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Dansk
Veteranbil
Klub

Nærum Hovedgade 3, 2850 Nærum

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

www.veteranbilklub.dk

www.dvk-database.dk

Giro/DDB reg. nr.  
9570 konto 600 4253

Arb. Landsbank reg. nr.  
5326 konto 0359 651

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

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

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

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

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

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

Erich Karsholt
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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DVK medlemstal pr. 30. juni 2020: 4.795. 

Stof og deadline:

Fra redaktionen
Vi har modtaget et par korrektioner/præcisioner til de 
sidste blade. Svend Hansen fortæller, at bilerne på side 
40 i VT 529 er IFA’er, hvilket ses på kromlisterne og den 
opadvendte gearstang. På side 41 er det også IFA på 
det nederste foto, men den mørke bil på billedet oven-
over er en DKW, med den specialle bagrude, som IFA’er-
ne aldrig fik.

Svend Hansen har også en bemærkning til billedet med 
Stirling Moss i Tivoli på side 45. Det var en stor begi-
venhed, der også blev dækket af Pressens Radioavis. 
Efter en tur i Veteranbilerne blev Moss interviewet – her 
udtrykte han en vis utilfredshed med bilerne, der havde 
alt for meget ratslør! Undertegnede redaktør har en lig-
nende oplevelse i skarp erindring – nemlig da det blev 
klart at bilerne slet ikke blev styret med rattet, men kør-
te på skinner. Sikke en skuffelse.

VT nr. 528: Finn Arvid Larsen Schnabel har fortalt Erich 
Karsholt, at det var hans far, Arvid Larsen, Odense Mo-
tor Compagni, der som aut. VW-forhandler i sin tid fik 
Porsche-chassiet hjem og herefter sendt det til Højer 
Karosserifabrik, hvor bilen fik det særlige karrosseri 
monteret. Senere købte Larsen bilen tilbage, hvorefter 
den blev solgt igen. I farten havde Arvid Larsen glemt at 
fjerne Fritz Auckenthaler von Thurnsteins våbenskjold, 
der var monteret på siden af bilen - til von Thurnsteins 
store utilfredshed! Hvad der blev af bilen ved vi stadig 
ikke.

Vi siger tak for kommentarerne!

Det ligger nu fast at arrangementet 29. august bliver 
gennemført! Læs mere i VT nr. 526 (april). Har du bil fra 
før 1940 og lyst til at deltage, hører vi meget gerne fra 
dig! Skriv til kontor@veteranbilklub.dk eller til redaktio-
nen. Invitation følger på hjemmesiden.

-jmn.

-jmn.
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Juli
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. Veterankøretøjsdag. Info: www.idasvenner.dk 
Yderligere oplysninger på tlf. 2762 7029 eller e-mail: 
carstenastrup@hotmail.com  
Invitationen: se DVKs hjemmeside www.veteranbilklub.  
Aflyst.

Lørdag 15. Forårstur. Kl. 09:00 start fra mødested 
Klippinge, Nygade 3, 4672 Klippinge.  
Medbring selv en frokostkurv - resten klarer vi (kaffe, øl 
og vand). Tilmelding senest lørdag den 8. august til Kai 
Wredstrøm, tlf. 5325 2888.

Onsdag 19. Aftentur Fyn. Mødested v/LiDL, 
Bystævnevej 2, 5200  Odense V. 
Info: Niels Hansen, tlf. 42969123.

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

Lørdag 22. ETU forsikring, Veteranløb 2020. Kl. 09:00 
ved ETU Forsikring, Hærvejen 8, 6230 Rødekro. 
Tilmelding og info: 74728600 eller www.etuforsikring.dk 
- sidste frist 18-08-2020. Invitation her i bladet.

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.

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

Aktivitetskalender

Møder, løb og arrangementer

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. Aflyst.

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.

Onsdag 9. Aftentur Fyn. KL. 17:30. Mødested P-pladsen 
foran Ollerup Kirke, Svendborgvej 102,  Ollerup, 5762 
Vester Skerninge. 
Efter en tur på godt 50 km. i det sydfynske 
forårslandskab ender vi hos Høkildegård Landhandel, 
Åmarksvej 46, Vester Skerninge, hvor der er tændt op i 
grillen til deres hjemmelavede pølser, så vi behøver ikke 
smøre madpakke denne dag. Vi får lejlighed til at se 
landbruget og der bliver mulighed for at handle i 
gårdbutikken. Husk borde, stole og kaffekanden.

Onsdag 9. Veteranbiltræf i Kolind på Djursland. Kl. 
09:00 midt på Bredgade i Kolind. 
Info: Bent Nielsen, tlf. 71785321 - e-mail: bvn@fiber.dk 
Invitation her i bladet.

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

Lørdag 19. Kardanløbet 2020. Kl. 09:00 Fyns Kardan 
og Bremsecenter, Sandvadvej 22, 5210 Odense NV.

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.

Lørdag 26. Englændertræf.  
Kl. 10-16:00 DVK Løve, Knudstrupvej 6, Løve, 4270 
Høng. Info: Kurt Plith, tlf. 2029 6605. 
Invitation her i bladet.
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Aktivitetskalender

Møder, løb og arrangementer

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.

14/7-22/9 Hveranden tirsdag Egeristræf. Ejstrupvej 7A, 6920 Videbæk. Følg med på www.veteranvest.dk 
    (afslutning 26/9) Invitation og program i VT 523. 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

Oktober 
Fredag 9. - søndag 11. Copenhagen Historic Grand Prix 
2020. Bellahøj Park, 2700 Brønshøj. Se www.chgp.dk.

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

OBS!!! Husk at tjekke for eventuelle aflysninger og ændringer på www.veteranbilklub.dk/kalender
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Mødestederne

Amager

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

Aktivitetsgruppen Amager
Amagerdvk.jbl@gmail.com

København · Nordsjælland 
Nærum

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

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

August d. 6. Klubmøde. Se hjemme-
siden – vi agerer iht. corona-situati-
onen!

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. Tinghusevej 23 - Mårum, 
3230 Græsted.

Juli d. 29. Værkstedsaften.
August d. 5. Værkstedsaften.

August d. 12. Klubmøde. Info følger.

August d. 19. Værkstedsaften.
August d. 26. Værkstedsaften.

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

August d. 18. Klubmøde.

September d. 15. Klubmøde.

Oktober d. 20. Klubmøde.

November d. 17. Klubmøde.

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

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. 

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.  
Englændertræf kl. 10-16:00 – se in-
vitationen her i bladet.

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

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

Nordvestsjælland 
Holbæk

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

August d. 20. Klubmøde. Vi mødes 
kl. 17:30 på mødestedet og kører 
en tur. Der er ingen grill denne aften, 
men vi ender et sted, hvor vi spiser 
vores medbragte mad. Husk bord og 
stol og det du skal spise og drikke. 

September d. 17. Vi mødes kl. 
17:30 på mødestedet og kører en 
tur. Kl. 19:00 er grillen klar.

September d. 17. Klubmøde.
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Aflysninger: Husk at se efter på 
veteranbilklub.dk/kalender og 
på de forskellige hjemmesider.

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. 15. Forsinket ”Forårstur” 
med start fra mødestedet kl. 09:99. 
Medbring selv en frokostkurv - re-
sten klarer vi (kaffe, øl og vand). Til-
melding senest lørdag den 8. august 
til Kai Wredstrøm, tlf. 5325 2888.

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).

August d. 5. Klubmøde. Køretur til 
Bisserup - medbring kaffe.

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.

August d. 13. Klubmøde. Klubmøde 
- grillaften kl. 18:30. Vi mødes hos 
Gert Jørgensen, Bojskovvej 9, 6300 
Gråsten. Gert har to Hudson, en fra 
1916 og en fra 1929 samt en 1938 
Buick. Han er eminent i et værksted, 
laver alting selv og er i følge venner 
yderst omhyggelig, næsten pernit-
ten. Derudover avler han rådyr, er 
udlært smed og driver i dag en ro-
botvirksomhed. Så det bliver igen en 
rigtig spændende aften. 
Da vi normalt også har grillaften i 
august, tager vi grillpølser mv med.

Tilmelding til Frits og Lise senest 
5/8-2020.

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. Starter igen fra mandag 6. 
juli. 

Juli d. 30. Klubmøde.

August d. 27. Klubmøde.

September d. 24. Klubmøde.

Oktober d. 29. Klubmøde.

Sydvestjylland
Skjoldbjerg

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.

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.

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.

tJuli 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.

November d. 26. 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.

August d. 11. Klubmøde. Vi hol-
der møde på Møllen, og vi hører om 
hvordan det er at køre og eje el- og 
hybridbiler - Henning og Jørgen Lo-
renzen har erfaring med dette, og vil 
vise os hvordan man omgås denne 
typer biler i daglig brug.

September d. 8. Klubmøde kl. 
19.00 – Evt. køretur– nærmere info 
følger.

Oktober d. 13. Klubmøde. Foredrag 
om Plus Olies produkter. Steen Lau-
gesen og John Wester fra Plus Olie 
A/S vil fortælle, og give gode råd 
om smøring og pleje af vores gamle 
køretøjer.

På de efterfølgende møder i efteråret 
og vinteren vil vi gennemføre nogle af 
de planer, der blev afbrudt af Coro-
na-restriktionerne i foråret – nærme-
re info på nyhedsmail og her i VT.

November d. 10. Klubmøde.

December d. 8. Klubmøde.

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

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

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

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

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.
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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.

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

Villy Vejnøe, tlf. 29910179
villy@vejnoe.dk

Peer Bak, tlf. 97122914
peba@kabelmail.dk

Østjylland
DVK Låsby

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

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. 

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.

August d. 11. Klubmøde. Vi mødes 
ved Ålbæk Gl. Kro, Skagensvej 42, 
9982 Ålbæk. Kl. 17:00 kører vi den 
vanlige tur til Skagen, hvor vi indta-
ger vores medbragte aftensmad, et 
passende sted efter vejr og vind.

September d. 8. Klubmøde.

Oktober d. 13. Klubmøde.

November d. 10. Klubmøde.

December d. 8. Klubmøde.

Er du ikke på maillisten så meld dig 
til: thorben@elleham.dk

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

Juli d. 27. Klubmøde.
August d. 31. Klubmøde.
September d. 12. 20-års jubilæum 
kl. 9-15 – se invitation her i bladet.
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

– Hvem hulen har sat smørekanden henne ved spritten?
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Rene Holst Pedersen Århusvej 20B 8500 Grenå 4271 5304 Chevrolet C10 1970
Mark Jønsson Sylager 9 2970 Hørsholm 4022 0658 Mercedes-Benz 1980
Niels-Jørgen Larsen Vestervangsparken 12 4550 Asnæs 2442 2878 Ford A 1930
John William Blagdon Lindop Øresundsvej 84, 01 2300 København S 3074 0663 Jaguar Mark VII 3,4 ltr. 1953
Hans Kristian Knudsen Abildåvej 6 6973 Ørnhøj 4031 4605  
Mikkel Alexis Ibsen Nykobbelvej 2B 4200 Slagelse 2262 5290 Ford Mustang 1967
Martin Skov Nordvangen 8 8250 Egå 2818 3751 Volvo 495-17 1964
Richard Flinck John Willmanns Vej 9, 02. th 2800 Kgs. Lyngby 6077 1976 Pontiac Star Chief 1957
Britta Askengren Suså Landevej 43 4100 Herlufmagle 2252 4218  
Thomas Brinch Amagerbrodage 142, 01. tv 2300 København S 4088 2884  
Casper Due Berg Svanemarken 28 4681 Herfølge 6120 7320  
Thomas Soelberg Søllerødgårdsvej 19B 2840 Holte 2330 8606  
Kenneth Dietz Bakkedraget 77 4000 Roskilde 6073 6091 VW 1302/113 1971
Bent Oldenborg Odinsvej 1 3700 Rønne 2396 1969 Morris 8 1936
Torben Møllerbo Lundvej 23 7400 Herning 5088 4488 MB 300-24 CE W 124 1992
Niels-Jeppe Larsen Straarup Snarrupvejen 37 5750 Ringe 6016 3300  
Frederikke Krogh Corydon Kronborggade 8, 03. th 2200 København N 2320 7013  
Klaus Ole Kristensen Højensvej 141 5700 Svendborg 2175 8588 Triumph TR 4 A 1966

Velkommen til nye medlemmer:

Så er det første halvår af 2020 
gået. Et noget anderledes forløb end 
vi alle havde ventet. Covid-19 kom 
og lagde landet ned. 

Alle klubaktiviteter og ture i de gam-
le køretøjer, vi havde glædet os til 
hele vinteren, blev aflyst. Generalfor-
samlingen som skulle være afholdt 
i Holbæk den 14. marts, kunne ikke 
afvikles pga. forsamlingsforbuddet. 
Men da beretningen, regnskabet 
og budgettet havde været offentlig-
gjort i VT 525 marts 2020, samt at 
der ikke var indkommet forslag til 
bestyrelsen, kunne vi i disse force 

majeure tider, anse generalforsam-
lingen gennemført, selvom den ikke 
fysisk blev afviklet. Der var én enkelt 
indsigelse, som gik ud på, at man 
ikke umiddelbart kunne dele kontin-
gentet på kr. 525,- op i kontingen-
tindtægten og på den måde se hvor 
mange medlemmer vi er. Forklarin-
gen er, og som vedkommende også 
har fået forklaret, at vi har et dif-
ferenceret medlemskontingent, alt 
efter hvornår man melder sig ind i 
klubben i løbet af året.

Alle 8 bestyrelsesmedlemmer er 
konstitueret med samme arbejdsop-

Gang i hjulene – igen!

gaver som i 2019. Vi vil sige tak for 
alle de positive tilkendegivelser på 
håndteringen af generalforsamlin-
gen, og vi ser frem til at se mange til 
næste år i marts 2021, hvor vi selv-
følgelig håber forsamlingsforbuddet 
er ophævet og der ikke er andre hin-
dringer i vejen for, at vi igen kan gen-
nemføre vores generalforsamling. 

Landet over er mødestederne så 
småt kommet i gang, det er rigtig 
dejligt, og især rart at se, at alle 
holder afstand, spritter og kram-
mer mindre. Vi må jo se i øjnene, at 
mange af os er i en gruppe som alle 
andre skal tage hensyn til, derfor er 
det et flot signal fra alle DVK-med-
lemmerne, at vi passer godt på hin-
anden.

De sidste mange måneder er gået 
med aflysninger af arrangementer 
både ind- og udlands, men forhå-
bentlig kan planlægningerne genbru-
ges i 2021. En stor landsdækkende 
oplevelsestur, Børnenes Køredag, 
der køres fra landets hospitaler om-
kring den 1. september, bliver des-
værre heller ikke til noget i år, igen 
er det en udsat gruppe, hvor der 
skal passes ekstra meget på, men 
vi har lovet at vi kører igen i 2021.

Fortsat god sommer til alle, og vi hå-
ber snart at få rigtig gang i hjulene 
igen.

Dorte Stadil
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Endelig, endelig fik vi liv til at holde 
klubmøde igen Aabenraa afdelin-
gen mødtes 11. juni hos Lis og Gert 
Hansen i Gråsten.

Gert arbejder med biler, helst rigtig 
gamle, hvor han laver det hele selv, 
som han siger:” Som gammel ki-
rurg er der jo ikke den store forskel 
på at sy i den ene eller anden slags 
skind.” I hans store hal er der ikke 
bare plads til egne veteraner, men 
også andre klubmedlemmers vetera-
ner har plads i hallen. Mens Gert ar-
bejder i hallen, arbejder hans hustru 
ikke mindre i haven. Man bliver helt 
overrasket over at se så smuk en 
have i et industrikvarter. Lis’ have 
bugner af roser både historiske og 
engelske, meget sjældne pæoner, 
liljer, iris osv, og Lis kan slet ikke 
holde inde med at fortælle om sin 
store passion, og hun kender selv-
følgelig navne på det hele, både på 
dansk og latin. De overtog stedet i 
2006, og siden da har Lis arbejdet 
9 timer i haven hver dag. Som hun 
siger: “ Det startede med kvantitet, 
og er nu blevet til kvalitet.” Selv sto-
re sten flytter hun selv, efter sådan 
en dag sover man så godt! Og hvis 
Gert bliver færdig i hallen, har han 

Aabenraa

På besøg i Gråsten

Køretur på Stevns

etableret et lille område med vin - 
rigtig god rødvin, der helst skal give 
365 flasker pr. år! 

Så vi havde en rigtig spændende 
aften, hvor der var noget at se for 
os alle, at kaffekassen kunne give 
grillpølser og kartoffelsalat,  gjorde 
selvfølgelig heller ikke noget.

Så skulle I komme forbi en dag, må 
I sørge for at få en aftale om besøg.

Lise

Redationen har også modtaget et 
par fotos fra en vellykket køretur på 
Stevns den 5. juni, samt et lille ud-
klip fra den lokale avis. Her fremgår 
det at ialt 12 biler deltog – og at fle-
re bilmærker var repræsenteret end 
billederne her viser.  
Længst til højre er det en skudsik-
ker MB 450 SEL, som har tilhørt 
kongehuset.

Klippinge
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Det kunne dårligt blive bedre! Efter 
tre måneders nedlukning fik vi en-
delig mulighed for at samles igen 
torsdag den 18. juni på mødeste-
det i Holbæk. Vi var begunstiget 
med et pragtfuldt varmt vejr med lidt 
vekslende skydække, så vi ikke blev 
blændet, da vi begav os ud på en af-
tenkøretur i det dejlige sjællandske 
landskab.

Der var som forventet et stort frem-
møde. 25 biler, de fleste med co-dri-
ver, så vi holdt os på den pæne side 
af forsamlingsforbuddet på halvtreds 
personer. Efter køreturen var det tid 
til at grille den medbragte mad. Vi 
havde opfordret medlemmerne til at 
medbringe egne borde og stole så vi 
kunne spise i behørig afstand, hvil-
ket dog ikke på nogen måde gik ud 
over det sociale samvær.

Mødestedet har som en fast traditi-
on, at der skal kåres en månedens 
bil. Det blev denne gang en Ford A 
1930 med noget så sjældent som 
et Briggs 68B karosseri, som den 
stolte ejer Dan Holmboe Larsen vi-
ste frem. Stort tillykke til Dan.

På Fyn afholder vi hvert år 5 aften-
ture den 3. Onsdag i månederne 
maj/juni/juli/august og september, 
men sådan gik det ikke i år. Corona 
fik spoleret årets første aftentur, en 
dag hvor de fleste for første gang ef-
ter vinterpausen kommer ud og får 
luftet veteranen.

Heldigvis blev restriktionerne løsnet, 
og Alfred Svendsen havde derfor mu-
ligheden for at lave sin version af en 
aftentur. 

Vi mødte op hjemme hos Alfred og 
frue på Svendborgvej i Ollerup, hvor 
der var taget behørigt hensyn til 
coronareglerne, med ensretning af 
færdsel i værkstedet. På værkste-
det blev vi skrevet i mandtal og fik 
udleveret ”nummerplader” og en ta-
ske sponseret af Middelfart Spare-
kasse, tak for det. Folk samledes 

Holbæk

FynAftentur

Klubmøde i Holbæk

samledes derefter udenfor på ma-
triklens skrånende plæne med ud-
sigt over et smukt engareal.

Da Alfred havde budt velkommen og 
opfordret til at holde kontakt med 
den bagvedkørende så kolonnen for-
blev samlet, kørt vi ud i det smukke 
sydfynske landskab på meget små 
veje. Vejret var fantastisk så der var 
rig mulighed for at nyde turen med 
variationen af bakker, skov, grønne 
marker og søer.

Turen endte samme sted som den 
startede, og vi blev placeret i små 
grupper i Alfreds baghave, hvor vi 
indtog vores medbragte madpakke i 
den dejlige aftensol. Vi må sige tak 
til Alfred og frue for igen i år at have 
arrangeret en dejlig aftentur i det 
Sydfynske. Tekst: Jørgen Kastrup

Foto: Alfred Svendsen

Ensrettet værksted
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Corona, Covid-19 og hvad man ellers 
kan kalde det, har spoleret foråret 
for mange virksomheder, familiefe-
ster osv., og været til sorg for man-
ge mennesker. Også os veteranbi-
lentusiaster har, om end ikke på 
samme voldsomme måde, mærket 
følgerne af denne virus. 

Ingen møder i klubhusene, ingen kø-
reture, alt var aflyst, ærgerligt men 
fair nok, mange af os er jo i risiko-
gruppen. Også her på Fyn blev alt 
aflyst. Den årlige Løvspringstur, der 
skulle afvikles den 9. maj kunne hel-
ler ikke gennemføres men jeg valgte 
at have is i maven og lagde en plan 
B og om nødvendigt, plan C. Turen 
blev udsat til 13. juni i forventning 
om, at coronarestrektionerne ville 
blive lempet. 

Håbet gik i opfyldelse og efter aftale 
med startstedet, Holmegårds Auto 
i Bogense, blev deltagerantallet be-
grænset til max 50 deltagere og alle 
påbud fra myndighederne blev efter-
levet.

Dagen oprandt og deltagerne mødte 
op, nogle havde svært ved at finde 
stedet. Én ringede og fortalte at han 
kørte på Herrens mark, og kunne 
ikke finde vej. Jeg foreslog at han 
vendte tilbage til vejen, og så nåede 
han også frem.

Man kunne fornemme at deltagerne 
savnede at komme ud og lufte køre-

Løvspringstur
tøjerne og snakken gik lystigt over 
et af Holmegårds Auto sponseret 
overdådigt morgenbord med kaffe/
the, rundstykker, marmelade, ost, 
rullepølse, øl/sodavand og ”morgen-
medicin”, afsluttende med lækker 
brunsviger, meget imponerende.

Vi takkede for fantastisk behand-
ling og satte derefter kursen mod 
øst langs Nordfyns kyst mod Hof-
mans Gave, drejede mod syd af små 
listige veje langs Odense Fjord til 
Klintebjerg, hvor vi hold en tisse/
drikkepause. Turen gik herefter ind i 
landet, nord om H C Andersens Air-
port. Lidt nordøst for Morud kom en 
fornemmelse af at det ville give regn 
hvorfor vi gjorde holdt for at lukke de 
åbne biler med kalechen. Lige som 
vi igen startede kom regnen, og vi 

Tekst: Jørgen Kastrup
Foto: Ruth Kastrup/jørgen Kastrup

Fyn
fortsatte gennem Langesøskoven, 
over motorvejen til Tommerup og vi-
dere til Fangel.

På Fangel Kro var der dækket fint 
op til os alle med 2 meters afstand 
mellem hver stol på både kryds og 
tværs. Nu var det tid til at få lækker 
æggekage ad libitum, hvilket bekom 
alle vel. Efter en god hyggelig snak 
over bordet blev der sagt tak for i 
dag, og folk sivede roligt af.
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ClassicMazdaCars første arrange-
ment i 2020 var på Grundlovsdag, 
da vi syntes vi kunne tage en fæl-
les køretur. Vi mødtes og sluttede 
i Rindsholm ved Viborg hos et af 
klubbens medlemmer og holdt selv-
følgelig behørig afstand, når vi stod 
ud af bilerne. Der deltog 10 Mazda 
biler, 616 fra 1971, 2 stk. 1300 se-
dan + 1 van, 818, 2 RX 7, 2 626 GD 
4WS, og som den nyeste 121 GLX 
fra 1994. Vi kørte en planlagt tur i 
Nørreådalen, godt 100 km., hvor vi 
kørte på næsten alle småveje med 
sving og bakker i skøn natur. Den 
medbragte madpakke blev indtaget i 
Ø bakker. En god dag med fint vejr.

Med venlig hilsen

Hans Nielsen 
ClassicMazdaCars

Klassisk Køredag 5. juni

Øverst: Klar til medbragt mad i Ø Bakker.

Derunder ses en 818 Coupé og en 212 GLX.

Nederst fra en pause på turen, forrest en 
626 GT 4WS og en RX 7. 
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Som kort omtalt i sidste nyhedsbrev 
blev Motorhistorisk Samråd kort før 
sommerferien inviteret til at mø-
des med Færdselsstyrelsen til en 
generel snak om veterankøretøjer-
ne, navnlig i konteksten af en Euro-
pæisk typegodkendelsesforordning, 
man er i færd med at implementere 
nu også i Danmark.

Forordningen har været opdelt i flere 
høringer, hvor vi har svaret på dem 
alle. Men sagskomplekset er så 
kompliceret, at det ikke har været 
tydeligt om de historiske køretøjer 
i det hele taget er omfattet, og om 
de måske vil være det, hvis der sker 
ændringer på køretøjet i forhold til 
originaliteten.

Det var Færdselsstyrelsens vicedi-
rektør Jesper Høgh Bach, der havde 
inviteret, og her fandt vi både lydhør-
hed og forståelse for de udfordringer 
der kan være ved at holde historiske 
køretøjer på vejene, når reglerne bli-
ver for omstændige og besværlige, 
især da de i sagens natur primært 
retter sig mod daglige brugsmotor-
køretøjer. 

Færdselsstyrelsen kunne oplyse os 
om at Folketinget ved lovbehandlin-
gen få dage før dette møde, havde 
besluttet at fjerne brugte importe-
rede køretøjer og ibrugtagne køretø-
jer med konstruktive ændringer fra 
første oplæg til forordningen. Der vil 
nu blive arbejdet videre med den del 
hos Færdselsstyrelsen, som forven-
ter at forordningen kan træde i kraft 
den 1. januar 2022.

Vicedirektør Jesper Høgh Bach (yderst til 
højre) inviterede Motorhistorisk Samråd til 
en snak om veterankøretøjerne på Færdsels-
styrelsens lokalitet i Ribe.

Varm velkomst hos 
Færdselsstyrelsen

Kommende Socio-økono- 
misk undersøgelse 2020

Nyt fra MhS
Motorhistorisk Samråd kom derpå 
med en fremstrakt hånd til videre 
dialog og samarbejde i forhold til 
netop denne del, som berører os. 
Vi er glade for at Færdselsstyrelsen 
gerne hører vores input, og gerne vil 
invitere os til yderligere møder når 
Styrelsen snart skal til at se på im-
plementeringen af næste fase af for-
ordningen fra EU.

Johnny B. Rasmussen
Sekretariatsleder
Motorhistorisk Samråd

FIVA, den verdensomspændende in-
teresseorganisation for historiske 
køretøjer, og som Motorhistorisk 
Samråd er en del af, laver i år en ny 
udgave af deres socio-økonomiske 
undersøgelse.

Denne gang bliver det den største 
undersøgelse af sin art nogensinde, 
da den kommer til at løbe i 71 lan-
de på en gang, og vil være opdelt i 
spørgeskemaundersøgelser for føl-
gende grupper:
• Medlemmer eller enkeltpersoner
• Klubber
• Professionelle
Undersøgelsen vil være baseret på 
året 2019 og det er derfor uhyre vig-
tigt at få behandlet undersøgelsen 
i år, da en undersøgelse baseret på 
2020 nok ikke rigtigt vil kunne bru-
ges til noget.

Alle spørgeskemabesvarelserne vil 
være fuldt elektroniske, så der kom-
mer ikke til at blive fældet skove på 
grund af denne undersøgelse.

Medlemsundersøgelsen vil blive op-
delt i to sektioner, en let-udgave hvor 
man alene svarer overordnet på ting 
om ens historiske køretøjer, hvor 
mange man har og hvor langt man 
kører på et år, samt de omkostnin-
ger denne interesse har for den en-
kelte entusiast i form af udgifter til 
vedligehold, forsikring, arrangemen-
ter og garage. Del to af undersøgel-
sen er så alene en uddybning af em-
nerne i første del, så føler man ikke 
for den længere besvarelse, kan 
man stoppe efter den korte.

Det er vigtigt at gøre klart, at disse 
undersøgelser ikke alene vedrører 
folk, der er medlem af klubber under 
FIVA paraplyen eller Motorhistorisk 
Samråd, men grundlæggende bør 
dække så bredt som muligt. 

Ud over det samlede resultat af un-
dersøgelsen på verdensplan, vil vi 
også få den nationale del tilsendt, 
så vi i Danmark vil kunne bruge det-
te specifikt til at fortælle beslut-
ningstagere, hvilken påvirkning vores 
hobby har på det samlede danske 
samfund.

Som udgangspunkt vil man kunne 
få yderligere oplysninger på Motorhi-
storisk Samråds hjemmeside (www.
motorhistorisk.dk) og derfra også di-
rekte få adgang til spørgeskemaun-
dersøgelsen, når den starter den 
18. august 2020.

Vi håber at alle vil deltage og svare 
til vores fælles bedste. 

Lars Genild
Bestyrelsesmedlem
Motorhistorisk Samråd
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På et loft i Vanløse fandt Sune 
Friisgaard og Søren Rønsov for et 
års tid siden en kasse med gamle 
ringbind, kopier m.v. Det viste sig 
at være efterladenskaber fra Max 
Henry Arthur Andersen, der arbejde-
de hos General Motors Internatio-
nal A/S i Københavns Sydhavn som 
Production Manager. De fleste ville 
nok blot have kasseret de gamle 
papirer, der havde været hengemt i 
årtier. Heldigvis blev indholdet be-
varet og overdraget til Dansk Vete-
ranbil Klub med hjælp fra Eugenio 
Lai. 

 
Det er spændende materiale, der 
kan fortælle om arbejdet på sam-
lefabrikken i de første år. Max An-
dersen, født i 1894, havde været i 
mekanikerlære og læste siden til 
ingeniør. Han blev i 1919 ansat på 

den nye Ford-samlefabrik som in-
spektør. Allerede året efter fik han 
arbejde som værkstedschef hos den 
aut. forhandler, Ford Depotet, i Hel-
singør. I 1923 gik turen videre til Ge-
neral Motors International A/S, hvor 
Max Andersen blev ansat som rej-
seinspektør. 

Den 30-årige Andersen må have 
gjort sig godt bemærket, for i 1924 
blev han udnævnt til produktionsdi-
rektør med reference til den admi-
nistrerende direktør. Et betydnings-
fuldt job på den ny samlefabrik, 
hvilket understreges af, at Max An-
dersen fik en løn, der var næsten 
tre gange højere end hans nærme-
ste medarbejder. Det var ikke nok at 
være teknisk dygtig, man skulle som 
ledende medarbejder mestre det 
engelske sprog, ikke blot i dialogen 
med de amerikanske meddirektø-
rer, men også gennem forståelse af 

de mange manualer og retningslin-
jer, der blev udstukket fra hovedkon-
toret. Også intern korrespondance 
blev som oftest skrevet på engelsk, 
selv om det var memoer mellem 
danskere, således at det kunne lig-
ge som dokumentation for de be-
slutninger, der blev taget.

Der forelå tegninger og beskrivelser 
ned i mindste detalje af, hvorledes 
de enkelte bilmodeller skulle samles 
og hvilke maskiner, der skulle anven-
des. I forbindelse med overgang til 
nye modeller, blev det også tydeligt 
specificeret hvilke ændringer, der 
krævedes over hele samlelinjen og 
hvad det kostede. I forbindelse med 
et skift fra Chevrolet modelårgang 
1924 til 1925, blev det således kal-
kuleret, at det var nødvendigt med 
nye maskiner og tilpasning af de 
eksisterende i et omfang, der sam-
let ville beløbe sig til ca. 25.000 kr. 

Nyt fra DVK-biblioteket:

Max Andersen

Af Erich Karsholt
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Sideløbende blev der foretaget en 
sammenligning, der viste hvornår, 
det bedst kunne betale sig at impor-
tere udstyr og materiel fra USA og 
hvornår det mest hensigtsmæssigt 
kunne købes lokalt.

Der blev udarbejdet prognoser for 
fremtidigt salg og undersøgelser af 
efterspørgsel, hvor det bl.a. frem-
gik, at op mod 60 procent af efter-
spørgslen fandt sted mellem marts 
og juni, med maj som måneden med 
højst afsætning. Ledelsen søgte at 
indrette kapaciteten, så der blev ta-
get afsæt i afsætningen for maj, så 
man undgik overarbejde. Alt blev så-
ledes kalkuleret – og hvert indkøb 
kontoført.

I december 1924 udarbejdede Max 
Andersen forslag til et nyt system, 
der kunne måle produktiviteten. 
Hvert karrosseri fik, når arbejdet 
blev påbegyndt, et mærke monte-
ret, hvor tidsforbrug for de enkel-
te funktioner blev noteret. Herefter 
kunne tidsforbruget for hver model 

kalkuleres og samtidig blev det klar-
lagt, hvis der langs samlebåndet var 
uproduktiv tid. 

Dagsrapporter
Når Max Andersen var på rejse, ud-
arbejdede hans assistent, Svend Er-
hard Dithmer, en dagsrapport, som 
chefen fik tilsendt. De fleste dage 
var det blot en beskrivelse af, hvad 
der var løbet af samlebådet, men 
der var også dage med en mere ud-
dybende beskrivelse med problemer 
og løsninger, på de udfordringer, der 
var opstået.

Den 21. oktober 1924 skrev Dith-
mer til Andersen, at en Mr. Harvey 
fra hovedkontoret i New York var på 
besøg. Under en rundtur på fabrik-
ken fortalte gæsten flere gange, at 
det han så, var noget man kunne 
lære af på de amerikanske bilfa-
brikker. Til gengæld gik det galt, da 
han kom til afdelingen, der åbnede 
forsendelserne med dele fra USA. 
Medarbejderen der skulle kontrollere 
indholdet i kasserne, var ikke på sin 
plads, hvorfor delene blev kørt direk-
te ind på lageret, hvilket amerikane-
ren på det kraftigste kritiserede. Det 
førte til en stramning af proceduren - 
og Svend Dithmer måtte efterfølgen-

de redegøre for, at tingene var blevet 
bragt i orden.

I juli 1925 opholdt Max Andersen 
sig hos General Motors Limited i 
London og General Motors Conti-
nental i Antwerpen. Svend Dithmer 
skrev i dagsrapporten for den 16. 
juli 1925 bl.a.:

”Vores produktion i dag var som føl-
ger: 15 Touring, 26 Sport, 14 Coa-
ches, 5 Sedans og 10 Trucks, hvil-
ket totalt giver 70 biler. Vi følger 
tidsplanen, dog med den forskel, at 
vi har produceret Coaches i stedet 
for de Sedans, der var planlagt. Vi 
har modtaget en masse trim fra ma-
lerne i dag, og forventer at få resten 
af materialet i morgen, og vil gøre 
vores bedste for at samle resten af 
Sedans (52) fredag og lørdag eller 
måske mandag.

Der forekommer stadig manglen-
de dele, i dag manglede vi f.eks. 
baggardiner til lukkede biler. Vi var i 
stand til at købe 50 fra en lokal le-
verandør, og håber også at få resten 
derfra, jeg vil tro det er omkring 150, 
men jeg vil give besked i min næste 
rapport.

Vi modtog besked i dag fra New 
York, som informerede os om, at 

Max Andersen havde i 1926 hele Europa 
som arbejdsplads. Billedet til venstre viser 
med stor sandsynlighed General Motors 
samlefabrik i Hamburg i foråret 1926. Sene-
re samme år flyttede den tyske samlefabrik 
til Berlin.

General Motors samlefabrik i Københavns Sydhavn var i drift fra 1924-1930 hvor en ny større 
fabrik blev bygget på ydre Nørrebro.



VeteranTidende · august 202018

6 af vores standarddele var helt i 
restordre. Jeg har arrangeret med 
Materialeafdelingen at foretage en 
opgørelse over disse dele, for at ar-
rangere at de manglende dele kan 
søges skaffet lokalt, så at vi kan få 
ordrerne igennem i god tid (---).

Salgsafdelingen informerede os i 
dag om, at forhandlerne har store 
lagre af Coaches, så de ønsker, at vi 
om muligt, reducerer vores plan for 
Coaches. Vi har derfor taget i over-
vejelse, at vi har 52 Sedans tilbage 
til samling, og vi kan samle dem i 
stedet for”.

Dagsrapporten afsluttede med om-
tale af dele, der er ved at være en 
mangelvare. Det viser, at produkti-
onen løbende skulle tage højde for 
hvilke dele, der var på lager og hvil-
ke der manglede samt hensynet til, 
de biler forhandlerne efterspurgte. I 
dagsrapporten for den 17. juli skrev 
Dithmer bl.a.: ”Vi har i dag åbnet 
alle kasser med standarddele, og 
selvfølgelig fundet en masse der 
mangler.” Det var tydeligvis helt nor-
malt, hvorefter man forsøgte at er-
statte de manglende dele med ma-
teriale købt lokalt.

Central styring
I sommeren 1926 blev Max Ander-
sen udstationeret på General Mo-
tors Export Companys kontor i Paris. 
Han var her rådgiver omkring produk-
tionsspørgsmål for den europæiske 
direktør, Homer G. Zimmermann. 

Danskerens opgave var bl.a. at hjæl-
pe de forskellige samlefabrikker 
med deres produktion, være med til 
at sikre, at de fulgte guidelines og at 
de nåede den fastlagte effektivitet - 
samtidig med at bilernes kvalitet var 
tilfredsstillende. Det indebar en høj 
rejseaktivitet. Alene i august 1926 
var Max Andersen på besøg i Ant-
werpen, Hamburg, London og Køben-
havn, hvor han også kunne være lidt 
sammen med hustru og søn, der var 
blevet hjemme. Der var nok at se til. 
Ud over de eksisterende faciliteter 
var der nye samlefabrikker undervejs 
i bl.a. Berlin, Madrid og Stockholm. 
Max Andersen var her med til at vur-
dere faciliteterne og sikre, at indret-
ningen blev optimal. 

I november 1926 holdt direktørerne 
for General Motors europæiske dat-
terselskaber møde i Paris. Max An-
dersen deltog og han gemte efterføl-

gende det minutiøse referat på over 
120 sider. 

Referatet viser, at datterselskaber 
og samlefabrikker var under en me-
get stram orkestrering fra General 
Motors Export Company i New York. 
Under eksportdirektør James Da-
vid Mooneys ledelse, blev der skabt 
så stor en ensartethed som muligt. 
Samlefabrikkerne skulle ikke være 
identiske, men datterselskabernes 
organisering og strukturer blev for-
maliseret, for at skabe en fælles for-
rentningsforståelse og sikre en høj 
effektivitet.

Det medvirkede også til, at man fra 
eksportkontoret i USA udsendte le-
dende medarbejdere til dattersel-
skaberne. Hovedkontoret erkendte 
også, at der var behov for at træne 
udvalgte lokale medarbejdere på ud-
dannelsesophold til New York. De 
mindre datterselskaber påpegede, 
at omkostningen på 2.000 dollars 
pr. medarbejder var mange penge, 
men beskeden var, at det var en 

Der var relativt få fotos i Max Andersens 
materiale – men et af dem var af denne 
Chevrolet-lastbil, måske fotograferet ved 
samlefabrikken i Københavns Sydhavn – eller 
måske i Hamborg.
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Vi er endnu ikke rigtig kommet i gang med 
kassens indhold, men som man kan se (i 
dette tilfælde på Uffe Mortensen), så er der 
nok til at begejstre os! 

I et hefte om “Assembly Equipment” var der 
foruden en stor mængde tegninger af udstyr 
og værktøj en serie rigtige foto fra GMs 
samlefabrik i London – i helt ekstrem høj og 
skarp kvalitet. Det ser man ikke hver dag!

På dette billede er det Buick, i hvert fald 
bag gitteret. Formentlig 1925.

vigtig investering i at fastholde de 
medarbejdere, der havde lederpoten-
tiale. Uddannelsesprogrammet var 
tydeligvis også en aktivitet, der med-
virkede til, at hovedkontorets ønsker 
blev implementeret på de enkelte 
markeder.

Fra hovedkontoret fulgte en lind 
strøm af cirkulærer og manualer om 
alt fra organisering, detaljeret be-
skrivelse af bilsamling og lakering, 
servicemanualer, kalkulations- og 
prisberegninger m.m. Det blev klart 
understreget på mødet, at hovedkon-
toret langt fra oplevede, at de man-
ge dokumenter blev læst, hvilket 
man derfor på det kraftigste opfor-
drede til. 

Behovet for rapportering og statistik 
blev også fremhævet. Hovedkontoret 
i New York ønskede detaljeret tilba-
gemelding om hvad der foregik. Det 

var samme skabeloner de enkelte 
markeder skulle anvende hertil, så 
datterselskaberne og deres resulta-
ter kunne måles op mod hinanden 
og fremtidig planlægning kunne tage 
afsæt heri.

Når det drejede sig om annoncering 
anerkendte man fra hovedkontoret, 
at lokale hensyn spillede ind, selv 
om der også fra centralt hold blev 
udarbejdet temaer og fælles materi-
ale de enkelte markeder kunne an-
vende. 
 
 

Max Andersen vendte den 1. janu-
ar 1927 tilbage til General Motors i 
København som produktionsdirektør. 
I 1930’erne etablerede han sig som 
aut. Renault-forhandler på Nordre Fa-
sanvej 210, København N. 
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På grund af corona-krisen blev Clas-
sic Race i Århus ikke til noget i år, 
og en årgang så det også sort ud for 
CHGP – men nu kan vi heldigvis glæ-
de os til 9.-11. oktober; hvor det er 
besluttet at gennemføre det giganti-
ske arrangement.

Der er kommet liv i motorsporten 
igen, også de historiske klasser. 
Steen Pausbæk, der bl.a. laver tek-
nisk kontrol af bilerne, har sendt dis-
se billeder (og nogle små film, der af 
gode grunde ikke kan vises på disse 

sider) fra årets åbningsløb den 20.-
21. juni på Jyllandsringen, hvor der 
kørtes i mange klasser, men altså 
også de historiske (65, 71, 76, 81 
og 90) samt fra klubmesterskabet 
i Folkerace på Nisseringen, den 4-5 
juli.

Det bliver godt igen at komme ud og 
mærke duften af varm olie og gum-
mi, (foruden øl, pølser og friture), og 
lytte til den søde musik fra rigtige 
bilmotorer med karburator på.

-jmn.

Historisk motorsport
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Automobili e automobilisti italiani
DC6 B’erens landingshjul banker 
ned i beton’en. Puha! Vi er vel an-
kommet til Genova lufthavn. Den lille 
familie har vovet sig af sted på sin 
første charterrejse. Vi er i midten af 
1960’erne. Udenfor lufthavnsbyg-
ningen holder den blå FIAT 603 bus 
klar til at køre os hele vejen langs 
Middelhavskysten op til Diano Ma-
rina nær den franske grænse. Dér 
skal familien Danmark holde char-
ter-sommerferie. 

De to drenge kaster sig helt ned 
bagi på bagsædet af bussen for at 
få optimalt udsyn på første parket til 
de italienske biler, som de hidtil ikke 

har kendt ret meget til. Alle vindu-
er i bussen står åbne på vid gab for 
at reducere den glohede italienske 
sommerluft – bare en anelse.

Bussen sætter af sted i adstadigt 
tempo ud på sin mange timer lan-
ge færd op ad kysten. De to knæg-
te får deres bil-liderlighed styret til 
fulde. For her bliver vi overhalet af 
alt, hvad den italienske bilindustri 
har at byde på. Et perfekt overblik 
i fuld aktion med den ene hasarde-
rede overhaling af bussen efter den 
anden. Efter et par timers kørsel er 
ranglistens øverste pladser besat af 
Alfa Romeo foran Lancia og Mase-
rati. Lige indtil vi bliver eksponeret 

Giulia Super  
  – Alfa Romeo’s fineste...?

Af Bjørn Stegger

I begyndelsen af tresserne fløj danskerne på 
charterrejse med Spies og Tjæreborg i Mc-
Donnell Douglas DC6 B fra Flying Enterprise, 
Conair og Sterling.

FIAT 603 busser hentede os i de italienske 
lufthavne og bragte os til de dejlige ferieste-
der i støvlelandet.

De fleste ikke-bilkyndige tror, at den er en Fiat – eller måske en Lada. 
Men tag ikke fejl! Under det kantede ydre rummer den kompakte firedørs 
bil det ypperste af den italienske bilkultur. 
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for det ultimative inden for italiensk 
automobilkunst. Et øjeblik, som for 
evigt vil prente sig ind i vores be-
vidsthed: I et kystgalleria, sprængt 
ind i klippesiden og åbent ud mod 
det azurblå Middelhav til den an-
den side – tordner en sølvgrå Ferrari 
250 GT Lusso forbi, mens den bli-
ver jaget helt ud i gearene. Igennem 
bussens dieselhakkeri trænger det 
tolvcylindrede urskrig – afsluttet af 
triumffanfaren fra de fire højglans-
skinnende afgangsrør. De to drenge 
ser hinanden tavse i øjnene. Uden 
videre fatter de, at de har oplevet en 
stjernestund uden lige: Automobili e 
automobilisti italiani!

Bassistens undseelige kompakte 
4-dørs berlina
I mellemtiden går det selvfølgelig 
op for mig, at det ikke kun er Fer-
rari’erne, som har en vidunderlig 
motorlyd. At ikke mindst Alfa’erne, 
selv 1300’erne, emmer af den rene 
fuldblodssang, når de bliver fyret af. 
Og selv om den ikke er køn, er der 
særligt én model, som helt og alde-
les stjæler mit hjerte: På det disko-
tek, som min mor og far frekventerer 
hver aften, har bassisten i husorke-
steret en spritny hvid Giulia Super 
1,6 berlina. Jeg tilbringer snesevis 
af timer med at beundre den bil! De 
store skivebremser på alle fire hjul 
bag de mangehullede fælge. Det 
tykke, skråtstillede, skråt afskår-
ne og polerede udstødningsrør. Og 
ikke mindst interiøret med de smuk-
ke, store ure, den potente gear-
stang med den sorte bakelitknop, og 
sportsrattet med tre polerede eger. 
Men det allermest imponerende er 
lyden, når bassisten har pakket sin 
blåmetallic basguitar i bagagerum-
met og kører ud ad Diano Marina’s 
smalle gader. Aldrig før har jeg hørt 
en firecylindret motor med en bedre 
og mere karakteristisk lyd. En dyb 
brummen, brølen og snerren som af 
en løve – selv ved lave by-omdrejnin-
ger.

Den ypperste bilkultur
Vel fremme i Diano Marina oplever 
den lille familie en aldeles pragt-
fuld sommerferie. Når det bliver for 
trivielt at være på stranden, dase 
i solen og bade, er der alle mulig-
heder for at nærstudere de mange 
firehjulede vidundere på deres Pirel-
li Cinturato dæk. For de italienske 
strandløver har desværre allerede 
erobret alt, hvad der kan krybe og 
gå af unge danske modeller med 
spirende pubertetsbryster. Jeg kan 
således bruge timevis og atter ti-
mevis på at beskue og beundre den 
italienske automobil- og karosseri-
kultur i alle dens klassiske facetter. 
De treegede rat med de tallerken-
store hovedinstrumenter lige bag-
ved. De minimum 3 mindre hjælpe-
instrumenter med de fascinerede 
påskrifter: Aqua, Benzina og Olio. 
De højtsiddende, meget kraftbeto-
nede gearstænger. Nogle med fem-
gears skiftediagrammer. De store 
lædergearposer. Og de skålforme-
de sportssæder. Et helt nyt, pragt-
fuldt bilunivers for en knægt, der 

Kvintessensen af italiensk bilkultur i begyn-
delsen af tresserne: Ferrari 250 GT Lusso 
berlinetta – Pininfarina 1962-64.

Aqua, Benzina, Olio – og meget mere!  

Ferrari 250 GTO – Bizzarini/Forghieri/Scag-
lietti 1962-63.

Alfa Romeo Giulia Super 1,6 berlina – 1965.

Alfa Romeo Giulia Super 1,6 berlina – 1965.

aldrig har set andet end Folkevogn, 
Opel, Ford, Morris, SAAB og Volvo 
derhjemme i andedammen. Det er 
simpelthen vidunderligt at vandre 
rundt imellem dette hav af Giuliet-
ta’er, Giulia’er, Spider’e, Flaminia’er, 
Fulvia’er, Sprint’er, SS’er, Zagato’er, 
Pininfarina’er, Bertone’r, Ghia’er, 
Touring’er, Abarth’er, Autobianchi’er, 
Innocenti’er og Moretti’er. 

Kunst på hjul
ALFA blev grundlagt i Milano i 1910. 
I 1915 blev virksomheden overtaget 
af Nicola Romeo, der konverterede 
fabrikken til at fremstille militærud-
styr til den italienske krigsindsats. 
I 1919 blev bilproduktionen genop-
taget, og i 1920 blev firmaets navn 
ændret til Alfa Romeo. Nicola Ro-
meo var meget ambitiøs og indsatte 
de første Alfa Romeo’er i racerløb. 

Ulv i fåreklæder
I tiden lige efter vores dejlige som-
merferieture til Italien læste jeg op 
på Giulia’en i Skandinavisk Motor 
Journal, FDM Motor, hvor den blev 
prøvekørt – og naturligvis i alle bil-
tossers bibel, årskatalogudgaven af 
det schweiziske Automobil Revue. 
Jeg blev særdeles imponeret både 
over den lille bils specifikationer - og 
dens præstationer. For til trods for 
de blot 1,6 liter (på grund af de sær-
lige italienske slagvolumenafhængi-
ge bilskatteregler) var den kompakte 
bil i stand til at bide skeer med da-
tidens hurtigste personbiler i langt 
højere prisklasser, som for eksem-
pel Jaguar Mk. II 3,8 Litre og Merce-
des-Benz 300 SE. Men det var først 
adskillige år senere, da jeg fik sat 
mig lidt ind i Alfa Romeo’s historie 
og udvikling, at jeg begyndte at for-
stå, hvad det var, der førte frem til 
udviklingen af den fine kompakte ita-
lienske 4 dørs sportsberlina.
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Den første succes kom i 1920, da 
Giuseppe Campari vandt et løb på 
Mugello. Og med en vis Enzo Ferrari 
bag rattet fortsatte succes’en med 
en andenplads i det første Targa Flo-
rio, en Alfa Romeo deltog i. Og der-
med kom der langsomt gang i salget 
af både gadebiler såvel som succes-
rige racerbiler. I 1923 lokkede Nico-
la Romeo og Enzo Ferrari den unge 
lovende konstruktør Vittorio Jano 
over til Alfa Romeo fra FIAT. Den før-
ste Alfa Romeo under Jano var P2 
Grand Prix racerbilen, der vandt det 
første verdensmesterskab for Grand 
Prix vogne i 1925. Jano udviklede 
desuden en række 4-, 6-, og 8-cylin-
drede rækkemotorer med udgangs-
punkt i P2-racermotoren: Topventile-
de motorer med letmetaltopstykke, 
overliggende knastaksel, halvkug-
leformede forbrændingskamre og 
én eller to kompressorer. Og med 
maksimal anvendelse af støbt let-
metal til motor-, transmissions- og 
ophængningskomponenter. Nico-
la Romeo’s dristige filosofi var at 
levere det absolut ypperste inden-
for både gade- og racerbiler. Bilerne 
blev derfor yderst eksklusive både 
i pris og styktal. Næsten altid med 
letvægtskarosserier i aluminium, en-

Allerede i 1928 forlod Nicola Ro-
meo imidlertid firmaet, fordi økono-
mien var særdeles presset. Allige-
vel formåede Alfa Romeo samme 
år at præsentere den første af sine 
legendariske sports- og racerbiler, 
6C 1500, der allerede året efter blev 
til 6C 1750. Især 1750’eren vandt 
stort set alt, hvad der var at vinde 
af landevejsløb, ikke mindst i Italien, 
blandt andre Mille Miglia og Targa 
Florio. På racerbanerne var Bugatti 
og Bentley med deres større moto-
rer dog 6C 1750 overlegne. 

Dette ændrede sig imidlertid fra 
1931, hvor Alfa Romeo og Vittorio 
Jano præsenterede 8C serien, først 
med 2.300 cm3 og enkeltkompres-
sor - og senere med 2.600 cm3, 
2.900 cm3 og 2 kompressorer – og 
til sidst med 3.200 cm3. Dette otte-
cylindrede automobile mesterværk 
kunne Bentley’erne og Bugatti’er-
ne ikke matche. Så først med 6C 
serien og derefter med 8C serien 
var Alfa Romeo dominerende inden-
for landevejsløb og langdistanceløb 
med blandt andet 4 Le Mans total-
sejre, 8 totalsejre i Targa Florio og 
11 totalsejre i Mille Miglia. 
 
Inden for Grand Prix racing domi-
nerede 8C Monza og efterfølgeren 
8C P3 Monoposto første halvdel af 
trediverne til og med 1934-sæso-
nen, hvor Alfa Romeo vandt 18 af de 
35 Grand Prix’er, der blev afholdt. 
Først fra 1935 sæsonen blev her-
redømmet overtaget af Det Tredje 
Riges ekstreme Sølvpile fra Merce-
des-Benz og Auto Union. Det lykke-
des dog for Tazio Nuvolari i en Scu-
deria Ferrari indsat Alfa Romeo 8C 
3200 P3 Monoposto at vinde Gros-
ser Preis von Deutschland på Nür-
burgring i 1935 foran alle Sølvpilene 

Enzo Ferrari i Vittorio Jano’s første Alfa 
Romeo, Grand Prix racerbilen Tipo P2, der 
vandt det første verdensmesterskab for 
Grand Prix vogne i 1925.

Alfa Romeo 6C 1750.

ten fra fabrikken – eller meget ofte 
– fra Italiens dengang førende ka-
rosserimagere Touring, Vignale og 
Zagato.
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Alfa Romeo 8C 2300 Passo Lungo – Zagato 1931. På vej mod den første ud af fire Le Mans 
sejre til Alfa Romeo. Le Mans reglementet foreskrev dengang stor akselafstand og fire 
siddepladser.

Alfa Romeo 8C P3 Monoposto (ét sæde). Oftest blev Alfa Romeo’s racere indsat af Enzo 
Ferrari’s racingteam, Scuderia Ferrari. Og oftest var det med førkrigstidens suverænt bedste 
kører, Tazio Nuvolari, bag rattet. Det var først efter 2. verdenskrig, at Enzo Ferrari begyndte 
at bygge sine egne biler.

Tazio Nuvolari vinder Monaco GP 1932 i Alfa 
Romeo 8C Monza.

8C P3 Monoposto – indsugningssiden med 2 
kompressorer.

Alfa Romeo 8C 2900 B Mille Miglia Spider – 
Touring 1938.

Alfa Romeo 8C Monza.

– og for øjnene af alle Det Tredje Ri-
ges spidser. Én af motorsportshisto-
riens allerstørste sejre!

Til trods for de fantastiske sports-
lige successer og et vist salg af de 
skræddersyede og direkte racerba-
serede 6C og 8C sports- og luksus-
køretøjer til velhavende købere i 
Europa og USA, befandt Alfa Romeo 
sig vedblivende på kanten af kon-
kurs. Og i 1933 måtte den italien-
ske regering træde til og redde Alfa 
Romeo via det såkaldte IRI, Isti-
tututo per la Ricostruzione Industria-
le. Italiens fascistiske leder, Beni-
to Mussolini, ønskede nemlig Alfa 
Romeo bevaret, som det ultimative 
symbol på landets automotive for-
måen. Således kunne Alfa Romeo 
fortsætte med både udviklingen af 
bilerne, deltagelsen i førende ra-
cerløb over hele verden – og den 
beskedne produktion af fuldblods 
gadebiler i den dyreste klasse helt 
frem til 2. Verdenskrig.
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Alfa Romeo 8C 2900 B Berlinetta Passo Lungo - Touring 1938.Alfa Romeo 8C 2900 A Spider - Touring 1937.

Alfa Romeo Tipo 159 Alfetta.

Giuseppe Farina Formel 1  
verdensmester 1950.

Juan Manuel Fangio Formel 1  
verdensmester 1951.

Alfa Romeo 6C 2500 SS cabriolet - Pininfarina 1947.

Alfa Romeo 1900 Super Sprint coupé – Touring 1956.

Alfa Romeo producerede flymotorer 
under krigen, og blev derfor sønder-
bombet af de allierede. Efter krigen 
var firmaet fortsat under den italien-
ske regerings kontrol via IRI. Alfa Ro-
meo havde stadigvæk stor succes 
på racerbanerne og vandt Formel 1 
verdensmesterskabet både i 1950 
og 1951 med sine Tipo 159 Alfetta 
racere. Alfetta’en blev én af bilhisto-
riens mest vindende Grand Prix vog-
ne – efter sigende med 47 sejre i 
54 starter! 

Kun langsomt kom der gang i pro-
duktionen af gadebiler. Først forsøg-
te man sig med sportslige biler i 
luksusklassen, baseret på den for-
nemme førkrigsteknik. Således hed 
den første efterkrigsmodelserie 6C 
2500 – en direkte videreførelse af 
den tilsvarende modelserie fra sen-
trediverne. Men salget var marginalt 
og rentabiliteten katastrofal. Ver-
den var ganske enkelt ikke til dyre 
luksussportsbiler i første halvdel 
af 1950’erne. 6C 2500 blev derfor 
droppet allerede i 1952.
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Alfa Romeo 1900 Super Sprint coupé – 
Touring 1956. Instrumentbord og motorrum.

Alfa Romeo 1900 Super berlina.

Alfa Romeo 1900 Super Sprint cabriolet – Touring 1956.
Alfa Romeo 1900 Super Sprint berlinetta – 
Zagato “Double Bubble” 1956.

Alfa Romeo 1900  
– industrialiseret fuldblod
Modvilligt måtte Alfa Romeos ledel-
se indse, at man var nødt til at gå 
nedad i markedet og overgå til mere 
industriel produktion, hvis firmaet 
skulle have nogen som helst chan-
ce for overlevelse. Så i 1950 blev 
modelserien 1900 lanceret. Den var 
konstrueret af Alfa Romeo’s nye tek-
niske chef, Orazio Satta Puliga. Den 
blev Alfa Romeo’s første venstresty-
rede modelserie – og den første Alfa 
Romeo, som blev monteret på et 
samlebånd. 

Oprindeligt havde man bestemt sig 
for, at den nye bil skulle komme i 
både en 6 cylindret 6C 3000 udgave 
og en firecylindret 4C 2000 udgave. 
Men man ombestemte sig og valgte 
at koncentrere sig om den firecylin-
drede version, der endte med at få 
navnet Alfa Romeo 1900. Selv om 
bilen skulle sælges til en betyde-
ligt lavere pris end førkrigsmodeller-

ne, var 1900 stadig en eksklusiv bil 
med et ekstremt højt teknisk niveau:  
Selvbærende karosseri, hydrauliske 
støddæmpere, gearkassehus af alu-
minium, dobbelte tværsvingarme og 
skruefjedre foran, stiv bagaksel med 
aluminium differentialehus, skrue-
fjedre, føringsarme og en reaktions-
trekant i midten ved differentialet 
– og Alfa Romeo’s store finnede, pa-
tenterede tromlebremser på alle fire 
hjul. 

Motoren var konstrueret af Giusep-
pe Busso, og der blev ikke sparet 
på noget, selvom det ”kun” var en 
firecylindret motor på små 2 liter: 
cross-flow aluminiumtopstykke med 
halvkugleformede forbrændings-
kamre, skråtstillede ventiler, 2 over-
liggende knastaksler og fem ho-
vedlejer. Fra starten havde den 90 
hestekræfter. Men gradvist blev ef-
fekten øget, blandt andet ved hjælp 
af det ”klassiske italienske sæt” 
dobbelte Weber horisontalkarbura-

torer, så effekten allerede i 1953 
nåede op på hele 115 heste. Også 
gearskiftet med oprindeligt firetrins 
ratgear udviklede sig hurtigt til et 
femtrins bundgear. 

1900 serien blev naturligvis leveret 
som firedørs berlina fra fabrikken. 
Men parallelt hermed producerede 
Alfa Romeo ”selvbærende” platfor-
me, på hvilke det var nemt for de 
italienske karosserifirmaer at bygge 
særdeles smukke coupékarosseri-
er, cabrio’er og spider’e. Stort set 
alle ”carozzeria”erne deltog – med 
større eller mindre succes: Vignale, 
Touring, Boano, Zagato, Ghia, Pinin-
farina, Stabilimento Farina og Ber-
tone. På grund af sin eksklusivitet 
blev Alfa Romeo 1900 serien – som 
man kunne forvente – en relativt 
beskeden succes med kun 21.304 
stk. produceret fra 1950, til model-
serien udgik i 1959.



VeteranTidende · august 202028

Giulietta – Alfa Romeo’s industrielle 
og kommercielle gennembrud
Den beskedne succes for 1900 seri-
en afholdt heldigvis ikke det fortsat 
statsejede foretagende fra at udvik-
le en mindre modelserie, Giulietta, 
der blev lanceret i 1954. Orazio Sat-
to Puliga og Giuseppe Busso fast-
holdt alle konstruktionsprincipperne 
fra 1900 serien i den nye lille 1.300 
cm3 modelserie, men benyttede lej-
ligheden til også at udføre motor-
blokken i letmetal! 

Modelprogrammet kom hurtigt til at 
omfatte både en 4-dørs berlina, en 
coupé (Sprint) designet af Bertone 
og en cabriolet (Spider) designet af 
Pininfarina. Og efterhånden endnu 
flere sportslige karosserivarianter 
fra Zagato og Bertone. Alle Giuliet-
ta’er var fra fabrikken monteret med 
de nye Pirelli Cinturato bæltedæk. 
Den lille juvel af en letmetalmotor 
ydede i starten mellem 53 og 80 
hestekræfter. De sidste år nåede 
den helt op på 116 heste i de mest 
sportsprægede Giulietta-versioner! 

Giulietta-serien skulle blive det re-
elle industrielle og kommercielle 
gennembrud for Alfa Romeo med 
177.690 producerede eksemplarer 
fra introduktionen i 1954, til serien 
endeligt udgik i 1964. Fuldblod til 
det italienske folk og til bilentusia-
ster i andre lande. Men som man 
kan regne ud med det ekstremt høje 
specifikationsniveau, blev Giulietta – 
trods de høje styktal – desværre ej 
heller nogen ”cashcow”, så Alfa Ro-
meo forblev under kontrol af IRI.

1900- og Giulietta-serien levede gan-
ske op til Alfa Romeos stolte væd-
deløbstraditioner og klarede sig rig-
tig godt i motorløb – både i berlina 
versionerne i standardvognsklasser-
ne – og i coupé-versionerne i sports-
vognsklasserne. For hvilke andre 
producenter kunne dengang tilbyde 
vogne i de klasser med to overlig-
gende knastaksler, to dobbelte We-
berkarburatorer, femtrins gearkas-
ser, kæmpemæssige tromlebremser 
med køleribber og tre bremsebakker 
i hver tromle foran - og med så fan-
tastisk høje literydelser….

Alfa Romeo Giulietta berlina.

Alfa Romeo Giulietta Sprint – Bertone.

Alfa Romeo Giulietta Spider – Pininfarina.
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Giulia TI
I slutningen af halvtredserne be-
gyndte Alfa Romeos udviklingsafde-
ling, fortsat med Orazio Satto Puli-
ga og Giuseppe Busso i spidsen, at 
tænke på en efterfølger til Giuliet-
ta’en. Især karrosseriet på berli-
na’en var begyndt at virke uddate-
ret, smalt, højbenet og klodset – og 
kunderne begyndte at efterspørge 
en større motor – selv i Italien med 
dets slagvolumenbaserede afgifts-
system. Den tekniske substans i 
Giulietta’en var der ingen grund til 
at pille ret meget ved. Motorblok-
ken, gearkassehuset og differentia-
lehuset i aluminium blev naturligvis 
videreført. Men man øgede slag-
volumenet til 1.570 cm3. Derved 
blev letmetalmotorblokken naturlig-
vis højere. Samtidig fik Giulia’en en 
kraftigere og større forbro. For at få 
motoren så langt ned som overhove-
det muligt, konstruerede man derfor 
det meget flade og ekstremt brede, 
støbte aluminiumsbundkar med kø-
leribber, som tydeligt ses under vog-
nen, når man betragter en Giulia for-
fra. Desuden blev motoren kæntret 
nogle grader til venstre for at give 
bedre plads til de store horisontal-
karburatorer, indsugningen og luft-
filteret. Føringen af bagakslen blev 
yderligere optimeret med et særligt 
T-formet element i midten ved diffe-
rentialet – i stedet for den hidtidige 
reaktionstrekant. 

Da Giulietta’ens nye storesøster, 
som fik navnet Giulia TI (Touring In-
ternazionale), blev lanceret på Mon-
za banen i nordkanten af Milano i 
1962, havde den en enkelt dobbelt-
karburator og hele 92 hestekræfter, 
5 trins ratgear, fire store Alfa Romeo 
finnede tromlebremser, båndspeedo-
meter, integreret omdrejningstæller, 
bænksæder foran og bagi – og den 
var utroligt nok godkendt til 6 perso-
ner! Tilbagemeldinger fra motorpres-
sen og kunderne overbeviste imid-
lertid Alfa Romeos teknikere om, at 
de hurtigst muligt måtte overgå til 
skivebremser, ikke fordi skivebrem-
ser dengang var bedre end Alfa’s pa-
tenterede tromlebremser, men fordi 
det var det, markedet krævede! Idé-
en med de to bænksæder og rat-
gear viste sig heller ikke optimal. Så 

Alfa Romeo Giulia TI – 1962.

Giulia TI blev allerede fra 1963 leve-
ret med 4 skivebremser, og fra 1964 
med 5 trins bundgear og brede en-
keltsæder foran. 

Der var ikke mange, der syntes, at 
Giulia TI var en køn bil. Men Alfa Ro-
meo og forhandlerne var fra star-
ten helt klar til at forklare pressen 
og kunderne, hvorfor den kompak-
te 4-dørs bil så sådan ud. ”Se på 
den meget hvælvede forrude. Se på 
de indadbuede ”kanaler” på karos-
serisiderne og tagkanten. Og se på 
den høje, ”afskårne”, indadgående, 
hvælvede bagende og den store ud-
hængende kant over bagruden. De 
er formet af vinden!” Så kunne jour-
nalisterne og kunderne lige pludse-
lig se, hvorfor den meget rummelige 
og tilsyneladende meget firkante-
de bil ikke var så firkantet alligevel. 
Grundigt arbejde i vindtunnelen med 
den nye bil havde nemlig ført frem 
til den særprægede karosseriud-
formning med en cw-værdi på 0,34, 
hvilket var ekstremt lavt for en per-
sonbil i 1962. Ud over den særde-
les lave luftmodstand udmærkede 
Giulia karosseriet sig ved definerede 
sikkerhedsdeformationszoner i både 
for- og bagvognen og en sikkerheds-

ratsøjle, som lå bag ”forakslen”. Og 
kofangere, pyntelister/pyntedele og 
hjulkapsler var udført i poleret rust-
fri stål.

Giulia’en fik en meget, meget fin 
modtagelse, og den blev fra starten 
produceret i pæne styktal. Allere-
de da man igangsatte udviklingen 
af Giulia’en, begyndte man heldig-
vis også at planlægge en helt ny 
fabrik nord for Milano i Arese. Den 
blev gradvist færdig fra 1963 og 
medførte, at Alfa Romeo nu kunne 
producere alle de Giulia’er, marke-
det efterspurgte. Derfor var det også 
naturligt, at man meget hurtigt ud-
videde programmet med både en 
Sprint (coupé) version, ”Bertone’n 
eller ”Knækfront’en” – designet af 
den dengang kun 19 årige Giorget-
to Giugiaro, lige da han var startet 
hos Bertone – og en Spider (cabrio-
let), ”Duetto’en”, ligesom Giulietta 
Spider designet af Pininfarina. Des-
uden lancerede man 1.300 cm3 ver-
sioner af både Giulia berlina, Sprint 
og Spider. Og endnu mere sportsli-
ge varianter fra Alfa Romeo’s egen 
væddeløbsafdeling Autodelta – og 
fra Zagato.
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Alfa Romeo Giulia Sprint GT – Bertone.

Alfa Romeo Giulia Spider “Duetto” – Pininfarina.

De mindre 1290 cm3-motorer blev lanceret i 1964, og nåede efterhånden op på små 90 hk. 
Her en tidlig Giulia 1300 TI, bl.a. genkendelig på de enkelte forlygter.

Giulia Super 1,6
Alfa Romeo vurderede imidlertid, at 
der også var markedsmuligheder 
for en endnu mere potent version af 
Giulia berlina udgaven. Og således 
opstod Giulia Super 1,6, som blev 
lanceret i marts 1965 på Geneve 
udstillingen. Motoren fik 2 dobbel-
te Weber 40 DCOE horisontalkarbu-
ratorer og fra starten en effekt på 
98 hestekræfter. 5 trins bundgear 
blev standard sammen med sepa-
rate, brede forsæder med sovebe-
slag. Og naturligvis 4 store skive-
bremser med servounderstøttelse.  
Det smukke nydesignede instru-
mentbræt i den allerbedste klassi-
ske italienske sportsvognsstil fik to 
store runde hovedinstrumenter med 
speedometer og omdrejningstæller 
- og 3 hjælpeinstrumenter for AQUA, 
OLIO og BENZINA smukt integreret 
i hovedinstrumenterne. Et elegant 
sportsrat med tre polerede eger 
og sort bakelitkrans matchede den 
smukke gearknop. 

Pressen, Italien og også udenland-
ske markeder som Tyskland, Holland 
og Frankrig tog begejstret imod den 
nye Alfa Romeo og hyldede den som 
den ultimative sportslige 4 dørs per-
sonbil. Ja, nogle motorjournalister 
mente faktisk, at Giulia Super 1,6 
skabte en helt ny klasse af kom-
pakte sportsprægede personbiler. 
Giulia Super 1,6 kom da også til at 
bane vej for senere sportslige kom-
pakte personbilmodeller fra BMW – 
og efterhånden mange andre. Men 
det var nu en tilsnigelse at sige, at 
Giulia Super 1,6 grundlagde en ny 
klasse. For allerede adskillige år tid-
ligere havde Borgward held med Isa-
bella TS – og Volvo med 544 Sport 
og Amazon S. Men Giulia Super 1,6 
var naturligvis langt, langt hurtigere, 
langt bedre i alle dynamiske discipli-
ner – og betydeligt mere gennemført 
og sportslig.

Ikke overraskende blev Giulia Super 
1,6 straks den mest populære Alfa 
Romeo model, og man var klog nok 
til løbende at indføre forbedringer 
på den i forvejen yderst vellykkede 
model. I 1968 fik Giulia Super 1,6 
nyt kølergitter og Hellebore ”træ”rat. 
Undervognen blev opdateret med en 
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Alfa Romeo Giulia Super 1,6 berlina – 1965.

Alfa Romeo Giulia Super 1,6 – 1965.
Annonce i det anerkendte tyske bilmagasin 
Auto, Motor und Sport: Rejsehastighed over 
175 km/h. Medrivende acceleration – fra 
nul til 100 km/h på 11 sekunder. 10.900 
D-Mark. Det må have gjort rigtig ondt i den 
tyske bilselvbevidsthed dengang….

Alfa Romeo Giulia Super 1,6 var igennem 
årtier den foretrukne vogn for de italienske 
Polizia’er og for Carabinieri’erne. 

En Alfa Romeo Giulia Super 1,6 med det fine 
nye originale Hellebore trærat – 1969.

revideret forhjulsgeometri og kræng-
ningsstabilisator på baghjulene. Og 
bilen fik 14” hjul med 165 dæk i 
stedet for 15” hjul med 155 dæk. 
I 1969 fik Giulia Super et nyt cylin-
drisk luftfilter, og motoreffekten blev 
øget til 102 heste. Desuden blev for-
sæderne smallere og mere skålfor-
mede, og bagsædet blev ændret fra 
bænk til to ”enkeltsæder”. Der kom 
også en fin og praktisk kardanboks 
mellem forsæderne, som de tre små 
vippekontakter blev flyttet ned på. 
Både de udvendige og de indvendi-
ge dørhåndtag blev større. ”Bollino 
D’Oro” (guldmønten) emblemerne 
på C-stolperne afløstes af ”Biscio-
ne” (slangen der æder et menne-
ske) emblemer. Og desuden blev in-
strumenteringen ændret en smule 
med hjælpeinstrumenterne for AQUA 
og OLIO placeret midt under instru-
mentbrættet. I 1970 fik Giulia Super 
1,6 klassisk håndbremse i stedet 
for paraplygreb, tokreds bremser, en 
moderne trykventil til begrænsning 
af bremsetrykket bagi – og tophæng-
te pedaler. I 1972 fik Giulia Super 
el-bagrude og små navkapsler fast-
holdt af hjulboltene – i stedet for 
de hidtidige hjulkapsler. Og således 
fortsatte Giulia Super 1,6, indtil den 
udgik med årgang 1974.

Alfa Romeo’s fineste
Af denne korte historiske modelgen-
nemgang fremgår det forhåbentlig, 
at der løber en direkte blod-linje fra 
de ypperlige og særdeles eksklusive 
førkrigs Alfa Romeo’er frem til ”hver-
dags-familie-fuldblodsbilen” Alfa Ro-
meo Giulia Super 1,6. 

Alle de erfaringer og alt det know-
how, som Alfa Romeo’s teknikere 
havde samlet igennem alle årene 
på væddeløbsbanerne og ved ud-
viklingen og fremstillingen af deres 
gadebiler, indgik i den kompakte og 
praktiske firedørs bil med den meget 
potente motor. Selvom Alfa Romeo 
efter krigen måtte gå nedad i marke-
det og industrialisere produktionen 
mere og mere, blev der aldrig gået 
på kompromis. Som 1900 serien og 
den lille Giulietta indeholdt Giulia – 
og naturligvis især Giulia Super 1,6 
versionen – alt det bedste og fineste 
af den italienske bilkultur. 

Forestil dig at sidde bag rattet i en 
Alfa Romeo Giulia Super 1,6 på en 
tysk Autobahn for præcis 55 år si-
den. Du ligger i overhalingsbanen 
med ubesværede små 180 kilome-
ter i timen i femte gear – kilometer 
efter kilometer – time efter time. 
Du nyder den guddommelige lyd af 
italiensk fuldblodsmotormusik og 
indsugningsbrølet fra de to dobbelte 
Weber karburatorer, mens stort set 
alle andre biler, store som små, må 
trække hastigt til højre og hurtigt for-
svinder i bakspejlet. Din familie læg-
ger slet ikke mærke til, hvor hurtigt 
det egentlig går, på vej ned mod sy-
dens sol. Da I stiger ud af bilen på 
parkeringspladsen på Hotel Burghof 
ved Luzern, hvor familien skal have 
sin første overnatning på sommerfe-
rieturen, kaster du et dybt forelsket 
blik tilbage på din dejlige lille Alfa. 

Nu ser du, hvor guddommeligt smuk 
den lille bil i virkeligheden er!
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4-personers, 4-dørs fuldblods sportsvogn
Af Tage Schmidt

Som følge af dårlig repræsentati-
on af mærket i Danmark fik jeg kun 
prøvekørt få Alfa Romeo modeller 
og kun to af dem – de 4-dørs Giulia 
1600 Super og 1750 Berlina – i den 
sædvanlige hele uge på mine faste 
hjemlige prøvestrækninger. 

Jeg havde ellers kun en 2600 Sprint 
til låns herhjemme et par timer i 
1962 og en GT 1300 Sprint og en 
Spider Duetto i hænderne i Italien 
i et arrangement til introduktion af 
nye udgaver i 1968, der også om-
fattede den forbedrede Giulia 1600 
Super.  

Giulia 1600 Super blev ikke blot den 
Alfa Romeo, jeg husker bedst, men 
en af de biler hvis køreegenska-
ber har begejstret mig mest i hele 
mit billiv – og suverænt den 4-dørs 
4-personers der har betaget sports-
vognsentusiasten i mig mest. 1750 
Berlina begejstrede mig også, da jeg 
prøvekørte den i 1968, men efter at 
have prøvekørt den opdaterede Giu-
lia 1600 Super i 1969 står den ab-
solut stærkest i min erindring.

Da jeg havde haft den første udgave 
et par dage til prøvekørsel i 1966, 
skrev jeg i Jyllands-Posten:

“Kort sagt praktisk taget en 4-dørs 
sportsvogn. Hvad køreegenskaberne 
angår, er den vognen par excellence 
for bilisten, der har brug for en fa-
miliebil, men hungrer efter en ædel 
sportsvogn. Den kombinerer disse 
to typer bedre end nogen anden bil, 
jeg har prøvet”.

Efter at jeg i fuldt omfang havde prø-
vekørt en Giulia 1600 Super med 
de 1968- og 1969-forbedringer, som 
Bjørn nævner i sin foranstående ar-
tikel, skrev jeg følgende rapport i Jyl-
lands-Posten, her gengivet komplet 
efter mit manuskript.
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Ideel hurtig, sikker kombination af familiebil og sportsvogn

Prøvekørselsrapport
Jyllands-Posten 6. august 1969

Trods glorien om navnet er dansker-
nes tilbageholdenhed over for Alfa 
Romeo forståelig. I en række år før-
te mærket en omskiftelig tilværelse 
herhjemme som kastebold mellem 
forskellige importører, og her sælges 
stadig så forholdsvis få Alfa’er, at 
skepsis over for service- og repara-
tionsforhold er naturlig. Men impor-
tøren har efterhånden været stabil 
længe, og det kan nok diskuteres, 
om skepsis over for organisationen 
stadig er berettiget. Hvis man over-
vejer at købe Alfa, er det dog næppe 
ligegyldigt, hvor man bor.

Giulia Super, som synes at være 
Alfa modellen med de bedste mu-
ligheder på det danske marked, er i 
hvert fald fuld af fristelser. I man-
ges øjne ser den ikke ud af meget 
til prisen, men i virkeligheden er den 
en enestående sportsfuldblodsbil 
til den slags penge. Dermed være 
ikke sagt, at den er den bedst køren-
de vogn til 40.000 kr. ud fra enhver 
synsvinkel. Adskillige billigere vogne 
må endda nok siges at have sikrere 
køreegenskaber for de fleste almin-
delige bilister, alt taget i betragtning. 

I spidsen med køreglæde
Men for den, der gerne vil køre for 
kørslens egen skyld, er Giulia Super 
uovertruffen inden for sin prisklas-
se, og det er svært at udpege no-
gen, som kommer på samme plan. 
Selv de efterhånden legendariske 
BMW’er tåler dårligt sammenligning 
med hensyn til dette vanskeligt de-
finérbare, som kaldes køreglæde.

Tag for eksempel gearskiftet for at 
forstå mig ret. Det er langt fra ver-
dens hurtigste. Faktisk virker det 
ligefrem sinkende på acceleration 
op gennem gearene. Men alene på 
grund af dets kombination af let-
hed, præcision og føling hører det til 
mine absolutte favoritter. Og så er 
det tilmed 5-trins med perfekt aftrap-

Tage Schmidt prøvekører Alfa Romeo Giulia Super til 39.992 kr:

ning til hurtig kørsel, og med femte 
gear som et virkeligt afslappet over-
gear med 31,8 km/t pr. 1000 o/m.

Noget lignende gælder bremser-
ne. Skønt specifikationen omfatter 
en bremsetrykreduktionsventil til 
baghjulene, er mange biler betyde-
ligt mere stabile over for baghjuls-
udskridning ved bremsning i sving. 
En væsentlig svækkelse af bremse-
virkningen på grund af ophedning 
indtrådte også efter færre brem-
seforsøg fra høje hastigheder, end 
jeg egentlig havde ventet. Der fin-
des endda vogne, som er mere ret-
ningstabile ved nødbremsning fra 
høje hastigheder. 

Alligevel kan jeg kun nævne få vog-
ne, hvis bremseevne jeg sætter lige 
så højt, blandt andet fordi Alfa’ens 
fire skivebremser på usædvanlig 
måde svarer på pedaltrykket uden 
mindste forsinkelse, og fordi man 
har ualmindelig fin føling med brem-
sevirkningen. Det er dog muligt, at 
man vil finde servovirkningen rigelig 
stor på vinterglatte veje. 

Brillerer især i styringen
Men Alfa brillerer først og fremmest 
ved sine fornemme styreegenska-

ber. Også på dette punkt kan indven-
des, at visse vogne til de samme el-
ler færre penge har lige så godt eller 
bedre greb i vejen. Men tager man 
mulighederne for kontrol over vog-
nen på skridgrænsen med i betragt-
ning, synes de andre vognes meriter 
at falme i forhold.

For øvrigt er skridgrænsen faktisk 
høj nok til at være i særklasse. 
Også høj nok til, at begyndere må 
frarådes eksperimenteren, fordi man 
kan komme meget galt af sted, hvis 
man ikke ved nøjagtigt, hvad man 
skal gøre i grænsetilfælde. Selv ru-
tinerede tvinges til at være tilbage-
holdende på offentlig vej, hvor omgi-
velser og trafikforhold kun få steder 
tillader at udfolde vognens fulde 
ydeevne i leg uden risiko for sig selv 
og andre.

Styretøjet er letgående, præcist og 
direkte og giver den mængde af vej- 
overflade-informationer, som er vital 
for avanceret kørsel, uden at støde 
ubehageligt. Styretendensen er ba-
sisk neutral på en måde, som gør 
det muligt at fremkalde under- og 
overstyring i vid udstrækning efter 
ønske ved hjælp af køremåden. 

Giulia 1600 Super brillerer ikke mindst i sving. Her på vej frem og tilbage gennem et ynd-
lingssving på en af Tage Schmidts prøvekørsel-strækninger.
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Ikke for begyndere
Man kan altså populært sagt ka-
ste denne vogn suverænt omkring 
i sving, som man lyster, og vel at 
mærke med god sikkerhedsmar-
gin over for kørselstekniske fejl. 
Blot kan kun øvede hænder med vi-
den og erfaring bag aflokke den alle 
dens muligheder.

Den lystrer ganske vist rattet så fø-
jeligt, at også uøvede må kunne 
tage den sikkert gennem sving med 
meget større hastigheder, end de 
er vant til. Men det vil være spild 
af bil at have en Alfa, hvis man ikke 
er specielt interesseret i at dygtig-
gøre sig som bilist og ikke allerede 
har erhvervet sig god erfaring med 
mindre potentielt maskineri. Så kan 
man nemlig have lige så megen 
glæde af for eksempel en Fiat 125 
Special eller – hvis acceleration og 
tophastighed ikke er afgørende – en 
124 Special.

At vognen ikke er for begyndere eller 
for folk, som blot søger status gen-
nem mærket, gælder også motoren. 
Den er af bedste fuldblod med to 
overliggende knastaksler og usæd-
vanlig høj ydelse i forhold til slagvo-
lumenet, 65 DIN-hk pr. liter.

Ydelsen er ikke højere, end at den 
er i god pagt med den ædle kon-
struktion, hvad mekanisk pålidelig-
hed og slidstyrke angår. Motoren 
kræver endda efter importørens ud-
sagn usædvanlig lidt pasning, blandt 
andet fordi Weber karburatorerne og 
ventilspillerummene er meget stabi-
le i deres justering. Men den lader 

sig ikke bruge lige så ufølsomt som 
almindelige husholdningsmotorer, 
hvis man skal have glæde af den. 
Den har afgjort sin bedste ydelse 
ved høje omdrejningstal og kræver 
mere gearskiftning end normalt, selv 
om den på den anden side slet ikke 
kan kaldes utidig hysterisk.

Det forholdsvis friske prøve-eksem-
plar var ikke veljusteret med hensyn 
til moderat brug af motoren, men 
under alle omstændigheder må man 
efter importørens udsagn være ind-

stillet på, at motoren først bliver rig-
tig føjelig efter omkring 10.000 kilo-
meter.  

Kun støjende under acceleration
Motor og udstødning er støjsvag ved 
konstante hastigheder med op til 
cirka 5000 o/m. Da man sjældent 
kommer højere op i femte gear, og 
da vind- og vejstøj er bemærkelses-
værdig ringe ved alle hastigheder, 
virker vognen som regel dejlig lyd-
svag under landevejskørsel. 

Efter 5000 o/m vokser motorstøj-
niveauet stærkt, understreget af en 
kraftig karrosseriresonans. Men ly-
den er sund og sympatisk, og man 
skal holde øje med omdrejningstæl-
leren i lavt gear for ikke at blive fri-
stet til at overskride de 6250 o/m, 
hvor rødt advarselsfelt begynder.

Hastigheden ved 1000 o/m er 7,6 
km/t i første gear, 12,6 i andet, 
18,6 i tredie, og 25,2 i fjerde. 160 
km/t svarer for eksempel til fuld-
stændig uanstrengte 5000 o/m i 
topgear, og maksimalhastighederne 
i de lavere gear er henholdsvis 47, 
79, 116 og 158 km/t.

Giulia fik i 1968 nye sæder med bagsædet delt i to separate, samt nyt instrumentarran-
gement med olietryksmåler og kølevæsketermometer flyttet ned i midterkonsollen foran 
gearstangen.
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Til de sammenlignende accelerati-
onstal skal bemærkes, at Alfa Giulia 
Super viser sig mest overlegen ved 
høje hastigheder. 

Affjedring med komfort  
at slække på
Affjedringen er et godt kompromis. 
Den er fast, men giver alligevel ri-
gelig komfort at slække på, hvis en 
særligt sporty indstillet køber øn-
sker lidt kraftigere dæmpning, som 
nok kan være ønskværdig for hårdt 
kørende. 

Kantet karrosseri  
med fin aerodynamik
Normalt kan forsædet ikke rykkes 
langt nok tilbage til at give langbe-
nede ordentlig lårstøtte, men det er 
en simpel og hurtig værkstedsopera-
tion at klare problemet ved at flytte 
bundskinnerne længere bagud.

Med skinnerne i standardposition 
har en langbenet 165 høj pige lige 

netop plads til knæene bagi, når 
sædet er rykket helt tilbage. mens 
en 187 høj bagsædepassager lige 
har plads til benene bagi med sam-
me pige i det lidt fremskudte fører-
sæde. For gennemsnitshøje er Giu-
lia Super altså en fuld firepersoners 
sedan, endda med 480 liter bagage-
rum. De ydre mål er samtidig kom-
pakte med 416 cm længde og 156 
cm bredde.

For øvrigt skal man ikke kimse ad 
udseendet. Det skarptkantede kar-
rosseri med afsnuppet bagende er 
et resultat af indgående aerodynami-
ske studier og har – hvor utroligt det 
end lyder – endnu lavere luftmod-
standskoefficient end de forbilled-
ligt strømlinjede store Citroën’ers. 
Ægte strømlinje behøver nemlig ikke 
at se strømlinjet ud. Karrosseriet 
har desuden den fordel frem for de 
fleste mere attraktivt udseende fast-
back-coupeer, at det giver fremragen-
de fint udsyn og overblik til både for- 
og bagvogn. 

Tekniske data
Motor foran, baghjulstræk, 4 cylindre 
i række. 1570 ccm. 102 DIN-hk eller 
116 SAE-hk ved 5500 o/m. Største 
drejningsmoment 14,5 DIN-kgm. To 
dobbelte Weber karburatorer. Skrue-
fjedre for og bag, stiv bagaksel, kug-
lekredsløbstyretøj. 165-14 radial-
dæk (Kléber på prøveeksemplaret) 
på 5½ tomme brede fælge. Køreklar 
egenvægt 1060 kg.

Accelerationstid 0-400 meter
Opel Commodore 2,5 17,5 sek.
BMW 2002 17,6 sek.
Fiat 125 Special 17,9 sek.
Alfa Romeo Giulia Super  18,0 sek.

Volvo 144 S 18,7 sek.
Ifølge Jyllands-Postens egne målinger.

Tophastighed
Alfa Romeo Giulia Super  175 km/t 
Opel Commodore 2,5 170 km/t
BMW 2002  170 km/t
Fiat 125 Special  170 km/t
Volvo 144 S  Opgives ikke
Ifølge fabrikkernes opgivelser.
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En rød og en blå
Stelvio Automobili

Mon ikke de fleste kender firmaet 
Stelvio Automobili, som sælger klas-
siske biler, især italienske og især 
Alfa Romeo. Generelt er det biler af 
meget høj kvalitet, de fleste i den 
halvdyre ende og enkelte i den hel-
dyre ende af skalaen. Firmaet har 
formelt eksisteret siden 2007, men 
engagementet og lysten til at lege 
med biler går meget længere tilbage 
for de to indehavere, Jan Paustian 
og Daniele Dezzi, som startede pri-
vat, mens de var i gode jobs begge 
to. Jan var oprindelig skibsingeniør, 
men beskæftiget med medico-ud-
styr hos Novo Nordisk og Daniele 
var softwaremand hos bl.a. GN Net-
com og Ericsson. Men det med bi-
lerne greb om sig – og når de var på 
forretningsrejser var det ofte med 
en enkeltbillet, så fandt man ét eller 
andet sjovt at køre hjem i. Gerne ita-

liensk, og gerne Alfa Romeo. Efter-
spurgte biler i god stand, som ofte 
hurtigt blev solgt – hvilket bare gav 
mulighed for at prøve noget nyt.

For godt 13 år siden blev Jan og Da-
niele så enige om at det skulle være 
nu, hvis det skulle være. Der blev 
sagt farvel til kontorene og de sikre 
jobs, og lommepengene investeret i 
ejendommen i Måløv samt begyndel-
sen på et vognlager, der selvfølgelig 
har taget nogle år at bygge op. Men 
bortset fra nogle få kommisionsbi-
ler tilhører alle bilerne firmaet – idag 
er der et halvt hundrede stykker på 
lager. Salget har været noget svin-
gende, men i de senere år ligget om-
kring 60-80 biler om året. Både Jan 
og Daniele er i den grad Alfa-folk, 
og troede i begyndelsen at man kan 
leve af at sælge røde Alfa’er i Dan-
mark – det kan man ikke – og idag 

er konceptet udvidet til stort set alle 
mærker af klassiske biler, på nær 
amerikanske. 

Stelvio har aldrig haft ansatte og 
både Jan og Daniele skruer i høj 
grad selv på bilerne. Større restau-
reringsopgaver og specialting klares 
med hjælp fra “underentreprenører”, 
men ellers er det vigtigt selv at have 
hænderne i sovsen. Forretningen 
har givet mulighed for at prøve stort 
set alt hvad der er sjovt og spæn-
dende. Også hurtige og eksotiske 
biler, det meste med brede dæk og 
store karburatorer. Privat har både 
Jan og Daniele haft adskillige Alfa 
Romeo Bertone-coupéer i forskellige 
versioner og opsætninger, og der er 
ikke mange europæiske bilmærker, 
der ikke har været igennem møllen, 
selvom Alfa Romeo er og bliver hjer-
tebarnet.

Tekst og foto: Jens Møller Nicolaisen
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Når man nu har prøvet alt – eller så 
godt som – hvad ender man så med, 
når der næsten er frit valg på øver-
ste hylde? Alfa Romeo Giulia Super! 
Vel at mærke i helt original udgave, 
uden nogen form for modifikation. 
Jan Paustian har en rød – Daniele 
Dezzi har en blå.

Den røde
Jan Paustian har altid haft noget 
med Giulia’en – den har sin egen 
karisma og historie, og er en både 
behagelig og praktisk anvendelig 
bil, som er let at have med at gøre, 
samtidig med at den er umiskende-
lig Alfa, med god kraft og motorlyd. 
Den røde bil kendte han til i en del 
år, da den var ejet af en ven af hu-

set. Han tøvede derfor ikke med at 
købe den, da han fik den tilbudt for 
godt 6 år siden. Sælgeren havde 
haft bilen i mange år, og var forment-
lig anden ejer af den oprindeligt dan-
ske Giulia, der stadig er indregistre-
ret med sine første nummerplader. 
Bilen er bygget sidst i 1969, men 
først indregistreret i Danmark i be-
gyndelsen af 1971.

Jan har gennem tiden haft mange 
muligheder for at købe sig en Giu-
lia, men her var en dansk bil med 
sine første nummerplader, 100% ori-
ginal inklusive motoren, og så i en 
farve der meget sjældent ses på de 
4-dørs Giulia’er: Alfa Rosso – der til 
gengæld er almindelig på Coupéer 
og Spidere. Bilen var kørende, men 
efterhånden noget nedslidt og Jan 
har derfor haft den igennem en to-
talrestaurering, ned til det bare kar-

rosseri, og med renovering af al me-
kanik. Alt har været vendt ned til 
mindste skrue og det absolut ene-
ste kompromis med originaliteten er, 
at sædebetrækkene nu er beklædt 
med læder, hvor det oprindelig var 
sort skai/kunstlæder. Hver eneste 
syning er lavet som det oprindelige, 
og det er faktisk svært at se forskel.

Jan har også andre biler at køre i, 
men bruger alligevel Giulia’en me-
get – med sine godt 100 hk er den 
hurtig, også i nutidens trafik, og den 
er meget driftsikker og nem at ved-
ligeholde. Den er også nem at have 
med at gøre i forhold til reservede-
le – stort set alt kan fås – og Stelvio 
forhandler faktisk reservedele til 
klassiske Alfa Romeo’er...
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Den blå Giulia er fra 1973, og den 
har en helt anden historie! Daniele 
Dezzi fik sin første Alfa Romeo som 
18-årig – en Bertone-coupé. Den 
blev brugt til ræs og meget mere, 
og er siden blevet restaureret til for-
dums glans igen. Men allerede tid-
ligt fik Daniele øje på en Giulia, da 
han en dag mødte en mand i Rødov-
re, der kørte i en tofarvet sølvgrå én 
af slagsen. Den var ikke til salg.

I 1989 var Daniele i Rom, hvor han 
besøgte sin far, og over en frokost 
kom de til at tale om at han drømte 
om en Giulia. En af vennerne vidste 
hvor der stod én i en kælder, hos en 
kaptajn i Carabinieri. Ham blev der 
ringet til, og efter frokost kørte de 
hen og så på bilen. I kælderen var 
en mindre samling af ex-politibiler. 

I Italien sælger politet ikke deres 
aftjente biler, men opmagasinerer 
dem, og lagrene bliver først tømt når 
det er nødvendigt – så sælges de på 

auktion med forkøbsret for politifolk. 
Giulia’en havde tilhørt Guardia di Fi-
nanza – italiensk bagmandspoliti, 
som ikke kun tager sig af økonomisk 
kriminalitet, men også narkohandel, 
smugleri osv. Den var i fin stand og 
stod originalt med sin mørkeblå po-
liti-farve, men – den var ikke til salg! 
Det blev den så alligevel, efter ben-
hårde forhandlinger, og til hvad der 
må betragtes som overpris.

Bilen blev købt og Daniele fik over-
talt sin far til at hjælpe med at køre 
den til Danmark, efter et par dage 
med at ordne det administrative. 

Bilen kørte fint – men ca. 150km 
nord for Rom blev den pludselig me-
get varm, så de måtte køre af mo-
torvejen. Køleren var læk. Her lå 
heldigvis et lille Alfa Romeo-værk-
sted! Men... der var lukket! En en-
kelt sur medarbejder sad og spiste 
sin madpakke – resten var gået på 
restaurant. Den sure mand var helt 

Den blå

og totalt ligeglad med Danieles kø-
lerproblem og på ingen måde samar-
bejdsvillig. 

Udenfor på en p-plads stod et par 
gamle Giulia’er og så meget træt-
te ud. Daniele spurgte sin far om 
ikke han kunne underholde den sure 
mand, mens han lige gik ud for at 
tisse – men gik i stedet ud og bytte-
de sin køler om i en fart, med den 
fra den mest trætte bil. Og så kør-
te de. Først længere henne af vejen 
fortalte Daniele sin far hvorfor de 
skulle skynde sig videre – og så blev 
der fyldt vand på køleren. Det er den 
samme køler, der sidder i bilen nu.

Bilen kørte hjem resten af vejen 
uden problemer. Men inden den blev 
klar til dansk registrering kom Da-
niele til at sælge den til en værk-
stedskammerat, der havde presset 
kraftigt på for at overtage den. Dog 
solgt med den klausul, at han fik før-
steret til at købe den tilbage, hvis 
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den skulle sælges igen. Og et par år 
senere var Giulia’en Danieles igen.

I mellemtiden var den blevet delvis 
skilt ad for at blive gjort i stand. Der 
var blevet svejst et enkelt lille hul i 
vognbunden – det eneste rust – og 
bilen var hos maleren, hvorfra den 
blev hentet. Motor og gearkasse 
blev renoveret, bilen samlet og den 
står idag helt originalt, inklusive far-
ven og det sorte indtræk i skai. Et 
par knapper til blålys og horn sidder 
stadig i bilen fra dens tid som politi-
vogn. Den blev færdig omkring 1995 
og jævnligt brugt siden – i praksis 
som dagligvogn, da den jo stadig 
ikke var betragtet som veteran. Den 
har også stået stille i lange perioder, 
men siden 2015 er den igen brugt 
jævnligt, bl.a. på ture til udlandet, 
som Daniele/Stelvio arrangerer for 
gammelbilsvennerne.
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Fra arkivet
Svar til: vt@veteranbilklub.dk

Igennem længere tid har vi arbejdet 
med at samle materiale til en arti-
kel, eller snarere artikelserie, om 
hvad der gennem tiderne har været 
den nok vigtigste tilbagevendende 
begivenhed i den danske motorbran-
che: De internationale biludstillinger 
i Forum, der med ujævne mellemrum 
blev afholdt i perioden 1926-68. I 
den forbindelse skal her lyde en op-

fordring: Ligger I inde med fotos fra 
udstillingerne er vi meget interesse-
ret i at låne dem, også selvom det 
måske bare er små amatørbilleder. 
Kontakt gerne redaktionen!

I denne omgang hører vi gerne fra 
alle, der kan sige noget om det fine 
farvebillede ovenfor – der er mange 
detaljer at se på...! 
 
En turistbus 
Åbne busser, der kører med turister 
er ikke noget nyt – billedet til ven-
stre er fundet i Ole Sommers arki-
ver. Bemærk passagerernes passen-
de hovedbeklædning og den enorme 
kaleche, med glideskinner langs 
vognsiden.

Det er nok for meget at forvente bi-
len identificeret med model og år-
gang – vi kan jo ikke se snuden. 
Men sikke nogle flotte hjul! Måske 
kan nogen alligevel fortælle noget 
om bilen – og billedet...
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Svar på billederne  
i VT 529

Tak for de mange gode svar – måske 
var det et “nemt” billede, for der er 
mange næsten enslydende.

Billedet er fra Gråbrødre Torv i Kø-
benhavn, set i retning mod Kloster-
stræde, ikke tidligere end 1955 (den 
nyeste bilmodel) – men måske lidt 
senere.

Og så til bilerne – fra venstre. Den 
første er en Buick Convertible 
Coupé, årgang 1934-35. Det er ikke 
til at se om det er en Series 50, 60 
eller måske 66C – men uanset det, 
så er det et Buick standardkarrosse-
ri, og ikke en bil der er lavet mange 
af. Den er med 8-cylindret række-
motor.

Bag den holder en Ford Taunus 
12M, “globus”-modellen, produceret 
1952-55.

Flere var i tvivl om lastbilen, men 
det er en Ford AA 1930-31 – med 
et meget typisk dansk førerhus, der 
med sine afrundede former adskil-
ler sig markant fra det originale, no-
get mere kantede førerhus. Bilen 
kan godt have haft dette førerhus fra 
ny, men ellers er faconen også ty-
pisk for de første efterkrigsår, både 
på Ford og på mange andre fabrika-
ter lastvogne. Hvor det er bygget er 
umuligt at sige – der var jo karros-
serivirkeomheder i næsten enhver 
dansk by med respekt for sig selv.

Lige til venstre for lastbilen (ind mod 
bygningerne) holder en række biler, 
som vi også har fået et par bud på. 
Her ses hvad der ligner en lille Opel, 
sikkert en Olympia fra lige efter kri-
gen, en Lloyd varevogn (eller usand-
synligt en stationcar), en Ford Anglia 

Gråbrødre Torv

Vauxhall

Så var den den lille Vauxhall – åben-
bart også et nemt billede, og som 
forventet nyere end 1930. Anders 
Bonde skriver bl.a.:

“Bilen på det nederste billede 
er nem at identificere: Det er en 
Vauxhall 10 ’Four’, en (for en eng-
lænder) teknisk meget avanceret 
lille bil som blev lanceret i 1937. 
Vauxhall ’10-4’ var den første briti-
ske bil med helsvejst, selvbæren-
de stålkarrosseri, og som sine tyske 
GM-slægtninge fra Opel havde den 
også ’knæledsaffjedring’ foran, men 
i en tilpas anderledes udgave med 
både torsionsstænger og skruefjed-
re, for at undgå at skulle betale for 
brug af Dubonnets patent. I mod-
sætning til Opel Olympia og Kadett 
havde Vauxhall 4 gear med synkro-
nisering på alle undtagen 1. Ca. 
55,000 stk. blev produceret 1937-
40 og 1946-47, og grundkarrossen 
levede videre i en forstærket udga-
ve til 1951 i de første Wyvern og 
Velox-modeller”.

Anders Clausager supplerer med op-
lysningen om, at hvis det er en efter-
krigsbil kan det også være en “Twel-
ve” model HIX, som havde samme 
karrosseri 1946-48. Forskellen lig-
ger i øvrigt i motorstørrelsen, Ten på 
1203cc og Twelve på 1442cc. Efter 
krigen blev der eksporteret 61 Ten 
og 720 Twelve til Danmark.

-jmn.

eller Popular. Den sidste kan man 
næsten ikke se, men en læser gæt-
ter på den senere Anglia med pon-
tonkarrosseri – og det lyder rigtigt. 
Jeg har jo mulighed for at zoom kraf-
tigt ind i billedet når jeg har det på 
min skærm – og jeg tænkte også på 
“ponton-Anglia”, men det er selvføl-
gelig langtfra sikkert.

Ligegyldigt hvor meget jeg zoomer, 
kan jeg ikke afgøre lastbilen bag lad-
cyklen (foran Café Egebjærg). Men 
også den er med dansk førerhus. 
Lige på hjørnet ses også en lille va-
revogn – sikkert engelsk: gode gæt 
er Ford, Bradford eller Morris.

Så har vi billedets måske nyeste bil, 
dollargrinet, der som den eneste be-
finder sig i direkte solskin. Det er 
også en Buick, og alle var enige om, 
at det er en series 40 “Special”, år-
gang 1955, året efter at Buick gik 
over til V8’ere i stedet for række-
motorerne. “Special” er den billig-
ste – eller måske snarere mindst 
dyre – og genkendelig på at den har 
tre “koøjer” i hver side af motor-
hjælmen, hvor de finere modeller 
(series 50 Super, Series 60 Centu-
ry, og Series 70 Roadmaster) har 
fire. Men selvom der altså er tale 
om en “skrabet” version, så var det 
kun danskere med mange penge og 
gode forbindelser, der kunne kom-
me til at eje sådan en bil – og den 
på billedet har da også amerikanske 
nummerplader på.

Foran den står en taxa, eller rette-
re taxi – det er en Dodge D5 Touring 
Sedan fra 1937. Den er blevet pep-
pet lidt op med hvidmalet tag, hvil-
ket måske har fået den til at se lidt 
mere moderne ud, men næppe slø-
ret den kendsgerning, at det var en 
halvgammel bil i 1955.

Så er der lige to biler mere – nemlig 
de to Folkevognsrugbrød bagest til 
højre i billedet. 

Den første er tydeligvis en pickup 
med pressenning, men nogen har 
måske bemærket den bageste – en 
kassevogn eller bus – som er så tid-
lig, at den ikke har det karakteristi-
ske fremspring over forruderne. Det 
kom først i 1955 og var i øvrigt ikke 
til pynt – under kasketskyggen var 

der luftindtag til et nyt og stærkt for-
bedret ventilationssystem. Men man 
kan faktisk se at pick-up’en har det 
– og dermed er den også kandidat 
til at være billedets nyeste bil.

VW-rugbrødet fremkom i 1949 som 
kassevogn; i 1950 kom den som 
bus og i 1951 som De Luxe Bus 
med mange vinduer (bedre kendt 
som samba-bus).
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Invitationer

–
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Invitationer

ETU FORSIKRING VETERANLØB 2020

Lørdag den 22. august 2020 byder ETU Forsikring A/S 
og DVK Aabenraa velkommen til ”ETU - VETERANLØBET”

Traditionen tro så vil ETU Forsikring gerne invitere til veteranløb. I år har veteranmotorcykler også 
mulighed for at deltage. 

ETU Veteranløb er et gratis orienteringsløb/hyggetur i den smukke egn omkring Rødekro. Løbet er lavet i 
samarbejde med DVK Aabenraa.  
 
Vi mødes klokken 9.00 ved ETU Forsikring, Hærvejen 8, 6230 Rødekro, hvor ETU er vært med kaffe og 
rundstykker. Klokken 10.30 starter løbet, der strækker sig over 50-70 kilometer, og der vil være indlagt 
små sjove/lærerige opgaver/poster undervejs.  
 
Løbet slutter igen på Hærvejen 8, 6230 Rødekro, hvor ETU Forsikring har tændt op i grillen, og for alle 
løbsdeltagere serveres en gratis sønderjysk ringriderpølse med tilhørende øl/vand. 
 
Der er pæne præmier til de tre biler med flest point. 
 
For såvel deltagere som ikke deltagere vil der være rig mulighed for, at besigtige de fremmødte  
veterankøretøjer både før og efter løbet.  
 
Tilmelding til løbet er nødvendig og kan ske på vores hjemmeside www.etuforsikring.dk, eller ring på  
telefon: 74 72 86 00 - alle hverdage mellem 09:00-14:00. Sidste frist for tilmelding er d. 18. august 2020. 
 
Alle er velkomne til at deltage i løbet, eneste betingelse er man møder op i en ”veteranbil eller 
motorcykel”. Har du en veteranknallert, så er du velkommen til at komme og vise den frem.

Ruten og praktiske opgaver er lagt i hænderne på Erik From og Kjeld Holm-Nielsen fra DVK Aabenraa.

På grund af den nuværende Corona situation følger vi selvfølgelig myndighedernes anbefalinger og tager 
vores forholdsregler for at forebygge smitte.  

ETU Forsikring A/S er specialister på veterankøretøjer og er Dansk Veteranbil Klubs (DVK) 
landsdækkende samarbejdspartner.
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Invitationer

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

Man behøver ikke
være veteran...

...for at læse

www.VeteranPosten.dk

Kardanløbet 
19.  september 2020 

Start kl. 09:00 ~ Fyns Kardan og Bremsecenter, Sandvadvej 22, 5210 Odense NV. 
 

Så er det atter blevet tid til det årlige Kardanløb og Merete og Ralph stiller igen beredvilligt op med 
morgenbord, og lur mig om ikke det bliver lige så overdådigt som de tidligere år. 

Efter hyggesnak over kaffen kører vi gennem det nordfynske landskab og gør et ophold i  
Skamby, hvor vi besøger:  

Jaguarværkstedet, Søndervang 6, 5485 Kamby. 
 

Poul Erik Christensen vil dele ud af sine erfaringer fra Motorhistorisk Samvirke, lærergerning på 
Teknisk Skole og sit værksted. Vi vil også kunne bese nogle spændende biler. 

Turen går derefter videre vestover inden vi vender køleren mod Odense. Her ender vi hos  
Odense Bowlinghal og Simgolf Center: 

Møllemarksvej 80, 5200 Odense V. 
 

her får vi serveret Stegt Flæsk med Persillesovs ad Libitum, på fynsk ”al va du ka æe”,  
efterfulgt af en times bowling. 

 
Tilmelding til Jørgen Kastrup, tlf. 30 91 19 41 

Tilmeldingsfrist: 14. september 2020 
Pris kr. 130,- per person incl. skoleje, indbetales på konto regn.nr- 3578 konto 3578954589 

 

BEMÆRK: du er først tilmeldt ved betaling, ingen fortrydelsesret efter 14-09-2020. 
BEMÆRK OGSÅ, Corona = begrænset deltagerantal 

Coronaaflysning fra arrangør = penge retur 
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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. 50,00,- 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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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.

Præmieeksempler

Dagsværdi 
i kr.

Ansvar + 
kasko

Ansvar

25.000 641 237
75.000 934 237

125.000 1.151 237
175.000 1.365 237
200.000 1.468 237
250.000 1.657 237
300.000 1.938 237
350.000 2.214 237
400.000 2.492 237
450.000 2.775 237
500.000 3.051 237

Osv.
Selvrisiko 1.586

Forsikringen omfatter vejhjælp i hele policens kørsels-
periode, hvis køretøjets alder er mindst 30 år. Ud over 
forsikringens pris opkræves lovmæssige afgifter. Det 
drejer sig om skadesforsikringsafgift på 1,1% af præmien 
og garantifondbidrag på 40 kroner. For veteranbiler 
opkræves desuden et miljøbidrag på 84 kroner.

Dagsværdi 
i kr.

Ansvar + 
kasko

Ansvar

25.000 1.577 539
75.000 2.297 539

125.000 2.830 539
175.000 3.358 539
200.000 3.612 539
250.000 4.075 539
300.000 4.766 539
350.000 5.447 539
400.000 6.131 539
450.000 6.826 539
500.000 7.505 539

Osv.
Selvrisiko 3.172

Veteranbiler og motorcykler -1990  
1/1-årlig præmie i kr.

Klassiske køretøjer 1991-1995  
1/1-årlig præmie i kr.

rabat ved indtegning af flere  
veteran- eller klassiske køretøjer.25%

Vi sætter pris på originalerne

Vores assurandør og specialist i veteran- 
forsikring er Steen List der arbejder ud  
fra vores kontor i Herning.

Steen er naturligvis en del af veteranfolket 
og kører blandt andet Morgan +8. 
Du er altid velkommen til at kontakte 
Steen for at høre mere om priser og 
indtegnings regler.

75 91 21 92
veteran@thistedforsikring.dk
veteranforsikringdanmark.dk

En del af

Hvem er vi?

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

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

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

LINDEMANN
BLYERSTATNING
Blyerstatningsadditiv.  
Rækker til 400 liter  
benzin.

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

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

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

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

Veterandele.dk

Veterandele-Annonce_87x125mm.indd   1 10/07/2019   08.52
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Køb & salg
Triumph 3 A til salg. Cabriolet, farve 
rød, højre styret, 48 eger, over- drive 
og første indregistreret 10. november 
1958. Ny motor 2007, AT-motor. Ma-
let i 2009 år igen rød. Samme ejer i 
22 år. Uden rust. Alle papir er ok fra 
22 år til dags dato. Holder til syn maj 
2023. Priside kr. 160.000. 

Henrik Bagge Kolding, tlf. 45533360
e-mail: h.kolding@mail.dk

Morris 1000 Super - årgang 1969. 
1 ejer, derfor gamle sorte plader. 
Synes igen i 2025. Velholdt, i pæn 
stand, står så original som mulig. En 
del gamle papirer medfølger. Pris kr 
54.800. Flere oplysninger gives ger-
ne.

Birthe Holm Kristensen,  
tlf. 30245400, e-mail: bjk@c.dk

Ford V8 Lastvogn årgang 1946. 100 
hk. Danskbygget førerhus m/halv ca-
bine.6.200 T total, last 3.500 T. Fast 
lad m/rigning og lukket pressending. 
Udstyr til Studenterkørsel. Kugle-
træk/synsfrisammenkobling. Fabriks-
ny motor, bil og motor har kun kørt 
10.000km. efter totalrenovering. Vog-
nen fremtræder som ny overalt. Sæl-
ges kr. 110.000. 

Povl Pedersen, tlf. 20356024
e-mail: yp@pedersen.mail.dk

Kofangere med stivere for og bag, 
til årgange 1924-1930 kr. 1.500. 
For-kofanger til Ford A kr. 300. Fin 
fælg 21” til samme. 150 sæt brem-
seklodser, passer ca. årgang 1960-
90, stort katalog medfølger kr. 
1.100. 

Hans P. Nielsen, tlf. 40148037

Adskilt Jaguar XJ motor, pris kr. 
1.500.

Børge Ingvorsen, tlf. 30734317
e-mail: ingvorsen44@gmail.com 

Chevrolet 4-dørs - årgang 1929. Bor-
deaux rød med sorte skærme og trin-
brædder. Syn til 2022. Kørt 67.900 
km. Pris 89.900 kr.

Tage Thomsen, tlf. 42188961

Citroën 11 Normale årgang 1937. 
Totalt renoveret af Orla Falden. 
Pris: 130.000 kr. 

Poul Hansen, tlf.: 40517555 
Mail: pouldh@live.dk

Slangerup Værkstedsfællesskab sø-
ger flere lejere til vores 100 m² hal 
beliggende i området af Slangerup. 
Søger 2 medlemmer med deres vete-
ranbil. Vi fremviser gerne hallen, hvor 
der er 2-søjlet lift til 3,5 ton. Etable-
ret olieblæserfyr m/termostat samt 
240V & 380V strøm mange steder i 
hallen.

Gert Auhagen, tlf. 40203989
e-mail: ga@bo-ex.dk

Dele til biler 
sælges

 
Diverse

Biler 
sælges

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!
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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

Import og salg af Mazda i Danmark begyndte 1. februar 1971. Med fra starten var 
1300, 616, og 1800, og i 1975 havde Mazda nået et personbilsalg på 4,9 % af det 
samlede personbilsalg i Danmark. Mazda 1300 van blev også meget populær, på 
gule plader kunne den fås til favorabel pris og havde man kun brug for plads til 2, 
var den ideel. Mange kørte også som erhvervsbiler i mindre firmaer, der netop havde 
behov for en bil i den størrelse. Der solgtes også en del som stationcar.

Mazda 1300 van CU 90.893 har undertegnede ejet fra ny, pris i januar 1975 kr. 
28.483,- på gaden.

Den har været brugt som hverdagsbil i 24 år, dog kun til privat kørsel og har nu kørt 
291.000 km.

Den er aldrig restaureret, er løbende vedligeholdt og lidt patineret af de mange år. 
Den var som de fleste biler af den årgang svær at holde rusten borte fra, og der er 
brugt megen tid på at undervognsbehandle hvert år, da den kørte som daglig bil. Det 
er den eneste 1300 van på gule nummerplader i Danmark, og har sikkert været det 
i mange år. Den har kørt hvert år, blev veteranregistreret i 2010 og det er glædeligt 
at de japanske mærker nu er blevet accepteret  inden for veteran og klassisk. Det 
har også ført til, at vi var nogle stykker der startede ClassicMazdaCars for 5 år siden, 
og klubben tæller nu ca. 70 medlemmer.

Med venlig hilsen – Hans Nielsen, Skals.

Mazda 1300 van 1975


