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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 – Låsby
Skandiavej 11, 8670 Låsby.
Anita og Per Madsen, tlf: 2888 6819
ahm@gefiberpost.dk

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

Dorte Stadil

Leif Munck

Cira Aalund

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

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

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

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

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

Jydsk Køreselskab
Ivan Kristiansen
Dag   9412 0711
Aften 9411 9179

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

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

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

Mærkeregistre:

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

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

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

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

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

Opel
Frederik Ravn-Larsen, tlf: 2072 5437

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

Renault
Kristen Korsgaard, tlf: 8648 6968

Studebaker
Dansk Veteranbilklub
4556 5610
kontor@veteranbilklub.dk

Triangel 
Uffe Mortensen, 4920 2301
autotriangel@gmail.com

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

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

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

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

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

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

Ford V8
Kim Høier
shoebox@hotmail.dk

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

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

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

Chevrolet 1911 til 1941 
Jens Rasmussen, tlf. 2484 0013  
chevrolet1930@gmail.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Skoda og Tatra 
Svend Carstensen 
Tlf: 4032 8120

Toyota 
Henning Holm 
Tlf: 4056 8011

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

Bestyrelsen

Mødesteder og 
mødestedsansvarlige

Historiske nummerplader 
MhS

Klubber i 
Dansk Veteranbil Klub

Vejledere

Data Protection Officer

Revision

FIVA

Bibliotek

Køreselskaber/Sektioner

Klubregistre
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Fra redaktionen

Fra kontoret

Først vil jeg gerne sige en stor tak for den store opbak-
ning jeg til dato har fået som redaktør af VT – og ikke 
mindst den pris, der kan læses om i dette blad. Det var 
en overraskelse, men noget jeg er meget glad for, spe-
cielt fordi Riisager i årtier har været den helt store in-
spirationskilde, både med Citroënbladet (som jeg stadig 
laver), diverse andet skriveri og ikke mindst VT. Præcis 
derfor betyder det rigtig meget for mig.

Denne gang har vi den lovede artikel i anledning af Ci-
troëns 100 år, ligesom vi fortsætter med at have fokus 
på Mini’en. Men vi har også meget andet på vej til det 
nye år – af vidt forskellig karakter, men selvfølgelig med 
fællesnævneren motorhistorie!

God jul – nytårsønskerne følger i nr. 523!

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

Sekretariatet holder lukket  
fra den 20. december 2019  

til den 6. januar 2020.

Alle ønskes en 
glædelig jul og et godt nytår!
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Januar
Lørdag 25. Stumpemarked i Vissenbjerghallerne.  
Kl. 09-16:00. Idrætsvej 3,, 5492 Vissenbjerg.
Info: Helge Madsen - email: mail@bredgade26.dk.

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

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

Marts
Lørdag 14. DVK Generalforsamling i Holbæk. Nærmere 
info følger. 

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

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

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

April
Lørdag 18. Aars Stumpemarked.
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.

Aktivitetskalender

Møder, løb og arrangementer

Tilmelding senest 27. april: Tlf. 40306670 
eller e-mail: jonordlund@mail.dk 

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

 
Oktober 2019

Medlemsindberetning til Motorhistorisk Samråd:
4971

Udsendelse af VeteranTidende:
Bornholm 29
Sjælland 1000-2000 1209
Sjælland 3000 613
Sjælland 4000 955
Fyn 5000 600
Jylland 6000 523
Jylland 7000 455
Jylland 8000 479
Jylland 9000 174
Udland 37
 5074

Tal...

Blade til udveksling med andre klubber/udenlandske tidsskrifter 
er indeholdt i de 5074.

Rettelse
I sidste VT viste vi nedenstående medlemsstatistik. 
Desværre var der fejl i nogle af tallene – så her kommer 
de rigtige!
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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. 

December d. 5. Julemiddag med 
hygge og andespil.

Januar d. 2. Nytårskur med middag.

Vi skåler og ønsker et godt nyt vete-
ranbilår i champagne og kranseka-
ge.

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

Marts d. 5. Klubmøde.

April d. 2. Klubmøde.

Kim Polte, tlf. 26134229

kimpolte@hotmail.com

Café- og teknikaftener er foreløbig 
stoppet.

Nordsjælland 
Mårum

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

December d. 4. Værkstedsaften.

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

December d. 18. Værkstedsaften ju-
leafslutning.

Januar d. 8. Klubmøde.

Februar d. 12. Klubmøde.

Marts d. 11. Klubmøde.

April d. 8. Klubmøde.

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

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

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

December d. 17. Klubmøde. Se 
invitation i dette blad.

Januar d. 21. Klubmøde.

Februar d. 18. Klubmøde.

Marts d. 17. Klubmøde.

April d. 21. 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. 

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. 

Januar d. 14. Klubmøde.

Januar d. 21. Klubmøde.

Januar d. 28. Klubmøde.

Februar d. 4. Klubmøde.

Februar d. 11. Klubmøde.

Februar d. 18. Klubmøde.

Februar d. 25. Klubmøde.

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

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

Nordvestsjælland 
Holbæk

Østsjælland 
Klippinge

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

Da vores normale mødeaften, i de-
cember falder på selve juleaften, er 
der intet møde! Så alle ønskes en 
rigtig glædelig jul, med et forhåbent-
lig festligt og godt nytår, hvor vi star-
ter det nye år 28. januar 2020.

Februar d. 25. Klubmøde.

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.

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.

April d. 7. Cafe- og Biblioteks aften.

April d. 28. Klubmøde.

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

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.

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 

Sydsjælland 
Næstved

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 
pris kr. 100,00 pr. person. Tilmel-
ding og betaling til Anlis Nissen, tlf. 
22415706 eller e-mail:  
moganissen@youmail.dk senest 
9/12.

Januar d. 15. Klubmøde.

Februar d. 19. Klubmøde.

Marts d. 18. Klubmøde.

April 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

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

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

Januar d. 8. Klubmøde. Jan Henrik 
Tiede kommer og fortæller om tiden 
som FN soldat i brændpunktet på 
Cypern, i 1972 til 1973.

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

Marts d. 4. Klubmøde.

April d. 1. Klubmøde. 

Per Christiansen, 40591204
Enghavevej10@yahoo.dk

Bo Frederiksen, tlf. 55990235

Marts d. 24. Klubmøde.

April d. 28. Klubmøde.

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

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

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

December – intet klubmøde.

Januar d. 30. Klubmøde.

Februar d. 27. Klubmøde.

Marts d. 26. Klubmøde.

April d. 30. 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.

December d. 27. Klubmøde. 

Januar d. 31. Klubmøde.

Februar d. 28. Klubmøde.

Marts d. 27. Klubmøde.

April d. 24. 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.

December d. 6. Julefrokost - se invi-
tation i VT 521.

Januar d. 16. Klubmøde.

Februar d. 20. Klubmøde.

Marts d. 19. Klubmøde.

April d. 16. Klubmøde.

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

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

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

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

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

Januar d. 9. Klubmøde.

Februar d. 13. Klubmøde.

Marts d. 12. Klubmøde.

April d. 9. Klubmøde.

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

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

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

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.

December d. 10. Kl. 18.00. Julefro-
kost på Møllen. Nu er det vist blevet 
en tradition, så også i år holder vi 
julefrokost på Møllen. Se invitation 
i VT 521. Husk: Tilmelding senest 
den 1. december 2019.

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

Februar d. 11. Klubmøde på Møllen.

til værdi af ca. 20-30 kr. til pakke-
leg. Bindende tilmelding til Frits se-
nest 5. december 2019.

Januar d. 9. Nytårskur kl. 19:00. 
Traditionen tro afholder vi nytårskur 
til årets første klubmøde med bobler 
og kransekage, og ønsker hinanden 
et rigtig godt kørende nytår.
Kuvertpris 25,- kr. pr. person.

Februar d. 13. Klubmøde.

Marts d. 12. Klubmøde.

April d. 9. Klubmøde.

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

Sydvestjylland
Vesterhede

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.

December d. 2. Klubmøde.

Januar d. 6. Klubmøde.

Februar d. 3. Klubmøde.

Marts d. 2. Klubmøde.

April d. 6. Klubmøde.

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

Villy Vejnøe, tlf. 29910179
villy@vejnoe.dk

Peer Bak, tlf. 97122914
peba@kabelmail.dk

Østjylland
DVK Låsby

3. onsdag i måneden - klubmøde kl. 
19.30.
Skandiavej 11, 8670 Låsby.

Mødestedet Ristrup får nye møde-
stedslederne og lokaliteter. Pr. janu-
ar flytter mødestedet til Låsby, hvor 
Anita og Per Madsen tager over, og 
bliver mødestedsansvarlige. Stor tak 
til jer, for at foreslå aflastningen af 
Morten Kræmmer, som har lagt et 
stor arbejde i mødestedet de sidste 
mange år, og tak for det Morten. Vi 
har været meget glade for at have 
til huse på Ristrup Hovedgård, i fa-
miliens Kjærs hjem gennem rigtig 
mange år. Men der er altid en sidste 
gang for alting, så nu prøver vi noget 
nyt, og flytter til Ole Kristoffersens 
lokaler i Låsby. 

Nordjylland
Sindal

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

December d. 10. Julefrokost i klublo-
kalerne. Meny fra Tannishus og til-
melding kommer på mail som van-
ligt.

Januar d. 14. Klubmøde.

Februar d. 11. Klubmøde.

Marts d. 10. Klubmøde.

April d. 14. Klubmøde.

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

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

Marts d. 10. Klubmøde.

April d. 14. Klubmøde.

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

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

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

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

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.

Vi ses derude og glædelig jul til jer 
alle.

Januar d. 27. Jeg håber i er kommet 
godt ind i det nye år og har nogle 
gode billeder eller film at tage med. 
Jeg selv har mange billeder fra min 
tur til Frankrig.

Februar d. 24. Klubmøde.

Marts d. 30. Klubmøde.

April d. 27. Klubmøde.

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

-ds.
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Det bliver mere og mere almindeligt at man møder tidstypisk påklædt

Kurt Rasmussen Ribersvej 162 7200 Grindsted 4076 4860 Ford Prefect E 93A 1946
Chris Kjeldgaard Strandkrogen 14 7451 Sunds 2647 5432  
Preben Madsen Lundbyvej 28A 4720 Præstø 4038 2612 Mitsubishi Sapporp 2,4  1988
Jeppe Godske Olsen Lundshøjvej 18G 8270 Højbjerg   
Martin Olsen Pilekrogen 4 4470 Svebølle 2441 4374  
Claës Riistoft Nygaard Bådsmandsstræde 15, 1.th 1407 København K 2851 6221 Mercedes-Benz 190D 1985
Sven Kristiansen Hans Andersensvej 1 3550 Slangerup 2121 5690 Opel Ascona A 1975
Stefan Petersen Fløjbjergvej 70 6580 Vamdrup 3136 4237  
Kim Svendsen Gl. Hedevej 13 8882 Forvang 2043 1130 Volvo Amazon 1958
Karsten Enggaard Virringvej 63 8660 Skanderborg 2033 9867 Ford Mustang 1965
Lars Mathiasen Rørtvej 33 8300 Odder 4019 1793 Morris Mascot Mark II 1968
Svend Aage Jensen Bekkasinvej 8 7200 Grindsted 2832 1316  
Karsten Feldt Pærgårdkolonien 6 7130 Juelsminde 2169 4501 VW Golf 1 1981
Jens-Martin Jensen Münstervej 37B 5500 Middelfart  Audi V8 1989
Svend Nielsen Indre Ringvej 15, 01. th 7000 Fredericia 2628 5037 MGB 1978
Jørgen Thøring Lorenzen A. C. Pedersensvej 10 7100 Vejle  BSA C 12 1956
Inge Lise Djernis Klosterparkvej 462 4400 Kalundborg 4079 6826  
Bjarne Henriksen Rørhaven 48 2690 Karlslunde 4056 1252  
Kim Egelund Hansen Fugleparken 15 2690 Karlslunde 4271 0755 Ford Thunderbird 1963
Arne Larsen Runebakken 4 3540 Lynge 5150 7045  
Henrik Robert Tønning Toft Gillesager 124, 01. tv 2605 Brøndby 2423 8842 Chevrolet C 4 1988
Hans Thomas Bentzen Kirkegade 179 6700 Esbjerg 2160 5450  
Jørgen Krogh Strandvejen 340D 2980 Kokkedal 4051 0262  
Martin Lund Kruse Enighedsvej 36, 02. th 4800 Nykøbing F 2988 0020  
Peter Kure Skovby Tværvej 45 4840 Nørre Alslev 6068 5105  

Velkommen til nye medlemmer:
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Som sædvanlig var det jævnligt til-
bagevendende marked, hvor den 
mest handles med diverse automo-
bilia (og kun mindre reservedele), 
rigtig hyggeligt – og velbesøgt, selv-
om der måske ikke var helt så man-
ge aktive handlende som tidligere.

Sørme om ikke det lykkedes at finde 
noget at købe; jeg synes i hvert fald 
at jeg kom hjem med et par guld-
klumper. Trangen til kaffe var også 
fuldt tilfredsstillet.

-jmn.

DVK Nærum

DVK Næstved

Indendørsmarked

Virksomhedsbesøg
Mødested Næstved, var den 6. no-
vember, inviteret til virksomhedsbe-
søg hos Super Dæk Næstved.

Vi blev modtaget af mødestedsleder-
ne Per & Bo, og afdelingsleder Kim 
Hvitfelt.

Indehaveren bød velkommen. Vi gik 
i værkstederne, for at se ind i dæk-
kenes mangfoldige verden. Lige p.t. 
skifter man jo fra sommer- til vinter-
dæk. Så hos Super Dæk har man 
rigtig travlt. Man har 1100 kunder 

i dækhotellet. I “hotellet” har man 
et rigtig smart logistiksystem, hvor 
man har dæk i 8 etager og tager 
dem ned fra reolerne med en meget 
avanceret truck. Dem med “gule” 
mærker er skiftet (lidt smart). 

I værkstedet fik vi set en 4-hjuls-
udmåling på en Lada Samara (sjov 
sjælden bil). Dette på et rigtig de-
taljeret elektronisk apparat, som 
viste sig at være forholdsvis nemt 
betjent.

Super Dæk Næstved er kvalitetskon-
trolleret af både FDM og CELF værk-
tøjskontrol.

Vi fik snakket rigtig meget dæk og 
må konkludere, at dæk er ikke bare 
sorte, runde og vender ned i vejen, 
men faktisk en mindre videnskab.

Tak til arrangørerne og indehaver-
ne af Super Dæk Næstved for en 
hyggelig aften, der var kaffe og kage 
nok til de ca. 30 deltagere.

Ole Poulsen



VeteranTidende · december 2019 11

12. oktober 2019 kl. 9 samlede 
39 køretøjer og 70 deltagere sig 
ved Mødested Fyns klubhus i Bro-
by. Vi havde blandt andet fornøjel-
sen at byde velkommen til deltage-
re fra Holbæk, Københavnsområdet 
og Herningegnen. Det er dejligt når 
turen beriges med andre deltagere 
end ”tordenskjolds soldater”.

Et veldækket morgenbord stod klar, 
og huset blev hurtigt rammen om 
hyggelig snak over bordene, me-
dens køretøjerne fyldte ikke alene 
vor egen parkeringsplads, men også 
en forstående nabos indkørsel samt 
almindelig kantstensparkering langs 
vejen. Vejrudsigten i dagene op til 
turen var ikke for god, men dagen 
startede med sol og lidt truende 
mørke skyer i horisonten.

Arrangørene Vivi og Bjarne Hansen 
orienterede lidt om hvor på turen 
der ville blive en tissepause, turens 
længde og andre praktiske oplys-
ninger. Efter en halvanden times tid 
blev der blæst til afgang og kortegen 
kørte mod vest gennem et endnu 
grønt høstlandskab til Føns Vig, hvor 
der var tisse- og drikkepause. Vor-
herre havde imidlertid besluttet at 
vi netop dér skulle have en ordentlig 
byge, så folk skyndte sig at få over-
stået deres gøremål, og snart var vi 
igen på vej nordpå.

Turen gik nu til Båring Vig-området 
og derfra mod øst langs kysten gen-
nem smukke områder til Bogense, 
hvor vi endte på havnen, selvfølgelig 
ved en fiskerestaurant. Her var der 
bestilt fiskebuffet med alt hvad hjer-
tet kunne begære af sild, rødspætte-
filet, alle slags røgede fisk, rejesalat 
etc. etc. Et paradis for folk der el-
sker at spise fisk.

Turen sluttede her og folk havde så 
mulighed for at blive hængende og 
se sig om i byen med charmeren-
de huse og hovedgade. En stor tak 
til Vivi og Bjarne for atter at lave en 
hyggelig Løvfaldstur og tak til de 
mange deltagere.

DVK Fyn

Det fynske løvfaldsløb
Tekst og foto: Jørgen Kastrup

Al p-plads udnyttes

Alt godt fra havetFrokost ved Bogense Havn

Hurra for gode naboer

Morgenbord i klubhuset Tissepause ved Føns Strand

Tætpakket gårdsplads inden afgang
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Årets Emil 2019
– og DVKs 65 års fødselsdag

Redaktøren af Veteran Tidende dis-
ponerer og prioriterer det stof der 
skal med, og hvor meget det må 
fylde. Denne gang har vi fra redak-
tionens side dog måttet hjælpe lidt, 
så vi traditionen tro bringer behørig 
omtale af årets prismodtager – der 
netop er bladets redaktør, blandt 
meget andet. En meget overrasket 
Jens Møller Nicolaisen fik overrakt 
prisen, da klubben afholdt 65-års 
fødselsdag med deltagelse af med-
lemmer fra hele landet. Her er Dor-
te Stadils tale til prismodtageren.

-e.k.

Årets Emil blev indstiftet i 2004 af 
den daværende bestyrelse I anled-
ning af klubbens 50-års jubilæum 
og samtidigt 40-året for Ole Emil Rii-
sagers engagement med klubbens 
medlemsblade, først Bilhistorisk 
Tidsskrift og senere Veteran Tiden-
de. 

Årets Emil pris bliver således for 16. 
gang tildelt en person, for som der 
står i fundatsen: 
 
”For betydelig indsats inden for 
forskning i eller formidling af dansk 
motorhistorie”. 
 
En af vores traditioner på DVK’s fød-
selsdag er naturligvis at kåre Årets 
Emil. Årets prismodtager er af en 
ganske særlig kaliber, der er utrolig 
teknisk funderet. Han har istandsat 
flere biler med fokus på originalitet, 
og samtidig har han beskrevet biler-
nes teknik og historie med en detal-
jeringsgrad man sjældent møder. 

Allerede i barndommen i begyndel-
sen af 1960’erne bemærkede han 
detaljerne på de biler, han oplevede, 
når der kom biler kørende hjemme 
på villavejen. Og senere fandt både 
tyske, engelske, italienske og fran-
ske biler vej til dagens prismodtager.

Især ét mærke kom dog til at præ-
ge dagens prismodtager, og her blev 
der gået særlig i detaljer med både 
restaurering til perfekt originalitet 
og afdækning af bilmærkets danske 
historie, i en grad der må siges at 
være så godt som fuldkommen – el-
ler nok skal blive det, så længe der 
kan spores flere informationer op. 
Allerede i de artikler prismodtageren 
skrev først i 1980’erne, oplever man 
den grundighed, der altid er blevet 
lagt for dagen.

Det skyldes en indbygget perfektio-
nisme, hvor tingene altid kan gøres 
bedre og der kan gås yderligere i 
dybden. Det eneste der som regel 
kommer i vejen, for at gøre tingene 
endnu mere detaljeret og perfekt er 
en deadline, der i øvrigt altid nås – 
også selv om det kræver en nats ar-
bejde. Eller to.

I DVK nyder vi godt af dagens pris-
modtagers engagement, og vi er 
ikke alene om vedkommendes 
gunst. En af de store mærke-klub-
ber har I årtier nydt godt af det en-
gagement, han har lagt for dagen. 
Og senest er det også blevet til et 
stort arbejde for Sommers Automo-
bile Museums Kustode-klub. Dagens 
prismodtager er nemlig en af driv-
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kræfterne til den store Mini-udstil-
ling vi kan se på museet – herunder 
design og kommunikationen bag. 
Derfor kære Jens Møller Nicolais-
en: Der er ingen tvivl om, at du skal 
være Årets Emil 2019.

Jens har længe fortjent den, men 
jeg har haft tænkt han først skulle 
have prisen, når han en dag får udgi-
vet sin store bog om Citroën Traction 
Avant - for den venter vi med spæn-
ding på. For ingen tvivl om, at den er 
værd at vente på. Men jeg vil ikke 
vente med prisen. For Jens fortjener 
den for alt det andet han bidrager 
med – og har bidraget med de se-
neste år, og især formidlet i Veteran 
Tidende, der med din indsats igen 
med god ret også kan kaldes for Bil-
historisk Tidsskrift.

Lad mig nævne et par eksempler, 
der viser at vor redaktør breder sig 
langt ud over Citroën: Artikler om 
Volvos ÖV4, herunder optrævling af 
historien bag den bil, der står her på 
Sommers Museum (som antagelig 
er den ældste der findes), historien 
om Ermax blinklys og udstyr, histo-
rien om ICI/Isis i samarbejde med 
Steen Worziger, hvor I sammen har 
afdækket Saabs spændende dan-
ske historie, og senest arbejdet med 
at samle Mini’ens historie, som vi 
oplevede i det sidste nummer - og 
kan se på udstillingen her i dag.

Og så er der Citroën, som selvføl-
gelig ikke skal glemmes. Et bilmær-
ke, der har sat sig grundig fast, fra 
Jens så farbror Svends mørkerøde 
Citroën 11 Sport som 2-årig i 1959. 
Selv om onklen solgte den et par 
år senere, blev det bilmærket som 
Jens senere i livet har kastet sig 
over. Både med at restaurere biler, 
som den flotte cabriolet og unikke 
varebil og som medlem af Krybeba-
ands-Societetet.

At Jens ikke nøjes med bilerne, viser 
afdækningen af især Traction Avant, 
men også som medforfatter til ID/
DS-modellens historie, i samarbejde 
med andre entusiaster, helt tilbage 
i 1985. 

Udgivelsen af bogen “Klip”, der på 
forholdsvis få sider fortalte histo-
rien om Citroën, flot illustreret og 

alligevel i dybden – og ikke mindst 
det grundige arbejde på Citroën-Kon-
servatoriet i Frankrig, hvor Jens har 
kortlagt bilernes stel- og motornum-
re, og bl.a. kunne klarlægge, at biler 
til Danmark i 1930’erne først blev 
samlet – og siden skilt ad, for de 
kunne kun importeres i dele til sam-
ling her i landet. Anerkendelsen af 
Jens Møller Nicolaisens Citroën-vi-
den går langt ud over landets græn-
ser.

Selv om vi i Dansk Veteranbil Klub 
ikke kan takke Jens nok for indsat-
sen, og håber han i mange år frem-
over fortsætter sit store arbejde 
med at afdække dansk bilhistorie, 
håber jeg også, at han en gang imel-
lem stopper op og trækker vejret, 
inden han kaster dig ud i nye pro-
jekter. Men det kan Jens nok ikke, 
for hvor der er en vej, er der en bil - 
og hvis den har en historie, så skal 
redaktøren nok sørge for at få den 
sporet op!

Derfor er det med stor glæde, at jeg 
– i dag på Dansk Veteranbil Klubs 
65 års fødselsdag – giver Årets Emil 
2019 til Jens Møller Nicolaisen!
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Nyt fra MhS
Misledende oplysninger om 
veterankøretøjer i bedste 
sendetid
Mange veterankøretøjsejere i Dan-
mark blev, som bestyrelsen i Motor-
historisk Samråd også, noget fortør-
nede over den misledende vinkling 
og de manglende oplysninger i et 
indslag, der tonede frem fra TV2 ny-
heder en søndag aften midt i okto-
ber. Nedenstående er et uddrag af 
den to sider lange klage Motorhi-
storisk Samråd straks efter sendte 
til TV2, med henvisning til mediean-
svarsloven. Journalistens vinkling 
var tydeligvis, at veterankøretøjer er 
skadelige for miljøet, og at afgifts-
reglerne har medført, at der er kom-
met flere veterankøretøjer til daglig 
brug, på vejene. Med de nedenstå-
ende punkter har vi givet TV2 Nyhe-
derne den faktuelle baggrund der 
skulle have været bragt i stedet for, 
eller i det mindste sammen med.

Faktum 1: At der skulle være kom-
met 7.000 flere veterankøretøjer til 
i nævnte periode, undrer ikke MhS. 
Indslaget oplyste ikke om årgan-
ge på de nævnte nyregistrerede ve-
terankøretøjer, der i sagens natur 
lige såvel kan være fra 1900 som 
de kan være fra 1984.

Faktum 2: Det er korrekt at en bil 
fra 1983 (eksemplet brugt i indsla-
get) er så ny så den vel nok vil kun-
ne bruges som daglig bil, hvilket er 
en tese man også har hørt fremført 
ved indførelsen af 35 års grænsen i 
1991. Men når det er sagt, vil drifts-
udgifterne til at holde den kørende 
som hverdagsbil som oftest langt 

overstige enhver teoretisk besparel-
se på vægtafgift og forsikring.

Faktum 3: Et veterankøretøj har nok 
lav vægtafgift, (nedsat til 25%) men 
vil alligevel ofte være dyrere end 
en ny økonomisk bil. Den i indsla-
get viste Audi 100, vil som veteran 
have en nedsat vægtafgift på kr. 
580 halvårligt. En ny gennemsnitlig 
personbil, der har et brændstoffor-
brug på 20 km/l, har en tilsvarende 
ejerafgift på kr. 440 halvårligt. Iføl-
ge indslaget i Nyhederne, skulle den 
difference være essensen i ”fidu-
sen” bag at skaffe et veterankøretøj 
til daglig brug.

Faktum 4: På baggrund af brænd-
stofforbruget kan man ikke udlede 
køretøjets negative indvirkning på 
miljøet. Et veterankøretøj der kører 
10 km/l vil, når det bruges gennem-
snitligt 600 km årligt, altså bruge 
60 liter benzin. En almindelig nye-
re personbil vil ifølge officielle tal 
køre 17.000 km om året og med et 
brændstofforbrug på måske 20 km/l 
altså forbruge 850 liter benzin.

Faktum 5: Veterankøretøjer bruges 
ikke til daglig kørsel, fordi det ikke 
er muligt ifølge lovgivningen. For at 
opnå de gunstige vilkår er der dels 
krav om at køretøjet kun må bruges 
lejlighedsvist samt andre begræns-
ninger. Ofte er der også et forsik-
ringskrav om at man skal have en 
anden bil ved siden af, netop for at 
sikre, at veteranbilen ikke skal bru-
ges til dagligt.

Faktum 6: Skulle man vælge at regi-
strere en veteranbil som hverdags-
bil. Så vælger man også en meget 

høj risiko for nedbrud, på et køre-
tøj hvor man ikke blot kan koble en 
computer til der fortæller hvilke dele 
der skal skiftes. Det er også et køre-
tøj hvor der grundet alderen er sær-
deles svært at finde reservedele. 
Alene af de grunde er der praktisk 
talt ingen der vælger et sådant kø-
retøj til transportmiddel, når et nyt 
køretøj ovenikøbet også er billigere 
i drift.

Indslaget viste også billeder og in-
terviews fra et veteranbilarrange-
ment i Brørup. Det er åbenlyst at 
de interviewede entusiaster, ikke på 
nogen måde er blevet gjort opmærk-
som på indlæggets budskab, hvorfor 
disse personer med rette kan på-
pege, at deres medvirken er blevet 
misbrugt, da deres adfærd og beret-
ninger er taget ud ad en kontekst og 
anvendt med et helt andet mål.

På baggrund af ovenstående mang-
lende faktuelle oplysninger i TV2 
Nyhedernes indslag, vurderer vi, at 
indslaget er skadeligt for vores med-
lemmers virke. Vi vurderer at den 
generelle offentlighed bliver påvir-
ket af misinformationer der er givet 
i indslaget, og at vores politikere så-
vel nationalt som lokalt, får et nega-
tivt indtryk af veterankøretøjsbevæ-
gelsen, med den risiko at yderligere 
begrænsninger pålægges den rullen-
de kulturarv. Vi vurderer derfor, med 
henvisning til ovenstående, at ind-
slaget om veterankøretøjerne ikke er 
foreneligt med god presseskik.

Steen Rode-Møller
Formand

Motorhistorisk Samråd

Der var en gang mange Audi 100 Avant, fak-
tisk blev den kåret som året bil og mere end 
120.000 blev produceret. Idag er den nær-
mest unik, og der er kun registreret et en-
kelt eksemplar her hjemme. Den ene var ud-
gangspunkt i et misledende TV2 indslag om 
“den smarte fidus” i at bruge en veteranbil 
til hverdagskørsel.
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Valg af kandidater

§ 7.5 En oversigt over hvilke kandi-
dater, der er på valg, og hvilke kandi-
dater, der genopstiller, skal offent-
liggøres i Veteran Tidende inden 
udgangen af december.

Vest:
Per Henrik Nielsen
Hans Graakjær

Øst:
Ole Poulsen
Erich Karsholt

Valg af suppleanter

§ 11.13  Der vælges to supplean-
ter, henholdsvis en fra øst og en fra 
vest. De vælges for en toårig perio-
de, således at suppleanten fra øst 
er på valg i lige årstal, og supplean-
ten fra vest er på valg i ulige årstal.

Øst: Claus Thulstrup

Forslag

§ 7.6 Forslag til bestyrelseskandi-
dater skal være fremsendt til besty-
relsen inden udgangen af januar og 
skal offentliggøres sammen med 
dagsordenen.

§ 7.7 Forslag fra medlemmerne, der 
ønskes behandlet på generalforsam-
lingen, skal være fremsendt til be-
styrelsen inden udgangen af januar 
og fremgå af dagsordenen til gene-
ralforsamlingen.

Vedtægtsændringer § 15

§15.1 Forslag fra medlemmerne om 
ændring af klubbens vedtægter skal 
være bestyrelsen i hænde inden ud-
gangen af december og kan alene 
behandles på en ordinær generalfor-
samling.

Bestyrelsen
Dorte Stadil

Generalforsamlingen,  
14. marts 2020

Holbæk, Sjælland

Det fine billede af Austin transpor-
ten i VT 520 satte mig på i gang 
med minder fra 1960erne. Da Alvis, 
som min far købte i 1961, havde 
kørt som hverdagsbil i nogle år 
trængte til en overhaling, skulle der 
findes et alternativ. Min onkel var på 
det tidspunkt ansat i sin svigerfars 
firma: Fisker Jensen i Lyngby. De 
havde efter mange år med Nimbus, 
NSU, Lloyd o.a. fået forhandling af 
Austin. Onkel kørte en brugt A40 
Futura, så det overvejede far; men 
han endte med at købe en spritny 
Austin 1100 i 1965; den var El Paso 
beige. Jeg kan ikke finde billeder af 
den; men vi havde den også kun et 
år. En eller anden havde givet min 
far det råd, at man skulle sælge den 
brugt efter ca. et år. Det gjorde han 
så. Næste nye bil var også en 1100. 
Denne gang købt lokalt hos Arne 
Ditlevsen i Vanløse (onkel vinkede 
også farvel til svogrene i Lyngby 
og gik sine egne veje). Den nye var 
grøn, som engelske biler efter min 
fars mening nok burde være. Jeg 
husker ikke farvens navn; men den 
har sikkert heddet noget smart.
Jeg husker oplevelsen af de to Aus-
tiner som meget anderledes. Når 

man altid er steget op i bilen, er det 
en stor forandring at skulle sætte 
sig ned i den. Og der var bagdøre; 
det var en forbedring; ingen forsty-
rrelse af forsædepassagererne, 
når man skal ind og ud. Det mest 
slående var dog lyset. Alvis er en 
cabriolet, så der er ingen sideruder 
til bagsædet. Og 1100s Pininfari-
nadesignede karosseri har meget 
store ruder. Bilerne gav visse spæn-
dende oplevelser. De var begyndt 
at have problemer på fabrikkerne i 
England. I den ene fik vi en skønne 
dag loftsbeklædningen ned over os 
og i den anden sad min far pludse-
lig med gearstangen i hånden. Den 
engelske kvalitet var dalende.
Billedet er fra en sommerferiebiltur 
i 1966. Det er taget på Mors – ved 
den ubeboede herregård Højris. Fra 
Jylland gik turen videre til Sverige via 
Frederikshavn-Göteborg. Vi var væk 
et par uger, så bagagerummet var 
ikke stort nok. Tagbagagebæreren er 
sat på. Også for ikke at skulle køre 
forbi marskandisere eller antikbutik-
ker, som var en af familiens fornø-
jelser. De to Austin havde samme 
sorte plader. Et KL-nummer, som jeg 
har glemt cifrene i.

BeringsBilBilleder 33

-pb.
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For et par år siden blev der taget 
initiativ til oprettelsen af et Riley re-
gister under DVK og registret kom 
til at hedde noget så pompøst som 
”Nordic Prewar Riley Register”. Efter 
en stille start med et par årlige som-
mermøder, er der i år kommet mere 
aktivitet. Der er kommet flere biler til 
landet, nogle har fået nye ejere og i 
år havde vores sommermøde i juni 
deltagere fra både Jylland og Sveri-
ge.

Senest har vi haft et to-dages arran-
gement i forbindelse med besøg af 
Riley entusiaster fra England. I week 
enden 26-27 Oktober var Adrian 
Smith, som er en af initiativtagerne 
til RAP (Riley Archive Project - http://
www.rileyarchives.com/ ), her sam-
men med sin kone for at studere to 
af de tre Riley Brooklands eksempla-
rer der findes i henholdsvis Sverige 
og Danmark. Adrian er sammen med 
med Keith Mountain  ved at læg-
ge sidste hånd på en bog om netop 
Riley Brooklands modellen (1928 – 
32). Bogen forventes at udkomme 
til foråret og blive en diger sag.

Oprindeligt forventede vi også at Vic-
tor Riley (Patron for the Riley Regi-
ster - UK og søn af Victor Riley se-
nior, som var Managing Director for 
Riley (Coventry) Ltd. før og efter 2nd 
verdenskrig) ville deltage i besøget, 
men han måtte desværre melde af-
bud. I stedet sendte han os en vi-
deo med hilsner og gode ønsker.

Arrangementet forløb således at vi 
lørdag drog over sundet til Søder-
strøms museum i Malmø, hvor Lars 
Søderstrøm tog i mod os og fortal-
te om firmaets lange historie. Her 
beså vi den ene af de svenske Ri-
ley Brooklands foruden de mange 
andre spændende biler der findes 
her – alle relateret til de mærker fir-
maet har importeret i tidens løb. Til 
slut havde Lars og registrets sven-
ske medlemmer Magnus og Lissie 
Neergaard sørget for et overdådigt 
kaffebord inden vi atter drog hjem-
ad. Magnus havde også taget sin 
velkendte lyseblå Brooklands replica 
med og vi hørte den nyrenoverede 
Nine motor snurre med sine 4 Amal 
karburatorer.

Riley Registret på Museumsbesøg
Søndag mødtes vi på Sommers mu-
seum i Nærum og så samlingens 
velkendte mørkeblå Brooklands med 
gule hjul – ex Bo Bonfils. Under end-
nu mere kaffe i biblioteket så vi vi-
deo’en fra Victor Riley og Adrian 
Smith fik set DVKs bibliotek og fik 
tips og erfaringer med hjem til op-
rettelsen af RAPs arkiv, som man er 
ved at etablere i lokaler i Coventry – 
Riley (Coventry) Ltd.s hjemby. Heref-
ter drog vi mod nord til Henrik Schou 
til brunch og så hans Riley Imp samt 
hørte om hans mangeårige interes-
se for mærket. Derefter videre over 
Kronborg for at slutte med ”After-
noon Tea” hos Svend og et kig i 
hans garage med Riley Kestrel 14/6 
og MG K3 rep.

Stor tak til alle der bidrog til arrange-
mentet og især initiativtager og tov-
holder David Simonsen.

Svend Algren og Karsten Wikkelsø
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En lille redaktionel tilføjelse: Sommers Brooklands i fri dressur på Charlotten-
lund Travbane i 2018. Den unge chauffør er Ib Rasmussen. -jmn.
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Den 27. oktober åbnede årets sær-
udstilling på Sommer’s Automobil 
Musem. Udstillingen har fået tit-
len “MINI – den du havde – den du 
drømte om” og er selvfølgelig sta-
blet på benene i anledning af 60-
året for Mini’ens fremkomst.

For os der har været involveret i at 
sætte udstillingen op, var det kul-
minationen på mange måneders ar-
bejde, hvilket ikke gjorde oplevelsen 
mindre, da dørene blev slået op og 
ca. 200 mennesker kunne glæde 
sig over de små biler, der stod og 
skinnede til åbningsreceptionen.

Blandt gæsterne var selvfølgelig mu-
seets kustoder og andre med tilknyt-
ning til huset, de mange udstillere 
og andre, der har bidraget til udstil-
lingen. Herunder folk fra Mini Klub 
Danmark og forskellige kendte per-
soner, der har gjort sig bemærket i 
Mini-sammenhæng.

Det blev nogle meget festlige og hyg-
gelige timer, og udstillingen er blevet 

noget vi vist godt kan være stolte af.

På udstillingen kan ses ikke mindre 
en 28 forskellige Mini’er. De tidlig-
ste modeller er flot repræsenteret 
med hele tre stk., der er så gamle, 
at de er fra før Mini blev introduce-
ret, den 26. august 1959. Men man 
kan også se en rusten varebil – som 
med sikkerhed er verdens ældste 
bevarede i originalstand. I den an-
den ende af skalaen er der en Rover 
Mini fra 1999 – tankevækkende, at 
der er over 40 år mellem den æld-
ste og den yngste!

Langt de fleste “standardmodeller” 
er repræsenteret og viser udviklin-
gen fra de første Mk1 til Mk7, Club-
man i forskellige versioner, Cooper 
S i 1. generation, Traveller med bin-
dingsværk, forskellige italienske In-
nocenti-modeller osv.

Bilerne er opdelt i forskellige grup-
per. Et tema er motorsport, hvor der 
både er biler til bane og rally, et an-
det er brugsbiler, hvor der f.eks. er 

en hverdagsmini med over 600.000 
km på klokken – eller f.eks. den bil 
der blev kørt fra København til Cape 
Town, en tur på 20.000 km (omtalt i 
VT 467 og 468).

Og så er der naturligvis en række 
helt specielle varianter: F.eks. Mini 
Moke, Mini Marcos, Cabriolet og den 
super-sjældne Minisprint.

Mini-historien fortælles på nogle sto-
re plancher. Desuden har vi lavet et 
udstillingskatalog, som ligger frem-
me til låns, hvor man kan læse om 
hver enkelt af de udstillede biler, så 
bilerne ikke dækkes at info-tavler. 
Kataloget er også lavet i en udgave, 
der kan købes for 60 kr.

Udstillingen løber helt frem til 15. 
marts og kan ses onsdage og søn-
dage – se åbningstider andetsteds 
her i bladet.

På vegne af Sommer-kustodernes 
særudstillingsgruppe – Jens MN.

Små biler på museum
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Mange små – også udenfor!

Riley Elf

Mk3 og Minisprint

“sportsafdelingen”

Moulton cykel

Per de Blanck og Erik Høyer

Ole Sommer og Michael Elsberg
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Minien i rallysporten
Af Morten Alstrup

Rallysporten var den motorsportsdi-
sciplin, hvor Minien fik sit første sto-
re gennembrud. I hvert fald interna-
tionalt. Stærkt medvirkende hertil 
var, at British Motor Corporation op-
rettede sin Competition Department 
i Abingdon under ledelse af Stuart 
Turner, og han sørgede hurtigt for at 
igangsætte et program, hvor model-
len kom i konkurrence.

I starten af tresserne var rallyspor-
ten markant anderledes end den 
er her 60 år senere. I dag er løbe-
ne centreret omkring en række ha-
stighedsprøver, som deltagerne har 
haft lejlighed til at gennemkøre på 
forhånd, inden det går løs mod sto-
puret. I gamle dage var det ander-
ledes. Der handlede det stadig til 
en vis grad om at komme igennem 
strabadserne, for det var ofte mere 
reglen end undtagelsen, at man kun-
ne komme til at sidde fast under en 
etape.

Det var gode forhold at vise Miniens 
køreegenskaber frem under, specielt 

fordelen ved dens forhjulstræk, for 
mange af konkurrenterne var bag-
hjulstrukne biler. Den første inter-
nationale sejr sikrede irske Sheila 
O’Clery i 1960 i sit hjemlands Cork 
Rally, og senere fulgte flere sejre, 
hvor Pat Moss – søster til Roskil-
de Ring-helten Stirling Moss – bl.a. 

vandt det hollandske Tulpen Rally og 
det tyske Rallye de Baden-Baden. 
Men det var sejrene i Rallye Mon-
te-Carlo, som udløste de helt sto-
re overskrifter og skabte masser af 
publicity for den lille bil. Og den stør-
ste omtale fik modellen faktisk i den 
udgave af løbet, den ikke vandt!

En munter Barbara Johansson ved den danske kontrol under 1964-udgaven af Rallye Mon-
te-Carlo.
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I 1964 sikrede Paddy Hopkirk Mini-
ens første sejr i Rallye Monte-Car-
lo. Året efter var det Timo Mäkinens 
tur, og i 1966 var der Minier på de 
tre første pladser. For en stund. For 
efterfølgende valgte arrangørerne 
at diskvalificere de tre Minier samt 
en Ford Cortina på fjerdepladsen på 
baggrund af en teknisk detalje om-
kring deres forlygter, og det endte 
med, at Pauli Toivonen arvede sejren 
i sin Citroën. En sejr finnen aldrig 
rigtigt opfattede som en sejr. I 1967 
tog Rauno Aaltonen modellens tred-
je sejr i alle rallyers moder.

I takt med, at der i de internationale 
rallyer kom større og større fokus på 
de tider, deltagerne satte på hastig-

Minierne var altid i ilden, specielt på de militære 
øvelsesterræner, hvor de små hjul og den lille frihøjde 
godt kunne give udfordringer.

Ved Danfoss Rally i 1965 anvendte man den store datamat i sponsorens hoved-
kvarter i Nordborg til resultatberegningen. Her er en Mini fanget på Flyvestation 
Skrydstrup, mens en række udrangerede F84 Thunderjet kan ses i baggrunden.

Samme løb. Samme sving. Samme bil. Samme 
chauffør. Et tydeligt bevis fra Rally Ferie for Alle 66, 
at en Mini kan køres på mange måder.

Det gjorde ikke noget, at bilen var en varevogn, og at den var på papagøjeplader. 
Bare observatør og kører havde en styrthjelm på, gik det nok.

hedsprøverne, kom Minien med sin 
beskedne motorkraft mere og mere 
til kort. Internationalt var 1967-sæ-
sonen således den sidste, hvor Mini-
en var toneangivende.

Også i Danmark blev Minien anvendt 
i rallysporten. Endda med stor suc-
ces. Grundet en restriktiv færdsels-
lov, som indtil 1955 havde umulig-
gjort motorsport på offentlig vej, var 
den danske orienterings- og rallys-
port kommet sent i gang sammen-
lignet med udlandet. I flere år havde 
man således blot ét fælles mester-
skab for de to discipliner, og da de 
endelig blev adskilt, gjaldt Dan-
marksmesterskabet i rally alle bi-
ler. Uanset størrelse og udførelse. 

Alligevel lykkedes det makkerparret 
Harald Andersen/Robert Storgaard i 
deres Austin Cooper i 1966 at vinde 
Danmarksmesterskabet. 

Umiddelbart herefter blev der ud-
skrevet flere Danmarksmesterska-
ber efter bilernes motorstørrelse og 
tuningsgrad. Og uanset hvad kun-
ne Minien stadig være med. I 1970 
vandt Preben Kristoffersen/Bent 
Aakjær i deres Austin Cooper klas-
sen op til 1.000 cm3 for ikke-tunede 
biler, og året efter kunne brødrepar-
ret Jan Glad/Peer Glad tage Dan-
marksmesterskabet for tunede biler 
op til 1.600 cm3 med deres Austin 
Clubman.
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Udrustningen var i starten ikke særlig speciel, men 
de originale instrumenter var dog blevet suppleret af 
omdrejningstæller, olietryksmåler og den obligatoriske 
triptæller, som chaufføren kunne aktivere takket være et 
stykke armeret plasticslange.

En sen aften under GTX Rally ved Holstebro skal 
motoren lige checkes, inden man fortsætter.

Preben Kristoffersen var en af de blot tre kørere, 
som nåede at vinde et Danmarksmesterskab i 
rally i en Mini.

Materiellet blev oftest presset til det yderste, når en god tid på en hastighedsprøve 
skulle jagtes.

Kenneth Gram og Mogens Boesgaard var meget aktive i deres Austin Cooper i 
såvel ind- som udland.

Den senere Mini-Danmarksmester Jan Glad får 
sig lige en smøg, inden det går videre mod næste 
hastighedsprøve.

Den fynske bedemand Kurt Schärfe var aktiv indenfor både bane- og 
rallysporten. Her er han fanget under Rallye Baltic i 1969.
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Minien på de danske racerbaner
Af Morten Alstrup

Der gik ikke lang tid efter Miniens 
Danmarkspremiere den 26. august 
1959, inden den havde sin debut på 
en dansk racerbane. Helt præcis 60 
dage. Og det var endda en debut, 
som endte med sejr.

Ved det såkaldte Kørerfondsløb, 
som afsluttede sæsonen på Roskil-
de Ring, og hvor der også var til sjov 
og spas på programmet, havde im-
portøren stillet seks spritnye Morris 
Mini 850 til rådighed. De skulle kø-
res af dels tre pressefotografer, dels 
tre motorjournalister, og da Gunilla 
Careinius kom først i mål efterfulgt 
af sine to fotografkolleger, blev det 
til en 10-5-sejr for fotograferne.

Der skulle dog gå lidt længere tid, 
inden Minien blev betragtet som en 
seriøs racerbil. Da John Whitmore 
dukkede op i en Austin Mini Seven 
til Grand Prixet på Roskilde Ring i 
1961 og var hurtigst i tidtagningen, 
blev der løftet et øjenbryn eller to. 
Godt nok måtte briten, som sene-
re på året vandt British Saloon Car 
Championship, nøjes med en anden-

plads i klassen op til 1.000 cm3, 
men når sådan en andenplads kun-
ne sikres med en bil på 848 cm3, 
så måtte den være god.

Da 1962-sæsonen startede, havde 
gruppe 2-klassen op til 1.000 cm3 
modtaget 17 anmeldelser, hvoraf 
godt halvdelen – otte – var enten 
Austin Partner eller Morris Mascot. 
Vel at mærke i den første Cooper-af-
tapning. De respektive importører 
valgte at stille biler til rådighed for 
enkelte kørere, mens andre købte 
selv, og med tiden etablerede DFA 
med sin reservedelschef Sigurd 
Søgaard alias høvdingen sit Team 
Austin Mini, så bilerne visuelt havde 
fælleselementer i dekorationen, lige-
som deltagerne kunne få reservede-
le til favorable priser.

Den første rigtige Mini-sejr med en 
dansker bag rattet lod dog vente 
på sig. Svenske Sam Brådhe vandt 
Åbningsløbet, mens John Love sco-
rede the double ved Copenhagen 
Cup. Køreren fra Rhodesia sejrede 
dels i Ken Tyrrells Cooper T59 med 

I det trykte program til Grand Prix’et på 
Roskilde Ring i 1961 viste man en annonce 
for Minien som personbil. Året efter var der i 
stedet sport på programmet. 

Der var aldrig nogen mærkeklasse for model-
len, selv om dette startbillede fra midten af 
tresserne på Roskilde Ring godt kunne give 
det indtryk.
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BMC-motor i Formel Junior, dels i 
sin Morris Mascot Cooper fra The 
Cooper Car Company. Men da Mid-
sommerløbene blev kørt kort før 
sommerferien, kunne Børge Niel-
sen endelig skrive sig ind i annaler-
ne som den første danske vinder 
med modellen. Og da sæsonen var 
omme, blev han tillige den første 
Danmarksmester i en Mini, da han i 
sin Morris Mascot Cooper vandt tit-
len i gruppe 2 0-1000 cm3. Meget 
passende, for Børge Nielsen var i 
det daglige DOMI-forhandler og drev 
Autogaarden i Hedehusene.

Minien blev i det næste tiår en af 
de mest toneangivende biler på de 
danske racerbaner, hvad enten der 
var tale om asfaltbanerne eller jord-
banerne. Frem til og med 1971 blev 

Minien var så god, at den lagde mange af de større biler bag sig, så disses 
kørere fik indført en minimumsgrænse på 1.300 cm3 i stedet for 1.000 cm3  
for den store standardvognsklasse.

Miniens køreegenskaber var gode. Som regel. Andre gange var det kører-
nes talent, som blev udfordret som her på Ring Djursland.

Minien vandt trods mange sejre aldrig nogen Danmarks-
mesterskaber på jordbane alene af den grund, at det 
først var i 1972, at der blev introduceret en DM-serie her.

I Randers var der både en Austin- og en Morris-forhandler, og 
så var det godt, at byen var repræsenteret på banerne af (f.v.) 
Gunnar Andersen, Poul H. Pedersen og Kresten Svoger, så 
man kunne få sin egen helt at heppe på.

det til 12 Danmarksmesterskaber 
og tre Danmarkstrofæer, og hvis det 
ikke havde været, fordi man først i 
1972 indførte DM-titler på jordba-
nerne, havde dette tal været større.

Dominansen var stor. I 1965 vandt 
Minien Danmarksmesterskabet i 
fire af de seks klasser, hvor det var 
muligt at anvende den. Jan Hegg-
ov vandt i gruppe 2 851-1300 cm3. 
Arne Ditlevsen tog titlen I gruppe 3 
0-1000 cm3, mens Hans Trap Niel-
sen blev mester i gruppe 3 1001-
1300 cm3. Endelig blev Christian 
Vilhelm Nellemann Danmarksmester 
i gruppe 4 – en klasse, der egentlig 
var uskrevet med egentlige sports-
vogne for øje. Men dem kørte Mini-
en også fra.

De sublime køreegenskaber og det 
gode vægt/effektforhold gjorde bilen 
suveræn, så suveræn, at arrangø-
rerne til sidst måtte bukke under for 
presset fra f.eks. Volvo- og Corti-
na-kørerne om, at den nedre grænse 
for den største bilklasse skulle øget 
fra 1.000 til 1.300 cm3.

Køreren med flest titler i en Mini var 
Erik Høyer, og han endte da også 
med at med at køre den sidste titel 
hjem i en Austin Clubman 1275 GT 
i 1971. Kort tid derefter blev DFA 
opkøbt af DOMI, og nu forduftede 
ideen i decideret konkurrence mel-
lem de to mærker. Flere privatkørere 
fortsatte dog i nogle år med model-
lerne.
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Om tagkonstruktionen var specielt skrøbelig på Minien, skal vi lade 
være usagt, men i 1968 og 1969 blev man vidne til tre voldsomme 
uheld, hvor en Mini fik halveret sin højde.

Danmarks ubestridt mest succesfulde Mini-kører er Erik Høyer, 
som er ses med den Austin Clubman 1275 GT, som han i 1971 
vandt sin sidste titel med.

Enkelte jordbaner, der traditionelt 
udelukkende havde motorcykelløb på 
programmet, kørte også en speciel form 
for 3-hjulet Mini-race, hvor køreren var 
suppleret med en ”sandsæk”.

Det DFA-støttede Team Austin Mini var et af de toneangi-
vende teams i sidste halvdel af tresserne og de første år i 
halvfjerdserne.

Artiklerne om Mini i motorsport er skrevet 
til særudstillingen på Sommers Automobil 
Museum af Morten Alstrup, som også har 
fremtryllet de mange herlige billeder. 

I 1965 gik hele fire Danmarksmesterskaber til Mini-kørere. Tre af 
dem var (f.v.) Hans Trap Nielsen, Jan Heggov og Christian Nelle-
mann.

Den vigtigste konkurrence kom fra italienske Fiat Abarth 1000 TC, 
tyske NSU 1000TT og britiske Sunbeam Imp.
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Fejring af et jubilæum
Den 4. juni 1919 var dagen hvor An-
dré Citroën præsenterede sin første 
bil, 10HP model A. Jubilæet er gen-
nem hele året blevet markeret over-
alt i verden, ikke mindst i Frankrig, 
hvor der har været masser af både 
store og små arrangementer. På Re-
tromobile (omtalt i VT 513) i februar 
havde Citroën er meget imponeren-
de stand med 30 historiske model-
ler (og lige så mange på klubbernes 
stande). Det hele kulminerende i 
juli, hvor et monster-stort træf blev 
afholdt i La Ferté-Vidame, en lille by 
ca. 120 km vest for Paris, hvor Ci-
troën helt tilbage i 1938 etablere-
de et testanlæg på et meget stort 
område. Træffet var arrangeret af en 
selvstændig organisation, dannet til 
lejligheden og sammensat af bl.a. 

Citroën selv, PSAs heritage-organi-
sation L’Aventure Peugeot Citroën & 
DS, sammenslutningen af de fran-
ske Citroënklubber og med støtte fra 
ACI (som er en sammenslutning af 
Citroënklubber i hele verden). Ifølge 
pålidelig kilde deltog over 4000 biler 
i træffet.

Herhjemme har fejringen været lidt 
mere beskeden. Citroëns danske fi-
lial blev nedlagt i 2016 og den nu-
værende importør har ikke været 
interesseret i at skyde penge i ju-
bilæet. Så festlighederne har stort 
set været begrænset til en fælles 
Citroën-klubstand på Fredericiames-
sen i foråret (som et samarbejde 
mellem de tre danske Citroënklub-
ber) og éndagstræffet på Egeskov 
som vi omtalte i sidste VT. 

Tidens tand...
Citroën har været ét af de mest pro-
gressive bilmærker gennem tiderne, 
med mange banebrydende, for ikke 
at sige revolutionerende, modeller 
der har været afgørende bidrag til bi-
lens udvikling. Men med til histori-
en hører det desværre også, at det 
markante forspring Citroën havde i 
sine velmagtsdage forlængst er for-
svundet! Der var tidspunkter, hvor 
det ikke er for meget at sige at Ci-
troën var 20 år foran de fleste an-
dre, når det glæder bilernes kon-
struktion og køregenskaber. Når folk 
idag går rundt og synes at Citroën 
er noget specielt, så er det nok en 
nedarvet værdi – i hvert fald er det 
svært at se hvad der skulle gøre Ci-
troën til noget specielt idag. Bilerne 
er da gode nok, men de adskiller sig 
jo ikke grundlæggende fra den store 
grå masse; forspringet er pist væk, 
og de færreste aner, hvad Citroën i 
virkeligheden var engang. 

Det har selvfølgelig sine årsager – 
bilproduktion er en global sag, med 
fusioner og skiftende ejerforhold og 
en helt nødvendig volumensyge, af-
sætning kommer før udvikling. Og 
for hovedparten af kunderne er bilen 
bare et selvfølgeligt apparat ligesom 
en kaffemaskine. Det kan man selv-
følgelig også kalde udvikling – hos 
Citroën var man muligvis lidt længe 
om at forstå det, da selvstændighe-
den blev tabt på gulvet i 70’erne og 
både forspringet og mærkeidentite-
ten gradvist forsvandt med Peugeots 
overtagelse og dannelsen af PSA. 

Idag er Citroën reelt uden selvstæn-
dighed og indflydelse på udviklingen 
af deres egne modeller – den slags 
beslutninger tages hos PSA, hvor 
den øverste ansvarlige for modelpro-
grammerne hedder Peugeot til efter-
navn. Citroën er mere eller mindre 
reduceret til blot at være ét af PSAs 
mange brands – præcis som Simca 
og Talbot var det, indtil man valgte 

100
år

Af Jens Møller Nicolaisen

I årene 1925-34 havde Citroën sit navn på 
Eiffeltårnet. Det var verdens største lysre-
klame, hvor der blev anvendt over 250.000 
pærer af forskellig farve og mere end 25 
tons elkabel. 
Reklamen blev flere gange opdateret med 
nye modeller og suppleret med verdens stør-
ste ur, med en diameter på godt 30 meter.
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at lukke dem. Jeg tror nok det er dét 
man i fagsproget kalder politik – el-
ler markedsstrategi. Eller udvikling: 
Sådan går det jo – det er vilkårene. 
Det sidste nye er, at nu er PSA og 
Fiat fusioneret. Man må tilpasse sig 
tiderne...

Konklusion: Citroën er ligesom man-
ge andre blevet et historisk bilmær-
ke, selvom navnet stadig eksisterer 
og ses på nye biler.  

Citroën fylder 100 år
Selvfølgelig skal et så stort og rundt 
jubilæum markeres – her i Veteran- 
Tidende gør vi det med nogle ned-
slag i Citroënhistorien, hvor vi sæt-
ter focus på nogle af de mest betyd-
ningsfulde bilmodeller – selvfølgelig 
med et par afstikkere til selve virk-
somhedens historie. Men først lidt 
baggrund – om personen André Ci-
troën – og om hvordan verden så ud 
i 1919, da Europas første masse- 
og samlebåndsfremstillede bil så 
dagens lys i Paris. 

André Citroën

Der er skrevet mange og gode bio-
grafier om personen André Citroën 
(1878-1935) og hans korte liv, der 
i den grad kørte i højeste gear, ind-
til det endte i en personlig trage-
die. Hans betydning som den stør-
ste bilproducent og industrimand i 
Europa er uden sidestykke, og det 
er absolut uden tvivl André Citroëns 

helt personlige egenskaber, der i de 
tidlige år bragte ham i spidsen for 
indstrialiseringen af Europas bilpro-
duktion og blev årsagen til at bil-
mærket Citroën kom til at yde nogle 
af de største bidrag til udviklingen 
af bilen. André Citroën er beskrevet 
som en chef der selv traf alle be-
slutninger og som personligt admin-
strerede alt i sin virksomhed, ned 
til mindste detalje. André Citroën 
var drevet af sine idéer og visioner 
for samfundsudviklingen, herunder 
selvfølgelig motoriseringen. Han var 
idérig, en kreativ levemand, eventyr-
lysten og udadvendt. Han havde en 
stor evne til at se hvad der var brug 
for, og udvikle det, fremfor hvad folk 
bad om. En entreprenør med et mar-
kant talent for planlægning og logi-
stik – og for at finde de helt rigtige 
folk til en given opgave. Reklamepi-
onér og meget mere. 

Dette skal ikke være endnu en Ci-
troën-biografi, men det er interssant 
at bemærke sig, at AC allerede i 
1919 var en internationalt kendt for-
retnings- og industrimand, med et 
stort netværk og engagement i sam-
fundet. 

Citroën var uddannet ingeniør og 
havde skabt sig en god forretning 
med tandhjulsfabrikation – de dob-
belt skråtskårne tandhjul, der kom 
til at indgå i Citroëns logo – og stål-
handel. I 1908 gik han for alvor ind 

Granater i Citroëns fabrik på Quai de Javel, omkring 1916.

i motorindustrien, i ledelsen af det 
skrantende firma Automobiles Mors, 
som han fik skabt god fremgang for. 

Mest kendt er Citroëns indsats un-
der første verdenskrig, hvor han 
producerede granater med en hidtil 
uset effektivitet: Mod krigens slut-
ning op mod 55.000 granater hver 
dag på et tidspunkt, hvor alle var 
enige om at krigens udfald ville af-
hænge af hvem der havde mest am-
munition. Granatfabrikken var Frank-
rigs største arbejdsplads.

Hvor ingen nogensinde har betvivlet 
Citroëns evner som industrimand, 
blev hans evner som forretnings-
mand til gengæld jævnligt disku-
teret, også i hans samtid. Han var 
kendt for sin lidenskab for spil, hvil-
ket aviserne selvfølgelig nød at skri-
ve om – også i Danmark. Især da 
der kom økonomiske problemer i 
1933-34, der resulterede i fallit ved 
årsskiftet 34/35. Med til den hi-
storie hører det, at Citroën generelt 
satsede ufatteligt stort (hele butik-
ken?), hvilket sikkert også har været 
en forudsætning for firmaets ekstre-
me ekspansion op gennem 20’erne, 
hvor Citroën blev langt den største 
bilfabrik i Europa. Og selv efter kon-
kursen, der indtraf i slutningen af 
1934, viste det sig, at aktiverne jo 
var der. Ikke nok med det: Grundla-
get for videre succes og ekspansion 
var der også, i form af produkterne.
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Europa og USA
Før Første Verdenskrig var europæ-
isk bilindustri en mikroskopisk stør-
relse i forhold til den amerikanske. 
Produktionstal så sent som i 1924 
skulle ifølge ubekræftede oplysnin-
ger være over 3,5 millioner biler i 
USA, mod blot 330.000 i Europa. 
Heraf 145.000 i Frankrig. Selvom bi-
len som sådan må siges at være op-
fundet i Europa, var det i USA at den 
blev udviklet som et industriprodukt, 
og for André Citroën har det været 
en absolut selvfølge at vende blikket 
mod den anden side af Atlanterha-
vet. Det gjorde han også: Allerede i 
1912 tog han sin første USA-rejse, 
hvor han så på bilproduktion i Detro-
it og også havde samtaler med Hen-
ry Ford.

I 1922 havde Citroën forhandlinger 
med det amerikanske firma Budd 
Co. i Philadelphia. Budd var absolut 
førende indenfor flere teknologier, 
især presning og svejsning i stålpla-
de. Budd havde adskillige paten-
ter og havde udviklet karrosserier 
helt i stål; altså helt uden brug af 
træværk i konstruktionen. Citroën 
blev den første til at bruge disse 
metoder i Europa, men det vigtige 
her er, at det blev begyndelsen til et 
meget intenst samarbejde med ame-
rikansk bilindustri, et samarbejde 
som også blev grundlaget for udvik-
lingen af senere modeller. Herunder 
de forhjulstrukne, selvbærende Trac-
tion Avant-modeller 7 og 11 – mere 
om det senere. Citroën blev på det 
nærmeste en amerikansk bilfabrik 
i Paris – hvilket man kan læse om i 
VT nr. 487 og 488 fra januar og fe-
bruar 2017, hvor jeg skrev en større 
artikel – ”Citroën og Amerikanerne”.

Tre perioder
Citroëns historie kan med rimelig-
hed opdeles i tre perioder, både når 
man snakker virksomhedshistorie 
og bilmodeller: 
 
André Citroën-perioden: Den første 
periode dækker den enorme eks-
pansion og de tidlige, baghjulstruk-
ne modeller der i stigende grad gen-
nem 20’erne blev fremstillet efter 
amerikanske metoder og forbilleder. 
Det er også i denne periode at ud-
viklingen af Traction Avant begynd-
te, kulminerende med lanceringen 
af model 7 og 11 i 1934 – samt 
konkursen sidst på året og André Ci-
troëns død i 1935.

Michelin-perioden: Dækfirmaet over-
tog Citroën ved årsskiftet 34/35 og 
indsatte ny ledelse, der både rekon-
stuerede og rationaliserede, men 
samtidig forstod at videreføre Ci-

troëns pionerånd de følgende 40 år 
– og i øvrigt blandede sig meget lidt 
i udviklingen af produkterne. Man-
ge nøglemedarbejdere (ikke mindst i 
udviklingarbejdet) blev hos Citroën i 
årtier og kunne arbejde med en stor 
grad af selvstændighed.

PSA-perioden: Den befinder vi os 
stadig i. Med PSAs overtagelse i 
1975-76 kom der for første gang 
nogle temmelig konventionelle biler 
ud; biler, der var lige så meget Peu-
geot som Citroën, med udstrakt brug 
af fælles komponenter. Det gav Ci-
troën en stor andel i det stærkt sti-
gende bilsalg i 70’erne, 80’erne og 
videre frem, men medførte jo også, 
at Citroënbilerne blev betydeligt 
mere konventionelle. Det tekniske 
forspring blev stille og roligt udhulet, 
særpræget forsvandt og markedfø-
ringen kom til at bestemme udviklin-
gen og det globale fusionscirkus.

Øverst et foto af fabrikkerne på Quai de Javel ved Seinen, taget 1918, før der blev produce-
ret biler. Derunder er tidligt foto, model A på samlebånd, 1919.

To bilkonger, Ford og Citroën, 1931.
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10HP Model A – 1919-20
Ud fra et teknisk synspunkt var der 
absolut intet revolutionerende ved 
Citroëns første bil. Det var til gen-
gæld produktionen: Ikke kun dét at 
det foregik på Europas første sam-
lebånd for biler, men at der var tale 
om masseproduktion og stordrift i 
en grad som ingen i Europa havde 
drømt om. Bilen var udformet til for-
målet med en enkel og robust kon-
struktion, med relativt få komponen-
ter. Det skulle selvfølgelig gøre den 
billig i anskaffelse, men lige så vig-
tigt var det at kunne tilbyde en drift-
sikker og driftsøkonomisk bil med 
brede anvendelsemuligheder. En uni-
versalbil, hverken for stor eller for 
lille, både tilgængelig og nyttig for så 
mange som muligt. 

Model A blev leveret til kunderne i 
komplet køreklar stand, med dæk 
(ikke en selvfølgelighed), elektrisk 

lys, selvstarter, reservehjul og værk-
tøj. Man skulle ikke behøve at være 
“motormand” (m/k), bilen var let at 
køre og veligeholde, hvilket Citroën 
gerne understregede ved at vise da-
mer bag rattet i reklamerne.

A-model teknik: 4-cylindret motor på 
1327ccm, 18 hk. Håndbremse vir-
kende på baghjulene, driftsbremsen 
på kardanakslen. Ingen forbremser. 
Kvartelliptiske fjedre for og bag.

I begyndelsen fandtes to åbne per-
sonvognudgaver: Standardversio-
nen “Torpédo” med 4 pladser og en 
trepersoners med kortere chassis. 
Snart efter fulgte en lukket 4/5-per-
soners sedan og en 3-personers 
Coupé – samt nogle varevognsudga-
ver, både med åbent lad og med luk-
ket varerum.

Bilen var velfungerende, men der var 
problemer i forhold til produktionen. 

Produktionsteknisk er det nok heller 
ikke så nemt at omstille fra granater 
til biler. Det siges, at A-modellen kun 
fandtes i ét eksemplar den 4. juni 
1919, og at der gik en rum tid før 
man kom i gang. Årsagen var, at Ci-
troën havde krise i økonomien. 

Citroën til salg
Det vides at André Citroën henvend-
te sig til Henry Ford i USA og fore-
slog “enhver form for økonomisk 
samarbejde”, hvilket blev blankt af-
vist af danskeren Charles E. Søren-
sen, som i mange år havde en top-
post hos Ford.

Citroën henvendte sig derefter til Ge-
neral Motors, med tilbud om at købe 
en halvpart i fabrikken. GM sendte 
en større delegation af topledere til 
Paris, som forhandlede i flere uger. 
Det endte med at GM sagde nej tak 

Til venstre en tidlig model A, ved hovedind-
gangen på Quai de Javel.

Brochuren er fra 1920, nederst den eksklu-
sive variant “Sport Luxe”, med bådformet 
karrosseri. Både Model A og efterfølgeren 
B2 blev produceret med et utal af karrosse-
rivarianter.

De baghjultrukne modeller
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– dels var man ikke begejstret for Ci-
troëns produktionsfaciliteter, som vil-
le kræve store investeringer, og dels 
var der modstand fra den franske re-
gering, som var imod en amerikansk 
overtagelse af et firma, der havde 
ydet stort bidrag under Første Ver-
denskrig. Endelig var GM ikke glade 
for Citroëns ledelsesform1. 

Sjovt nok er man nødt til at studere 
Fords og GMs historie for at finde in-
formationer om hele sagen. Hvordan 
Citroën efterfølgende klarede økono-
mien skal her være usagt – men ved 
udgangen af 1919 var der fremstillet 
2.810 biler og produktionen var nået 
op på ca. 100 biler om dagen. 

10HP Model B2 – 1921-25
Denne model var en direkte vide-
reudvikling af A-modellen, med en 
del tekniske forbedringer. Bl.a. en 
stærkere chassisramme og lidt stør-
re motor (1420ccm, 20 hk), samt 
støddæmpere bagi på visse model-
ler. Karrosserimæssigt fandtes den 
i stort set samme versioner som 
A-modellen, og set udefra er det næ-
sten kun den mere vandrette mo-
torhjælm og den højere køler, der 
adskiller den fra forgængeren. Både 
model A og B2 fik enorm succes i 
både Frankrig og på eksportmarke-
derne og blev frem til efteråret 1925 
fremstillet i noget over 110.000 
eksemplarer – store tal på den tid. 
Også i Danmark var Citroën et af de 
mest udbredte bilmærker i tyverne. 

Den lille Citroën – 1922-26
I 1922 lancerede Citroën den lille 
model 5HP Type C2, med en mo-
tor på kun 856ccm og 11 hk. I før-
ste omgang kun som 2-personers; 
senere kom den med plads til tre – 

kendt som “Kløverbladet”, Type C3. 
Modellen blev produceret på Clé-
ment-Bayards fabrik i Levallois, som 
Citroën havde overtaget efter C-Bs 
konkurs i 1922. 5HP var en eks-
tremt økonomisk bil, der samtidig 
var letkørt og robust, og den fik et 
meget stort publikum. Frem til 1926 
blev den produceret i over 80.000 
stk., hvoraf ikke så få havnede i 
Danmark – og en del er her endnu.

Citroëns ekspansion i de tidlige 
år er mildt sagt imponerende: Ved 
slutningen af 1924 kørte der over 
120.000 Citroën-biler på vejene i 
Europa!

10HP Model B10 “Tout Acier” – 
1925-26
Denne model, der afløste de tidli-
gere typer 10HP er udtryk for en 
markant modernisering af bilernes 
produktionsmetoder. Den er også re-
sultatet af Citroëns det nære sam-
arbejde med amerikansk bilindustri 
i almindelighed og Budd Manufac-
toring Company i Philadelphia i sær-
deleshed. Et samarbejde, der be-
gyndte i 1922. 

Blandt Budds vigtigste kompetence-
områder var udvikling af presseme-
toder og elektrisk svejsning i stål-
plade. B10 blev den første af en 

1)* Kilde: My Years With General Motors, af Alfred P. 
Sloan, Library of Congress, 1963.

B2, her som Landaulet-taxi.

Her sidder Astrid og Martha i en lille 5HP Tyoe C3 fra 1925-26. Det kunne næsten ligne et 
officielt Citroën-reklamefoto. Citroën viste oftest kvinder i reklamerne – kontroversielt på 
den tid, men sikkert underforstået ’at når en kvinde kunne køre den...’

Tidlig 5HP – Type C2, 1922. Billedet er formentlig et fabriksfoto, men ikke et reklamefoto.
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Helstålskarrosserier var en meget stor ny-
hed i 1925. Foruden de to modeller, Torpédo 
og Sedan, blev der dog stadig lavet vari-
anter af både B10 og B12, hvor der indgik 
træværk. Billederne herover er prototyper fra 
1924, made in USA!

lang række Citroënmodeller, som 
både blev udviklet og produceret i et 
meget tæt samarbejde med Budd. 
Den havde karrosseri helt i stål; alt-
så uden træværk i konstruktionen, 
hvilket naturligvis gjorde bilen mere 
rummelig og solid, men også med-
førte en langt mere effektiv produk-
tion, da man kunne droppe næsten 
alt snedkerarbejde. På bagsiden af 
medaljen var så nogle store udgifter 
til maskineri inklusive drift samt li-
censpenge til amerikanerne. 

Med B10 var der absolut ingen tek-
niske forskelle fra den tidligere B2. 
Men det var af åbenlyse grunde far-
vel til de mange karrosserivarianter 
– B10 “Tout Acier” blev kun fremstil-

let i to udgaver: Åben “Torpédo” og 
lukket Sedan – i Frankrig benævnt 
Conduite Interieure. Til gengæld steg 
produktionen voldsomt: 61.487 biler 
forlod Citroëns (mere eller mindre 
amerikanske) bilfabrik i 1925 – 250 
biler hver dag! 

10HP Model B12 – 1926
Samme karrosserier, men denne 
gang med tekniske nyheder. Først 
og fremmest forhjulsbremser, der 
virkede sammen med bremsetrom-
len på kardanakslen. Ballondæk og 
halvelliptiske fjedre i stedet for de 
kvartelliptiske – med deraf følgende 
forlængelse af chassirammen, som 
den eneste synlige forskel. 

B14 1926-28
Den første Citroën med flad kø-
ler havde 4-hjulsbremser, motor på 
1528 ccm og et både kraftigere og 
bredere chassis end de tidligere mo-
deller. De små Citroën’er udgik af 
produktion og filosofien bag B14 var, 
at man kun skulle fremstille én type 
chassis til de mange forskellige kar-
rosserityper, heriblandt små last- og 
varebiler. B14 var en meget velkø-
rende bil med en tophastighed om-
kring 80 km/t. B14 F var en variant 
med Westinghouse servobremser – 
desuden kom der på et tidspunkt en 
reel lastbilsvariant med benævnel-
sen B15 og et kraftigere chassis. 
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C4 og C6 – 1929-32
I hele rækken af Citroëns baghjuls-
trukne modeller er vi her nået til de 
mest “amerikanske” af dem alle-
sammen. Alene udseendet fik re-
klamefolkene til at fremhæve, at 
en C4 eller C6 var “Europæisk helt 
igennem”. Det var den selvfølgelig, 
selvom bilerne fra Paris blev frem-
stillet med næsten udelukkende 
amerikansk maskineri og i et vist 
omfang med amerikansk arbejds-
kraft. Den 4-cylindrede C4 er ind 
imellem blevet kaldt “Europas Ford 
A”, men der er selvfølgelig forskelle. 
C4 havde fra begyndelsen en motor 
på 1628ccm mod Fords på noget 
over 3 liter, og ydede alligevel 30 
hk. Både C4 og C6 blev tilbudt med 
mange forskellige karroserier, både 
åbne og lukkede, coupéer, varebiler 
af forskellig art, forskellige udstyrs- 
varianter og med forskel i akselaf-
stand.

C6 var Citroëns første 6-cylindrede 
bil, en luksusmodel, men til en bety-
deligt lavere pris end hvad man hid-
til havde set. Motoren var på godt 
2,4 liter i begyndelsen – senere blev 
den lidt større. Mange karrosserifir-
maer, som f.eks. Van den Plas eller 
Labourdette, lavede deres egne eks-
klusive kreationer med moderigtige 
linier på C6.

Gennem produktionsperioden udvik-
ledes både C4 og C6, med brede-

B14 Sedan. Bilernes udseende havde ikke ændret sig meget siden begyndelsen! Både B12 
og B14 kendes på chassisrammens lange forhorn med bladfjedrene. Men B14 havde et både 
lavere og bredere chassis end forgængerne.

Annonce for C4/C6 i forbindelse med Fo-
rumudstillingen 1930.

André Citroën var kun en enkelt gang 
i Danmark. Det var i november 1926, 
i forbindelse med etableringen af den 
danske samlefabrik. Han var her i min-
dre end 24 timer, men nåede alligevel 
at give et kort interview til en journa-
list fra Politiken. Herfra citeres et par 
af bilkongens udtalelser:

“Jeg tror ikke at de tyske Ingeniører 
endnu har forstaaet Tidens Krav til Bi-
len. De bygger stadig Vogne med van-
skelige Konstruktioner og indviklet 
Linieføring. De gør Arbejdet i Støbe-
ri og Smedje vanskeligt og kostbart. 
Tyskland har heller ikke endnu indført 
den moderne Organisation i Arbejdets 
Udførelse. Men deres Fabrikker beskyt-
tes jo ogsaa af en høj Told. Følgelig er 
baade Indførsel og Udførsel af Biler 
stærkt begrænset. Faa fremmede Fa-

brikker kan konkurrere i Tyskland, og 
de tyske Fabriker kan slet ikke konkur-
rere i Udlandet.”

“Det er en Kendsgerning, at de tyske 
Fabrikker bygger 27 forskellige Kon-
struktioner. Jeg bygger kun én eneste 
– en helt ny Model af Citroën, som jeg 
kalder B14. Selvfølgelig bygges den 
med forskelligt Karrosseri, svarende til 
de forskellige Krav. Men den vitale Del 
af Vognen er den samme. Paa Grund 
af den tyske Toldbeskyttelse bliver Ci-
troën i Tyskland dobbelt så dyr som 
hos os i Frankrig – dette til fordel for 
de 27 tyske Modeller. Men det er en 
Kendsgerning, at jeg bygger dobbelt 
saa mange Vogne som de tyske Fa-
briker tilsammen. Deraf ser De, at én 
Model er bedre end 27, baade for Fa-
brikant og Bilkører!”

Journalisten nævner, at den pt. lave 
kurs på fransk valuta øger Citroëns 
konkurrenceevne i udlandet. Hertil 
svarer Citroën: “Det ser saadan ud! 
Men jeg lever ikke paa Valutafald, jeg 
lever og vokser på organisation og 
fremskridt! En Vogn bygget på min Fa-
brik koster nøjagtigt 300 Arbejdsti-
mer – samme Timetal som i moderne 
amerikanske Fabriker. Arbejdslønnen 
er 30 Francs eller 5 Mark i Timen. I 
Tyskland varer det over 3000 arbejds-
timer at bygge en Vogn, og Arbejdsløn-
nen er 10 Mark i timen. Dette skyldes, 
at hver Fabrik har 8-10 Modeller, og at 
hver Model for sig er alt for indviklet i 
Konstruktion.”

Politiken 10/11-1926.

Citroën om B14
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re karrosserier og mere motorkraft. 
Og selvom de måske var en anelse 
mere sofistikerede og elegante end 
de fleste amerikanske forbilleder, 
var de dybt konventionelle biler.

Produktionstallene løb op i godt 
230.000 C4 og knapt 50.000 C6.

Den mindste model, Rosalie “8” på et typisk fabriksfoto. Bilen er af tidlig model (før 1933) 
uden Citroëns dobbeltvinkler i kølergitteret. Bemærk den søde hund.

Her er et par meget sjove danske billeder. 
C4’eren øverst er fotograferet foran Citroëns 
store fabrikshal i Sydhavnen. Det er den 
billigste model Berline. 

Nedenunder ses en noget større C6, med 
registreringsnummer P22. Billedet er ifølge 
oplysninger taget i Skagen, og det skulle 
være selveste Kong Christian med den hvide 
kasket.

Model 8, 10 og 15 – 1932-34
I slutningen af 1932 introducerede 
Citroën en ny modelserie, der om-
gående blev betragtet som indbe-
grebet af moderne fransk elegan-
ce, men som reelt indeholdt endnu 
mere amerikansk teknologi end de 
tidligere. Med det fælles øgenavn 
Rosalie kom de 4-cylindrede Model-
ler 8 og 10 samt den 6-cylindrede 
model 15, også kendt som Svane-
modellerne. Kølerkappen var prydet 
af et fint logo med en svømmende 
svane, hvilket hentydede til motorop-
hængningen, kaldet Moteur Flottant 
(eller på dansk: Flydende Kraft). Mo-
torerne var ophængt i to gummi- 
blokke i hver sin ende af motoren; 
på langs af krumtappen, hvorved 
man undgik at overføre krumtappens 
bevægelser og vibrationer til chas-
siset. Systemet var amerikansk, li-
censeret af Chrysler, og blev brugt 
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meget intentivt i markedsføringen af 
bilerne – hvilket sikkert har været 
dyrt for Citroën. Systemet blev i øv-
rigt også brugt på nogle af de sidste 
C4/C6. 

En langt mere fundamental nyhed lå 
i karrosseriets konstruktion. I USA 
havde Budd videreudviklet teknikken 
indenfor pladepresning, hvor man nu 
kunne fremstille meget store emner 
som en hel karroseriside. Monosi-
de. Det betød både en mere rationel 
produktion, men også stærkere kar-
roserier, som nu var sammensvejse-
de som én enhed – i Frankrig kaldet 
Monopièce. Men der var stadig en 
chassisramme under det solide kar-
roseri. Vi har tidligere vist billeder af 
Budds prototyper, der blev lavet for 
Citroën, herunder en prototype for 
Citroën 10.

Dårlige tider

Rosalie-modellerne kom aldrig i nær-
heden af tidligere tiders produkti-
onstal. Det kan der være mange 
grunde til – ét er den almindelige 
økonomiske afmatning i begyndel-
sen af 30’erne, som ikke kun lagde 
en dæmper på kundernes købekraft, 
men også medførte meget vold-
somme stigninger i Citroëns udgif-
ter. Han købte jo næsten alt i USA 
– og her havde man på grund af de-
pressionen beskyttet sig med høje 
Toldmure. Derfor blev Citroën ramt 
hårdere end de andre europæiske 
bilproducenter. Noget andet er, at 
Citroën i 1933 havde opført en helt 
ny gigantisk fabrik i Paris (udenpå 
den gamle) og spenderet millioner af 
franc på Den Gule Ekspedition i Asi-
en. I USA havde Budd eksperimen-
teret med forhjulstræk siden 1926, 
og det har utvivlsomt interesseret 
André Citroën så meget, at han på 
et meget tidligt tidspunkt indgik i et 
samarbejde om udviklingen af en 
ny og revolutionerende Citroën – et 
udviklingsarbejde, der må have ko-
stet uhyrlige summer, og som helt 
sikkert var medvirkende til Citroëns 
fallit i slutningen af 1934. Denne tri-
ste del af historien vender vi tilbage 
til om lidt.

Monopièce-karrosseriet – herover en 6-cy-
lindret model “15”. Nederst en eksklusiv 
Coach fra 1934, Model 15 Sport. Bag rattet 
sidder Mme Faramond, gift med Citroëns 
danske direktør.
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Begyndelsen
Her er vi nået til den største mile-
pæl i Citroën-historien, ja måske i 
bilhistorien generelt, hvis vi snak-
ker om brug af moderne teknologi. 
Den 18. april 1934 kunne Citroën 
præsentere model 7, utvivlsomt ver-
dens mest moderne massefremstil-
lede bil. Det var også for tidligt, for 
bilen var ikke færdig. Når projektet 
blev voldsomt forceret, skyldes det 
selvfølgelig den håbløse økonomiske 
situation, hvor den eneste mulige 
redning ville være salget af den nye 
model.

Især når man læser franske bøger 
om Citroën (og dem er der mange 
af!) dukker to herrer gerne op, som 
heltemodige ophavsmænd til den 

nye bilmodel. Den ene er flykon-
struktøren André Léfèbvre, som kom 
fra Voisin, den anden er den italien-
ske skulptør og billedhugger Flami-
nio Bertoni. Ofte hævdes det, at de 
to nærmest egenhændigt konstru-
erede og formgav bilen på under 
halvandet år! Men sandheden er at 
projektet havde været i gang i læn-
gere tid, måske endda helt tilbage 
i 1926, hvor Citroën havde meget 
nære forbindelser til USA og Budd. 
Léfèbvre blev ikke ansat hos Citroën 
før marts 1933, og var i øvrigt ikke 
chef for udviklingsafdelingen i Paris. 
Det vides desuden med sikkerhed at 
Citroën havde kigget på en Budd-pro-
totype med selvbærende karrosseri 
og forhjulstræk, konstrueret af Jo-
seph Ledwinka, allerede i 1931. 

Citroën havde udviklingsafdelinger i 
både Detroit og Paris – hvor længe 
man fortsatte i Detroit ved jeg ikke, 

men I Paris var der over 600 ansat-
te, og der har sikkert været en del 
kaos og interne stridigheder. Uan-
set hvad, så er historien nok den, at 
Léfèvbre blev ansat til at føre et må-
ske lettere kuldsejlet projekt i mål 
hurtigst muligt – og der er ingen tvivl 
om, at han har spillet en meget vig-
tig rolle i dette arbejde.

Model 7
Den første model af den nye Ci-
troën-generation havde utallige ny-
skabelser, hvoraf mange måske nok 
var set før: Forhjulstræk, uafhængi-
ge hjulophæng, torsionsfjedre, hy-
drauliske bremser og meget mere. 
Men det hele var samlet i det mest 
moderne karrosseri nogensinde, en 
selvbærende monocoque, muliggjort 
af det sidste nye indenfor teknolo-
gi (Budd igen): Alt fremstillet i store 
sektioner tyndplade, svejset elek-
trisk. Med chassisrammen elinineret 
kunne bilen gøres ekstremt lav efter 
datidens normer – lavt tyngdepunkt, 
flad og glat vognbund, velaffjedrede 
hjul helt ude i bilens hjørner. Bilen 
satte helt nye normer for begrebet 
køreegenskaber i 1934 – selv med 
nutidens øjne og biler, er der ikke 
meget, der overgår bilen fra et køre-
tøjsdynamisk synspunkt. Alderen vi-
ser sig selvfølgelig på andre punkter.

Traction Avant model 7, 11 og 15 – 1934-57

Tegning – eller overretoucheret fotografi –  
brugt i de allertidligste brochurer og presse-
meddelelser om den nye, lave Citroën, der 
var “konstrueret som ét hele”.

André Léfèbvre

Flaminio Bertoni
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Model 7 var en meget anderleds bil. 
Folk måtte lige vænne sig til tanken 
om ikke at skulle stige op, men ind 
– og så var der jo ingen trinbrædder 
på den meget lave bil! 

Vi skal lige tilbage til karrosseriet. 
Man kan jo anskue tingene på man-
ge måder, men det kan jo have sin 
pris, at være så moderne! Sagen er 
jo, at bilen kom på markedet uden 
at være gennemprøvet. Samtidig 
havde man anvendt teknologi, som 
var på den yderste forkant af det 
mulige – og et godt eksempel på de 
problemer det medførte er, at man 
ikke havde fundet frem til en så fun-
damental ting som fastgørelsen af 
bagtøjet til karrosseriet. Der går hi-
storier om hvordan hele bagtøjet i 
nogle tilfælde simpelthen faldt af, 
på de tidligste 7’ere. I bedste fald 
slog karrosseriet revner, og det var 
nødvendigt at lade værkstederne 
svejse adskillige forstærkninger i. I 
januar 1935 udgav Citroën faktisk 
en hel lille bog om hvordan det skul-
le gøres! 

Andre børnesygdomme fandt man i 
dårligt fungerende drivaksler (som 
i begyndelsen havde homokineti-
ske led) og styretøjet, der fungere-
de dårligt og blev lavet om mange 
gange, før bilerne i 1936 omsider 
fik tandstangsstyretøj. De tidlige Tra-
ction-modeller havde også Moteur 
Flottant, hvilket fungerede skidt og i 
løbet af året blev ændret til et andet 
system.

André Citroën bliver ofte hyldet for 
sit mod til at gennemføre sit fanta-
stiske projekt. Sagen er nok at han 
aldrig havde noget valg. Men det 
bør siges, at udviklingen af de for-
hjulstrukne Traction Avant-modeller 
var hans personlige værk mere end 
nogen andens – og det er nærmest 
utænkeligt, at andre bilfabrikker kun-
ne have skabt en så moderne bil i 
1934.

Flere modeller
Model 7 var basismodellen, som 
med sin 1300ccm motor var på 7 
franske skatteheste. Meget hur-
tigt stod det klart at bilerne var un-
dermotoriserede og 7A blev meget 

Reklamefoto af en pre-serie 7. Flere detaljer adskiller sig fra produktionsmodellerne. Den 
søde hund fra før er nu henvist til at sidde i græsset, for trinbrædtet er afskaffet.

Endnu et foto, som på fineste vis illustrerer anatomien på en 7A fra 1934.

Chassisrammen var afskaffet, og her ser vi en af grundene til at Citroën 7 var en revolution. 
Karrosseriet var på grænsen af det teknisk mulige i både kontruktion og fremstillingsmeto-
der, men det er jo faktisk sådan biler stadig bliver lavet. Den manglende chassisramme var 
direkte årsag til at den danske introduktion blev forsinket i et halvt år – franske biler skulle 
nemlig være samlet i Danmark for at få importtilladelse, og først efter dramatiske forhand-
linger mellem Valutacentralen og Citroën gennem sommeren 1934 accepteredes det, at 
karrosseriet ikke var en hel bil.
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hurtigt afløst af 7B, og i september 
1934 af 7C, som i virkeligheden var 
en 9CV på godt 1600 ccm. 

Fra starten var det meningen at mo-
del 7 skulle suppleres med man-
ge flere modelvarianter. Frem for alt 
den større model 11, med motor på 
1911 ccm. Den var både længere 
og bredere, og blev kaldt 11 Norma-
le – i Danmark Berline 11. Desuden 
fremkom allerede i sommeren 1934 
en mellemting af de to: Modellen 
med samme størrelse karrosse-
ri som 7’eren, men med den sto-
re motor fra 11’eren. I begyndelsen 
benævnt 7S (S for sport) og sene-
re 11L (L for légere = let på fransk). 
Denne model skulle senere vise sig 
at blive den mest almindelige, som 
herhjemme fik navnet 11 Sport.

Alle tre grundmodeller nåede også 
at blive lanceret som 2-dørs Cabri-
olet og Coupé med svigermorklap – 
og den store model 11 kom også i 
forlængede udgaver som Familiale 
og Limousine, med en akselafstand 
på hele 3,27m. og seks sideruder.

Model 22
På Parisersalonen, den store årlige 
biludstilling i oktober, udstillede Ci-
troën i 1934 den mest ambitiøse 
model: Citroën “22” med V8-motor 
på godt 3,8 liter, i flere modelvarian-
ter. Berline, Coupé, Cabriolet og den 
lange Familiale (eller Limousine). 
22’eren skulle være den ultimative 
topmodel, med et højt niveau af al-
skens luksus, og bilen var en sensa-
tion, der også blev beskrevet i dan-
ske motorblade.

På udstillingen blev der også uddelt 
brochurer og prislister, men virkelig-

Nogle af prototyperne blev kørt med en Ford 
V8-motor, men Citroën var langt med den 
endelige maskine, da projektet blev afblæst, 
og alting forsvandt. Idag findes kun få bille-
der. Her ses en 22 Berline på fabrikken.

I sensommeren 1934 var modeludvalget ved at være udbygget: Små og store grundmodeller, cabriolet’er, coupéer og så de lange – i forgrun-
den ses en Familiale. Flere af bilerne er før-serie og billedet er taget i den såkaldte Grand Hall på den helt nybyggede Citroënfabrik i Paris.

heden var, at denne model var me-
get langt fra at være færdigudviklet 
– så der er næppe blevet taget imod 
ordrer. 22’eren blev også vist på bil-
udstilling i Bruxelles, og man regner 
med at der blev fremstillet mindst 
12 prototyper.

Som tidligere nævnt, var der igen 
store problemer med finanserne 
mod slutningen af 1934 – og der 
har givetvis ikke været råd til at fær-
digudvikle og sætte 22’eren i pro-
duktion.

Det siges, at de eksisterende biler 
blev plukket ned og bygget om til 
Model 11 med 4-cylindrede moto-
rer, og hele projektet afblæst. Ifølge 
nogle kilder er det dog først sket i 
begyndelsen af 1935. 22’eren står 
idag som en mytisk og mystisk spø-
gelsesbil, som alle franskmænd 
drømmer om at finde i en lade (hvil-
ket næppe kommer til at ske). For 
få dage siden blev en lygtekrans til 
en 22’er, som blev fundet en gang i 
70’erne, solgt på auktion – den ind-
bragte over 5.000 euro!
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Højt at flyve...
15 år efter den første model A var 
Citroën blevet Europas største bil-
foretagende med store filialer i de 
fleste lande, fabrikker i Belgien og 
England, samlefabrikker flere andre 
steder, og et gigantisk netværk af 
forhandlere og autoriserede værk-
steder – alene i frankrig var der over 
5000. Især i sidste halvdel af tyver-
ne var ekspansionen nærmest eks-
trem, toget buldrede derudaf, men 
store satsninger der som regel gav 
pote.

De økonomiske problemer var be-
gyndt allerede i 1929, og i 1934 
spidsede de til af de tidligere nævn-
te årsager. Flere gange i løbet af 
året skød Michelin penge i Citroën 
for overhovedet at holde produktio-
nen i gang, og arbejderne kunne få 
deres løn. Men i december var det 
nok. Citroën forsøgte at få hjælp fra 
staten, som afslog på trods af at 
Citroën alene i Paris beskæftigede 
over 55.000 arbejdere og på trods 
af at alle vurderede at firmaet fak-
tisk var levedygtigt – den manglen-
de likviditet var småpenge, der nemt 
ville kunne udredes af det følgende 
års forventede overskud. For André 
Citroën var der ikke mere at gøre – 
han var konkurs. Fabrikken lukke-
des ned ved årsskiftet 34/35 hvor 
der blev gjort status – og åbnede 
igen den 3. januar 1935 med Miche-
lin ved roret. Personligt var Citroën 
brændt ud – han blev syg og døde i 
juli 1935, kun 56 år gammel. 

Michelin-perioden

Rationalisering og effektivisering
Med Michelins overtagelse af kon-
trollen gik Citroën ind i en ny æra, 
med en givetvis mere effektiv ledel-
se, men også med beslutningsta-
gere der havde en meget stor for-
ståelse for André Citroëns berømte 
pionérånd og kreativitet. Citroëns 
nye direktør hed Pièrre Michelin, og 
senere, i 1938 indsatte man Pièr-
re Boulanger, der også havde været 
med fra starten og som blev den 
kreative drivkraft, der skulle fasthol-
de Citroëns position som innovativt 
bilmærke, altid på forkant med den 
tekniske udvikling.

Det økonomiske grundlag – bilerne – 
var der, og de nye Traction Avant-mo-
deller havde trods børnesygdomme-
ne et tilfredsstillende salg i en tid 
hvor hele bilbranchen kørte i lave 
gear. Økonomisk var der tale om 
et større oprydningsarbejde, som 
blandt andet bestod i at gøre sig 
mere uafhængig af amerikanerne. 
Der blev ikke købt mere amerikansk 
værktøj og de mange amerikanske 
teknikere der var udstationeret i Pa-
ris blev sendt hjem. Og var det ikke 
allerede sket, så blev projektet med 
den 8-cylindrede model 22 endeligt 
aflivet.

Der blev arbejdet intensivt på at 
komme af med børnesygdommene 
på model 7 og 11 – det er interes-
sant at bemærke sig, at der i de før-
ste to produktionsår blev foretaget 

Det første resultat af Michelin-overtagelsen: 15 six 1938, her på et sjældent fotografi fra 
Parisersalonen i Grand Palais. Modellen kom først til salg i 1939.

flere tekniske ændringer på biler-
ne end i resten af hele den over 23 
år lange produktionsperiode! Med 
tandstangsstyretøjet i 1936 og de 
følgende par års småjusteringer, må 
man sige at det lykkedes. 1938 og 
39 blev de største produktionsår for 
Traction Avant. 

Ny model: 15six
Tanken om en stor luksusbil var 
ikke glemt, men Michelin ville for alt 
i verden undgå at begå den sam-
me fejl som tidligere, med at sen-
de en ufærdig bil på markedet. I 
1938 fremstilledes de første små 
100 eksemplarer af en ny 6-cylin-
dret model: 15six. Omkring 80 biler 
blev i løbet af året solgt til udvalgte 
kunder, som alle havde tilknytning 
til Citroën. Først på Parisersalonen 
i oktober blev bilen officielt vist for 
offentligheden, og salget begynd-
te først i 1939, hvor man havde en 
bil der til gengæld viste sig at være 
usædvanlig driftsikker. De 6-cylin-
drede 15six havde samme grundkar-
rosse som model 11 Normale, men 
med en længere motorhjælm til at 
rumme den store topventilede motor 
på godt 2,8 liter og 77 hk. Teknisk 
var denne model meget forskellig 
fra 11’erne, især var den overlegen 
mht. gearkasse og fortøj. 

TPV
Et andet projekt, der mod slutningen 
af 30’erne blev sat i værk af Boulan-
ger, var den såkaldte TPV (Toute Pe-
tite Voiture). Et minimalistisk køretøj, 
der helt i André Citroëns ånd skulle 
bringe folk på hjul: Bilen var udbredt, 
men især blandt landbefolkningen 
var hestevognen stadig det eneste 
opnåelige transportmiddel. TPV var 
nok minimalistisk, med sine simp-
le sæder, taget i canvas og med kun 
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De tre gemte TPV på loftet i Ferté-Vidame, hvor de blev fundet. For at få dem bjerget måtte 
der skæres hul i taget. Siden er de kun blevet nødstørftigt samlet.

én forlygte, men bilen var langt fra 
simpel. Den var nærmest terrængå-
ende og affjedret med vistnok ikke 
mindre end 16 torsionsstænger. Ma-
terialerne var primært aluminium og 
titanium, for at gøre den så let som 
muligt. Motoren var en 2-cylindret, 
vandkølet bokser på 375 ccm.

Projektet nåede langt, indtil krigen 
satte en stopper for det. Der findes 
udkast til brochurer og det var me-
ningen at bilen skulle have været 
udstillet på Parisersalonen i 1939 
– men den blev aflyst på grund af 
krigen. 

Det siges at der blev bygget et stort 
antal prototyper (250?), men at de 
fleste blev destrueret og mange blev 
grundigt gemt ved krigsudbruddet for 
ikke at falde i hænderne på tysker-
ne. At nogle blev gemt er der ingen 
tvivl om – for så sent som i 1950 
skal ledelsen i Citroën have givet 
ordre om destruktion af de tilbage-
værende. Idag kendes til 5 eksem-
plarer. Én blev maskeret som pickup 
og står idag på et museum i Midt-
frankrig. En anden blev i 1960’erne 
sat sammen af dele og restaure-
ret, så den er kørende. I 1995 fandt 

man yderligere tre, gemt på et loft 
på en gård på Citroëns gamle prø-
veanlæg i Ferté-Vidame sydvest for 
Paris. Efter sigende gemt væk af an-
satte, som så den historiske værdi i 
bilerne og trodsede ledelsens påbud 
om destruktion. De tre biler var en 
sensation på Retromobile-udstillin-
gen i 1996, hvor de var stillet op på 
et podie, udstillet som fundet. De er 
næsten komplette, men heldigvis er 
det besluttet at de ikke skal restau-



VeteranTidende · december 201940

reres og at de i fremtiden skal føl-
ges ad. Alle Citroëns 4 TPV står idag 
på Conservatoire Citroën, som sta-
dig er Citroëns “skatkammer” i Aul-
nay, lige nord for Paris.

Når TPV’en er særlig interessant 
skyldes det naturligvis også, at den 
er direkte forfader til Citroën 2CV!

TUB og H
En anden model som må siges at 
være banebrydende. I 1939 kom 
verdens første forhjulstrukne kas-
sevogn, med fremskudt førersæde 
og lav, plan bund i varerummet. TUB 
står for Traction Utilitaire Bassé. Bi-
len var teknisk meget lig Citroën 7 
og skulle være en universal vare-
vogn, især til handlende og i land-
bruget. Da krigen kom blev der lavet 
nogle kraftigere modeller (med mo-

delbetegnelser som TUC og TAMH) 
bl.a. til brug for militæret som am-
bulancer. Af mange grunde blev det 
ikke til den store produktion – under 
2000 stk. er fremstillet af samtlige 
modeller. Bilen blev udstillet i Paris 
i 1946, men kom aldrig i produktion 
efter krigen. Højest et par håndfulde 
eksisterer idag.

Man hører ofte at verdens første bil 
af denne type blev udviklet af det 
franske firma Chenard & Walker – 
en meget lignende vogn med en di-
minutiv 2-cylindret motor, som kom 
i produktion i 1940 til den franske 
hær, og senere overtaget og videre-
udviklet af Peugeot med en større 
motor under navnet J3. Men Citroën 
TUB var altså tidligere – og som 
nævnt også tænkt til civilt brug. Li-
gesom TPV er den et godt eksem-
pel på de sidste førkrigsbiler, der 

naturligt dannede grundlag for nye 
modeller efter krigen. TUB er nem-
lig direkte forgænger til Citroën Type 
H-kassevognene.

Type H blev præsenteret i 1947 og 
var noget større end sin forgænger. 
Det tekniske layout var nogenlunde 
det samme, men H-modellen var no-
get kraftigere og havde bl.a. fortøj 
fra 15six. Den var naturligvis blevet 
yderligere raffineret i sin opbygning. 
Al teknik var samlet foran, hvilket 
tillod en ekstremt lav platformskon-
struktion bagved. Med standardop-
bygningen i bølgeblik var det muligt 
for de fleste at stå oprejst i vare- 
rummet og hvad fleksibilitet angår 
er modellen nok aldrig blevet over-
gået – måske én af grundene til at 
bilerne den dag idag er stærkt ef-
terspurgte som grundlag for salgs-
vogne eller foodtrucks, som det vist 
hedder på nudansk. Med til billedet 
hører nok også, at H-modellerne har 
sin egen funktionelle æstetik.

De rillede kassevogne var i produkti-
on helt frem til slutningen af 1981, 
og fandt utallige anvendelser – ikke 
kun hos politiet. Øgenavnet Salatfad 
er i øvrigt ikke en dansk opfindelse – 
i Frankrig blev de også kaldt Panier à 
Salade. Citroën tilbød et stort udvalg 
af varianter, herunder forlængede og 
forhøjede modeller, kvægtransporte-
re og pick-ups.

2CV
TPV-projektet havde heller ikke lig-
get stille under krigen. Konstruktio-
nen var blevet forenklet og forbed-
ret, men brugen af ædle metaller 
droppet, da Citroën i 1948 præsen-
terede 2CV i Paris som et bud på et 
robust og billigt køretøj. Og selvom 

Citroën TUB

Citroën H

Bilsalonen i Grand Palais, 1948.
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En 2CV6 Club, som de så ud i 80’erne, hvor 
salget gik som aldrig før. Nederst et herligt 
reklamefoto fra slutningen af 50’erne.

Tidligt foto af 2CV’en i passende omgivelser – langt ude på landet hos folk, der normalt 
kørte med hestevogne.

mange andre bilfabrikanter søgte 
mod små og billige biler, så var 2CV 
den mest opsigtsvækkende. Efter-
spørgslen var langt større end fabrik-
ken havde kapacitet til at producere, 
og salget kom først for alvor i gang 
omkring 1950.

2CV’en var Pièrre Boulangers hjerte-
barn og på én gang simpel og avan-
ceret. Motoren var stadig en bokser 
på 375 ccm, men nu luftkølet – eller 
måske skulle man sige oliekølet, for 
i blæserhuset sad en regulær olie-
køler og det er nok værd at nævne, 
at kølingen af stempeltoppene skete 
ved at olien sprøjtede op igennem 
kanaler i plejlstængerne. Også af-

fjedringen, der var ualmindeligt blød 
og dermed tilpasset dårlige veje på 
landet. Den var med interaktion mel-
lem for- og baghjul i hver side, med 
bevægelige skruefjedre langs chas-
siset, forbundet med trækstænger 
til bilens langsgående bærearme.

De første 2CV havde bare 9 hk, men 
i deres lange produktionstid, helt 
frem til 1990, steg motorvolumen 
og effekten til hhv. 602 ccm og 28 
hk. 

2CV’en var tilpas kontroversiel til 
at få masser af både tilhængere 
og modstandere gennem fire årti-
er. Nogle vil sige tarvelig, andre vil 
sige genial med enkle og velfunge-
rende løsninger. At bilen var ualmin-
delig robust og mekanisk drifssikker 
er nu temmelig indiskutabelt, hvilket 
blev bevist af kørsler med 2CV over-
alt i verden, hvor bilen også viste sig 
som måske det mest terrængående 
køretøj uden 4-hjultræk, der er lavet.

Kulturelt kom 2CV også til at spæn-
de vidt – fra bondebil i Frankrigs fat-
tige landdistrikter over hippie-con-
tainer i 60’erne og 70’erne til 
yuppie-antibil i 80’erne.



VeteranTidende · december 201942

Traction Avant igen
Inden vi glider til det næste sto-
re nedslag i Citroën-historien må vi 
lige tilbage til modellerne 7, 11 og 
15six. For selvom Citroën præste-
rede at lancere både H og 2CV i de 
første efterkrigsår, var det Traction 
Avant-modellerne, der holdt hjulene i 
gang. Produktionen af model 7 samt 
Cabrioletter og Coupéer blev ikke 
genoptaget efter krigen. Den første, 
der kom i gang var 11 Sport, i slut-
ningen af 1945, men for alvor først 
fra marts 1946. Bilerne var noget 
spartanske på grund af efterkrigsti-
dens materialemangel – blandt an-
det havde man ikke ordentlig maling, 
og mangelen på aluminium betød at 
mange komponenter nu var lavet af 
jern. Den smule aluminium man hav-
de blev brugt til ankre i startmotorer 
og dynamoer, da man helt manglede 
kobber. Der gik et par år, før bilerne 
kom på niveau med førkrigsmodel-
lerne. Men der var gang i produktio-
nen, hvoraf det meste i øvrigt gik til 
eksport. 20% af de Traction Avant 
der er importeret til Danmark er fak-
tisk fra 1946 og 1947!

I en rum tid var kun model 11 Sport 
i produktion. 11 Normale fulgte i 
1948 og først i 1953 blev Familia-
lemodellerne relanceret. 15six fik 
også en langsom genstart, med 
nogle få hundrede i 1946-48. Først 
i 1949 er antallet noget at snakke 
om, hvorefter det til gengæld acce-
lerede. Små 100 biler kom til Dan-
mark.

I 1954 skete der noget interessant. 
15six blev suppleret med en ny mo-

del kaldet 15sixH. Den var forsynet 
med en helt special bagbro, med 
nye bærearme og i motorummet 
fandt man nye komponenter: En stor 
hydraulikpumpe. Bilen havde nemlig 
hydropneumatisk affjedring af den 
relativt lette bagvogn. Foran var af-
fjedringen gjort blødere, med længe-
re torsionsstænger, men kraftigere 
dæmpet og med krængningsstabili-
sator. Det helt nye affjedringssystem 
var konstrueret og udviklet af Paul 
Magès hos Citroën, og 15sixH var 
selvfølgelig et forstudie til hvad der 
var på vej. Efter fremkomsten var 
det begrænset hvor mange af den 
oprindelige model, der blev solgt. 
15sixH var nok mere end blot et 
forstudie til DS19, for selve karros-

seriet var ændret mange steder på 
grund af den nye affjedring og der 
var mange nye komponenter. I Dan-
mark var den måske for dyr – vi har 
kun dokumentation for et enkelt 
solgt eksemplar fra den tid.

Uanset at TA-modellerne i begyndel-
sen af 50’erne stadig var teknisk 
foran næsten alle konkurrenter, så 
var dens udseende blevet så gam-
meldags, at salget var hastigt da-
lende. Et eksempel på hvor grelt det 
var, er at den danske importør på et 
tidspunkt udsendte et cirkulære til 
forhandlerne, hvori man dybt bekla-
gede ikke at kunne tilbyde dem en 
ny model! I stedet blev salget kon-
centreret om 2CV’en.

Et foto af modeludvalget i 1950, 
som giver et godt indtryk af 
forskellene på de tre modeller: 
Den mindste, 11 Sport og den 18 
cm længere og 12 cm bredere 
11 Normale. Længst til højre en 
15six med den længere motor-
hjælm.

I perioden 1947-52 kunne man i 
Frankrig kun få bilerne i sort, hvor-
imod man her i Danmark havde et 
meget stort udvalg af farver.

Et kig i maskinrummet på en 15sixH. Til venstre ses hydraulikpumpen, som var drevet af 
kilerem fra knastakslen, og som blev genbrugt i modellerne årtier frem. Til højre ses hydrau-
liktanken. Mellem de to sidder højtryksregulatoren med akkumulatorkuglen.
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Oktober 1955, Paris: En UFO er landet – folk, inklusive dem fra motorpressen, kunne knapt 
nok fatte hvad de så. DS19 var en sensation, og alene på udstillingens første dag modtog 
Citroën 12.000 ordrer på den nye bil.

DS19 – 1955
I en tid, hvor de fleste efterhånden 
havde dæmpet forventningerne til 
Citroën, blev en af bilhistoriens stør-
ste bomber kastet ned: DS19, præ-
senteret på Parisersalonen i 1955. 
Modellen behøver næppe nærmere 
præsentation her – de fleste er nok 
enige om at det er både er én af de 
smukkeste og mest avancerede bi-
ler, der nogensinde er skabt.

Bilen lignede mest af alt noget fra 
det ydre rum, og bag dens strømli-
niede former gemte der sig et væld 
af tekniske løsninger som aldrig var 
set før. Den hydrauliske pumpe, som 
i øvrigt var præcis magen til den i 
15sixH (og altså dimensioneret til 
større opgave end blot affjedring af 
bagvognen), drev ikke blot bilens hy-
dropneumatiske affjedringssystem, 
der nu virkede på alle fire hjul, men 
gav også kraft til bremser, styretøj, 
kobling og gearskift. Bilen kunne kø-
res med fingerspidserne og havde 
en komfort, som næppe er overgået 
siden – i hvert fald ikke når det gæl-
der affjedring. En ekstra bonus i sy-
stemet var den automatiske niveau-
regulering, der sikrede den samme 
vognhøjde uanset bilens belastning 
– en ting der også kendetegner alle 
de senere hydropnaumatiske Ci-
troën-modeller.

Som projekt havde DS19 været un-
dervejs i mange år – faktisk helt til-
bage fra 1938. Mange ændringer 
var foretaget i de sidste måneder 
frem til lanceringen, også når det 
gælder det udvendige – f.eks. er teg-
ningerne af den dybtliggende bagru-
de og “trompeterne” med blinklyse-
ne tidligset set på tegninger dateret 
10 måneder før lanceringen. Det 
vides også, at DS var tiltænkt en 
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helt ny 6-cylindret boksermotor, der 
skulle have været placeret helt ude 
foran forakslen. I stedet endte man 
med at bruge motoren fra 11’eren, 
blot med et nykonstrueret topstykke 
i aluminium, med halvkugleformede 
forbrændingskamre og udstødning 
og indsugning på hver sin side. Alt-
sammen udtryk for, at Citroën har 
været i tidnød – og ikke overrasken-
de med dét til følge, at tidlige DS19 
kom til at lide af alvorlige børnesyg-
domme, som det i nogle tilfælde tog 
et par år at blive kvit.

DS19 var ligesom TA, H og 2CV kon-
strueret af d’Herrer Léfèbvre og Ber-
toni. Udover bilens skulpturelle form 
blev den rost himmelhøjt for alt det 
hydrauliske. Bilen havde ingen tra-
ditionel bremsepedal, men en lille 

rund knap i bunden. På trods af, at 
den stort set ikke havde nogen van-
dring, da den blot skulle aktivere 
bremsetrykket via en ventil, var den 
nem at dosere – og DS19 var den 
første masseproducerede bil i ver-
den med skivebremser (dog kun for-
an). De var iøvrigt fint placeret langt 
inde i bilen ved gearkassen, hvilket 
både bragte den uaffjedrede vægt 
ned, og gav plads til nogle veldimen-
sionerede svingstykker med meget 

store hjullejer, præcis i fælgens mid-
terlinie. I en DS kan man i tilfæl-
de af en dækeksplosion på forhju-
let stille og roligt styre bilen ind til 
siden, hvor andre vlle blive flået af 
vejen. En sikkerhedsfaktor, som ver-
den vist efterfølgende har glemt. 

Ja nu nævnte jeg et par af bilens 
dyder alligevel. Men selvfølgelig er 
der også en bagside. DS19 var og 
er en teknisk meget kompliceret bil 

Fjederkugle

gas (nitrogen)
- komprimérbart

Fjedervirkningen  
opnås ved at  
gassen i kuglens 
øverste del  
komprimeres  gummimembran

væske

væske

stempel

stødstang

gummimanchet

Bærearm

kugleled

Affjedringscylinder
– fastmonteret på 
bilens karrosseri

væske under  
højtryk - ind og ud
(bestemmer  
også vognens  
frihøjde)

overskydende 
væske retur
(intet tryk)

støddæmperventil
(begrænser  væskens 
gennemstrømning) 

Et hydropneumatisk fjederelement fra DS – men i princippet ganske 
magen til på alle senere modeller med systemet.

Sammen med DS19 fik Citroën nyt logo.

I 1959-60 kom ID Break/stationcar-modellerne og snart efter fulgte 
Cabriolet – både som DS og ID.
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og formentlig indtager den en kede-
lig plads som en af de biler der be-
står af flest enkeltdele. Alt kan gå i 
stykker og selvom Citroën fik has på 
børnesygdommene, ændrer det ikke 
ved at DS-ejerne måtte finde sig i 
enorme værkstedsregninger og lidt 
for mange perioder uden bil.

ID19 – 1957
Med DS19 havde man en bil i abso-
lut topklasse, og den blev også aflø-
seren for B15. Der var meget langt 
“ned” til en 2CV, og med det svig-
tende salg af model 11, var det et 
helt akut behov for en afløser i den 
prismæssige mellemklasse. For-
søget blev gjort med ID19, som i 
første omgang var en yderst skra-
bet udgave af DS19. Det hydrauli-
ske højtryk blev udelukkende brugt 
til affjedringen, og blev leveret af 
en lille étstemplet pumpe, drevet 
af knastakslen. Gearskift og kob-
ling var helt konventionelt, med kab-
ler og stænger, og den hydrauliske 
hjælpestyring droppet, hvorfor ID fik 
et noget større rat. Bremserne var 
med traditionel pedal, almindelig ho-
vedcylinder og systemet helt adskilt 

På de billigste versioner af den forenklede model ID19 var de få udvendige blanke del i aluminium i steder for krom, og lygterande var malet 
i bilens farve. Bemærk også de bittesmå hjulkapsler, der dækker bolten til hjulenes centerbespænding.

fra affjedringssystemet. De billigste 
modeller havde støbejernstopstyk-
ke (fra 11’eren) og var i det hele 
taget rippet for alt overflødigt; selv 
gulvtæpperne var erstattet af simple 
gummimåtter. Alt dette bragte prisen 
ned mod 2/3 af en DS19. Der viste 
sig ikke det store salg af den lidt 
selvmodsigende/paradoksale mo-
del ID19 Normale, mens modellerne 
Luxe og Confort efterhånden fik et 
godt salg. Især Confort, der næsten 
havde samme udstyrsniveau som 
DS19.

Som de følgende år gik smeltede 
DS- og ID-modellerne mere og mere 
sammen. Modelvarianter som stati-
oncar og cabriolet kom til, og D-mo-
dellerne holdt sig i produktion helt 
frem til 1975. Fra og med årgang 
1967 med den redesignede front 
med fire forlygter bag glas, hvor de 
inderste var fjernprojektører, der dre-
jede med styretøjet.

I VeteranTidende nr. 472, oktober 
2015, bragte vi en større artikel om 
D-modellerne, som både beskriver 
teknikken, bilernes historie i Dan-
mark og den generelle modeludvik-
ling 1955-75.

Citroën i 1960erne
Det store opsving i 1960 gav selv-
følgelig lidt omsætning til Citroën, 
med modellerne 2CV, ID/DS og di-
verse nyttekøretøjer. Men der hvor 
der var penge at tjene, almindelige 
biler i mellemklassen, havde Citroën 
ingenting at tilbyde. Udvikling af nye 
modeller var både tidkrævende og 
dyrt. ID19 blev aldrig billig nok, så 
i stedet gik man en anden vej: En 
luksus-2CV med et helt nyt karros-
seri, selvfølgelig tegnet af Flaminio 
Bertoni, og en motor på 600 ccm. 
Denne gang gik det bedre: Ami6, der 
var baseret på 2CV-chassis og sam-
me teknik, blev den mest solgte bil 
i Frankrig i flere år gennem 60’erne! 
Herhjemme ville man hellere bare 
undgå den – i hvert fald er der iføl-
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ge tilgængelig statistik kun solgt 50 
Ami6 Berline i Danmark. Lidt bedre 
gik det heldigvis med stationcar-ud-
gaven.

I Frankrig blev der fortsat ekspe-
rimenteret med diverse projekter 
og prototyper, blandt andet ét, der 
i mistænkelig grad mindede om 
Renault 16. Citroën havde i 50’erne 
købt det gamle bilfirma Panhard, 
og prøvede at få noget ud af model 
24CT (eller rettere 24BT), men uden 
resultat. Til gengæld kom Panhards 
chefdesigner Louis Bionier til at teg-
ne endnu en 2CV-variant, nemlig 
Citroën Dyane, der så dagens lys i 
1967 og formentlig var tænkt som 
afløser for (eller en modernisering 
af) den almindelige 2CV. Dyane fik 

succes men blev kun i begrænset 
omfang accepteret af de traditionel-
le 2CV-kørere – og historien endte 
med at 2CV’en overlevede Dyane’n. 
En anden variant over 2CV/Dyane 
var plasticbilen Méhari, der kom til 
i 1968. Ami6 blev “moderniseret” 
med årgang 1969 og blev til Ami8. 
Men det korte af det lange er, at 
hele vejen igennem 1960’erne kom 
der ikke meget nyt fra Citroën – og 
dét der kom, var altsammen baseret 
på 2CV’ens platform. Men der var 
nyt på vej. 

Luksuscoupé
Citroën havde i 1968 købt Masera-
ti. Resultatet kom i 1970: Den ulti-
mative Grand Tourismo, Citroën SM. 
Med affjedringssystem og mange 
komponenter og grundkonstruktion 
som i DS, og med en V6 Maserati-
motor på 2,7 liter, fire overliggende 
knastaksler og tre Weber-karburato-
rer. I øvrigt den første 6-cylindrede 
Citroën i 15 år. Nyt var også styre-
tøjet, som var konstrueret af Paul 

Magès. Det blev kaldt “Diravi”, en 
forkortelse af Direction à rappel as- 
servi, som igen kan oversættes til 
hjælpestyring med aktiv retur: Holdt 
bilen stille med underdrejede hjul 
blev hjulene automatisk rettet tilba-
ge til ligeudstilling – rattet snurrede 
af sig selv. Servovirkningen var sær-
deles kraftig når bilen holdt stille 
og aftog med farten for helt af være 
aftaget ved ca. 60 km/t. At køre en 
SM er en skøn oplevelse, med kom-
binationen af en ekstremt komforta-
bel affjedring og kraften og lyden fra 
potent italiensk maskineri. SM var 
ved sin fremkomst verdens hurtigste 
forhjulstrukne bil, med en topfart på 
over 220 km/t, bl.a. takket være en 
usædvanligt god aerodynamik.

SM var designet af Robert Opron, 
der kom til Citroën i begyndelsen 
af 60’erne. Hans første opgave for 
Citroën blev færdiggørelsen af det 
store redesign af fronten på DS, ba-
seret på forarbejde og skitser af Fla-
minio Bertoni.

Ami6 – 1962

Ami8 – 1969

Dyane – 1967 Citroën SM – 1970-75

Méhari – 1968
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Citroëntiden var også godt for Mase-
rati, som jo fik noget at leve af. Ci-
troën SM nåede at blive fremstillet 
i knapt 13.000 eksemplarer frem til 
1975, hvilket måske ikke er meget, 
men et betydeligt tal i forhold til Ma-
seratis øvrige modeller, hvoraf flere 
nød godt af Citroën hydrauliske kom-
ponenter; både Diravi-styretøjet og 
f.eks. trykforstærkede bremser.

Gennem produktionstiden var der 
forskellige ændringer; 2,7 liters 
motoren blev fra 1972 også tilbudt 
med Bosch elektronisk benzinind-
sprøjtning og bilen kunne fås med 
automatgear. I 1973 kom en 3-liters 
udgave af motoren, primært til det 
amerikanske marked, der aftog ca. 
2400 biler. Den amerikanske SM var 
noget skændet af kravene til lygtefø-
ringen, med fire runde forlygter uden 
dækglas i stedet for det elegante 
frontparti med 6 integrerede lygter 
– de inderste var drejelygter som på 
DS.

Altsammen meget fint – men her 
nede på jorden var der oliekrise, 
og salget blev kun godt 400 biler i 
1974 og 75 tilsammen... 

GS/GSA – 1970-86
SM var ikke den eneste model Ci-
troën lancerede i 1970. Med GS-mo-
dellen kom omsider den mellem-
klassebil, der i så mange år havde 
manglet! En helt ny konstruktion, 
igen med Robert Opron som desig-
ner og med særdeles utraditionel 
teknik.

Motoren var en 4-cylindret, luftkølet 
bokser, placeret helt ude i snuden, 
foran gearkassen. En meget omdrej-
ningsvillig motor på kun 1015 ccm. 
Der var skivebremser hele vejen 
rundt, de forreste placeret inde ved 
gearkassen. Og så havde GS hydrop-
neumatisk affjedring, omhyggeligt til-
passet den lette vogn.

Når folk taler om GS er et af de før-
ste ord man hører “rust”. Og det er 
selvfølgelig rigtigt at GS, ligesom 
mange andre biler i 70’erne, ikke 
rigtig kunne tåle at stå udenfor om 
natten, hvis man ville have en rustfri 
bil om morgenen. Det er rigtig synd, 
for GS’en var én af de mest velkø-

Citroën GS

Citroën GS Break, der selvfølgelig også blev 
basis for diverse varevognsudgaver.

Citroën GSA – hvor motorstørrelsen efter-
hånden kom op på 1300 ccm.

rende biler, der nogensinde er lavet. 
Den var ekstremt retningsstabil og 
sporsikker med sine ret smalle, men 
store hjul, komfortabelt affjedret, og 
de der har ejet én, vil sikkert huske 
hvordan motoren med en nærmest 
turbine-agtig lyd kunne trække bilen 
op på 145 km/t, og holde hastighe-
den i timevis, helt udramatisk.

Motorpressen, både her og i udlan-
det, kogte nærmest over af begej-
strin over GS’ens mange dyder. GS 
blev Citroëns første volumensælger, 
på et tidspunkt var hver 4. Citroën 
solgt i Danmark siden 1919 en GS.

GS kom naturligvis også i varianter; 
stationcar, varevogn og forskellige 
“sportslige” udgaver, og udvikledes 
gennem tiden med større motorer. I 
1980 kom den i en redesignet udga-
ve, hvor den under navnet GSA bl.a. 
fik plastickofangere, nyt instrument-
bord og en stor bagklap. I 1973-74 
forsøgte man sig med ”GS Birotor”, 
med Wankelmotor, i et samarbejde 
med NSU, men solgte kun 847 stk. 

CX
De store DS-modeller skulle have 
en afløser, og i starten af 70’erne 
var et stort (og efter sigende meget 
dyrt) udviklingsarbejde i gang. Re-
sultatet blev endnu en Opron-bil, Ci-
troën CX, en bil der cementerede Ci-
troëns position som producent af de 
mest avancerede og velkørende biler 
på markedet. 

CX blev præsenteret i 1974 og var 
måske, sammenlignet med tidligere 
Citroën-modeller, ikke ligefrem forud 
for sin tid, men stadig på den abso-
lutte forkant. Den omtales ofte som 
den sidste ægte Citroën – med god 
grund, hvilket jeg vender tilbage til 
om lidt.

CX’en var på størrelse med DS, og 
med tilsvarende forskel i sporvid-
den, hvor den bageste er betragte-
ligt mindre end foran. Fordel: aerody-
namik og styreegenskaber i kurver. 
CX var dog lidt kortere, da motoren 
var anbragt på tværs (med gear-
kassen for enden, som på de fleste 



VeteranTidende · december 201948

moderne biler). Bilen var selvfølge-
lig spækket med hydraulik, dog ikke 
til kobling og gear. Men til gengæld 
havde den arvet Diravi-styretøjet fra 
SM, dog ikke på den tidligste basis-
model. 

Den strukturelle opbygning af CX 
var ret speciel. Bilen havde separat 
for- og bagbro, forbundet med nogle 
lange flade vanger, der ikke havde 
nogen særlig bæreevne uden kar-
rosseriet. Karroseriet var så sat ned 
ovenpå, men med gummimellem-
læg, der hæmmede overførslen af 
støj og vibrationer fra undervognen 
til kabinen.

De følgende år kom der adskillige 
versioner af CX. De første havde alle 
Citroëns gamle stødstangsmotor 
som var videreudviklet fra DS. Den 
beholdt man også fremover på de 
store modeller (CX Pallas, GTi og GTi 
Turbo) på 2,4 og 2,5 liter, hvorimod 
CX 20 og CX 22 fik Renaultmotorer 
med overliggende knastaksel. Des-
uden adskillige Dieselmotorer, med 
og uden turbo. 

I 1976 introduceredes CX Break, 
en yderst rummelig stationcar med 
forlænget akselafstand, som også 
kom til at danne udgangspunkt for 
de lange sedan-modeller Prestige og 
Limousine. I 1985 var CX GTi Turbo 
verdens hurtigste serieproducerede 

Øverst en tidlig CX2000, sikkert uden Diravi, med et stort rat. Derunder Break- og Prestige-
modellerne, der med forøget akselafstand var små 5 meter lange.

CX’en var selvbærende, men alligevel med en slags “chassis”. Nedenfor er det én af mine 
favoritmodeller, en CX GTi fra 1984, med Michelin TRX fælge og dæk.
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forhjulstrukne bil, med en topfart på 
over 220 km/t.

I 1986 blev samtlige modeller “fa-
celiftet” med nyt interiør og plastic- 
kofangere. Ansvarlig for dette var 
Citroëns nye chefdesigner, amerika-
neren Carl Olsen, som navnet anty-
der med danske aner. Om det gjorde 
noget godt for modellen kan disku-
teres. CX fik til gengæld aldrig den 
store bagklap, som Robert Opron i 
sin tid havde ønsket sig.

CX blev i 1989 afløst af Citroën XM, 
men stationcar/Break blev produce-
ret helt frem til 1991 – ialt produce-
redes knapt 1,2 millioner CX.

CX har idag fået høj status som 
samlerbil, med “seriøse” priser på 
gennemrestaurerede eksemplarer. 
Men man kan stadig være heldig at 
finde gode, kørende og originale bi-
ler til mere menneskelige beløb.

PSA

Hermed glider vi ind i den tredie og 
desværre mindst interessante del af 
denne artikel.

Starten af 70’erne var præget af 
oliekrisen og almindelige afmatning, 
og der er nok ingen tvivl om at Ci-
troën havde satset galt, med Wan-
kelmotor-GS, superbilen SM og den 
store CX. I foråret 1974 var Citroën 
på kanten af konkurs, og Michelin i 
gang med at sælge aktier til Peuge-
ot. I første omgang meldte Peuge-
ot ud, at man ikke var interesseret i 
at overtage det skrantende Citroën, 
som nu var alvorligt truet af lukning. 
Men i slutningen af året gik den 
franske stat ind og ydede et kæm-
pelån – Michelin trak sig, og Citroën 
var snart ejet og kontrolleret af Peu-
geot. Efterfølgende dannedes “Grou-
pe PSA”.

Blandt de første ting der skete, var 
at Peugeot besluttede at lukke Ma-
serati – det hæderkronede mærke 
overlevede kun i sidste øjeblik, da 
det blev købt af De Tomaso. Men el-
lers manglede der ikke forsikringer 
om, at de to PSA-virksomheder, Peu-
geot og Citroën ville blive drevet helt 
selvstændigt hver for sig, og med 
selvstændig udvikling af strategi-
er og nye bilmodeller. Virkeligheden 
skulle hurtigt vise sig at være en 
ganske anden – hele formålet var jo 
at “stor gør stærk”; i den til stadig-
hed stigende konkurrence handlede 
det selvfølgelig om at rationalisere 
og storproducere – så mange enhe-
der som overhovedet muligt.

De første Peutroën’er
Allerede i 1976 kom den første: 
Citroën LN, som reelt ikke var an-
det end en afkortet, 2-dørs Peuge-
ot 104, forsynet med en 2-cylindret 
Citroënmotor. I 1978 fulgte Citroën 
Visa, som nok havde sit eget udse-
ende og fandtes med Citroënmotor, 
men som var bygget på en ren Peu-
geot-platform.

Ingen tvivl om at begge modeller var 
udmærkede biler, men de var i hvert 
fald lige så meget Peugeot som Ci-
troën. Og siden da, har der været 
masser af fælles Peugeot/PSA-kom-
ponenter i alle Citroënbiler, især når 
det gælder hjulophæng/undervogn, 
motorer og gearkasser. 

Citroën BX
I 1982 kom så den første PSA-Ci-
troën, der stadig havde klare Ci-
troën-træk. En mellemstor hatch-
back, designet af Marcello Gandini 
hos Bertone, og som med sit kan-
tede udseende var tilpas anderle-
des til at kunne være en Citroën. De 
delvist indkapslede baghjul, brugen 
af et såkaldt badevægts-speedome-
ter og andre detaljer skulle signa-
lere “Citroën”, men frem for alt var 
bilen med Citroëns hydropneumati-
ske affjedring, der var blevet kombi-
neret med traditionelle hjulophæng 
(MacPherson foran) som på Peuge-
ot-søsteren 405, som den også del-
te motorer med. Bilen var meget let 
i forhold til sin størrelse og meget 
velkørende, selvom køregenskaber-

CX havde et højst utraditionelt, men 
funktionelt instrumentbord, med alt samlet 
i den “flyvende tallerken” – også diverse 
kontakter til lys, horn m.m., der kunne nås 
med fingerspidserne uden at tage hænderne 
fra rattet.

Den flotte bagrude buede nedad på midten. 
Men skulle man have adgang til det store 
bagagerum, måtte man næsten på knæ bag 
bilen.

CX serie 2, fra 1986.

Citroën LN
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ne langt fra var på højde med GSA, 
der stadig var i produktion. BX’erne 
var meget veludstyrede i forhold til 
prisen, med f.eks elruder og central-
lås på de fleste modeller, og blev 
en enorm salgssucces – som man 
nok havde forventet hos PSA. For så 
vidt var den det optimale kompro-
mis; dertil kommer at der i høj grad 
var kommet styr på rustproblemet. 
Front- og bagklap samt flere mindre 
dele i karrosseriet var fremstillet i 
kunststof og bilen fik meget fin om-
tale i motorpressen.

Citroëns DNA
Flere modeller fulgte efter, hvor en 
stor del af Citroën DNA, især i form 
af affjedringssystemet, var beva-
ret. XM afløste som nævnt CX, en 
elegant bil selvom den ikke havde 
CX’ens særpræg. Til gengæld havde 
den Diravi-styretøj på de 6-cylindrede 
topmeller. Xantia afløste BX i 1992. 
Også en køn bil, dog betydeligt mere 
konventionel end sin forgænger. 
Men et eksempel på at Citroën sta-
dig kunne noget var Xantia Activa, 
en særlig model, hvor det hydrau-
liske affjedringssystem var supple-

ret med aktive, hydrauliske kræng-
ningsdæmpere, som helt og aldeles 
forhindrede enhver krængning! Acti-
va’en er til dato den bil, der har kla-
ret den svenske “Elgtest” med den 
største hastighed, til trods for at 
man stadig forsøger med alle mulige 
Turbo-Porscher og superbiler. Den er 
stadig ikke overgået.

Den sidste Citroën med hydropne-
umatisk affjedring er C5, fra 2002 
og frem. Med C5 gik man væk fra 
det fuldt hydrauliske som kendes 
fra Xantia – pumpen som blev født i 
1954 blev erstattet af en elektrisk, 
bremsesystemet helt traditionelt 
med en almindelig bremseforstær-
ker, og styretøjet med elektrisk ser-
vo. Men selve affjedringen altså sta-
dig hydropneumatisk.

I 2009 kom C5 i 3. generation, og 
såkaldt “stålaffjedring” blev et al-
ternativ på de billigere modeller. 
Og i 2014 var det efter diktat fra 
PSA-toppen helt farvel til verdens 
måske bedste affjedringssystem, 
som blev bortrationaliseret på trods 
af protester fra adskillige ledende 
medarbejdere i Citroëns udviklings-
afdeling.

Og nu vi snakker Citroën-DNA, så 
kom der jo også en lang række mo-
deller, som var så konventionelle, at 
enhver større bilfabrik kunne have 
fostret dem: AX, ZX, Saxo, Xsara og 
flere endnu. Udmærkede køretøjer, 
men helt uden Citroëns tradition for 
avantgarde. 

En sidste krampetrækning
Nu er det her jo et veteranbil-blad, 
men det er nok alligevel på sin 
plads kort at nævnte, hvad vi kan 
kalde “den sidste rigtige Citroën – 
2”. Citroën C6, som kom på mar-
kedet i 2006, og som nok kan ses 
som et udtryk for de interne magt-
kampe hos Citroën og PSA. For der 
var jo folk i Citroëns udviklingsafde-
ling, der stadig brændte for, at Ci-
troën skulle være på forkant med 
teknologi og være nummer ét inden-
for dynamiske køregenskaber. C6 
var en stor luksuslimousine, med 
ekstremt avancerede systemer: Hy-
draktiv affjedring, som ændrede ka-
rakteristisk efter kørebetingelser-
ne, elektronisk styrede hydrauliske 
støddæmperelementer, ja alle mu-
lige ting som man ikke nødvendig-
vis kan se, men som får en bil til at 
køre bedre og mere sikkert. C6 var 
en innovativ topmodel, men åben-
bart også romantik, som ikke vandt 
internt gehør – den blev aldrig rigtig 
markedsført, og kun 23.400 biler 
blev fremstillet, før modellen blev af-
livet i 2012.  
 
Nå, tillykke til Citroën med de 100 år! 
Hvad nu?

BX er ellerede en klassiker med klubber og tilhængere i flere lande, incl. Danmark.

Xantia V6 Activa C6
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Gråvejr og vandpytter hører jo til den-
ne årstid. 

Billedet er lidt grynet, men jo yderst 
stemningsfuldt. Vi er i en havn, og 
der er reklame for C.W. Obels ciga-
rer på havnekioskens tag. Måske 
manden i den store Opel var løbet 
tør for tobak? En lille bil med tag-
bagagebærer har forvildet sig hertil 
hele vejen fra Sverige. Nogle men-
nesker ser ud til at stå og vente – 

måske på en færge. Vi er tydeligvis 
i provinsen, og godt derudeaf. Men 
hvor? Hvad kan vi sige om bilerne –
og tidspunktet?

Nedenfor har vi en stor bil, som én 
af VT’s trofaste læsere meget gerne 
vil vide noget om. Lad os høre hvad 
I kan finde ud af – også meget gerne 
hvem der i sin tid havde den. Et lille 
hint: der er et monogram på døren. 
Desværre ikke helt skarpt...

Fra arkivet
Svar til: vt@veteranbilklub.dk
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Denne bil gav rigtig mange henven-
delser, og næsten alle havde rigtigt 
svar på modellen. Men der skete 
også dét vi håbede på; nemlig at én 
kunne give os en detaljeret historie! 
Stefan Petsch Jensen har skrevet 
følgende: 

“Månedens vogn er et resultat af 
et internationalt samarbejde. DKW 
Vemag Fissore er en brasiliansk bil 
med italiensk design, tysk teknik, og 
dansk historie. På den måde repræ-
senterer den næsten sammensæt-
ningen af den brasilianske befolk-
ning.

Vognen fik verdenspremiere på den 
3. internationale autosalon i São 
Paulo i 1962 hvor man udstille-
de prototypen. Det var et år inden 
vesttyskerne selv lancerede deres 
egen DKW F102 med moderne selv-
bærende pontonkarosseri, så inte-
ressen var naturligvis stor da den 
første ”moderne” DKW blev præsen-
teret i Sydamerika.

DKW holdt, ligesom VW, fast i deres 
oprindelige karosseridesign relativt 
længe, men i starten af 1960’erne 
fik ledelsen i DKW Vemag i Brasi-
lien den idé at de ville udvikle en 
luksuriøs topmodel til deres palet 
af DKW køretøjer, for at fastholde 
deres position på hjemmemarkedet 
hvor både VW do Brasil og Aero Wil-
lys hastigt gnavede af DKW Vemags 

En Fissore og en DKW 1000 ”Belcar” på vej 
ud ad strandpromenaden i Rio de Janiero. 
Bilerne tilhørte en DKW-samler i Rio, der 
forærede dem til AUDI Tradition i Ingolstadt 
hvor vi kan beundre dem i dag. 
Foto fra Stefan Petsch Jensen.

Vemag var en forkortelse af Veículos e Máquinas Agrícolas S.A. Foto fra WikiMedia.

Svar på billederne  
i VT 521
DKW-Vemag Fissore

markedsandele. Heldigvis behøvede 
DKW Vemags teknikere ikke at lede 
længere efter en samarbejdspartner, 
for DKW i Argentina havde allerede 
i 1959 indledt et samarbejde med 
det italienske designfirma Fissore, 
og fra deres hånd var den vellykkede 
argentinske DKW 1000 SP Fissore 
udsprunget. En mageløs vogn, som 
blev kendt for sit smukke design. 
Fissore byggede karosserierne i Ita-
lien og afskibede dem herefter til 
DKW i Argentina hvor de blev færdig-
monteret på fabrikken FACE (Fabrica 
Argentina de Caroccerias Especia-
les) i Cordoba.

Vemag i Brasilien fik hurtigt luret at 
et lignende samarbejde lå lige til høj-
rebenet, så de entrérede med Fis-
sore om at udvikle deres planlagte 
topmodel. Resultatet blev en 10-årig 
aftale om teknisk assistance fra ita-
lien, samt retten til at bruge navnet 
Fissore, og sidst men ikke mindst 
blev frugten af samarbejdet udmøn-
tet i den elegante DKW Vemag Fis-
sore med moderne pontonkarosseri 
i tidens stil.

Vognen er teknisk set modelleret 
over den velkendte DKW 1000 un-
dervogn, der i Brasilien blev produ-
ceret i en 4-dørs udgave, i modsæt-
ning til vesttyskerne, der næsten 
udelukkende producerede DKW 
1000 i den mindre praktiske to-dørs 
udgave. Latinamerikanerne var mere 
galante idet de sørgede for at pas-
sagererne fik deres egen dør, frem 
for at skulle klatre hækkeløb over 
forsæderyglænene.

I foråret 1963 startede produktio-
nen af DKW Vemag Fissore i São 
Paulo, sideløbende med den igang-
værende produktion. Vognen var 
længere og lavere end DKW 1000, 
og en del tungere. De store glasare-
aler på Fissore gav til gengæld ind-
tryk af en markant lettere vogn. På 
trods af det lette og kompakte udse-
ende var den på størrelse med den 
vesttyske DKW F102, der havde et 
noget mere massivt og tungere ud-
seende. Den fik i øvrigt senere en 
firetaktsmotor og skiftede navn til 
Audi.

En detalje på Fissore som man ikke 
havde på mange biler (heller ikke i 
dag) var de dobbelte baklygter, der 
sammen med den store bagrude 
sørgede for et panoramaudsyn når 
man bakkede i mørke. Endvidere 
kunne de bagerste sideruder åbnes, 
hvilket sammen med dørenes små 
trekantsruder sørgede for at bilen 
var behageligt ventileret under kørs-
len. 

Frontpartiet leder tankerne hen på 
andre senere italienske kreationer, 
hos FIAT og Alfa Romeo. Bagage-
rumsklappen var prydet med de vel-
kendte fire Auto-Union ringe, mens 
forklappen bar DKW Vemag’s logo. 
Forskærmene var prydet med Fisso-
res bomærke, og dermed var hele 
stamtavlen redegjort for på den ele-
gante vogn.  Læg engang mærke 
til de fine fælge med de gennem-
stansede huller, i modsætning til de 
vesttyske fælge hvor hullerne blot 
var markeret. Fælgene kunne leve-
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Plymouth Savoy igen

Ford og Chevrolet

Sidst skrev jeg, at hvis der kom nyt 
om Plymouth Savoy, ville vi fluks ven-
de tilbage. Og så kom der nyt – Erich 
Karsholt kan nemlig fortælle følgen-
de:

“DOMI’s samlefabrik modtog i 1953 
dele til 100 Plymouth Savoy. Det var 
flere end, der kunne afsættes som 
almindelige personbiler, hvorfor den 
danske Chrysler/Plymouth-importør 
udviklede en egen variant, i form af 
en forlænget udgave til brug som hy-
revogn. Den lange udgave var 5,5 m 
lang mod standardmodellens 4,85 
m. 

Foruden to sofarækker med plads til 
i alt seks personer var der to brede 
klapsæder midt i bilen. Hyrevognen 
blev fremstillet ved først at samle 
en chassisramme og et rå karros-
seri til en almindelig Savoy-model, 
hvorefter bilen blev skåret igennem 
på midten, og en forlænget del blev 
indsat. Årsagen var, at det ville kræ-
ve store omkostninger at ændre på 
fabrikkens samleværktøj.

Såvidt jeg kan se i bil-statisttikken 
opnåede Plymouth Savoy en afsæt-
ning i 1953-1954 på blot 25 biler”. 

res i forchromet udgave mod mer-
pris.

En anden detalje er den tynde C-søj-
le der var med til at give bilen et let 
udseende, samtidig med at føreren 
havde næsten 360 graders frit ud-
syn.

Datidens brochurer lovede plads 
til 5 personer, og forsædet var et 
gennemgående bænksæde efter 
amerikalsk forbillede. Gearskifte og 
håndbremse var også anbragt efter 
amerikansk forbillede. Instrument-
brædtet var betrukket med kunstlæ-
der hvilket var fremsynet i 1962.

Akilleshælen blev det banebrydende 
design og en høj nypris, der fik man-
ge traditionelt indstillede bilkøbere 
til at fravælge den.

DKW Vemag Fissore var i produktion 
fra 1963 til 1967, men opnåede kun 
at blive produceret i 2.638 eksem-
plarer. I dag er det en eftertragtet 
veteranbil, hvor selv meget dårlige 
eksemplarer genopbygges”.

Elfelts stereofoto tager vi denne 
gang i mono. Også her er det kom-
met et ualmindeligt fyldestgørende 
svar. Jens Christian Thomsen har 
skrevet:

“Bilen til venstre i billedet er en Ford 
A Fordor Leather Back model 60A. 
Sikkert en sen 1928 årgang, idet 
den tidlige udgave af 60A har en cel-
luloid kasketsskygge og en ventilati-
onsåbning i højre side af torpedoen 
foran a-stolpen. Modellen blev pro-
duceret af Briggs og var karakteri-

stisk for den meget glatte overgang 
mellem torpedo og karosse. Altså 
ingen “coupe pillar”, som Ford ud-
trykte det. Iøvrigt var der åbentbart 
en divergens mellem den produce-
rede 2- vindues model 60A og så 
de reklamefoldere, som blev trykt af 
Ford, bl.a. af Ford i Sydhaven. Både 
danske og svenske Ford-reklamer 
fra begyndelsen af 1928 indeholder  
en 3-vindues Fordor og minsand-
ten med en a-stolpe, der svarer til 
Tudor’en og Coupe’en. Den tegne-
de model blev aldrig fremstillet. Men 
der kom en 3-vindues Fordor, kaldet 
the Three-Window Standard Sedan 
model 165 og en Town Sedan model 
155 i 1929. I Sydhavnen blev der i 
øvrigt produceret 365 Fordors mo-
del 60A fra begyndelsen af juli  og 
indtil 31. december 1928. Følgende 
modeller blev samlet i Sydhavnen i 
1928: Tudor, Fordor, Business Cou-
pe, Sport Coupe, Standard Coupe, 
Roadster og Phaeton. 

Den anden forulykkede vogn er en 
Chevrolet 1929 4 dørs sedan. In-
troduceret i slutningen af december 
1928. 1929 var det sidste år, hvor 
Chevrolet brugte pladehjul med løse 
ringe. Størrelsen var 20”. Serien fik 
navnet serie AC International. Bi-
ler samlet i København blev stemp-
let XBAC. Det var første årgang med 
den berømte 6 cyl. motor, også kal-
det the cast iron wonder. 

Motoren blev i produktion indtil 
1953, hvor den for sidste gang blev 
brugt i modellerne One Fifty, Two Ten 
og Bel Air. 

Følgende modeller blev introduce-
ret i 1929:  Coach (2-dørs), Sedan 

(4-dørs), Roadster, Touring, Coupe, 
Sport Coupe og Imperial sedan, en 
model med faste kalechestivere og 
“blødt” tag . Iøvrigt blev der også 
bygget 300 enheder af the Imperi-
al Landau, her kunne kalechestiver-
ne komme til sin ret, idet taget over 
bagerste sæderække kunne klappes 
ned. 

Man kan sige, at her fik to dansk-
samlede vogne et for nært forhold til 
hinanden”.

Redaktøren takker for alle de mange 
svar! Især for disse utroligt fyldest-
gørende af slagsen!

-jmn.
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Invitationer

 
Dansk Veteranbil Klub 
Mødested Mulstrup 
Indbyder hermed til den  

Årlige 
Julefrokost 
17. DECEMBER 2019 
KL. 19:00-23:00 

– –
 
Haslevvej 174 Mulstrup 
4100 Ringsted 

SU. Senest 8. december 

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

Skiltetræf og marked med salg af historiske reklameeffekter 
lørdag 28. marts 2020 

 

Indbydelse til 8. Skiltetræf i Nærum i Dansk Veteranbil Klub Mødelokale, Nærum Hovedgade (Over Sommers 
Automobile Museum). Gratis adgang for alle. 

  
Lørdag den 28. marts 2020 fra kl. 09 til 15 afholdes 8. Emaljeskiltetræf – samlertræf og skiltemarked. Arrangementet foregår traditionen 
tro i Dansk Veteranbil Klubs mødelokale på adressen: Nærum Hovedgade 3, 1. sal, 2850 Nærum. Kør af motorvej E 47 E 55 (Helsingør-
motorvejen), afkørsel 14 eller DSB med S-tog og Nærumgrisen til endestation. Dørene åbnes præcis kl. 09:00. 
 
Gratis adgang for alle til emaljeskiltetræf 
Der er gratis adgang for alle til emaljeskiltetræf, hvor man kan købe, sælge og bytte gamle emaljeskilte, plakater og andre historiske 
reklameeffekter. Eneste betingelse er, at alle (også de handlende) kun sælger originale genstande.  
 
Gratis vurdering af emaljeskilte 
Arrangørerne har også sat et par borde op, således at de fremmødte kan sidde ned, tale, bytte og sælge. De fremmødte kan få gratis 
vurdering af medbragte emaljeskilte ved John Juhler Hansen. Tag eventuelt fotos med.  
 
 
 
Stand på Emaljeskiltetræf 2020 (stadeplads bestilling):  
 
Har du spørgsmål om, eller ønsker at bestille borde til en 
stand på 8. Emaljeskiltetræf 2020 (pr. bord 350 kr.), send en 
mail til john@juhlerhansen.dk  
 
Andre spørgsmål om arrangementet til arrangørerne: Bjarne 
Mortensen, Hellerup, tlf. 40 63 14 65 eller  
John Juhler Hansen, tlf. 40 41 60 80. 

–

i DVK Østjylland 2019 

Der afholdes Julefrokost Onsdag d. 4. December 2019 

kl. 19:00 i Låsby. (adresse og sted oplyses ved tilmelding) 

Julemenu fra Restaurant Lillering Skov til: 169 kr. pr. person. 

Marinerede sild med karrysalat - Fiskefilet med remoulade og 
citron - Hjemmerørt hønsesalat med risede svampe - Ribbensteg 
med rødkål - Juleskinke med grønlangkål - Ris a la mande 
med kirsebærsauce - Hjemmebagt brød: rug, grov og hvidt. 
Kaffe/The og julesmåkager. Øl og sodavand købes på stedet til 
klub priser. 

 Af hensyn til madbestilling, er tilmelding nødvendig på mail. 
ahm@gefiberpost.dk eller SMS 28 19 68 19 (til Anita) 

 Senest Torsdag d. 28. November 2019 kl. 16:00 
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Invitationer

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

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.

“NIVÅLØB” 
2020

lørdag den 30. maj
kl. 09:00 fra Nivå Center.

Tilmelding fra 1.1.2020, kl. 00:01 til:  
willibald@mail.dk

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

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

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

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

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

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

 
Rustreparation af veteranbiler 

Pladedele fremstilles 
www.veteransmeden.dk

bo@kjer.net 
ved Bo Kjer 
40458882 

Ballerupvej 91 3500 Værløse 
 

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

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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Køb & salg

Volvo PV 544 fra 1960 sælges fordi 
jeg mangler penge til restaurering af 
andet køretøj. Bortset fra det første 
år har bilen altid holdt til i Faxe Lade-
plads. Jeg har ejet den siden 2006. 
Den er ikke restaureret, kun vedlige-
holdt. Kører upåklageligt og sælges 
kun fordi jeg skal bruge penge. Det 
er umuligt at sige hvor meget den 
har kørt, idet speedometeret runder 
ved 99.000 km. Det kan oplyses, at 
indtrækket i bilen er originalt, så det 
er begrænset hvor mange hundrede 
tusinde km, den har kørt. Farven Ro-
yal Blue - originalfarve. Sidst synet 
2018. Bilen er stationeret på Born-
holm. 
Pris 70.000 kr.

Henvendelse:  
mogens@bessermann.com

Volvo 142 årgang 1970. Rød, 
290.000 km. Næste syn september 
2022. Sorte nummerplader.  
Kr. 17.500.

Arne Mossin, tlf. 40171803.

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

Til Ford Zephyr/Zodiac Mk. I: En ny 
komplet højre fordørsplade m/rude-
pakke - kr. 800. En benzintank som 
ny - kr. 800.
Til Ford Escort Mk. I & II: En ny ben-
zintank - kr. 500. Til Ford Cortina 
Mk. I: En komplet dørplade Højre - kr. 
300. Til Opel Kadett C: En bagende 
- kr. 700. E bagklap - kr. 500. To nye 
for-fjedre kr. 200 pr. stk. Til Merce-
des-Benz 200-250 kombi 1968 og 
frem: Et baglygteglas - nyt - kr. 250.
Til Mercedes-Benz 190 C 200-230 
1961-68: Et forlygteparabol - kr. 200.
Til Mercedes-Benz 200-250 1968 og 
frem: To forlygte-paraboler - kr. 300 
pr. stk. (OBS! Til biler med hvidt Ha-
logen-tågelys). Til Ford Omega og A 
Senator B: Et par nye bærearme - kr. 
500 pr. stk. Til Opel Rekord A: En fin 
bagklap sort - kr. 500. En frontgrill - 
kr. 300. To bagstøddæmpere til Cara-
van - kr. 400.

Thorleif Tofte Hansen, tlf. 5599 6119

Dele til AMC Ambassador eller Ma-
tador 1972-74 stationscar - søges 

Mogens Hansen, tlf. 40625417

e-mail: lislersey10@gmail.com 

Morris Minor Cabriolet 1960 Old 
English White, motor 1098 ccm. Bi-
len er totalrenoveret og blev færdig 
og synet 2015. Der er monteret rigtig 
mange nye dele. Fuld dokumentation 
haves. Bilen er metalliseret og rust-
fri. Seler for og bag. Rød kaleche og 
rød/hvide sæder. Der medfølger Her-
ritage certifikat. Pris kr. 115.000. 

Aksel Steen Olsen, tlf. 26838312
e-mail: akke_2000@yahoo.com

Lille Instrumentbræt-forhandlerskilt 
fra F. Bülow & Co. som vist på foto. 
Hulafstand ca. 4 cm. 

Stefan Jensen, tlf. 41718406 

Buick 49. Div. cromdele/ grill Guard 
bumper, ekstraudstyr, reservedele, 
ret mange enkeltdele. 

Jørgen Steen Nielsen, tlf. 41566333.                        

Biler 
sælges

Dele til biler
sælges

Dele til biler
købes

 
Diverse

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

Salg       Køb        Tekst:

Biler

Dele til biler

MC

Dele til MC

Automobilia mv.

Diverse

Medl.nr. og navn:

Adresse:

Tlf. og email:

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

Husk! Sidste frist den 10. i måneden!
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VeteranTidende

Indholdsfortegnelse 2019
Fra bestyrelsen
Nye medlemmer jan 8
Do. Feb 5
Do. mar 52
Generalfors. Indkaldelse feb 13
Beretning mar 14-15
Årsrapport mar 47-51
Nye medlemmer apr 50
Do. maj 7
Generalfors. Referat maj 12-15
Nyt mødested jun 3
Nye medlemmer jun 41
Nye medlemmer jul 11
Nye medlemmer aug 57
Nye medlemmer sep 11
Nye medlemmer okt 9
Nye medlemmer nov 9
Nye medlemmer dec 9

Redaktionelt
Nytårshilsen jan 3
Minifotos feb 3
Et spørgsmål mar 3
Saab artiklen apr 3
Medlemstal maj 3
Ny i redaktionen jun 3
Opfordring jul 3
Dråbys frimærker sep 3
Kontigentbetaling nov 3
Vedr. generalfors. 2020 dec 15
  
Artikler
Biler og sporvogne jan 13-14
Dansk Scania-Vabis jan 26-39
Nok en Vabis feb 15
Ford-krigen i København feb 22-31
Tur til Sydtyskland feb 45-48
Retromobile 2019 mar 30-33
Volvo og Saab museer mar 42-44
Skælskør Karoserier maj 32-43
Louwman museet Holland jun 30-33
Society of Automotive Britain jun 34-35

Konferencen I Haag jun 35-36
Isis Motors og Saab, del 1 jul 28-47
Oplevelser i Florida aug 20-23
BMC klub i Agerskov aug 24-27
Alfa Romeo på Montlhery aug 28-33
Isis Motors og Saab del 2 aug 34-49
Sporvejsmuseet sep 20-22
Langtur i 3 MG’er, del 1 sep 30-41
Hvad samles her? sep 42-45
Mini er 60 okt 26-33
Mini i Dansk perspektiv okt 34-39
En Austin og en Morris 1959 okt 40-45
Langtur i 3 MGer, del 2 okt 46-52
Bohnstedt-P., DKW og Ifa nov 26-32
Domsjö Angbilstekniska nov 36-39
Mini i rallysporten dec 20-22
Mini på danske racerbane dec 23-25
Citroën 100 år dec 26-50

Prøvekørsler og biler
Mazda MX-5 jan 18-24
Capri 1969 feb 34-44
Aston Martin DB4 GT mar 34-41
Do. Apr 22-26
Citroen Kegresse apr 28-35
Camaro 350 SS maj 24-31
Porsche 914/4 jun 24-29
Saab 96 1966 aug 50-52
BMC Mini okt 22-25
Mini Stationcar 1969 nov 33-35 

Diverse
Rallye M.Carlo Hist. feb 17
Redaktørens barndomsminder feb 32-33
FDM DASU Classic mar 19
Årets bil i Viborg mar 20-21
Renault Floride apr 36-37
Ford A Gläser apr 37
Alfred Lundstrøm apr 38-40
Modelbiler apr 41
Nye vognmærker maj 22
Story of Ferrari jun 23

Øltøndebilen jun 37
Lær at køre klassisk aug 17
Nye måtter til MG A aug 53
FWD sneslynge i funktion sep 23
Besøg hos Formula okt 10
BeringsBilBilleder 33 dec 15

Teknik
Pendulaksler jan 16
Contax retningsviser apr 27

Anmeldelser
Morris Minor jan 43
William S. Knudsen mar  22-29
Lastbilernes guldalder aug 18
Do. Sep 19
Bilkirkegårde i Norden nov 20

Fra medlemmerne
Medlem af DVK? Feb 15
Svar herpå feb 16
 
Bibliotek og arkiv
Typegodkendelse, statistik jan 11
GM servicebøger mar 18
Fotos mar 45-46
Dråbys frimærker apr 14
Autoforsikring i 1936 apr 16-17
Fotos apr 42-43
Et gammelt håndskrift maj 23
Nye fotos og svar maj 44-45
Do. Jun 38-41
Do. Jul 48-52
Do. Aug 54-57
Do. Sep 46-49
Do. Okt 53-54
Danmarks Motorhist. Arkiv nov 16-17
Spørgsmål og svar nov 40-42
Spørgsmål og svar dec 51-53

Personprofiler
Ole Sommer FIVA kulturpris feb 12-13
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Do. Mar 13
Kaj Wredstrøm 90 år apr 12
Nekrolog Peder Fuglsbjerg apr 15
Nekrolog Ib Jensen apr 15
Jonassen får form.præmie jun 14
Nekrolog Torkild Kirk Simonsen jul 11
Nekrolog Bo Bonfils sep 14-15
Walter Greulich sep 16-17
Jens Ørvad 85 år okt 10

MhS og lovsnak
Årsmøde 2018 jan 12
Brændstoftillæg mar 16-17
Dataerklæring apr 18
Registreringspapirer maj 20-21
Enklere regler jun 20-21
Lave reg.numre jul 18-19
Toldkvittering aug 16-17
Diverse sep 18-19
Diverse okt 14-15
Christiansborg og nord.møde nov 18-19
Misledende TV-udsendelse dec 14
 
Arrangementer
Forsikringsseminar feb 11
Goodwood 2018 feb 18-21
Classic Day apr 19
Time Winder apr 20-21
Nordsjælland  apr 21
Bakken rundt   jun 16
Nyhavn og Kastellet  jun 18-19
Roskilde Ring   jun 22
Holbækløbet             jul 12-13
Storstrøms Aftentur  jul 17
Langelandsløbet jul 17
Japanere i Århus  jul 20-21
Time Winder   jul 22-23
Græsted     jul 24-25
Travbanen        jul 26
Hverdagsbiler i Holbæk          jul 27
Vendsysselturen      aug 12
Ø-løb      aug 13

Sydhvsrally    aug 18
Helsingør            aug 19
Copenhagen Hist.Grand Prix   sep 24-29
ETU løbet Sønderjylland  okt 12-13
Børnenes køredag   okt 16-17
Garderhøjfortet  okt 18
Vedbæk Havnedag   okt 19
Datsun klub træf   okt 20-21
Alfa i Nærum      nov 10
Fyns Kardanløb    nov 11
Tour de Schleswig    nov 12-13
Englændertræf        nov 14-15
Bernstorff Slot     nov 21
Helsingør         nov 22-23
Citroen 100 år på Egeskov nov 24-25
Fyns Løvfaldsløb dec 11
Årets Emil 2019 dec 12-13
Riley Registret på museum dec 16-17
Udstillingsåbning Mini dec 18-19

Mødesteder
Ulfborg jan 9
Nordjylland jan 9
Midtjylland jan 10
Østjylland jan 10
Teknik I Nærum mar 11
Midtjylland mar 12
Nord apr 12
Midtjylland apr 12
Aabenraa apr 13
Nærum maj 16
Midtjylland maj 16
Åbenrå maj 17
Nord maj 17
Uldum maj 18-20
Åbenrå jun 12
Mulstrup jun 13
Nord jun 13
Nærum jun 15
Herborg jun 17
Åbenrå jul 12
Uldum Mølle  jul 14-15

Lillebælt jul 16
Uldum Mølle aug 14
Nyt mødested Vestjylland aug 15
Aabenraa sep 12
Midtsjælland sep 12
Odder sep 13
Næstved okt 11
Nord okt 11
Nærum dec 10
Næstved dec 10

Bagklappen
Mercedes 300 SL 1987 jan 48
Buick Special 1955 feb 56
HRG 1938 mar 60
Renault 4CV apr 52
Bugatti Type 29/30 1922 maj 56
Citroen 11 Sport 1946 jun 48
Lotus Europa Sp. 1972 jul 60
VW Karmann Ghia 1962 aug 64
Auto Union 1000 1959 sep 56
Triumph Spitfire 1965 okt 60
Dodge Coronet 1970 nov 48
Lancia Flavia dec 60

Indholdfortegnelsen er udarbejdet af 
Leif Gr. Thomsen.
Forbehold for fejl og udeladelser.
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Prøv at se på billeder af gamle biler – Alle er taget forfra (næsten).
Vi vil her på bagsiden i de næste numre gerne vise nogle spændende biler fotograferet bagfra, og den 
historie, der ofte kan udledes af nogle bogstaver, tal, et mærke eller andet, der er karakteristisk for 
netop denne særlige model. 
Send os gerne et foto af din bils bagende, og fortæl hvad der er specielt ved den – vi glæder os til 
nogle gode små historier, og vi kan vel alle lære lidt mere om specielle modellers betegnelser og 
særkende.
Send til: VT@veteranbilklub.dk eller Heldgaard8700@gmail.com  /Jens Heldgaard
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Bagklappen
Lancia Flavia 2000 LX – serie 2

Denne teknisk avancerede, støjsvage og meget velkørende high-end sedan – el-
ler berlina, som italienere kalder denne karosseritype – med dens meget lidt main-
stream design, såvel teknisk som formgivningsmæssigt, skyldes primært maskinin-
geniøren Antonio Fessia, som blev hentet fra Fiat, hvor han havde været ansvarlig for 
model 500 Topolino, den 6-cylindrede 1500 og model 1100 til Lancia i 1955. Her 
påbegyndte han arbejdet med at udvikle en afløser for Lancia Appia. Han havde tid-
ligere i sit virke ønsket at skabe en forhjulstrukket personbil med aluminiums-boxer-
motor.

Han fik gennemtrumfet at afløseren som blev præsenteret i 1961 og som kom til at 
hedde Flavia og fik dette lay-out, trods at bilen på gaden fra starten kom til at koste 
præcis det dobbelte af en Fiat med samme motorstørrelse og ydermål. Lanciafamili-
en satsede på Fessias kompromisløshed, og de må have haft en fest i udviklingsaf-
delingen i Torino. Ikke alene var Flavias teknik avantgarde; også karosseriet var umi-
skendeligt – ikke mindst den face-liftede serie 2, som kom i 1967, har en bagende 
som ikke ligner tidens konkurrerende executive cars. AL 62.101 kørte jeg urestau-
reret hjem fra Monopoli i Syditalien, hvor den havde levet et stille liv fra ny hos en 
praktiserende læge. Det lykkedes at få bilen over Alperne i andet forsøg, og i det tid-
lige forår 2018 kunne jeg overlade den til Skallebølle Auto, hvor den blev eftergået 
mekanisk og klargjort til syn. 

H.C.Rørdam, Charlottenlund


