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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
Ordrupvej 13, 2920 Charlottenlund.
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 Munck, 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, 5164 6716
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, 5164 6716
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
nummerplader@motorhistorisk.dk

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

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

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

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

Ford V8
Kim Høier
shoebox@hotmail.dk

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Skoda og Tatra 
Svend Carstensen 
Tlf: 4032 8120

Toyota 
Henning Holm 
Tlf: 4056 8011

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

Bestyrelsen

Mødesteder og 
mødestedsansvarlige

Historiske nummerplader 
MhS

Klubber i 
Dansk Veteranbil Klub

Vejledere

Data Protection Officer

Revision

FIVA

Bibliotek

Køreselskaber/Sektioner

Klubregistre
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Stof og deadline:

Fra redaktionen
Selvom verden (i hvert fald denne del af den) ser ud til 
at være ved at åbne sig, er vores aktiviteter stadig på 
vågeblus – der er stadig masser af aflysninger og be-
grænsninger, og uanset hvad der sker resten af somme-
ren, vil 2020 altid stå som et noget anderledes år.

Det gælder i den grad også bladet. Dette nummer er 
som de foregående præget af mangel på farvebilleder 
med grønne træer, blå himmel, glade mennesker og 
blank autolak. Der er stadig mange kommende begi-
venheder i kalenderen, men meget er aflyst, og man er 
stadig i den situation, at det er en god idé at kontrollere 
om et kommende arrangement nu også bliver afholdt, 
inden man kører. Jeg tror også det er første gang siden 
VeteranTidende begyndte i 1992, at der ikke er en 
eneste invitation! Men kig på hjemmesiden, for det er 
ikke ensbetydende med at der intet sker.

Den danske sommer er jo ellers intakt, med et indtil nu 
fantastisk vejr, og vi har jo pt. helt styr på corona-smit-
ten herhjemme. Så med lidt fornuft er der intet til hin-
der for masser af ture og mindre sammenkomster med 
de gamle biler. Måske noget spontant arrangeret – en 
éndagstur eller en weekend, med de nærmeste bilven-
ner. Hermed en opfordring til at gøre det! Og en lige så 
stor opfordring til at tage kameraet med, tage masser 
af flotte billeder og sende dem sammen med et par li-
nier til redaktionen, så VeteranTidende også kan kom-
me til at ligne sig selv igen!

Som det ser ud, er der håb om at det planlagte arrange-
ment den 29. august kan gennemføres! Læs mere i VT 
nr. 526 (april). Vi håber på at høre fra jer, der har biler 
fra før 1940 – og lyst til at være med!

-jmn.

-jmn.
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Juni
Lørdag 27. Sydhavsrally Historic 2020. Start i Maribo 
og slut på Marielyst.
Info: Karen og Ole Poulsen, tlf. 22148814 / 40444666  
- e-mail: akatrafik@poulsen.mail.dk
Invitation i VT 526. Aflyst.

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 i VT 525.

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
Lørdag 1. Old Timer turen. Invitationen se DVKs 
hjemmeside www.veteranbilklub - under kalender.
Kontakt: Martin Denni Nielsen, tlf.  2238 0216 
- e-mail: mols73@gmail.com. Aflyst.

Lørdag 1. Stevnsløbet 2020.  
Invitationen og tilmelding: VT 526.  
Kontakt: Martin Denni Nielsen, tlf.  2238 0216
- e-mail: mols73@gmail.com. Aflyst.

Lørdag 8. Munkebjergløbet 2020. Invitation i VT 528.
Hans Geschwendtner, tlf.  40411921  
- e-mail: hans@geschwendtner.dk.

Søndag 9. Krudtværksløbet. Kl. 09:00 fra Torvet i 
Hillerød. (udsat fra 09-04-2020).
Tilmelding via www.timewinder.dk/krudtløb/ senest 5. 
august 2020, kl. 23:59. Invitation VT 525.

Søndag 9. Veterankøretøjsdag. Info: www.idasvenner.dk 
Yderligere oplysninger på tlf. 27627029 eller e-mail: 
carstenastrup@hotmail.com  
Invitationen: se DVKs hjemmeside www.veteranbilklub.  
Aflyst.

Lørdag 22. Hestekræfter i Horsens 2020. Invitation i VT 
528. Hans Geschwendtner, tlf.  40411921  
- e-mail: hans@geschwendtner.dk.

Søndag 23. Classic Car og veterantræf med 
herregårdskoncert. Hjemmeværnsdistrikt Syd- og 
Sønderjylland, Søgårds Hovvej 1, 6200 Aabenraa. 
Info: Siegfried Riege - e.mail: riege72@gmail.com 
Invitation og program i VT 524. Aflyst.

Fredag 28. - søndag 30. Tour de Limfjorden VEST. DVK 
Nr. Broby, Vesterågade 16, 5672 Broby. 
Info Jørgen Kastrup, tlf. 30911941 - e-mail: jorgen.
kastrup@gmail.com. Invitation i VT 528.

Aktivitetskalender

Møder, løb og arrangementer

Lørdag 29. “Motordagen” på Danmarks Tekniske 
Museum. Arrangeret af DTM, DVK og Sommers 
Automobilmusem. Se omtale i VT 527.  
Yderligere info senere.

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

Søndag 30. Løvfaldssamling på Garderhøjfortet. Kl. 
11-13:00. Garderhøjfort 4, 2820 Gentofte.
Kanonerne affyres kl. 12.00. Tilmelding ikke 
nødvendigt.
Info: Lasse Harkjær, tlf. 40364048  
- e-mail: lasse@harkjaer.dk.

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 i VT 527. Aflyst.

Lørdag 19. Skiltemarked. Kl. 10:00 - 14:00 - Nærum 
Hovedgade 3, 01, 2850 Nærum.
Yderligere info senere.
Kontakt evt. Bjarne Mortensen, tlf. 40631465.

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.

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.

November 
Lørdag 14. Loppe- og Stumpemarked i Herning. MCH 
Messecenter Herning, Vardevej 1, 7400 Herning.
Se yderligere på DVKs hjemmesede www.veteranbilklub.
dk - under “kalender”.
Info: Cecilie Høgedal Kjølhede, tlf. 99269890 - e-mail: 
cek@mch.dk
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Aktivitetskalender

Møder, løb og arrangementer

OBS:  
På grund af coronavirus, kan mange 
arrangementer være aflyst! Ikke alle aflysninger 
fremgår her. Det anbefales kraftigt at se efter på 
veteranbilklub.dk/kalender og på de forskellige 
hjemmesider.

UDLAND
August  
Torsdag 6. - søndag 9. Styrkeprøven 2020, Varberg, 
Sverige. Invitation og tilmelding se DVKs hjemmeside: 
www.veteranbilklub.dk. Udsat til 2021.

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

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

Hver uge

3/9-15/10 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

7/4-29/9 Hver tirsdag kl. 17.00 Toldboden Copenhagen Classic Car Meet. Nordre Toldbod 24, København.
  https://www.facebook.com/toldbodencopenhagenclassic/
  Info: Hans Bo Jacobsen, tlf. 3036 9585

13/4-12/10 Hver mandag kl. 18-21 Mandagstræf på Torvet i Varde. Et ugentligt træf for os med gamle motorcykler, biler  
  og knallerter. Alle er velkomne. Kontaktinfo: Jens Jessen, tlf. 20737471  
  - e-mail:  jens.jessen@mail.dk

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

5/5-22/9 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

29/4-23/9 Hver onsdag kl. 16.00 Veterantræf på Hølken Strand. Toldvejen 50, 8300 Odder - ingen tilmelding.
  Info: Per T. Hansen, tlf. 86544595 - e-mail: pt@balshave.dk

1/7-29/9 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 Anden 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.

1/5-1/9 Første tirsdag kl. 17-21 Veteran- og special-bil træf på Kystens Perle. Lovbyvej 31, 8700 Horsens,
  Info: Jens Heldgaard, tlf. 3056 2299 - e-mail: heldgaard8700@gmail.com

1/7-4/10 Første søndag kl. 12.00 Karoline Træf i Middelfart. Info: John Andersen, tlf. 29782909.

12/5-12/9 Anden onsdag kl. 18.00 Veteranbiltræf ved Lundeborg Lystbådehavn. Se de enkelte datoer på DVKs hjemme  
  side www.veteranbilklub.dk - under kalenderen. Info: Ole Andersen, tlf. 2382 5427.

20/5-9/9 Tredie onsdag kl. 18.00 Aftenture i det fynske. Se de enkelte datoer på DVKs hjemmeside under mødested   
 (lørd. 12/9 kl 12.00) Nr. Broby. Info: Jørgen Kastrup, tlf. 30911941

21/5-17/9 Tredie torsdag kl. 19.00 “Ud i det blå” fra Vejle havn. Info: Benedicte Henriksen, tlf. 75893600  
  - e-mail: 75893600@hafnet.dk

9/6-8/9 Anden tirsdag kl. 18.00 Storstrøm Rundt.  
  Info: Per Christiansen, tl. 40591204 - e-mail: enghavevej10@yahoo.dk

Tilbagevendende aktiviteter i køresæsonen 2020

Arrangementer som afholdes af DVK-mødestederne findes på 
de følgende sider. Kig også i kalenderen på klubbens hjem-
meside, da ændringer kan forekomme. Her finder du også en 
samlet og opdateret liste med samtlige arrangementer.
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Aflysninger: Husk at se efter på 
veteranbilklub.dk/kalender og 
på de forskellige hjemmesider.

Mødestederne

Amager

Amagergruppen udsender mail mv. 
når der afholdes arrangementer. 
Hvis du vil informeres så send en 
mail med oplysninger om navn og te-
lefonnummer, så modtager du vores 
nyhedsbrev mv. Du kan også følge 
os på DVKs Facebookside.

Aktivitetsgruppen Amager
Amagerdvk.jbl@gmail.com

København · Nordsjælland 
Nærum

1. torsdag i måneden - klubmøde 
kl. 18.30, spisning og mødestart 
kl. 19.30. Tilmelding til spisning: 
h.froberg@live.dk 
Nærum Hovedgade 3, 2850 Nærum. 

DVKs bibliotek er stadig lukket, men 
hold øje med hjemmesiden, som lø-
bende bliver opdateret!

Juli d. 2. Klubmøde.

August d. 6. Klubmøde.

September d. 3. Klubmøde.

November d. 5. Klubmøde.

December d. 3. 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. Efter lukning startes op 
igen i juli 2020.
Tinghusevej 23 - Mårum, 3230 
Græsted.

Juli d. 1. Værkstedsaften.

Juli d. 8. Klubmøde, vi hygger i mø-
delokalet og sparker til dæk.

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

Juli d. 19. sommertur til Orø. Aflyst.

Juli d. 21. Klubmøde. Aflyst.

August d. 18. Klubmøde.

September d. 15. Klubmøde.

Oktober d. 20. Klubmøde.

November d. 17. Klubmøde.

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. 

Juni d. 30. Klubmøde.

Juli d. 7. Klubmøde.

Juli d. 14. Klubmøde.

Juli d. 21. Klubmøde.

Juli d. 28. Klubmøde.

August d. 4. Klubmøde.

August d. 11. Klubmøde.

August d. 18. Klubmøde.

August d. 25. Klubmøde.

September d. 1. Klubmøde.

September d. 8. Klubmøde.

September d. 15. Klubmøde.

September d. 22. Klubmøde.

September d. 29. Klubmøde.

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

Juli d. 15. Værkstedsaften.
Juli d. 22. Værkstedsaften.
Juli d. 29. Værkstedsaften.
August d. 5. Værkstedsaften.

August d. 12. Klubmøde. Info følger.

August d. 19. Værkstedsaften.
August d. 26. Værkstedsaften.
September d. 2. Værkstedsaften.

September d. 9. Klubmøde. Fore-
drag af Cira Aalund, der fortæller om 
sin “Vintage Shop” med salg og ud-
lejning af tidstypisk tøj fra 1920-70. 
Man kan med andre ord blive frisket 
op, så både herrer og damer passer 
til bilen.

September d. 16. Værkstedsaften.
September d. 23. Værkstedsaften.
September d. 30. Værkstedsaften.
Oktober d. 7. Værkstedsaften.

Oktober d. 14. Klubmøde. Mødeaf-
ten med foredrag af Allan Bach Sø-
rensen og hans passion for bilrace i 
bilens barndom.

November d. 11. Klubmøde. Møde-
aften med foredrag af Niels Jonas-
sen om 1000 Miglia 2020.

Alle som har lyst til at modtage en 
mail omkring åbning af mødestedet 
(når vi må igen), kan skrive til Margit 
på e-mail: maarum@veteranbilklub.
dk.

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

December d. 15. 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
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Mødestederne

Østsjælland 
Klippinge

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

Juli d. 28. Klubmøde. Vi starter op 
med en kort “rundtur” på Stevns - 
afsluttes med “havehygge”.

August d. 25. Klubmøde.

September d. 22. Klubmøde.

November d. 24. Klubmøde.

December d. 22. 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).

Juli d. 1. Klubmøde.

August d. 5. Klubmøde.

September d. 2. Klubmøde.

Oktober d. 7. Klubmøde.

November d. 4. Klubmøde.

December d. 2. Klubmøde.

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

Bo Frederiksen, tlf. 55990235.

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

Juli d. 28. Klubmøde. Vi kører en tur 
denne aften. Klubben giver kaffe og 
kage.

August d. 25. Klubmøde. Bagage-
rumsmarked – fyld bagagerummet 
med stumper og diverse ting.

September d. 29. Klubmøde.

Oktober d. 27. Klubmøde.

November d. 24. Klubmøde.

December d. 29. Klubmøde.

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

Fyn
Nr. Broby

Sønderjylland
Aabenraa

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

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

Juli d. 9. Klubmøde. Sommeren må 
nu være kommet, så det må være 
tid for en køretur i det sønderjyske.

Afgang fra klubhuset kl. 19:00. Jeg 
tager kaffe og kage med.

August d. 13. Klubmøde.

September d. 10. Klubmøde. Mødet 
i april blev jo aflyst; men Henrik War-
ming har sagt ja til at komme til vo-
res klubmøde kl. 19:00 og fortælle 
om sit arbejde som pilot for en læ-
gehelikopter.

Oktober d. 8. Klubmøde. 

November d. 12. Klubmøde.

December d. 10. Klubmøde.

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

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

Veterantræf hver mandag kl. 18:00 
på plænen ved klubhuset i Skjold-
bjerg. Aflyst indtil videre. 

Juli d. 30. Klubmøde.

August d. 27. Klubmøde.

September d. 24. Klubmøde.

Oktober d. 29. Klubmøde.

November d. 26. Klubmøde.

Sydvestjylland
Skjoldbjerg

Nordvestsjælland 
Holbæk

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

Juli: Intet møde.

August d. 20. Klubmøde. Kl. 17.30: 
Køretur med efterfølgende grill.

September d. 17. Klubmøde.

Oktober d. 15. Klubmøde.

November d. 19. Klubmøde.

December d. 17. Klubmøde.

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

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

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

Vestjylland 
Herborg

Vestjylland
Ulfborg

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

Juli d. 16. Klubmøde. Aflyst.

August d. 20. Klubmøde.

September d. 17. Klubmøde.

Oktober d. 15. Klubmøde.

November d. 19. Klubmøde.

December d. 17. Klubmøde.

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

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

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

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

”Havnetræf Fredericia” - Gl. Havn 
hver tirsdag 1/7 - 29/9.

”Karoline Træf i Middelfart” første 
søndag i måneden 1/7 - 4/10.

Juli d. 9. Klubmøde.
August d. 13. Klubmøde. Høstløb og 
grill – info følger.
September d. 10. Klubmøde.
Oktober d. 8. Klubmøde.
November d. 12. Klubmøde.
December d. 3. Julefrokost. Info føl-
ger.

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

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

Juni d. 26. Klubmøde.

Juli d. 31. Klubmøde.

August d. 28. Klubmøde.

September d. 25. Klubmøde.

Oktober d. 30. Klubmøde. 

November d. 27. Klubmøde.

December d. 25. Klubmøde.

Claus Bjerregaard, tlf. 40530870
clausbjerregaard8@gmail.com

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.
Husk træf ved Kystens Perle, Lovby-
vej, Horsens - den første tirsdag i må-
neden fra kl. 17:00.

August d. 11. Klubmøde.
September d. 8. Klubmøde.
Oktober d. 13. Klubmøde.

December d. 31. Klubmøde.

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

Bent Højvang, tlf. 21811288 
bentinger@stofanet.dk

Bemærk: Vi holder sommerpause i 
juli måned.

Vi forventer at kunne gennemføre 
nogenlunde normal afvikling af vore 
møder på Uldum Mølle efter som-
merferien. Vi vil flytte de aktiviteter 
der var planlagt – og aflyst – i foråret 
til møderne i efteråret, og håber der-
ved at vi får en række gode møder 
efter sommerferien. Rigtig god som-
mer til alle!

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.

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

Juli d. 27. Klubmøde.
August d. 31. Klubmøde.
September d. 28. Klubmøde.
Oktober d. 26. Klubmøde. 

November d. 30. Klubmøde.

December d. 28. Klubmøde.

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

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.

Juli d. 6. Klubmøde.
August d. 3.  Klubmøde.
September d. 7. Klubmøde.
Oktober d. 5. Klubmøde.

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

Østjylland
DVK Låsby

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

Vi starter klubmøderne igen fra ons-
dag d. 17. juni i DVK- Østjylland, 
Låsby afd. fra kl.19:00. Dog sta-
dig med hensyn og afspritning (som 
forefindes på lokationen). Og frem-
møde er på eget ansvar. Ønsker 
man at komme, vil vi gerne i disse 
tider, lige høre fra dig, af hensyn til 
indkøb af brød. Evt. pr. mail: 
laasby@veteranbilklub.dk eller giv et 
ring på: 28 19 68 19. 

Juli d. 15. Klubmøde. 
August d. 19. Klubmøde. 
September d. 16. Klubmøde.
Oktober d. 21. Klubmøde. 
November d. 18. Klubmøde.

December d. 16. 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.

Juli d. 14. Klubmøde.

August d. 11. Klubmøde.

September d. 8. Klubmøde.

Oktober d. 13. Klubmøde.

November d. 10. Klubmøde.

December d. 8. Klubmøde.

Alle aktiviteter aflyst indtil videre – 
nye datoer udsendes til medlemmer-
ne på mail! Er du ikke på maillisten 
så meld dig til: thorben@elleham.dk

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

holder tilmeldingsfristerne så vi kan 
give vore værter en god behandling.

Villy Vejnøe, tlf. 29910179
villy@vejnoe.dk

Peer Bak, tlf. 97122914
peba@kabelmail.dk

Rikke Dreijer  Andersen Kyndbyvej 41 3630 Jægerspris 5342 7697 Opel Olympia Rekord P1 1959
Pia Rasmussen Roskildevej 155 3600 Frederikssund 2460 0173  
Lasse Theo Christensen Stubbekøbingvej 22 4840 Gundslev 2217 1627  
Anders Sørensen Kjeldsgårdsvej 20, 02. tv 2500 Valby 2217 8858 Ford Mustang 1965
Ole Peder Grønne Mølhøj 26 6950 Ringkøbing 2342 5440 Wolseley 4/44 1953
Mogens Yndgaard Kærvej 16 5466 Asperup 2894 1657 Ford Anglia 1954
Kim Kvist Hansen Rustrupvej 38 8600 Silkeborg 5156 4828  
Peter Palm Larsen Parkvænget 1 4900 Nakskov 2296 7517  
Svend Aage Damsgaard Skolevænget 11 7700 Thisted 8174 8558  
Lena Rose Kristiansen Bjerredevej 9 4682 Tureby 4034 8474  
Per Goller Nørregade 28, 01 6600 Vejen 4010 0578 BMW 501 1955
Torben Nielsen Lærkedals Alle 37 5250 Odense SV 4016 3940  
Kim Bork Nielsen Muskathaven 8, 03. tv 2730 Herlev 9391 0353  
Peter Bardenfleth-Hansen Strandgade 79, 02. st 1401 København K 3125 0726 Chevrolet Confederate 1932
Patrick Hyldedal Hesseløvej 8 4500 Nykøbing S 2128 2392  
Andreas Hulgaard St. St. Blichersgade 6, 02 8000 Aarhus 2246 8576 Ferrari 308 GTS QV 1984
Hans Christian Gatten Nielsen Poppelvej 25A 3600 Jægerspris 2216 9147  
Claus Petersen Horsensvej 78 8765 Klovborg 2566 2040 Excalibur SSK 1968
Jan Tang Balshavevej 95 8300 Odder 4013 0857 Ford Mustang 350 1966
Nicholas Engelund von Rosen Skindersøvej 101 3000 Helsingør 7020 1116 FIAT 124 Spider 2000 1980

Velkommen til nye medlemmer:
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Ja, du læste rigtigt, for hvis ikke Kri-
stian Nørgård (næstformand i DVK) 
kan arrangere en farsdagtur i disse 
corona-tider, så er der ingen der kan.

Kristian ringede for noget tid siden 
og hørte om vi var med på en kø-
retur farsdag, under forudsætning 
af at han kunne få den godkendt af 
corona-sekretariatet og Herning Po-
liti.

Kristian havde en plan: Vi skulle 
være nogle (førerhunde) som havde 
ansvaret hver for 4 andre biler med 
max. 2 personer i hver, så var vi ikke 
på noget tidspunkt mere end 10 
samlet. Der skulle køres en tur, hvor 
frokosten skulle indtages undervejs. 
Det skulle foregå på den måde, at 
der var udvalgt nogle p-pladser, de 
sidste 5 holdt ind og resten fortsat-
te videre til næste p plads og på 
den måde fortsatte vi til alle havde 
en p-plads at holde pause på. De 
første startede så igen efter 45 min 
og samlede de andre op efterhån-
den som de kom frem.

Den plan blev købt og godkendt af 

både coronasekretariatet og Herning 
Politi.

Nå, men vi startede 15 biler i alt fra 
Fjelstervang sportsplads, med coro-
na-afstand imellem de grupper som 
skulle følges ad. Turen gik over Arn-
borg, Brande, Give og Fårup Sø, hvor 
de første holdt ind for at få deres 
medbragte frokost. Vi andre fortsat-
te videre ad de små veje til Vejle, 
uha nogle skrappe nedkørsler, men 
bremserne var i orden hos alle for 
ellers, ja det tænker vi ikke på, for 
vi nød udsigten og naturen, næste 
gruppe hvor vi selv var med gjorde 
holdt i udkanten af Vejle hos en pri-
vat familie. Der havde en af delta-

Farsdagtur 5 Juni 2020

gerne været i huset for nogle år si-
den (nævner ikke antal år). 

De sidste 2 hold fortsatte til Rør-
bæk Sø, hvor de holdt på hver side 
af søen.

Første hold havde nu holdt pause i 
45 min og begyndte køreturen mod 
de andre, som så sluttede op efter-
hånden, til vi var samlet ved Rørbæk 
Sø, med behørig corona-afstand.

Turen fortsatte nu i samlet flok til 
Harrild Hede Naturcenter, hvor vi 
kunne holde forskellige steder  i 
området og indtage den medbragte 
kaffe.

Herefter gik turen til Fjelstervang 
sportsplads, hvor der blev vinket 
farvel og tak for en dejlig dag og 
tur gennem Vejle, Grejsdalen, og de 
skønneste ca. 140 km.

Jeg tror at jeg med god samvittighed 
kan sige tak til Kristian og Trille fra 
alle deltagerne for en dejlig Farsdag-
tur, og så med endda tørvejr.

Anni og Steen Elgaard
Asp, Struer.

DVK Vestjylland
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- man føler sig som ung igen. Benzinen er billig, og man har ikke nogen steder at tage hen...!
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Nyt fra MhS

Møde i Motorstyrelsen 
fører til møde i 
Færdselsstyrelsen

Svend Draaby 1937 - 2020

Den 26. maj havde Motorstyrelsen 
indkaldt til det halvårlige møde i Mo-
torkontaktudvalget. Udvalget er en 
bred sammensætning af relevan-
te repræsentanter fra de allerfleste 
aktører i motorbranchen, der iblandt 
Motorhistorisk Samråd. Normalt 
samles vi i Motorstyrelsens hoved-
kvarter i Aalborg, men grundet coro-
nakrisen blev mødet denne gang af-
viklet via computere, hvor de enkelte 
mødedeltagere kunne melde ind i 
et chatroom hvis de havde noget på 
hjerte. (Man skulle bare huske at 
kontrollere, at mikrofonen var slået 
til!).

Denne gang var der ikke så me-
get, der havde direkte berøring med 
de gamle køretøjer, men der var to 
personer med fra Færdselsstyrel-
sen i Ribe, nemlig Kristina Morten-
sen og Jesper Høgh Bach, som gjor-
de det specielt interessant for os.  
Kristina Mortensen er tovholder for 
“Typegodkendelsesforordningen” 
og Jesper Høeg Bach var med i sin 
egenskab af at være vicedirektør i 
Færdselsstyrelsen.

Jens Otto Størup benyttede lejlighe-
den til at takke for godt samarbejde 
til alle involverede og understregede 
at hans nye stilling som direktør for 
DGI på ingen måde var et fravalg af 
Motorstyrelsen, men tværtimod et 
tilvalg til noget, der stod hans hjerte 
og private interesser meget nær.

Efter mødet fik jeg mulighed for at 
spørge Jesper Høgh Bach om vi kun-
ne arrangere et møde med Færd-
selsstyrelsen, idet vi i MhS havde en 
del emner, vi meget gerne ville drøf-
te med dem.

Dagen efter kom et svar tilbage på 
mail, hvor vicedirektøren bad om de 
emner vi gerne ville diskutere. Så 
ville han finde de rette fagfolk, så 
vi kunne få en grundig drøftelse. Vi 
sendte et antal spørgsmål, hvoraf 
nogle kan ses herunder. Vi havde 
opdelt spørgsmålene i tre kategori-
er:

Spørgsmål om Typegodkendelsefor-
ordningen:
Spørgsmålene var meget fokuseret 
på hvilken indvirkning de nye Tekni-
ske Tjenester vil få på historiske kø-
retøjer

Spørgsmål om Færdselsstyrelsen 
kontra Motorstyrelsen:
Spørgsmålene i denne kategori dre-
jede sig primært om de forskellig-
heder der er i de to tjenester hvad 
angår definitioner på originale histo-
riske køretøjer.

Generelle spørgsmål:
Om Færdselsstyrelsens dokumente-
rede erfaringer med hensyn til ulyk-
ker med veterankøretøjer, evt. en 
etablering af et brancheudvalg som 
Motorstyrelsens Motorkontaktudvalg 
og om synshaller for historiske kø-
retøjer.

Vicedirektøren gav udtryk for, at han 
gerne ville arrangere et møde allere-
de i juni måned, så i nyhedsbrevet 
for august kan vi forhåbentlig beret-
te om nyt fra Færdselsstyrelsen.

Steen Rode-Møller
Formand
Motorhistorisk Samråd

De gamle kæmper i ”Veteransko-
ven” – de der var med til at starte 
det i 1950’erne eller folkeliggøre det 
i 1960’erne og 1970’erne – begyn-
der at falde fra, ja det har jo stået 
på de sidste dusin år eller mere.

Det er normalt deres respektive 
klubber, der eventuelt rister en min-
derune i klubbladet, men der er nog-
le af kæmperne der ragede lidt hø-
jere op end de andre, og derfor vil 
blive mindet også af Motorhistorisk 
Samråd.

Svend Dråby var en af disse. I 11 
år var han formand for Dansk Vete-
ranbil Klub og fik i den periode i høj 
grad pillet det måske lidt ”aristokra-
tiske” af denne landets største og 
en af de ældste veteranbilklubber 
i landet. Han var faktisk også i sin 
formandstid initiativtager til at skabe 
Motorhistorisk Samråd, men tiden 
var ikke moden til det. Det skete så 
noget tid efter.

Der hvor Svend har haft størst be-
tydning for ikke bare DVK, men hele 
veterankøretøjsbevægelsen er de hi-
storiske nummerplader!

Da Justitsministeriet i 1976 indfør-
te de nye hvide reflekterende num-
merplader, var Svend allerede i gang 
med at starte et korstog for at beva-
re emaljepladerne til veterankøretø-
jer. Dette blev en 20 år lang kamp, 
først i DVK regi og siden i MhS regi 
for at krones med succes i 1997, 
hvor det blev muligt at få historiske 
nummerplader for køretøjer fra før 
1. april 1958 (1-bogstavsnummer-
plader). Der var næppe mange, der 
i de tyve år der gik, der gav Svends 
projekt mange chancer, men Svend 
holdt fast og vandt til sidst. Andre 
kræfter tog senere over og fik ord-
ningen udvidet til også at inklude-
re nummerplader med 2 bogstaver 
frem til 1. april 1976 og her senest 
blev paletten fyldt med de resteren-
de emaljenummerplader, en udvik-
ling Svend nåede at opleve og i høj 
grad bifaldt.

Svend døde i begyndelsen af april i 
år omgivet af den nærmeste familie.

Æret være dit minde, Svend!

En tak til Svend Draaby  for en livslang ind-
sats 1937 - 2020

Vicedirektør i Færdselsstyrelsen, Jesper 
Høgh Bach, har inviteret Motorhistorisk 
Samråd til møde i Ribe. På bordet ligger en 
lang række spørgsmål om hvordan historiske 
køretøjer håndteres i synshallerne.
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Når man ser ud over det danske kø-
retøjslandskab, kan det godt se ud 
som om der ganske langt imellem 
os med veterankøretøjer. Frygt dog 
ikke at fremtiden bliver ensom, vi 
gør jo bare ikke særligt meget væ-
sen af os, men vi er her og vi ved 
hvem der er ven og hvem der er 
knapt så meget ven.

De gode venskaber omkring veteran-
køretøjerne, bredder sig også ud 
over landets grænser, og fra dem 
har vi på det seneste modtaget en 
del statistisk materiale der er værd 
at kigge ind i med veteranbrillerne 
på.

Stor stigning i antal tyske  
veterankøretøjer
ADAC har scannet den tyske bilpark 
for de såkaldte H-registrerede køre-
tøjer. H står for historisk, og er altså 
det der svarer til den danske ”Regi-
streret til veterankørsel”. De sene-
ste 10 år har man der set næsten 
en tredobling af antal veterankøretø-
jer fra 210.000 i 2010 til 595.000 
registreret i 2020. Det tal skal ses 
i sammenligning med at der er over 
65 mio. køretøjer registreret i Tysk-
land i dag.

De danske tal er ikke de nyeste, 
men da de senest blev opdateret, 
var der 109.000 køretøjer ældre 
end 30 år, ud af godt 2,5 mio. regi-
strerede køretøjer i alt.

De mest populære tyske veterankø-
retøjer er i gruppen mellem 30 og 
34 år gamle, men skarpt efterfulgt 
af de også populære årsmodeller 
1960 – 1970, der er godt 120.000 
styk i hver gruppe. Interessant nok 
udgør H-registrerede veteranmotor-
cykler i Tyskland blot 2,7% af de 
samlede veterankøretøjer, hvor vi i 
Danmark har en 50-50 fordeling af 
veteranbiler og veteranmotorcykler.

Det samme som Sverige,  
men bagud på point
ACEA (European Automobile Ma-
nufactorers Association) har frigi-
vet en statistik over den europæ-
iske vognpark (både nye biler og 
veteraner), der også er interessant 

Er der noget der  
statistikker dig?

Bestanden af tyske veterankøretøjer er vokset betragteligt de seneste 10 år. Der er faktisk 
kommet næsten 3 gange så mange til, som for 10 år siden, viser de nyeste statistikker.

læsning. Vi kan blandt andet se 
at vi i Danmark har 449 personbi-
ler per 1.000 indbyggere, hvilket er 
en del mindre end gennemsnittet i 
EU, men det samme som hvis man 
tæller Rusland og Tyrkiet med. Vi er 
ikke langt bagud i forhold til Sve-
rige, som har 481 personbiler per 
1.000 indbyggere. Men der ved vi jo, 
at de i vores broderland har mange 
flere registrerede veterankøretøjer 
end vi har her i landet, altså er ”ve-
teran-tætheden” en del højere i Sve-
rige, end her til lands.

Derudover fortæller ACEA os også, 
at motorkøretøjer årligt genererer 
428 milliarder euro i skatter i EU 
samlet, og har en nettoeksportværdi 
på 84,4 milliarder euro i EU årligt.

Mon ikke en corona-undersøgelse 
fra UK, viser det samme som i DK?
Vores britiske søsterorganisation, 
Federation of British Historic Vehic-
le Clubs (FBHVC), har set på no-
get helt andet. Hvilken indflydelse 
har COVID-19 haft på afviklingen af 
arrangementerne i England, og på 
klublivet der generelt? Vi tænker at 
de engelske resultater nok i et vist 
omfang kan overføres til danske for-
hold 1:1.

Blandt andet kan vi læse at ca. 50% 
af de engelske klubber rammes øko-
nomisk, hvilket kommer af at om-
kring 40% af klubberne oplever tilba-
gegang i medlemstallet, og at 69% 
har aflyst deres årlige arrangemen-
ter.

FBHVC’s undersøgelse kaster dog 
også lys over de mange gode tiltag 
man i stedet har fundet plads til, 
herunder flere nyhedsbreve, online 
Zoom-møder, podcasts og særlige 
tiltag for at holde ældre medlemmer 
opdateret.

Fremtiden synes dog også for eng-
lænderne at se lysere ud, hvor 50% 
planlægger at afholde alle aflyste 
2020 arrangementer i 2021, og fak-
tisk satser 61% af klubberne på at 
der stadig vil kunne afholdes events 
i år.

I Motorhistorisk Samråd er vi rigtigt 
glade for vores udenlandske venska-
ber der bringer os de fine statistik-
ker her. Dem kan vi lære meget af, 
blandt andet at vi ikke er alene om 
det hele.

Johnny B. Rasmussen
Sekretariatsleder
Motorhistorisk Samråd
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For 100 år siden – i 1920 – var der 
afstemning i Sønderjylland. Tysk-
land havde tabt Første Verdenskrig, 
og i fredstraktaten blev det bestemt 
at befolkningen i de områder som 
Preussen havde erobret i 1864 fra 
Danmark skulle stemme om de ville 
forblive i Tyskland eller vende tilbage 
til Danmark. Resultatet blev som be-
kendt at Nordslesvig – i dag Sønder-
jylland – blev dansk. Officielt skete 
det d. 15. juni 1920.

Disse begivenheder gav travlhed 
bl.a. på det lille forlag som udgav 
Jensens Danmarkskort. Pludselig 
skulle der føjes et stykke land til. 
På forsiden kan man se at Sønder-
jylland har en lidt anden grøn farve 

Genforeningen 1920

Et Danmarkskort i DVKs bibliotek
Af Niels Jonassen

end resten af landet. Man har måt-
tet trykke lidt ekstra grønt på forsi-
den. Indeni er der et kort over am-
terne, og her er Sønderjylland ikke 
kommet med. Det samme gælder 
kortet over jernbanerne. 

Kortet består i øvrigt af en række 
kort, amt for amt plus Færøerne, Is-
land og Grønland. Derefter er der 
klæbet et ekstra blad ind med et 
kort over Sønderjylland. Der har ikke 
været tid til at gøre noget ved over-
sigten over byer; der mangler alle 
byerne i Sønderjylland helt. Kortet gi-
ver i øvrigt et glimrende overblik over 
hvordan veje og jernbaner forløb i 
1920. Bl.a. kan man se at Born-
holm havde et ganske omfattende 

jernbanenet med tre linier der alle 
udgik fra Rønne. De fleste veje for-
løb stort set som de gør i dag, men 
det er slående at se hvor lidt byerne 
fyldte. Brønshøj ligger som lands-
by langt udenfor København, og det 
samme gælder Hasle og Brabrand i 
forhold til Aarhus. Ved Aalborg ligger 
Hasseris som en landsby ca. 4 km 
udenfor byen. 
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At der er et kort nummer 20 fremgår ikke af oversigtkor-
tet på side 1 – kort nummer 19 er i øvrigt Færøerne!

Men kort 20 er der skam, endda med indbyggertal for 
Købstæder og Flækker. 

På oversigtkortet over jernbanenettet nævnes det at 
“det egentlige Danmarks Areal” er på 39.033 km2.  
Genforeningen og “De sønderjydske Landsdele” har 
tilsyneladende ikke ændret ved det!

Kortheftet er mærkeligt nok ikke dateret, men jernbane-
kortet giver anledning til tanken om, at de måske allige-
vel ikke har haft rigtig travlt hos J.S. Jensen. Kigger man 
efter ses det nemlig, at Den Sjællandske Midtbane er 
indtegnet. Et opslag på Wikipedia fortæller, at stræk-
ningen Næstved-Ringsted blev åbnet i 1924, og først i 
1928 var den ført igennem til Frederikssund! Så enten er 
banen indtegnet længe før den blev bygget, eller også er 
kortheftet noget nyere end 1920. -red.
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Gennem længere tid og ad adskillige 
kanaler har jeg forsøgt at finde ud af 
et par ting - desværre helt forgæves.

Hjulkapsler
Det første drejer sig om nogle - 
4 stk. - hjulkapsler til min Ford A 
1930. De lå under bagsædet og var 
alle godt anløbne. Jeg antager de er 
støbt af bronze. De fastgøres med 
4 ganske små unbracoskruer, som 
skrues fast mod fælgen indefra (ret 
besværligt). Er der mon nogle blandt 
DVKs medlemmer, som kender no-
get til disse, om det er nogle, der er 
tilvirket i en bestemt anledning, eller 
det blot er en gørtler, som skulle se 
om det kunne lade sig gøre?

Oliedunk
Det andet er en oliedunk, som jeg 
har erhvervet for mere end 40 år 
siden, og nu har lyst til at lave i 
stand. Der er et håndtag på bag-
siden og en slange med en metal-
studs. Mit problem består i, at jeg 
ingen steder kan finde det “omvend-
te” SHELL-mærke. Omvendt fordi 
skallen er rød og SHELL står med 
gul farve. Jeg har søgt flere steder 
på forskellige grupper på de socia-
le medier og har kontaktet Dansk 
Shell, som desværre ikke kunne 
hjælpe med andet end det jeg selv 
kunne finde på google. Er der mon 
nogen, der har et pænt billede af 
netop dette Shell-mærke, så min 
skiltemand kan lave et til min olie-
dunk?

Toldplombe
Mit sidste spørgsmål gælder et bly-
mærke. Det sidder på ratstammen 
på den før omtalte Ford A hæftet 
til et stykke sejlgarn. På den ene 
side står der FRIH(AVNEN)S TOL(D)  
KONTROL og på bagsiden er der en 
etatskrone. Er der mon nogen, der 
kan hjælpe mig med at finde ud af 
i hvilken anledning der er blevet sat 
en toldplombe på ratstammen - med 
simpelt sejlgarn? Jeg var af den 
overbevisning, at de Ford-biler, der 
blev samlet herhjemme på samlefa-
brikken i Frihavnen var blevet fortol-
det ved ankomsten fra Amerika.

Steen Rode-Møller 
steen@rodem.dk

Problemer...
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Efterlysning
Citroën 11 Familiale årgang 1954  
(9 pers.)

Jeg købte bilen på Ålholm Slot aukti-
onen i 2013, hvor den havde stået i 
mange år i magasin.

Den har sikkert kørt som Taxa eller 
lillebil i halvtredserne.

Er der nogen der kender til bilens hi-
storie ?

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

“Cruise mod corona”
Af åbenlyse grunde blev de sædvan-
lig arrangementer aflyst, i forbindel-
se med den årlige Store køredag, 
den 5. juni. I stedet var der via Face-
book arrangeret ture ad forskellige 
ruter i hele landet – i begge retning-
er, og uden organiserede pauser/
møder.

Vi valgte en fastlagt og meget smuk 
Nordsjællandsrute og håbede på et 
tidspunkt at møde det helt store felt 
i modsat retning, men bortset fra 
at passere en mindre gruppe på en 
p-plads, så vi under 30 gamle biler 
på de godt 150km vi tilbagelagde. 
Men fint initiativ. Andre steder si-
ges arrangementet at have tiltrukket 
markant flere folk.

Før Rovers P6-modeller så dagens 
lys i 1963 var mærket bedst kendt 
for temmeligt konservative luksus-
biler, men med Rover 2000 kom 
der nye toner fra grammofonen.

På de følgende sider præsenterer 
Tage Schmidt de avancerede biler 
med både nutidige og samtidige 
kommentarer.

Det er formentlig nemmere at 
være ejer af en ældre Rover end 
tidligere. Udbuddet af reservede-
le er efterhånden stort, og stum-
perne kan købes hjem fra leveran-

Efter corona-pause er Sommer’s 
Automobile Museum nu igen åbent, 
med sædvanlig åbningstid, hver søn-
dag fra kl. 14 til 17.

Desuden bliver der holdt ekstra 
åbent i skolernes sommerferie her i 
juli, hver torsdag fra kl. 12 til 15.

Datoer: 2., 9., 16., 23. og 30. juli.

Næste særudstilling starter i okto-
ber og har titlen: “Hold Dem til Volvo 
– den holder til Dem”.

Åbent igen Rover P6
dører og specialister i England. Vi 
skylder også at nævne, at der her i 
landet findes en veletableret Rover-
klub, med en fin og informativ hjem-
meside. 

Se www.roverownersclub.dk.

-jmn.

Det blev ikke til den store fotoreportage med masser af biler – men kun et par billeder af vo-
res egen bil et sted på den veltilrettelagte rute. Turen var skøn i det fine vejr – og frokosten 
blev klaret med en pariserbøf på en kro!
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Efter at jeg i slutningen af 1963 hav-
de kørt et såkaldt 0-serie eksem-
plar af den nye Rover 2000 – altså 
en bil samlet før serieproduktionen 
begyndte – på fabrikkens egen prø-
vebane og på landeveje omkring So-
lihull ved Birmingham, skrev jeg i Jyl-
lands-Posten:

“De tekniske specifikationer leder 
tanken hen på de bedste sportsvog-
ne og GT-modeller, og det umiddel-
bare indtryk er, at Rover 2000 også 
i praksis er en usædvanlig raffine-
ret konstruktion med fremragende 
egenskaber. Fabrikken kunne have 
hæftet GT–betegnelsen på den med 
langt bedre ret, end det gøres på 
mange biler af andre producenter, 
for det ville have været fuldt fortjent. 
Når det ikke er sket, skyldes det mu-
ligvis forsikringshensyn (sportsbe-
tonede vogne koster særlig meget i 
forsikringspræmie i England).

Baghjulene er ophængt med de Dion 
bagaksel, der meget sjældent fore-
kommer i personvogne, men ofte er 
benyttet i racervogne, fordi den for-
ener de vigtigste fordele ved hen-
holdsvis den stive bagaksel og den 
helt uafhængige hjulophængning. 

Mindst lige så væsentligt for køre-
egenskaberne er det, at Rover 2000 
er direkte konstrueret til radialdæk i 
nært samarbejde med Pirelli.

Bremserne er af skivetype både for 
og bag, de bageste monteret inde 
ved differentialet for at nedsætte 
den uaffjedrede vægt til fordel for 
køreegenskaberne.

Kun få sedaner kommer således 
så tæt på den ægte sportsvogns 
køreegenskaber som Rover 2000. 
Men det skal understreges, at Rover 
2000 først og fremmest er en kom-
fortabel bil i sand Rovertradition.

Karrosseriet er baseret på gasturbi-
ne-eksperimentvognen Rover T4 og 
har utvivlsomt fint aerodynamiske 
linjer, der sammen med en avance-
ret motorkonstruktion giver meget 
høj ydeevne parret med bemærkel-
sesværdig god benzinøkonomi.

Hele indretningen er usædvanlig 
sober og velgennemtænkt. Kon-
trolknapperne har f. eks. forskellig 
form og bevægelse og eliminerer 
fejltagelser på en måde, som ellers 
er ukendt i biler. Blandt bemærkel-
sesværdige detaljer er endvidere: 
Kun ét chassis-smørested, som kun 
skal smøres for hver 8000 km. Spe-
ciel karrosseri-opbygning, som let-
ter reparationsarbejde. Ratstamme, 
som klapper sammen i tilfælde af 
kollision. Benzinreserve, som slås til 
med kontakt”. 

Rover 2000 
– ægte GT uden de to bogstaver påsat
Tekst og foto: Tage Schmidt
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Første europæiske Årets Bil
Rover 2000 blev da også i 1964 
den første i den række af 58 biler, 
der siden er kåret som europæisk 
Car of the Year (ECOTY), og jeg ville 
givetvis selv have stemt på den, hvis 
jeg ikke først året efter blev medlem 
af Car of the Year juryen. 

Holder uanstrengt  
160 km/t dagen lang
Da Rover 2000 nåede til det dan-
ske marked i 1965, fandt jeg mine 
indtryk fra introduktionen i England 
mere end bekræftet under 650 km 
kørsel i skiftende sommersol, regn 
og blæst på mine sædvanlige prøve-
stræk af landeveje, snoede biveje og 
motorvej.

Jeg indledte min rapport i Jyllands- 
Posten 23. juni med kort sagt med 
at fastslå:

“Uanset pris er det næppe muligt at 
nævne en bil, som uden diskussi-
on kan siges at være bedre indrettet 
eller køre bedre. Det sidste gælder 
også affjedringen. Holder uanstrengt 
160 km/t dagen lang, men kræver 
flittig brug af gearstangen. Som hel-
hed usædvanlig harmonisk”.

Om de essentielle køreegenskaber 
og motoren skrev jeg:

“Affjedringen hører til de bedste, jeg 
nogen sinde har prøvet, uanset pris, 
og den kom på intet tidspunkt under 
prøvekørslen til kort over for de op-
gaver, den blev udsat for. Den føles 
udpræget blød og giver en forbilled-
lig jævn kørsel, praktisk taget helt 
fri for nik og hop, og er samtidig vel-
dæmpet til sikring af fuldstændig 
permanent kontakt mellem hjul og 
vej, også i ujævne sving.

Den fremragende komfortable affjed-
ring skyldes dels en meget raffineret 
hjulophængning med de Dion bagak-
sel og en original konstruktion med 
langsliggende skruefjedre foran, 
dels anvendelse af radialdæk som 
standardudstyr.

Styretøjet virker let, præcist og di-
rekte, og styrefølsomheden er me-
get fin. Retningsstabiliteten kan til 
gengæld ved første bekendtskab 
forekomme at være mindre tilfreds-

stillende, da ujævnheder kan give 
visse medstyrende effekter. Så læn-
ge man ikke kender vognen, kommer 
man let til at forstærke disse effek-
ter ved at korrigere for kraftigt, men 
efter få hundrede kilometers forløb 
lægger man ikke længere mærke 
til dem. Styretendensen er normalt 
nærmest neutral med svag under-
styring ved normale svinghastighe-
der og ganske mild overstyring ved 
kørsel til skridgrænsen. 

Hjulophængningen og Pirelli Cin-
turato dækkene, som prøveeksem-
plaret var monteret med, giver for 
øvrigt i forening en så usædvan-
lig stor skridsikkerhed på tør vej, at 
det i praksis næsten er umuligt at 
fremkalde udskridning uden at køre 
så hurtigt, at man på en eller an-
den måde tilsidesætter hensynet til 

den offentlige sikkerhed. Også på 
våd vej er skridgrænsen usædvanlig 
høj. Få såkaldte sportsvogne står så 
godt fast.

Mange undrer sig over, at motoren i 
en så dyr bil kun er 4-cylindret, men 
i virkeligheden er dette beskedne 
cylinderantal med til at give vognen 
karakter og gøre den ualmindelig 
komfortabel på langtur. De relativt 
få tændinger pr. kilometer giver i for-
bindelse med den forholdsvis høje 
totalgearing en behagelig uanstrengt 
motorlyd helt op til tophastigheden. 
Konstruktionen er meget avanceret 
med overliggende knastaksel og for-
brændingsrum i stempeltoppene, og 
motoren spinder så villigt op i høje 
omdrejningstal med en ædel, velop-
lagt sportsmotorlyd, at en omdrej-
ningstæller kunne ønskes. Samtidig 

Rover 2000-karrosseriet har rene linier dikteret af aerodynamik og var produktionsteknisk 
stærkt avanceret for sin tid. Modelserien (1963-1977) er kendt under betegnelsen P6.

Her ses tydeligt den avancerede de Dion baghjulsophængning med skivebremserne placeret 
inde ved differentialet for at spare uaffjedret vægt, samt den særegne anbringelse af skrue-
fjedrene i forhjulsophængningen, der var dikteret af, at Rover 2000 oprindelig blev designet 
med sigte på at give plads til en gasturbinemotor. Tegning fra brochure i DVKs arkiv.
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er den smidig nedefter, men sejtræ-
kevnen begrænses af den gennem-
gående høje gearing, som kræver 
hyppig tilflugt til gearkassen i bytra-
fik”. 

Varianter: 
2000 TC, 3500 med V8, 2200

I 1966 introduceredes en versi-
on med større motoreffekt, Rover 
2000 TC, hvor TC står for Twin Car-
burettors, og i 1968 en udgave med 
3½-liter V8 motor, Rover 3500. Jeg 
prøvekørte begge efter mit sædvanli-
ge program, så snart de kom på det 
danske marked, og havde forinden 
også kørt 3500 nogle omgange på 
den engelske Silverstone racerbane.

2000 TC blev den udgave, jeg syn-
tes bedst om, og det er derfor min 
prøvekørselsrapport om den, som 
her efterfølgende bringes i sin hel-
hed.

Rover 3500 - 160-170 km/t  
snak uden at hæve stemmen
Da jeg havde kørt Rover 3500 på 
Silverstone i efteråret 1998, skrev 
jeg i Jyllands-Posten, at den opfø-
rer sig lige så overbevisende sikkert 
som grundmodellen i svingene, med 
høj skridgrænse og særdeles stabil 
bagvogn. Men at den også må have 
næsten uændret vægtfordeling, da 
V8 aluminium-motoren er fire kilo 
lettere end den firecylindrede 2000, 
og at bilen i tilgift har større dæk-
trædeflade.

Efter at have prøvet den på hjemme-
bane, skrev jeg i min prøvekørsels-
rapport i Jyllands-Posten 15. april 
1970:

“Rover 3500 V8 er er baseret på 
2000/2000TC. Den adskiller sig 
hovedsagelig ved V8 motoren og at 
den kun fås med automatgear.

Rover 2000 kørere vil finde, at 3500 
V8 reagerer mindre livligt på rat-
tet, men står endnu mere usvigeligt 
fast i svingene. Den større motor 
forlener vognen med en helt anden 
karakter, hvad både ydeevne og lyd-
svaghed angår. 3500 virker dog pa-
radoksalt mindre sporty, selv om 
den lader flere sportsvogne i stik-
ken.

Bagakseludvekslingen er forhøjet, 
så 1000 o/m i top giver 37,8 km/t. 
Det betyder for eksempel, at motor-
omdrejningstallet kun er 4500 o/m 
ved 170 km/t, som altså kan holdes 
uanstrengt dagen lang.

Også styreudvekslingen er ændret, 
så man skal dreje mere på rattet. 
5½ tomme brede fælge er standard, 
monteret med større 185-14 Avon 
radialdæk.

Da den blødt arbejdende motor prak-
tisk taget ikke høres, og vognen er 
helt igennem lydsvag med fin isole-
ring mod vejstøj og minimal vindstøj, 
så man kan tale helt almindeligt 
sammen uden at hæve stemmen 
ved 160-170 km/t, kommer man 
ikke alene ualmindelig hurtigt af 
sted, men også overraskende hur-
tigt.

Man har simpelthen ikke den nor-
male føling med, hvor hurtigt man 

Rover 3500 på Silverstone racerbanen, hvor 
Tage Schmidt havde lejlighed til at køre den, 
før den kom på det danske marked.

Rover 3500 prøvekørt i 1970.

Nedenfor ses automatgearvælgeren, der var eneste mulighed i den første udgave af Rover 
3500.
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Mark II: Nyt kølergitter, motorhjælm med V8-buler på både 2000 og 3500 – og nyt intru-
mentbord med runde ure.

2200TC. Foto fra Wikipedia.

bevæger sig, fordi det sker næsten 
umærkeligt. Det skal bemærkes, at 
vognens kompakte ydermål er en ty-
delig fordel med hensyn til overha-
ling, hvor pladsen er kneben.

Automatgearet er specielt udviklet i 
samarbejde med Rover på grundlag 
af Borg-Warner 35 og virker ualmin-
delig tilfredsstillende uden generen-
de ryk”. (Senere kom en S-version 
med manuelt gear). 

Forbedret og forringet  
Mark II i 1970
Under tillægsbetegnelsen Mark II 
indførtes en række ændringer af 
alle Rover 2000 varianter. Fælles for 
dem var blandt andet udvendige de-
signændringer, der omfattede V8-for-
højninger på motorhjelmen, som var 
unødvendige i de 4-cylindrede ud-
gaver, og flytning af batteriet til ba-
gagerummet. 2000 TC og 3500 fik 
cirkelrunde instrumenter – stor om-
drejningstæller og speedometer lige 
foran rattet – og nyt kontaktarrange-
ment. Ratlås, vekselstrømgenerator 
og rulleseler blev desuden standard 
i hele Rover 2000-3500 V8 serien.

I min prøvekørselsrapport i om 
2000 TC Mark II i Jyllands-Posten 
21. maj 1971 bemærkede jeg 
blandt andet:

“Æstetisk er der sket en modelfor-
ringelse. Bilernes udseende diskute-
res, sædvanligvis ikke i Jyllands-Po-
stens prøvekørselsrapporter, hvis 
det ikke har relation til rummelig-
hed, sikkerhed eller ydeevne. Men 
her gøres en undtagelse, fordi Rover 
2000 hidtil ofte er blevet fremhævet 
som skoleeksempel på sober, funkti-
onsbestemt formgivning. Det er den 
ikke længere. Værst er, at 2000 ud-
gaverne med 4-cylindret rækkemotor 
nu har fået samme to iøjnefalden-
de V8-buler på motorhjelmen som 
3500 V8. Det sorte vinylbetræk på 
sidepanelerne ved bagruden bidra-
ger til indtrykket af, at British Ley-
land er ‘begyndt at bekende sig til 
usaglig popsmag over hele linjen i 
håb om at appellere til et større pub-
likum.

Derimod repræsenterer de nye in-
strumenter godt design med ualmin-

delig letlæselige skiver i en øjenaf-
stand og -højde, som gør det muligt 
at aflæse speedometer og omdrej-
ningstæller i det perifere synsfelt 
samtidig med, at opmærksomheden 
er koncentreret om vejen.

Mindre vellykket er kontaktændrin-
gerne, som kun tilgodeser kollisions-
sikkerheden, men ikke er ajourført 
rigtigt med hensyn til betjening. Man 
skal slippe rattet for at bruge visker- 

og vaskerkontakterne på instrument-
panelet”. 

2200 til det amerikanske marked
I 1973 lanceredes 2200 og 2200 
TC udgaver med motorvolumen på 
2,2-liter og ændringer af karburering 
og udstødning, der var nødvendig-
gjort af amerikanske krav. Dem har 
jeg ikke prøvet.
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Rover 2000 TC 
 – ualmindelig velkørende og sikker

Prøvekørselsrapport
Jyllands-Posten 14. juli 1967

Af Tage Schmidt

KORT SAGT: Alle den almindelige 
Rover 2000’s eminente egenskaber 
plus maskineri, som er fuldblods-
sportsvogn værdig. Fremragende 
køreegenskaber med affjedrings-
komfort i topklasse. En af verdens 
bedst indrettede biler, også med 
hensyn til sikkerhed. Ikke så lydsvag 
som standardmodellen, men til gen-
gæld virkelig overlegen accelerati-
on og marchhastighed. En vogn for 
den mageligt anlagte, som gerne vil 
kunne flytte sig i sportsvognstempo 
med tre passagerer.

PRØVE-EKSEMPLAR: Rover 2000 TC 
(TC står for Twin Carburettors – to 
kaburatorer). Km-tæller på 12.025 
ved prøvens afslutning. Pris kr. 
57.034. Variant af 2000. Fås med 
trådhjul (letmetalfælge på det ameri-
kanske marked). Fås ikke med auto-
matgear som standardversionen.

NYT: Kraftigere Motor med specielt 
udformet topstykke med to 1¾ tom-
me SU-karburatorer, særlig indsug-
nings- og udstødningsmanifold og 
oliekøler. Lukket kølesystem med 
ekspansionstank. Elektronisk om-
drejningstæller. Udvendig kun ken-
delig på TC emblemer, som i øvrigt 
manglede på prøveeksemplaret. 

PRØVE-VILKÅR: Tørre veje, til dels 
blæst. 

Top-præstationer 
Tophastighed 180 km/t ifølge fabrik, 
174 ifølge engelsk Motor. Maksimal 
marchhastighed skønsmæssigt 160-
170 km/t. Accelerationstid 8,25 
sek. for 0-80 km/t, 11,45 for 0-96 
km/t, 18,5 for 0-400 meter ifølge 
fabrik, 8,5 for 0-80 km/t, 11,9 for 
0-96 km/t, 16,5 for 0-112 km/t og 

18,4 for 0-400 meter ifølge the Mo-
tor, 18,4 for 0-400  ifølge egne må-
linger. Maksimal hastighed 56 km/t 
i 1. gear, 95 i 2., 147 i 3., svarende 
til 6500 o/m (rødt felt begynder på 
omdrejningstælleren ved 6000, men 
6500 må bruges kortvarigt). 

Udformning og indretning 
Godt udsyn hele vejen rundt og frit 
overblik til de bageste, veldefinere-
de karrosserihjørner. Forreste høj-
re hjørne kan ikke ses, hvilket kan 
være en gene under parkeringsma-
nøvrer, men i øvrigt nok er en vane-
sag. I mange henseender eneståen-
de godt indrettet, ikke mindst med 
hensyn til sikkerhed. For eksempel 
trinløs ryglænsindstilling med frikti-
onskoblinger, der eliminerer risikoen 
for nakkebrud ved påkørsel bagfra. 
Bagsædet indrettet til to siddeplad-
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ser, der giver samme komfort som 
forsæderne (til gengæld knap mulig-
hed for at anbringe en tredje midt i 
trods god bredde). 

Rattet er indstilleligt 3 cm i højden 
ved hjælp af nem fingerskrue, og 
sædet kan komme langt nok bag-
ud til meget langbenede. Uovertruf-
fen godt kontaktarrangement med 
form- og tegnkodning. Luksuøst ud-
styr med henblik på bekvem trivsel. 
Ualmindelig effektivt varme- og fris-
kluftindtag med separate friskluftind-
tag i instrumentpanelet. Det fand-
tes unødvendigt at åbne vinduer på 
landevejen i sommervarme. I øvrigt 
et sådant væld af bemærkelværdi-
ge detaljer, at det er pladsmæssigt 
uoverkommeligt at nævne dem her. 

Hele indretningen af førerpladsen i Rover 2000 er usædvanlig praktisk velgennemtænkt. 
2000 TC fik omdrejningstæller, som ses her yderst til højre i instrumentpanelet.

Indretningen i både Rover 2000 TC og den almindelige 2000 er udpræget luksuøs med ægte 
skindbetræk og en finish, som normalt kun ses i endnu dyrere biler. Mest iøjnefaldende er, at 
bagsædet er udformet som to separate stole efter samme mønster som forsæderne.

En muffe på den velplacerede korte sports-
gearstang skal trækkes op for at sætte i 
bakgear. 

Kontrolkontakterne i forpanelet har funkti-
onsbestemte individuelle former og bevæ-
gelser og eliminerer dermed fejltagelser på 
en måde, der ikke var set før i biler. Rattet 
justeres i højden med en stor fingerskrue på 
siden af ratsøjlen.
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Motor
Virker afgjort betydelig mere magt-
fuld end standardversionens og gi-
ver ydeevne i sportsvogn-mellem-
klasse (for eksempel acceleration 
som MGB og højere tophastighed). 
Løber villigt og frit op til 6000 o/m 
med sund, veloplagt lyd med sports-
motorbid i, men lyder lidt rå videre 
op til 6500 o/m. Trækker på den 
anden side jævnt helt ned til 1000 
o/m i topgear og virker accelerati-
onsvillig og smidig fra 1500 o/m. 
Man har således god ydeevne og 
acceleration ved moderate hastighe-
der uden nødvendigvis at måtte ty til 
gearstangen mere end normalt. Ly-
der uanstrengt op til de 5200-5400 
o/m, som registreredes maksimalt 
i topgear. Virker afslappet ved store 
hastigheder, dels på grund af ret høj 
gearing, dels takket være cylinderan-
tallet. Manuelt betjent choker. 

Lydbillede
Har væsentlig mere til fælles med 
en sportsvogn end med en luksus-
sedan. Kan ikke kaldes støjsvag 
som standardversionen. Ved mode-
rate hastigheder er vejstøj domine-
rende, men ved ca. 4000 o/m – ca. 
120 km/t i topgear – begynder mo-
toren at gøre sig bemærket, blandt 
andet gennem karrosseriresonans. 
Under kraftig acceleration op gen-
nem gearene virker motor og ud-
blæsning ret larmende. Vindstøj er 
ubetydelig lav ved alle hastigheder. 

Gearskifte og gearing
Ultrakort, velplaceret sportsgear-
stang med korte bevægelser og 
positiv bakgearlås. Virker hurtigt 
og præcist med fin synchromesh, 
men kræver anvendelse af en del 
kraft på grund af gearstangens rin-
ge vægtarmsvirkning. Geartrinene 
har stor spændvidde og overlapper 
hinanden fint. Motoromdrejnings-
tal 3200 o/m ved 100 km/t (31,4 
km/t ved l000 o/m) i topgear. Vir-
kelig hastighed ved 100 km/t på 
speedometret: 97 km/t. 

Styreregenskaber
Lidt tung styring ved helt lave hastig-
heder (parkeringsmanøvrering), men 
ellers behagelig let. Kan virke lidt 
vag ved høje hastigheder, muligvis 
hovedsagelig på grund af medstyring 
fra baghjulene, men ellers præcis og 
temmelig direkte. Meget lidt påvir-
kelig af sidevind. Forbilledlig neutral 
opførsel i svingene med praktisk ta-
get samtidig, blød og let kontrollabel 
udskridning for for- og baghjul ved 
den meget høje skridgrænse. men 
dog mulighed for at påvirke styrirgen 
i retning af under- eller overstyring 
ved hjælp af gasgivning og køreme-
tode. Virker stabil og hurtig i svin-
gene som en velkonstrueret sports-
vogn og kan give stor køreglæde på 
snoet vej. Føles at krænge ret me-
get, indtil man er vant til den, og der-
efter tænker man ikke over det. Me-
get sikker vejkontakt i ujævne sving. 

3¾ ratomdrejning fra side til side. 
Vendediameter mellem mure 10,7 
meter.  

Affjedring
En af de mest komfortable og sam-
tidig stabile affjedringer, som findes, 
uanset pris (konkurrenterne må kun-
ne tælles på én hånd). Til virkelig 
hurtig kørsel med fuld udnyttelse 
af motorkraften kunne lidt fastere 
dæmpning dog måske være en for-
del, da karrosseriet kan komme i 
lidt store bevægelser op og ned over 
vejbølger. Affjedringskomforten lige 
så god bagi som foran! 

Bremseevne
Forbilledlig med stor effektivitet og 
blød og velafstemt, gradvis virkning i 
forhold til pedaltrykket – meget lille 
tryk for almindelig hastighedsreduk-
tion, ret stort for blokering. Opfør-
te sig fuldkommen stabilt under alle 
panikbremseforsøg uden mindste 
tendens til bagvognsudskridning. 
Gælder også i vådt føre ifølge tid-
ligere erfaring med standardversi-
onen. Ikke bremsetryk-reduktions-
ventil til baghjulene (åbenbart også 
fuldstændig overflødig), ikke 2-delt 
bremsekredsløb. Håndbremse mel-
lem sæderne, ringe effekt. 

Bykørsel
Alt i alt ganske normalt egnet.  

Primær sikkerhed
Ualmindelig stor. 

Sekundær sikkerhed
Forruden er hærdet med sigtzone 

Rover 2000’s krængning ved meget hurtig 
kørsel i sving forstyrrer ikke de fine styre-
egenskaber, men giver hensigtsmæssigt 
forvarsel om, at man nærmer sig den meget 
høje skridgrænse. Det gælder både stan-
dardudgaven og TC-versionen, som ses her.

Motoren med de to SU-karburatorer, der har givet navn til 2000 TC (Twin Carburettors).
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Alle nævnte hastigheder korrigeret for 
speedometerfejl.

(fås lamineret). PLUS: Har forank-
ringsbeslag til S-seler foran og bagi, 
eftergivende rat, tilbagetrukket sty-
rehus. energi-absorberende for- og 
bagparti, deformationssikre dørlå-
se, sikkerhedsmæssigt veludformet 
ratnav, tilsyneladende ingen farligt 
fremspringende kontakter, instru-
mentskygger og håndtag, tilsynela-
dende effektiv sikkerhedspolstring 
og benbeskyttelse, indrammet bag-
spejl. MINUS: Har ikke børnesikker-
hedslåse i bagdøre, ikke eftergiven-
de bagspejl. 

Økonomi
Kører 9,8 km pr liter under normal 
rejsekørsel ifølge fabrikken. 7,9 pr 
liter er målt som gennemsnit under 
det engelske blad The Motors prøve-
kørsel. Kørte selv 6,7 km pr liter un-
der 317 kilometers fortrinsvis hård 
kørsel, herunder en del med over 
160 km/t på motorveje. Oktantal-be-
hov 100. 12 måneders eller 20.000 
kilometer garanti. 

Service
Smøring for hver 8.000 km, 1 nip-
pel. Motorolieskift hver 8000 km 

eller 4. måned, 5 liter inklusive olie-
filter. Filter skiftes hver 8000 km. 
Lukket kølesystem med ugennem-
sigtig ekspansionstank. Helårsvæ-
ske ikke påfyldt. 

Mål
Længde 453 cm. Bredde 169 cm. 
Mindste frihøjde (ubelastet) 22,8 
cm. Benzlntankrumfang 55 liter. Ba-
gagerumfang 460 dcm. 

Vægt
Egenvægt, køreklar 1275 kg. Tilladt 
totalvægt1720 kg. Bagage-bæreev-
ne med fire voksne á 70 kg: 165 kg. 

Særligt standardudstyr
Omdrejningstæller. Triptæller. Ur. 
Advarselslys for bremsevæske og 
håndbremse. Advarselslys for cho-
ker. Benzinreservegreb i forpanel. 
Variabelt instrumentlys. 2 venti-
lationsblæser-hastigheder. Varia-
bel viskerhastighed. El-rudevasker. 
Svingbare solskærme. 2 aflåselige 
handskerum. Hylde over kontaktpa-
nel i fuld vognbredde. Lille kortrum 
(eventuelt til indbygning af radio). 
Armlæn på alle døre. Nedfældeligt 

midterarmlæn i bagsæde. Make-up 
spejl i begge solskærme. El-tænder. 
Lys i bagagerum. 2 baklygter. Aflåse-
ligt benzindæksel. Mangler: Tyveri-
sikring. Dansk Instruktionsbog. 

Konstruktion
4 cylindre i række. Overliggende 
knastaksel. 5 hovedlejer. 1978 ccm. 
Kompressionsforhold 10,0:1. To 1¾ 
tomme SU karburatorer. 114 net-
to-hk, 124 brutto-hk ved 5000 o/m. 
Største drejningsmoment 15,7 DIN-
kgm ved 2750 o/m. 12V el-system. 
4-trins gearkasse med synchronise-
ring af alle. Selvbærende karrosse-
ri. Skruefjedre foran. De Dion bag-
hjulsophængning med skruefjedre 
(meget lille uaffjedret vægt). Skive-
bremser for og bag, servo. Snek-
ke-og-rulle styretøj. 5 tommer brede 
fælge. 165×14 radialdæk. Dækfa-
brikat på prøvevogn: Pirelli Cintura-
to (Cinturato eller Dunlop SP41 er 
standard). BemærkeIsesværdige de-
taljer: Oliekøler.
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Rover 2000 er i grundtrækkene tra-
ditionel med motor foran, baghjuls-
træk og fjederelementer af metal, og 
konstruktionen rummer ikke egent-
lig sensationelt nyt. Men den er i af-
gørende vigtige  detaljer usædvan-
lig raffineret og avanceret. Lige som 
mange af sin tids racervogne har 
den de Dion baghjulsophængning, 
der kun yderst sjældent har fore-
kommet i personbiler. Skivebremser-
ne bagi er monteret indenbords ved 
differentialet for at reducere den uaf-
fjedrede vægt og derved medvirke til 
komfortabel affjedring. Den 4-cylin-
drede motor har forbrændingsrum 
i stempeltoppene i stedet for i top-
stykket, fem hovedlejer og overlig-
gende knastaksel.  

Nye karrosseripaneler kunne  
leveres færdigmalede
Rover skrev selv om karrosseriet, at 
det måske var den mest avancerede 
del af Rover 2000. Det blev boltet 
sammen på en for engelsk bilindu-
stri helt ny måde med Citroëns kon-
struktion af DS-karrosseriet som for-
billede. Konstruktionen forenede lav 
vægt med stor vridningsstivhed, og 
brug af aluminium til motorhjelm og 
bagagerumsklap var med til at holde 
egenvægten nede på 1237 kg. 

Samlemåden sikrede, at man i til-
fælde af skader ganske simpelt kan 
bolte nye paneler på, uden behov for 
tilpasning. Nye udvendige karrosse-
ripaneler kunne i øvrigt som noget 
helt enestående leveres færdigma-
lede.

Hver enkelt bil blev prøvekørt i me-
kanisk komplet stand, men uden 
karrosseripaneler (bl. a. døre og 
tag). 

Perfekt styr på baghjulene  
med racerbil-bagaksel
De Dion-ophængningen af baghju-
lene kombinerer den stive bagak-
sels og de almindelige uafhængige 
baghjulsophængningers fortrin – og 
eliminerer deres ulemper – til for-
del for både vejgreb og affjedring. 
Og samtidig bidrager den til affjed-
ringskomfort gennem mindskning af 
den uaffjedrede vægt. Konstruktio-
nen regnes af mange bilteknikere for 

at være ideel til biler med baghjuls-
træk, men har som regel kun fundet 
anvendelse i særlige sports- og ra-
cervogne, dels på grund af den dy-
rere fremstilling, dels fordi konstruk-
tionen er ret pladskrævende og kan 
indskrænke bagagepladsen.

Rover udviklede i øvrigt sin egen 
teknisk raffinerede udgave af de Di-
on-ophængningen. Sædvanligvis 
gør glidesplines i drivakslerne mel-
lem baghjulene og differentialet, at 
de kan give sig i længden for at til-
passe sig fjederkompressioner fra 
ujævnheder. I Rover består selve 
de Dion-røret i stedet for af to dele, 
som kan forskubbe sig teleskopisk 
i forhold til hinanden, så påvirknin-
gerne af affjedringen fra ujævnheder 
omsættes i små sporvidde-ændrin-
ger.

Direkte konstrueret til radialdæk
Rover 2000 er fra skitsestadiet di-
rekte konstrueret til radialdæk, i 
nært samarbejde med Pirellis tek-
nikere, og vognen monteredes fra 
fabrikken udelukkende med Pirelli 
Cinturato eller Dunlop SP (hvis kar-
kasse blev fremstillet på Pirelli-li-
cens). 

Rover 2000 
 – teknisk avantgarde

Illustration fra brochure. DVK.

Af Tage Schmidt
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Rover JET1 1950

Rover T4 1961. Fotos fra wikipedia.

Rover-BRM Le Mans 1965

Innovativt førende  
i britisk bilindustri
Med sine fremragende køreegen-
skaber og mange avancerede tek-
niske detaljer og sit strømliniede 
karrosseri var Rover 2000 en af de 
absolut mest interessante af de 
nye engelske biler, der lanceredes 
i 1960’erne. De eneste andre, der 
kan sidestilles med den i innovation 
efter Anden Verdenskrig, er de for-
hjulstrukne Issigonis-konstruktioner 
med Hydrolastic-affjedring – Austin/
Morris 1100 og 1800 og Austin 
Maxi – baseret på Mini-konceptet fra 
slutningen af 1950’erne

Som luksusbil var den en fuldstæn-
dig nyskabelse. Med sin enkle ind-
vendige stil brød den ikke blot totalt 
med Rovers hidtidige, men med hele 
den engelske bilindustris luksus-
bil-tradition, der var kendetegnet ved 
rig anvendelse af ædle træsorter til 
beklædning af forpanel og indven-
dig dørbeklædning. Der er intet træ i 
Rover 2000. 

Både den og Issigonis-bilerne kom 
for sent til at blive til inspiration for 
engelsk bilindustri, hvis nedtur sam-
tidig var begyndt som følge af dårlig 
ledelse og stridigheder med fagfor-
eningerne. Men det er en anden hi-
storie. 

Oprindelig projekteret til  
gasturbine-motor
Men bilhistorisk er det mest bemær-
kelsesværdige ved Rover 2000 må-
ske, at fabrikken fra starten af dens 

udvikling sigtede mod, at den kun-
ne få gasturbinemotor – og at ideen 
blev forfulgt så langt, at en meget 
speciel forhjulsophængning faktisk 
gav plads til en gasturbinemotor.

Baggrunden for Rovers interesse for 
gasturbinen var, at fabrikken i 1940 
under Anden Verdenskrig blev invol-
veret i udvikling af jetmotorer til luft-
våbnet. Det førte til, at Rover straks 
efter krigens slutning i 1945 indled-
te et projekt til udvikling af gasturbi-
nemotorer til personbiler, og i 1952 
nåede den første Rover prototype 
med gasturbine, JET1, op på 240 
km/t.

I 1963 byggede Rover en eksperi-
mental gasturbinebil til deltagelse 
i 24-timer løbet i Le Mans i samar-
bejde med British Racing Motors, 
BRM, der udviklede formel 1-race-

re. I 1965 blev den på trods af mo-
torproblemer nummer syv i proto-
type-klassen, nummer 10 totalt og 
den første engelske bil i mål, kørt af 
F1-legenderne Graham Hill og Jackie 
Stewart. Men derefter blev projektet 
opgivet, fordi  udviklingsproblemerne 
klart havde vist sig at være uover-
kommelige. 

Men forinden var Rover 2000 blevet 
produktionsklar med større plads i 
motorrummet, end den 4-cylindrede 
2-liter benzinmotor krævede. Denne 
ekstra plads blev nogle år senere 
udnyttet til at lægge en V8-motor i 
en Rover 3500-udgave.

Den første prototype til en Rover ga-
sturbinebil kan ses på Science Mu-
seum i London, og Le Mans-raceren 
er udstillet i Heritage Motor Centre 
ved Gaydon i Warwickshire.
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For et par måneder siden blev redak-
tionen kontaktet af DVK-medlem Jan 
Kock Andersen. Han havde læst ar-
tiklen om bilmanden Albert Ander-
sen i januar-nummeret af VeteranTi-
dende (nr. 513), hvor vi foruden den 
historie, også viste et dansk fører-
bevis fra 1906. Jan fortalte, at han 
sad med et kørekort fra 1908 – ud-
stedt til hans morfar – og at det så 
helt anderledes ud. Hvor førerbevi-
set fra 1906 var et stort ark, et rig-
tigt dokument, med segl og stemp-
ler, så var dét fra 1908 mere i form 
af et “kørekort”; nogenlunde i sam-

Af Erich Karsholt og Jens Møller Nicolaisen
Billedmateriale fra Jan Kock Andersen.

100 år  
med biler

me lille størrelse som vi kender det 
– med foto og diverse i en fin lille 
rød indbinding. 

Jan fortalte også, at han havde fle-
re gamle familiefotos fra morfarens 
autoværksted i Holbæk, og at hans 
far i sit arbejdsliv bl.a. havde væ-
ret driftsleder på Bohnstedt-Peter-
sens samlefabrik i Hillerød (se VT 
nr. 474), hvor både Jan og hans bror 
også selv blev udlært som mekani-
kere i 1972, og siden arbejdede i 
mange år.

Det er ikke så usædvanligt at støde 

på en familie, der i tre generationer 
har været beskæftiget i motorbran-
chen. Men vi var ikke i tvivl om at 
det her var ualmindeligt spænden-
de. Så vi fik aftalt et møde med Jan 
– og det var ikke kun et par enkel-
te familiebilleder og et kørekort han 
havde med!

Vi kan ikke tegne fuldstændige por-
trætter, hverken af Jans morfar el-
ler far, men det skal ikke afholde os 
fra at vise de mange brudstykker af 
dansk motorhistorie, som så fint er 
dokumenteret med Jans materiale!

Kørekort 1908
Her kan vi vise Alfreds førerbevis i faktisk størrelse. 
I forhold til førerbeviset fra 1906, som kan ses i 
VT513, er det jo blevet til et rigtigt “kørekort”, ikke 
ulig dem vi havde indtil det hele blev plastic.
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Alfred Olsen
Alfred Emanuel Rosenkrantz Olsen 
kom fra Holbæk-egnen og blev født 
i 1886, som nummer 4 i en større 
søskendeflok. Som meget ung kom 
han i lære som smed, og blev for-
mentlig også udlært. Men familien 
mente at han skulle noget “finere”, 
så han blev sendt til Helsingør, hvor 
han blev uddannet bankassistent. I 
perioder boede han også i Hornbæk. 

Det med bankverdenen havde nok 
ikke hans store interesse, for i lig-
hed med sine søskende havde han 
på et tidligt tidspunkt hang til det 
maskinelle – alt med en motor på.

Vi har bl.a. hans medlemskort til 
Industriforeningen for Helsingør og 
Omegn fra 1905, hvor han stadig 
ikke var fyldt 20 år. Og kørekortet til 
såvel Automobilvogn som Motorcyck-
le fik han som 21-årig. Vi har også 
fundet et postkort med en Wright 
flyvemaskine på besøg i Danmark 

i 1911. Og det er jo typisk for den 
tids motorfolk, at interessen var 
bred: Om det var på to eller fire hjul, 
til lands eller i luften, var ikke det 
vigtigste.

Det vides også, at Alfred Olsen i 
1911 stadig boede i Helsingør – 
hvor han mødte Else Grage, som 
han senere blev gift med (1916). 
Men i 1913 var han flyttet tilbage til 
Holbæk – og blevet medlem af FDM! 
Blandt Jans arkivalier findes et me-
get formelt (og langt) brev til “Frk. 
Else”, som tituleres “Des” og som 
bl.a. fortæller om en længere cykel-
tur til Korsør, hvor Alfred besøgte sin 
mor. Brevet er fra 1914.

Der er også et andet brev til Else, 
dateret marts 1913, og i en noget 
mere personlig og hengiven tone. 
Men brevet fortæller også noget 
vigtigere, nemlig om etableringen 
af “værkstedet”: Mureren var i fuld 

gang – det skulle blive til “Bilcen-
tret”. Desuden beretter Alfred om 
købet af en Benz-vogn med åbent 
torpedokarrosseri til 6 personer. Det 
kan nemt være den, der ses på bille-
det næste side...

Hvem der er hvem på dette foto af Bilcen-
tret ved vi ikke, men det er i hvert fald 
ikke Alfred, der står ved den fine Excelsior 
motorcykel. Det er tydeligvis et opstillet 
billede, men fotografen har haft sit hyr med 
at få ungerne til venstre til at stå stille nok. 
Begge bygningerne på billedet står endnu 
dog i noget ombygget tilstand.

Nedenfor Hr. Bankassistent A.E.R. Olsens 
medlemskort til den lokale industriforening.
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Et herligt foto, som på trods af at være lidt rystet blev brugt på visitkortet fra det fine etablissement. Det er sikkert taget i 1913 (og under 
ingen omstændigheder før). De to biler man kan se, er en Hupmobile Model 32 (den må have været ganske ny) og en Benz, sikkert den der 
er refereret til i brevet fra 1913. Den præcise model kan vi nok ikke afgøre. Yderst til venstre bag de to ses en tredie bil. Det er sikkert 
bilen med nummer C17, som også ses på næste side. Og så er der en rigtig væltepeter og nogle motorcykler, C107 er en Wanderer, C103 
har vi ikke kunnet identificere, men det er i hvert fald en Elleham til højre, med siden til. Læg også mærke til reklameskiltene for dæk og 
slanger (Michelin øverst) og stakken med “autogummi”.

Alfred Olsen (med bowler, selvfølgelig) med en kammerat på hvad der ser ud til at være en hjemmelavet isbåd med motorcykelmotor. På 
trods af Alfreds alvorlige ansigtsudtryk må vi nok henregne fenomænet som en ren fritidskreation! Sikkert både farlig, hurtig, støjende og 
sjov! At Alfred var en rigtig motormand er der ingen tvivl om – her ses også medlemskortene til hhv. FDM og Roskilde & Omegns Motorklub.
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Bilcentret
Alfred drev Bilcentret sammen med 
to af sine brødre, Sofus og Hans. 
Det har været en stor virksomhed 
i 1913, med alle slags aktiviteter, 
herunder salg af nye og brugte biler, 
motorcykler, cykler, benzin og olie 
og autogummi. Blandt bilmærkerne, 
der forhandledes var Hudson, Dod-
ge og Saxon – og motorcykler som 
Norton, Indian, Excelsior med flere. 
Der blev også tilbudt biludlejning og 
kørsel med chauffør, samt “Autorise-
ret Køreskole” – kort sagt alt hvad 
der havde med branchen at gøre. 
Det var et sandt familieforetagende 
og da Alfred i 1914 blev indkaldt og 
måtte tilbringe et par år som skri-
verkarl på Trekroner, holdt brødre-
ne butikken i gang. Den yngste bror, 
Sofus, drev bilcentret helt frem til 
1966 – så måske findes der billeder 
og andet sjovt?

Vi har haft mange eksperter i gang med at identificere bilerne, men ingen har givet et sik-
kert bud på denne her. Med nummeret C17 har det ganske sikkert været Alfreds bil, og det 
er i hvert fald Else i den hvide kjole. Vi kender ikke de øvrige personer, men der er en lille 
junior, der har lånt en stok og sidder på motorhjælmen. Også Else og Alfreds datter Kirsten 
(Jans mor) kunne huske registreringsnummeret C17, til sin død i 2009.

Flere gamle dokumenter foræller historier om bilhandler og reparationer. Her er et par meget sjove eksempler. Øverst har en vognmand 
fået nogle nye dæk og slanger – og selvom han fik 10% rabat, så er det ikke småpenge, sammenlignet med en helt ny Saxon (til højre). Til 
gængæld blev gearkassen repareret for 18 kr. På slutsedlen hvor brødrene Olsen har købt den nye Saxon er der givet en brugt Darracq-vogn 
i bytte, værdisat til 1.900,- kr.
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Anna Petrea Magdalene Olsen, Alfreds 
storersøster, skulle ifølge ubekræftede 
oplysninger være Danmarks første kvindlige 
motorcyklist. På billedet herover, der i en 
lettere bearbejdet udgave også pryder dette 
VT’s forside, er hun overskrævs på en Indian 
Model O, en meget sjælden model med 2-cy-
lindret boksermotor, fra 1916 eller tidligt i 
1917. Indian Model O tager i dag gigantiske 
priser på de internationale auktioner.

Her til venstre sidder Anna på en “Elleham”, 
navnet på Ellehammers motorcykel, der kom 
i produktion i 1908 og fremstilledes i over 
1000 eksemplarer. Billedet kan ovenikøbet 
dateres, for det er sendt som postkort til 
Alfred i Helsingør, den 4. september 1911!

Alfred ser ikke ud til at være med på dette desværre ret medtagne foto af typerne på tur. Men måske er det én af brødrene på Elleham, 
motorcyklen nr. 3 fra venstre, der er den samme som Anna er fotograferet på - C139. Yderst til venstre en Brennabor og yderst til højre en 
Wanderer. De fleste med B-plader, så måske er det nogle af Alfreds venner fra Helsingør. Der er også en hund! Omkring 1911.
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Her er det Alfred ved rattet. Den store vogn er en fornem belgisk “Pipe”, formentlig af årgang 
et sted mellem 1906 og 1910. Pipe var på et tidspunkt Belgiens største bilfabrikant, med 
meget velbyggede og eksklusive biler. Bl.a. var de meget tidligt med topventiler.

Herunder er vi på udflugt – eller rejse, skulle man måske snarere sige! Billedet er taget foran 
“Bagenkop Gæstgivergaard” på Langeland, hvor man nok ikke så automobiler hver dag. Men 
der holder også en Stoewer, sikkert lokalt registreret, med nummeret O679.
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Virksomhed i Hillerød
I 1916 blev Alfred som nævnt gift 
med Else, og i 1920 flyttede de til 
Hillerød. I august 1921 grundlagdes 
“Hillerød Vulkaniseringsanstalt” på 
Torvet nr. 9. Alfred havde uddannet 
sig og fået diplom som vulkanisør 
hos Good Year i København. Histo-
rien om autogummi og vulkanisørfa-
get venter vi lige med til en anden 
gang, men allerede i tyverne var det 
at starte som vulkanisør noget, der 
krævede store investeringer i værk-
tøj og maskineri. I hele motorver-
denen var udviklingen og forbruget 
af dæk og slanger af enorm betyd-
ning – og muligheden for at reparere 
absolut nødvendig. Autogummi var 
yderst kostbart og kvaliteten langt 
fra hvad vi kender i dag. I 1924 stif-
tedes Dansk Vulkanisørmesterfor-
ening, D.V.M.F., som Alfred natur-
ligvis blev aktiv i, desuden var han 

også medlem af Autogummiforhand-
lerforeningen. Autogummibanchen 
var meget stor og beskæftigede 
mange mennesker. Hillerød Vulkani-
seringsanstalt har utvivlsomt været 
en blomstrende virksomhed, ikke 
mindst i årene efter krigen, hvor alt 
hvad der overhovedet kunne repare-
res også blev det.

Ellers ved vi ikke så meget om Al-
freds virksomhed, bortset fra at han 
havde flere aktiviteter som biludlej-
ning og benzinsalg – blandt andet 
har vi billeder af “Gribskovtanken”, 
som han drev i en årrække. Alfred 
var aktiv i branchen næsten til det 
sidste, og døde i en alder af 85 år.

Vi kan her vise billeder af et par af 
Alfreds privatbiler – og så ved vi jo, 
at han og Else fik børnene Poul og 
Kirsten. Og dermed glider vi over i 
anden del af historien...

Det er ikke så meget vi kan vise fra Alfreds tid i Hillerød. Udover vulkaniseringsan-
stalten drev Alfred “Gribskovtanken”, med græs på taget og salg af Veritas Benzin. 
Det er Kirsten i den lyse bluse.

Nedenfor til venstre ses et par af Alfreds privatbiler. Den store Citroën “11 Sedan” 
var en yderst sjælden model i Danmark - der blev kun solgt nogle få stykker i 1935. 
Billederne er fra Tisvilde i 1946. På det øverste ses Jan mor Kirsten i midten, til høj-
re er det Jans søster Birgit. Alfred er selv med på billedet af frokosten i det grønne, 
hvor de store plyssæder er taget ud af bilen.

Mercedes 170 i 2-dørsudgave blev kun lavet 
før krigen og er ikke så almindelig. Alfred 
havde den i mange år. 2CV’en er fra 50’erne 
og tilhørte Kirstens bror Poul.
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Opvækst på en samlefabrik
Også Jans far, Gunnar Kock Ander-
sen (1922-1987), havde biler tæt 
inde på livet, mens Jan som barn 
faktisk boede på Bohnstedt-Peter-
sens samlefabrik i Hillerød.

Gunnar var født på Djursland, hvor 
han som ung blev uddannet på et 
værksted i Rønde. Senere kom han 
til København, hvor han blev ansat 
på Bohnstedt-Petersens Samlefa-
brik i Sundkrogsgade, København 
Ø. Gunnars evner og organisations-
talent gjorde, at han blev udnævnt 
til driftschef, da Christian Bohn-
stedt-Petersen (1894-1956) i begyn-
delsen af 1950’erne købte et tidli-
gere savværk og etablerede en ny 
samlefabrik i Hillerød.

Det var nok da Gunnar kom til Hil-
lerød, at han mødte Kirsten Olsen 
(1927-2009), datteren af Alfred Ol-
sen, der jo drev et værksted i Hille-
rød. Kirstens bror, Poul Olsen (1920-
2001) kunne tysk og havde opgaver 
med at oversætte fra tysk til de an-
satte på den nye samlefabrik. Jan 
er ikke helt sikker, men regner med, 
at det var herigennem, at relatio-
nen mellem Gunnar og Kirsten blev 
skabt.

Med jobbet som driftschef på sam-
lefabrikken fulgte en lejlighed i den 
store villa, der hørte til, da Bohn-
stedt-Petersen købte grunden i Hille-
rød. Her var lejligheder til selskabets 
økonomichef Joe Wallbridge samt 

familien Kock Andersen, der boede 
på første sal i ejendommen. Byg-
ningen havde navnet ”Villa Ultima”, 
og fungerede også som kontor frem 
til bygningen af en ny stor admini-
strationsbygning på den anden side 
af Københavnsvej i 1964.

Jan Kock Andersen, hans tvillinge-
bror Ole (1956-2013) og storebro-
ren Jørgen (1949-1999) boede der-
for med udsigt til samlefabrikken og 
de lejede gerne på pladsen, hvor de 
mange biler blev opstillet, når de var 
klar til levering. Vognudleveringen 
havde kontor i stueetagen af villaen.

Storebror Jørgen, kammaraten Michael (søn af en af de ansatte) og moderen Kirsten Kock 
Andersen, foran Villa Ultima.

Villa Ultima. Jan og broderen Ole leger i 
gården, mens moderen Kirsten kigger ud 
fra lejligheden. Bilen er familiens Mercedes 
180, som moderen kørte en tur med tvillin-
gerne i, når de ikke kunne sove…

Bilinteressen kom tidligt! Tvillingerne Jan og 
Ole Kock Andersen. Hvem er hvem? Jan kan 
ikke se forskel.

En ”Mercedes” legebil – sikkert fremstillet på Bohnstedt-Petersen samlebrikken til tvillin-
gerne Jan og Ole.

Biler til tre generationer: Bedstefaderen, 
Alfred Olsens Mercedes 170, forældrenes 
Mercedes 180 og tvillingerne i den hjemme-
byggede legebil. Storebror Jørgen ses bag 
legebilen.
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Mercedes-Benz Lastbiler
Samlefabrikken blev etableret i en 
af de eksisterende bygninger og der 
blev indrettet smedje i en af de an-
dre. I de første år blev der samlet 
Mercedes lastbiler. Erhvervskøre-
tøjer var dengang det primære, der 
kunne sælges herhjemme, hvor bil-
køb krævede købstilladelse – og det 
var meget svært at få lov til at købe 
en privatbil hvis man ikke havde 
særlige behov. I de første år måtte 
førerhusene fragtes til Sundkrogs-
gade for at blive malet, men det var 
alligevel en stor afhjælpning af de 

Den første Mercedes lastbil, en L4500, 
samlet i Hillerød, 3. juli 1954. På billedet 
ses (fra venstre) værkfører Gunnar Kock 
Andersen, driftsleder Freeman Steensen og 
den tyske servicechef Willi Slomski, Daim-
ler-Benz AG. 

Nedenunder ses medarbejderstaben på sam-
lefabrikken foran den samme lastbil.  
Det er Gunnar med kittel på.

Et par Mercedes-Benz lastbilchassiser på 
pladsen foran samlefabrikken i Hillerød. 
Gunner tjekker dæktryk, mens kollegaen 
Willy Petersen, der arbejdede med bl.a. 
dækmontering, ses bagerst. Jans storebror 
Jørgen sidder bag rattet og drømmer han er 
ude at køre lastbil.

Kirsten Kock Andersen foran familiens 
Mercedes 180.

trange forhold på den gamle samle-
fabrik på Østerbro. 

For at hjælpe med uddannelse og 
antagelig også for at sikre, at kvali-
teten var i orden, var der fra Daim-
ler-Benz AG udstationeret en tysk 
servicechef, Willi Slomski, der på et 
af billederne ønsker tillykke med det 
første dansksamlede lastbilchassis, 
der rullede ud fra fabrikken den 3. 
juli 1954. 

Mange af dem, der blev ansat på 
den ny samlefabrik, kom fra landsby-
er i Hillerøds omegn og fik på sam-

lefabrikken en grundig uddannelse. 
En stor del af de ansatte arbejdede 
hos Bohnstedt-Petersen i hele deres 
arbejdsliv. 

Jan fortæller, at der var en høj grad 
af faglig stolthed. Tingene blev gjort 
ordentligt. Et eksempel er den første 
lastbil. Entreprenør Riis-Hansen, der 
købte lastbilen, kørte i de efterføl-
gende 23 år over en mio. km i last-
bilen, der i øvrigt skulle eksistere 
endnu.
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Mercedes-Benz Unimog blev også en del af Bohnstedt-Petersens import-program. Her ses 
den første, der kom til landet og som blev brugt på en demonstrationstur landet rundt med 
bl.a. besøg på Zonens redningsstationer. Gunnar ses bag rattet, Alfred og Jørgen på ladet.

Blandt Jans mange fotos er også en lang 
række billeder af de arbejdere, der samlede 
lastbilerne. Billederne viser en række dybt 
engagerede håndværkere, der kunne deres 
kram. Billederne er fra den daværende smed-
je, hvor motorer m.v. blev samlet. Bemærk 
skiltet med Tobaksrygning forbudt - og de 
mange piber…
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Billeder som viser, at der blev samlet personbiler i samme hal hvor lastbilerne også blev 
samlet. L319-Varebilen bagest på det øverste foto viser, at det må være fra ca. 1956.

Den nye samlefabrik under opførelse – 1957-
58.

Mercedes-Benz stjernen sættes på toppen 
af den nye samlefabrik. Jan har hørt, at en af 
arbejderne ulykkeligvis faldt ned og døde, da 
stjernen skulle monteres.
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Mercedes-Benz personbiler 
Senere blev der også samlet person-
biler i ejendommen, hvor der var ind-
rettet samlefabrik. I efteråret 1956 
brændte samlefabrikkens lagerhal 
og sadelmagerværksted, mens mon-
teringshallen blev reddet. Jans far 
var med til at redde færdige biler ud 
af den brændende hal, men op mod 
20 person- og lastbiler udbrændte. 

Da samlefabrikken også var for lille, 
i betragtning af den voksende efter-

Fra indvielsen. Forrest med solbriller daværende adm. direktør, Henry 
Bohnstedt-Petersen (1916-1982). Til højre forhandler Axel Frederik-
sen, Aalborg. I midten mellem dem ses Gunnar Kock Andersen.

Den ny samlefabrik er ved at være færdigopført, bilen ser ud til at 
være en IFA, sikkert med dansk karrosseri.

Den 16. juni 1958 kunne Bohnstedt-Petersen A/S indvie den nye samlefabrik med 150 gæster fra ind- og udland. De mange forskellige bil- 
modeller virksomheden solgte var opstillet udenfor. Fra venstre DKW, i midten topmodellen Mercedes 300 SL og erhvervskøretøjerne til højre.

spørgsel på både Mercedes-Benz 
erhvervskøretøjer og personbiler 
(herunder hyrevogne), og der derfor 
var brug for mere plads, blev der i 
Lübeck købt nogle fabrikshaller, som 
blev nedtaget og fragtet til Hillerød, 
hvor de blev genopført og ombygget 
for at give plads til en ny og stør-
re samlefabrik. Jernbanen lå uden-
for fabrikken, så delene fra Stuttgart 
kunne nærmest rulles direkte ind på 
samlefabrikken. 

På den nye samlefabrik var kapaci-
teten efter et års tid på 20 biler dag-
ligt - fordelt på ti personbiler, seks 
lastbiler og fire varevogne. De mo-
deller, der i 1958 blev samlet, var 
personbiler af pontonmodellerne 
180, 190 og 220, lastbilmodeller-
ne L312, L329 og LP 321, busserne 
OP312 og O321H samt varevognen 
L319. Kun de mere specielle per-
sonbiler, som SL-sportsbilerne kom 
færdigsamlede til Danmark.
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DKW og IFA
Det var ikke kun Mercedes-Benz, 
der var på programmet. De person-
biler Bohnstedt-Petersen solgte i 
1950’erne var primært DKW og den 
østtyske pendant IFA (således som 
det fremgik af artiklen i Veteran Ti-
dende nr. 474).

Jan har også billeder, der viser 
DKW’erne, der kom til landet uden 
dæk og fælge, som så blev monte-
ret i Danmark. Billeder viser også at 
der skete en del klargøring og mon-
tering på bilerne. Et par af dem kan 
give indtryk af, at der skete egentlig 
samling, det var i så fald antageligt i 
en meget lille skala. 

Et par måneder inden åbningen af 
den ny samlefabrik i 1958 fortal-
te Henry Bohnstedt-Petersen godt 
nok, at det også var planen at samle 
DKW-biler og Heinkel-kabinescootere 
i Hillerød, og ved indvielsen fortalte 
direktøren, at det var planen at op-
føre en særskilt samlefabrik for om-
nibusser. Ingen af disse planer blev 
dog realiseret.

DKW’erne på Jans fotos står opma-
gasineret i den gamle smedje, hvor 
der også havde været arbejdet med 
samling af lastbilmotorer. Det var 
ikke altid, der var plads til de mange 
DKW’ere, der kom til Danmark, hvor-
for Bohnstedt-Petersen A/S lejede 
sig ind i lader hos landmænd i Hille-
røds omegn til opbevaring af biler. 

Når bilerne skulle ud til forhandlerne 
kom forhandlerne til vognudleverin-
gen, der lå i Villa Ultima. Jan husker 
også, at hans mor, der arbejdede på 
Rigstelefonen i København, kørte 
en personbil ind til København hver 
dag, når hun skulle på arbejde. Når 
hun skulle hjem, havde hun en afta-
le med Nordisk Fiat i København, om 
at køre en bil den anden vej, hvor en 
af de nordsjællandske Fiat-forhand-
lere så kunne afhente bilen…

Jans egen karriere
Gunnar Kock Andersen stoppe-
de hos Bohnstedt-Petersen i 1959 
med ønske om at få foden under 
eget bord og åbne eget værksted. 
Bilvirksomheden spurgte ved flere 
lejligheder om ikke Gunner ville til-

Her ses en række DKW, mange af dem uden hjul, hvilket bilerne først fik monteret her i 
Danmark. Jan husker at der også var lastbiler, der kom med træ-dæk, der efterfølgende blev 
brugt som brænde til opvarmning.

bage, men han takkede nej. Deri-
mod fik de to tvillinger Ole og Jan, 
der begge havde fået bilinteressen 
ind nærmest med modermælken, i 
1972 begge læreplads som meka-
nikere hos Bohnstedt-Petersen. Ole 
på fabrikken i Hillerød og Jan på 
værkstedet i forbindelse med de-
tailforretningen i Hørsholm (i dag 
Mercedes-Benz CPH). Begge brødre 
stoppede hos Bohnstedt-Petersen i 
1992. Bilinteressen er fortsat frem 
til i dag, så Jan skruer stadig på bi-
ler – samtidig med, at han gerne for-
tæller om familiens spændende hi-
storie med motorkøretøjer tilbage fra 
bilernes barndom og frem til i dag.

Først og fremmest en stor tak til Jan 
Kock Andersen, som udover at stille 
både fotos og dokumenter til rådighed, 
også gav sig tid til at fortælle os de 
gode historier.

Også stor tak for hjælp til at identifice-
re de gamle køretøjer til: Anders Ditlev 
Clausager, Erik Nielsen, Jørgen Lind, Leif 
Gr. Thomsen, Peter Bering og Uffe Lom-
holt Madsen.

Vi behøver sikkert ikke at sige det:

Skulle du ligge ind med billeder og 
historier om din families liv med gamle 
biler og andet motorsjov, så hører vi i 
redaktionen meget gerne fra dig!
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Som opfølgning på Bjørn Steggers 
meget fine portræt af Stirling Moss 
i sidste nummer af Veteran Tidende 
vises her billeder fra racerkørerens 
besøg i København, før og efter at 
han, sammen med det øvrige Mer-
cedes-team, kørte racerløb i Kri-
stianstad i august 1955. Efter lø-
bet blev sejren fejret i Danmark! 
 

Som det fremgik i omtalen i sidste 
Veteran Tidende var 1955 året, hvor 
Mercedes-Benz både kunne trium-
fere stærkt og samtidig var direkte 

involveret i den katastrofe, der skete 
under 24-timers løbet Le Mans, hvor 
en 300 SL ramte tilskuerrækkerne 
med død og ulykke til følge. Daim-
ler-Benz AG valgte på den baggrund 
at trække sig ud af motorsport efter 
1955-sæsonen. Afbud til det sven-
ske løb blev overvejet, men bilkon-
cernen valgte at stille op. Her spil-
lede det ind, at Sverige var et af de 
største eksportmarkeder for Daim-
ler-Benz i 1950’erne.

De to Mercedes 300 SLR, der blev 
brugt under løbet, blev kørt i ra-
cer-transportere fra Stuttgart over 

grænsen og via færge i Grenå til 
Hundested. Racerkørerne var med 
og kørte i karavanen i de 300 
SL’ere, der også skulle deltage i lø-
bet. En Porsche havde også sneget 
sig ind. Bag rattet sad den 27-åri-
ge racerkører, Wolfgang Graf Berghe 
von Trips, der kort forinden var en-
gageret af Mercedes-Benz - og altså 
endnu ikke havde fået ny ”firmabil”! 
Moss fløj dog fra England til Køben-
havn, og kørte med herfra.

Datidens stjernekørere var også om-
bejlede, men det foregik på et andet 
niveau end i dag. Under opholdet i 

Stirling Moss  
        på Mercedes-besøg i Danmark 1955

Af Erich Karsholt

Karavanen gør stop på Grenåvej i Skødstrup 
med den seksvingede Segalt Mølle i bag-
grunden. (© Daimler AG Archive).

Karavanen med Mercedes-racerbiler kører 
om bord på Grenå-Hundested færgen. I 
dag ville racerbilerne være mere værd end 
færgen…  (© Daimler AG Archive).

I Helsingør blev racerbilerne kørt ombord på 
LB-Færgen til Helsingborg på vej til racerlø-
bet i Kristianstad. Ombordkørsel skete fra 
siden. (© Daimler AG Archive).
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København, før turen gik til Kristian-
stad, boede kørerne på det nye Eg-
mont Kollegium, der om sommeren 
- når de studerende havde fri - funge-
rede som hotel. At blive indlogeret 
på et kollegie var nok ikke gået hos 
dagens Formel 1 kørere. 

Løbet i Sverige blev lidt dramatisk 
for Stirling Moss, da en sten fra ve-
jen ramte og smadrede hans motor-
briller. Han kørte videre, og kom på 
i mål på andenpladsen efter Juan 
Fangio. Efter løbet tog englænderen 
på hospitalet og fik fjernet splinter 
fra det venstre øje.

For Fangio, Moss og Kling gik tu-
ren tilbage fra Kristianstad også via 
Danmark. Her boede de i Hillerød, 
hvor Mercedes-Benz importøren, 
Christian Bohnstedt-Petersen, var 
vært ved en middag for racerkørerne 
i boligen Hegnsholt i Grønholt. 

Dagen efter kom sønnen, Peter 
Bohnstedt-Petersen, i skole, og for-
talte, at han havde talt med Stirling 
Moss og bl.a. spurgt racerkøreren 
hvor hurtigt han mente, man kun-
ne køre rundt i svingene på vejen til 
Grønholt. “Maksimalt 50 km/t” hav-
de Stirling Moss klogt nok svaret.

Den 9. august 1955 var der pres-
semøde i Tivoli. Her fortsatte den 
25-årige Stirling Moss med at give 
gode råd, da han fik spørgsmålet om 
han også kørte hurtigt privat: ”Aldrig 
over 120-130 km i timen, selv om 
jeg kører paa en motorvej. Det gæl-
der i øvrigt om at koncentrere sig, 
hvad enten man kører paa en mo-
torbane eller i normal trafik. Alt for 
mange er for travlt optaget af andre 
ting, derfor sker ulykkerne.” 

Ak ja, generelt er bilisterne ikke ble-
vet klogere, her over et halvt århund-
rede senere.

Racerkørerne Wolfgang Graf Berghe von Trips og Juan Manuel Fangio (siddende) foran Egmont Kollegiet, der stadig var under opførelse, 
mens den færdige del fungerede som hotel inden studiestarten. (© Daimler AG Archive).
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I København viste man i dagene efter løbet 
film i Apollo Teatret på Axelborg.

Fra besøget på Hegnsholt efter løbet. Chri-
stian Bohnstedt (tv) og Daimler-Benz AG’ 
eksportchef for Skandinavien, Rudolf Oeser 
(th), fejrede sejren i Kristianstad ved at 
lægge en ”pølseorden” rundt om Merce-
des-Benz’ motorsportschef, Alfred Neubauer.

Et par drenge beundrer en af 300 SL-racerbilerne på torvet i Hillerød. Fotoet er taget af den 
dengang 12-årige Bjarne Sveegaard.

Stirling Moss viste dog også hans 
humoristiske side, da han fik spørgs-
målet, om man kan se noget som 
helst under et racerløb, når hastig-
heden når op omkring de 300 km/t: 
”Well, en smuk pige kan man altid 
faa øje paa blandt tilskuerne.” Stir-
lings Moss fader, Alfred Moss, var 
med i København og kunne til Poli-
tikens journalist supplere: ”Ja, min 
søn er hverken gift eller forlovet. 
Han holder for meget af dem alle.” 
Det var tydeligt at den unge Stirling 
nød livet som ungkarl.

Efter Stirling Moss’ på besøg i Kø-
benhavn i 2008, sendte jeg ham et 
fotoalbum med billeder fra besø-
get. Han skrev tilbage og takkede på 
både egne og hustruen Lady Susi-
es vegne: ”We both loved our brief 
time in Copenhagen. It is such a pity 
that the rain stopped me from being 
able to take the SLR out again, but 
our disappointment was only for the 
guests of Mercedes-Benz. As far as 
we were concerned, no amounts of 
rain could dampen our enthusiasm. 
We were having the most marvellous 
time.” 

Bjørn Stegger skrev, at Stirling Moss 
var motorsportens gentleman. Det 
var han ubetinget. Stirling Moss var 
verdensmester i venlighed!

Stirling Moss, der her ses i Kristianstad i Mercedes 300 SLR lagde sig i front, men blev 
senere overhalet af Juan Fangio, der kom først i mål. Moss udtalte senere, at det var eneste 
gang Mercedes gav ham teamordre om at lade Fangio vinde.  (© Daimler AG Archive).
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Invitation til pressemøde i Tivoli 
den 9. august 1955. Daimler-Benz 
legendariske chefingeniør Rudolf 
Uhlenhauth har her givet sin autograf. 
Han kørte i øvrig til og fra Sverige i 
Mercedes 300 SLR Coupé - en bil, der 
således har kørt på de danske veje…

Antagelig 1950-ernes stærkeste motorsportsteam: Den 24. oktober 1955 samledes racerkørere og ledende medarbejdere hos Daimler-Benz 
AG i Untertürkheim til afsked med motorsport. Fra venstre: Alfred Neubauer, Hans Hermann, Rudolf Uhlenhaut, Peter Collins, WJ. J. Tak, 
Werner Engel, Karl Kling, Piero Taruffi, Juan Manuel Fangio, Wolfgang Graf Berghe von Trips, Stirling Moss, Olivier Gendebien, André Simon, 
Frk. Thirion, John Cooper Fitch, Veit og Fritz Nallinger  (© Daimler AG Archive).

En tur med Tivoli-toget. ”For en gang skyld maatte 
børnene vente” skrev Politiken om racerkørernes 
tur i toget! Stirling Moss sidder bag togføreren, 
Neubauer vinker fra den anden vogn. (Det Kongelige 
Bibliotek).

Det var et tilløbsstykke da den vindende Mercedes 
300 SLR rullede af den blå transporter for at blive 
vist i Autoropas biludstilling i Kr. Bernikowsgade i 
København 9-11. august 1955. Sejrskransen lå på 
bilen. 

Dengang verdens bedste racerkørere, Juan Fangio (tv) og Stirling Moss (th), ved 
Frederiksborg Slot i Hillerød, august 1955.  (© Daimler AG Archive).
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Tak for en fremragende nekrolog 
over Moss. Det er den mest omfat-
tende og bedst researchede artikel 
jeg nogensinde har læst på dansk 
om Stirling Moss.

Så et stort til lykke!

Vi ved jo, at beretningen om hans 
90 årige liv kunne fylde 2-3 årgange 
af VeteranTidende.

Når det gælder historiske facts, er 
jeg ligeså pedantisk som Moss var 
med krav til sine racerbiler. Men jeg 
er ikke stødt på nogen fejl, så fort-
sæt endelig!

Jeg kom som 14 årig dreng på Ros-
kilde Ring første gang i 1957, og al-
lerede året efter kom Moss, og det 
var nationalt en meget stor begiven-
hed. Jeg glemmer heller aldrig den 
blå røg fra Maserati- motoren, da 
han kørte ud af TOMS-svinget og op 
over Luxol-bakken.

Da blev vi klar over, at festen var 
slut.

Løbsledelsen reagerede fantastisk 
hurtigt og lejede Brian Naylors selv-

byggede vogn med 2 liter Maserati- 
motor til Moss, og han vandt straks 
lørdagens 2 sidste heats.

Men han var jo ude af løbet, da han 
ikke kom i mål i første heat. Da 
Moss havde kostet en formue, var 
det et must, at han skulle deltage 
om søndagen. Men så opfandt man 
noget, som man kaldte en ”kalku-
leret tid”, og på den baggrund blev 
Moss indplaceret på en 10. plads 
med et tidstillæg på 10%.

Dette vanvittige fif gjorde, at Moss 
efter lørdagens løb lå på 5. pladsen 
generelt. Det var naturligvis i strid 
med alle regler, og Carlsson og de 
andre kørere kunne blot have ned-
lagt protest, men jeg føler mig over-
bevist om, at der blev indgået en 
aftale med den vindende kører, Gun-
nar Carlsson i Ferrari Monza om at 

I kølvandet på Bjørn Steggers arti-
kel om Stirling Moss i sidste num-
mer af VeteranTidende har vi mod-
taget det følgende indlæg. Ikke nok 
med at der er solid ros, der både 
giver røde kinder, luner og giver et 
varmt spark til ambitionerne med 
bladet. 1000 tak! Der er også en 
både sjov og interessant historie, 
som dels illustrerer hvor stor en 
stjerne Stirling Moss var, og dels 
fortæller noget om, at tiderne og 
vilkårene i motorsportens ypperste 
elite ikke var helt som i dag...!

Endnu en Moss-historie...

Her tager Moss (mellem nr. 30 og 24) starten i Naylors selvbyggede vogn. Tak for foto til Carsten Frimodt.
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acceptere, at Moss kunne blive nr. 2 
efter ham.

Jeg ved ikke om svenskeren fik pen-
ge for det. Men jeg tror det ikke, for 
Roskilde Ring var jo en af de ene-
ste permanente motorbaner i Skan-
dinavien, og banen var en ”happy 
hunting-ground” for de mange store 
svenske navne, så at få en sejr over 
Moss, var måske nok for Carlson at 
komme hjem med?

Det var i hvert fald en fantastisk 
weekend for dansk bilsport, og 
Moss vendte jo sejrrigt tilbage til 
Ringen.

Moss kom jo, som I skriver, flere 
gange til Danmark, og han deltog 
også i den officielle åbning sammen 
med Prins Joachim af udstillingen 
Racing Cars – The Art Dimension 
på kunstmuseet ARoS i 2006. Her 
blev en række historiske racere fra 
Tom Wheatcrofts Donington muse-
um vist, og det var en kulturhistorisk 
begivenhed, som museets direktør 
Jens Erik Sørensen og kunstneren 
Ingvar Cronhammer med assistance 
fra Thorkild Thyrring fik organiseret.

Carl Christian Hansen

Formand for DASU’s Eliteudvalg                                                                                                      
Forhenværende formand for  
Dansk Automobil Sports Union  
og Automobil Sports Klubben Hedeland.

Annonce i Politiken,  28/8-1961.

Gallamiddagen gav anledning til en 
lille kontrovers med kongehusets re-
præsentant, for de danske kørere, 
der deltog i middagen skulle køre 
løb på Jyllands Ringen dagen efter, 
så de måtte jo bryde op. Men etiket-
ten foreskriver, at ingen går før de 
kongelige er gået. Men Moss, hans 
mangeårige ægtefælle, Lady Susie, 
Prins Joachim og alle vi andre nød 
selskabet til langt ud på natten!  

Hvad jeg har savnet i de mange en-
gelske nekrologer er noget om hans 
familiemæssige forhold. Det er 
kendt, at han var af jødisk afstam-
ning oprindeligt med navnet Moses, 
og at han som dreng var udsat for 
den ret udbredte engelske antisemi-
tisme og mobning.

Han blev gift med Katie Molson, ar-
ving til det canadiske Molson bryg-
geri, men skilt i 1960, og deref-
ter gift med Elaine Barbarino og fik 
barnet Allison og skilt i 1968. Men 
i 1980 blev han gift med Susie, og 
det blev et fantastisk godt forhold, 
da hun forstod Moss’ psyke. De fik 
et barn, Elliot. Der er for mig ingen 

En kommentar...

tvivl om, at motorsporten for Moss 
ikke gav plads til noget parhold, men 
Susie blev hans respekterede livs-
ledsager.

Børn og børnebørn er der ikke skre-
vet noget om, men det kan jo være, 
at den berygtede engelske tabloid-
presse har bragt nogle historier?

I en bog der markerede hans 80 års 
fødselsdag, er der nogle personlige 
hilsner til far, svigerfar, og fra bør-
nebørn og til ”a wonderful father in-
law”, men intet om deres liv m.v.

En af Moss’ største danske fans er 
Kevin Magnussen. Han er en stor 
beundrer af Moss’ overordnede ind-
stilling til sporten: ”If you remove 
the element of danger, I would never 
be a racing driver”. Kevin har sam-
me grundholdning, selv om han na-
turligvis støtter alle de moderne sik-
kerhedsforanstaltninger i Formel 1. 

Fin artikel om Jeean Sunny i VT 528.

Jeg oplevede dette forrygende show 
på Roskilde Ring og har et par tilfø-
jelser, som jeg syntes skulle næv-
nes. På side 43 skriver du: “er helt 
sikker på at manden i den lyse kø-

redragt er Stirling Moss”, hvilket na-
turligvis er korrekt, og han passiarer 
nok med Sunny, da det efterfølgende 
lød over højtaleranlægget: “Stirling 
Moss har spurgt om han må køre 
med Sunny banen rundt, og fik ja”. 
Så Moss hoppede ind på bagsædet, 
og folk var benovede over at Sunny 
kunne udføre sin kørsel, nu med en 
ekstra passagér.

Det hedengangne dækfirma, “Klé-
ber-Colombes”, havde et stort rekla-
menummer i forbindelse med Jean 
Sunnys præstationer. Kléber var 
selvfølgelig dækleverandøren.

På nævnte foto kan jeg ikke undla-
de at bemærke reklamen for Peter 
Skarring, som jo var en af vore store 
motorsportsmænd, om hvem Peter 
Bering skrev en artikel i Bilhistorisk 
Tidsskrift for mange år siden.

mvh – Palle Murmann
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Fra arkivet
Svar til: vt@veteranbilklub.dk
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Svar på billederne  
i VT 528

Det er sjovt, som det skifter med an-
tallet af besvarelser, der kommer til 
redaktionen. En større bunke mails 
sidste måned, men kun to svar den-
ne gang. Det ene i form af en tele-
fonsamtale – Egon Lintner er måske 
vores mest trofaste detektiv – han 
ringer nemlig hver gang!

Vi skrider direkte til bilerne. De tre 
længst til venstre er alle Ford V8. 
Yderst ser vi snuden af billedets 
nok nyeste bil, en Ford V8 Super 

Køge Torv

Chandler og ?

At den danske vognpark var mildt 
sagt broget i perioden fra de tidlige 
efterkrigsår og langt op i 60’erne, 
ses vist ret klart af dette foto. Man 
kan ikke påstå at bilerne udgør en 
homogen masse!

Ud over bilernes alder og anvendel-
se, rummer billedet jo en anden kon-
trast – der er et stykke fra at trans-
portere sig på cykel til at føre sig 
frem i et nyt dollargrin – yderligere 
kommentarer er nok overflødige her.

Men vi vil selvfølgelig gerne have 
bilerne gennemgået, og kan nogen 
sige mere om billedet så giv endelig 
lyd fra jer. 
 
Det andet billede er denne gang et 
lille halvfedtet foto, som også er fun-
det i klubbens arkiv. Vi har umiddel-
bart ingen oplysninger om det, andet 
end at der står 1930 bagpå. Men 
kan det nu også være rigtigt? Ser 
den lille bil ikke lidt for moderne ud?

Vi er nok ikke så heldige, at nogen 
kender noget til tid og sted, men hø-
rer selvfølgelig meget gerne, hvis 
nogen kan afgøre hvad det overhove-
det er for et køretøj!

de Luxe 1947. Den næste er en de 
Luxe 1938, med det karakteristiske 
hjerteformede kølergitter. Derefter 
en 32’er. Modellen havde samme 
karrosseri som Ford B, men det lille 
emblem ses fint på lygtestangen.

Derefter holder to stk. Citroën. Den 
første er af førkrigsmodel, enten en 
7C eller en 11 Sport fra 1939. De to 
modeller har kun motoren til forskel 
og adskiller sig ikke fra hinanden ud-
vendigt. Man kan se motorhjælmens 
klapper og, hvis man kigger grundigt, 
at bilen har de specielle pladeeger-
fælge (Michelin Pilote), som kende-
tegner 38- og 39-modellerne. At det 
ikke er en 38’er ses af listerne på 
kølergitteret. Forlygterne har oprin-
deligt været helt forkromede, men 
er blevet malet – dog ikke lygteran-
dene.

Netop forlygterne er helt malet 
(også randene) på den anden Ci-
troën, hvilket gør at den med sikker-
hed er årgang 1946 – en 11 Sport. 
Den første efterkrigsmodel var me-
get skrabet, for ikke at sige tarvelig; 
som en avis skrev, var den “præ-
get af krigens nødtørftighed”. Først 
fra begyndelsen af 1947 blev der 
ofte krom på lygterandene. Bilerne 
i 1946 kom med en halvmat alumi-
niumsmaling og to sølvgrå nuancer, 
lidt senere kun i sort. Først fra et 
tidspunkt i 1948, formentlig foråret, 
begyndte man at male bilerne hos 
Citroën i Sydhavnen – autolak var 
sikkert en mangelvare i de første ef-
terkrigsår, ligesom så meget andet. 
Bilen på billedet ser i øvrigt ud til 
at have den mørkegrå aluminiums-
farve, hvilket daterer den til mellem 
maj og september 1946. Og ja, I må 
bære over, men lige med de her biler 
er jeres redaktør noget af en nørd.

Hermed kommer vi til den nok mest 
interessante bil på billedet. Her ville 
jeg gerne have været lidt mere kyn-
dig. Begge svarerne er enige om at 
bilen er en Buick, 1934-35. Her går 
jeg med svaret fra Bo Jensen i Hav-
drup, som skriver at der er tale om 
en Series 90 L Limousine. Den er 
særdeles lang, den bageste sider-
ude er længere end på standardmo-
dellerne. Det er et seriøst køretøj 
med 5,6 liter 8-cylindret rækkemotor 

og et meget ekslusivt Fischer-karros-
seri, og den er kun fremstillet i nogle 
få hunderede eksemplarer. Spørgs-
målet er så hvem, der kan have haft 
sådan én – nogen må kende til den. 
Vi lader billedet stå et øjeblik...

Det fine billede med benzinanlæg-
get menes at stamme fra Køben-
havn, og den mørke bil til venstre 
er en Chandler, formentlig Model 
19 Touring, ca. 1920. Det er en for-
holdsvis stor og moderne bil med 
en 6-cylindret motor på 4,7 liter. Der 
har været flere Chandler i Danmark, 
hvor mærket blev repræsenteret af 
Mammen & Drescher – se Veteran-
Tidende nr. 483. Men den lille hvide 
nummerplade ser ikke ud til at være 
dansk. Er den mon svensk?

Den lille bil som får en tår benzin er 
nok umulig at identificere. Den kan 
jo være alt muligt, men til gengæld 
er den på danske plader, tilmed 
med bivejsplade, det hvide X, behø-
rigt anbragt til højre for nummerpla-
den. Den tidlige danske motorlovgiv-
ning tillod kun kørsel med biler på 
de større landeveje, men biler med 
en egenvægt under 450 kg. kunne 
få status som “bivejsvogne”. De be-
synderlige krav blev naturligvis lem-
pet som årene gik – det må vi vende 
tilbage til i en artikel en anden gang.

For lige at gøre Køge Torv færdigt, 
så ser vi bagenderne af en bus og 
af noget, der ligner en hyrevogn. 
Bussen er helt sikkert med et dansk 
karrosseri fra slutningen af 40’erne, 
men derudover lader de sig næppe 
artsbestemme. 
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Det sker ikke sjældent, at vi får re-
spons på tidligere arkivspørgsmål. 
Bilerne på billedet i aprilnumme-
ret blev identificeret, men i svarene 
måneden efter, affejede vi den viste 
motorcykel, som uidentificerbar. Den 
følgende tekst er skrevet af Uffe 
Lomholt Madsen...!

Motorcyklen på Rådhuspladsen i 
VT 526 kan godt identificeres. Det 
er en Adler fra 1954-1956, enten 
model MB 200, 201 eller 250. Ad-
ler’en er let genkendelig på fotogra-
fiet på grund af den karakteristiske 
forgaffelskulder med forkromede 
kanter, der ses mellem forlygte og 
forskærm. I Danmark var MB 250 
mest udbredt. Efter krigen fremstille-
de fabrikken i Frankfurt ikke længere 
biler, men fortsatte med at fremstille 
skrivemaskiner og genoptog fabrika-
tionen af motorcykler.

MB 250 var en raffineret mindre 
motorcykel, med en tocylindret me-
get omdrejningsvillig totakter på en 
kvart liter.

Mogens H. Damkier prøvekørte og 
beskrev den udførligt i Skandinavisk 
Motor Journal (juni 1955). Han var 
begejstret for den at flere grunde. 

Damkier betegnede motorblokken 
som et af de fornemmeste stykker 
støbegods, man kunne tænke sig. 
Og her et citat fra Damkiers prøve-
kørsel: ”Man skal ikke køre mange 
øjeblikke på Adler MB 250, før man 
er klar over, at motoren, der spinder 
som en kat, i virkeligheden er en for-
færdelig krasbørstig tigerunge. Jeg 
mindes i hvert tilfælde ikke at have 
følt accelerationen så kraftig på no-
get køretøj, siden jeg kørte i Merce-
des 300 SL…” Og køreegenskaber-
ne, mente Damkier, var så gode, at 
væsentligt større motorcykler ikke 
kunne hamle op med Adler’en på en 
snoet landevej. Han ligefrem fryde-
de sig over at køre på den: ”Det er 
virkelig en af de dage, på hvilke man 
synes, at man har jordens herligste 
job.”

Apropos den allerede identificere-
de Ford Zephyr Six (Mk I), så afveg 
Damkier i sin tilbagebliksbog fra 
1998 ”Motorcyklen blev redningen” 
sin oprindelige accelerationsmæs-
sige sammenligning med Mercedes 
300 SL og mente nu at Adler’ens 
accelerationsevne ”… var fornem 
for en motorcykel i denne klasse, og 
der var ingen af samtidens alminde-
lige biler, der kunne følge med, man 

skulle helt op i den dyre klasse til 
Ford Zephyr Six eller Mercedes 220, 
der kunne klare samme accelerati-
on.”

Et par af mine venner kørte i slutnin-
gen af 60’erne Adler MB 250. Den 
ene oven i købet på en MB 250 S, 
i original lavendelblå metallak, med 
oplagte udstødningsrør og et par 
ekstra hestekræfter.

Modellen nåede også ud på motor-
banerne. På Løvel-banen ved Viborg 
blev den 25-årige Aage Bundesen 
fra Skive, den 15. august 1954, jysk 
mester i 250 cm³-klassen på en Ad-
ler MB 250 S.

Aage Bundesen, jysk mester 1954 på Adler 
MB 250 S, med passende dæk til lejlighe-
den. Foto: Speed-foto.

Udsnit af billedet fra VT nr. 526.

Adler MB 250 1954.

Adler
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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

TRÆKAROSSERIER
Renovering af bestående eller opbygning af nyt

Kaleschebøjler og andre karosseridele i træ 
fremstilles på bestilling

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

Man behøver ikke
være veteran...

...for at læse

www.VeteranPosten.dk

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

LINDEMANN
BLYERSTATNING
Blyerstatningsadditiv.  
Rækker til 400 liter  
benzin.

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

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

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

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

Veterandele.dk

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

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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Pas godt på  
din passion og hobby

Priseksempler for veteran/klassisk køretøj 
Årlig præmie. Ansvars- og kaskoforsikring inkl. statsafgift – Selvrisiko 2.003 kr.

Dagsværdi  
indtil kr.

Veteranbil/-motorcykel Klassisk bil/-motorcykel
Veteranknallert

Ansvar og kasko Ansvar alene Ansvar og kasko Ansvar alene

50.000 740 / 518 kr *

230 / 161*

1.850 / 1.295 kr *

572 / 400*
Lovpligtig ansvarsforsikring:  

510 kr.** 
150.000 1.156 / 809 kr * 2.888 / 2.022 kr *

500.000 2.755 / 1.928 kr * 6.666 / 4.666 kr *

*Priseksemplerne viser præmien før (A/) og efter (/B) fradrag af overskuddet på godt 30 %.
**Veteranknallertforsikring er uden medlemsindskud. 

Alle priserne er eksklusive afgifter og 30 kr i medlemskontingent.

GF’s veterankøretøjsforsikring er tilpasset de særlige behov, du har som ejer af en veteranbil, veteranmotorcykel 
eller et andet klassisk køretøj. Når du forsikrer dit klassiske eller veterankøretøj hos GF, bliver du samtidig medlem af 
forsikringsklubben GF Veteran***. Det forsikrede køretøj kan anvendes til hobbykørsel, maksimalt 6.000 km årligt, i perioden 
fra 15. marts til 31. oktober. Du skal også have registreret et køretøj til daglig brug for at kunne tegne veteranforsikring. 

GF Veteran tilbyder forsikringer via GF Forsikring a/s, som er et dansk forsikringsselskab omfattet af Garantifonden for skadesforsikringsselskaber. 
Vi tager forbehold for eventuelle fejl. Indholdet kan ikke erstatte den vejledning, som du kan få ved at kontakte os.  

Du kan finde betingelserne for vores produkter på www.gfforsikring.dk 

GF Veteran · Strandvejen 59 · 2100 København Ø 
Tlf. 7224 4198 · www.gf-veteran.dk · gf-veteran@gf-forsikring.dk

Forsikringer med overskudsdeling. Hvert år gør vi 
regnskabet op, og kunderne deler overskuddet. Vi trækker 
din andel fra i din pris for det kommende år. Præmien i 
2020 er fx reduceret med 30 % på baggrund af overskud i 
2019. 

Rabat når du har flere. Har du to eller flere klassiske-/ 
veteranbiler eller -motorcykler, så får du 25 % rabat på 
forsikringer til alle køretøjerne. 

Vejhjælp i Danmark. Du kan få vejhjælp fra SOS Dansk 
Autohjælp på helt specielle betingelser og til en særlig 
favorabel pris, når du har veteran- og klassisk bil/MC 
registreret i dit navn hos GF Veteran.

Vejhjælp i udlandet. Har du tegnet kaskoforsikring på din 
bil eller motorcykel, så får du hjælp fra SOS International, 
hvis du kører galt eller kører i stå i udlandet (det røde 
kort). Totalvægten må ikke overstige 3.500 kg.

Det får du som kunde i GF Veteran

Udfyld forsikringsbegæring på www.gfforsikring.dk/veteran og medsend to billeder af køretøjet. 
Så sørger vi for at opsige dine nuværende policer og overfører dem til GF. 

Så nemt flytter du dine forsikringer over til os

*** For at blive medlem i GF Veteran skal forskellige krav være opfyldt.  
Du kan læse mere om kravene, vilkår og forsikringssummer m.m. på www.gfforsikring.dk/veteran.
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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,-

 
Rustreparation af veteranbiler 

Pladedele fremstilles 
www.veteransmeden.dk

bo@kjer.net 
ved Bo Kjer 
40458882 

Ballerupvej 91 3500 Værløse 
 

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

3.400 m2 FYLDT MED: 170 biler, 100 motorcykler, knallerter, landbrugsmaskiner, 
traktorer, 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, Næstved (ved Næstved Havn, bag Netto) · tlf.: 40 19 23 45 · 61 67 34 71 · www.næstvedautomobilmuseum.dk

Åbent/Geöffnet/Open: 1/5 - 30/9 + uge 42 (efterårsferie)
Ma-fr/Mo-Fr/Mon-Fri: kl. 12.00–16.30  –  Lø-sø/Sa-So/Sat-Sun: kl. 10-16.30

Juni & Juli: Mandag-Søndag/Montag-Sonntag/Monday-Sunday: kl. 10-16.30

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
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Køb & salg
Bilsamling - følgende biler udbydes 
til salg: Jaguar XK 120 Coupé, Jaguar 
XK 140 OTS, Jaguar Mark 9, Merce-
des-Benz 220 Cabriolet A, Porsche 
Coupé 356 C, Porsche 550 Spyder 
(Becks). Ring for specifikationer. 

S. Pedersen, tlf. 28405161

Maxwell model A - årgang 1909. 
Messing roadster i totalrestaureret 
stand. Forsynet med 12 Volt starter 
og moderne gearkasse (Volvo Ama-
zon). Starter omgående og kører 
som en messingbil skal. Historiske 
nummerplader. På grund af modifi-
kationerne sælges den for kun kr. 
150.000. 

Torben Aggerbeck, tlf. 29460598
e-mail: aggerbecktorben@gmail.com 

Austin Seven saloon - årgang 1933. 
2-dørs 4 gears vogn i klassiske en-
gelske farver. Velholdt interiør, soltag, 
kuffert på bagagebeslag. Kører fint. 
Original tids nummerplade, 7 år til 
syn. Priside kr. 49.500. 

Bjarne Erbs tlf. 20405090
e-mail.: bjarne@design-line.info

MGB Cabriolet årgang 1968. I me-
get fin stand, uden rust. Kørt 11.000 
km. Sælges for kr. 86.000.

Niels Frølich Nilsson, tlf. 20407240
e-mail: niels@limousinen.dk

Austin Healey 100/6 BN4, årgang 
1957. Restaureret ”Big Healey” i 
usædvanlig fin stand – Skal absolut 
opleves. Det smukke klassiske ka-
rosseri er lakeret Rød over Ivory Whi-
te. Tidligere frame-off restaurering, 
med en sjælden fin pasform af døre 
og klapper, Nye 72 egers forkrome-
de trådhjul med klassisk Michelin ZX 
dæk. Moto-Lita klassisk træ/alu. rat 
og side-pipe competition udstødning 
(original medfølger). Endvidere klassi-
ske tidstypiske sorte emalje nummer-
plader. Sælges da den kører for lidt! 
En meget original bil med elektrisk 
Overdrive, sorte lædersæder, sort 
kaleche og ny sort torneau. Bilen er 
meget velkørende, veteran registre-
ret med komplet olie og smørings-
service samt ny benzinpumpe. Alt i 
super stand og klar til at blive kørt 
af den kræsne bilentusiast. Original 
instruktionsbog, reparationsmanual 
samt salgsbrochure medfølger. Pris 
kr. 374.900.

Carsten Filtenborg, tlf. 30758958
e-mail: filherr42@gmail.com

Ford A - årgang 1930 Tudor Sedan 
sælges. Indregistreret. Sidst synet 
den 27. februar 2020. Kører godt, 
men indtræk og lak trænger til forny-
else. Priside kr. 45.000. 

Erik Schaffalitzky, tlf. 62651069
e-mail: arreskov@live.dk

MGA - årgang 1960: 100 % istand-
sat i 2018, motor, gearkasse samt 
bagtøj er også hovedrepareret. Bi-
len har været totalt skilt ad. Har kørt 
ca. 1.500 km efter rep. Bundmåtter-
ne ligger dog løst. Kaleche, fælge og 
dæk er også ny.

Kjeld Kargaard, tlf. 40303882 
e-mail: kargaard@post12.tele.dk

Yamaha FZR 1000 - årgang 1987. 
Lettere modificeret med hjul fra nye-
re model, bredere bagdæk og Cobra 
udstødning. Fremragende mekanisk 
stand. Kørt mindre end 10.000 km 
efter totalrenovering. Instruktions- og 
værkstedsbøger følger med. Laks-
kader på kåbe og sidedæksler samt 
en lille bule i tanken efter at være 
væltet to gange. Derfor billig. Pris kr. 
19.000.

Thomas Wrige-Larsen, tlf 29411152
e-mail: thelmut@godmail.dk

Motorcykler 
sælges

Biler 
sælges

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

2 sæt nye Hella ekstralygter - clas-
sic. 1 sæt fjernlygter i krom - firkan-
tet. 1 sæt tågelygter - gule Hella 
Comet 500. Begge sæt kr. 2.500.

Jens Petersen, tlf. 40793981
e-mail: m.ink@youmail.dk

GM Iron Duke 2,5 ltr. motor fra 
90’erne med indsprøjtning el-box 
og ledningsnet: kr. 2000. 2 stk. VW 
Passat 1,6 ltr. motorer (1 diesel og 
1 benzin): Kr. 1.500 pr. stk. Diver-
se dele til Willys Jeep og Suzuki 
SJ - bl.a. gearkasser og adaptere til 
montering af VW-motor og Volvo-gear-
kasse.

Thomas Wrige-Larsen, tlf. 29411152 
e-mail: thelmut@godmail.dk

Indstillingsapparat for strømfordeler 
V8 og V12 - kr. 750.

Leif Gr. Thomsen, tlf. 7456 6593
e-mail: soleif6100@gmail.com

Sikkerhedsbur til Renault 5 TS - evt. 
andre biltyper sælges. 

Steen Mikkelsen, tlf. 62621827 / 
52375260
e-mail: annelisemikkelsen@mail.dk

Dele til biler 
sælges

 
Diverse

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

Salg       Køb        Tekst:

Biler

Dele til biler

MC

Dele til MC

Automobilia mv.

Diverse

Medl.nr. og navn:

Adresse:

Tlf. og email:

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

Husk! Sidste frist den 5. i måneden!

Annonce i udstillingskataloget, Forum 1968.
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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

Maskinel Magasinpost
Afsender:
Postbox 7777
7000 Fredericia

Dansk Veteranbil Klub

42123
Afsender:
Postbox 7777
7000 Fredericia

Sorteret Magasinpost
ID nr. 42123

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

Bagklappen

Fiat 128 er en bilhistorisk epokegørende model fra den italienske bilfabrikant Fiat. 
Fiat 128 afløste den baghjulstrukne Fiat 1100, og vandt i 1970 titlen Årets Bil i Dan-
mark og Europa.

Ved introduktionen i 1969 kunne 128 fås som to- & firedørs sedan og tredørs sta-
tioncar. Den eneste motor var en 1,1’er (1116 cm3) med 55-65 hk, indtil 128 Rally 
Edition kom på markedet i 1971, med 1,3 motoren. Samme år blev Sport Coupé lan-
ceret med et helt nyt coupékarosseri baseret på en forkortet 128-platform.

Fiat 128 Sport Coupé blev importeret til Danmark i Rød, Gul, Blå og Grøn i begge ud-
styrsvarianter S og SL med 1100 og 1300 motor (1300 SL 41.351 kr). I perioden 
1972-1975 blev den solgt i 466 eksemplarer i Danmark. Det der fascinerer mig ved 
en 128 Sport Coupe er designet, da jeg kan godt lide bagenden og især hoftesvajet 
på siden.

Efter 3 års søgen, efter en dansk Sport Coupé, besluttede jeg at importere én fra 
Italien, og i maj 2018 drog vi derned for at se på 3 forskellige Sport Coupé. Det blev 
dog ikke nogen af dem. På vejen hjem fra Rom fandt vi én i Firenze. En hvid 1100 
SL med 2 ejere og 102.000 km. Efter en kort prøvetur på flade dæk samt en kon-
tanthævning på 500 euro til depositum, købte jeg den af en ældre dame i Monte-
spertoli. 

Bilen kom til Danmark i oktober 2018 og blev toldsynet, afgiften betalt og fik histori-
ske sorte nummerplader i foråret 2019.

Med venlig hilsen - Johnny Højgaard, Vejle.

Fiat 128 Sport Coupe 1974


