
ale, som også skal være sikret med 
backup både i huset og i skyen.

Tilgængeligheden er en stor udfor-
dring. Idag er vi en meget lille kreds 
af brugere, som nogenlunde ved 
hvor tingene er og hvad vi har. Men 
det kan vi ikke forlade os på frem-
over. Der skal skabes et system, 
så andre også har en chance for at 
søge materiale i arkivet. Der ligger 
en enorm opgave i at lave et (digi-
talt) index til vores fysiske arkiv. Alt 
skal jo mere eller mindre beskri-
ves og indekseres, hvilket vil tage 
tusindvis af arbejdstimer. Og så 
medregner jeg ikke den opgave, der 
ligger i at scanne og opbygge den 
digitale udgave af arkivalierne. Men 
den ligger der også.

Andre formål med DMA
Alene navnet vil nok gøre det noget 
nemmere at søge støtte til vores 
sag. Her tænker vi primært på fon-

de, men måske også offentlige mid-
ler – i begge tilfælde ville det nok 
være betydeligt vanskeligere at få 
støtte til en gammelbilsklub!

Der findes ikke andre deciderede 
motorhistoriske arkiver i Danmark. 
Men der er naturligvis meget motor-
historisk materiale rundt omkring. 
Med hensyn til tilgængeligheden 
og muligheden for at bruge materi-
alet er det desværre meget tilfæl-
digt og forskelligt. Tager vi f.eks. Det 
Kongelige Bibliotek er tingene sjæl-
dent sorteret ud efter motorhisto-
risk relevans, men oftere relateret til 
steder, personer eller perioder. I de 
mange lokalhistoriske arkiver er der 
stor forskel på både mulighederne 
for at finde hvad man søger, og ikke 
mindst på mulighederne for at kom-
me til at bruge dem. Nogle kræver 
f.eks. høje gebyrer på fotos, så de 
aldrig kan bruges til eksempelvis et 
bogprojekt, der måske er lidt smalt 

emnemæssigt og derfor er på et 
stramt budget. Der er eksempler på, 
at køb af fotos fra lokalhistoriske ar-
kiver koster mere end fra de profes-
sionelle billedbureauer som f.eks. 
Polfoto og Scanpix. 

Vi håber at kunne etablere DMA 
som en “institution”, som forhåbent-
lig med tiden kan få mere opmærk-
somhed og komme til at spille en 
rolle i arkivverdenen. Herunder ud-
veksling med andre arkiver (hvilket 
jo er muligt med digitaliseret mate-
riale). Der er mange åbne opgaver 
og ting vi skal finde ud af, men nu er 
vi altså begyndt – i det små. Blandt 
andet er vi i gang med at skaffe mid-
ler til indkøb af udstyr til den digita-
le side. Hen ad vejen bliver der brug 
for en masse hjælp, både til det rent 
praktiske og det mere organisatori-
ske. Hvis du har lyst til at byde ind, 
så kontakt os gerne.
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Nyt fra MhS
Den rullende kulturarv  
kører ind på Christiansborg
Den første tirsdag i oktober er al-
tid en markant dag i dansk politik, 
det er der Folketinget officielt åbnes 
efter sommerferiepausen, og der 
statsministeren taler til Folketingets 
partier og til befolkningen. I år var 
den dag så meget mere spænden-
de, med åbning af Folketinget efter 
et valg og med en ny regering på 
plads.

Motorhistorisk Samråd vil derfor be-
nytte lejligheden til at byde den nye 
regering velkommen, og samtidig ud-
trykke et ønske om at såvel Rege-
ring som Folketing husker vores fæl-
les rullende kulturarv, når man nu 
i fællesskab skal til og i gang med 
det politiske arbejde.

Folketingsvalget betyder at nye folk 
er mødt ind på Christiansborg, og 
der bliver rykket rundt på forskellige 
ordførerposter i de forskellige parti-
er. Det betyder så også at den lejlig-
hed benytter Motorhistorisk Samråd 
så til at gøre nyvalgte bekendte med 
hvem vi er, og gammelkendte be-
kendte med nye opgaver.

Regeringen har samtidig med Folke-

tingets åbning fremlagt deres lovpro-
gram for den kommende periode, og 
dernæst tillige fremlagt et finans-
lovsforslag. Motorhistorisk Samråd 
ser små og store udfordringer for de 
historiske køretøjer og den rullende 
kulturarv i begge dele. Dem vil vi na-
turligvis se på, og give vores kom-
mentarer til når det er betimeligt.

Vi har også vores egen dagsorden. 
Den dagsordens største udfordring 
er nok, at den hverken politisk el-
ler økonomisk fylder nok til at opnå 
særlig stor politisk opmærksomhed. 
Vores udfordring kan man godt sige, 
er også samtidig vores styrke.

Vi kan se en lang række problemer 
opstå ude i fremtiden for de histori-
ske køretøjer, vi holder et skarpt øje 
med den horisont. Men helt tæt på 
der er det arbejdet med at få fjer-
net originalitetskravet, der har størst 
bevågenhed. Også omlægning af 
registreringsafgifterne, planer for 
miljøzonerne og urimelige regler for 
vores 2-hjulede har vores opmærk-
somhed.

Straks efter Folketingets åbning ind-
ledte Formand Steen Rode-Møller 
og sekretariatsleder Johnny B. Ras-
mussen en møderække på Christi-
ansborg. Som det sig hør og bør så 
regner vi med at komme hele vejen 
rundt på borgen uanset partiernes 
politiske farve. Vi har endog lokali-
seret en række folkevalgte med ve-
terankøretøjer som hobby, så dem 
skal vi da naturligvis også have en 
snak med om den rullende kulturarv.

I den anledning har vi ladet fremstil-
le en lille håndfuld VW-varevogne i 
grå og blå, som vi kan medbringe på 
rundturen. Ønsk os (alle) gerne held 
og lykke.

Johnny B. Rasmussen
Sekretariatsleder

Motorhistorisk Samråd

 
Nordisk Møde i Lilleham-
mer 27. - 29. september
I sidste nyhedsbrev skrev om at vi 
skulle til Nordisk Møde. Grundet lidt 
uheldige erfaringer fra for et par år 
siden, havde vi bedt om en lidt mere 
struktureret dagsorden, og vores 

Som en hyggelig lille reminder om hvem der har været på kaffebesøg, 
der har Motorhistorisk Samråd fået fremstillet en lille serie af disse 
smukke VW transportere. De skal nok lyse op på selv det mest triste 
Christiansborg-kontor.
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norske værter havde heldigvis imø-
dekommet dette.

Mødet begyndte med en præsentati-
on af de forskellige mødedeltagere, 
og Danmark lagde for. Vi havde med-
bragt gaver til både Sverige, Norge 
og Finland, da de havde haft hhv. 50 
års, 30 års og 40 års jubilæer. Det 
var MhS ikoniske rugbrød: en VW 
splitbus med vores logo på siden. 
(Dog kun i størrelse 1:24).

De forskellige lande ridsede deres 
respektive problemområder op, og vi 
i MhS, der altid kæmper med økono-
mien, har en slet skjult misundelse 
overfor både Sverige og Norge, som 
har meget favorable aftaler med for-
sikringsselskaber - både mht. forsik-
ringspolicer (Norge med IF), og med 
hensyn til en vis procentdel af sel-
skabets  solgte policer. Det betyder, 
at man i hvert tilfælde i Sverige har 
flere ansatte på fuld løn, hvor MhS 
“kun” har Johnny Rasmussen på 
30 timer. Måske man skulle prøve, 
om et lignende interessefællesskab 
mellem MhS og et forsikringssel-
skab kunne etableres i Danmark?

Yderligere punkter af interesse var 
det evige tilbagevendende spørgs-
mål om rekruttering af yngre og 
unge mennesker til vores hobby. I 
både Finland og i Norge gøres der 
meget for at interessere unge men-
nesker for hobbyen, men Sverige, 
som har en lang tradition for at køre 
i amerikanerbiler, har - sammen med 
klubberne - haft held til at skabe et 
helt miljø med udklædning i tidsty-
piske klæder, musik, dans og dertil 
relateret udstyr. Det er glædeligt at 
se, at denne tendens også er ved at 
brede sig til Danmark.

Men vi diskuterede også Brexit, be-
varelse af de håndværk, som rela-
terer til vore køretøjer samt restau-
rering. Hvad angår mulighederne for 
at finde fælles fodslag mht. forure-
ning, er der meget store forskelle i 
de forskellige lande - incl. Litauen, 
som havde sendt 2 repræsentan-
ter - og umiddelbart blev det kun til 
at fortælle om status i de forskelli-
ge lande.

Sverige er igen foregangsland med 
en meget præcis formulering af hele 

den kulturelle del af den motorhi-
storiske kulturarv. For det er utrolig 
vigtigt, at vi alle får spredt det gla-
de budskab, at vores køretøjer er en 
del af vores lands kulturarv - med os 
som betalende kustoder - men en 
del, som kan sidestilles med f.eks. 
damplokomotiver og gamle jernbane-
vogne, træskibe, gamle slotte og fre-
dede bygninger.

Om lørdagen havde vi møde om for-
middagen og om eftermiddagen var 
vi på besøg hos det Norske Vejmu-
seum. Og det var altså ikke kun 
grus-, asfalt- og betonveje. Man-
ge spændende biler, vejmaskiner, 
sprængningsteknikker (de har nogle 
store sten i skoven) og meget andet 
i relation til vejbygning.

Søndag formiddag genoptog vi mø-
det og afsluttede ved middagstid, 
hvorefter det gik hjemad.

Steen Rode-Møller
Formand

Motorhistorisk Samråd

Hele delegationen fra de fire skandinaviske lande, og fra Litauen, er her 
fotograferet foran det Norske Vejmuseum, der blev besøgt i forbindelse 
med det fælles nordiske møde i september.
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Bilkirkegårdene og de forladte mo-
torkøretøjer minder os ubønhørligt 
om den forgængelighed, vi alle uden 
undtagelse udsættes for og må leve 
med som en uadskillelig del af livet. 
Køretøjerne fortæller på deres vej 
i graven om et liv, der er levet, om 
et stykke teknik, der enten blev for 
gammelt, udtjent eller opslidt eller 
måske bare smidt væk, da det blev 
overtaget af en nyere udgave. Ejeren 
nænnede måske blot ikke at smi-
de det gamle køretøj væk. Måske 
”døde” ejeren før køretøjet? Hvert 
køretøj fortæller sin egen historie, 
som finderen og beskueren kun kan 
gisne om. Kun i de færreste tilfæl-
de lykkes det bilskrotnørden at finde 
den fulde forklaring. Men det er net-
op også det, der gør jagten på disse 
kulturminder så spændende. 

Giver man så gamle motorkøretøjer 
en sjæl ved at omtale dem som for-
ladte? Måske vil nogen nok mene, 
og det har de måske også. Med ret-
te eller urette, men mange finder en 
fascination i det forfald, man bliver 
vidne til ved at se et gammelt motor-
køretøj på en bilkirkegård, måske i 
en skov, bag en lade eller i et udhus, 
som endnu ikke er blevet indhentet 

helt af tidens tand, eller ikke er fal-
det i kløerne på skrotningspræmie 
eller miljømyndighedernes velme-
nende oprydningsiver. 

Bilerne på bilkirkegårdene fortæller 
deres helt egen historie, og der er 
måske noget symbolsk i at bilkirke-
gårdene i Danmark tidligere hørte 
under Kirkeministeriets ressortom-
råde?

Bilkirkegårde og forladte motorkøre-
tøjer er ikke kun et dansk fænomen. 
De ses også i de andre nordiske lan-
de, som det fremgår af denne bog. 
I Sverige er der ligefrem bilkirkegår-
de, der er fredet for myndighedernes 
indgriben, disse har forfatteren be-
søgt. Bogen viser en række spekta-
kulære fotos fra Norge, Sverige, Is-
land og Danmark.

”Bilkirkegårde og Forladte Motorkø-
retøjer i Norden” er på 224 sider i 
samme store format som forgænge-
ren ”Forladte Motorkøretøjer” med 
udelukkende nye farvefotos, der vid-
ner om tidens gang. Bogen udkom-
mer 1. oktober og koster 298.00 kr 
og kan bestilles i boghandlen eller 
på www.motorploven.dk.

PRESSEMEDDELELSE

Bilkirkegårde og forladte motorkøretøjer i Norden
Ny bog af Jørgen Kjær
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Her er et par fotos fra et af sæso-
nens sidste arrangementer, der var 
et led i Gentofte Kommunes Kultur-
dag, 27. september. Det foregik om 
aftenen ved Bernstorff Slot, hvor te-
maet var franske og italienske biler. 
Kim Polte var ankermand og havde 
gjort et godt arbejde med at finde 
frem til mange fine biler – hvilket 
desværre var nødvendigt på grund af 
begrænsning i deltagerantallet.

Vejrudsigten havde nærmest lovet 
det værst tænkelige – og det reg-
nede hele dagen til kl. 17! Det gav 

Bernstorff Slot
frafald, men åbnede mulighed for 
ekstra deltagere, og det lykkedes at 
fylde pladsen, selvom der dermed 
kom køretøjer af anden oprindelse 
end tænkt.

Netop da vi startede klarede vej-
ret pludselig op, og vi havde sol og 
tørvejr til det hele var forbi kl. 22. 
Da mørket faldt på blev slottet op-
lyst, og bilerne ligeså, med udleve-
rede batterilamper. Flot var det! Og 
så øsede det i øvrigt ned igen, da vi 
kørte hjem.

-jmn.
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Den 22. september var der sæsonafslutning i Helsingør 
i et meget specielt vejr! Selvom klokken var 13 lå et tæt 
tåge over vandet som en mur, helt op til pladsen ved Kul-
turværftet, hvor det til gengæld var helt klart. Også ude 
over Kronborg lå tågen så tæt at slottet faktisk var usyn-
ligt. Men selvom det var søndag var solen også på arbej-
de; tågen gled hurtigt ud over vandet og blev efterhånden 
brændt af.

Fremmødet var enormt, og pladsen fuld af klassiske- og 
veteranbiler i alle mulige kategorier – ikke kun fortidens 
drømmebiler, men også de helt almindelige hverdagsbiler 
som ofte er en endnu større fornøjelse at se, fordi man 
husker dem fra virkeligheden. 

Alt var bare så flot i det pragtfulde vejr – godt at have på 
nethinden, nu hvor vi putter bilerne i vinterhi. Sov godt, al-
lesammen – vi ses til foråret!

Tekst og foto: Jens MN.

Slut for i år
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Heldigvis dukkede en flok fine eksemplarer 
af Citroën’s første forhjulstrukne vogn, den 
legendariske ”Traction Avant”, op til 100 års 
jubilæet.

Ovenikøbet en fin 11AL Cabriolet fra 1935, 
én af de tidligste og mest sjældne Traction 
Avant’er i Danmark.

Lørdag den 7. september var en 
usædvanlig smuk sensommerdag i 
Danmark. Meget passende var det 
netop dén dejlige dag, de danske Ci-
troënklubber havde valgt at afholde 
den danske udgave af det franske 
avantgarde-bilmærkes 100-års jubi-
læum. 

Egeskov Slot blev den perfekte ram-
me om begivenheden. Og der duk-
kede hele 100 – især ældre – Ci-
troën’er op fra hele Danmark. De 
blev placeret i modelopdelte grup-
per, rundt på slottets større og min-
dre pladser. Det gjorde det nemt for 
både de almindelige besøgende på 
Egeskov og for fødselsdagsgæster-
ne at overskue de mange dejlige bi-
ler. De fleste klassiske Citroën-mo-

Citroëns 100-års jubilæum i Danmark
En flot og festlig sensommerdag på Egeskov Slot

Tekst og foto: Bjørn Stegger

deller var repræsenteret. Og især 
D-modellen imponerede med mange 
smukke eksemplarer, fordi ID/DS 
klubben havde fået den glimrende 
idé at afholde klubbens generalfor-
samling i forbindelse med jubilæet. 

Lykkeligvis er der kommet flere og 
flere klassiske Citroën’er på danske 
nummerplader de senere år. Både 
fordi gamle originalt danske biler er 
blevet sat flot i stand, og fordi der 
er blevet importeret fine eksempla-
rer sydfra. Så snakken om de dej-
lige gamle Citroën’er – og de gode 
gamle dage – gik lystigt hele dagen 
– mellem de heldigvis mange særde-
les nysgerrige og spørgelystne besø-
gende – og de stolte ejere af alle de 
vidt forskellige Citroën modeller.
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De andre Citroën A-modeller var også repræ-
senteret på Egeskov - f.eks. den herlige AMI 
6 Berline - og ikke mindre end 9 Mehari’er, 
de fleste af dem i utroligt flot stand.

HY bølgeblik modellen var der heldigvis også - hvis 
nogen skulle have glemt, at Citroën også lavede 
verdens mest avancerede varevogne med forhjulstræk, 
ekstremt lav læssehøjde og uovertruffen diversitet - 
mange årtier før alle de andre!

Flere fine eksemplarer af GS modellen, der 
satte nye standarder for mellemklassebiler 
i begyndelsen af halvfjerdserne, havde også 
fundet vejen til Egeskov.

Bl.a. denne meget smukke GS Break (stationcar). Den er en original dansk bil, som  FDM 
prøvestationsmærket fra 1974 beviser. Desværre er der ikke ret mange GS’er tilbage, hver-
ken i Danmark eller sydpå. Så vi må håbe, at der bliver passet godt på de sidste eksempla-
rer. GS fylder 50 allerede næste år.

CX var den sidste selvstændige model, Citroën nåede at præsentere, inden de blev 
overtaget af Peugeot (PSA koncernen) i 1974. Af mange derfor betragtet som den 
sidste ægte Citroën. Utroligt at dens fantastiske design er næsten 50 år. CX er 
godt på vej til at blive den næste store Citroën klassiker - med hastigt stigende 
priser.

Mange skønne eksemplarer af den mest ba-
nebrydende og smukkeste af alle Citroën’er, 
ID/DS, prydede 100 års jubilæet. Forrest en 
urestaureret ID 19 b fra 1968 importeret fra 
Frankrig sidste år. 

Blandt de mange ID/DS Berline’r (personvog-
ne) sås en enkelt ID 21 Break (stationcar) 
fra 1969.

Én af de gamle Citroën’er, der blev snakket 
rigtig meget om - og fotograferet endnu 
mere - var denne herlige 2 CV i autentisk tid-
lig halvfjerdser ”Nej til atomkraft” bemaling.

En anden 2 CV, som har 
overlevet på nærmest mira-
kuløs vis, er dette rullende 
kunstværk udført af maleren 
Ole Kortzau. Den unikke 
bil var førstepræmien i en 
dansk energi-spare konkur-
rence udskrevet i 1981. Den 
nuværende ejer opsporede 
den i 2010 og brugte 4 år på 
en nænsom restaurering, så 
den festlige 2 CV kan sprede 
glæde ved særlige lejligheder. 
Og det gjorde den så sandelig 
på Egeskov.
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Bohnstedt-Petersens samling af DKW og IFA

I Veteran Tidende nr. 519 bragte vi 
et billede fra DVK’s Bohnstedt-Pe-
tersen samling, så vi var lidt på 
sporet, men ikke hel sikre på hver-
ken modeller, tid eller sted. Men 
så er det jo godt, der er læsere 
derude, der kan hjælpe på vej.

Af Erich Karsholt

Vi har i redaktionen fået et par hen-
vendelser, der kredser om de sam-
me biler, enten er det DKW, eller 
også den østtyske pendant IFA, der 
samles. I hvert fald i forgrunden, der 
er lidt mere mystik om de karrosseri-
er, der ses i baggrunden.

Enten DKW
DKW-entusiasten Per Hegaard har 
givet dette bud: Billedet er taget på 
Bohnstedt-Petersens Samlefabrik i 

Sundkrogsgade hvor bilerne, der ses 
forrest på billedet, med stor sand-
synlighed er DKW 89 Universal (sta-
tioncars) som varebiler. 

Året er antagelig 1953. I midten af 
1954 etablerede Bohnstedt-Peter-
sen nemlig samlefabrik i Hillerød 
og det antages at samling af DKW 
derfor ophørte på Østerbro. Des-
værre brændte dele af byggeriet i 
Sundkrogsgade nogle år senere og 
optegnelser over produktionen gik 
op i røg, så det er begrænset hvad 
der findes af viden. Per Hegaard for-
tæller, at han fra en tidligere Bohn-
stedt-Petersen medarbejder har 
fået fortalt, at der i Sundkrogsgade 
blev samlet DKW i begyndelsen af 
1950’erne. 

DKW Personbiler Varebiler 

1950 12 12
1951 18 341
1952 64 478
1953 122 710
1954 296 297

 512 1.838

I perioden 1950-1954 blev der i 
Danmark indregistreret følgende an-
tal DKW i Danmark:

Næsten 80 procent af alle DKW 
indregistreret i perioden 1950-
54 var varebiler. Det er uklart om 
Bohnstedt-Petersen også samle-
de DKW-personbiler og om sam-
ling af bilerne foregik i alle årene. 
Den danske samling af DKW i efter-
krigsårene er hverken omtalt i Jør-
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gen Helmes 75 års jubilæumsbog 
om Bohnstedt-Petersen eller i Arne 
Jørgensens bog om DKW. 

Vesttyske Auto Union GmbH blev 
etableret i 1949 og måtte først og 
fremmest fokusere på, at få pro-
duktion i gang med afsæt i allerede 
udviklet teknologi. Før krigen havde 
man haft modellerne F8 og en ny F9 
under planlægning. En ny model tog 
afsæt i et modificeret F8 chassis 
med tocylindret totaktsmotor med 
forhjulstræk, mens karrosseriet var 
en revideret udgave fra F9 - og vupti, 
så var model F89 en realitet. Bilen 
fandtes med personbilskarrosse-
ri, som cabriolet (i samarbejde med 
Karmann), coupé (i samarbejde med 
Hebmüller) og som universal, her-
under stationcar forsynet med stål/
træ-bindingsværk karrosseri.

Hertil kom DKW Schnellaster (DKW 
F89 L). Ved siden af DKW F89 per-
sonbilen var det det første køretøj, 
der blev fremstillet af det nye Auto 
Union GmbH, efter reetablering af 
virksomheden i Vesttyskland. Bilens 
forhjulstræk sikrede samtidig et 
fladt lastrum med god plads kun 40 
cm fra jorden. Bilmodellen var også 
udstyret med en stor enkelt bagdør 
monteret til hængsler på højre side. 
Det har været overvejet om biler-
ne, der ses bagerst i billedet, kunne 
være varebiler af typen F 89 L Sch-
nellaster, men det kan udelukkes på 
grund af karrosseriernes form. 

Schnellaster, som var i produktion 
fra 1949 til 1962, er blevet kaldt 
”de moderne minivans moder” og 
modellen var på mange måder forud 
for sin tid. Til gengæld var det be-
grænset med trækkraft. Den tocylin-
drede totaktsmotor på 0,7 liter leve-
rede blot 20 hk (22 hk efter 1952). I 
1955 fulgte en trecylindret motor på 
0,9 liter og 32 hk. 

Min svigerfar fortæller, at hans far 
havde en DKW Schnellaster. På en 
ferietur til Sverige sidst i 1950’erne, 
måtte bilen skubbes op ad Halland-
såsen – den kunne ganske simpelt 
ikke klare turen op på bakken ved 
egen motorkraft…

Ser man på udformningen af forruden på DKW F89 er der stor lighed med bilerne i forgrun-
den på det store billede. Der er et karakterisktisk knæk på midten, men ingen midterspros-
se. Men det kan stadig ikke udelukkes at bilerne er IFA F9...
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god og nydelig håndværksmæssig 
kvalitet, så på det punkt var der ikke 
noget at pege fingre ad. (---) F9’erens 
var Bohnstedts egen komposition, 
som set fra siden, var ganske vellyk-
ket, men set bagfra, var resultatet 
mindre fikst, hovedsaligt på grund af 
den relativt smalle bagdør og at man 
anvendte de originale bagskærme 
fra personvognen, disse ting bevirke-
de at vognen kom til at se umotive-
ret bred ud, over hofterne. 

Senere kom østtyskerne selv med 
en varevogn, hvor bagskærmene var 
presset op i selve sidepladen. Arne 
Jørgensen skrev, at det var en mere 
elegant og harmonisk løsning, der 
i øvrigt senere også kunne ses på 
DKW F94 Universal. Så vesttyskerne 
skelede også til hvad der blev udvik-
let i Østtyskland…

Som det fremgik af artiklen i VT ske-
te importen med en dansk frugtgros-
sist som mellemmand. Grossisten 
eksporterede nedfaldsfrugt til en 
marmeladefabrik i Østtyskland. Som 
alternativ til valuta kom biler retur, 
som Bohnstedt-Petersen A/S im-
porterede. Og endda i et omfang så 
nogle af dem blev videreeksporteret 
til Sverige og især Finland.

Tilbage til billedet, det hele handler 
om: Det harmonerer ikke med bil-
ledet, at Arne Jørgensen skriver at 

Arne Jørgensen skrev om de danske 
IFA F9 varevognskarrosserier: ”Kar-
rosserierne var udført i en ganske 

IFA Personbiler Varebiler 

1953 308   68
1954 499 471
1955 363 172
1956   92   50
1957   22   15
1958     6   18
1959      4

 1.290 798

Eller IFA 
Der er også fremkommet et andet 
bud på hvilke biler, der kan være 
tale om på billedet. Det fremgik af 
omtalen i sidste nummer, at vi spe-
kulerede i, om det kunne være øst-
tyske IFA (Industrieverwaltung 19 
Fahrzeugbau), der blev samlet. Ste-
fan Petsch Jensen har skrevet at det 
kan være IFA F9, men vel at mærke 
den sidste model, hvor forruden skif-
tede fra delt med midtersprods til 
én samlet rude. 

Det var i 1953, hvilket stemmer 
overens med, at det foregik i Sund-
krogsgade, hvor man måske fortsat-
te med at samle disse biler, selvom 
man etablerede ny samlefabrik i Hil-
lerød, for her var det Mercedes-Benz, 
der blev samlet.

Stefan Petsch Jensen henviser til en 
artikel skrevet af Arne Jørgensen i 
Dansk DKW Klubs blad, Skylleporten 
i 1989, hvor det fremgik, at Bohn-
stedt-Petersen A/S byggede vare-
vognskarrosserier før den tyske bil-
fabrik selv iværksatte en produktion. 

Den danske bilimportør fik IFA 
F9’ere til landet som personbiler, 
men som følge af de danske regler 
med indkøbstilladelser, blev nogle 
af personbilskarrosserierne skåret 
midt over og i stedet forsynet med 
varevognskarrosserier. Ifølge artiklen 
var det dog kun 11 karrosserier, der 
blev fremstillet på denne måde. Der 
kom efterfølgende langt flere IFA-va-
rebiler ud at køre.

I den danske statistik over indregi-
strerede biler findes følgende tal for 
IFA fra 1950’erne:

samlingen skete i den såkaldte Rid-
dersal, der lå på 1. sal i Sundkrogs-
gade. I hvert fald ikke hvis man 
sammenligner med billeder fra før 
besættelsen, men genopbygning ef-
ter sabotage kan have ændret loka-
let, eller arbejdet kan være foregået 
i stueetagen, hvor der før besættel-
sen blev samlet motorcykler. 

Og så ser det ikke ud til, at bilerne 
på billedet har midtersprosse i forru-
den, som de første 11 biler har haft. 
Derimod skriver Arne, at der også 
blev samlet karrosserier til ombygge-
de IFA F8, hvor udseendet var meget 
lig det originale, blot en anelse læn-
gere – kan det mon være de karros-
serier man kan se i baggrunden på 
billedet? 

Der er således stadig lidt udeståen-
de, men at der hos Bohnstedt-Peter-
sen efter besættelsen blev samlet 
og ombygget andre biler end Mer-
cedes-Benz er med det viste billede 
blevet dokumenteret. Måske der sta-
dig er læsere, der har lyst til at byde 
ind med ny (og især gammel) viden, 
så hører vi naturligvis gerne om det!

 
EMW
Der må have været tale om anseeli-
ge mænger frugt der blev byttet med 
Østtyske biler! For det var ikke kun 
IFA, der blev importeret fra Østtysk-

Et tysk foto af en DKW F7 varevogn, bygget 1937-39. På billedet fra Sundkrogsgade kan bi-
lerne i baggrunden godt ligne den – i hvert fald i karrosseriets hovedform. Men bilen herover 
har kunststofbeklædt karrosseri. Det siges at der på et tidspunkt er lavet nye varevogns-kar-
rosserier på brugte biler – men det er jo også muligt, at det slet ikke er DKW. Eller IFA, for 
den sags skyld...
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EMW Personbiler Varebiler 

1952 17 451
1953 60 253
1954 15 44
1955 5 9
1956 2 14
1957 2 14
1958 1 4
1959  2
 102 791

Tal fra det tidligere DDR fortæller, 
at der kom 1.220 EMW Type 340 
og ca. 15 af sportsmodellen 327/2 
til Danmark, altså lidt flere end der 
ser ud til at være indregistreret her-
hjemme. Hvor differencen opstår 
er uklart, måske indgår der også 
Wartburg, som det østtyske mærke 
skiftede navn til midt i 1950’erne, 
uanset at der blev indregistre-
ret EMW helt frem til slutningen af 
1950’erne.

EMW 340-modellerne var efterkrigs-
udgaver af BMW 326 med en to-li-
ters sekscylindret motor med en 
effekt på 55 hk og var i produktion 
1949-55, hvor produktionen af per-

land. Også EMW (Eisenacher Moto-
renwerk) blev importeret af Bohn-
stedt-Petersen A/S som led i denne 
trekantshandel med frugt. 

I den danske statistik over indregi-
strerede biler findes følgende tal for 
EMW fra 1950’erne:

sonbil-udgaven løb op i 21.083 stk. 
Finn Larsen skrev i Veteran Tiden-
de, september 2012, at IFA Karos-
seriwerke i Halle desuden fremstil-
lede EMW-varianter på baggrund af 
chassiser inkl. fordøre og tag til og 
med B-stolperne samt bagskærme. 
Her blev fremstillet 137 kombi, 533 
ambulancer og 644 varevogne. Va-
rebilerne fik varekassen opbygget 
i trækarrosseri. De kan meget vel 
også være importeret til Danmark.

Til gengæld blev der i Danmark solgt 
mange flere EMW varebiler, end der 
blev produceret i Halle. Jørgen Hel-
me skrev, at EMW-varebilerne var 
monteret med dansk trækarrosse-
ri og Per Hegaard har fået fortalt, at 
EMW’erne kom til Danmark som per-
sonbiler. Her blev bilerne skåret op 
og ombygget til varebiler, hvilket jo 
var hvad man i høj grad kunne sæl-
ge i begyndelsen af 1950’erne. 

Et resultat af de skrappe krav ved 
køb af personbiler, hvor der blev 
krævet indkøbstilladelse, hvilket un-
der 10 procent af ansøgerne fik. Det 
gik lidt lettere, når det drejede sig 
om erhvervskøretøjer. Næsten 9 ud 
af 10 af EMW’erne blev indregistre-
ret som varebil. Arbejdet med om-
bygning kan meget vel være foregå-
et i Sundkrogsgade – det mangler vi 
desværre foto af. 

Bohnstedt og de  
østeuropæiske biler
Christian Bohnstedt-Petersen var 
først og fremmest handelsmand ud 
over alle grænser - og der blev hand-
let med alle, der ville handle. Keld 
Habroe kom som barn på Hegnsholt, 
når han besøgte sin legekammerat, 
Peter Bohnstedt-Petersen. Da jeg i 
2008 interviewede Keld, fortalte han 
om dengang han og Peter i begyn-
delsen af 1950’erne - af Christian 
Bohnstedt-Petersen - blev inviteret 
med ind til en stor russisk udstil-
ling i Forum: ”Da vi kom ind i hallen 
og stod øverst på trappen, dannede 
Christian Bohnstedt sig et overblik 
over udstillingen og sagde: ”Der står 
nogle biler! De ser da meget spæn-
dende ud. Gå I rundt og se på udstil-
lingen, så går jeg ned og taler med 
dem, som udstiller bilerne.” Som 

sagt så gjort, og da vi tog hjem 2-3 
timer senere, havde Bohnstedt-Pe-
tersen A/S fået agenturet for de rus-
siske Zil og Moskvich biler.”

Det må have været en svær kamel 
at sluge på redaktionen på den kom-
munistiske avis Land & Folk, der ved 
retsopgøret efter besættelsen var 
én af de hårdeste kritikere overfor 
Christian Bohnstedt. Det blev glemt, 
nu hvor Bohnstedt solgte østeuro-
pæiske biler. Tonen var da også en 
anden, da Land & Folk i 1959 brug-
te spalteplads på at omtale Bohn-
stedt-Petersens jubilæumsbog, i 
anledning af, at selskabet havde re-
præsenteret Mercedes-Benz og Auto 
Union i 25 år. 

Den kommunistiske avis skrev ved 
den lejlighed (6/9 1959): ”Bogen 
giver et morsomt historisk rids ikke 
bare over et kendt bilfirmas udvikling 
fra cykelforretning til moderne sam-
lefabrik i den store stil, men er også 
et tilbageblik over bilismens vækst 
og udvikling, ikke mindst den sports-
mæssige side af sagen hvor Merce-
des-Benz og Auto Union jo altid har 
været stærkt repræsenteret.”

Øst og vest  
Det kan undre, at det lykkedes Chri-
stian Bohnstedt-Petersen på sam-
me tid kunne have agenturer fra 
Vesttyskland og Østeuropa, herun-
der IFA-bilerne, der blev fremstil-
let på Auto Unions tidligere fabrik-
ker i den sovjetisk besatte del af 
Tyskland. Da jeg - i forbindelsen 
med arbejdet med bogen om Mer-
cedes-Benz i Danmark - intervie-
wede Bohnstedt-Petersen ansatte, 
der havde arbejdet i virksomheden i 
1950’erne, fik jeg fortalt, at samar-
bejdet med de østeuropæiske bilfa-
brikker i begyndelsen var accepteret 
af de vesttyske samarbejdspartne-
re, for den danske importør skulle jo 
have noget at leve af, men at det ef-
terhånden gav anledning til en mere 
bidsk irritation, efterhånden som 
Mercedes-Benz og Auto Union blev 
større og leverede stadig flere biler 
til Danmark. 

Så længe der var afsætning i de 
østeuropæiske biler, prøvede Bohn-
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stedt-Petersen at holde fast, bl.a. 
ved at lægge agenturerne ind under 
selskabet Baltic Motor Import og se-
nere Autoropa, men det var kun på 
papiret, for agenturerne blev håndte-
ret fra Sundkrogsgade.

Arne Jørgensen huskede, at han 
som læredreng hos Bohnstedt-Pe-
tersen A/S engang overværede, at 
der kom tyskere på besøg fra Auto 
Union. Skyndsomt blev køretøjer og 
dele fra de østeuropæiske bil- og 
motorcykelfabrikker stuvet sammen 
og låst inde, for ikke at støde vestty-
skerne. Til sidst aftog afsætningen, 
og repræsentationen af de østeuro-
pæiske mærker ebbede ud.

Nic. Christiansen (1917-2010) for-
talte mig i 2008, at da han tiltråd-
te som adm. direktør for Bohnstedt- 
Petersen i 1959, var der et meget 
stort lager af ukurante reservede-
le til de østtyske biler. Deres værdi 
svarede derfor ikke til den bogførte 
opgørelse og måtte nedskrives.

Nic. Christiansen fortalte også, at 
Mercedes-Benz ikke interessere-

de sig for DKW, men at det blandt 
de danske forhandlerne var et vig-
tigt supplement til erhvervskøretø-
jerne fra Mercedes. At den sene-
re BMW-importør havde næse for 
bilkøb, understregede han også i 
interviewet: ”Det gik ikke godt for 
DKW – det udnyttede jeg til altid at 
købe mange biler ind om efteråret, 
hvor man i Tyskland tænkte på la-
gerbil situationen hen over vinteren 
– og samtidig præsenterede fabrik-
ken nye årsmodeller. I Danmark var 
det mere vigtigt at få bilerne hjem til 
den rette pris.” 

Ingen samling i Hillerød
Efter Bohnstedt-Petersen flyttede 
samlefabrikken til Hillerød blev der 
her etableret samling af bl.a. Merce-
des 180, mens der ikke findes bil-
leder i arkivet, der viser, at der blev 
samlet DKW eller IFA. Samling af 
disse antages at være ophørt med 
afviklingen af samlefabrikken i Sund-
krogsgade.

DKW, IFA og EMW er spændende bi-
ler. Der må være nogen af jer der-
ude, der kan fortælle mere om de 
østtyske biler – eller måske har en 
bil, der kan præsenteres i Veteran 
Tidende. Skriv til redaktionen, også 
hvis du kan supplere eller korrigere 
ovenstående omtale.

Kilder:
A. Jørgensen: DKW. Bilerne og motorcyklerne.
A: Jørgensen: Dengang jeg kørte IFA, Skylle-
porten nr. 12/1989.
J. Helme: 75 år til lands og i luften.
Kirsten Baunegaard (red.): Hillerød 1945-
2006.
Land & Folk, 6/9 1959.
Veteran Tidende, maj 2009 og sept. 2012.

Desuden en stor tak til Jacob Haugaard fra 
Dansk DKW-klub, som har stillet de fine 
DKW-fotos til rådighed!

Ingen skal snydes for dette charmerende foto af en dansk bil – tilhørende DKW-forhandler Tage Koustrup, Silkeborgvej i Brabrand. Bilen er 
en Auto-Union 1000 Universal, så her er vi fremme omkring 1960. Karrosseriet er næppe dansk, men vognens sider er blændet af, hvilket 
helt sikkert er sket i Danmark, da dette ikke kunne leveres fra fabrikken. 
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DKW Schnellaster kom i produktion i 1949 
med modelbetegnelsen L 89. Øverst ses den 
i Combi-udgave med sideruder, fra 1953, 
med 2-cylindret totaksmotor på 800 ccm. I 
1955 fik modellen 3 cylindre (900 ccm) og 
effekten øgedes med hele 2 hk til 32.

Schnellasteren var i produktion helt frem til 
1962!

Nedenfor ses den som rigtig minibus, der 
kun har bagklap op til vindueshøjden, men 
til gengæld de fine runde ruder omkring 
baghjørnerne. Den er fra 1956.

Selv om DKW Schnellaster ikke kom 
i en fornyet udgave, da produktionen 
stoppede i Tyskland i 1962, så kom 
der faktisk en efterfølger, der blev 
fremstillet i Spanien, hvor der stadig 
fremstilles varebiler – i dag Merce-
des Vito.

I 1958 overtog Daimler-Benz AG 
ejerskabet i Auto Union GmbH, her-
under aktieposten i Auto Unions 
spanske datterselskab IMOSA i Vi-
toria, der fremstillede Schnellaster. 
Auto Union fortsatte uden den sto-
re indblanding af moderselskabet – 
både i Tyskland og i Spanien. 

I 1963 blev Schnelllaster afløst af 
en ny spansk model lanceret under 
navnet F 1000 L. En varebil med 
typiske DKW-funktioner og med et 
karrosseri designet af italienske Fis-
sore.

Mercedes-Benz leverede fra 1964 
dieselmotoren OM 636 på 1,8 liter 
og 43 hk til F 1000 D. 

I 1965 kom Volkswagen med ind i 
ejerskabet af Auto Union – herunder 
det spanske selskab. I de følgen-

de år prøvede de to tyske koncerner 
sideløbende at udvikle Auto Union. 
Det endte dog med, at Volkswagen 
overtog det fulde ejerskab med und-
tagelse af bl.a. Düsseldorf-fabrikken 
(i dag Daimler-koncernens største 
tyske varebilfabrik). I Spanien fort-
satte de to selskaber at samarbejde 
indtil Volkswagen trak sig ud midt i 
1970’erne. 

DKW Schnellaster er forfader til Mercedes Vito
Af Erich Karsholt
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Auto Union F 1000 D modellen blev 
ved afviklingen af DKW til Merce-
des-Benz N 1000 D med 60 hk. Va-
revognen arvede forgængerens for-
hjulstræk, hvilket - dengang - ikke 
var sædvane i en Mercedes. I 1975 
faceliftes modellen radikalt til N 
1300 D. Der kom her ny undervogn 
og bilen blev forsynet med Merce-
des OM615 eller OM616 to-liters 
dieselmotorer og ZF gearkasse med 
forhjulstræk. Effekten var nu øget 
til 59 hk. Teknikken blev taget fra 
Mercedes-Benz L 206D (tidligere 
Hanomag), som var udgået af pro-
duktion i Tyskland og erstattet af 
model T-1. Med hensyn til under-
vognskonstruktionen i øvrigt, har dis-
se modeller dog intet til fælles.

Den spanske varevogn tjente på 
hjemmemarkedet også bl.a. som mi-
nibus, ambulancer og politibiler. N 
1300-serien blev fremstillet frem til 
1987 (herunder også med betegnel-
serne 80 og 90). Året efter blev den 
afløst af MB 100-serien, der også 
blev importeret til Danmark. Denne 
model blev i 1996 erstattet af Mer-
cedes Vito, der nu i sin  tredje gene-
ration fremstilles i spanske Vitoria.

Trods de mange produktionsår er de 
spanske F/N 1000-varebiler en ab-
solut sjældenhed på vejene i dag. 
Så vidt vides findes der ingen i Dan-
mark, men ellers er det en eftertrag-
tet klassiker, grundet bilens meget 
karakteristiske design.

DKW Schnellaster var sikkert ganske udbredt på det danske marked som lukket varebil – en 
stor del af de mange DKW-varevogne i statistikken er helt sikkert Schnellastere. Da bilen 
her har gule plader, må den være fra efter juli 1950. Foto fra Steen Worziger.

Selvom Schnellasteren var slut i Tyskland fortsattes produktionen i Spanien i form af DKW 
Imosa F 1000 L, stadig med den 3-cylindrede totaktsmotor, og nu med 40 hk.

Schnellaster ladvogn, 1956

DKW Imosa F 1000 L ladvogn, 1964.

F 1000 kom også med dieselmotor, fra 1964 
leveret af Mercedes – og modellen endte i 
dette design med at være i produktion helt 
til 1987.

Endnu engang tak til Jacob Haugaard for gode 
billeder. Billedtekster: jmn.
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Prøvekørselsrapport
Jyllands-Posten 3. september 1969 Tage Schmidt prøvekører 2-personers stationcar til 14.495 kr.:

Resultat af den ny varevognslov  
– en billig og praktisk Mascot
Den ændrede varevogns-lovgivning 
har åbnet en helt ny mulighed for at 
blive billigt kørende, hvis man kan 
nøjes med to sæder. DOMI er det 
første bilimport-firma, som har gre-
bet chancen og lavet en 2-perso-
ners stationvogn til 14.495 kr. med 
levering på Morris Mascot 850 va-
revogns-basis. Ved at køre på gule 
nummerplader og give afkald på 
bagsæde kan man således spa-
re næsten 2000 kr. i forhold til en 
almindelig Mascot 850, der koster 
16.427 kr. på gaden, og små 6000 
kr. i forhold til den rigtige 4-perso-
ners Mascot stationcar, som dog 
også har større 1000 motor.

Den nye lov siger, at man må bruge 
varevogne på gule nummerplader til 
ubegrænset kørsel alle ugens syv 

dage med passagerer i førerrummet. 
Samtidig tillader den sideruder bagi 
fuldstændig som i en stationcar. Det 
sidste benytter DOMI til ganske en-
kelt at tage lukkede Mascot vare-
biler hjem og forsyne dem med si-
deruder bagi. 

Ideel til transport af fritidsudstyr
Resultatet er en bil, som i kraft af 
pris og anvendelsesmuligheder sy-
nes at have et stort potentielt pub-
likum som ren personvogn for unge 
mennesker, der gerne vil kunne spa-
re et par tusinde kroner, og som 
blandet vare- og personvogn for selv-
stændige erhvervsdrivende, der må-
ske også kan bruge vognen som led 
i en funktionærvenlig personalepo-
litik.

Man behøver bare at slå op i sidste 
VeteranTidende for at bemærke 
Tage Schmidts boblende begej-
string for Mini’en. Vi bragte også et 
foto af hans egen røde Cooper.

Da reglerne for gulpladebiler blev 
lempet og det blev tilladt at køre 
privat (oven i købet på meget lav 
vægtafgift) og sætte sideruder i 
bilerne, fik det selvfølgelig Tage 
Schmidt i blækhuset, og han skrev 
denne prøvekørselsrapport i Jyl-
lands-Posten. 

Desværre har vi ikke kunnet skaffe 
de oprindelige fotos til rapporten, 
men det gør jo ikke noget – Tage 
har nemlig kunnet forsynet os med 
billedet herover af den perfekte bil 
nr. to!

De billigere gulpladebiler var med-
virkende til at man i 1970 afskaffe-
de papegøjepladerne.  

-red/jmn.
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Den må også kunne gøre sig glæ-
dende som familiens anden bil. Man 
skal blot ikke regne med den som 
ren konebil. Den vil næppe blive 
gammel i familien, før den tit beslag-
lægges af manden i huset. Nemlig 
når det går op for ham, hvor enormt 
praktisk den er i forbindelse med al 
slags fritidsaktivitet.

Der kan ligge en jolle på taget, og i 
ladrummet er der plads til påhængs-
motor, sejl, camping-udstyr, jagtge-
værer og -hunde, fiskegrej, fotostati-
ver og meget andet. 

Meget ekstraudstyr
sandt at sige er den 2-personers 
Mascot stationvogn meget spar-
tansk uden ekstraudstyr. Men på 
den anden side koster det ikke me-
get at gøre den betydeligt mere 
indtagende. Vi har prøvet den med 
ekstraudstyr for i alt ca. 1530 kr. in-
klusive moms og eksklusive monte-

ring. Sidstnævnte kan en lidt finger-
snild hobbymand nemt klare selv.

Adskilligt af ekstraudstyret, som ses 
specificeret vedstående, er efter vor 
mening ret uvæsentligt, og selv om 
sisal-måtterne nok har bidraget til 
at sænke støjniveauet i vort prø-
ve-eksemplar betydeligt, vil jeg fore-
slå dem sløjfet foran og erstattet af 
gummimåtte bagi. der er i forvejen 
gummimåtter foran, og de er mere 
praktiske end tæpper, ikke mindst 
i den våde vintertid. Af praktiske 
grunde ville jeg også undlade sæde-
overtrækket. Det pynter, men det ori-
ginale kunstskind er mere hensigts-
mæssigt. 

Udmærket udsyn
Bortset fra det manglende bagsæ-
de er den eneste varevognsrest et 
fastmonteret gitter bag førersædet, 
men det skal man ikke være ked af, 
da det i mange tilfælde kan være en 
fordel ved transport af større ting.

Udsynet bagud via det ekstra ind-
vendige bakspejl forstyrres lidt af 
bagrudeinddelingen i midten, men 
man klarer sig fint med to udvendi-
ge bagspejle, som er obligatoriske 
for vogntypen, uanset om der er si-
deruder bagi eller ej.

Den lille ventilationsluge i taget gi-
ver en behagelig trækfri gennemluft-
ning i forbindelse med tilbageskyd-
ning af de forreste siderude-halvdele 
i dørene.

De lange Mascot-versioner har ikke 
de almindelige sedaners Hydrola-
stic-affjedring med væskekobling 
mellem de forrerste og bageste 
gummifjedre. De har i stedet den op-
rindelige gummiaffjedring, som de 
første Mascot’er lanceredes med, 
og som fungerer udmærket med 
hensyn til både komfort og vejgreb. 
Den længere stationcar ligger fak-
tisk roligere på ujævn vej end seda-
nen. 

Et (engelsk) fabriksfoto af den almindelige stationcar – og derunder den danske version af 
varevognen med sideruder, sideblink og sorte sidespejle på forskærmene.

Ekstraudstyr
Prøveeksemplaret var monteret med 
følgende ekstraudstyr:

 Pris ekskl. moms
Udvendigt udstyr:
Kølergitter, forkr. 86,30
Pyntelister 35,20
To forkr. skærmspejle 56,00
Hjulpyntekapsler 172,60
Forkr. nr.pl.lygtehuse 36,80
Benzintankdæksel m. lås 31,30
Rørhale på udstødningsrør 7,65
Ialt 425,85
Indvendigt udstyr:
Kardanboks med hylder 30,00
Indvendigt bagspejl 13,50
Nappa-forpanel 125,00
Solskærm i passagerside 23,55
Automatiske rulleseler 198,50
to kontaktforlængere 3,20
Sisalmåtter foran 49,50
Sisalmåtte til bagagegulv 90,00
Sædeovertr. på forstole 120,00
Dørskåneplader 21,00
Indv. bekl. til loft og sider 260,00
Ialt 934,25

Ud- og indv. udstyr tils. 1360,10
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Når DOMI var så hurtige med at tilbyde ombygnings-
sæt med nedfældeligt bagsæde til varevognene, kan 
det måske skyldes at BMC i England tilbød udstyret 
så tidligt som i 1962. Annoncen til højre er fra bladet 
Autocar, juli 1962. 

Varevognene og stationcar-modellerne kom på marke-
det i 1960 (pick-up i 1961) og vedblev med at have 
de udvendige dørhængsler og skyderuderne, helt til de 
udgik i 1983.

-jmn.

Mini varevognene havde 
fast, ikke aftageligt 
kølergitter som en del af 
karrosseriet – hvilket ikke 
gjorde det nemmere at 
reparere på bilerne.

Manøvredygtig og sikker
I svingene mærkes der ikke nævne-
værdig forskel på stationvognens og 
den almindelige sedans opførsel, og 
selv om der er kommet mange nye 
bilkonstruktioner til siden introduk-
tionen af den første Mascot, virker 
den stadig ualmindelig manøvredyg-
gtig og sikker.

Den 2-personers stationvogn er en 
så ny idé, at der endnu kun eksiste-
rer et par yderst nødstøftigt tilkørte 
prøveeksemplarer. Jyllands Postens 
havde kun tilbagelagt lidt over 1000 
km, og ydeevnen var derfor ikke re-
præsentativ. 

Overraskende lydsvag
I kraftig blæst målte jeg 0-400 me-
ter tiden til et gennemsnit på 24 
sek. i med- og modvind, og den kan 
sikkert forbedres med mange tien-
dedele sekunder efter tilkørsel og ju-

Tekniske Data
Forhjulstræk. Tværstillet 4-cylindret 
rækkemotor foran. 848 ccm. Kom-
pressionsforhold 8,3:1. 34,5 DIN-hk 
eller 37,5 SAE-hk ved 5500 o/m. 
Fuldt uafhængig hjulophængning 
med baghjulene på langsliggende 
svingarme. Tromlebremser. Tand-
stangsstyretøj. Længde 329 cm. Kø-
reklar egenvægt 600 kg. Nyttelast 
325 kg.

stering. Til sammenligning er 0-400 
tiden 21,4 for Ford Escort 1100, 
21,4 for VW 1600 Automatic, 23,1 
for Morris Mascot 850 Sedan og 
25,5, for Fiat 500.

Tophastigheden for den almindelige 
Mascot opgives af fabrikken til 116 
km/t, hvor motoren arbejder uan-

strengt med moderate 4900 o/m, 
og stationvognen ligger måske lidt 
under. Men erfaringsmæssigt gør 
køreegenskaberne det under alle 
omstændigheder muligt at køre 
Mascot’erne med usædvanlig høje 
gennemsnitshastigheder i forhold til 
tophastigheden.

Med det lyddæmpende ekstraudstyr 
virkede den 2-personers stationvogn 
overraskende lydsvag med godt re-
duceret karrosseri-resonans.

Det utilkørte gearskifte arbejde-
de for tungt til at behage en pige, 
men dette er helt normalt for nye 
Mascot’er, og sædvanligvis bliver 
gearskiftet lettere i løbet af nogle få 
tusinde kilometer.

Hastigheden ved 1000 o/m er 6,6 
km/t i 1. gear, 11 i 2., 16,9 i 3. og 
23,8 i 4. med de standardmæssige 
Dunlop C 41 diagonaldæk.

Det var Tage Schmidts egen bil

Den 2-personers Mini-stationcar med jolle på 
taget var Tages egen, anskaffet kort tid after 
prøvekørslen. Han havde fundet, at den var 
en perfekte nr. to bil til at dække hans behov, 
der omfattede transport af lette små sejljol-
ler til prøvesejladser for Jyllands-Posten. 

Ja, han ikke blot prøvekørte biler, men prø-
vesejlede både sejljoller og kølbåde, senere 
også for Berlingske Tidende. Jolle-rapporter-
ne blev i øvrigt til bogen Familie-sejljoller og 
sejlads.

Efterskrift:
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Cirka 600 km nord for Stockholm 
ligger et værksted med speciale i 
at restaurere de tidlige dampdrevne 
biler og blot en times kørsel derfra 
findes endnu et værksted, hvor der 
er en af de sene Stanley’er på bed-
ding. Så når der inviteres til prøve-
kørsel og kalas er det bare om at få 
lettet anker og fruen ville med.

Værterne var Gunnar og Annete Mo-
dig som sørgede for indkvartering 
og fuld forplejning. Tomas og Anet-
te Pålsson havde kørt hele vejen fra 
Skåne. Gunnar driver værkstedet 
”Domsjö Ångbilstekniska” hvor han 
får hjælp af Sven Åkesson. De har 
tidligere restaureret en Locomobile 
for et svensk museum og en Mobi-
le for Tomas. Nu var de klar med en 
tidlig Stanley, som også ejes af To-
mas. I værkstedet er to dampkøre-
tøjer yderligere, en Locomobile style 
no. 01 og en mere sjælden 4 per-
soners Locomobile style no. 5 som 
begge ejes af Gunnar.

Men denne gang var det altså To-
mas’ 1903 Stanley som var blevet 
teknisk klar. Den skulle prøvekøres 
inden den skulle tilbage til Tomas i 
Skåne. Der mangler stadig træarbej-
de og sadelmagerarbejde på forre-
ste og bageste sæde, maling, finish, 
lygter og andre fittings. Bilen var to-
talt adskilt da Gunnar og Sven be-

gyndte restaureringen. Adskillelsen 
var ikke dokumenteret, så her var 
ingen hjælp at hente. På denne type 
biler findes der kun begrænset do-
kumentation, som de gamle katalo-
ger og foto af andre Stanley’s fra år-
gangen. Så modifikationer bliver ofte 
blot kopieret. Jeg har aldrig set et 
diagram over damp/vand/brændstof 

Stanley-brødrene sælger firmaet til Brisbane & Walker i 1899, hvorefter 
det kommer til at hedde Locomobile. Brødrene fraskriver sig retten til at 
producere biler nogle år. Men de producerer Stanley køretøjer igen allere-
de fra 1902. Sent i 1903 køber brødrene firmaet tilbage og det kommer 
igen til at hedde Stanley. I 1903 fremstilles ikke mindre end 300 køretø-
jer.

I 1902 blev dampmaskinen flyttet fra positionen under sædet, til lige 
foran bagakslen hvor den trak direkte på differentialet. Den forbedring 
var både mere robust, krævede mindre vedligehold og sænkede tyngde-
punktet for køretøjet. En vigtig forbedring som med det samme kunne 
omsættes til gode salgstal. Det var i 1903 at Stanley’s konstruktioner 
dukkede op til rekordforsøgende på Almond Beach. Her satte Stanley 
en hastighedsrekord i 1906 på mere end 200 km/timen for en “flying 
mile”, en rekord som holdt helt til 1910.

Domsjö Ångbilstekniska
Tekst og foto: Per Nielsen
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til denne årgang. Så det har naturlig-
vis været en udfordring at få place-
ret armaturerne, at få valgt de rigtige 
rørdimensioner og at udføre rørtræk-
ning tidsmæssigt korrekt.

Mangel på dokumentation gjorde 
genopbygningen svær. Men Gunnar 
og Sven har løst layout-opgaven flot. 
De gamle komponenter er renove-
ret og brugt hvor det kunne lade sig 
gøre og ellers er der brugt nye, men 
tidstypiske dele; en ærlig restaure-
ring uden patinering. Der er monte-
ret en helt ny kedel. Det gør godken-
delsen hos myndighederne lettere...  
men det er altså ikke let. Aftalerne 
med myndighederne bør være på 
plads inden indkøbet og den nødven-
dige dokumentation skal specifice-
res til leverandøren før kedlen frem-
stilles. Gunnar har styr på det.

Brænderen er også helt ny og vir-
ker formidabelt. Det er en lukket 
brænder af ét-brændstof-typen hvor 

En Locomobile style no. 5 er det næste 
projekt i Domsjö Ångtekniska. 

Smøreapparatet i 1903 Stanley. For hvert stempelslag føres palen en tand frem. Dette 
spænder fjederen som udløses efter en omgang på pal-hjulet og nogle dråber olie pumpes 
ind i dampen til maskinen. 

Den røde Cadillac var også brandbil engang...

Fine blå flammer fra pilotbrænderen ses gennem kighullet. 
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fordamperen er kort. Der er mulig-
vis lidt nørdet information, men dis-
kussionerne om af få dampbiler til 
at køre fornuftigt drejer sig ofte om 
dette. Når der for alvor åbnes for 
dampen til maskinen kan det være 
svært at få brænder/kedel til at le-
vere nok damp. Men med denne 
brænder kan man næsten ikke se 
på damptrykket ændre sig når der 
køres med ventilen helt åben. Bilen 
havde også højere topfart end jeg 
turde køre på de svenske grusveje.  
Meget meget imponerende, Gunnar.

Så gamle køretøjer har selvfølge-
lig også sine unoder. Nogle vil må-
ske tro at styrestangen var en ud-
fordring, men nej, bilen var nem at 
styre. Til gengæld havde den en al-

mindelig Stanley-unode: Hvis man 
holder stille et øjeblik med frem/bak 
pedalen i frem-stilling og beslutter 
at bakke, så låser pedalen. Det er 
fristende at trampe hårdere på pe-
dalen, men det hjælper ikke. For at 
rede den ud, skal trykket tages af 
gliderventilkassen.

Først lukkes for tilførsel af damp, 
herefter åbnes bypass-ventilen til 
gliderkassen. Bypass ventilen er 
ellers kun er åben når der startes 
og maskinen er kold. Når trykket er 
taget af, løsnes pedalen som brin-
ges i bak-stilling. Bypass lukkes og 
der åbnes forsigtigt til dampen. Nu 
bakker den. Skift hurtigt til frem, så 
den ikke låser igen. Denne procedu-
re er lidt nervepirrende på en smal 

grusvej med dybe grøfter på begge 
sider, specielt hvis bremsen er svag.
Erindringen om hvordan jeg bakkede 
Tomas Mobile i grøften for et par år 
siden sætter pulsen op. Den eneste 
bremse sidder på differentialet er 
heldigvis god. Denne gang lykkedes 
det. Pyh-ha!

Efter prøveturene blev kedlen blæst 
af og bilen parkeret i Tomas’ trailer. 
Nu er den klar til at blive gjort fær-
dig.

Om aftenen var alle samlet til kalas. 
Gunnar og Annette grillede, snakken 
gik og aftenen sluttede i det sto-
re udendørs trækar med 35 grader 
varmt østersø-vand.

Næste dag besøgte vi så Lasse Sta-

Maskinen uden kobberkappen monteret.  Tomas ved rorpinden og Anette som passager. 

Gunnar og Thomas på første prøvekørsel. 

All hands on deck! 
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    Nå flickor, tycker ni om turen i det fine 
gamla fordon? .....“Nææ“ svarede de. 

tin som restaurerer en Stanley 740 
fra starten af tyverne. Siden jeg så 
projektet i 2014 er der sket meget. 
Karossen har været afmonteret, 
chassiset er restaureret, karossen 
er lakeret og montering påbegyndt. 
Alt er udført i højeste standard. Las-
se havde mange spørgsmål og der 
var god tid. Vi fik også kigget på den 
specielle Cruban brænder som hører 
til bilen. Lasse restaurerer også an-
dres biler og der er flere i garagen. 
Hans passion er biler fra tyverne og 
Buick især.

Om eftermiddagen besøgte vi Man-
nes Minde hvor Lasse og hans frue 
arbejder. Senere fik vi en tur i den 
smukke natur i hans flotte 1929 
Buick sedan. Inden middagen blev 

der også tid til en tur rundt i haven 
med hans enorme 1931, tror jeg, V8 
Cadillac med Norberg karosse, no-
get af det fineste i Sverige. Det er 
vist kun Bugatti Royale som er stør-
re... :-)

Til slut middag i den lange nordlige 
solnedgang og udsigt til fjeldet. Næ-
ste morgen gik turen hjem.

I en Cruban-brænder står der “EMPIRE” i 
flammer når piloten er tændt. Synd man 
ikke kan se det. 

I VeteranTidende nr. 492 fra juni 
2017 kan man læse meget mere 
om hvordan en dampbil grund-
læggende fungerer. Her er nemlig 
en artikel om hvordan Per starter 
og kører med sin Stanley 70 fra 
1910.

-red.

Lasse Statins 740 Stanley under total 
restaurering.

Lasse i Buick, Bina, Anette og Gunnar 
på bagsædet

Blowdown 

Prøvekørsel bestået med glans
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Som sædvanlig er vi noget rundt 
omkring i både tid og sted, med de 
gamle arkivbilleder. 

Den meget kønne bil herover er der 
nok ikke så svær at tidsfæste, med 
det stilsikre design. Men den er nok 
lidt ældre end de fleste vil tro. Svæ-
rere bliver det nok at skyde sig ind 
på bilmærket! Hvad gemmer der sig 
bag de stramme linier? Redaktionen 
indrømmer, at vi godt kender navnet, 

men vi håber at der sidder en læser 
med særlig viden, der måske kan 
fortælle lidt mere – så vi alle kan bli-
ve klogere, når svaret afsløres i næ-
ste nummer af bladet!

Nedenfor har vi et såkaldt stereo-
billede, optaget af ingen ringere 
end Kgl. Hoffotograf Peter Elfelt. På 
trods af at trafiktætheden nok er 
steget mere end 25 gange siden bil-
ledet blev taget, var trafikulykker en 

Fra arkivet
Svar til: vt@veteranbilklub.dk
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del af hverdagen. Vi vil naturligvis 
gerne høre mere om hvad det er for 
biler, der er involveret her.

Stereobilleder er, som man kan se, 
ingen ny opfindelse. Faktisk er de 
næsten lige så gamle som fotografi-
et selv – opfundet omkring 1850. 

Kort fortalt går det ud på, at foto-
grafen tager to billeder, lidt forskudt 
fra hinanden, svarende til afstan-
den mellem vores to øjne. Det er 
forskellen i vinklen til dét vi ser, den 
såkaldte parallakse, der gør os i 
stand til at vurdere afstand. Det “ef-
terligner” man med de to billeder, 
og når man så kigger på dem i en 
stereo-betragter, eller et såkaldt ste-
reoskop, opstår der en tredimenti-
ondel virkning. Der kommer dybde i 
billedet. Det virker!

I første halvdel af 1900-årene var 
stereobilleder ekstremt udbredt, 
og et stereoskop var fast inventar i 
mange danske hjem. Især før 1930 
var der ikke mange fotos i aviserne, 
og kvaliteten var dårlig. Hos bog-
handlere og ligenende kunne man 
købe både “pressebilleder” med ny-
hedsmæssig interesse og turistbille-
der fra byer og smukke landskaber – 
og udvalget var stort!

Den formentlig flittigste producent 
af stereobilleder var Peter L. Peter-
sen (1866-1931) – som i 1901 tog 
navneforandring til Peter Elfelt, og 
på samme tidspunkt blev udnævnt 
til Kongelig Hoffotograf. Han udgav 
over 8000 stereobilleder.

Stereobilleder kunne godt laves med 
et almindeligt kamera på et stativ 
med en skinne til at forskyde kame-
raet med. Men jo kun til statiske 
motiver, når billederne ikke blev ta-
get samtidig. Stereokameraer var 
almindelige langt op i 1950’erne og 
60’erne, i alvardens varianter og for-
mater. Afstanden mellem de to ob-
jektiver svarer til vores øjne og de to 
billeder tages med et dobbeltklik!

Jeg har arvet min farfars gamle stereoskop. 
Her med et stereobillede af Sommerspiret 
på Møns Klint. Sommerspiret skred i havet i 
1988, men takket være farfar kan jeg altså 
se det i 3D...

Vi iler videre til svarene fra sidst, og 
takker for alle henvendelserne. De 
fleste var enige om, at vi er i lufthav-
nen i Rønne. Bygningen er den før-
ste egentlige terminalbygning, der 
blev taget i brug i 1961, men bilerne 
er ældre.

Der var enighed om at den lyse bil, 
med det lave nummer K764 er en 
Ford Taunus, nogle mente 12M, men  
Anders Clausager var skarp som al-
tid, og identificerede bilen som en 
15M på grund af det store emblem 
på forskærmen. Det er modellen der 
er produceret 1955-58, med topven-
tilet motor på 1500ccm, hvor 12M 
havde en sideventilet motor.

Der var også enighed om at den sto-
re lillebil var en meget speciel vogn. 

Svar på billederne  
i VT 520
Rønne lufthavn

Et af vore gode bornholmske med-
lemmer ringede og fortale, at han fra 
sin barndom tydeligt kunne huske at 
der kørte et par store Chevroletter 
rundt på øen, ejet af hver sin vogn-
mand. Bilerne var meget lange og 
havde klapsæder bagi. Men det er 
så ikke én af dem vi ser på billedet! 
To andre var inde på Pontiac, men 
igen var Hr. Clausager på pletten 
med fakta. Fakta er altid interessan-
te, fordi de rejser nye spørgsmål!

Bilen er en Plymouth Savoy – og dét 
kan man faktisk se, for der står jo 
Savoy på forskærmen. Årgangen er 
formentlig 1954, hvor Plymouth-mo-
dellerne Plaza, Savoy og Belvedere 
kørte med 6-cylindrede motorer på 
3,6 liter. Fra 1955 tilbød man også 
en V8’er.  

Akselafstanden er betragteligt for-
længet! Clausager skriver at denne 
forlængede udgave formentlig ikke 
blev lavet i USA, men på Chryslers 
fabrik i Antwerpen i Belgien, som det 
eneste sted. Spørgsmålet er, om der 
kan have været noget dansk karros-
seriarbejde blandet ind her – Ply-
mouth blev dengang importeret af 
DOMI. Den kunne måske tænkes at 
man har samlet denne version i Glo-
strup. Her hører redaktionen meget 
gerne fra DOMI-kyndige, og lover at 
sagen øjeblikkeligt vil blive taget op, 
hvis der kommer nyt!

Tilbage til vor ven fra Bornholm. For 
det har noget på sig, når han taler 
om sine barndomsminder med de 
store Chevroletter. Billedet har vi 
nemlig kun vist i udsnit – og panore-
rer vi mod højre kommer nedenstå-
ende til syne:

Kilde vedr. Peter Elfelt:
https://historyofworldphotography.
weebly.com/peter-elfelt.html
På denne webside kan man se mange af 
Elfelts stereobilleder og læse historierne 
om dem.

Flyvemaskinen hedder Sigurd Viking 
og er en Convair 440, som SAS fik i 
1958. Men så holder der altså også 
en Chevrolet, tilsyneldende en Two-
Ten eller måske snarere en BelAir 
(nu vi er i det!), årgang 1955. Også 
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Automobiles A. Clément

Først: De som foreslog de franske 
Clément-Bayard har ret, fremfor de 
som foreslog Clément-Talbot, som 
var en engelsk forgrening af fore-
tagendet. Årstallet er formentlig et 
sted mellem 1903 og 1906, men 
ikke senere. Jeg tror det er 1904.
Billederne er fra Cléments fabrikker i 
Mézières og Levallois.

Vi er ikke færdige med stereobille-
derne. Sidste år var jeg så heldig 
at købe et meget fint gammelt ste-
reoskop, af en særlig type monte-
ret med lysbilleder der er fastgjort i 
en slags persienne indeni. Se foto. 
Man kigger i de to okularer, lyset 
kommer ind fra bagsiden gennem en 
matglas-plade og billederne skiftes 

-jmn.

den er ombygget, tilsyneladende ef-
ter Københavnske Taxa-specifikatio-
ner, med forlænget passagerkabine 
og forhøjet tag.

Her vil jeg godt vove det ene øje og 
forsigtigt gætte lidt: Bagruden synes 
jeg nemlig ligner noget fra en Mer-
cedes 180 pontonmodel. Og jeg ved 
tilfældigvis at man på Taarnby Kar-
rosserifabrik ombyggede en del Mer-
cedes 180 til ambulancer (og måske 
også hyrevogne), og fik et antal af 
disse bagruder tilovers. Om Chevro-
letten er ombygget på Taarnby skal 
jeg ikke kunne sige, men det ser i 
hvert fald ud til at den har Merce-
des-bagrude.

ved at dreje på de store håndtag på 
kassens sider. Ialt er der 50 stereo-
billeder, altså 100 billeder ialt, selv-
følgelig på glasplader. Det fine ap-
parat er fremstillet i Paris, og der er 
ingen grund til at tro at det ikke er 
født med netop de billeder, der sid-
der i.

Stereoskopet er i sig selv en sjov 
ting; et fint stykke fotografi-historie. 
Men det er også et sjældent styk-
ke automobilia! Billederne er nem-
lig en samlet serie, der præsenterer 
Adolphe Cléments moderne bilfabrik-
ker i Mézières og Levallois. Det er 
meget sandsynligt at stereoskopet 
har befundet sig i Danmark siden 
det var nyt – med sikkerhed har det 
været her de sidste 80 år. Måske 
har en dansk importør af bilerne 
haft det som reklame, eller det kan 
have været brugt på en udstilling.

Billederne giver et enestående ind-
blik i en på daværende tidspunkt 
meget stor bilfabrik. Ifølge Wikipedia 
blev der produceret 1800 biler om 
året i 1904, stigende til 3000 biler 
om året i 1907, hvor der var op mod 
4000 ansatte. Stort set alle proces-
ser i produktionen er vist, men også 
fabrikkens forskellige afdelinger som 
støberi, smedjer, saddelmageri osv. 
Selv de ansattes vaskekummer er 
dokumenteret.

Jeg håber meget snart at få tid til 

at tage billederne ud og lave nogle 
gode scanninger af dem. De fleste 
er ganske skarpe, og vil være et fint 
grundlag for en artikel her i VT, sam-
men med den meget komplicerede 
historie om Clément-Bayard. Her vi-
ser jeg lige et par prøver, lavet i hast 
ved blot at stikke et digitalkamera 
ind gennem det ene okular.

Clément-historien bliver i således 
lige snydt for i denne omgang – jeg 
skal nok vende tilbage. Firmaet gik 
konkurs efter første verdenskrig og 
i 1922 overtaget af Citroën. Fabrik-
ken i Levallois kom fra 1923 til at 
producere de små Citroën 5HP og 
senere, fra 1948-88, 2CV. Idag er 
det hele revet ned.
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Invitationer

Kun bil- og MC-relaterede ting!

Søndag den 10. november 2019
fra kl. 10 til 14.

FRI ENTRE

Efter tidligere succes gentager vi nu 
Indendørs Marked i klubbens lokaler i 
Nærum.

P-pladsen er åben for gamle biler - til den 
sidste tur i køresæsonen.

Bordleje 140x70 cm. 100 kr.
konto: Reg.nr. 5326 - 0245257
Telefon DVK: 4556 5612 

Tilmelding og betaling til DVKs kontor.
(Se bordplan på klubbens hjemmeside 
under kalender).

Info: Hr. Mortensen, tlf. 4063 1465

   
  

DVK - Old -Timer Saloon 
Herborg 

 
Hermed invitation til Julefrokost d. 22.11.2019 

 
Herborg Oldtimer Saloon inviterer til Julefrokost d. 22.11.2019. 

 
Bemærk den ændrede dato, og også den ændrede adresse for arrangementet. 

 
Dato:   Fredag d. 22.11.19. kl.18.00    
Adresse:  Herborg Søcamping, Finderupvej 13, Herborg, 6920 Videbæk. 
Pris:   Kr. 185,- inkl. mad og drikkevarer. 
Tilmelding:  Max 50 pladser, så ”først til mølle” princippet er gældende. 

 
Senest tilmelding den 01.11.2019 til: 

 Claus Bjerregaard mobil 4053 0870 eller   e-mail: clausbjerregaard8@gmail.com 
 

Med venlig hilsen 
 

Claus Bjerregaard 
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Invitationer

Vi får igen mad fra ”Det røde kabinet”

Julefrokost i Løve 
 
Vi holder julefrokost i klubhuset i Løve  
Torsdag den 28. november 2019, kl. 18:00 
 
Maden vil bestå af : 
Marineret sild med løg og kapers 
Hjemmelavede karrysild med løg 
Æg med rejer 
Fiskefilet med remoulade og citron 
Røget ål med røræg 
Lun leverpostej med rødbede og bacon 
Lun flæskesteg med rødkål og agurkesalat 
Ris álamande med kirsebærsauce 
 
I prisen medfølger et par snaps samt 1 øl eller 
vand til hver. 
Der vil være kaffe/ the, småkager efter maden. 
 
Kom og deltag, og vær med i vores lotteri, hvor der vil være præmier, som 
der plejer.  
 
Princippet er først til mølle, og tilmelding SKAL ske til Uno, telefon: 40 30 
89 90 eller helst på mail: uno@ka-net.dk Herefter får du oplyst 
kontonummer, og husk, at du først er tilmeldt når betalingen er registreret. 
 
Max. deltagerantal: 42. Sidste frist for tilmelding er 10.11.2019 
Pris pr. næse 150 kr. 

 

 

 

 

VEL MØDT: FESTUDVALGET 
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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

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

LINDEMANN
BLYERSTATNING
Blyerstatningsadditiv.  
Rækker til 400 liter  
benzin.

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

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

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

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

Veterandele.dk

Veterandele-Annonce_87x125mm.indd   1 10/07/2019   08.52
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Annoncekupon til Køb & salg i VeteranTidende
Rubrikannoncer vedrørende veterankøretøjer optages gratis. 
DVK hæfter ikke for de annoncerede effekters ægthed og stand.

Salg       Køb        Tekst:

Biler

Dele til biler

MC

Dele til MC

Automobilia mv.

Diverse

Medl.nr. og navn:

Adresse:

Tlf. og email:

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

Husk! Sidste frist den 10. i måneden!

TRÆKAROSSERIER
Renovering af bestående eller opbygning af nyt

Kaleschebøjler og andre karosseridele i træ 
fremstilles på bestilling

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

www.veteran-ford-t.dk

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

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

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

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

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

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

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

Venligst henvendelse: 
GS EJENDOMME
Tlf.: 4037 0156 
eller e-mail: jw@gsejendomme.dk

Tegn veteranforsikring gennem  
ETU forsikring A/S

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

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

HØJ SERVICE – FLEKSIBILITET – HANDLEKRAFT

Bilforsikring
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Køb & salg

Sort Rover P4 75 fra 1953. Impor-
teret til Danmark af Nordisk Film. Sy-
net 2017, originale Sorte nr. plader. 
Køreklar, defekt generator, fin rød læ-
derstue. Original sort lakering med 
patina, trænger til en kærlig hånd, 
perfekt vinterprojekt. Pris kr. 59.500.

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

Opel reservedele nye fra gl. forhand-
lerlager 1950-1990. Virkelig mange 
dele - for meget at remse op, men 
ring eller kom forbi. Der er virkelig no-
get at tjene ved marked salg. Sælges 
p.g.a. sygdom. 

H.P. Nielsen, tlf. 40148037

Migatronic CO2 svejser, type 223 
(20-200). Fabriksny (aldrig brugt) - ny-
pris kr. 9.195 plus moms, sælges for 
kr. 7.900.

H. P. Nielsen, tlf. 40148037

Jensen Interseptor 3  RHD - 1972. 
Motor 7,2 V8, total renoveret med 
alt. Ny karburator og tændings an-
læg – gearkasse renoveret. Karros-
seri totalrenoveret – nylakeret. Nyt 
originalt bremsesystem, hjulophæng 
og bøsninger. Nyt rustfri udstødnings-
system. Kabine renoveret, bundmåt-
te og bagagerum. Kørt 150 km efter 
restaurering.

Kenneth Nielsen, tlf. 24274808

Ford A Tudor Sedan – årgang 1928. 
Registreret 10. april 1928 – historisk 
nummerplade. Restaureret fra 2000 
til 2002, motor renoveret, Nyt ind-
træk fra USA. Dæk, slanger, kobling 
og mange andre nye dele. 

Kørt 2.600 km fra år 2002. Pris kr. 
105.000.

Find Christiansen, tlf. 20582514
e-mail: findoglily@gmail.com

Lincoln Coupe V12 årgang 1946. I 
virkelig pæn og velkørende stand. Bi-
len blev solgt fra ny til Sverige, hvor 
den kom til i 1947. Bilen har i man-
ge år været i Danmark og er blevet 
passet og plejet af en entusiastisk 
maskinmester. Originalt, velholdt læ-
derindtræk. Meget kraftig motor og 
3 fremadgående gear samt overdri-
ve. Starter med det samme. Mange 
papirer medfølger, inklusive original 
brochure fra 1946. Flere billeder kan 
sendes på e-mail. Pris: 168.000 kr. 

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

Biler 
sælges

Dele til biler
sælges

 
Diverse

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

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

Dansk Veteranbil Klub

42123
Afsender:
Postbox 7777
7000 Fredericia

Sorteret Magasinpost
ID nr. 42123

Al henvendelse:
Dansk Veteranbil Klub
Tlf. 45 56 56 10
Mail: kontor@veteranbilklub.dk

Bagklappen
Dodge Coronet Super Bee fra 1970

Det var nogle virkeligt flotte modelnavne og ikke mindst farver, som Chrysler fik over 
samlebåndet, sidst i tresserne og først i halvfjerdserne. Navne som Plymouth Road 
Runner Superbird, Dodge Daytona Charger og ikke mindst min Dodge Coronet Su-
per Bee er blot eksempler på navne på rå muskelbiler fra Chrysler koncernen. Ofte 
blev bilerne kørt fra samlebåndet og direkte ud på banerne og kørte både nascar og 
drag-race i deres helt unge dage.

Min egen Super Bee kommer fra Kansas City, hvor den i 1970 blev handlet som 
brugsbil og efter 5 år foræret til sønnen i familien, som straks brugte den til motor-
sport, bla. nascar. Bilen kørte i en årrække i familien, for derefter at blive handlet til 
en kammerat, som bla. brugte bilen til dragrace.

Den uheldige dato 11. september indtraf i USA og krisen dukkede op alle vegne. Su-
per Been havde netop gennemgået en totalrenovering, men da den ene part i fami-
lien blev arbejdsløs og den andens indtægt ikke slog til, måtte Super Been sælges. 
Bilen blev sat til salg på eBay og en herlig sommermorgen kl. 2 vinder jeg handlen 
og blev efter 25 år som Dodge indehaver, endelig ejer af en ægte original Dodge 
Coronet Super Bee fra 1970. Et klenodie, kun lavet i ca. 9300 eksemplarer, hvoraf 
lang de fleste eksemplarer er gået til, på racerbaner og skrotpladser.

Bilen er ikke det man kalder matching numbers. Hverken motor eller gearkasse er 
det originale fra start, men motoren er stadig en 383 cui fra 1970 og gearkassen er 
stadig en 727, men fra 1974. På dansk er det en V8 motor, på 6,3 l der yder 335 
hk. Gearkassen er en 3 trins automatkasse og bagtøjet er et 8 ¾, uden spær med 
en 276 gearing.

Bilen har nu været igennem en løbende totalrenovering og bliver brugt. Har kørt ca. 
100.000 km. med den siden jeg købte den i 2003 og den har da også både været i 
Stockholm, Prag, langs Moselfloden, mm. Bilen bliver brugt til hyggeture, campingtu-
re, træf og den er en ren fornøjelse at køre i.

John Almy


