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Dansk
Veteranbil
Klub

Nærum Hovedgade 3, 2850 Nærum

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

www.veteranbilklub.dk

www.dvk-database.dk

Giro/DDB reg. nr.  
9570 konto 600 4253

Arb. Landsbank reg. nr.  
5326 konto 0359 651

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

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

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

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

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

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

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

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

Suppleanter:
Claus Thulstrup, øst. 

Torben Olesen, vest.

Arbejdsområder:
Løb og arrangementstilskud:
Ib Rasmussen

Mødesteder og udstillinger Øst:
Ole Poulsen

Mødesteder og udstillinger Vest:
Kristian Nørgård Gravesen

VT og hjemmeside:
Jens Heldgaard
Erich Karsholt

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

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

Nordsjælland – Mårum
Tinghusevej 23, Mårum, 3230 Græsted
Margit Munk, tlf: 9215 6901
maarum@veteranbilklub.dk · dvk-maarum.dk

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Østjylland – Låsby
Skandiavej 11, 8670 Låsby.
Anita og Per Madsen, tlf: 2888 6819
laasby@veteranbilklub.dk

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

Dorte Stadil

Leif Munck

Cira Aalund

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

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

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

Biblioteksudvalg: 
Formand: Niels Jonassen , 4919 1129 
Brochurearkiv: Steen Pausbæk
brochure@veteranbilklub.dk
Tidsskriftsarkiv: Mogens Olsen
Udklipsarkiv: H. C. Gregersen 
Instruktionsbøger: Arne Larsen
Fotoarkiv: Uffe Mortensen, 4920 2301
autotriangel@gmail.com

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

Jydsk Køreselskab
Ivan Kristiansen
Dag   9412 0711
Aften 9411 9179

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

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

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

Mærkeregistre:

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

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

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

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

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

Opel
Frederik Ravn-Larsen, tlf: 2072 5437

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

Renault
Kristen Korsgaard, tlf: 8648 6968

Studebaker
Dansk Veteranbilklub
4556 5610
kontor@veteranbilklub.dk

Triangel 
Uffe Mortensen, 4920 2301
autotriangel@gmail.com

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

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

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

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

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

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

Ford V8
Kim Høier
shoebox@hotmail.dk

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Skoda og Tatra 
Svend Carstensen 
Tlf: 4032 8120

Toyota 
Henning Holm 
Tlf: 4056 8011

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

Bestyrelsen

Mødesteder og 
mødestedsansvarlige

Historiske nummerplader 
MhS

Klubber i 
Dansk Veteranbil Klub

Vejledere

Data Protection Officer

Revision

FIVA

Bibliotek

Køreselskaber/Sektioner

Klubregistre
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Stof og deadline:

DVK – en landsdækkende klub
Danske Veteranbil Klub har mange aktiviteter. De fore-
går over hele landet og er en væsentlig del af DVK’s vir-
ke. Se blot på de følgende sider af Veteran Tidende, der 
oplyser om store og små arrangementer, der gennemfø-
res på vores mødesteder rundt i hele landet. 

Det er ikke aktiviteter, der kommer af sig selv, men er 
iværksat og gennemføres af mange af DVK’s frivillige 
medlemmer, der dermed sikrer, at mødestederne fun-
gerer og måned efter måned har nye aktiviteter og om 
sommeren også køreture på programmet. Fra bestyrel-
sen vil vi meget gerne påskønne det store arbejde, der 
her bliver lagt for at vi kan være en forening med et så 
omfattende virke. 

Derfor vil vi også opfordre vores medlemmer til ikke blot 
at benytte sig af de mange aktiviteter, men også huske 
at anerkende de aktive, der står for organisering og gen-
nemførelse. Og så vidt muligt også give en hånd med. 
Det er frivilligt arbejde, og jo flere, der deles om opga-
verne, jo mere og flere aktiviteter kan vi i fællesskab få 
skabt over hele landet. Derfor støt op om vores møde-
steder.

Alle medlemmer er naturligvis også meget velkomne til 
den kommende generalforsamling i Dansk Veteranbil 
Klub, der i år afholdes lørdag den 14. marts 2020 i Hol-
bæk – se omtale inde i Veteran Tidende.

På vegne af bestyrelsen
Erich Karsholt

Fra redaktionen
Køresæsonen nærmer sig hastigt – foråret og lyset er 
på vej – det rykker i kørehormonerne! Udover den sæd-
vanlige opfordring til at bidrage til jeres klubblad, kunne 
vi i redaktionen ønske os, at flere arrangører af træf og 
løb melder deres aktiviteter ind til DVKs kontor – så vi 
kan få en endnu bedre kalender her i bladet!

-jmn.
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Marts
Lørdag 14. DVK Generalforsamling kl. 13:00 – 
Mødestedet Holbæk, Ringstedvej 112, 4300 Holbæk.

Lørdag 21. Fælles bustur til Fredericia. V.I.P. bussen - 
afgang kl. 6:40 fra Amager Landevej 13.
Yderligere info: Se www.veteranbilklub.dk under 
kalenderen. 

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

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

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

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

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

Tirsdag 21. Bustur til Egeskov. Tilmelding senest 
14/4-2020 til Mette Glidov, tlf. 45565612  
- e-mail: kontor@veteranbilklub.dk
Forudbetaling kr. 160,- til: Konto Reg.nr. 5326-0245257
Invitation i VT 524.

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

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

Lørdag 9. Odsherredsløbet. Start  kl. 09:00 ved 
Administrationscentret (Rådhuset), Nyvej 22, 4573 
Højby. Program og tilmeldelsesskema, se DVKs 
hjemmeside www.veteranbilklub.dk under kalender.
Invitation i VT 524.

Lørdag 9. Krudtværksløb – Carpeople. Kl. 09:00 fra 
Torvet i Hillerød. Tilmelding via www.timewinder.dk/
krudtløb/ senest 5. maj 2020, kl. 23:59.
Invitation her i bladet.

Søndag 17. Rally Monte Karlebo Historic. Start kl. 
10:30 - Autohallen, Grønholtvej 16, 3480 Fredensborg.

Aktivitetskalender

Møder, løb og arrangementer

Info: Ole Poulsen - e-mail: akatrafik@poulsen.mail.dk
Invitation her i bladet.

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

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

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

Juni
Fredag 5. Klassisk Køreddag – Sorø. 
Info: Jacob Haugaard, tlf. 5780 0027 - e-mail: 
haugaard.dk@mail.dk
Invitation her i bladet.

Fredag 5. Stjerneløbet i Nordsjælland. Kl. 09:00 fra 
Nærum, Helsingør og Hundested.
Tilmelding via www.timewinder.dk/stjerneløb/ senest 
31. maj 2020, kl. 23:59.

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

Fredag 12. - lørdag 13. Englændertræf i Løgumkloster. 
Tilmelding senest 28/05 via www.englaendertraef.dk 
eller til Anton Schulz, telefon 2999 3789 eller  
Ena Pedersen, telefon 2277 7439  
eller på e-mail: ena@klostervine.dk 
Invitation i VT 524.

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

Juli
Lørdag 4. - søndag 5. Bornholm Rundt. “Cirkuspladsen” 
(Ved Domen), Strandvejen 2, 3770 Allinge.
Tilmelding: se DVKs hjemmeside under kalenderen.
Info: Palle Kjelstrup, tlf. 40114474  
- e-mail: malle@pallehus.dk
Invitation her i bladet.

Torsdag 23. - søndag 25. Ringkøbingløbet.  
www.kdakclassic.com
Info: Niels Jørgen Kannevorff, tlf. 40182342 - e-mail: 
njk@interlink.as.

Lørdag 25. Biler der fulgtes med sporvognene. 
Tilmelding: Søren Palsbo, tlf. 60836234 - e-mail: 
presse360@gmail.com. Invitation i VT 523.

August
Søndag 23. Classic Car og veterantræf med 
herregårdskoncert. Hjemmeværnsdistrikt Syd- og 
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Aktivitetskalender

Sønderjylland, Søgårds Hovvej 1, 6200 Aabenraa. 
Info: Siegfried Riege - e.mail: riege72@gmail.com 
Invitation og program i VT 524.

Søndag 30. Veterantræf på Thorsbro Vandværk. Kl. 
13-16, Allévej 29, 2635 Ishøj.
Info: Niels Meldgaard, tlf. 30807159
Invitation i VT 524.

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

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

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

Lørdag 26. Aars Stumpemarked.  
Hjemmeside: www.aars-stumpemarked.dk 
Info: Solvej Tang-Petersen, 
tlf. 40886464 - e-mail: stp@bilmesse-brugtmarked.dk 
Invitation i VT 524.

Møder, løb og arrangementer

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

UDLAND
Maj 
Lørdag 16. - fredag 22. Polske klenodier: Krakow & 
Zakopane. Tilmelding hurtigst muligt til
Arno Werner, tlf.: 23663019,  
e-mail: arnohwerner@gmail.com
Invitation i VT 524.

August  
Torsdag 6. - søndag 9. Styrkeprøven 2020, Varberg, 
Sverige. Invitation og tilmelding se DVKs hjemmeside: 
www.veteranbilklub.dk under kalender/udland.

September 
Torsdag 10 - mandag 14. Goodwood.  
Info: Dorte Stadil, tlf. 4015 8008  
e-mail: dorte@stadil.net 
Invitation i VT 524.

Søndag 13. 18. Oldtimertreffen mit Bauernmarkt - 
Medelby Tyskland. Info: Niels Voigt - e-mail: 
bulli13hundert@web.de

Hver uge

26/3-15/10 Hver torsdag kl. 17-22 Ny Ry Veterantræf på “Den Grønne Perle”, Siimtoften 3, 8680 Ry. Et ugentlig vete- 
  rantræf, hvor man mødes med ligesindede, med hang til retro, nostalgi, veteran og 
   klassiske køretøjer. Kontaktinfo ved Madsen & Co.  
  (Anita Høj Madsen, tlf.  28196819) eller e-mail: ahm@gefiberpost.dk

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

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

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

1/5-29/9 Hver tirsdag kl. 18.00 Havnetræf Fredericia. Gammel Havn Fredericia.
  Info: John Andersen, tlf. 29782909 - e-mail: ja-ryesgaard@c.dk

Hver måned

30/4-27/8 Hveranden torsdag kl. 18 Classic Motor Café 2020. Hotel Fjordgården, Vester Kær 28, 6950 Ringkøbing.
  Se de enkelte datoer på www.veteranbilklub.dk - under kalenderen.
  Info: Niels Jørgen Kannevorff, tlf. 40182342 - e-mail: njk@interlink-marine.com.

3/5-4/10 Første søndag kl. 12.00 Karoline Træf i Middelfart. Info: John Andersen, tlf. 29782909.

9/6-8/9 Anden tirsdag Storstrøm Rundt.  
  Info: Per Christiansen, tl. 40591204 - e-mail: enghavevej10@yahoo.dk

21/5-17/9 Hver 3. torsdag “Ud i det blå” fra Vejle Havn.  
  Info: Benedicte Henriksen, tlf. 75893600 - e-mail: 75893600@hafnet.dk

Tilbagevendende aktiviteter i køresæsonen 2020

Oktober 
Lørdag 17. - søndag 18. Bilmesse & Brugtmarked i 
Fredericia. www.bilmesse-brugtmarked.dk 
Info: Solvej Tang-Petersen, 
tlf. 40886464 - e-mail: stp@bilmesse-brugtmarked.dk 
Invitation i VT 524.
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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. 

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

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

Maj d. 7. Klubmøde.

Juni d. 4. Klubmøde.

Kim Polte, tlf. 26134229

kimpolte@hotmail.com

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.

Marts d. 11. Klubmøde. Tjernobyl: 
Hvordan går det i dag? Julie Nygård 
fortæller om studietur med kamera 
bag afspærringer.

Marts d. 18. Værkstedsaften.

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

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

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

Maj d. 19. Klubmøde.

Juni d. 16. Klubmøde.

Hurtigste og nemmeste måde, at 
holde sig á jour med eventuelle 
programoplysninger og ændringer 
på, er ved at tjekke hjemmesiden 
eller at ringe til mig.

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. 

Marts d. 3. Klubmøde.

Marts d. 25. Værkstedsaften.

April d. 1. Værkstedsaften.

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

April d. 15. Værkstedsaften.

April d. 22. Værkstedsaften.

April d. 29. Værkstedsaften.

Maj d. 6. Værkstedsaften.

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

Maj d. 20. Værkstedsaften.

Maj d. 27. Værkstedsaften.

Juni d. 3. Værkstedsaften.

Juni d. 10. Klubmøde. Kom i gam-
mel bil/mc. Vi kører efter et godt is-
hus og afslutter på mødestedet med 
kaffe og kage.

Juni d. 17. Værkstedsaften.

Juni d. 24. Værkstedsaften.

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

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

Marts d. 19. Klubmøde. Besøg hos 
Vestsjællands Autodele.

April d. 16. Klubmøde. Evt. virksom-
hedsbesøg.

Maj d. 14. Bemærk ændret dato. 
Kl. 17.30 Køretur med efterfølgen-
de grill.

Juni d. 18. Klubmøde.

Juli: Intet møde.

August d. 20. Klubmøde.

PS: Ønsker du som medlem i det 
nordvestsjællandske at modtage ny-
heder og info om møderne mv., så 

Østsjælland 
Klippinge

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

Marts d. 24. Klubmøde. Der kom-
mer en ”kendt gæst”, og fortæller 
om sit liv.

April d. 28. Klubmøde.

Maj d. 26. Klubmøde.

Juni d. 23. Klubmøde.

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

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

Sydsjælland 
Næstved

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

Marts d. 4. Klubmøde. Stig Jacob-
sen kommer fra Nf bilsyn og fortæl-
ler om ombygning af biler/afgifter. 
Stig er medlem af Motorhistorisk 
Samråd.

April d. 1. Klubmøde. Ulrik Winter 
Blindum kommer fra besøgscenter 
Storstrøm og fortæller om opbygning 
af broen.

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.

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

Marts d. 31. Klubaften. Bedeman-
den fra Kerteminde kommer og for-
tæller anekdoter denne aften.

April d. 14. Cafe- og biblioteksaften.

April d. 28! Klubmødet flyttes til 
21. april Egeskov Slot. Vi starter 
med spisning på Kværndrup Kro kl. 
18:00 Menu: Wienerschnitzel med 
én øl eller vand. Pris Kr. 160,00 pr. 
person. Tilmelding: DVK Nærum, 
Mette Glidov, tlf. 4556 5612 eller 
pr. e-mail: kontor@veteranbilklub.dk 
- Betaling til: Konto Reg.nr. 5326 - 
0245257.

Maj d. 26. Klubmøde.

Juni d. 30. Klubmøde. Vi starter gril-
len op kl. 18:00 - pølser og kartoffel-
salat kan købes.

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

Fyn
Nr. Broby

Marts d. 17.  Klubmøde. 

Marts d. 24. Klubmøde. 

Marts d. 31. Klubmøde. 

April d. 7. Klubmøde. Garagemøde, 
vi mødes hos Knallertgården i Rørby, 
Gl. Sorøvej 15, Rørby, 4400 Kalund-
borg (bag gadekæret) - kom gerne i 
gammel bil. Mødested Løve er luk-
ket denne aften.

April d. 14. Klubmøde.

April d. 21. Klubmøde.

April d. 28. Klubmøde.

Maj d. 5. Klubmøde.

Maj d. 12. 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.

Maj d. 19. Klubmøde.

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

send en mail til Matthies Nissen, så 
er du med - og får del i de gode til-
bud.

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

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

Maj d. 6. Klubmøde. 

Juni d. 3. Klubmøde.

Per Christiansen, tlf: 40591204.
enghavevej10@yahoo.dk

Bo Frederiksen, tlf. 55990235.
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Sønderjylland
Aabenraa

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

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

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

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

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

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

Juni d. 11. Klubmøde, kl. 18.30. Be-
søg hos Lis og Gert Hansen Planet-
vej 6, 6300 Gråsten. Lis viser rundt 
i sin skønne have, hvor blomsterne 
sikkert står i fuldt flor, og Gert viser, 
hvad han har gang i, i garagen.
Grillen er tændt, og vi tager grillpøl-
ser med.
Tilmelding til Lise og Frits senest 04-
06-2020, tlf. 29735803 eller mail.

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

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

Marts d. 26. Klubmøde.

April d. 30. Klubmøde.

Maj d. 28. Klubmøde.

Juni d. 25. Klubmøde. 

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

Bent Højvang, tlf. 21811288 
bentinger@stofanet.dk

Sydvestjylland
Skjoldbjerg

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

Marts d. 27. Klubmøde.

April d. 24. Klubmøde.

Maj d. 29. Klubmøde.

Juni d. 26. Klubmøde.

Claus Bjerregaard, tlf. 40530870
clausbjerregaard8@gmail.com

Vestjylland 
Herborg

Nyt mødested

Vestjylland
Ulfborg

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

Marts d. 19. Klubmøde. Filmaften - 
filmen om Jørgen Skafte Rasmussen 
vises.

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

”Krydstogtskibsanløb” - Gl. Havn, Fre-
dericia, hver uge 28/3 - 1/9.

”Havnetræf Fredericia” - Gl. Havn 
hver tirsdag 1/5 - 29/9.

”Karoline Træf i Middelfart” første 
søndag i måneden 3/5 - 4/10.

Marts d. 12. Klubmøde.

April d. 9. Klubmøde. Påskeløbet - 
info følger.

Maj d. 14. Klubmøde.

Juni d. 11. Klubmøde. 

Juli d. 9. Klubmøde.

August d. 13. Klubmøde.

September d. 10. Klubmøde.

Oktober d. 8. Klubmøde.

November d. 12. Klubmøde.

December d. 3. Julefrokost.

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

April d. 16. Klubmøde.

Maj d. 21. Klubmøde.

Juni d. 18. Klubmøde. 

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

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

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

Marts d. 10. Klubmøde. Knud Kærs-
lund fortæller og viser billeder fra 
en MC-tur til Tjekkiet i 2019 – Flot-
te landskaber og spændende bil/mc 
museer og samlinger. Efter kaffen 
korte indslag om andre ture og træf.

April d. 14. Klubmøde. Vi hører om 
hvordan det er at køre og eje el- og 
hybridbiler - Henning og Jørgen Lo-
renzen har erfaring, og vil vise os 
hvordan man omgås disse typer bi-
ler.

Maj d. 12. Klubmøde. Program føl-
ger.

Juni d. 9. Klubmøde. Program følger.

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.

www.uldummolle.dk

Sydvestjylland
Vesterhede

Sidste mandag i måneden  
klubmøde 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.

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.

Marts d. 2. Klubmøde.

April d. 6. Klubmøde.

Maj d. 4. Klubmøde.

Juni d. 1. Klubmøde. 

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

Villy Vejnøe, tlf. 29910179
villy@vejnoe.dk

Peer Bak, tlf. 97122914
peba@kabelmail.dk

Østjylland
DVK Låsby

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

Marts d. 18. Klubaften. Kl. 18:00 
tænder vi grillen til en pølse til de 
fremmødte og holder garage- og 
værkstedsaften. Vil du gerne have 
hjælp til evt. olieskift mv, så tag bi-
len med denne aften, så hjælper 
vi hinanden. Med hensyn til indkøb 
af pølser, så giv os lige en melding 
om du kommer. SU. Mandag d. 16. 
marts 2020 på 28 19 68 19 eller 
send en SMS eller e-mail: laasby@
veteranbilklub.dk

April d. 15. Klubmøde.

Maj d. 20. Klubmøde.

Juni d. 17. Klubmøde.

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

Nordjylland
Sindal

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

Marts d. 10. Klubmøde. Vi mødes 
i Hjørring til en rundvisning i Nordjy-
ske Jernbaners hovedsæde - Sky-
debanevej 1B, 9800 Hjørring - med 
værksteder osv. Vi bliver vist rundt 
af teknisk chef Morten Muff. Nok 
har de ingen dampmaskiner, men 
det bliver helt sikkert en aften med 
fut i.

April d. 14. Klubmøde. 

Maj d. 12. Klubmøde.

Juni d. 9. Klubmøde. 

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

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

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

Marts d. 30. Klubmøde.

April d. 27. Klubmøde.

Maj d. 25. Klubmøde.

Juni d. 29. Klubmøde. 

Ove H. Iversen tlf. 23950721,  
ove.iversen@bbsyd.dk
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Kai Andersen Carinaparken 65A 3460 Birkerød 3040 5678  
Søren Jakobsen Gl. Kirkevej 11 6920 Videbæk 2259 3864 Humber 10 1919
Niels Nygård Asminderødhave 11 3480 Fredensborg 5213 8220  
Jørn Bergmann Holmetoften 40 8270 Højbjerg 4044 7838 Mercedes-Benz 350 SL 1973
Leo Krogsgaard Andersen Skuldbølvej 2 6893 Hemmet 2067 4339 Volvo PV 544 1964
Karsten Møller Strandvejen 236A, 01 2920 Charlottenlund 2061 8149 BMW 320i 1989
Hans-Henrik Würtz Ryvejen 50 8660 Skanderborg 4082 2729  
Tommy Bjørn Heinicke Fælledvej 22 4700 Næstved 4142 1474 Chevrolet El Camino 1968
Palle Petersen Falkenbergvej 3C 5600 Faaborg 6074 5570 MG Midget Mark III 1972
Marianne Jørgensen Granslevbyvej 8 8870 Langå 4250 4489  
Michael Andersen Kokborgvej 13A 7130 Juelsminde 2334 1119 MGC 1969
Torben Nørregaard Bredgade 69 6920 Videbæk 4054 1012 Opel Kadett A 1963
Rasmus Sejerup Thosager Hovedgaden 38 8831 Løgstrup 2548 7488 Opel Kadett C 1977
Kim Huus  Kærmindevej 3 7400 Herning 2161 4649 Mercedes-Benz R 107 1972
Jørgen Grau Dahliahaven 5 2830 Virum 5178 8706  
Morten Rasmussen Stenlillevej 84 3660 Stenløse 4058 0063  
Kenn Sommer Akaciavej 14 2791 Dragør 4053 8333 Volvo P 1800 1965
Bill Larsen Dyrhøjvej 13 5620 Ørsted 4027 1249 Buick Le Sabre 1970
Birger Høj Madsen Kiltorn 2 8670 Låsby 2087 1280 Volvo PV 544 1961
Anders Lykkemark Simonsen Rådmandsgade 2A, 03. tv 2200 København N 4294 1965  

Velkommen til nye medlemmer:

Karsten, du plejer da bare at overhale de skide motorcykler?
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I Nærum havde vi til klubmødet i fe-
bruar besøg af Martin Lund, der sid-
ste år udgav bogen “Big Bill”, om 
den sikkert højeste dansker (2 me-
ter) og definitivt den af vores lands-
mænd, der har haft det højstplace-
rede job i bilbranchen, nemlig som 
generaldirektør for General Motors i 
1930’erne – efter at han havde stå-
et i spidsen for Chevrolet, der under 
hans ledelse overgik Ford som ver-
dens mest solgte bilmærke.

Martin fortalte historien om cykel- 
smeden, der emigrerede – og med 
dygtighed og held i 1940, på opfor-
dring af den amerikanske præsi-
dent, forlod sit vellønnede job for at 
stå i spidsen for den amerikanske 
oprustning. En ikke mindre spæn-
dende historie. Martin fortalte le-
vende og supplerede med foto, bl.a. 
fra Knudsen-familiens egne albums. 
Det var spændende - og for dem der 
ikke deltog kan bogen anbefales. 

-EK

I efteråret fyldte Jens 85 år, og glæ-
dede sig til at genoptage sine ak-
tiviteter på DVKs bibliotek efter en 
længere sygdomsperiode, som da 
mentes overstået. Desværre var det 
ikke tilfældet. Biblioteksmedarbej-
derne modtog tirsdag den 28. januar 
med stor sorg meddelelsen om, at 
Jens netop var afgået ved døden.

Jens Ørvad modtog Emil-prisen 
2016 fra DVK ”for betydelig indsats 
inden for forskning i eller formidling 
af dansk motorhistorie”. 

I VeteranTidende nr. 486/december 
2016 er der givet en udførlig begrun-
delse for tildelingen ved oplistningen 
af Jens’ meritter gennem et langt 
liv inden for bilverdenen, herunder 
specielt hans erfaringer fra salgs- og 
importørleddet, og hans mange bil-
historiske artikler, der altid var vel-
skrevne, og som bundede i en stor 
faglig ballast af viden. Hans erfarin-
ger kom i høj grad gennem sit liv i 
ind- og udland med mærkerne Stan-
dard-Triumph, British Leyland og FIAT. 
Hertil kom, at hans viden om alle 
andre mærker også var fænomenal. 
Under sin sygdom var han fortsat 
beskæftiget med artikler og vareta-
gelse af sine biblioteksopgaver in-
den for registrering af bilbrochurer – 
han skuede fremad.

Udover hans meget store registre-
ringsarbejde, vil vi på biblioteket sav-
ne Jens meget for hans væremåde: 

Nærum

Fortællingen om  
Big Bill

Jens Ørvad er død

Altid i godt humør og med udpræget 
humoristisk sans, kombineret med 
en hjertets dannelse og fuld af em-
pati. Han spredte glæde omkring 
sig, havde format og imponerede! – 
og så havde han også en meget stor 
viden om forhold uden for bilverde-
nen, det være sig kunst, sprog, hi-
storie, politik og meget andet.

Vi vil savne ham meget - han vil blive 
husket af os, der har kendt ham!

Vores tanker går til Bibs og sønnen 
Jacob, der begge var chauffører for 
ham under sygdommen, når han 
blev kørt til Nærum, og til den øvrige 
familie.

Æret være hans minde!

H.C. Gregersen

Jens har registreret hele DVKs enorme sa-
ming af bilbrochurer! Nederst et nyligt foto; 
Jens glad med sin pibe – da sygdomsbehand-
lingen var opgivet, kunne han jo ligesågodt 
nyde lidt god tobak!
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Tiden flyver og jeg kan ikke rigtig for-
stå, at det nu er 15. gang jeg står 
her som formand for DVK. 2019 har 
budt på mange af de samme akti-
viteter som alle de foregående år, 
men har også været et år hvor man-
ge ting udvikler sig til gavn og glæde 
for medlemmerne. 

Medlemstallet er stabiliseret
Medlemstallet, som vi indberetter 
til MhS, steg dog kun med 5 stk. til 
4971, efter gennem de sidste man-
ge år at være faldet med ca. 200 pr 
år. I 2010 var vi helt oppe og være 
6052 medlemmer, det højeste no-
gen sinde, og det kunne vi ønske 
os at opnå igen. Så en opfordring til 
alle medlemmer: Prøv at skaffe ét 
nyt medlem, som så kan være med 
i organisationen med alt det vi står 
for. Foldere kan rekvireres fra konto-
ret, og deles ud når man er til træf 
ude i landet. 

Arrangementer, der giver mening
Vi har som klub i løbet af året været 
synlige rigtig mange steder, ved hav-
netræf, køreture & udstillinger, for 
ikke at tale om alle de sociale arran-
gementer vi kører for. Børnenes kø-
redag, en af de faste begivenheder 
som de trofaste tovholdere selv står 
for, ved at holde kontakten til hospi-
talerne landet over, og skaffe køretø-
jer til at køre med de syge børn, og 
give dem en stor oplevelse og et af-
bræk i hverdagen, er ét ud af mange 
arrangementer. Kørsel fra pleje- og 
demenshjem, samt med sorggrupper 
er også noget der bliver gjort me-
get ud af. Når man kommer hjem fra 
sådan en tur, har man også fået en 
større oplevelse ud af det. En dejlig 
fornemmelse når man kan gøre en 
forskel for andre – og hvad er mere 

nærliggende end at bruge vores æl-
dre køretøjer til det. 

Generalforsamlingen
For første gang i mange år fandt ge-
neralforsamlingen ikke sted på Fyn 
men i Horsens. Det gik fint, dog ikke 
med helt så mange deltagere som vi 
havde håbet på, men det er en god 
måde at få nogle nye med, da af-
standen vil være mindre for nogle og 
vi på den måde kan komme frem til 
at alle har en mulighed for at kom-
me til generalforsamlingen hvert 3. 
år. 

Bibliotek og arkiv
På biblioteket, der er et af klubbens 
store aktiver, har vi hele året igen-
nem modtaget kassevis af tidsskrif-
ter, instruktionsbøger, brochurer, 
korrespondance og alt muligt andet, 
som har ligget i gemmerne hos med-
lemmer og ikke medlemmer og især 
autovirksomheder, der har fået øjne-
ne op for hvor vigtigt det er for frem-
tiden at gemme fortiden. 

Det giver en del arbejde og aktivitet 
på biblioteket, der heldigvis er ud-
styret med mange frivillige hjælpe-
re. Men én ting er af få pakket ud 
og sorteret, alt skal også registre-
res. Bøger og tidsskrifter bliver re-
gistreret via Det Kongelige Biblio-
tek. Brochurer og instruktionsbøger, 
registrer vi på regneark, som vi fra 
tid til anden opdaterer vores hjem-
meside med. Alle KDAKs 125 større 
eller mindre arkivkasser er gennem 
de sidste mange år blevet gennem-
gået og registreret af O.W. Berg fra 
Fyn, som heldigvis snart kan se en-
den på det store projekt han gav 
sig i kast med. En stor tak skal lyde 
herfra.  

Motorhistorisk arkiv
Men vi har en stor opgave foran os, 
som det store motorhistoriske bib-
liotek og arkiv vi er blevet til. Det 
forpligter, og alt den historie vi får i 
form af billeder, referater, beskrivel-
ser og meget andet, har vi nu beslut-
tet at få digitaliseret. Det er bestemt 
ikke noget der gøres på et øjeblik, 
men det er vigtigt vi får det gjort og 
får begyndt. Som man kunne læse i 
VT 521 har en lille styregruppe holdt 
en del møder, for at finde frem til 
den bedste og mest hensigtsmæssi-
ge løsning. Endnu er det på tegne-
brættet, men vi håber at kunne kom-
me i gang med det kæmpe arbejde i 
løbet af sommeren. 

Messerne
Fredericia-messen, hvor vi sidste år 
fik nyt gulvtæppe og 3 nye telte med 
tryk på, blev igen besøgt af medlem-
mer både fra øst og vest. Vi har to 
meget entusiastiske team. Ét der ta-
ger sig af op- og nedtagning af stan-
den, og ét der sørger for indkøb og 
kaffebrygning, samt hygge om med-
lemmerne. En stor tak skal igen lyde 
til alle jer, herfra. 

I Herning, hvor der også to gange 
om året er messe, dog kun én dag, 
har vi også et fantastisk team som 
klarer det hele. Begge steder får vi 
nye medlemmer, og medlemmerne 
får chancen for at møde hinanden 
og få en god snak, og det er nok 
på de to messer vi møder de fleste 
medlemmer.   

Mødestederne
Mødestederne bliver ved med at for-
ny sig og finde nye aktivitetsmulig-
heder, det er rigtig flot. Hver måned 
indberettes der til Mette på konto-

DVKBeretning    2019
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ret, hvad der kommer til at forgå 
rundt omkring i landet. Det bliver alt 
sammen lagt på hjemmesiden og 
kommer i bladet. Når man læser de 
små beretninger i VT om hvad der 
sker, eller skal ske, har vi bidt mær-
ke i at Nytårskuren er ved at blive en 
fast tradition, det virker højtideligt og 
hyggeligt, så er vi ligesom kommet i 
gang med det nye år.

Nye mødesteder åbner og andre luk-
ker. Mødestedet Engelholm lukke-
de efter januar mødet, grundet for få 
besøgende. Tak til Peter Bering som 
prøvede at få et mødested op og 
stå, i rigtig smukke og fine rammer, 
men det er jo ikke altid nok. Sidst 
på sommeren fik vi tilbud om at 
bruge lokalerne i Næstved Automo-
bilmuseum. Det tog vi imod og Per 
Christiansen og Bo Frederiksen blev 
ansvarlige for et nyt mødested, som 
er kommet godt fra start med 25 - 
30 besøgende hver gang.

I Ristrup ønskede Morten Kræmmer 
at give stafetten videre til andre. Det 
lykkedes med udgangen af året. Ikke 
nok med at der er kommet nye mø-
destedsledere, så har mødestedet 
også skiftet adresse, nemlig til Lås-
by. En stor tak til Morten for mange 
års ihærdig indsats for Ristrup og 
tak til familien Kjær på Ristrup Ho-
vedgård, for at lade DVK have egne 
lokaler på stedet i rigtig mange år. 
En stor gruppe omkring Videbæk, 
ønskede at få et mødested i om-
rådet, og nu mødes de den sidste 
fredag i måneden hos Claus Bjer-
regaard i Herborg, her er der også 
fuldt hus hver gang.

Holbæk er rigtig godt besøgt, og alle 
får et nyhedsbrev og en påmindelse 
om hvad der sker på mødestedet, 
et flot arbejde som jeg ved medlem-

merne er glade for. Men her gælder 
det som på mange af de andre mø-
desteder, at planlægningen og arbej-
det hænger på de få. Det ville være 
dejligt med ideer og tilbud om hjælp 
fra alle de fremmødte, det gør det 
hele lidt nemmere for de der har det 
endelige ansvar.  

Veteran Tidende
Veteran Tidende, ét andet af DVK’s 
store aktiver, taler jo næsten for sig 
selv. 12 gange om året ligger der 
et flot gennemarbejdet blad i vores 
postkasser, med spændende og læ-
rerige artikler og nyt om mange af 
vores aktiviteter, ude omkring i lan-
det. 660 sider er det blevet til i år! 

Årets Emil
Årets Emil og klubbens 65-års fød-
selsdag blev, traditionen tro, fej-
ret i november, med en busfuld af 
glade medlemmer fra vest. I alt var 
vi 120 personer, alt hvad der kan 
være i Nærum, og fordelingen øst 
vest var fifty fifty. Stemningen var i 
top og alle havde chancen for at se 
Sommers museums nye særudstil-
ling om Mini’en og gå på opdagelse 
i biblioteket, og ved kaffetid hylde 
årets Emil, som i år gik til vores al-
lesteds nærværende redaktør, Jens 
Møller Nicolaisen.  

Forsikring
Forsikringssamarbejdet med e-for-
sikringer, som vi har haft siden 21. 
november 2008, kører fint. Vi har i 
klubben gennem årene tegnet 2.638 
forsikringer, dog er kun 1.513 aktive 
pt. Der bliver jo skiftet ejermænd på 
bilerne gennem årene. Vi holder lø-
bende øje med at vore medlemmer 
får den bedste dækning. 

Valuta for pengene
Hvad får vi for de 525,- kontingentet 
koster? 

660 sider Veteran Tidende, 79,5 øre 
pr side. 19 mødesteder der holder 
åbent minimum én gang om måne-
den, i alt ca. 275 dage med klubmø-
der, med mange spændende fore-
drag. Medlemskab af Motorhistorisk 
Samråd, der kæmper for vores hob-
by, et bibliotek med 1,6 km hylder 
der er fyldt med alt hvad hjertet kan 
begære af motorhistorie. Stod hyl-
derne i forlængelse af hinanden kan 
man nå at speede op i fuld gas og 
bremse ned igen, inden man kom-
mer forbi, eller parkere 320 biler a 
5 meter. Du får også mulighed for at 
deltage i køreture og arrangemen-
ter som arrangeres over hele lan-
det. 1.689 rallyplader er der frem-
stillet i 2019 og fra 1. januar 2011 
har Mette på kontoret lavet 12.677 i 
alt. 2 gange om året arrangeres der 
busture, henholdsvis til Åres Emil 
i Nærum, som samler 120 perso-
ner og til Egeskov hvor vi er invite-
ret til se museet inden sæsonstart. 
Dog var vi ikke afsted i 2019 pga. 
manglende tilslutning. Men det er 
en god måde at øst møder vest og 
omvendt.  

Tak
Tak til alle de mange medlemmer 
over hele landet, der er ambassadø-
rer og yder en stor indsats for klub-
ben.

Klubben eksisterer kun for sine 
medlemmer og kun qua sine med-
lemmers engagement. Derfor skal 
der lyde en tak til jer alle, der aktivt 
støtter op om DVK og dens fortsatte 
udvikling!

Dorte Stadil

Beretning    2019
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Nyt fra MhS

Der hersker en del forvirring om-
kring, hvem der egentlig risikerer at 
have noget i klemme i spørgsmålet 
om veterankøretøjernes originalitet. 
Desværre må det konstateres at det 
ikke kun er enkelte køretøjstyper, 
eller blot de køretøjer der er impor-
teret efter en given dato, der for nu-
værende er belagt med et krav om 
originalitet, et krav der, som det ser 
ud nu, alene tolkes som fabriksori-
ginalitet.

Der er så uendeligt mange facet-
ter i originalitetsdebatten, at det in-
volverer praktisk taget alle ejere af 
veterankøretøjer i Danmark, og gør 
resten så forvirrede, at det vil kunne 
skade vores hobby på ubestemt tid.

Veteranbestemmelsen om originale 
veterankøretøjer er indført i lovgiv-
ningen i 1990. Hvis man forsøgsvis 
grupperer dem, vil det se sådan her 
ud:

Det er de veterankøretøjer der er im-
porteret de seneste 30 år, hvor lov-
teksten om ”Fremstå som ved før-
ste registrering” nu håndhæves som 
fabriksoriginalitet. På trods af den 
tidligere Skattestyrelses mere eller 
mindre tilfældige tilgang til det krav, 
så håndhæver den nye Motorstyrel-
se deres egen tolkning, også med 
bagudvirkende kraft.

• Det er i et vist omfang også køre-
tøjer der er solgt som ny i Dan-
mark, eller taget til landet som 
almindelig brugt bil. Der skal man 
være sikker på at der ikke er sket 
en ændring til en anden model, el-
ler det på anden vis er opdateret.

• Endelig så er det alle køretøjer på 

En for alle, alle for én
kvart vægtafgift, hvor det ifølge 
lovgivningen tillige også er en be-
tingelse at de er originale.

Motorstyrelsen påstår at de blot gør 
som man altid har gjort i Skattesty-
relsen. Et stort antal opslag i det Di-
gitale Motorregister vidner dog om, 
at det ikke er tilfældet. Man kan der-
med ikke vide sig sikker på om der 
er betalt det i afgift der skulle beta-
les ved importen, da tolkningen af 
den gamle bestemmelse er taget op 
på ny og der nu er lagt en anden vin-
kel for dagen.

Der er, i samarbejde med organisati-
oner, igangsat et arbejde i Motorsty-
relsen der skal afklare hvor græn-
serne går for originalitet. Det er 
Motorstyrelsens forhåbning, at den-
ne vejledning skal udkomme her til 
begyndelsen af sæsonen.

Indtil da, har vi kun Motorstyrelsens 
afgørelser i kontrol- og afgiftssager 
at læne os op ad. Vi må konstatere, 
at man har fokus på det vi anser for 
mindre og uvæsentlige detaljer, når 
de skal vurdere om et veterankøretøj 
overholder bestemmelsen om origi-
nalitet.

Følgende har faktuelt været udslags-
givende for de seneste sager afgjort 
af Motorstyrelsen:
• Uoriginale og bredere fælge og 

dæk
• Bredere skærmkanter
• Ændret udstødning
• Ikke original metallak
• Forsæderne anses for at være 

uoriginale
• Karburator udskiftet
• Luftfilter ændret

• Uoriginalt rat
• Ekstra omdrejningstæller
• Ændret motorhjelm
• Monterede tågelygter
• Uoriginal radio

De ovenstående emner har i faktu-
elle sager været udslagsgivende for 
om et køretøj helt har mistet afgif-
ten, og der derpå skal foretages en 
ny beregning. Hele præmissen, og 
den internationalt anerkendte forstå-
else af, hvornår et køretøj er histo-
risk, er beklageligvis slet ikke en pa-
rameter i hverken lovgivningen eller 
tolkningen af den.

Med til det ovenstående skal tages 
at Motorstyrelsen alene tager ud-
gangspunkt i fabriksoriginalitet. Man 
har indtil videre ikke været modtage-
lig for vores argumenter om, at der 
kan være foretaget noget ved køre-
tøjet før første registrering.

Der er mange flere facetter i det her, 
end man kan opliste her. Ud over 
det ovenstående, så er forskellen 
mellem synsvejledning og registre-
ringsafgiftslov et andet eksempel. 
Et andet er at myndighederne har 
destrueret mange afgiftsoplysninger, 
og lagt den dermed nærmest umuli-
ge bevisbyrde på ejeren.

Der foregår lige nu et intenst og 
omfattende lobbyarbejde for at få 
Skatteministeren og Folketinget til 
at indse hvor forkert det hele er, og 
hvor langt vi er fra den opfattelse af 
et historisk køretøj der burde være 
fremherskende. Den hvor køretøjet 
lever et hverdagsliv som brugt bil el-
ler motorcykel, for ved en given alder 
at overgår til et liv som historisk ve-
terankøretøj.

Vi vil opfordre til arbejdsro til orga-
nisationerne og især til sammen-
hold blandt ejerne. Selv om frustra-
tionerne er store og man mest har 
lyst til flere mediehistorier, så er det 
ikke nødvendigvis det, der bringer os 
længst. Problemerne berører prak-
tisk taget os alle, og sammenhold er 
den eneste vej frem til en ændring.

Johnny B. Rasmussen
Sekretariatsleder

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

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

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

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

Særudstilling
27. oktober 2019 – 15. marts 2020

Så er det ved at være messetid 
igen! I år, på Fredericiamessen, får 
vi glæde af Henry Schmidt Hansens 
fine Volvo Amazon 1970. Bilen har 
kun haft en ejer før Henry og kørt i 
Nordsverige lige indtil den blev im-
porteret for små 3 år siden.

Den er aldrig restaureret, men ude-
lukkende kosmetisk klargjort. Der er 
faktisk kun ringe/ubetydelige brugs-
spor på hele bilen, som har kørt 
58.000 km fra ny og fungerer som 
en fabriksny bil. Den glæder vi os til 
at kunne nyde på standen, hvor alle 
er velkomne til at kigge forbi til en 
snak og en kop friskbrygget kaffe.

Både i Fredericia og Herning er de 
faste og trofaste teams klar med 
opbygning af standene og klar til at 
servicere alle de besøgende, både 
med kaffe og svar på eventuelle 
spørgsmål.

Vel mødt begge steder!

Dorte Stadil

Igen i år vil vi køre ”Carpeople Krudt-
værksløbet” den 9. maj og Stjerne-
løbet – Store nationale køredag d. 
5. juni.

Stjerneløbet starter igen klokken 
9:00 i Nærum, Helsingør og Hun-
dested og efter 3 forskellige ruter 
ad krogede veje, slutter vi igen ved 
middagstid på Torvet i Hillerød. Her 
er der flere muligheder for at spise 
frokost ved Torvet – er vejret med os 
udenfor.

CarPeople Krudtværksløbet starter 
klokken 9:00 fra Torvet i Hillerød og 
ad andre krogede veje slutter ved 
Krudtværksfestivallen i Frederiks-
værk. Her giver CarPeople spisebi-
letter så deltagerne kan stille sulten 
ved udvalgte boder på Festivalen.

Fredericia

Invitationerne kan ses bag i Veteran-
tidende, hvor der står hvordan man 
tilmelder sig. Igen har jeg indgået 
et samarbejde med TimeWinder, der 
hjælper med en tilmeldingsside på 
deres hjemmeside. Det er en kæm-
pe hjælp for løbsarrangøren, så tak 
for det.

Til sidst et hjertesuk: Hvis du trods 
tilmelding bliver forhindret, så giv 
mig venligst besked. Sidste år hav-
de jeg både lavet rute og arrangeret 
med en hjælper tll at sende folk af-
sted, og så dukkede der kun 2 op. 
Der var tilmeldt 8-10 stykker. For at 
sige det som det er, så er det re-
spektløst! 

Michael Deichmann

To forårsklassikere i Nordsjælland

Henry Schmidt Hansens Amazon
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Det bliver et kæmpe tilløbsstykke, 
når Classic Race Aarhus i samar-
bejde med Aros forsikring inviterer 
på til 300 veteranbiler fra 45 ve-
teranklubber til Mindeparken for at 
hylde fællesskabet og vores motor-
historiske kulturarv.

Under Nordeuropas største racefe-
stival Classic Race Aarhus fra den 
15.-17. maj 2020 vil der være mu-
lighed for en nostalgisk og anderle-
des oplevelse, når 300 historiske 
og klassiske biler samles i Minde-
parken. Her vil festivalens gæster – 
både små og store, unge og ældre – 
have mulighed for at opleve et pust 
fra fortiden og komme helt tæt på 
de historiske motorkøretøjer.

“Det bliver en helt enestående pa-
rade af klassiske veteranbiler. Vi 
er i gang med en videreudvikling af 
vores racefestival - der bliver rigtig 
mange nye tiltag. Vi vil skabe en gi-
gantisk byfest for alle generationer 
– fra børn og unge til deres forældre 
og bedsteforældre – men vores DNA 
er og bliver klassisk motorsport. 
Derfor er det fantastisk, at vi nu kan 
præsentere op til 300 veterankøre-
tøjer i det smukke område,” siger 
Poul Dalsgaard, direktør for Classic 
Race Aarhus.

Hele 45 veteranklubber engagerer 
sig for at samle de 300 klassiske 

køretøjer i Mindeparken. Festivalens 
gæster kan opleve alt lige fra de tid-
løse klassikere over hurtige potente 
amerikanerbiler til nostalgiske gen-
syn med biler fra vores barndom. 
Eksperter vil sammen med Aros For-
sikring kåre flere af veterankøretø-
jerne indenfor forskellige kategori-
er. Den mest populære kåring bliver 
publikumsprisen, hvor tilskuerne 
bliver bedt om at kåre den bil, de sy-
nes bedst om.

Aros Forsikring har været en tæt 
samarbejdspartner og sponsor si-
den startskuddet lød for Classic 
Race Aarhus i 2010.

“Som århusiansk selskab er det en 
selvfølge for os at samarbejde med 
Classic Race Aarhus. Vi deler en 
fælles kærlighed for veteran og klas-
siske køretøjer. I år kan vi yderlige-
re toppe vores engagement gennem 
vores samarbejde med de danske 

Der bliver fyldt op med klassiske biler i 
Mindeparken under dette års Classic Race 
Aarhus. Foto: Classic Race Aarhus / Kristian 
Rasmussen.

Foto Classic Race Aarhus/Henrik Sørensen.

Fakta: 
Classic Race Aarhus er en non-profit-organisation og overskuddet går til at skabe 
bedre trafiksikkerhed for børn.  Racefestivalen er to gange blevet udnævnt til 
Årets Motorsports Event i Danmark, ligesom eventen har vundet en Auto Award. 
1.000 frivillige hjælper til før, under og efter løbet. I 2018 blev Classic Race 
Aarhus overværet af flere end 42.500 tilskuere. Løbet bliver afholdt for ellevte 
gang 15.-17. maj 2020. Siden den første udgave af Classic Race Aarhus i 2010 
er mere end 1.300.000 kroner blev doneret til projekter i form af dels kontanter, 
dels trafiksikkerhedsudstyr, heriblandt mere end 20.000 refleksveste.

P R E S S E M E D D E L E L S E

Classic Race i Aarhus
veteranklubber. Vi er kundeejet, og 
derfor ligger det på mange måder i 
vores DNA at styrke fællesskabet og 
foreningslivet, men også at værne 
om veteranbiler som en del af vo-
res kulturarv,” siger Morten Dissing, 
adm. direktør i Aros Forsikring.

Med støtten fra Aros Forsikring og 
veteranklubberne kan publikum se 
frem til et rekordstort felt af smukke 
biler i Mindeparken. ”Vi er glade og 
taknemmelige over den store støtte 
Aros Forsikring har vist os gennem 
mange år. Udstillingen af de 300 
klassiske biler i Mindeparken er en 
cementering af et forbilledligt sam-
arbejde mellem dem og os,” udtaler 
Classic Race Aarhus direktør, Poul 
Dalsgaard.

Classic Race Aarhus finder sted den 
15.-17. maj 2020 og hele overskud-
det går til forbedring af børns trafik-
sikkerhed.
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B O G A N M E L D E L S E :

Der er gammel tradition for at køre 
utraditionelle steder hen på Nim-
bus. I 30’erne var det de to unge 
skuespillere Palle Huld og Elith Foss 
som tog turen rundt om Middelha-
vet og senere til Iran på en Nimbus 
med sidevogn. Sidst i 40’erne kørte 
Jørgen Bitsch og Jørgen Wolfram til 
Cape Town og tilbage. Det var noget 
der vakte opsigt. Siden er vi måske 
blevet mere blaserte; man kan jo 
komme allevegne hen uden større 
besvær. 

Men, man kan også vælge den be-
sværlige, klassiske vej. Det gjor-
de to nordmænd, Tormod Amlien 
og Klaus Ulvestad, da de i årene 
2009 til 2011 kørte jorden rundt på 
to Nimbus med sidevogn. Den ene 
fra 1937, den anden fra 1938. Den 
tur har journalisten Jens Jessen nu 
skrevet en bog om. 

Bogen er en blanding af Jens Jes-
sens forbindende tekst og Klaus Ul-
vestad dagsbogsnotater. Det betyder 
at vi på den ene side ikke ender i 
endeløse beretninger om alle de tri-
vielle problemer man ikke undgår at 
løbe ind i på en sådan tur og på den 
anden side får nogle levende øjen-
vidneskildringer af hændelser og op-
levelser på turen.

De to kørte ikke uafbrudt i to år men 
indlagde nogle pauser, hvor de rej-
ste hjem inden de vendte tilbage 

og fortsatte turen. Det betyder ikke 
at der er tale om en bekvem turist-
tur. De to gik ikke af vejen for meget 
lange stræk ad elendige veje. Nogle 
gange i bidende kulde, andre gan-
ge i kogende varme. Både mænd og 
maskiner fik deres bekomst, og der 
måtte foretages en del omfattende 
reparationer på maskinerne under-
vejs. Et tilbagevendende problem 

var knækkede stel. Der blev svejst 
en del, men det lykkedes hele vejen 
igennem at finde folk til at lave det 
de to ikke selv kunne. De kunne i 
øvrigt en del.

Spørgsmålet er om det ikke var bu-
reaukratiet og besværlige – ind imel-
lem også korrupte – embedsmænd 
der var det vanskeligste. Til gengæld 
mødte de altid interesse og venlig-
hed fra de mennesker de i øvrigt 
mødte. Klaus Ulvestad skriver direk-
te, at mødet med de mange menne-
sker var turens bedste oplevelse.

Teksten flyder let og ubesværet og 
man føler sig godt underholdt og op-
lyst. Dertil bidrager også de mange 
glimrende fotos som bogen myldrer 
med. Man er virkelig med på turen. 

Både forfatteren, de to motorcyk-
lister samt Danmarks Nimbus 
Touring, som har udgivet bogen, kan 
være stolte af den. 

Niels Jonassen

Jorden rundt  
på Nimbus
Verden er stadig  
fuld af muligheder
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Vi er nok nu over 1.000 medlemmer 
der har overværet Goodwood Revival 
en eller flere gange. 

Det er nu et meget vel-voksent ar-
rangement med over 20 år på ba-
gen, og alligevel forsøger og for-
mår Lord March, som nu hedder the 
Duke of Richmond, at få fundet lige 
et ekstra twist der gør at man igen 
står der og siger til sig selv: ”Det var 
godt nok imponerende”. I 2019 hav-
de man bl.a. lavet en komplet Dri-
ve-in-biograf med gratis adgang. Der 

var både kæmpe lærred, popcorns-
maskiner og masser af lækre gam-
le biler, komplet med tilskuere. Men 
også flere biler, hvor vi besøgen-
de var velkomne til at sætte os ind 
og nyde filmene. Der var bl.a. The 
Sound of Music 

Og inde i bygningen Earls Court – 
det er på Goodwood-godsets gamle 
jord i London, at det kendte kon-
cert- og udstillingssted Earls Court 
ligger - havde man lavet film-studi-
er, hvor man tilsyneladende var ved 

at optage spillefilm med masser af 
personale og skuespillere. Men som 
så mange andre optrin omkring ba-
nen, er det amatør-skuespillere fra 
Syd-England, der får lov til at prøve 
deres kræfter af.

Der er en god historie bag næsten 
alting man ser, men desværre bliver 
man ret hurtigt ”sneblind” og kan 
ikke rumme alle de sanseindtryk, 
man bliver bombarderet med. Hel-
digvis har man flere dage til at nyde 
dette herlige total-teater, og når man 

Goodwood Revival 2019
Tekst: Niels Nørgaard · Foto: Niels Nørgaard og Dorte Stadil

Danske modeller på Goodwood Facel Vega og vores bus

Biler på auktion Rolls Royce isbil



VeteranTidende · marts 2020 19

har været til Revival flere gange, kan 
man se hvor meget de i virkelighe-
den laver om fra det ene år til det 
andet.

Hvis der skal dryppes lidt malurt i 
bægeret, og det skal man jo hvis 
Cavling-prisen skal være inden for 
rækkevidde, så må det være, at 
fly-siden er stærkt reduceret i for-
hold til tidligere år. Der er stort set 
ikke nogen klassiske fly i luften 
mere. Det skyldes den frygtelige 
ulykke i 2015 ved Shoreham Airport, 

hvor en Hawker Harrier jet ramte ho-
vedvejen A27 og dræbte 11 og såre-
de 16 andre personer.

Men der er stadig masser af meget 
spændende fly udstillet på jorden, 
og der er da også Spitfire i luften tid-
lig morgen og sen aften.

Som noget nyt kan man selv kom-
me til at køre klassiske racerbiler på 
denne ikoniske bane.

Det foregår bare ikke i denne Revi-
val-weekend. For 595 pund får man 

prøvet 4 ud af 8 klassiske racere og 
masser af omgange på banen. Se 
mere på www.goodwood.com/experi-
ences/driving

Deres udsendte har prøvet det, og 
det er en stor oplevelse.

Som Roy Salvadori har udtalt: Give 
me Goodwood on a summer’s day 
– and you can keep the rest. Jeg er 
helt enig….

Goodwood Drive-in

Jukeboks til over 100.000 kr.

Sjælden servicevogn til salg

Barn i trækvogn med 
fornuftigt høreværn
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Det klassiske år starter med fanta-
stisk mange messer rundt omkring 
i Europa, vi valgte at køre en tur til 
Bremen Classic Motorshow, det er 
flere år siden vi var der sidst, så nu 
skulle det prøves igen. Det var ble-
vet større og mere organiseret og 
det var nemt at få 2 fulde dage til 
at gå.

Vi spiste på en indendørs markeds-
plads om aftenen og faldt selvfølge-
lig i snak med lokale bilentusiaster, 
som fortalte at vi endelig måtte be-
søge Schuppen Eins. Det sted hav-
de vi aldrig hørt om, og selvfølgelig 
skulle det da opleves. 

Bremen messe og besøg hos Schuppen Eins
Schuppen Eins er et center for klas-
siske biler ved floden Weser i hav-
neområdet i Hansestaden Bremen. 
Det er indrettet i en 28.000 m2 stor 
bygning fra 1959, oprindelig brugt til 
stykgodshåndtering. Da det lukke-
de, for ca. 15 år siden, var det mest 
frugt og grønt. Men nu er det klassi-
ske køretøjer.

Lige ved indgangen stod der en fin 
MZ 250cc. Ejeren var der og fortal-
te at han faktisk havde arbejdet der 
indtil stedet lukkede. Bygningen be-
står af en stor hal samt en 150 me-
ter lang gang, hvor der konstant er 
udstillet 60 køretøjer, på begge sider 

ligger værksteder og bilforretninger, 
en restaurant en bistro og en bar. 

Private har egne køretøjer til salg, 
udstilling eller til leje med eller uden 
chauffør. Vi var der en søndag for-
middag sammen med ca. 50 besø-
gende der spiste brunch eller gik 
rundt og nød de udstillede køretøjer, 
lige som vi gjorde.

Stedet er bestemt et besøg værd, 
tænk hvis vi havde et sådant i nær-
heden af København, hvor man kun-
ne dumpe ind og hygge sig med an-
dre bil og mc folk. 

Bent Friis & Dorte Stadil
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Se schuppeneins.de

En ny udgave af Brdr. Grimms fortælling om 
de 4 dyr der trues af aflivning, men sammen 
beslutter at blive stadsmusikanter i Bremen.
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Da jeg fyldte 15 havde jeg allerede 
sparet op til en knallert. Den blev 
købt fra ny, men jeg kunne naturlig-
vis ikke lade være med at skille den 
ad, for at se hvordan mekanikken 
virkede, og jeg havde jo et år til at 
arbejde med den i. Jeg havde langt 
til skole, så knallerten blev et nød-
vendigt transportmiddel sommer og 
vinter. Service og reparationer blev 
ret hurtigt rutine, og jeg begyndte 
at overveje næste projekt, nemlig 
én eller anden ældre sportsvogn i 
dårlig stand, for mere strakte pen-
gene ikke til. Indtægten kom bl.a. 
fra bud-arbejde for en klichéanstalt 
der servicerede Aktuelt og Kristeligt 
Dagblad. Et engelsk mærke var nær-
liggende – vennekredsen gav også 
inspiration, idet flere var mekanikere 
eller sønner af bilimportører. 

Bilbøger blev indkøbt og naboers 
sportsvogne – Austin Healey, Tri-
umph og MG – studeret med stor 
interesse. Ved en tilfældighed kom 

jeg en dag forbi en MG der stod i en 
indkørsel i Skovshoved nord for Kbh. 
Den så lidt træt ud, med kølerkap-
pen trykket flad. Jeg talte med na-
boerne, der mente at den tilhørte en 
journalistelev ved navn Mogens Be-
rendt. Jeg fik kontakt til ham, og han 
fortalte at han var løbet sur i bilen, 
og derfor gerne ville sælge. Prisen 
blev forhandlet til kr. 6.800,- og der-
efter blev bilen trukket hjem, en af-
stand på 2-3 km.

Jeg var nu i en alder af 16½ blevet 
ejer af MG TA fra 1936, som behø-
vede en total renovering.

Bilen var alt andet end original – der-
for prisen. Motoren var fra en nyere 
MG TD og hjulene var 16 tommer 
hvor de originale er 19. Indtrækket 
var ødelagt. Pladerne var nogenlun-
de gode. Alt el behøvede udskift-
ning. Træet i karossen og dørene var 
råddent. 

Jeg boede hos mine forældre i Bli-

dahlund, et ejendomskompleks med 
adgang til en stor vaskekælder som 
naboerne aldrig brugte, desuden 
havde min far et godt værksted lige 
ved siden af. Ikke mindst var jeg 
bonkammerat med viceværten, der 
forsvarede mig hvis nogle klage-
de over støj og lugt fra opløsnings-
midler! Kammeraterne kom og hjalp 
med at skille bilen ad og bære den 
ned i kælderen – det tog nogle få 
dage. Jeg sparede garageudgifter og 
havde en varm arbejdsplads 2 mi-
nutter fra hvor jeg boede.   

Nu startede renoveringen hvor bilen 
jo helst skulle være færdig til min 
18 års fødselsdag og kørekortet! 
Vennerne hjalp flittigt med opbyg-
ningen og fremskaffelse af reserve-
dele, bl.a. fra Nellemann på Vodroffs 
vej. En kammerats far mente godt 
han kunne løse problemet med den 
totalt maste kølerkappe. En uge ef-
ter kom han med en ny kølerkappe 
i en original papkasse – frit og kvit. 

Af Flemming Bo Nielsen

Gensyn med et ungdomsprojekt...
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Han var god kunde hos Nellemann. 
Instrumenterne blev skilt ad, renset 
og nye skiver lavet af klichéanstal-
ten som jeg arbejdede for.

I starten af 60’erne kunne man sta-
dig være heldig at finde førkrigs-re-
servedele på specialværksteder i 
Danmark.

Motoren blev renoveret hos et lil-
le énmands firma i Virum. Karros-
sen blev malet som et svendestykke 
(cellulose) hos Bülow, Østerbro. Alt 
træet med vanskelige profiler lavede 
min far i ask. Bilen blev lidt efter lidt 
samlet i den rummelige vaskekæl-
der og derefter skilt ad og båret op 
på gaden og samlet igen. Projektet 
tærede hårdt på min økonomi og tid, 
idet jeg gik i gymnasiet, og jeg var 
tæt på at dumpe flere gange idet al 
fritid gik i vaskekælderen.  

Bilen blev indregistreret uden de sto-
re problemer, og jeg kørte med stor 
fornøjelse i bilen i ca. et år, indtil po-

MG’en er lige trukket hjem til min bopæl i Hellerup fra 
Skovshoved,  hvor min far besigtiger bilen. 1962.

MG’en skilles ad i løbet af en weekend med 
venners hjælp og bæres ned i kælderen og 
ind til vaskerummet, 1962.

Bilen bygges op i vaske kælderen – chassis rammen er renset og malet. Bagtøj og styrtøj 
efterset og monteret, nye fjedre.
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Jeg endte med at sælge bilen til 
Bjarne Smidt, som i forvejen 
havde klassiske biler. Jeg 
så dog aldrig bilen til 
møder eller træf for 
klassiske biler.  

Tiden gik, og det be-
gyndte igen at klø i 
fingrene for at få en 
klassisk bil. Økono-
mien var blevet god, 
så valget faldt på en 
Jaguar E. 

Den blev købt til min 50 
års fødselsdag idet jeg syn-
tes jeg havde opført mig pænt. 

Bilen er skilt ad igen og båret op til garage 
i nabolaget og er ved at blive samlet. Moto-
ren har lige været startet op, 1964

litiet en dag stoppede mig pga. fløj-
møtrikkernes vinger. Vi aftalte at jeg 
kunne komme på stationen og vise 
en kvittering for køb af lovlige hjul-
møtrikker. En uge senere modtog jeg 
en synsindkaldelse til det nyetable-
rede Rødovre bilsyn på Korsdalsvej! 
Da jeg kørte ind i synshallen piftede 
den unge synsassistent i fingrene og 
de øvrige 3-4 syns assistenter holdt 
op med at syne kundernes biler, 
trak stole hen til bilen og begyndte 
at kommentere. Da jeg kørte derfra 
havde jeg fået en smørrebrødssed-
del med 12 punkter, der skulle æn-
dres eller forbedres. Hvis man vil 
stille nutidige krav til en bil fra 1936 

ja, så kommer den ikke ud at køre 
igen.

Jeg blev både rasende og ked af det 
– kørte bilen i garage og kom aldrig 
ud og køre i den igen. Jeg havde 
ikke tid, idet jeg læste på universi-
tetet og heller ikke penge til ændrin-
gerne. 

Jeg fik garageplads på Christania i 
Ford A klubbens værksted, hvor bi-
len stod nogle år. Jeg boede nu i 
provinsen og indså at jeg lige så 
godt kunne sælge bilen. Der var 
også problemer med pladsen, idet 
bilerne stod meget tæt pakket og fik 
derfor ind imellem mindre skader. 

Delene repareres i værkstedet, forskærmen er afsyret, ratstammen og snekkedrev justeres. 

Drømmene leves ud – i håbet om at MG’en 
en dag kommer ud at køre, 1963.



VeteranTidende · marts 2020 25

Bilen er lige blevet indregistreret og jeg har 
fået kørekort. juni 1964.

Første længere tur på landet til mine forældres sommerhus ved Thureby, foråret 65.

Billeder fra Sørens værksted.

Jeg fandt dog ud af at der var 
en del pladearbejde der skul-

le laves. Jeg fik opstøvet 
at der var nogle dygtige 

pladesmede på Chri-
stania-værkstedet, 
hvor jeg ofte gik tur 
idet jeg arbejdede i 
nabolaget.

En dag kom jeg ind 
og så på de helli-
ge haller med alle 
kronjuvelerne – og 

hvad ser jeg: Dén MG, 
som jeg solgte i fortviv-

lelse mere end 23 år tidlige-

re, og som jeg som ung havde gi-
vet mit hjerteblod, stod i hjørnet af 
hallen og var under genopbygning. 
Jeg kunne se at det var lykkedes at 
fremskaffe nogle af de originale re-
servedele. Arbejdet så flot ud men 
projektet var gået i stå. 

Nysgerrigheden fik mig til at kontak-
te Bjarne Smidt, der fortalte at han 
havde solgt bilen til broderen Søren, 
der i øvrigt var ved at sælge den 
uden at orientere ham. Bjarne havde 
i mellemtiden fået 3 børn, så diver-
se bilprojekter var skudt til hjørne.

Jeg kontaktede Søren Smidt et år 
senere, for at høre hvad planen for 

bilens fremtid var. Han fortalte at 
den var flyttet hjem til ham og at han 
havde ført bilen tilbage til den origi-
nale tilstand med trinbræt og ikke 
cykelskærme. Det var også lykkedes 
ham at finde dokumentation for bi-
lens brug. Den havde kørt en del ral-
ly løb, derfor de lavere og kraftigere 
hjul – men nu er den igen på de rigti-
ge 19 tommer-hjul. 

MG’en stod i en nedlagt smedje og 
var delvist færdig, fint istandsat. Sø-
ren har lavet et flot arbejde; malet 
bilen igen og motoren og undervogn 
renoveret. Indtrækket og instrumen-
ter mangler.
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I busudstillingshallen på Sporvejs-
musset på Skjoldenæsholm kan 
man foruden mange fint restaurere-
de busser se to ”vrag”, hvoraf især 
den ene trækker særlig opmærk-
somhed.

Det drejer sig om bus nr. 37 fra Kø-
benhavns Sporveje, bygget i 1929 
med chassis fra Triangel i Odense 
og karrosseri fra Københavns Spor-
vejes hovedværksted. 

Bussen er ikke komplet, da den 
fra 1950 til 2002 har indgået som 
en del af et sommerhus i Saunte 
i Nordsjælland. Desværre savnes 
en del mekanik bl.a fortøj, kardan, 
bagtøj, styretøj, køler samt en mas-

se småting, men heldigvis stod den 
stadig på chassiset da den blev fun-
det – og ved et mirakel fandt man 
også Continental B6-motoren med 
gearkasse, som var opbevaret i et 
skur på sommerhusgrunden. Fun-
det af motoren gør det meget sand-
synligt, at bussen i sin tid har væ-
ret kørt til Saunte for egen kraft, og 
derefter adskilt på grunden. Hjul og 
aksler har man har skilt sig af med, 
men måske har nogen håbet på at 
kunne bruge motoren og gearkassen 
til en båd eller lignende. 

Da bussen repræsenterer en tidspe-
riode, hvor sporvejsmuseet ikke har 
andre busser, vil man selvsagt me-

get gerne restaurere den til køreklar 
stand, men hvor finder man i dag de 
manglende dele til et Triangel-chas-
sis fra 1929? 

Endnu en bus
Chancen for at finde de manglende 
dele er heldigvis steget med anskaf-
felsen af endnu et Triangelchassis, 
nemlig resterne af Odense Omni-
busser nr. 2 fra 1934, som i mange 
år har fungeret som haveskur i Ind-
slev på Vestfyn. Bussen har været 
kendt i mere end 20 år, men ejeren 
har ikke tidligere villet sælge den. 
Heldigvis har tidens fylde og bus-
sens meget dårlige stand gjort det 

KS 37
Spændende Triangel-projekt på Sporvejsmuseet

KS nr. 21 var næsten mage til nr. 37, men 
fra den første serie, leveret i 1927. Den højt 
placerede førerplads er speciel, men ikke 
atypisk for tidens bybusser.

Af Torsten Vig - billedtekster: jmn
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KS 37 bjærges, august 2002. Bussen stod 
trygt og godt på sin chassisramme, pænt 
pakket ind i sadeltag og bræddevægge. 
Det ligner ikke meget, men karrosseriet var 
faktisk bedre bevaret end man skulle tro; 
flere steder sidder det originale indvendige 
tapet der endnu.

Der er nu nok en bid vej, før man kan komme 
ud at køre en tur i bussen – man kan kun 
have dyb respekt for det enorme arbejde, der 
skal lægges i at restaurere klenodiet. Alt er 
muligt, men noget er imponerende!  
Foto: Erik Storgaard.

Til højre ses Continental-motoren, der 
mirakuløst blev fundet i et skur på grunden. 
Foto: Torsten Vig.
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KS 37 med nogle af projektets ankermænd. Fv.: Morten Storgaard, Torsten Vig og Jørgen Lindgren. Foto: jmn.

Chassistegning, Triangel L 4. (Fra Uffe Mortensen).
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KS 37 historie
En planlagt forlængelse af Køben-
havns Sporvejes linie 11 fra Kon-
gens Nytorv til Østerbro Station (nu-
værende Østerport st.) i maj 1929 
gjorde det nødvendigt at anskaf-
fe 7 nye busser. Derfor bevilligede 
Magistraten 215.000 kr. til køb af 
4 Triangel-chassiser og 3 Renault-    
chassiser. Chassiserne var uden 
karrosserier, da Københavns Sporve-
je selv havde mulighed for at bygge 
disse på deres hovedværksted på 
Enghavevej.

KS nr. 34 til 37 var mage til serien 
nr. 20 til 27, som var leveret i 1927 
men med karrosseri fra Scandia i 
Randers.

Chassiet fra Triangel var af typen L 
4,0 serie 20 og forsynet med en 6 
cylindret amerikansk benzinmotor 
af fabrikatet Continental type 6B. 
Bussen var 7,88 m. lang og aksel-
afstanden var 4,39 m. Foruden føre-

muligt for sporvejsmuseet at over-
tage bussen i januar 2019 mod at 
fjerne bevoksning og affald omkring 
og i bussen, hvilket viste sig en no-
get større opgave end først antaget. 
I marts 2019 kom bussen til spor-
vejsmuseet, hvor det totalt nedbrud-
te karrosseri blev skrottet efter at 
alle brugbare dele var afmonteret. 
Ved overtagelsen var bussens oprin-
delse ikke kendt, men efter at kar-
rosseriet var fjernet lykkedes det at 
finde chassisnummeret 2285, og 
det kunne fastslås, at bussen var 
startet som Odense Omnibusser nr. 
2 i 1934.

Efter at chassiset er blevet frigjort er 
arbejdet med at undersøge om for- 
og bagaksler kan bringes til at pas-
se på chassiset fra KS 37 nu ved at 
komme i gang.

For at lette arbejdet yderligere er 
også karrosseriet fra KS 37 nu ble-
vet afmonteret fra chassiset.

Odense Omnibusser nr. 2 bjærges marts 2019. Ikke en bus længere, men forhåbentlig man-
ge gode reservedele. Foto: Morten Storgaard.

Det hele ser lidt mere delikat ud after afmontering af karrosseriet, og selvom chassiset er af 
en ganske anden type, er der håb om at flere ting kan bruges til KS 37. Foto: jmn.
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ren var der plads til 19 siddende og 
16 stående passagerer.

I 1937 var busserne ved at være 
gammeldags og slidte. De havde 
kørt omkring 400.000 km. og Kø-
benhavns Sporveje var nu begyndt 
at få leveret mange nye og større 
dieselbusser, så derfor blev de gam-
le benzindrevne busser kun anvendt 
som ekstra busser i myldretiden ind-
til maj 1938, hvor de blev udrange-
ret.

Alle busserne blev ophugget på nær 
nr. 36 og nr. 37 som fandt anvendel-
se som skolevogne, en opgave de 
havde indtil sommeren 1950, hvor 
de endelig blev udfaset. Heldigvis 
for eftertiden blev nr. 37 solgt til an-
vendelse som sommerhus i Saunte i 
Nordsjælland, hvor den som tidligere 
nævnt stod til 2002...

KS 37 som skolevogn 1946.

1929: KS 34-37 får bygget karrosserier på KS’ værksted på Enghavevej.
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OO nr. 2 historie
I 1934 fik Odense Omnibusser A/S 
leveret 2 nye moderne trambusser 
fra Triangel med indbygget motor. 
Bussen var den korte udgave på 
6,69 m. med en akselafstand på 3, 
8 m. og plads til 18 siddende og 14 
stående passagerer. Chassiset var 
af typen TT 25 og motoren var 6-cy-
lindret og af Triangels eget fabrikat, 
type T 16 på 65 hk. Bus nr. 1 og 2 
blev i oktober indsat på linien fra 
Ejby til Tarup. I 1939 blev busserne 
omnummeret til nr. 15 og 16. Bus-
serne var hensat under krigen, men 
kom atter i drift efter besættelsen 
og kørte indtil 1949, hvor de blev 
solgt til selskabet De Hvide Busser. 
Her blev de ombygget til turistbusser 
og fik numrene 24 og 25.

I 1953 eller 54 fik busserne nye 
dieselmotorer af fabrikatet Perkins. 
Herefter kørte busserne frem til 
omkring 1964, hvor de blev udran-
geret og solgt. Nr. 25 tidligere OO 
nr. 2 blev opstillet som haveskur i 
Indslev på Vestfyn og stod her frem 
til 2019, hvor resterne af den blev 
foræret til Sporvejsmuseet Skjolde-
næsholm.

Her – og på forsiden af bladet – ses KS nr. 26, flot udsmykket med rigelige mængder dannebrogsflag, i anledning af den store britiske udstil-
ling i København. Billederne er taget 24. september 1932.
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Her er lidt indtryk fra dette års Re-
tromobile i Paris. Som årene ef-
terhånden er gået, er udstillingen 
til stadighed blevet mere og mere 
“eksklusiv”. Almindelige hverdags-
biler som de huskes er næsten for-
trængt af uopnåelige superbiler, og 
udstillingen er blevet et rent orgie i 
lak og krom og bling. De fleste biler 
man ser, har aldrig været så blanke 
som netop nu! Eller så dyre.

Som rene investeringsobjekter virker 
det lidt som om bilerne har fået fra-
taget noget af deres sjæl. Bogstave-
lig talt er den spartlet ud og malet 
over. Og når man har gået rundt og 

kigget på 49 12-cylindrede italien-
ske biler, kan man godt leve med at 
springe nr. 50 over. Men det er trods 
alt imponerende hvad der er samlet 
– på Retromobile ser man ting, man 
ikke ser andre steder...

Retromobile er stort. Og der er sta-
dig plads til engagerede og seriø-
se indslag, temaudstillinger og ting, 
der stikker lidt af – eller ud. En årlig 
tur til Paris er særdeles anbefalel-
sesværdigt for alle med særlig hang 
til sydeuropæiske biler. Almindelige 
mennesker vil muligvis kunne klare 
sig med at tage afsted hvert andet 
år...

Citroën Kégresse – kopi af Scarabée d’Or, 
fremstillet af 200 studerende og lærere 
fra et teknisk universitet i Paris. I 1922-
23 blev den originale bil brugt til den 
første ekspedition gennem Sahara. Den 
bil var udstillet sidste år, på Citroëns jubi-
læumsstand. Det er planen at køre turen 
igen i 2022 med den fine replika.
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Udenfor hallen var der flere 
gange om dagen mulighed 
for at få en tur i rigtig gamle 
biler. Der var godt skud i 
denne lille Salmson!

Citroën fejrede GS-modellens 
50 år, men kunne åbenbart ikke 
få lov til det med Citroën SM – 
PSA’s nye mærke “DS” skulle 
jo bruge lidt “arv”. Historiske 
kendsgerninger har trange kår i 
marketingbranchen!

Stort udbud af private biler til salg til priser under 
25.000 euro.

Temaudstilling:  
Bertone prototyper

Et gennemgående tema for årets 
Retromobile: Elbiler. Her en  
fransk CGE Tudor fra 1942.

Goddag, jeg vil gerne se på en 
brugt Bugatti...

Tekst og foto: Jens MN.

Så mange på én gang – svært at tro sine øjne! 
En privat samling af ædle Alfa Romeoer var én 
af de større oplevelser...

Kom ikke i vejen for en Voisin, hvis du er 
en gummiand!

Stor og meget flot særudstilling om Tatra!
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Da jeg foreslog Jens Møller Nicolei-
sen at jeg skrev en artikel om vores 
tur til Australien, svarede han, at en 
af de ting der ligger DVK og Veteran-
tidende på sinde, er netop at bringe 
eksempler på, at veteranbiler kan 
bruges, og det er jeg 100% enig i.

Efter min mening er der 3 slags en-
tusiaster (meget groft set), nemlig 
dem der restaurerer bilerne, dem 
der efterforsker historien mv. i for-
bindelse med biler og bilmærker, og 
så endelig dem der bruger bilerne.

De lapper selvfølgelig ind over hinan-
den, men da jeg er håbløs til at re-
staurere biler, og kun til en vis grad 
interesserer mig for historien, hører 
jeg til bruger kategorien, da jeg er 
vild med lange ture. Heldigvis er min 
kone også vild med lange ture, og vi 
har haft mange store oplevelser i de 
sidste 20 år.

Efter ovenstående bemærkninger 
kiggede jeg på, hvor langt vi egent-
ligt har kørt i de 4 biler vi har brugt 
mest.

Det er beskrevet således: Først hvil-
ken type bil det er incl. årgang, og 
i parentes er nævnt hvornår vi har 
erhvervet bilen, og derunder, hvor 
mange km vi ialt har kørt med bilen:

1921 Silver Ghost (1977)  
53.100  km

1927 3 liter Bentley (1990)  
17.400 km

1933 Phantom II (1989)   
54.500 km

1953 Bentley R Type (2001)  
87.000 km

Ialt (1977 – 2019)   
212.000 km

Da jeg fik lagt tallene sammen, var 
jeg  selv overrasket, men husk at 
disse km tal er kørsel over mange 
år.

Jeg har tidligere i bladet beskrevet 
vores ture i R-Typen, så som Peking 
to Paris, Alaska, Columbia til Argenti-
na o.s.v., og da vi besluttede at tage 
en tur med Bentley Drivers Club i 
Australien, havde vi faktisk ikke væ-
ret udenfor Europa med R Typen i 7 
år. Vi ville gerne tilbage til Australi-
en, hvor vi krydsede fra Perth til Sid-
ney i vores 3 liter Bentley i 2005. 
Der var en masse gode partys om 
aftenen, og der var dejlig mad (og 
kørsel).

Denne gang fik vi bilen transporte-
ret til Adelaide, som er en dejlig by. 
Uheldigvis var Toldvæsenet ikke så 
dejlige, og de ville ikke frigive bilen, 
fordi den kunne have lidt snavs på 

I Bentley til Tasmanien
Af Jens Pilø

1
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sig fra Europa. Det tog 3 dage og 3 
gange højtrykspuling (for vores reg-
ning), og så kunne den selvfølge-
lig ikke starte, da motor og hele det 
elektriske system havde fået en or-
dentlig gang vand.

Efter nogen tid fik vi tørret den så 
meget, at den skulle kunne starte, 
men den ville stadigvæk ikke, og vo-
res mekaniker løftede blot den auto-
matiske choker, og så startede den 
lige med det samme!

Organisatorerne havde heldigvis for-
udset denne forsinkelse, og vi kom 
af sted, således at vi ikke mistede 
nogen af vores hotelreservationer. Vi 
var 33 Bentleyer fra 1925 op til de 
nyeste.

Turen fra Adelaide til Melbourne var 
på gode veje uden trafik, og det er 
nok den største nydelse, når man 
er ude at køre, at det er lidt ligesom 
i gamle dage. Også lidt ligesom i 
gamle dage var husene, hvor flere af 
byerne vi kom til blandt andet Balla-

rat består af gamle huse, hovedsa-
gelig fra tyverne og trediverne, men 
også helt tilbage til omkring 1850. 
Historien i Australien går jo ikke 
længere tilbage end ca, 200 år.

Melbourne er en stor by, og ekspan-
derer enormt hurtigt. Der er kolos-
sale store boligområder ved at blive 
bygget, og inde i centrum skyder sky-
skraberne op ved siden af hinanden.

Det var 34 grader i Melbourne, og 
normalt er de gamle biler ikke sær-
lig glade for høje temperaturer, men 
jeg har fået en ekstra benzinpumpe 
installeret efter Andesbjergene, så-
ledes at den mere flygtige moderne 
benzin kan blive forsynet med et hø-
jere tryk, således at der ikke opstår 
damplommer. Det virkede.

Vi tog færgen om natten til Tasma-
nien og ankom ved daggry, hvor vi 
igen kørte af gode tomme veje til 
et kaffestop, som var blevet åbnet 
specielt for vores skyld. Det var en 
gammel mineby. Vi boede i en hval-

fangerby der hed Launceston, og vi 
havde en dag fri, så vi kørte en 150 
km lang tur gennem Ben Lomond 
National Park (foto nr. 1), og som 
det kan ses af billedet, så kørte vi 
på gode grusveje og mødte ikke et 
øje. Sådan skal kørsel med gamle 
biler være.

Derefter besøgte vi både østsiden 
og vestsiden af Tasmanien, og bil-
lede nr. 2 viser en 30 meter høj klit 
ude på vestkysten, hvor det regner 
3.000 mm om året, og det regnede 
også på vores tur, men vi havde som 
man kan se sol indimellem.

Inde midt på Tasmanien var vi oppe 
i noget der hed Cradle Mountain, 
og som man kan se på billede nr. 3 
blev det snevejr, selvom vi kun var 
oppe i ca. 800 meters højde. Det 
var meget smukt, og igen kørte vi på 
øde veje.

Billede nr. 4 viser en lille by der hed-
der Stanley på nordkysten, hvor vi 
var oppe på en gård, hvor straffe-

2
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fanger arbejdede. Tvangsarbejde 
af straffefanger blev først frigivet i 
1859. De var i virkeligheden slaver. 
Interessant var, at der var en dan-
sker, der hed Jørgen Jørgensen. Han 
var involveret i denne gård, først 
som formand (han var en tidlige-
re søofficer) men senere endte han 
som straffefange, hvordan ved jeg 
ikke, men han havde en hånd med i 
udviklingen af dette område.

Det eneste jeg kendte til fra Tasma-
nien var den “tasmanske djævel”, 
så han er også med på det sidste 
billede. Det forlyder, at han har et 
bid på 7 gange så kraftigt som en 

hund, og vi så ham i hvert fald spise 
en død kylling på ingen tid.

Bortset fra at få bilen startet efter 
højtryksspulingen kørte den ube-
klageligt de 3.900 km turen var på, 
og der var faktisk kun 2 ting under-
vejs jeg måtte reparere. Det ene var 
min egen fejl, fordi jeg havde kom-
met viskositet 90 olie i karburatorer-
ne, hvor det kun skal være 10-20. 
Det gik godt nok, når vi kørte ligeud, 
men da vi kom til et bjerg, fik bilen 
kun lige sneget sig op over bjerget. 
Et par piberensere, som jeg heldig-
vis havde med (de er gode at have i 
en gammel bil), fik jeg suget de par 

dråber olie, der skal være i karbura-
toren ud, og erstattet med den rig-
tige viskositet, og så kørte den per-
fekt.

Pludselig imedens vi kørte ud af en 
dejlig vej mistede vi en af cylinder-
ne. Jeg fidlede lidt med tændrørs-
forbindelserne, og så kørte den 
perfekt, og det gjorde jeg 2 eller 3 
gange. Det har sikkert været en dår-
lig forbindelse forårsaget af told-
vandbadet.

Når vi kørte på de gode veje, krydse-
de vi med omkring 100 km i timen, 
og nogle gange kunne vi få benzin 
der var 98 Oktan, og nogle gange 
kunne vi kun få 91, men begge dele 
virkede fint i bilen.

Det var selvfølgelig ikke en konkur-
rencetur om hvem der kom først el-
ler den slags, og mange af deltage-
rene kendte vi fra tidligere, men vi 
havde det smadder hyggeligt, og der 
var sange og taler samt god mad og 
vin (tasmansk vin havde jeg aldrig 
smagt før, men den er aldeles glim-
rende) og i det hele taget var alle 
meget hjælpsomme, og desuden 
havde vi som nævnt en mekaniker 
med os. En af bilerne brækkede sty-
reforbindelsen, og det har jeg aldrig 
set før, og en fik et stort hul i bund-
karret, men ellers gennemførte alle.

Selvfølgelig behøver man ikke tage 
til Australien for at nyde gode stille 
veje. Der jo en del trafik i Danmark, 
men så snart man kommer op i Sve-
rige, er der fantastiske veje og næ-
sten ingen trafik.

5
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ICI /ISIS igen
I VeteranTidende nr. 517 og 518 (juli og august 2019) havde vi en 
meget omfattende dobbeltartikel om firmaet ICI, senere ISIS, der 
bl.a. skaffede Saab et stort gennembrud i Danmark og som etab-
lerede en samlefabrik i Glostrup, hvor der i perioden 1957-63 blev 
samlet næsten 10.000 Saab 93 og 96.

Artiklerne var bl.a. baseret på et usædvanlig godt billedmateriale, 
som blev stillet til rådighed af Steen Worziger, søn af ICI-direktør 
Børge Worziger. Der var rigtig mange gode billeder – og selvom vi 

fik vist mange, måtte vi også være lidt hårde og gemme nogle til en 
anden gang.

Steen havde styr på det store arkiv, men alligevel dukkede der efter 
artiklens udgivelse lidt mere op – bl.a. dette fantastiske foto – fra 
ICIs baggård, sikkert i 1958 eller 59. Der er netop kommet leveran-
cer: Saab-karrosserier fra Trollhättan (med overtræk) samt øl fra 
både Tuborg og Carlsberg. Så var det bare at gå i gang.

-jmn.
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En køn lille varebil, endda med ud-
stillingsvinduer i taget!

Mindre godt ser det ud på de øvri-
ge billeder – her er der vist tale om 
en bil i krise – og en udfordring for 
bjærgningsfolk og kranbil.

Hvad kan I fortælle om bilerne? 

Fra arkivet
Svar til: vt@veteranbilklub.dk
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Svar på billederne  
i VT 524

Ingen havde svært ved at se, at de 
tre biler er af mærket Lincoln, der i 
1922 var blevet overtaget af Ford. 
Billedet stammer da også fra Ford 
Motor Company.

Model L er en stor og yderst luk-
suriøs bil, produceret fra 1920-30, 
og som bl.a. konkurrerede med 
Packard, Cadillac og Rolls Royce. 
Den havde en meget lydløs V8-mo-
tor på 5,9 liter – de sidste to år på 
6,3 liter.

Bilerne på billedet ser ud til at være 
årgang 1925-27. Med hensyn til de 
tre forskellige karrosserier, er det 
vist knapt så nemt. X12 er et phae-
ton-karrosseri, måske den model 
der hed Sport Phaeton eller Sport 
Touring. X6 kunne godt være en Li-
mousine, men det er svært at se om 
den har lodret eller hældende forru-
de – og som Viggo Mogensen skriver 
kunne den være en Town Car, hvis 
det da ellers er “barnevognsjern” 
man kan ane på billedet. Jeg tror 
det ikke, for der er fast tag over fø-
rersædet. Den har i øvrigt fået skif-
tet sin greyhound-kølerfigur ud med 
noget der ligner et KDAK-emblem.
X40 er også en helt lukket model. 
En helt præcis bestemmelse af kar-
rosserierne (og deres betegnelser) 
skal man være forsigtig med, for der 
fandtes også et stort antal alternati-
ve karrosserifabrikater til Lincoln L.

Også fra FMC har vi endnu et foto af 
en dansk Lincoln, og her er det en 
“almindelig” fabriksversion, “Limou-
sine”, med den karakteristiske hæl-
dende forrude og trekantruderne i 
hjørnerne. Desværre har vi ingen op-
lysninger om billedet i øvrigt. Bilen 
har prøveplader på, og den er ikke 
nogen af de tre X-vogne.

Både eders ydmyge og flere af læ-
serne har haft en vis frustration 

Tager vi den lyse vogn først, var der 
kun én, der ikke havde svaret, at det 
er en AC 10HP fra 1913-14. Anders 
Clausager kom som altid med et 
par gode supplerende oplysninger. 
Blandt andet at der er en tilsvarende 
bil i Thorkil Ry Andersens bog, Auto 
Album på side 8, i Randers, men det 
er ikke den samme bil. 

Modellen var ACs første fire-hjulede 
bil, med en fire-cylindret motor på 
enten 1096 eller 1327 cc, leveret af 

Lincoln Model L

Småbilerne fra Vejle

Lincoln Model L Limousine 1927-28, men ikke én af de tre Århus-biler.

over ikke at kunne identificere byg-
ningen bag de tre biler. Svaret kom i 
11. time inden dette blad gik i tryk, 
i form af en mail fra førnævnte Vig-
go Mogensen, som konstaterer at 
det er Kreditforeningen på Åboule-
varden i Århus. Dermed er vi måske 
kommet lidt videre mod en forklaring 
på hvorfor tre så dyre og ekslusive 
biler er fotograferet sammen. Det 
kunne jo tænkes af være direktions-
vogne som tilhørte kreditforeningen 
eller de nærmeste forretningsforbin-
delser. I hvert fald var det hverken 
grønthandlere eller cykelsmede, der 
kørte rundt i Lincoln!

Fivet i Frankrig. Den havde gearkas-
se bygget sammen med bagakslen. 
Der skal kun have været fremstillet 
omkring 100 af dem.

Sværere er det med den anden bil, 
Y814. Blandt buddene var Adler, 
Laurin-Clément og Berliet. Og det 
er godt, for så har redaktøren noget 
at søge efter – det er så uendeligt 
meget bedre end ingenting. For ofte 
starter vi jo med intet at vide, men 
med læsernes input og hjælp fra 
Google hænder det jo at vi rammer 
plet.

Bare ikke denne gang. Vi må have 
spørgsmålet op igen. Bilen ligner 
dem alle tre, men der er hele tiden 
noget, der ikke stemmer, når man 
begynder at kigge på dem der ligner 
mest. F.eks. har selv de små Lau-
rin-Clément og Adler gerne halvellip-
tiske forfjedre, men det har “vores” 
bil ikke – faktisk er det svært at se 
fjedrene overhovedet.

Noget andet er, at selvom kølerkap-
perne ofte kan være et sikkert ken-
detegn for en given bil, er det des-
værre lige så ofte et udtryk for et 
modelune – at bilerne var mindre 
ens i gamle dage er simpelthen en 
skrøne.

Derfor, kære eksperter blandt VT-læ-
sere: Lad ikke jeres gode selvværd 
påvirke af, at der ikke lige kom et 
sikkert svar på Y814! Det er et hun-
desvært spørgsmål!

-jmn.
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Årsrapport
1/1 – 31/12  2019

Anvendt regnskabspraksis
Den af klubben anvendte regnskabsprak-
sis viser foreningens ordinære driftsre-
sultat, for at give et  fyldestgørende bille-
de af klubbens drift.

Generelt om indretning og måling
Kontingentindtægter indtægtsføres over 
den periode de vedrører. Forudbetalt kon-
tingent opføres i balancen under gæld.

Annonceindtægter indtægtsføres i det 
regnskabsår annoncerne er indrykket. 
Indkøb af klubregalier udgiftsføres i det 
regnskabsår de indkøbes, uagtet at der 
forefindes en beholdning på regnskabsaf-
slutningstidspunktet.

Klubbens renteindtægter indgår under fi-
nansielle indtægter

Værdipapirer måles til dagsværdi ved 
regnskabsårets udløb, udbytter, realisere-
de samt urealiserede kursgevinster eller 
tab indregnes under finansielle indtæg-
ter.

Anskaffelser omkostningsføres i købs-
året. Større anskaffelser, som repræ-
senterer en væsentlig værdi, optages i 
balancen til anskaffelsespris inkl. eventu-
elle anlægsomkostninger.

Værdipapirer, indregnet under omsæt-
ningsaktiver, omfatter børsnoterede ob-
ligationer, aktier og andre værdipapirer, 
der måles til dagsværdi på balanceda-
gen.

Tilgodehavender optages i balancen til 
nominel værdi. 

Gældsforpligtelser optages i balancen til 
nominel værdi.

Årsrapporten er i øvrigt udarbejdet i over-
ensstemmelse med klubbens vedtægter 
og almindeligt anerkendte regnskabsprin-
cipper.

Per Henrik Nielsen

Kasserer

Dorte Stadil

Formand

Leif Munck Cira Aalund

Bestyrelsens godkendelse 

Årsrapporten for 2019 for Dansk Veteranbil Klub giver efter 
vores opfattelse de nødvendige oplysninger til bedømmelse af 
klubbens aktiver og passiver, den økonomiske stilling samt årets 
resultat.

Nærum, den 20. januar 2020

Revisionspåtegning
Vi har revideret årsrapporten for Dansk Veteranbil Klub for regn-
skabsåret 1. januar - 31. december 2019. Regnskabet omfatter 
resultatopgørelse, formueopgørelse og noter.

Årsrapporten viser efter vores mening et retvisende billede af 
klubbens økonomiske stilling pr. 31. december 2019 og årets 
indtægter og udgifter.

Efter vores bedømmelse indeholder årsrapporten de oplysnin-
ger, som efter god regnskabsskik bør komme til medlemmernes 
kendskab.

Nærum, den 29. januar 2020
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Resultatopgørelse        
For perioden 1. januar-31. december 2019.   
  Resultat Resultat  Budget 
  2019 2018  2019
 Noter Kr. Kr.  kr.
INDTÆGTER     
Kontingentindtægter  2.604.555,35 2.631.384,63  2.650.000,00
Salg af klubregalier  6.538,00 2.081,00  6.000,00
Lejeindtægter/udgifter (se Nærum)  0,00 0,00  0,00
Annonceindtægter m.v.  33.440,00 53.410,00  60.000,00
Veteran Forsikringsklubben  72.814,16 67.292,33  65.000,00
Anvisningsprovision  0,00 0,00  0,00
I alt  2.717.347,51 2.754.167,96  2.781.000,00
     
OMKOSTNINGER     
Veteran Tidende 1 1.232.125,25 1.262.399,56  1.300.000,00
Løbsomkostninger 2 28.769,12 26.286,73  50.000,00
Bibliotek 3 70.395,83 91.942,30  100.000,00
Nærum + Åbenrå + Løve +  Fyn 4 531.064,56 501.571,72  525.000,00
Medlemsrelaterede omkost. 5 383.854,96 524.872,85  450.000,00
Administrationsomkostninger 6 500.329,20 550.570,17  675.000,00
Hensættelser 7 0,00 0,00  0,00
I alt  2.746.538,92 2.957.643,33  3.100.000,00

ORDINÆRT RESULTAT  FØR RENTER  -29.191,41 -203.475,37   -319.000,00

FINANSIELLE INDTÆGTER     
Realiserede værdipapirer/Udbytter  22.620,00 19.829,36  50.000,00
Urealiseret kurstab  -78.177,86 72.513,97  
Renteindtægter/udgifter  614,39 2.631,91  2.000,00
Renteindtægter værdipapirer  4.013,56 7.662,47  5.000,00
I alt  -50.929,91 102.637,71  57.000,00

ÅRETS RESULTAT  -80.121,32 -100.837,66  -262.000,00

Formueopgørelse 

pr. 31. december           2019                       2018  
AKTIVER   
Klubhus Aabenraa  619.241,00 619.241,00
Klubhus Løve  832.312,50 832.312,50
Klubhus Fyn  440.693,06 440.693,06
MKP campingvogn  11.000,00 11.000,00
Swift  1,00 1,00
Trailer  1,00 1,00
Deposita  161.500,00 161.500,00
Debitorer    2.156,70 10.290,00
Forudbetalte regninger   0,00 11.522,54
Værdipapirer til kursværdi pr. 31/12   1.325.298,72 1.575.824,40
Andre tilgodehavende  3.036,80 2.670,72
AL Bank, Flex  1,61 3.152,78
AL løbskonto  0,00 145,24
AL Bank  131.161,85 150.610,58
Nordea  0,26 0,00
Nordea  2.625.440,91 2.427.978,68
BG Bank, girokonto  38.951,85 16.090,83
Kassebeholdning  2.151,00 1.592,50
Løbskonto  0,00 0,00  

AKTIVER i alt  6.192.948,26 6.264.626,83
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PASSIVER  Pr. 31/12-2019 Pr. 31/12-2018 
   
FORMUE
Egenkapital primo  6.155.019,58 6.255.857,24
Årets resultat  -80.121,32 -100.837,66
Egenkapital  6.074.898,26 6.155.019,58
    
KORTFRISTET GÆLD   
Hensættelser   0,00 0,00
Forudbetalt kontingent  71.312,00 67.115,00
Skyldig A-skat, AM/ATP  21.840,00 21.340,00
Skyldige omkostninger  24.898,00 21.152,25 

Kortfristet gæld i alt  118.050,00 109.607,25 

Passiver i alt  6.192.948,26 6.264.626,83

Noter        

   Resultat 2019  Resultat 2018    
Note 1   Veteran Tidende       
Trykning  401.649,07 441.790,26
Udsendelse  448.924,74 452.392,30
Redaktionsomkostninger  289.984,00 281.184,00
Kørselsgodtgørelse  0,00 795,00
Øvrige omkostninger  91.567,44 86.238,00
  1.232.125,25 1.262.399,56    
 
Note 2   Løbsomkostninger     
Løbsomkostninger Sjælland og øer  11.007,87 11.759,50
Løbsomkostninger Fyn  7.875,00 11.000,00
Løbsomkostninger Jylland  7.000,00 4.000,00
Styrkeprøven i Danmark  0,00 -4.534,24
Rallyplader  2.886,25 4.061,47
Jubilæumsarrangement  0,00 0,00
  28.769,12 26.286,73    
  
Note 3   Bibliotek     
Indkøb af blade  5.429,41 4.647,51
Indkøb af litteratur  1.218,85 2.344,52
Administration  24.421,88 42.462,31
Bibliotek - Kgl.  39.925,69 41.259,46
Registrering  0,00 
Inventar  0,00 3.713,50
Salg af bøger mm  -600,00 -2.485,00
  70.395,83 91.942,30    
 
Note 4  Sekretariat/Nærum     
Nærum, husleje  416.045,00 412.815,25
Nærum, el og varme  59.015,00 59.016,75
Nærum, leje indtægt  -54.433,20 -47.493,44
Inventar  572,93 0,00
Forsikring + Diverse  7.006,58 6.873,13
  428.206,31 431.211,69    
 
Note 4A  Huset Åbenrå     
Faste udgifter  11.654,72 12.665,04
Diverse  1.077,24 2.062,19
Lejeindtægt  0,00 0,00
  12.731,96 14.727,23
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   Resultat 2019  Resultat 2018  

Note 4B  Huset Løve     
Faste udgifter  28.457,46 26.867,12
Diverse  2.414,00 8.741,00
Lejeindtægt  -17.350,00 -18.550,00
  13.521,46 17.058,12
     
Note 4C  Huset Nr. Broby      
Faste udgifter  53.066,92 21.938,35
Diverse  28.137,91 18.486,33
Leje indtægt  -4.600,00 -1.850,00
  76.604,83 38.574,68
     
Total Note 4  531.064,56 501.571,72
     
     
Note 5  Medlemsrelaterede omkostninger    
Klubsteder generelt  16.878,83 6.227,60
Klubsted Nærum  8.941,00 8.724,00
Klubsted Mulstrup  12.450,00 13.225,00
Klubsted Klippinge  9.129,00 11.627,80
Klubsted Nr. Broby  7.920,60 5.003,00
Klubsted Aabenraa  4.562,00 4.568,00
Klubsted Lillebælt  22.412,00 23.673,00
Klubsted Ristrup  16.229,92 15.031,95
Klubsted Ulfborg  8.400,00 9.700,00
Klubsted Vesterhede  9.480,00 12.586,00
Klubsted Uldum  8.398,70 8.005,10
Klubsted Løve  5.210,86 6.790,89
Klubsted Amager  0,00 0,00
Klubsted Engelholm - lukket  429,00 7.200,00
Klubsted Sindal  5.650,00 9.000,00
Klubsted Holbæk  8.412,00 9.198,00
Klubsted Mårum  14.910,00 15.304,00
Klubsted Skjoldbjerg  9.000,00 10.266,48
Klubsted Herborg  6.050,00 0,00
Klubsted Næstved  1.620,00 0,00
Klubsted Herning  9.700,70 8.087,00
Film om Jørgen Skafte Rasmussen  -2.122,50 -2.900,00
DVK arrangementer  28.802,04 32.307,87
Motorhistorisk Samråd  115.173,00 115.058,00
Hjemmeside  4.500,00 1.545,93
Køb af klubregalier  19.180,00 0,00
Udstillinger, materiel  23.283,46 33.576,49
Udstillinger, diæter & kørsel  3.786,00 13.461,00
Udstillinger, andre omk.  3.339,27 2.325,00
Udgifter vedr. Swift   1.320,48 1.268,38
Udgifter vedr. MKP Campingvogn  808,60 797,11
Medlems- køretøjslisten  0,00 143.215,25
     
Total Note 5  383.854,96 524.872,85
     
Note 6 Administrationsudgifter     
Generalforsamling  10.754,00 5.833,00
Mødeaktiviteter bestyrelsen  1.232,05 1.230,00
Telefon- og kontorgodtgørelse, bestyrelse 16.248,75 16.000,00
Telefon – fax – internet  15.281,77 11.343,30
Porto  28.160,95 28.376,75
NETS - kontingentopkrævning  32.264,77 33.242,37
Forsikringer (ført under Nærum)  0,00 0,00
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Kontormaskiner  536,03 0,00
Kontorartikler  26.136,09 32.514,81
Gebyrer (incl. Adm. værdipapir)  3.807,16 9.444,56
Repræsentation og gaver  15.957,88 25.290,10
Transportgodtgørelse bestyrelsen  28.402,20 28.686,60
Småanskaffelser  1.278,00 380,00
EDB udstyr / ekstern hjælp  17.795,53 21.676,42
Lønninger incl. personaleomkostninger  302.470,40 336.551,90
Renteudgift  3,62 0,36
     
Total Note 6  500.329,20 550.570,17
     
Note 7   Hensættelser     
Hensættelser  0,00 0,00  
Saldo pr 31. december  0,00 0,00  
     
Note 8   Tilgodehavender     
Debitorer  2.156,70 10.290,00
Forudbetalte omkostninger  0,00 11.522,54
  2.156,70 21.812,54  

BUDGET FOR 2020 OG 2021   
 
  Resultat 2019 Budget 2020 Budget 2021 
 Noter Kr. kr. kr.
INDTÆGTER     
Kontingentindtægter  2.604.555,35 2.650.000 2.625.000
Salg af klubregalier  6.538,00 4.000 5.000
Lejeindtægter/udgifter  0,00 0 0
Annonceindtægter m.v.  33.440,00 60.000 65.000
Veteran Forsikringsklubben  72.814,16 65.000 75.000
Realiserede værdipapirer/Udbytter  22.620,00 15.000 20.000
Urealiserede kurs gevins/tab  -94.635,36  0
Anvisningsprovision  0 0 0
Renteindtægter/udgifter  614,39 2.000 1.000
Renteindtægter værdipapirer  4.013,56 5.000 2.000
I alt  2.649.960,10 2.801.000 2.793.000 
   
OMKOSTNINGER    
Veteran Tidende 1 1.232.125,25 1.325.000 1.325.000
Løbsomkostninger 2 28.769,12 40.000 40.000
Bibliotek 3 70.395,83 95.000 90.000
Nærum + Åbenrå + Løve +  Fyn 4 531.064,56 525.000 500.000
Medlemsrelaterede omkost. 5 383.854,96 450.000 425.000
Administrationsomkostninger 6 500.329,20 625.000 550.000
Hensættelser 7 0 0 0
I alt  2.746.538,92 3.060.000 2.930.000 
   
Årets ordinære resultat  -96.578,82 -259.000 -137.000
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Invitationer

Løbsinvitation 
Rally Monte Karlebo 

Historic 
  
Hermed har vi fornøjelsen, at indbyde til veteran bil løb i det Nordsjællandske, for D.V.K.  
Åbent løb for alle køretøjer over 25 år max. 50 deltagende køretøjer. MC er meget velkomne. 
Løbet foregår søndag d. 17. maj med start kl. 10:30 fra Autohallen, Grønholtvej 16.  3480 Fredensborg. 
Mødetid senest kl. 09:30 til kaffe og morgenbrød, som vi starter med. 
Første ekvipage kører kl. 10:30 (Efter vi har drukket kaffe og spist morgenbrød, samt sparket dæk). 
Turen går rundt i det Nordsjællandske (ca. 80 km) og slutter kl. senest 15:00 i Nærum, hos DVKs hovedsæde/ Sommers Museum, til 
præmie overrækkelse og kåring af løbets flotteste bil, og ikke mindst frokostbuffet v/ Kim Polte. 
Start gebyr kr. 150,00 kr. pr. køretøj (incl. kaffe og morgenbrød). 
Frokost: Stor buffet med det hele. Drikkevarer tilkøbes. 
Tillægsregler/praktiske oplysninger, tilsendes deltagerne på mail, ugen før. 
 
Tilmelding: 
 

Navn: ………………………………………………………………………………………….......................................................................  
 
Adresse: ……………………..................................................PostNr.: …………………….………By: ………….……………………….  
 
Klub medlemskab:…………......................................................................................Medlemnr.:……………………………………….  
 
Tlf. nr.: ………………………………Mail: ....................................................................................Antal deltagere i køretøjet …..........  
 
Køretøj: …………………………………………………………………………………………………………………………………………...  

 
Ønsker at købe frokost buffet til kr.150 pr. person, antal personer: .………….............................Bindende tilmelding ! 
 
Betaling: Startgebyr og mad, på dagen til løbsledelsen. Tilmeldingen helst på mail til: 
 
akatrafik@poulsen.mail.dk   Karen og Ole Poulsen, Bursøvej 33, 4930 Maribo (Tlf.: 22 148 814 / 40 444 666 
 
 
 

 

–
–

”Svalegaa den”, Hornsgårdvej 4, 6500 Gram,
terfølgende vise os rundt i deres spændende ”Oldies and Goodies Museum”, 

være konkurrencer undervejs. F.eks. ”Publikums favorit”, hvor der vil være præmie til det

Vi tager afsked med ”Svalegaarden”

”Svalegaarden”

Entre´ ”Svalegården” 

– ☺

Man kan også vælge ”kun”, at komme til Dansk Veteranbil Klubs klubhus fra kl. 9:00

Se evt. invitationerne i større format – eller hent og print fra: https://veteranbilklub.dk/kalender/.
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Invitationer
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Invitationer

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

Venligst henvendelse: 
GS EJENDOMME
Tlf.: 4037 0156 
eller e-mail: jw@gsejendomme.dk
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Man behøver ikke
være veteran...

...for at læse

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

Er du ejer af en veteranbil af mærket 

Commer

Hillman 

Humber

Singer

Sunbeam 

Kerrier

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

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

Vi glæder os til at dig i klubben. 

DANSK VETERANBIL KLUB

Vognemblem 60mm Ø
Kr. 125,-

Stofmærke 70mm Ø
Kr. 25,-

KLUBARTIKLER

Bestilling kan ske ved henvendelse til:

Sekretariatet
Telefon 4556 5610

Mail: kontor@veteranbilklub.dk

Nøglering
Kr. 25,-

DVD-film
Kr. 200,-
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Rustreparation af veteranbiler 

Pladedele fremstilles 
www.veteransmeden.dk

bo@kjer.net 
ved Bo Kjer 
40458882 

Ballerupvej 91 3500 Værløse 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ÅBENT
10-16

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

17. - 18. OKTOBER
2020

21. - 22. MARTS 2020 LØRDAG 9 - 17
SØNDAG 9 - 16

Over 400KØRETØJERTIL SALG

Messe C • Vestre Ringvej 101 • 7000 Fredericia

MOTORCYKLER &

RESERVEDELE

STØRSTE UDVALG I AUTONØGLER

www.veteranposten.dk

STORT

Antik, Samler-

& Kræmmermarked

www.MotorRejser.dk

VW-BOBLE.DK
jan@vw-boble.dk
20 26 65 43

Forretning 65 97 66 91 - Fax 65 97 67 91

Info: 4027 6464 • 4088 6464 • 2370 0739
www.Bilmesse-Brugtmarked.dk

AARS Stumpemarked
Lørdag 18. april 2020

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

Salg       Køb        Tekst:

Biler

Dele til biler

MC

Dele til MC

Automobilia mv.

Diverse

Medl.nr. og navn:

Adresse:

Tlf. og email:

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

Husk! Sidste frist den 10. i måneden!

Tegn veteranforsikring gennem  
ETU forsikring A/S

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

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

HØJ SERVICE – FLEKSIBILITET – HANDLEKRAFT

Bilforsikring

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

LINDEMANN
BLYERSTATNING
Blyerstatningsadditiv.  
Rækker til 400 liter  
benzin.

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

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

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

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

Veterandele.dk

Veterandele-Annonce_87x125mm.indd   1 10/07/2019   08.52

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

Rubrikannoncer er gratis for med-
lemmer af DVK.
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Køb & salg

Danske Citroën instruktionsbøger 
til salg: 2CV 6 og special kr. 100. 2 
CV 1970 kr. 100. AZV og AK 1975 
kr. 100. 2 stk. 2CV 1960 kr. 100. 
Ami Super og 8 1973 kr. 100. Ami 8 
kr. 100. Ami 8 1969 kr. 100. Dyane 
6 1975 kr. 100. GS 1015 kr. 100. 
Jumpy 1999 kr. 100. GS Pallas, Ber-
line, Break (Fransk) kr. 100. Tracti-
on Avant 11 sport (11 kopi) kr. 100. 
Traction Avant 11 sport (original?) 
kr. 100. Den forhjulsdrevne Citroën 
(11) kr. 100. 7-7 sport (Fransk) kr. 
100. Connaissez bien votre Citroën 
kr. 150. Reseau France et Europe Ci-
troën (værksted/forhandler katalog) 
kr. 50. Rep. og service 4 cyl. Citroën 
11 m.fl. kr. 200. Reserdele 4 cyl. Ci-
troën 11 m.fl. (kopi) kr. 200.  
Reservedelsbøger: Ami 6 AK 350 
1961-65 (Fransk) kr. 400. 3CV Plan-
ches + Texte kr. 400. 2CV 4/2CV 6 
1970 (5 sprog) kr. 400. T23 - T23R 
- 7+11 Propulsion AR 1935-54 kr. 
300. AZU AKS 1972 kr. 400. Dyane 
Tome 1+2 1973 kr. 800. Desuden 
til afhentning: L.V.A, Fransk bilavis 
fra 1990, Tyske, Svenske, Franske + 
Danske bilblade og Citroën klubblade 
fra 1980.

Kaj Sørensen, tlf. 5572 6198.

Sikringer - lille 38 x 35 x 9 mm grå 
metal-beholder med skydelåg, inde-
holdende 5 EFEN Auto Fuses/Sicher-
ungen/Fusibles Nc656 40 Amp.

Jørgen Bagge  
- e-mail: a-jbagge@privat.dk

Støddæmpere fra årgang 1950 til 
1980 sælges pris fra kr. 75 pr. stk. 
Det er nye BOGE støddæmper i org. 
indpakning. Restlager ca. 2000 stk. 
sælges samlet til fornuftig pris.

Otto Krogh, tlf. tlf. 26716500.

Til Ford model A sælges: 2 stk. bag-
skærme, fabriksnye i plastik kr. 950.-

H. P. Nielsen, tlf. 40148037

Jowett Jupiter Sommer Coupe 1951-
52. Danskbygget af Ole og Erik Som-
mer som 1 af 1 (propotype) se histo-
rien på nettet: dvk394. Efter 32 års 
ejerskab, er denne unikke automobil 
til salg - kun seriøse henvendelser. 

Mogens Ottosen, tlf. 21781736.

Morgan +8 1977. Original stand, 
velholdt og velkørende. Km stand: 
56.000 - ejet af samme familie siden 
1987. Priside 350.000 kr. Mange ori-
ginale reservedele kan tilkøbes, rekvi-
rer liste. 

Else Hellesøe, tlf. 20464602.
e-mail: else@dinpsykolog.dk

Fiat 2000 Spider 1980. Sjælden 
med automatgear, og injection. Smuk 
Pininfarina, der kører lige så godt 
som den ser ud. Fantastisk sund ka-
rosse i grøn. Sælges kr. 126.000.

Otto Krogh, tlf. 26716500.

MGB/GT 1974. Måske Danmarks 
flotteste. Billede siger alt for lidt. Dyb 
mørkegrøn, vissengrønt læder indven-
dig overalt, krom trådhjul/hvide dæk-
sider. Kører rigtig godt. Bilen er reno-
veret for ca. kr. 200,000 for ca. 8 år 
siden. Denne bil skal ses og opleves 
- du vil ikke blive skuffet.  
Kr. 135.000.

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

Ford A Phaeton 1930 sælges. Ring 
for pris.

Finn Højer Hansen, tlf. 2482074.

Vespa Journaler søges! Til samling 
købes gamle Vespa Journaler fra 
1954 til 1970. Alt andet Vespa har 
også interesse, god pris gives.

Morten Gadegaard, tlf. 41397606
e-mail: morten@hlse.dk

Dele til biler 
sælges

Biler 
sælges

Automobilia
sælges

Automobilia
købes
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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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Dansk Veteranbil Klub
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Bagklappen
Morris 8 roadster · 1935

På billedet ses bagenden af vores Morris 8 pre-serie roadster, 2-seater, årgang 
1935. Bilen har en 4 cylinderet 918 cc motor med hele 23 hk. 

Bilen har fra ny kostet den nette sum af 118 £ i England, og vi fandt ud af at den 
blev leveret uden kofanger – den kunne man købe med som ekstraudstyr for 2£ 
11s! Vores model er, som det kan ses uden kofangere, hvilket vi først troede var 
en mangel på bilen, men som sagt, senere, ved hjælp af en gammel salgsbrochure 
fandt vi ud af at det var ”tilkøb” og derfor helt originalt.

Vi købte bilen i foråret 2019 – vi havde længe ønsket os en veteranbil og faldt så 
lige over Morris’en i Odense. Allerede den første sommer har vi kørt mange (små) 
ture i den og alle steder vækker den opsigt og store smil fra de folk vi passerer. Vi 
har udfordret Morris’en ved at køre op ad Munkebjergbakken (hvor der køres Hill 
Climb hvert år i august), da vi bor i nærheden. En udfordring af de store med 23 hk, 
men bilen klarede prøven – om end ikke i højt tempo.

Vi glæder os til mange fremtidige ture i den skønne Morris 8.

Venlig hilsen

Hans Peter Hviid


