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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: –
brochure@veteranbilklub.dk
Tidsskriftsarkiv: Mogens Olsen
Udklipsarkiv: H. C. Gregersen 
Instruktionsbøger: --
Fotoarkiv: Uffe Mortensen, 5164 6716
autotriangel@gmail.com

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

Jydsk Køreselskab
Ivan Kristiansen
Dag   4045 5055
Aften 9712 0711

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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Månedligt medlemsblad for 
Dansk Veteranbil Klub.
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Jens Møller Nicolaisen
Mars Allé 6, 2860 Søborg.
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Indbydelser til DVK’s løb og arrangementer optages gratis. Indbydel-
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Fra arkivet – spørgsmål og svar 52
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Stof og deadline:

Fra redaktionen
Sikke en sommer det trods alt er blevet! Nok har vi 
masser af aflysninger af løb og træf, med deraf følgen-
de abstinenser – men de sidste ugers skønne vejr har 
jo givet masser af mulighed for at komme ud på vejene 
i alle vores fine biler. Nedenfor ses et par lørdagsbille-
der fra AJ-tanken, hvor coronasituationen har medført et 
midlertidigt stop for den gratis kaffe – men hvor et min-
dre antal folk trods alt har haft mulighed for at ses – 
selvfølgelig med forsigtighed og passende afstand etc.

Lige nu ser det ikke ud til at vi kan forvente større ar-
rangementer før til næste år.

-jmn.
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August
Lørdag 29. “Motordagen” på Danmarks Tekniske 
Museum. Arrangeret af DTM, DVK og Sommers 
Automobilmuseum. Se omtale i VT 527. 

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. Aflyst.

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 i VT 530.

Lørdag 19. Skiltemarked. Kl. 10:00 - 14:00 - Nærum 
Hovedgade 3, 01, 2850 Nærum.
Udsat - 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 i VT 530.

Aktivitetskalender

Møder, løb og arrangementer

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

Lørdag 10. Løvfaldstur. Start kl. 09:30 Vesterågade 16, 
5762 Broby. Tilmelding og info: Flemming Larsen, tlf. 
21162470. Invitation her i bladet.

Søndag 11. Veterantræf ved Veteranbanen Bryrup 
Vrads. Se www.veteranbanen.dk og invitationen her i 
bladet.

Tirsdag 13. Løverne indbyder til Flæskestegstur! Start 
fra klubhuset i Løve kl. 17.00. Vi ender på Skipperkroen 
i Mullerup Havn. Tilmelding senest 1. oktober – se 
invitationen her i bladet.

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.

Torsdag 29. Morrismøde hos Ole Nordlund. Kl. 19:00. 
Møllebovej 13, 2640 Hedehusene.
Tilmelding senest 26. okt., tlf. 40306670 eller e-mail: 
jonordlund@mail.dk

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

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

UDLAND
September

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

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

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

Steen Frilund Christiansens kone, 
Anita, har fra sin far arvet den viste 
lille skulptur – i form af et kølerdæk-
sel, der forestiller en lille Renault 
tank, model FT 17, fra første ver-
denskrig. Den er udført af den kend-
te franske kunstner Fix Masseau, 
som en hyldest til fransk industris 
teknologiske udvikling – den lille 
Renault var både teknisk avanceret 
og berømt.

Anitas far var en dreng på 9-11 
år, da han på et tidspunkt mellem 
1943-45 stjal det fra Werner Bests 

bil eller en af hans følgebiler, mens 
Best var i Helsinge. Bests bil var en 
Mercedes 340 Cabriolet. Mon der 
findes et foto af den – måske endda 
ét hvor man kan se “køler-figuren”?

Historien melder ikke noget om hvor-
dan Werner Best fik raget figuren til 
sig.

Steen frilund Christiansen kan  
kontaktes på mail:  
steen.frilund@youseepost.dk  
eller tlf. 20 28 78 78.

En efterlysning
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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. 

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.

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.

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

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

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.

November d. 18. Værkstedsaften.

November d. 25. Værkstedsaften.

December d. 2. Værkstedsaften.

December d. 9. Klubmøde. Ju-
lefrokost kl. 18:00 tilmelding til 
maarum@veteranbilklub.dk

December d. 16. Værkstedsaften.

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.

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

September d. 17. Klubmøde.

Oktober d. 15. Klubmøde.

November d. 19. Klubmøde.

December d. 17. Klubmøde.

PS: Ønsker du som medlem i det 
nordvestsjællandske at modtage ny-

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 i VT 530.

Oktober d. 13. Flæskestegstur – se 
invitaion her i bladet.

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

September d. 22. Klubmøde. En 
kendt person kommer og fortæller 
om sit liv.

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).

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.

September d. 9. kl. 17:30 mødes vi 
på parkeringspladsen foran Ollerup 
Kirke (Svendborgvej 102 i Ollerup). 
Efter en tur på godt 50 km i det syd-
fynske landskab, ender vi hos Høkil-
degård Landhandel, Åmarksvej 46, 
Vester Skerninge, hvor der er tændt 
op i grillen til deres hjemmelave-
de pølser, så vi behøver ikke smøre 
madpakke denne dag. Vi får lejlig-
hed til at se landbruget og der bliver 
mulighed for at handle i gårdbutik-
ken. Husk borde, stole og kaffekan-
den. Info: Dorte Mørch.

September d. 29. Klubmøde.

Oktober d. 10. Løvfaldstur. Kl. 9:30 
start fra Vesterågade 16, 5762 Bro-
by. Info og tilmelding: Flemming Lar-
sen, tlf. 21162470. Invitationen kan 
ses i dette blad.

Oktober d. 13. Café og biblioteksaf-
ten.

Oktober d. 27. Klubmøde. Foredrag/
film. om MC-tur i Japan.

November d. 24. Klubmøde. Julefro-
kost kl. 18:00.

December d. 8. Hulehygge med 
Gløgg og æbleskiver.

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.

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. 

September d. 24. Klubmøde.

Oktober d. 29. 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

Sydvestjylland
Skjoldbjerg

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.

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.

Sydjylland
Lillebælt

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

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.

September d. 8. Klubmøde kl. 
19.00 – Køretur og besøg ved en bil-
samling tæt ved Horsens. Vi mødes 
på Møllen, og kører samlet ad små 
veje til vores vært, som har en fin 
samling af forskellige veterankøre-
tøjer. Bl.a. skal vi fejre at Knud Erik 
har ikke mindre end 3 Ford-biler som 
i år kan fejre 90 års fødselsdag! NB: 
Grundet corona-risiko medbringer vi 
denne aften hver især kaffe og brød 
til eget brug.

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 kø-
retøjer.

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.

August d. 31. Klubmøde.
September d. 12. 20-års jubilæum 
kl. 9-15 – se invitation i VT 530.
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

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

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
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Mødestederne

Midtjylland
Herning

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. 

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

- Denne vogn har ingen 
selvstarter, så én af os 
kommer til at stå af og 
skubbe!

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

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.

September d. 7. kl. 18.00: Tur til 
Sahl Akkumulatorfabrik. Se invitatio-
nen her i bladet.
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
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Den 15. juli, fra Kl 17.30 til 18.00, 
kunne medlemmer af Dansk Vete-
ranbil Klub møde op ved Rolfsted 
Kirke, hvis man havde lyst til at del-
tage i den månedlige Fynske Aften-
tur arrangeret af Kirsten og Anders 
Nielsen. Det var der mange, der hav-
de lyst til. Over tyve køretøjer fyldte 
godt op på kirkepladsen, og det til-
trak også nogen lokal opmærksom-
hed.

Kl 18,00 aktiverede Anders sin (lov-
ligt installerede?) ”Hjemis-klokke” 
som tegn på afgang. Turen gik på 
begge sider langs Motorvejen i ret-
ning mod Nyborg, ad, nogle steder, 
meget smalle og smukke, men dog 
asfalterede veje. Herefter gik tu-
ren sydover, hvor vi kunne nyde det 
flotte landskab omkring Krogsbøl-
le/Refsvindinge/Glorup for til sidst 
at ende på Tårup Strand Camping 
hvor vi kunne parkere i første ræk-
ke, med udsigt til Storebæltsbroen i 
sin fulde længde. Vejret var så klart 
at hele den sjællandske kystline var 
synlig.

Den medbragte mad blev indtaget 
ved borde og bænke langs vandkan-
ten, hvor alle satte sig med front 
mod havet og nød udsigten. Mange 
campinggæster flokkedes mellem bi-
lerne, og der blev hyggesnakket, gæ-
ster og veteraner imellem. Vejret var 
med os, vindstille, letskyet og ha-
vet så glat, at skyerne spejlede sig i 
havoverfladen. Omkring kl. 2100 var 
der almindeligt opbrud.

En tak til Tårup Strand Camping ved 
Dorthe og Ulrik, for husly og tak til 
Kirsten og Anders for en dejlig tur.

Fynsk aftentur
Tekst: Jørgen Kastrup
Foto: Kirsten Nielsen og Jørgen Kastrup

Fyn
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Efter et langt og trist (veteran)for-
år med masser af træf-aflysninger, 
blev der taget revanche den første 
tirsdag i august, da restaurant Ky-
stens Perle i Horsens, sammen med 
DVK-Uldum Mølle, inviterede til træf 
på den smukke plads ved Bygholm 
Sø.

Et overvældende antal af knallerter, 
MC’er og biler fandt frem til de grøn-
ne skråninger ned mod søen – og 
snakken gik lystigt på pladsen, me-
dens alle de der var plads til, indtog 

Så er der træf igen!
Tekst og foto: Jens Heldgaard

Uldum

Jettes gode ”Veteranmenu” på ter-
rassen og i restauranten.

DVK reklamerer med banner, blade 
og foldere til træffet, og vi håber at 
nogle af deltagerne får lyst til at bli-
ve en del af Danmarks største vete-
ranbilklub.

Hyggeligt igen at være sammen med 
”veteranvenner”, og vi ser frem til 
næste træf første tirsdag i septem-
ber (1/9, kl. 17-21). 
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Efter en kort sommerpause, hvor 
vores sekretariat har været lukket, 
er vi i gang igen. Jeg vil som sekre-
tariatsleder bruge dette nyhedsbrev 
til at give et indtryk af de forskellige 
opgaver, der varetages i sekretaria-
tet. Intet sker dog uden en arbejd-
som formand, en frivillig bestyrelse 
og de mange møder i forretningsud-
valget.

Jeg hedder Johnny B. Rasmussen, 
og har været ansat til at drive det-
te sekretariat siden efteråret 2012. 
Det er en meget spændende opga-
ve, med et væld af varierede udfor-
dringer, der ofte kræver et meget 
bredt netværk. Det har vi heldigvis 
i Motorhistorisk Samråd, og det er 
også det der gør, at vi som organi-
sation kan medvirke til at der kan 
ske forbedringer for ejerskabet og 
brugen af historiske køretøjer i Dan-
mark. 

Hvilken betydning vil en anden bøl-
ge af Corona få for klublivet?
Naturligt nok fylder Corona-situati-
onen også en del i denne branche. 
Vi har således givet vores input i fle-
re videomøder med Kulturministe-
riet, i forbindelse med den gradvi-
se genåbning af Danmark. Nu tales 
der om en mulig anden bølge, som 
utvivlsomt også vil få betydning for 
os alle, hvis den kommer. Efteråret 
og vinteren er jo der hvor klubberne 
begynder at invitere til foredragsaft-
ner, garagemøder og flere klubber 
har også deres generalforsamlinger 

Et sekretariat  
til gavn for dig...

Nyt fra MhS der. Nu skal man jo ikke tage sor-
gerne på forskud, men det vil utvivl-
somt betyde at vores medlemsklub-
ber skal tænke ud af boksen for at 
bevare sammenholdet i klubberne. 
Aktiviteter på de sociale medier, en 
levende og brugbar hjemmeside, og 
et velfunderet klubblad vil være nog-
le af de løsninger der skal aktiveres 
endnu mere, hvis det kommer dertil 
at vi ikke kan mødes ude i virkelig-
heden. 

FIVA ruster sig til fremtiden
Den internationale organisation for 
veterankøretøjsorganisationerne 
FIVA, har, med en ændring i fransk 
lovgivning, haft mulighed for at af-
holde en ekstraordinær generalfor-
samling. Her var kun et punkt på 
dagsordenen: At få indført mulighed 
i vedtægterne for at den årlige gene-
ralforsamling kan afholdes som et 
online møde. Ikke overraskende blev 
punktet vedtaget med 94% af stem-
merne.

Det er de unge der er nøglen til 
fremtiden, så derfor er FIVA gået 
aktivt ind i den internationale ung-
domsdag, der har været afholdt den 
12. august de seneste 20 år. Det 
gør man ved at opfordre til at de 
unge indsender billeder og malerier 
af værksteder, benzinstationer, biler, 
motorcykler og andre motorrelatere-
de ting. 

Nordisk møde udskudt til 2021
Coronasituationen får også betyd-
ning for det internationale samarbej-
de. Hvert år ved denne tid begyn-
der vi at forberede os på deltagelse 
i det årlige nordiske møde. Efter de 
baltiske lande er kommet med i det 
nordiske samarbejde, så skulle det i 
år have været afholdt i Estland. Det 
må vi se i vejviseren efter, og så kla-
re den nyttige vidensdeling via e-mail 
og telefon. 

MhS som netværkskoordinator
Det er heller ikke fordi vi mangler at 
involvere os. Vi har således et godt 
samarbejde med blandt andet bran-
cheorganisationen SKAD, som vi 
lige nu fører en dialog med om mu-

lighederne for de etablerede foræl-
delsesfrister i Skattelovgivningen. 
Derudover fører vi også en god dia-
log med vores venner i MFF (Motor-
cykel Forhandler Foreningen) om de 
mange høringer som Færdselsstyrel-
sen på det seneste har iværksat, og 
som kan få stor betydning for ejere 
af både biler og motorcykler. Motor-
historisk Samråds sekretariat ko-
ordinerer også samarbejdet blandt 
organisationerne på hobbykøretøjs-
området. I løbet af sensommeren vil 
vi tage initiativ til igen at samle FDA, 
FDM, DSRA med flere, så vi sammen 
kan få trykket det politiske system 
på maven, og få fundet en løsning 
på originalitetskravsproblematikken. 

Mange høringssvar på vej ud for at 
arbejde
Høringssvar er altid noget der fyl-
der rigtigt meget her i sekretaria-
tet. I skrivende stund er der fem 
udestående høringssvar, ud over 
Færdselsstyrelsens arbejde med 
detailforskrifterne, så arbejder Trans-
portministeriet med vilkårene for 
Færdselsstyrelsens beføjelser og op-
gaver, og Miljøministeriet er begyndt 
at se på reglerne for om eksport af 
ældre køretøjer kan kategoriseres 
som farligt affald. 

Du kan læse mere om FIVAs internationale 
ungdomsdag på deres hjemmeside www.
fiva.org

Motorhistorisk Samråds sekretariat hånd-
terer små og store opgaver vedrørende 
brugen og ejerskabet af historiske køretøjer 
i Danmark.
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Michael Freddie Sømarksvej 9 2900 Hellerup 2072 6260 Morris 14 1938
Klaus Ole Kristensen Højensvej 141 5700 Svendborg 2175 8588 Triumph TR 4 A 1966
Erik Bossing Solbærvangen 57 2765 Smørum 2164 6222  
Leo Nielsen Ravnsbjergvej 39 4560 Vig 3070 5480 Volvo Amazon 1966
Peter Specht Kristiansen Kaplevej 85 2830 Virum 9388 1618 Ford V8 Model 78 1937
Jimmy Otto Hass Kokhaven 26 4736 Karrebæksminde 5133 5456 MGA de Luxe 1962
Martin Elkjær Hede Plantagevej 4 8920 Randers NV 2972 9767 Citroën 2 CV 1987
Søren Petersen Vestervang 13 4520 Svinninge 2890 2433 MGB 1965
Michael Spangsberg Vedbæk Strandvej 462 2950 Vedbæk 6024 2200 Opel Blitz 1959
Nils Bundgaard Tannisbugtvej 115 9881 Bindslev 5116 1833  
Carl Petersen Torndyssevej 23 4000 Roskilde 2011 6949 Mercedes-Benz LP 1313 1973
Michael Karl Thomsen Lille Rørbækvej 11 3600 Frederikssund 3195 2094 Ford F 100 1955
Brian Christensen Rosenvænget 1 4771 Kalvehave 4059 4817 Mercedes-Benz 300 TE 1986
Victor Hollnagel Niels Steensens Vej 27 2820 Gentofte 5150 6716  
Sigfred Frands Buhl Bøgevej 19 5683 Hårby 2851 2536  
Karsten Andersen Nyskovvej 25 4700 Næstved 2684 0456  
Leif Vester-Madsen Kogtvedparken 5 5700 Svendborg 2443 6910  
Torben Lillelund Paaske Egeparken 78 6230 Rødekro 2860 2427  
Søren Bo Larsen Kirkebjergvej 16 5466 Asperup 4017 1026  
Sasha Lystrup Andersen Læderstræde 30, 02. 1201 København K 2819 9915 VW 1200/113 1961
Michael Thørnfelt Gunløgsgade 20, 05. 0002 2300 København S 5180 8857 Peugeot 205 Cti 1,9 ltr. 1991
Christian Ahlefeldt Østre Havnegade 40, 09. 0003 9000 Aalborg 9320 7202  
Henrik Marius Hansen Garderhøjvej 20A 2820 Gentofte 3134 2312 Morgan +8 1979
Jan Dalsager Wendelin Højballevej 56 8320 Mårslet 3118 1381 Volvo 544 Special II 1960
Uwe Hansen Teglparken 92 6320 Egernsund 2335 1141  
Dan Leth-Jensen Udsigten 32 4180 Sorø 2763 8711  
Thomas Moth-Poulsen Skovbakken 9 3520 Farum 5193 7582  
Ian Duus Vibyvejen 41 4130 Viby Sj 2613 0867  
Eilif Pedersen Vandværksvej 15 4281 Gørlev 3083 3736 Volvo 544 1963

Velkommen til nye medlemmer:

Dialogen med dig og dine
Endelig fylder dialogen med vo-
res medlemsklubber også en hel 
del i det daglige. Telefon og e-mail 
er også åben for at alle andre end 
medlemsklubbernes medlemmer 
kan ringe eller skrive, om de store 
og små problemer der opstår i for-
bindelse med ejerskabet af et hi-
storisk køretøj. Sidder du med et 
sådant problem, så prøv gerne på 
telefon 23 47 41 63, eller på vores 
mail mhs@motorhistorisk.dk. Jeg 
er her hverdage fra kl. 9–14, og du 
skal være så hjertelig velkommen.

Johnny B. Rasmussen
Sekretariatsleder
Motorhistorisk Samråd

En meget prominent læser af VeteranTidende har sendt redaktionen 
dette foto af et påbegyndt restaureringsprojekt.

Man skal jo starte et sted...!
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”Biler der fulgtes med sporvognene” 2020:

Omstigning til
       fortid og fremtid
Tekst og foto: Søren Palsbo

Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm 
kunne åbne med halvanden måneds 
forsinkelse til sæsonen 2020. Det 
planlagte forårs-træf for motorkøre-
tøjer fra 1972 eller tidligere lå på 
den forkerte side af corona-luknin-
gen, men det stort anlagte træf ”Bi-
ler der fulgtes med sporvognene” 
25. juli blev gennemført med om-
kring 60 deltagende biler og deres 
forventningsfulde førere og passage-
rer. Det blev en af museets helt sto-
re besøgsdage med 1.257 gæster.

Rigtig mange seværdigheder i DK 
har på det seneste oplevet en posi-
tiv effekt af, at corona-nedlukningen 
har forhindret den helt store rejse-
aktivitet ud over rigets grænser. Det 
er blevet kaldt ”staycation” som en 
sammentrækning af ”stay” og ”va-
cation”. Vi har heldigvis rigtig man-

ge spændende oplevelser at byde 
på herhjemme, og hvis man tager 
de nationaløkonomiske briller på, 
kan man håbe, at det også smitter 
af på ferier i de kommende år. Har 
man været på Bali otte gange, men 
måske aldrig besøgt Bornholm, Fanø 
eller Rømø, så kunne det jo være en 
god idé at rette op på det.

Sporvejsmuseet har oplevet usæd-
vanligt store besøgstal i den forsin-
kede sæson 2020. Det har sikkert 
ikke skadet, at museet var omfat-
tet af Kulturministeriets tilskud til 
kulturinstitutioner, der var lukkede i 
en periode for at forebygge smitte-
spredning. Det ministerielle tilskud 
sænkede entréprisen til det halve til 
og med 9. august, hvilket vil sige i 
hele skolernes sommerferie.

Der er mange glade gensyn, når ve-
teranfolket gæster Sporvejsmuseet, 
men der er selvfølgelig også ”nye” 
veteraner. Sammen er de med til at 
føre gadebilledet på museet tilbage 
til dengang-der-var-noget-ved-noget. I 
årets sæson og kommende sæso-
ner er der dog også mulighed for at 
snuse til fremtiden!

Fremtidens sporvogne kører allere-
de i Aarhus og byens store opland. I 
alt mere end 100 km letbane. Oden-
se følger efter med sin letbane fra 
2021. Og hovedstadsområdet kan 
forvente, at letbanen langs Ring 3 – 
fra Ishøj i syd til Lyngby/Lundtofte i 
nord – begynder at køre i 2025. Ty-
ske Siemens, der leverer hovedsta-
dens letbanetog, havde til fastlæg-
gelse af detaljer i vognindretningen 
bygget en model i fuld størrelse af 

Historie i flere højder. Den smukke og 
lavtflyvende Citroën er af årgang 1953; den 
toetages linie 3 har fået genskabt sit udse-
ende fra før 1924.
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den forreste fjerdedel af et letba-
netog. Den 5,8 tons tunge model 
med lys, sæder mm. ankom til Spor-
vejsmuseet 17. juni som en gave fra 
Hovedstadens Letbane. Så nu er der 
mulighed for at prøvesidde fremti-
den på det midtsjællandske spor-
vejsmuseum. 

Konkurrencer
Sporvejsmuseets store veterantræf 
i juli indledes med en fælles køre-
tur rundt i museets smukke omegn. 
Mødestedet er den lokale, ferieluk-
kede skole i Jystrup Midtsjælland. 
Derfra kører en museumsbus for-
rest i kortegen og viser efter en tur 
på 15-20 minutter veteranerne vej 
til museet ”bag om” den norma-
le adgangsvej.  Bilernes besætnin-
ger skal selvfølgelig nyde turen, men 
også have øjnene åbne, for der van-
ker en lille præmiequiz ved ankom-
sten til Sporvejsmuseet. Og så er 
der i øvrigt præmier til det køretøj 
fra hvert af de deltagende årtier – i 
2020 var det seks årtier – som vin-
der dommernes særlige anerken-
delse. Årets dommerkomité lagde 
vægt på, at bilerne fremstod i tip-
top stand. Fordbiler tegnede sig for 
tre af årets præmier med årgange-
ne 1926, 1930 og 1946. Skiften-
de dommerkomiteer har haft andre 
prioriteter ved tidligere veterantræf, 
så også biler med mærker af tidens 
tand kunne få præmie. Mærker af ti-
dens tand har de fleste af os jo! 

Der er også præmier til den dame 
og herre – ikke nødvendigvis fra 
samme køretøj – som har gjort mest 
ud af at være iklædt tøj, der var på 
mode, da bilen var ny. Det resulte-
rede i mange flotte bud fra deltager-
ne. Vinderne var faktisk fra samme 
køretøj – en smuk tofarvet Opel Re-
kord 1958. Parret var udtryk for ab-
solut middelklasse-elegance anno 
1958 (helt som deres bil). Dommer-
komiteen noterede sig, at kvindens 
nylonstrømper var med søm, som 
sad snorlige. Og nej: Dommerkomi-
teen var ikke kun herrer med øjne 
på stilke, men også damer med stor 
sagkundskab, hvad angår mode.

”Biler der fulgtes med sporvogne-
ne” har produktionsåret 1972 som 

Klar til afgang fra Søholmskolen i Jystrup. Som snydt ud af 1955, både  
Cadillac-flyderen og dens besætning.

For at forebygge, at dele af veterankortegen kørte en forkert rute, blev der vist vej i to 
T-kryds. Foto: Noah Palsbo.

En fin VW 1200 årgang 1959 med overlevende afviservinger i B-stolpen. ZR-nummer-
pladerne fortæller, at bilen var hjemmehørende under Holsted, Ribe Politikreds.
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yngste aldersgrænse for deltagen-
de motorkøretøjer, eftersom det 
var året, da de sidste gamle dan-
ske sporvogne forsvandt fra gade-
billedet (den københavnske linie 5, 
22. april 1972). Aarhus havde sagt 
farvel til sine to sporvognslinier et 
halvt år forinden (november 1971), 
mens den tredje danske sporvejsby 
Odense allerede i sommeren 1952 
erstattede sine sporvogne med die-
selbusser. Man kan opleve sporvog-
ne fra alle tre danske sporvejsbyer i 
trafik på Skjoldenæsholm.

Vejret var førsteklasses 25. juli. 
Hverken for varmt eller for koldt, en 
let brise og ingen regn.

Fra højre: Chevrolet, Rover, Volvo, VW og Ford – biler, der alle har fulgtes med sporvognene på forskellige tidspunkter.

”Vær kritisk, kør britisk”. Det er efterhånden ikke let at finde 
noget at køre britisk i, men situationen var en anden, da den 
sjældne firedørs Morris Minor løb af samlebåndet i 1957.

Hestekræfter på flere måder. Den bevarede københavnske 
hesteomnibus overhaler Studebaker Dictator (!) 1937. Dis-
ney-fans vil bemærke Anders Ands bilnummer tilsat Sorø Amt.

En duft af fremtiden: En model i fuld stør-
relse af forreste fjerdel af hovedstadens 
kommende letbanetog kan studeres og 
prøvesiddes på Sporvejsmuseet.

Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm 
har åbent i weekenderne kl. 10-17 
frem til skolernes efterårsferie (uge 
42), hvor museet har åbent alle 
dage med sidste dag søndag 18. ok-
tober. Der er aftenåbent (til kl. 22) 
26. september og 14. oktober, hvor 
museets gæster efter mørkets frem-
brud kan kigge stjerner sammen 
med amatørastronomer og i øvrigt 
nyde sporvognenes mangefarvede 
lanterner og den gamle gadebelys-
ning.

Museet er beliggende ved Jystrup, 
Roskilde og Ringsted. Der kan læ-
ses mere på hjemmesiden www.
sporvejsmuseet.dk
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Kronprinsparrets Melbourne-sporvogn 
nærmer sig. Den har muligvis kørt i 
selskab med fine gamle Borgwarder, 
men nok mere sandsynligt Ford Anglia 
med den smarte bagrude.

Ringsted Radiomuseum har indrettet en af museumsgadens fine bu-
tiksudstillinger med pladespillere, båndoptagere, radioer og fjernsyn 
fra omkring 1960. Datidens priser er omregnet til nutidspriser. Det 
var faktisk hundedyrt at købe et sort/hvidt 17 tommers fjernsyn!

Her er skønheden, der løb med præmien til biler fra 
1960erne: Alfa Romeo Spider 1966. Efter sigende 

stod bilen i et halvt år hos en forhandler i Como, før 
en køber tog mod til sig – så avancerede forekom 

bilens linjer dengang.

Denne nyrenoverede Reo-bus årgang 1934 skulle have 
kørt forrest i veterankortegen, men gjorde knuder få 
hundrede meter fra målet; derfor måtte en ”kollega” fra 
Københavns Sporveje (Leyland Comet 1949) tage over.
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Hvorfor fortæller vi denne historie? 
Af flere grunde. Dels for at vise, at 
med lidt planlægning (og lidt held, 
når man taber sit pas) kan selv to 
gråskæggede pensionister med suc-
ces gennemføre en logistisk lidt 
kompliceret ekspedition. Dels for 
at fortælle, at det med at sælge og 
købe biler over grænserne ikke nød-
vendigvis er begrænset til kostbare 
og sjældne køretøjer – rigtige entu-
siaster tager gerne lange ture for at 
hente og bringe også mere ydmyge 
– og sjældne – køretøjer. Og sidst, 
men ikke mindst, at Tatra-tosser og 
Citroën-entusiaster ikke skyr no-
gen anstrengelser for at udleve de-
res passion – og samtidig have det 
sjovt! 

Dette er således beretningen om en 
ekspedition af en lidt usædvanlig 
karakter. Om at købe en bil i udlan-
det og sælge en anden og om den 
tilhørende levering og hjembringel-

Ud med en grim ælling og hjem med en smuk svane...
Eller: Hvordan gode venner er uundværlige for bilentusiaster... 
      Eller: Hvordan man med lidt held kan rejse i Europa uden pas...

se. Det er egentlig ikke så usæd-
vanligt. Det er omstændighederne 
og forløbet, der er lidt usædvanlige. 
Ikke fordi der var problemer – bort-
set fra et mistet pas – men fordi der 
er tale om ualmindelige køretøjer, 
der egentlig kun interesserer sande 
bilfanatikere. 

Den rigtige bil til et træf
Det hele startede, da et par gode 
venner i USA ville til Citroën-træf i 
Polen i sommeren 2020. Ja, egent-
lig startede det nok, da Svends on-
kel købte en Škoda i 1956, og da 
Gerts forældre begge kørte Citroën 
ID 19 i 1960’erne – men det bliver 
for lang en historie. 

Så lad os springe frem til nutiden og 
lige ridse baggrunden op. 

Hovedpersonerne er Tatra-tossen og 
Citroën-entusiasten. Deres borgerli-
ge navne er henholdsvis Svend Car-

stensen og Gert Bue Larsen. Begge 
ingeniører og forenet i en fælles bil-
interesse gennem mange år, omend 
interessen har taget ganske forskel-
lige retninger. Svend er besat af tjek-
kiske biler med Tatra som hoved- 
emne, mens Gert er frankofilt fasci-
neret af Citroën-produkterne. Svend 
har i løbet af årene arbejdet sig gen-
nem et stort udvalg af Tatra-model-
ler fra 1930’erne op til de sidste fra 
1990’erne, og Gert har haft en om-
fattende samling af Citroën’er, som 
dog er skrumpet betydeligt (faktisk 
til to, nu tre) efter han er flyttet til 
USA. Han har dog en base i Dan-
mark, hvor han opholder sig med 
sin amerikanske hustru under sine 
jævnlige besøg i det gamle land.

Som sagt startede det hele, da Gert 
og en af hans gode Citroën-venner i 
USA, Carter Willey, planlagde at del-
tage i Citroën-verdenstræffet, der 
afholdes hvert 4. år, i 2020 i Polen. 

Svend Carstensen og Gert Bue Larsen

Den grimme ælling…
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Carter havde fået den idé, at det 
kunne være spændende at deltage 
med den sidste, rigtige Citroën-kon-
struktion. Som faktisk ikke er produ-
ceret i Frankrig, men i Rumænien, og 
som ikke alle steder hedder Citroën 
men oftest Oltcit. Hvordan det hæn-
ger sammen, kan I læse i den lille, 
separate artikel om bilerne. Carter 
vidste som sand Citroën-entusiast, 
at Oltcit – skønt primært beregnet 
til de socialistiske østblok-lande – 
også var blevet solgt i enkelte vest-
europæiske lande: Frankrig, Holland, 
Grækenland, Italien og Island, og 
dér under navnet Citroën Axel.  Nu 
begynder det at ligne noget, ikke?

Da Carter havde kontakter i Holland, 
var det nærliggende at få hjælp til 
at søge efter en brugbar, brugt Ci-
troën Axel dér i slutningen af 2019. 
Det lykkedes desværre ikke at finde 
en, så han endte med at købe en Ci-
troën AX i Holland i stedet. 

Da Gert vidste at Svend var interes-
seret i østeuropæiske køretøjer (in-
teressen er lidt videre end kun de 
tjekkiske), omtalte han det en dag 
for Svend. 

Hvorefter Svend scannede et par 
tjekkiske brugtvognssider efter Olt-
cit’er. Her skal det lige indskydes, 
at Svend ikke blot har køretøjer fra 
Tjekkiet/Tjekkoslovakiet, men også 
har tillagt sig en livsledsagerske af 
tjekkisk herkomst (omend hun gen-
nem mere end 40 år som dansk 
statsborger næsten er mere dansk 
end tjekkisk). Svends venner siger 
lidt sarkastisk, at det er fordi, han 
har brug for at have én ved hånden, 
der mestrer det tjekkiske sprog, når 
der skal oversættes, både ved per-
sonlige samtaler og fra f.eks. re-
parationsbøger – Svend fastholder 
hårdnakket, at det er fordi han blev 
forelsket i damen, at det er blevet, 
som det er. Hvorom alting er, har 
hustruen familie og venner i Prag, 
så parret er i Prag ”hvert andet øje-
blik”, som Svend siger, og han har 
selv gennem årene fået et par rigtig 
gode Tatra-bilvenner i Prag. Hvilket 
er et afgørende element i denne hi-
storie.  
 
Bilen findes og købes 
Svends søgen på det tjekkiske 
brugtvognsmarked resulterede i et 

par ganske hæderlige, men slidte 
Oltcit’er til rimelige penge. Samtidig 
sørgede Carter for, selvom Axel/Olt-
cit søgningen ikke længere var aktu-
el for ham selv, at holde liv i bacillen 
ved i januar at sende Gert en annon-
ce fra autoscout24.com for en tilsy-
neladende fin Oltcit fra 1990 med 
kun 24.000 km på tælleren, som 
stod i Tjekkiet.  

Gert kontaktede fra USA Svend for 
at høre, om han evt. havde en kon-
takt i Tjekkiet, som for gode ord og – 
ikke mindst – betaling kunne påtage 
sig at inspicere Oltcit’en, der stod 
ca. 85 km nord for Prag. 

Det havde Svend! Nemlig i form af 
Vaclav C., der er en sand bilentu-
siast med tjekkiske biler som om-
drejningspunkt, og som har en pæn 
samling af dem. Han er desuden 
også pensionist og har dermed tid. 
Og så taler han tysk, så Svends 
”personlige tolk” slap for at bli-
ve ulejliget. Vaclav var straks fyr og 
flamme, for han syntes, at det lød 
interessant, så han var snart på vej. 
Besigtigelsen var positiv, og efter 
nogen tids tovtrækkeri pga. usikre 

…og den smukke svane
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oplysninger i bilens papirer blev pro-
blemerne løst, så Gert kunne over-
føre købesummen til Vaclav, og han 
kunne købe bilen på Gerts vegne og 
hjembringe den til Prag. Her driver 
Vaclavs søn et lille værksted, hvor 
bilen kunne stå i kort tid, indtil Gert 
kunne hente den.

Vi er nu kommet frem til midten af 
februar 2020.

Gerts plan var først at tage flyet til 
Prag bevæbnet med lidt special-
værktøj og et par nye tandremme 
(Oltcit’en havde knap kørt de sene-
ste par år, og der var ingen oplysnin-
ger om evt. tandremsskift), idet der 
var mulighed for, at han kunne få 
plads på Vaclavs søns værksted til 
selv at skifte remmene (det kræver 
på ægte Citroën-vis lidt specialværk-
tøj og specialviden), og derpå køre 
bilen til sin base i Danmark. Efter 
lidt pres fra både Vaclav og Svend, 
der udtrykte stor skepsis over for 
det vovestykke, det er at begive sig 
ud på en næsten 800 km lang tur 
med en bil, der faktisk ikke havde 
kørt i et par år – nye tandremme el-
ler ej – besluttede han dog at hen-
te bilen hjem på trailer. Også fordi 
Svend tilbød at stille bil + trailer til 
disposition til en sådan tur. 

Herefter planlagde de to herrer turen 
nøje, bestilte færgebilletter, sørge-
de for overnatning etc. Turen skulle 
foregå midt i marts. 

Så kom coronaen, og alt blev lukket 
ned med meget begrænsede rejse-
muligheder mellem USA, Danmark 
og Tjekkiet. Rejsen måtte udsættes 
på ubestemt tid. 

Vaclav kunne heldigvis finde en ga-
rage til Oltcit’en i Prag, hvor den 
kunne opbevares tørt og godt, indtil 
corona-restriktionerne en dag ville 
være ophævet.

Den anden ”bil”
Vi spoler lidt tilbage i tiden og skif-
ter til Svends garage/fjernlager i 
Danmark. Her havde der i ca. 15 år 
stået de sørgelige rester af en Tat-
ra 57 varevogn, årgang 1938, i form 
af en undervogn og et par karrosse-
rifragmenter, som Svend havde fået 

foræret af en god ven, der kendte til 
Svends hang til Tatra. På det tids-
punkt havde Svend selv en fin, lille 
Tatra 57A fra 1936. Vennens far var 
dengang netop gået bort og havde 
efterladt 5 – 6 biler i sin tilgroede 
baghave, hvor de nok havde befun-
det sig i 30 – 40 år under åben him-
mel. Blandt dem den nævnte Tatra 
57. 

Selv om denne Tatra 57 var i en 
særdeles ringe forfatning – hoved-
parten af karrosseriet kunne fjer-
nes med hænderne, motoren sad 
uhjælpeligt fast og indmaden i brem-
serne var fjernet – indeholdt den 
dog komponenter som gearkasse 
og bagtøj, som tilsyneladende var i 
brugbar stand. Rart at have i påkom-
mende tilfælde, da dele til Tatra 57 
ikke just hænger på træerne her til 
lands. Svend havde dog siden den-
ne gave solgt sin Tatra 57 (til en Ta-
tra-ven i Prag, hvor ellers?), så han 
ville aldrig får brug for de dele, som 
resterne af vraget måtte indeholde. 
Det stod således blot og fyldte op, 
men som en sand Tatra-tosse kun-
ne Svend ikke få sig selv til blot at 
skrotte resterne.

Rejseplanen lægges
I slutningen af juni kunne man se 
enden på corona-restriktionerne, og 
det blev muligt at køre til Tjekkiet og 

hente Gerts Oltcit hjem. Og det blev 
muligt for Gert og hans amerikanske 
hustru at komme til Danmark.

Da der nu forestod en tur til Prag 
med autotrailer, var det nærliggen-
de at udnytte dette faktum. I stedet 
for at køre med tom trailer til Prag, 
kunne man jo medbringe Tatra-un-
dervognen – hvis man kunne finde 
en køber i Tjekkiet, helst i Prag-om-
rådet. Svends henvendelse til en 
anden god ven i Prag, der er Tatra 
57-entusiast og -specialist, Vaclav K. 
(Vaclav er et ganske populært navn i 
Tjekkiet!) gav hurtigt resultat. Dagen 
efter kontakten var der nemlig klub-
møde i den lokale Tatra-klub, og der 
var straks bid: en af medlemmerne 
ville gerne overtage Tatra-chassiset, 
faktisk var han også villig til at beta-
le for det! 

En hurtig udflugt til Svends fjernla-
ger for at hente Tatra-resterne blev 
så optakten til turen, der omsider 
fandt sted midt i juli 2020.

Planen var for så vidt enkel: En tidlig 
søndagsmorgenstart fra København 
for Svend, opsamling af Gert på Syd-
sjælland på vej til færgen i Gedser, 
og så ellers blot 600 km ad motor-
vejen fra Rostock gennem Tyskland 
og Tjekkiet til Prag. Herefter udveks-
ling af Tatra-vrag og Oltcit i Prag, og 
derpå hjem igen.

Klar til afgang
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Passet er væk!
Men selv om alt var timet og til-
rettelagt på rigtig ingeniørvis, skal 
der jo ske et eller andet uforudset. 
Også her. På færgen til Tyskland vil-
le Svend rutinemæssigt kontrollere 
sine rejsedokumenter, men måtte til 
sin bestyrtelse konstatere, at han 
manglede sit pas! Det har han nor-
malt i skjortelommen, så det altid 
er ved hånden. Først tænkte han, at 
det måske var kommet ned i hans 
computertaske, der havde stået på 
skrivebordet sammen med andre 
ting, han skulle have med på turen – 
han var helt sikker på, at han havde 
haft passet i hånden og lagt det på 
skrivebordet. Eftersyn af al bagage 
bragte imidlertid ikke noget pas for 
dagen. Et opkald til hustruen hjem-
me med en anmodning om at kon-
trollere skrivebordet heller ikke. Nu 
begyndte Svend at blive lidt betæn-
kelig – eller snarere meget betænke-
lig: var der corona-betinget paskon-
trol i færgehavnen ved indrejsen til 
Tyskland? Var der paskontrol mellem 
Tyskland og Tjekkiet?

Der VAR paskontrol ved indrejsen til 
Tyskland. Men heldigvis kun stikprø-
vekontrol, og den venlige tyske pas-
betjent vinkede blot de to gråskæg-
gede gentlemen igennem uden 
videre. Han anså dem ganske øjen-
synligt – og helt korrekt – for aldeles 
harmløse. Første forhindring klaret!

Men hvad mon der ventede mellem 
Tyskland og Tjekkiet? Der var mas-
ser af tid til at diskutere og udar-
bejde scenarier på turen gennem 
Tyskland, hvorunder de to rejse-
kammerater ved flittig brug af Gerts 
smartphone bl.a. fik konstateret, at 
der var et dansk konsulat i Dres-
den, som man nok kunne henven-
de sig til mandag formiddag for at 
få et nødpas til Svend, hvis tjekker-
ne ikke ville lade ham komme ind. 
Alt sammen viste sig dog at være 
unødvendigt, idet den tysk-tjekkiske 
grænse blev passeret med normal 
motorvejsfart uden nogen form for 
kontrol, helt lige som i før-corona-ti-
der. Således beroliget fortsatte de 
to til den første tankstation på den 
tjekkiske side for at købe den nød-
vendige tjekkiske motorvejsvignet. 

Under dette ophold fik Svend et op-
kald fra politiet: passet var blevet 
fundet og var nu i politiets varetægt 
i Gedser havn! Og det blev aftalt, at 
det kunne afhentes ved d’herrers 
hjemkomst et par dage efter. Svend 
er sikker på, at passet blev tabt, 
da han tog sin telefon op af skjor-
telommen for at fotografere vognto-
get i havnen, idet han som nævnt 
normalt også havde sit pas i skjor-
telommen, når han rejser – det har 
han ikke mere!

Udveksling af køretøjer
Således lettet for en alvorlig bekym-
ring kunne turen fortsættes til Prag 
og Vaclav C.s søns værksted, hvor 
traileren kunne overnatte, da der 

ikke var P-mulighed for den ved de 
to biltossers overnatningskvarter. 

Svend havde i øvrigt haft travlt ved 
computeren op til turen, idet han på 
en tjekkisk auktionsside havde købt 
nogle dele til sin Škoda 1000 MB 
fra 1968, som han stod og mangle-
de (ja, han er ikke kun Tatra-fanati-
ker – og i øvrigt påstår han, at Ško-
da’en et godt stykke hen ad vejen 
er en mini-Tatra 603 rent design-  
og konstruktionsmæssigt). Og når 
man nu alligevel skulle til Prag, ikke 
sandt… Disse dele skulle så lige af-
hentes om formiddagen.

Men allerførst gik turen til et super-
marked i et indkøbscenter til indkøb 
af en passende mængde tjekkisk 
øl. Når Svend drikker øl, skal det 

Tatra-tossen læsser af hos den glade køber af Tatra-undervognen

Det er Tatra-tossen til venstre
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være tjekkisk, og corona-restriktio-
nerne havde jo forhindret de ture til 
Prag med tilhørende mulighed for at 
hjembringe øl m.v., som han og hu-
struen normalt foretager med 2 -3 
måneders mellemrum. Så han hav-
de måttet undvære disse livsvigtige 
forsyninger i flere måneder.

Efter disse indkøb kunne turen så 
omsider gå til den lykkelige aftager 
af Tatra-chassiset ca. 30 km syd for 
Prag. Han har lidt bøvl med bagtøjet 
på sin Tatra 57, så et chassis med 
et tilsyneladende fungerende bagtøj 
kom lige i rette tid. 

Efter en hurtig frokost på køberens 
indbydelse kørte parret tilbage til 
den garage i Prag, hvor Oltcit’en 
havde boet siden februar. Vaclav C. 
og hans søn havde nogle dage for-
inden konstateret, at batteriet var 
dødt og havde indkøbt et nyt. Med 
det nye batteri på plads forsøgte 
Gert at starte motoren . Først uden 
held – ikke uventet, bilen havde jo 
stået stille i 5 måneder, så den me-
kaniske benzinpumpe var forvente-
ligt tom og skulle have tid til at suge 
benzin op fra tanken. Vaclav havde 
medbragt en spraydåse med start-

gas, som motoren tændte villigt 
nok på og gik i nogle øjeblikke ad 
gangen. Men der kom tilsyneladen-
de ikke benzin ind i cylindrene, selv 
om afmontering af slangen fra pum-
pen oppe ved karburatoren viste, at 
pumpen nu leverede som den skul-
le. Mon ikke svømmerventilen kan 
hænge?, tænkte de to, og ganske 
rigtigt: efter et par lette slag på si-
den af karburatoren med en stor pa-

pegøjetang sprang motoren i gang 
og kørte på næsten alle cylindrene. 
Efter kort tids opvarmning og ind-
skubning af chokeren kom den dog 
til sig selv og gik på alle 4, så Gert 
kunne køre Oltcit’en op ad rampen 
fra kældergaragen, ud på vejen og 
op på traileren.

Her kunne Gert i øvrigt efter blot dis-
se få meters kørsel konstatere, at 

Citroën-entusiasten inspicerer kritisk de medfølgende reservedele i Oltcit’ens bagagerum

Så er der snart læsset
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Citroën-entusiasten hedder Gert Bue 
Larsen, og han voksede op fra nul år 
gammel i en familie med altid to Ci-
troën’er. Bilerne blev derfor naturlige 
objekter for tidlig bilinteresse samt 
undersøgelse, adskillelse, samling 
og vedligeholdelse. Interessen star-
tede så tidligt at Gert aldrig ænsede 
at der var noget som hed knallerter, 
men gik mentalt direkte fra cykel til 
Citroën. 

Citroën-bestanden har været man-
geartet, men er i dag tilbage til et 
tidligt stadie: En Ami Super som han 
9 år gammel i 1973 hentede splin-
terny sammen med sin far hos Ci-
troën-forhandleren i Helsinge. Samt 
en DS 19 fra 1956 som han 16 år 
gammel i 1980 købte efter den før-
ste ejers død. Senest er bestanden 
så udvidet med den omtalte Oltcit 
Club 11 R fra 1990. 

Professionelt har en maskiningeni-
ør-uddannelse ført til jobs relateret 

til bilteknik samt forskelligartede 
funktioner relateret til brændstof-
fer og smøreolie. I dag nyder han 
at have tid og frihed til at hygge sig 
med egne og venners Citroën-nørde-
rier i USA og i Danmark.

…..

Tatra-tossen hedder Svend Carsten-
sen, og han har i mange år været 
fascineret af det tjekkiske bilmærke 
Tatra. Den interesse blev grundlagt 
helt tilbage i midten af 1950’erne, 
hvor hans onkel købte en ny Škoda, 
som onklen senere solgte til Svends 
far, hvor den blev familiens første 
bil. Det tændte interessen for tjekki-
ske biler, herunder ikke mindst Tat-
ra. Gennem årene har Svend haft et 
pænt antal tjekkiske biler, både Tat-
ra og Škoda, årgangsmæssigt spæn-
dende fra 1931 til 1995, men i dag 
omfatter samlingen kun en Škoda 
1000 MB fra 1968 samt et par Ta-
tra 613-modeller fra hhv. 1987 og 

1994, som han jævnligt lufter til 
træf, både herhjemme og i udlandet. 

Selv om hovedinteressen er de tjek-
kiske køretøjer, er Svend ikke fanati-
ker. Han har siden 2006 været en af 
de frivillige kustoder ved Sommer’s 
Automobile Museum i Nærum, og 
for et par år siden indtrådte han i 
bestyrelsen for Sommers Fond, der 
ejer museet.

Professionelt har det også været 
bilerne, der trak. En ingeniøruddan-
nelse førte til en række jobs i bil-
branchen hos bl.a. FDM samt impor-
tørerne af MAN og Mercedes-Benz 
og senere konsulentarbejde og tek-
nisk oversættelse for andre, bl.a. 
Škoda-importøren. I dag er han pen-
sionist, dog har han fortsat et par 
kunder til tekniske oversættelser. 
Dagligbilen er – naturligvis – en Ško-
da. 

det nok var godt, at han var blevet 
overtalt til at forlade sin indledende 
plan om at køre bilen hjem: bremse-
pedalen virkede unormalt blød, og 
styretøjet gik underligt stramt. Der 
er altid noget, der lige skal efterses, 
inden en bil sættes i drift efter læn-
gere tids Tornerose-søvn!

Derpå tilbage til Vaclav C’s søns 
værkstedsgård til overnatning for 
traileren inden hjemturen den føl-
gende dag.

Herefter forløb resten af ekspediti-
onen uden hverken drama eller pro-
blemer. Tidligt op næste morgen, af 
sted til værkstedsgården efter traile-
ren og ud på motorvejen. På udtu-
ren havde trafikken gennem Tysk-
land være meget let – det var en 
søndag, så der var ingen lastbiler på 
motorvejene. Ganske overraskende 
var trafikken denne tirsdag ganske 
spredt og slet ikke på før-corona-ni-
veau, så parret slap for de forvente-
de trafikpropper og forsinkelser ved 
de vejarbejder, de havde konstate-

ret på udturen. Dermed nåede de 
en færge to timer tidligere end den 
planlagte, således at Oltcit’en kunne 
læsses af hos Gert væsentligt tid-
ligere end forventet. Og Svend kun-
ne stille traileren på plads hjemme 
tilsvarende tidligere. Svend fik i øv-

rigt sit pas tilbage i Gedser som af-
talt med de rare politifolk. Godt det 
samme, for han skulle køre til Prag 
på ferie med hustruen igen torsdag 
morgen – han kender efterhånden 
vejen!

Næsten hjemme, den stolte ejer poserer ved færgen i Rostock

Mændene: Gert & Svend
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Oltcit
En Oltcit er en overset og uelsket 
bil, og kun få er klar over at det-
te faktisk er den sidste “ægte” 
Citroën, der blev konstrueret, før 
Peugeot i 1974 overtog Citroën. 
Projektet skulle bl.a. have været en 
afløser for Ami 8. Men det næsten 
produktionsklare projekt blev straks 
skrinlagt af Peugeot, som i stedet 
omgående iværksatte en billigere 
men slet skjult badge engineering i 
form af Citroën LN, baseret på Peu-
geot 104 Z – samt en lidt bedre 
skjult badge engineering i form af Ci-
troën Visa, baseret på Peugeot 104 
Berline. 

Citroëns eget projekt blev lagt i skuf-
fen men så alligevel støvet af kort 
tid senere i 1976, da PSA fik lejlig-
hed til at sælge projektet, inklusive 
design og bygning af en helt ny hy-
permoderne fabrik til produktion af 
bilen, til Ceausescu-regimet i Rumæ-
nien. Efter mange genvordigheder og 
forsinkelser startede Oltcit produkti-
onen i 1981. 

Oltcit er et akronym, dannet af Olte-

nia (den rumænske region hvori fa-
brikken i byen Craïova ligger) og Ci-
troën. Logoet er meget passende et 
O med en enkelt chevron.

Oltcit blev eksporteret til flere øst-
europæiske lande, f.eks. som bilen 
her, der blev solgt ny i 1990 af den 
tjekkoslovakiske importør, Mototech-
na. I en kort årrække fra cirka 1985-
1989 blev bilen også eksporteret til 
Citroën-netværket i visse vesteuro-
pæiske lande under navnet Citroën 
Axel. Dette var et forsøg på at kon-
kurrere i vesten ved at have en bil-
lig bil i programmet til østeuropæisk 
pris, men det blev ikke nogen suc-
ces for Citroën.  

Oltcit har eksisteret med Citroëns 
2-cylindrede 652 cm3 boxermotor, 
samt med de 4-cylindrede 1129 
cm3 og 1299 cm3 boxermotorer fra 
Citroën GS. Bilen her er med 1129 
cm3 motoren. Der er 4 skivebrem-
ser, heraf de forreste inde ved diffe-
rentialet, en spændende torsionsaf-
fjedring, som aldrig blev anvendt til 
andet end denne ene model, samt 

en herlig citroënsk instrumentering 
med betjeningssatellitter på begge 
sider af rattet.

Efter at alt kollapsede i Rumæni-
en, trak Citroën sig ud, og der var i 
nogle år diverse lokale forsøg på at 
holde produktionen gående uden liv-
linen til Citroën, bl.a. ved, som sid-
ste krampetrækninger, at transplan-
tere transmissions- og bremsedele 
fra Dacia ind i bilen, som kom til at 
hedde Oltena og senere Rodae. Der-
efter blev fabrikken i Craïova over-
taget af Daewoo, og i dag er det en 
Ford-fabrik. 

Bilerne:
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Tatra 57
Tatra 57 er en typisk Tatra-konstruk-
tion, der blev produceret i tre varian-
ter (57, 57A og 57B) mellem 1931 
og 1948. Typisk, fordi den indehol-
der konstruktive elementer, som 
har præget Tatra-modellerne si-
den 1921: luftkølet motor, central-
rørschassis og pendulaksler. 

Tatra 57 er en lille bil med en 4-cy-
lindret, luftkølet boksermotor (ja, 
egentlig er det en 180 graders 
V-motor, men den tager vi en anden 

gang) af en dengang ganske avance-
ret konstruktion med topventiler og 
tryksmøring samt krumtaphus af alu-
minium, placeret foran i bilen, 4-trins 
gearkasse og en for den tid avance-
ret undervogn med uafhængigt op-
hæng af alle fire hjul, tandstangs-
styring og ganske effektive bremser 
- dog mekaniske. 

Køreegenskaber og komfort er 
dermed blandt det bedste fra 
1930’erne. 

Svend har i øvrigt skrevet en arti-
kel om sin Tatra 57A i VT nr. 278 
fra august 1999. I Tjekkiet har bilen 
kælenavnet ”Hadimrška”, hvilket 
nærmest kan oversættes til ”den 
lille vævre”, en hentydning til bilens 
lette betjening og dens heraf følgen-
de evne til at sno sig i trafikken. 

Tatra 57 er en ret populær veteran 
i Tjekkiet, og ved veterantræf er der 
altid et pænt opbud af alle tre vari-
anter af typen.

Kommentar til Alfa Romeo i VT 530

Eugenio Lai glæder sig som Alfa Romeo enthusiast 
over artiklerne i sidste blad, men har et par mindre 
rettelser. På side 24 nævnes Vignale som en af de 
karrosserivirksomheder, der leverede til Alfa Romeo i 
20’erne. Men Vignale begyndte i 1948. Til gengæld 
kunne Brianza nævnes i rækken. 

8C 2900 side 26 (og billedet her) er ikke fra Touring, 
men er ren Carozzerie Alfa Romeo. Den har stelnum-
mer 412015 og findes idag i USA, i meget velbevaret 
og original stand, rød med rødt indtræk.
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Renault Dauphine 
              – den franske kronprinsesse

Af Erich Karsholt og Henrik Stenholt

Renault var efter Anden Verdens-
krig kommet forholdsvis godt tilba-
ge, ikke mindst efter udviklingen af 
Renault 4CV med hækmotor. En bil, 
der også vandt god udbredelse her-
hjemme. 

I 1954 løb 4CV nr. 500.000 af sam-
lebåndet, men trods succesen var 
man jo ikke alene om at fremstil-
le et køretøj for den brede befolk-
ning. Bl.a. havde den tyske Folke-
vogn fået godt fat i bilkøberne, så 
Renault måtte videre.

Hos Renault stod tingene heller ikke 
stille! Med Fernand Picard som tek-
nisk leder, havde bilkoncernen al-
lerede siden 1951 arbejdet med 
udvikling af en ny mellemklasse-
bil, ’projekt 109’ - den kommende 
Renault Dauphine. 

Undervogn og motor blev en for-
størret og forbedret udgave af 4CV. 
Renault testede den nye model in-
tensivt. I december 1955 kunne en 
forserie på 129 biler trille af samle-
båndet på fabrikken i Flins. 

Internt blev modellen kaldt type R 
1090, mens den officielt fik navnet 
Dauphine. Modellen blev fra begyn-
delsen en succes på både hjemme- 
og eksportmarkederne.  

Danmark
Også i Danmark fik Dauphine op-
mærksomhed. I efteråret 1954 
bragte pressen omtale af en ny 5CV, 
således kunne Dagbladet Politiken 
den 28. september 1954 vise skit-
ser, der gav en god indikation af den 
kommende model. 

Det samme var ikke tilfældet med 

navnet, som avisen havde hørt ville 
blive Renault Corvette…   

Den 25. januar 1956 udsendte 
Renault et foto med en kort infor-
mation om den nye model til den 
internationale presse. Udvalgte mo-
torjournalister blev inviteret til prø-
vekørsel på Korsika i begyndelsen 
af februar 1956 (se artikel af Tage 
Schmidt). En måned senere, den 6. 
marts kl. 18.30, blev bilen første 
gang vist i Paris. 
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I ugerne op til lanceringen havde 
Renault-fabrikkerne i fuld diskretion 
pakket et begrænset antal Dauphine 
til hvert land i lukkede trækasser. I 
Danmark ankom kasserne til Øster-
bro station og blev herfra fragtet til 
importøren, Brdr. Friis-Hansens ga-
rager i Sejrøgade. De første biler 
var lakeret i farverne fra det franske 
nationalflag - trikoloren - rød, hvid 
(nå ja, bilen var altså lys gul) og blå. 
Trækasserne blev herefter sendt til 
udvalgte forhandlere, så bilen kunne 
holdes hemmelig frem til præsenta-
tionen. 

Selvtilliden fejlede ikke noget. Kort 
inden lanceringen kom Renaults 
eksportdirektør med ansvar for Dan-
mark, Georges Regache, til landet. 
Af en journalist blev han udfordret 
med, at efter tysk udsagn, så sva-
rede Renault 4CV til Folkevognen 
”som en Barneviolin til en voksen 
Viol.”  Hertil svarede salgsdirektø-
ren: ”Ogsaa Franskmænd elsker Vio-
lin-Musik” og med henvisning til den 
nye Renault Dauphine, tilføjede han: 
”Værsgo’, her er en fuldvoksen Stra-
divarius!” 

Den officielle præsentation fandt 
sted på den internationale bilud-
stilling i Geneve og den 10. marts 
1956 blev Dauphine præsenteret i 
Danmark. Det var desværre lige ef-
ter biludstillingen i København. Trods 
mange spændende biler i Forum, 
skrev KDAKs blad Auto: ”Renault-im-
portøren havde god grund til at be-
klage, at den lille Renault Dauphine 
først måtte præsenteres for publi-
kum senere i marts, for denne vogn 
(…) hører til den senere tids betyde-
ligste nye biler.”

På andre markeder var prisforskel-
len mellem 4CV og Dauphine så be-
grænset, at Dauphine hurtigt bragte 
forgængeren i skyggen, men i Dan-
mark betød registreringsafgiften at 
prisforskellen var til at mærke, og 
der gik nogle år før den nye model 
vippede 4CV af pinden. 

I slutningen af 1958 kunne man fej-
re Renault Dauphine nr. 500.000 og 
samtidig, at Renault 4CV som den 
første franske bil rundede millionen. 
Året efter var 65.000 mennesker 

Brdr. Friis-Hansen valgte midt i 1950’erne at få Renault-bilerne fra Frankrig med autotrans-
portere. Det skete i samarbejde med vognmand Alfred Jensen fra Padborg. Jensen opbygge-
de bl.a. et  par Mercedes-Benz som dobbeltdækker-autotransportere, der hver kunne køre 
med otte biler. Skulle det kunne betale sig, måtte lastbilen have gods med sydpå. Lastbiler-
ne havde derfor et rum til godstransport, hvor der også kunne holde biler, når turen gik hjem 
igen. På vej ned kørte lastbilerne ofte med æg, der blev solgt undervejs til tyske bagere 
samt landbrugsmaskiner, møbler og friske fisk dækket med is.
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beskæftiget på 11 fabrikker i Frank-
rig, og den daglige produktion nåede 
2.000 biler - ekskl. traktorer og Sa-
viem-lastbiler. Det statsejede Renau-
lt var dermed verdens sjettestørste 
bilfabrik. 

Specialudgaver
I det perspektiv var det passende, 
at der i 1961 kom en mere luksuri-
øs variant (Type R1090A) kaldet On-
dine, der kan oversættes til havfrue. 
Ondine-modellen blev ganske popu-
lær på det danske marked, men ud-
gik allerede i september 1962. 

I 1957 begyndte Renault et sam-
arbejde med racerbils-konstruktø-
ren og motorgeniet Amedée Gordi-
ni. Hans første projekt var at trimme 
den nye Renault Dauphine på bare 
31 hk (SAE). Ved hjælp af forandret 
knastaksel, ventiler samt manifold 
og ny 32 mm Solex-karburator, yde-
de den nye Gordini-motor hele 37 

I slutningen af 1961 erhvervede en sammenslutning af vognmænd i Aalborg ti Renault 
Dauphiner og startede et taxiselskab under navnet Mini-Cab Compagniet, der de følgen-
de år blev en stor succes. Og der blev købt flere Dauphiner til selskabet. På et tidspunkt 
blev både vogn 17 og 18 voldsomt skadet - i hver sin ende. Den lokale Renault-forhandler 
foreslog, at man tog den gode halvdel fra hver vogn og sammensatte til én. Den nye vogn 
fik numrene fra de to skadede biler lagt sammen og kom til at hedde 35 - en kreativ løsning, 
der ikke var gået i dag. Aalborg Mini-Cab blev i 2006 et datterselskab i Aalborg Taxa, og 
kort før selskabets 50 års jubilæum i 2011 indgik bilerne i Aalborg Taxa, mens Mini-Cab 
navnet forsvandt.

Alwyn Hougaard var fra 1956 Renault-forhandler i Randers. Han ses her ved en Dauphine. De tidlige Dauphine er kendetegnet ved de meget 
flotte stjernefælge, som også fandtes på Renault 4CV. Bemærk også monteringen af bilens blinklys med Ermax-lygter forrest og på forskær-
men. I Frankrig kunne man nøjes med dét blinklys der sad på c-stolpen.
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hk (SAE). Samtidig havde Gordini 
fået fremstillet en 4-trins gearkas-
se til den nye Dauphine Gordini type 
R1091. 

Renault udviklede - uafhængigt af 
Gordini - også sin egen Dauphine til 
motorsport: Dauphine Spéciale Type 
R1093, hvor den lille 845 cm3 mo-
tor var tunet til at yde 55 hk. Der 
kom kun en håndfuld af denne spe-
cialmodel til Danmark. Modellen for-
svandt igen i 1963 efter kun 2.140 
producerede eksemplarer, største-
parten lakeret cremehvid (farve 305) 
med to blå striber hen over vognen, 
og med brunt indtræk. En dejlig bil; 
motoren var dog ikke særlig hold-
bar, fortalte en af de få danske eje-
re, Henning Poulsen - men i dag er 
1093’eren et særdeles attraktivt 
samlerobjekt og ubetinget den mest 
kostbare Dauphine blandt liebhave-
re.

I december 1967 var det slut med 
Renault Dauphine, den første fran-
ske bil, der passerede et produkti-
onstal på 2 millioner.

Renault Dauphine Gordini gjorde sig gælden-
de i motorsporten. Overnfor ses et foto fra 
et KDAK-orienteringsløb. Gordini var en mere 
sportslig variant af Dauphine, med tilføjelse 
af nogle få ekstra hk og 4-trins gearkasse.

Renault nr. 10.000 importeret efter besæt-
telsen kom i maj 1957 til forhandler Hans 
Knudsen i Kolding. 
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Sådan kører Renault Dauphine
Renault Dauphine blev i vinteren 1956 introduceret for den internationa-
le bilpresse ved et arrangement på øen Korsika, hvortil motorjournalister 
var indbudt for at prøvekøre den på øens stærkt snoede små bjergveje. De 
blev inviteret i små grupper ad gangen, så enhver kunne få sin egen vogn 
at more sig med alene bag rattet.

Blandt de få danske deltagere var daværende redaktør af Kongelig Dansk 
Automobil Klubs medlemsblad Auto, Tage Schmidt. Han har nu givet os 
adgang til sin rapport i Auto om prøvekørslen på Korsika samt tre af sine 
rapporter om følgende Dauphine-udgaver. Her genoptrykker vi den kom-
plette Korsika-rapport og uddrag fra de tre andre – suppleret med et nuti-
digt efterskrift af Tage Schmidt.

Kongelig Dansk Autobil Klubs 
medlemsblad Auto, april 1956:

Renault Dauphine
Private notater af redaktør Tage Schmidt

Det har i mange måneder været en 
offentlig hemmelighed, at der ville 
komme en ny Renault med hækmo-
tor til supplering af Renault 4CV og 
Renault Frégate, og det første ek-
semplar af den nye vogn, Renault 
Dauphine, er nu nået til Danmark. 
De franske Renault-fabriker invite-

rede før den officielle præsentation 
små grupper af motorjournalister fra 
forskellige lande til Korsika, hvor de 
fik mulighed for at prøvekøre den på 
forhånd. ”Auto”s redaktør var blandt 
de indbudte, og det er derfor muligt 
allerede på dette tidlige tidspunkt 
at bringe en prøve-rapport om den-
ne helt nye bil for det store mar-
ked. Læserne bedes bemærke, at 
de korsikanske vej- og trafikforhold 
skiller sig meget fra de danske, og 
at prøvekørslen ikke som herhjem-
me strakte sig over flere dage – der 
var bl.a. ikke lejlighed til natkørsel. 

Nedenstående private notater er så-
ledes ikke på alle punkter komplet-
te. Der har til gengæld været usæd-
vanlige muligheder for at undersøge 
køreegenskaberne, idet de korsikan-
ske veje i mange henseender stiller 
langt større krav til en bils vejbelig-
genhed end danske veje. Der var en 
bil til hver gæst, og al kørslen forgik 
således med føreren alene i vognen.

”Bella voiture – bella voiture”, lød de 
temperamentsfulde italienske prø-
vekøreres kommentar, da de vendte 
tilbage fra en allegro forte tur ad de 
korsikanske bjergveje med hårdt prø-
vede motorer og lasede dæk. Det 
fortalte i hvert fald franskmændene, 
og jeg tror dem gerne, for Renault 
Dauphine kombinerer på særdeles 
vellykket måde en meget lang række 
tiltalende egenskaber: Forholdsvis 
lav anskaffelsespris, eksemplarisk 
ringe benzinforbrug, tilfredsstillende 
kraftig motor, sportslige køreegen-
skaber og et lavt, bredt udseende, 
som vil appellere til et stort publi-
kum. Dauphine er konstrueret på 
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grundlag af de erfaringer, Renault fa-
brikerne har samlet med den popu-
lære 4CV, og mange af grundtrække-
ne i 4CV findes igen i den nye vogn. 
Men Dauphine er samtidig væsentlig 
større end 4CV, har bedre køreegen-
skaber og byder i mange henseen-
der på langt behageligere transport.

Motoren i Dauphine er udviklet di-
rekte af 4CV’ens 750 cc motor. Den 
har blandt andet større boring og 
er derved kommet op på 850 cc, 
og den er på mange måder identisk 
med den 850 cc motor, som Renau-
lt gennem flere år har brugt i små 
sportsvogne med fine resultater. 
Dauphine motoren har en maksimal 
effekt på 30 hk (SAE) ved 4200 o/m 
og et maksimalt drejningsmoment 
på 6,7 kgm ved 2000 o/m. Effekten 
på 30 hk må vurderes på baggrund 
af vognens ringe egenvægt på 635 
kg. Det ses derved, at forholdet mel-
lem styrke og vægt er meget fordel-
agtigt. 

Motoren er placeret i hækken som 
på 4CV, og princippet i transmissi-
onen og baghjulsophængningen er 
ligeledes direkte overtaget fra den-
ne model. Dauphine har med andre 
ord uafhængig ophængning i pen-
dulaksler og affjedring ved hjælp af 
skruefjedre med indbyggede dobbelt-
virkende hydrauliske teleskopstød-
dæmpere bag. Arrangementet er en 
ren pendularmskonstruktion med 
drivaksel i den hule pendularm. 

Forhjulene er på samme måde som 
baghjulene affjedret med skruefjed-
re og indbyggede støddæmpere, og 
den uafhængige forhjulsophængning 
omfatter en krængningsstabiliseren-
de torsionsstav.

Styretøjet er af den præcis virken-
de tandstangstype, som findes i et 
overvejende antal franske bilkon-
struktioner.

Pladsforholdene i Dauphine er 
mønsterværdige for vogne i denne 
størrelsesklasse og udmærker sig 
blandt andet ved godt albuerum og 
rigelig loftshøjde over alle fire plad-
ser. Bagsædet er placeret langt 
fremme foran bagakslen og hjulkas-
serne, og det udnyttes derfor effek-
tivt i hele bilens bredde. Man har 

tilfredsstillende plads til benene i 
bagvognen, når forsædet står i nor-
mal position, og jeg fandt selv den 
bedste kørestilling bag rattet, når 
jeg skød stolen frem til næstforreste 
position, hvorved der bliver endnu 
mere plads i bagvognen. Forsæder-
ne er af den individuelle stoletype 
og har ryglæn, som følger ryggens 
konturer. Alle sæderne har stærkt 
skrånende længdeprofil og giver god 
støtte til benene. Man sidder kom-
fortabelt over alt i vognen, og kørs-
len føles praktisk taget lige så beha-
gelig i bagsædet som foran, hvilket 
er ret usædvanligt for mindre vogne. 
Dørene er forholdsvis stort dimensi-
onerede og giver gode ind- og udstig-
ningsforhold.

Betjeningsorganerne og deres place-
ring minder meget om den ny 4CV’s. 
Indretningen er meget enkel og over-
ordentlig hensigtsmæssig og passer 
således godt til hele vognens karak-
ter. Ratkransen har nærmest normal 
hældning (sidder ikke helt så stejlt, 
som jeg personlig foretrækker det), 

og rattet er anbragt i en passende 
højde. Jeg fandt kørestillingen be-
kvem og god, og følte mig næsten 
straks hjemme i vognen.

Gearstangen sidder centralt an-
bragt i vognbunden og er kort og 
lige. Den falder naturligt i hånden, 
er nem at betjene og virker præcis 
og hurtig med passende korte van-
dringer. Koblingen arbejder blødt og 
nøjagtigt, men hverken koblingspe-
dal eller bremsepedal er her helt til-
fredsstillende. De sidder forskudt 
til højre som en nødvendig følge af, 
at venstre hjulkasse tager plads op, 
og deres pedalflader er ganske små 
og sidder tæt op ad hinanden. De 
små gummiflader giver risiko for, at 
fødderne glider af dem, hvis skoså-
lerne er lidt våde efter indstigning. 
Håndbremsen er af trækstangstype 
og sidder let tilgængeligt mellem for-
sæderne.

Der er i øvrigt kun få kontrolorga-
ner i Dauphine. Lys-, nedblændings- 
og hornkontakt er kombineret i én 

Det har ikke været muligt at få fat i de foto, der i 1956 blev bragt i AUTO. Til gengæld har vi 
fået en stribe smukke billeder fra den omtalte lancering på Korsika. 
Fotos © Renault Communication.
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kontakt på venstre side af ratstam-
men (samme kontakt som i 4CV), 
og blinklysene betjenes af en lang 
vippearm på højre side af ratstam-
men. Startmotoren aktiveres ved en 
ekstra drejning af tændingsnøglen, 
og chokeren virker automatisk. Der 
findes udover de nævnte kontakter 
kun en lille vippearmskontakt til vi-
skerne, der overlapper hinanden på 
et stort felt og har automatisk tilba-
gegang til hvilestilling. Kølerjalousi-
et betjenes med et lille greb, som 
glider i en lodret skinne på venstre 
hjulkasse, og som er nem at betje-
ne.

Instrumenterne er alle samlet i et 
afskærmet hus på forpanelet over 
ratstammen. Instrumenthuset om-
fatter et stort speedometer, kilome-
tertæller, termometer, benzinmåler, 
ladekontrollampe, olietrykskontrol-
lampe og kontrollampe for blinklys. 
Instrumenterne er meget let aflæse-
lige. Instrumentbelysningen tændes 
samtidig med lygterne og kan ikke 
slukkes uafhængig af disse.

Udsynet er fint hele vejen rundt. 
Vindspejlsstolperne er smalle og 
står således, at de blinde felter ikke 
virker generende – bedømt efter 
kørslen på de korsikanske veje, som 
naturligvis i den henseende ikke er 
så afslørende som kørsel i en tæt 
trafikeret by. Ruderne er ret høje 
og brede, og den meget store bre-
de bagrude giver fint udsyn bagud, 
både direkte og gennem bakspejlet, 
som sidder ophængt i en passende 
højde og derfor ikke hæmmer udsy-
net fremefter. Forvognen er lav, og 
man har derfor nemt ved at holde 
øje med, hvad der foregår lige foran 
vognen.

Det var en oplevelse at køre 
Dauphinen ad Korsikas slyngede 
bjergveje med snese af kurver for 
næsten hver kilometer. Styringen er 
imponerende let og præcis, og rat-
tet skal kun bevæges lidt ved kørsel 
gennem almindelige kurver. Moto-
ren er desuden meget magtfuld i 
2. gear, og vognens vægtfordeling 
god. Man kan derfor med stor lethed 
føre vognen igennem de skrappe-

ste sving i fuldt behersket slædning 
med spinnende baghjul. Der bør dog 
gives gas med forsigtighed, da vog-
nens ringe vægt medfører, at man 
nemt kan overdrive baghjulsspin-
net og derved bringe vognen i større 
skred end tilsigtet. 

Styringen er nærmest neutral med 
en ganske lille overstyringsten-
dens, som er med til at give kørs-
len sportslig karakter. Vognen står i 
øvrigt særdeles godt fast på hjulene 
og lader sig kun bringe i skred ved 
enten meget voldsomme manøvrer, 
eller gennem baghjulsspin. Der hø-
res påfaldende lidt dæksstøj under 
kurvekørsel.

Man føler praktisk taget ingen 
krængning, når man sidder bag rat-
tet, og denne iagttagelse stemmer 
fuldstændig overens med, at man 
ved en betragtning af en forankøren-
de Dauphine kun kan se en yderst 
minimal forskel på vognsidernes høj-
de over vejen i kurverne.

Bremserne bevarer deres effektivi-
tet selv under flittig brug og deraf 
følgende stærk opvarmning, men de 
virker ved et vist tryk meget pludse-
ligt og brutalt, og rigtig beregning af 
bremsestyrken kræver derfor stor 
øvelse. Der skal kun et moderat 
tryk til for at blokere hjulene, hvilket 
yderligere vanskeliggør blød brug af 
bremserne. Risikoen ved en for vold-
som opbremsning er dog ikke stor, 
da vognens udskridningstendens un-
der opbremsning er ringe. Bremser-
ne er i hvert fald overordentlig effek-
tive og kan bringe vognen til meget 
hurtig standsning.

Der var under den megen kørsel i 2. 
gear rig lejlighed til at konstatere, 
at støjniveauet i den nye Renault er 
meget lavt, og man fører eksempel-
vis en utvungen samtale selv ved de 
højeste hastigheder, når man kører i 
3. gear. Dette er bemærkelsesvær-
digt, idet hækmotorede vogne ofte 
har et højt støjniveau.

2. gear er højt gearet, og man kan 
som nævnt nå op til knap 90 km i 
dette gear. Motoren virker ved denne 
hastighed anstrengt (ventilerne næg-
ter blandt andet at følge med), men 
den går fint op til 80, og accelerati-

Foto © Renault Communication.
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onen er glimrende ved hastigheder 
omkring 70. Man kan til gengæld 
ikke krybe langt ned i 2. gear, og 
man skal sikkert til bykørsel indstil-
le sig på at koble dobbelt ud og gå 
ned i 1. gear i enkelte situationer. 1. 
gear er effektivt op til knap 40 km/t. 
Den høje gearing af 2. gear bevirker, 
at man finder den 3-trins gearkasse 
tilfredsstillende, selv om man må-
ske ville foretrække en 4-trins, især 
da 3. gear ikke engang er direkte 
(udvekslingsforhold 1,07:1).

Synchroniseringen af gearene er per-
fekt, hvilket blandt andet fremgår af, 
at man over 85 km/t kan skifte fra 
3. til 2. så hurtigt som muligt uden, 
at synchroniseringskoblingen overbe-
lastes.

Vognens topfart er ifølge fabrik-
kens oplysninger 115 km/t, og jeg 
har selv haft den oppe på 115 efter 
speedometret) på et kort lige styk-
ke, som i øvrigt slet ikke opfordrede 
til hurtig kørsel, eftersom vejen var 
smal, omgivet af træer til begge si-
der og voldsomt ujævn. Affjedringen 

og styringen viste her deres effekti-
vitet, idet det var forholdsvis let at 
holde den lette vogn på vejen selv 
under disse afgjort ugunstige for-
hold. Vognen ligger i øvrigt rolig på 
almindelig hæderlig vej også under 
hurtig kørsel, og store huller i vejbe-
lægningen slår kun ret svagt igen-
nem. Støddæmpningen (som rettere 
burde kaldes svingningsdæmpnin-
gen) er fin og affjedringen i det hele 
taget harmonisk – netop så tilpas 
hård, at man altid har fuldkommen 
rede på vejens og førets art.

Der var ingen mulighed for at prøve 
vognens retningsstabilitet ved hurtig 
kørsel på jævn vej, men jeg vil ud fra 
kørslen på halvdårlige veje bedøm-
me den til at være god.

Benzinforbruget blev målt efter en 
tur for fuld fart over 150 km, af hvil-
ke størstedelen kørtes i 2. gear, og 
det viste sig, at vi alle havde tilba-
gelagt knap 15 km pr. liter, hvilket 
sandsynligvis vil svare til 16 – 20 
km pr. liter ved kørsel i Danmark un-
der normale omstændigheder. 

Teknisk beskrivelse

Motor:
Placeret i hækken. Fire cylindre i 
række. Boring 58 mm, slaglængde 
80 mm, slagvolumen 845 cc.

Kompressionsforhold 7,25:1. Mak-
simumeffekt 30 hk (SAE) ved 2500 
o/min, maksimal drejningsmoment 
6,7 kgm ved 2000 o/min. Topventi-
ler. Karburator med automatisk cho-
ke. Våde cylinderforinger. Vandkøling 
(overtrykssystem). Batterispænding 
6 Volt.

Transmission:
Tør enkelplade kobling. Tretrins gear-
kasse med synchronisering af 2. og 
3. gear. Udvekslingsforhold 3,7:1 i 
første gear og bakgear, 1,81:1 i an-
det gear og 1,07:1 i 3. gear. Udveks-
lingsforhold i bagtøjet 4,37:1.

Styring:
Tandstangsstyretøj med returfjeder.

Ophængning:
Uafhængig ophængning af alle fire 
hjul. Pendulaksler bag. Skruefjedre 
med indbyggede dobbeltvirkende hy-
drauliske teleskopstøddæmpere for 
alle fire hjul. Torsionsstav til kræng-
ningsstabilisering foran.

Dimensioner og vægt:
Længde 3,95 m, bredde 1,52 m, 
højde (tom) 1,44 m, (belastet) 1,40 
m, akselafstand 2,27 m, sporvidde 
for 1,25 m, sporvidde bag 1,22 m, 
fri højde 0,15 m, vendediameter 8,9 
m, dæk 5,0 x 15”. Vægt 635 kg.

Alle opgivne hastigheder er målt ef-
ter speedometret.

Ydeevne (ifølge fabrikens oplysnin-
ger): Tophastighed 115 km/t, ben-
zinforbrug 6,3 liter pr. 100 km ved 
en gennemsnitsfart på 65 km/t.
Benzintanken rummer 32 liter.

Andre oplysninger:
Selvbærende karosseri. Håndbrem-
sen virker mekanisk på baghjulene.

Priser:
Med varme og defroster 11.688 kr. 
på købstilladelse, 16.163 på dollar-
basis. Med særlig effektivt varmeap-
parat 11.830 kr. på købstilladelse, 
16.360 på dollarbasis.

Foto © Renault Communication.
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Bilmagasinet Fart & Form,  
januar 1961. Uddrag.

En tur med Renault Dauphine
Af Tage Schmidt

Prøvekørslen af et før-produktions- 
eksemplar af Renault Dauphine på 
Korsika I vinteren 1956 hører til mit 
hidtidige billivs fornøjeligste oplevel-
ser.

Et par måneder senere afsløre-
de prøvekørsel med en produkti-
ons-Dauphine herhjemme, at de bril-
lante køreegenskaber i svingene var 
opnået på bekostning af retnings-
stabiliteten, idet vognen viste sig at 
være ubehageligt sidevindsfølsom. 
I øvrigt bekræftedes de positive ind-
tryk fra den franske middelhavsø.

Siden er forskellige detaljer blevet 
ændret i konstruktion og indretning, 
og den nyeste model har kun karos-
seri og tekniske grundtræk fælles 
med den oprindelige. Den vigtigste 
ændring er indførelsen af progressiv 
affjedring for et års tid siden i form 
af det såkaldte Aerostable-system. 
Den progressive affjedring er opnå-
et gennem anvendelse af blødere 
stålskruefjedre og hjælpefjedre af 
gummi.

Hjælpefjedrene træder først i funkti-
on ved større belastning af vognen 
således, at kun de bløde skruefjed-

re arbejder, når man for eksempel 
kører alene i vognen – og der er der-
ved opnået, at fjedringskarakteristik 
er nogenlunde ens med let og tungt 
lastet vogn. Denne og andre mindre 
ændringer af hjulophænget har i fle-
re henseender forbedret køreegen-
skaberne betydeligt i forhold til tidli-
gere modeller.

Det er først og fremmest bemærkel-
sesværdigt, at den tidligere generen-
de sidevindsfølsomhed nu er redu-
ceret så stærkt, at Dauphinen ikke 
længere er mere ustabil end gen-
nemsnittet af biler.

For bilister, der ynder at køre hur-
tigt i svingene, er det også væsent-
ligt, at Aerostable-ophængningen 
har ændret Dauphinens opførsel 
ved kørsel til grænsen. Dauphinen 
har altid haft tendens til overstyring 
ved hurtig kørsel i svingene, men i 
forskellig grad for de forskellige år-
gange. Den første Dauphine var ved 
moderat kørsel i svingene neutralt 
styrende og blev ved øgning af ha-
stigheden langsomt mere og mere 
overstyrende, så man på kort tid 
kunne lære sig at sno sig hurtigt og 
sikkert med vognen. Senere ændrin-
ger gav skuffende resultater for alle, 
der havde lært at sætte pris på den 
første Dauphines fine køreegenska-
ber i svingene, men de sidste æn-
dringer med indførelsen af Aerosta-
ble-systemet har nu givet Dauphinen 
nye, fine køreegenskaber i svinge-

ne, selvom de adskiller sig noget 
fra den første Dauphines. Aerosta-
ble-Dauphinen styrer stadig neutralt 
ved hastigheder, hvor den første mo-
del så småt begyndte at overstyre, 
og fortsætter med at styre neutralt, 
til man er temmelig nær ved græn-
sen for vognens formåen. Det be-
tyder naturligvis, at overgangen til 
kraftigere overstyring – og følgende 
baghjulsudskridning – kommer tem-
melig pludselig og utvivlsomt vil kun-

Fra brochure 1958

Illustration fra brochure 1961, der viser den 
såkaldte Aerostable-affjedring med skrue-
fjedre i kombination med gummi.
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ne virke forvirrende og ubehagelig 
for en uforberedt bilist i forbindelse 
med for eksempel undervurdering af 
et sving.

For at forebygge misforståelser skal 
det dog bemærkes, at der skal kø-
res virkelig hurtigt i svingene for at 
nå op til den kritiske grænse – og 
at vognen opfører sig eksempla-
risk harmonisk, når overstyringen 
sætter ind, så man med rutinen let 
enten kan korrigere den resulteren-
de baghjulsudskridning eller hol-
de den under kontrol. En let under-
styringstendens anses normalt for 
at være fordelagtig i forbindelse 
med almindelige personvogne, men 
Dauphinens overstyringstendens 
er absolut af en sådan karakter, at 

man skal køre temmelig fjollet for 
at stifte ufrivilligt bekendtskab med 
den – mens man på den anden side 
kan glæde sig over den dejlige, ube-
sværede kørsel, som den normale 
neutrale styring giver. En øvet bilist 
med fornemmelse for, hvor udskrid-
ningsgrænsen ligger, kan i øvrigt 
have så megen fornøjelse af over-
styringstendensen, at han vil have 
svært ved at finde en vogn, som er 
mere charmerende at køre på både 
asfalt og grusbelagte biveje.

Dauphinen er først og fremmest en 
familiebil, beregnet til en ganske 
almindelig kørsel, men den har så 
mange sportslige egenskaber, at 
det er fristende at opholde sig ved 
dem. Alene motorens veloplagte ud-
blæsningslyd er tilstrækkelig til at 
henrykke enhver bilist med svaghed 
for sportsbetonede vogne og brin-
ger Dauphinens mange fremragen-
de præstationer i klassiske rallyer 
i erindring – blandt andre en første-
plads i generalklassementet i Mon-
te Carlo rallyet (for god ordens skyld 
bør man dog være opmærksom på, 
at rally-vognene er kraftigt tunede og 
har femtrins gearkasser og stærkt 

modificeret baghjulsophængning à 
la grand prix racer). Andre opsigts-
vækkende præstationer i internatio-
nale økonomiprøver viser, at kon-
struktørerne ikke blot har skabt en 
pålidelig, ydedygtig motor, men også 
en motor som stiller meget besked-
ne krav til bilbudgettet.

Motoren overanstrenges ikke ved, 
at man bruger tophastigheden som 
almindelig kørehastighed, og den 
spinder stadig oplagt med en sund 
lyd ved de ca. 130, som man kan få 
speedometeret til at vise på længe-
re fald (de opgivne hastigheder er i 
øvrigt over alt de faktiske, målt på 
korrigeret speedometer).

Bremserne i de første Dauphiner tog 
temmelig pludseligt råt, men virker 
forbilledligt blødt og gradvis i den 
nye. De er kraftigere, og en ny brem-
setryksfordelerventil bidrager til god 
retningsstabilitet under katastrofe-
bremsning ved at sikre mod bloke-
ring af baghjulene før forhjulene. Der 
fordres kun moderat pedaltryk til 
hård bremsning.

Denne illustration fra en brochure fra 1958 
giver godt overblik over Dauphinens teknik.
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Renault Dauphine Spéciale Type R1093. Kun fem kom til Danmark, en del flere til Sverige, 
herunder denne bil. (Andreas Uddling).

Jyllands-Posten 25. juli 1962.  
Uddrag.

Fabrikstuned Dauphine 
R1093
Kørselsindtryk
Af Tage Schmidt

Renault fremstillede for nogle måne-
der siden en serie pa 1000 speci-
al-trimmede Dauphine under beteg-
nelsen R 1093 til brug for aktive 
deltagere i bilsport. Serien blev en 
sådan succes, at fabrikken forment-
lig vil producere yderligere 500 eller 
måske 1000 stk.

Udvendig adskiller R1093 sig kun 
fra den normale eksport-Dauphine 
ved større forlygter, lakeringen – hvid 
med to blå striber langs hen over 
vognen – og et par R1093 emble-
mer. Indvendig er den kun kendelig 
på en elektrisk omdrejningstæller 
mellem instrumentbord og venstre 
dør. Så meget større er den forbløf-
felse, vognen kan sprede blandt 
medtrafikanter i kraft af sin raffinere-
de teknik.

R1093-motoren har dobbelt-karbura-
tor, stempelhoveder med kuglekalot, 
kompressionsforhold 9,2:1, speciel 
knastaksel og udblæsningsmanifold 
og yder maksimalt 55 SAE-hk ved 
5600 o/m eller over 70 pct. mere 
end standardudgavens 32 hk og næ-
sten 40 pct. mere en Gordiniens 40. 
De tekniske modifikationer omfatter 
desuden blandt andet kraftigere kob-
ling, hårdere fjedre, køleribber på de 
forreste bremsetromler og – på be-
stilling – Michelin X dæk.

Der findes endnu kun tre eksem-
plarer af R1093 i Danmark, og jeg 
har ikke kunnet foretage en kom-
plet prøvekørsel med den, men efter 
en tur på 150 km er jeg tilbøjelig til 
at karakterisere den som en ægte 
sportsvogn. Den giver faktisk stør-
re køreglæde end de fleste “rigtige” 
sportsvogne.

Motoren er en perle. Den roterer så 
veloplagt og let op i 6000 o/m i de 
lavere gear, at man uden at tænke 
over det ville fortsætte op over de 
6000, hvis ikke fabrikken frarådede 

højere omdrejningstal. Men det er 
endnu mere bemærkelsesværdigt, 
at man let får omdrejningstælleren 
op på mellem 5500 og 6000 o/m 
i topgear – svarende til 135 – 145 
km/t med normal bagakselgearing. 
På Helsingør-vejen kunne jeg for ek-
sempel konstant holde over 5500, 
og kun den røde advarselsstreg for-
hindrede mig i at overskride 6000 
o/m betydeligt ned ad vejens lange 
fald. Tophastigheden angives i øvrigt 
til 140 km/t. Under livlig kørsel lyder 
motoren så hektisk som en racer-
sportsvogns, og R1093 kan næppe 
anbefales til folk med aversion mod 
støj.

X-dækkene giver hurtigere reaktion 
på rattet end almindelige dæk, og 
man får derved større glæde af præ-
cisionen i Dauphinens tandstangs-
styretøj, som normalt kan fore-
komme at være rigelig lavt gearet 
(langsomt). Men først og fremmest 
får de i kombination med under-
vognsændringerne bilen til at hænge 
fremragende godt fast i svingene, og 
mod forventning giver de en rime-
lig mulighed til at fange en eventuel 
ufrivillig bagvognsudskridning, selv 
om X-dækkene er kendt for at adva-
re sent. Kørsel med provokerende 
skred på slynget vej er endda ikke 
så vanskelig, som man skulle tro. 
X-dækkene forekom mig endvide-
re at øge retningsstabiliteten. Man 
mærker på ujævn vej, at ophængnin-
gen er hård, men kørslen kan aldrig 
kaldes egentlig ukomfortabel.

R1093 har 4-trins gearkasse. Gear-
skiftet virker ved første bekendtskab 
løst og upræcist, men er hurtigt og 
nemt at bruge efter lidt tilvænning. 
Bremserne kan tage temmelig råt 
ved voldsom bremsning, og selv 
svag bremsning kræver et højt pe-
daltryk, men bremseevnen står fint 
mål med vognens ydeevne.

Jyllands-Posten 26. juli 1967.  
Uddrag.

Dauphine Gordini har  
stadig sin berettigelse
Af Tage Schmidt

Kort sagt: 
Dauphine, som nu kun fremstilles i 
den særlig hurtige Gordini-udgave, 
er atter på det danske marked, fordi 
importøren føler, at den stadig har et 
publikum, selv om den forhjulstruk-
ne R4 skulle være dens logiske aflø-
ser. Den har så megen personlighed, 
at dispositionen synes meget beret-
tiget. Bortset fra de sædvanlige be-
tænkeligheder ved kombinationen af 
hækmotor og simpel pendulakselop-
hængning bagi er køreegenskaberne 
meget tiltalende, men der er mindre 
plads end i nyere konstruktioner i 
prisklassen.

Udformning og indretning: 
Ret små ruder i forhold til nye ka-
rosserier, men helt tilfredsstillen-
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de udsyn hele vejen rundt, bortset 
fra manglende overblik til bagerste 
vognhjørner. Virker væsentlig trange-
re dimensioneret indeni end nyere 
småbil-konstruktioner. 

Sæderne er ret gode, men hvis man 
er høj og langbenet, må man give af-
kald på lårstøtte og sidde med knæ-
ene stikkende op mod rattet, hvor 
venstre ben kan komme i karambo-
lage med den kombinerede lys- og 
hornkontakt under betjening af kob-
lingspedalen. Man har også rattet 
betydelig tættere på kroppen end 
gældende ideal.

Dauphine Gordini var fra 1964 forsynet med skivebremser på alle 4 hjul. Her er det den absolut sidste – årgang 1967 – nemlig bilen som 
blev brugt til prøvekørslen. Foto: Tage Schmidt.

Et kig ind i den splinternye Gordini, med de 
moderne kunststofsæder. Bemærk pla-
stic’en på dørsiderne. Foto: Tage Schmidt.

Pedalerne sidder meget skævt for-
skudt mod højre, men det er til dels 
en vanesag. Interiøret kan forekom-
me at se noget antikveret ud. Kon-
taktarrangementet virker godt uden 
at være avanceret.

Betræk af vævet kunststof (perlon) 
med ru luv, som holder mod tøjet. 
Gummibund. Skyderuder bagi.

Støjende ventilationsblæser.

Styreegenskaber: 
På godt og ondt stærkt prægede af, 
at der er hækmotor og pendulaks-
ler bagi.

Yderst letvirkende styretøj og stor 
sidevindsfølsomhed, uden at den 
sidste dog trådte påfaldende stærkt 
frem under prøvedagenes forholds-
vis moderate blæst. Pænt retnings-
stabil i stille vejr.

Reagerer kvikt og temmelig direk-
te på ratbevægelser. Kan køres me-
get hurtigt i sving med nærmest 
neutral styring og høj skridgrænse, 
som utvivlsomt hovedsagelig må til-
skrives de standardmonterede ra-
dialdæk. Men når grænsen nås, 
kan bagvognen skride meget brat. 
Man får kun ringe advarsel gennem 
krængningen, som er usædvanlig 
lille. Det sidste er sikkert stærkt 
medvirkende til, at vognen føles for-
bavsende stabil under forsøg med 
hurtige undvige-S-sving manøvrer. I 
lighed med andre hækmotorvogne 
af simpel konstruktion må man nok 
regne med særlig risiko for vælt-
ning.
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Mit vigtigste efterskrift til prøvekø-
relsrapporterne gælder en bemærk-
ning i den om Dauphine Gordini i 
1967: I lighed med andre hækmo-
torvogne af simpel konstruktion må 
man nok regne med særlig risiko for 
væltning.

Jeg refererede til, at baghjulsop-
hæng med enkeltledede pendulaks-
ler i kombination med hækmotor 
havde ry for at indebære risiko for 
væltning i sving, fordi det inderste 
baghjul kunne blive trukket ind un-
der karrosseriet, så bilens tyngde-
punkt kom for nær hjulets kontakt-
flade mod vejen. 

Gennem forberedelserne med at 
gøre Dauphine-rapporterne klar til 
trykning i bladet blev jeg af Henrik 
Stenholt gjort opmærksom på en 
lille konstruktionsdetalje, som er 
særegen for alle hækmotor-Renau-
lt’er, og som på meget simpel vis 
begrænser pendulakslernes bevæ-
gelser og dermed kan forhindre, at 
baghjulene trækkes for langt ind un-
der bilen. 

Jeg må tilstå, at jeg føler det pinligt, 
at jeg ikke selv har været opmærk-
som på denne vigtige Renault-de-
talje – hverken i forbindelse med 
mine mange prøvekørsler af hækmo-
tor-Renault’er, eller når jeg i artikler 
har skrevet om konstellationen af 
simple pendulaksler og hækmotor. 

Samtidig kan jeg dog også undre 
mig over, at ingen hverken dansk el-
ler fransk Renault-tekniker eller Pub-
lic Relations medarbejder nogen sin-
de har gjort mig opmærksom på den 
meget væsentlige konstruktionsde-
talje.

Det skal tilføjes, at selv om jeg var 
velkendt med vælte-risikoen i tyske 
og italienske hækmotor-biler med 
enkeltleddede pendulaksler, følte jeg 
mig aldrig utryg i hækmotor-Renau-
lt’er under selv den mest dristige 
kørsel sving – og oplevede heller 
aldrig noget, der kunne ligne en ad-
varsel.

Nu ved jeg så, at jeg faktisk kunne 
føle mig tryg med god grund.

Ved læsning af rapporterne om 
grundmodellen i Auto og Fart & Form 
kan det være nyttigt at huske, at 
den er 3-gears. Tredje gear er top-
gear! 

Et afsnit i Private notater i bladet 
Auto er redigeret ganske lidt om for 
at slette en klart forkert oplysning 
om gennemsnitshastighed, der må 
skyldes en trykfejl.

Til de tre andre rapporter end den 
om Gordini-versionen har bladets re-
daktør selv måttet finde passende 
fotos, fordi mine egne er blevet væk.

Da jeg i 1961 havde genopfrisket 
mit bekendtskab med Renault 

Efterskrift 2020 
Af Tage Schmidt

I denne tegning af Dauphine’s baghjulsop-
hængning fra rapporten i Auto om prøvekørs-
len på Korsika ses, hvordan en klods for en-
den af en lille pind på pendulakslen sætter 
stop for, hvor langt pendulakslen kan blive 
tvunget ned. 

Pinden med stopklods blev sene-
re afløst af en strop fra bagbroen 
og ned under pendulakslen.

Tage Schmidts prøvekørselsrapporter er, udover billederne fra Korsika, ledsaget af illustratio-
ner fra salgsbrochurer fra DVKs samling. Tom Rasmussen har samlet tekstuddragene.

Dauphine i en ny udgave, skrev jeg i 
bilbladet Fart & Form, at prøvekørs-
len af et før-produktionseksemplar 
af Dauphine på Korsika fem år tid-
ligere hørte til mit hidtidige billivs 
fornøjeligste oplevelser. Jeg kan nu i 
2020 tilføje, at Dauphine stadig hø-
rer til de biler, jeg husker som den 
tids mest velkørende og fornøjelige 
at køre, og at det gælder alle Renau-
lt’er fra og med 4CV de Luxe i 1955 
og op til og med de sidste modeller 
på markedet i 1973.

I et kommende nummer af VT vil jeg 
fortælle om en anden ekceptionelt 
velkørende hækmotorbil, jeg følte 
mig tryg ved. Den er engelsk.
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Tekst: Henrik Stenholt.
Fotos: Tom Rasmussen.

Efter introduktionen i marts 1956, 
gik der et par måneder før produkti-
onen var stor nok til at den danske 
generalagent Brdr. Friis-Hansen kun-
ne lade vognmand August Jensen 
fra Padborg med sine dobbeltdække-
re med anhængere ankomme med 8 
salgsbiler pr. vogntog til forhandler-
nettet.

I Kjellerup havde den dengang kend-
te modstandsmand, dyrlæge og 
partistifter (De Uafhængige) Iver 
Poulsen, allerede i starten af året 
forudbestilt en Dauphine – efter blot 
at have læst nogle foromtaler (an-
tageligt Tage Schmidts omfattende 
prøvekørsel fra Korsika). 

Poulsen havde således sikret sig 
den allerførste Dauphine, der ankom 
hos den lokale Renault-forhandler 
Adam Bjørn på Søndergade i Kjelle-
rup. Dobbeltdækkerne der afhente-

de Renault-bilerne direkte på de nye 
fabriks-anlæg i Flins, vest for Paris, 
havde således i pendulfart travlt 
med at køre de nye Dauphiner ud til 
de danske forhandlere. 

Første Dauphine landede i Kjellerup 
ultimo maj, og gav anledning til stor 
søgning til den lille udstilling med 
plads til én enkelt bil – inden Adam 
Bjørn afhentede nummerplader 
(T2913) på byens tinghus d. 12. juni 
1956 - så dyrlæge Poulsen og hans 
hustru kunne supplerere deres Mer-
cedes 170S med en Dauphine.

Bilen fik et godt hjem hos ægtepar-
ret Poulsen, der ikke skilte sig af 
med bilen selv om der kom nyere 
modeller. Da Iver Poulsen gik bort i 
1972, skulle den lysegule Dauphine 
synes og omregistreres til enken. 
I den forbindelse blev den tidlige-
re Renault-forhandler Bjørn på den 

anden side af gaden spurgt til råds. 
Han synes ikke, at enken skul-
le bruge penge på den bedagede 
Dauphine, som han samtidig tilbød 
hende 50 kr. for at overtage. Det var 
dog alligevel for fedtet, så i stedet 
blev bilen lavet klar og omregistreret 
hos en anden mekaniker – og Ger-
da Poulsen fortsatte med at køre i 
Dauphinen frem til 1985. 

Senere fandt bilen vej til den nu-
værende ejer, Henrik Stenholt. I 
2006 kørte Henrik i bilen til 50-års 
Dauphine jubilæums-træf uden for 
Paris. Trods Dauphinen ikke havde 
kørt, men stået på Egeskov bilmuse-
um i 20 år - kørte bilen problemfrit 
turen frem og tilbage i et stræk beg-
ge veje. 

På jubilumstræffet kom to modne 
franskmænd og bad underligt nok 
om at se bagagerummet. Da klap-

Dyrlægens lysegule delfin

Dauphine betyder enten kronprinsesse eller 
delfin, hvilket logo’et med tre delfiner og en 
krone symboliserer.
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pen kom op, løb tårerne ned af den 
enes kinder – mens den anden plud-
selig havde et stort smil på. På bag-
siden af hjelmen var der en rød ’kru-
sedulle’ som var deres fars signatur 
(og farve) Han havde stået for enden 
af samlebåndet og været slutkontro-
lant af hver enkelt bil. De to brødre 
havde gennem mange år forgæves 
søgt at finde en bil med deres fars 
signatur. Så der blev taget adskillige 
billeder til familealbummet.

Det lykkedes mig i 1999 at kom-
me ind på Renault-fabrikkernes ar-
kiv på de oprindelige fabrikker i 
Boulogne-Billancourt. Her lykkedes 
det at finde produktions-protokollen 
og ’vognkort’ fra samlebåndet. Her 
fremgår det at bilen blev leveret til 
Danmark den 5. maj 1956. 

På bagsiden sås sjovt nok samme 
kontrollants (røde) signatur!
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Henrik Stenholt har interessen for 
Renault helt tilbage fra bedstefade-
ren, Laurits Stenholt (1907-1993), 
der bl.a. ejede denne Renault 
Dauphine. 

Henrik kan i øvrigt fortælle, at bed-
stefar Laurits, der var udlært smed 
og mekaniker, tog kørekort i sin læ-
rermesters Ford T lastbil.

Til køreprøven var motorsagkyndig 
Brems i Viborg var ikke helt begej-
stret for at han egenhændigt selv 

Bedstefars køreprøve
var kørt fra Mausing og til Viborg for 
at tage kørekort. Senere under kø-
reprøven kørte Laurits Stenholt by-
ens højesteretssagfører, der kørte 
på cykel, ned. Der røg det kørekort 
tænkte Henriks bedstefar, hvorefter 
Brems til stor overraskelse skældte 
sagføreren hæder og ære fra. Derfra 
gik turen direkte til politistationen i 
Skottenborg, hvor kørekortet promp-
te blev udstedt, til trods for, at bed-
stefaderen både havde kørt uden 
kørekort og havde påkørt en cyklist. 

Mekaniker Laurits Stenholt ses her i 1969 
ved sin egen Renault Ondine årgang 1962.

Foran Adam Bjørns tidligere Renault-forretning, Søndergade 18, Kjellerup, hvor der i dag er 
frisørsalon! Dengang var bilforretninger ikke så store som i dag…

35 år efter vendte bilen tilbage til sine rødder – og blev bl.a. fotograferet 
ved dyrlæge Poulsens gamle hus og den garage hvor Dauphinen havde til 
huse de første 28 år. Fotos fra juni 2020.
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Der er absolut synlige ligheder mellem 
Renault 8 og Alfa Romeos prototype “103”, 
men derudover kniber det med ligheden. 
Alfa Romeo Tipo 103 havde motoren foran 
og forhjulstræk. Motoren på knapt 900 
cm3 var tværstillet og med to overliggende 
knastaksler. Projektet blev droppet og først 
11 år senere kom den første forhjultrukne 
Alfa Romeo: AlfaSud.

Renaults generaldirektør Pierre 
Dreyfus udtrykte bekymring for 
de store amerikanske bilfabrikker 
– Ford, GM og Chrysler – og ikke 
mindst deres etablering på det euro-
pæiske marked gennem fabrikker i 
England, Tyskland og Frankrig. Han 
ønskede derfor at samle den uaf-
hængige europæiske bilindustri, så 
de kunne tage kampen op mod de 
tre giganters industrielle og økono-
miske styrke. 

Et tættere samarbejde med Volkswa-
gen blev ikke til noget, mens en al-
liance i 1958 blev etableret med 
Alfa Romeo, der indebar at den ita-
lienske bilfabrik byggede Dauphine 
(og Ondine) og solgte bilerne som 
Dauphine Alfa Romeo gennem sit 
italienske forhandlernet, der også 
solgte andre Renault-modeller im-
porteret fra Frankrig, men under 
Renault-navnet. Fra et salg på un-
der 8.000 Renault’er i 1958 vok-
sede salget inklusive den italien-

Dauphine Alfa Romeo  
ske Dauphine til 19.000 året efter. I 
Frankrig solgte udvalgte Renault-for-
handlere tillige Alfa Romeo.

Dreyfus ønskede et mere integre-
ret samarbejde. Mange ligheder i 
design mellem Renault 8 og Alfa 
Romeo prototype Tipo 103 tyder på 
at man gik langt, men i det lange 
løb var italienerne bekymret for at 
Renault ville blive for dominerende. 
Inden samarbejdet løb ud i sandet i 
midten af 1960’erne nåede Alfa Ro-
meo at fremstille 70.502 Dauphine/
Ondine i årene 1959-1964 og 
41.809 R4 i perioden 1962-1964.

-ek.
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4964 km i en Triumph GT6  

Her er historien om at rejse fra Dan-
mark til Skotland 4964 km i en Tri-
umph GT6 mk2 1969. 

Lidt om mig og historien om bilen. 
Jeg hedder Martin, jeg er 46 år og 
bor i Store Heddinge på det natur-
skønne Stevns i Danmark. Jeg vil 
gerne fortælle om en drøm, som 
blev realiseret. Historien går helt til-
bage til 1996, da jeg desværre kør-
te galt en glat aften i min elskede 
Morris Minor og savnede en klassisk 
bil. Min far og jeg delte en stor li-
denskab for klassikerne, og især de 
engelske bilmærker. Han havde gen-
nem sit liv Morris 8, Hillman Minx, 
Humber Hawk, 2 Hillmann minx og 
Morris Minor, så da en Triumph GT6 
dukkede op, var han ikke i tvivl om, 
at det vart en bil der kunne en mas-
se spændende. 

Jeg købte bilen i 1996, og den kun-
ne køre som den var, i fire år, indtil 

jeg tog nummerpladerne af og skilte 
den fuldstændigt ad. Bilen var i me-
get dårligere stand end jeg kunne 
forestille mig, og rusten havde godt 
fat overalt. 

Min daværende kone og jeg fik 3 
skønne børn, og bilen skulle leve i 
kasser og på bondegårde hist og 
pist i mange år. 

Vi byggede et dejligt hus med en 
god garage og jeg kunne så småt 
samle det hele igen under samme 
tag. Rammen blev taget hjem og 
sandblæst, og grundet. Outriggerne 
var meget dårlige, så jeg fik svejset 
nye på plads og nogle rusthuller re-
pareret. Rammen blev så grundet 
og malet, og jeg kunne nu fortsæt-
te med alle delene til hjulophæng og 
nye bøsninger overalt selvfølgelig. 
Jeg ville bygge en så original bil jeg 
kunne, eller mindst så original som 
jeg kunne få. Jeg brugte standard- 

bøsninger til bilen, da den er stiv 
nok i sig selv. Alle dele er så vidt 
muligt sandblæst grundet og brugt 
igen, og kun hvis noget var helt slidt 
op eller ødelagt købte jeg nyt. Ny for-
rude, nye gummilister, møtrikker og 
bolte her og der. 

Karrosseriet blev også sandblæst 
og grundet, og hvilket et syn vi så, 
da den kom tilbage og alt spar-
tel og fylder var væk. Jeg tror, at ca 
60% af pladedele er fornyet. Nye 
paneler, bagpanel, inderskærme, 

Af Martin Denni Nielsen
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yderskærme, dørplader, fronten og 
forruderamme blev repareret. Nyt 
ledningsnet blev monteret og nye H4 
forlygter. Ikke originale ting er: Bi-
lens farve, det er ikke en original Tri-
umph-farve, men Jaguar-racing grøn 
701. Gearkassen er fra en Triumph 
Dolomite for at få overdrive, og hju-
lene er fra en GT6 mk3. Jeg mon-
terede også Pertronix elektronisk 
tænding for at få et mere præcist og 
vedligeholdelsefrit tændingssystem. 
Alting noget jeg kan bygge tilbage. 

Jeg har stadig den originale gearkas-
se og de originale hjul. Det tog mig 
13 år at bygge bilen alt afhængig af 
tid og penge.

Drømmen blev til virkelighed, og i 
2013 drejede jeg nøglen, og der 
kom liv i motoren. Rækkesekseren 
har en hel fantastisk lyd.

Jeg har altid gerne villet se Skot-
land, og det var min store drøm, at 
denne bil skulle derop og se det flot-
te landskab, så Loch Ness søen var 

målet. Jeg læste om bilen i mange 
bøger, og hele ”Born in Le Mans hi-
storien” var så interessant. 

Jeg kører ofte i min bil, og den går 
godt. 4000 o/m i fjerde overdrive gi-
ver 122 km/t og fra 0 til 100 er helt 
ok, også for en 50 år gammel bil. 

Turen til Skotland gik fra Store Hed-
dinge i Danmark til Inverness og til-
bage fra 15/7 2020 til 22/7-2020. 
Min 12 år gamle Gustav var min tro-
faste navigator gennem alle 4964 
km, med sin smartphone, og bilen 
brugte 365 liter blyfri benzin E10 
med benzintilsætning på 4769 km 
og gik ca. 13 km pr. liter. Bilen blev 
virkelig testet her, og flere timer med 
3000-4000 o/m kun med brænd-
stofstop og videre igen, fra morgen 
til aften. 

Vi foretog turen fra Inverness til 
Maidston på en dag: 999 km. Tem-
peraturen inde i bilen var varm, og 
gearstangen var næsten umulig at 
røre på grund af temperaturen. Men 

bilen blev ved og fortsatte med at 
spise kilometer. Vi nåede vores mål 
ved Loch Ness søen den 18. juli 
2020 kl 20.45. Vi fandt overnatnin-
ger alt efter hvor vi var om aftenen 
og havde intet planlagt hjemmefra, 
og vi prøvede også Eurotunnelen. 

22. juli 2020 kl 19.39 holdt jeg at-
ter i min egen indkørsel i Store Hed-
dinge, efter 4964 km uden et ene-
ste problem. Jeg efterså motorolien 
dagen efter, og fyldte ca en halv li-
ter på. Intet kølervæske blev brugt. 
Og alt mit værk-
tøj som jeg havde 
medbragt, blev 
lagt retur. 

Jeg kan varmt an-
befale et eventyr 
som dette, og du 
vil se, hvad din 
klassiske bil rent 
faktisk formår at 
kunne præstere. 
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Der var engang et mindre kulfirma 
der hed ”K.O.K.S” som boede på 
Wilders Plads, for enden af Strand-
gade på Christianshavn.

Man ser på brochuren (2), hvordan 
det så ud, da min far var ansat der 
fra 1942 til firmaet lukkede omkring 
1970. Jeg var der tit i min barndom, 
og jeg gik også med stor interesse 
op i, hvilke personbiler og lastbiler 
der hørte til firmaet.

Billedet af det sneklædte hovedkvar-
ter (1) og lidt af pladsen hvor man 
læssede kul og koks er fra 1957, og 
viser de karakteristiske 1665 (som 
var telefonnummeret) samt én af de 
gamle små Bedford lastbiler.

De mange flotte billeder har vi fået 
sendt fra Jens Pilø – og den tilhø-
rende tekst viste sig at være nogle 
meget personlige barndomsminder. 
Stor tak fra redaktionen!

Københavns smukkeste tankbiler

1

2

3
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Jeg kan huske, at hvor vi boede ind-
til 1953 i en etageejendom i Ordrup, 
at de små Bedforder lige netop kun-
ne snige sig ind i gården og aflæsse 
kullene. Jeg har været med op at 
køre, og gearkassen var enten me-
get gammel eller i hvert fald meget 
støjende.

I løbet af halvtredserne blev oliefyr 
jo den helt store dille, og man var 
nødt til at have en servicebil, og 
der faldt valget på den Armstrong 
Siddeley, som er vist på billede af 
K 32459 (3). Jeg har været ude at 
køre i den, og fik at vide, at det var 
en meget fin bil. Jeg mindes ikke at 
have set andre Armstrong Siddeley 
varebiler på min færden rundt i Kø-
benhavn i halvtredserne. Billedet er 
taget i slutningen af halvtredserne 
i Kampmannsgade med et udvisket 
Vester Søgade bebyggelse i baggrun-
den, og der ligger sne bag hækken. 

Billedet af Københavns smukkeste 
tankbil K 57.179 (4) er taget sam-

4

5
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me sted, men her er det blevet som-
mer. Lastbilen er en Bedford, og der 
er en fin forkromet kofanger. Skilte-
ne til højre er svært at læse. På det 
øverste står der Hans Lystrup, hvori-
mod det lille skilt nedenunder i hvert 
fald ikke kan læses af mig, men jeg 
tror nok det ender med ”Søn”.

Billedet af K 1665 (5) , der holder 
ud for Parkering Forbudt skiltet, er 
taget ved hovedindgangen i Strand-
gade, og var min fars bil i 5 år (fra 
1955), indtil han fik en ny Opel Kap-
tajn, og jeg kan huske, at den ryste-

de, når den kom op på 100 km/h.

Jeg har meget få fotos af kulbilerne, 
men KB 63.857 (6) viser hvordan 
den så ud. Jeg ved at billedet er 
taget august 1960. Det er en Bed-
ford, og da den har et KB-nummer, 
må den være indregistreret omkring 
1960. I baggrunden ses kranen, 
som blev installeret omkring 1940.

KA 60.307 (7) må være indregistre-
ret omkring 1959, og der er ikke no-
get skilt bag på andet et maksimum 
60km/h.

K.O.K.S. har også fået sit telefon-
nummer ændret fra Central 1665 til 
Asta 1665 (8).

Jeg har et billede af den tankvogn 
set forfra (9), og man kan se de 3 
tanke, og også at det er den nye ty-
pe Bedford førehus. Billedet er taget 
på Prøvestenen, hvor man jo hen-
tede benzin og olie i februar 1961. 
Jeg tog billederne, for at give firmaet 
mulighed for at lave en tempera-
turskala med billede at de smukke 
lastbiler.

9

6

7

8
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Billedet fra HF Aagaard (10) har en 
ny tankbil, som muligvis er endnu 
smukkere end de gamle, idet skør-
tet bagi er ført skråt ned, og 60 km 
skiltet er flyttet til venstre, og her 
igen er der åbenbart et Hans Lystrup 
skilt, men det kan ikke læses.

Jeg tror nok, at en af de 2 chauffører 
der er med på billedet, er firmaets 
chauffør nr. 1, Hilmar Christensen. 
Jeg var meget imponeret af det 
armbind han havde, og jeg har og-
så taget et billede med, der viser 
hvordan Kongelig Danske Automobil-

klubs armbind så ud (11). Jeg ved 
derimod ikke hvorfor det har 2 knap-
per syet på, måske een for hver 10 
års trofast tjeneste? Jeg er sikker 
på, at læserne ved det. Filialen HF 
Aagaard lå i øvrigt på Lindegaardsvej 
i Charlottenlund.

Som et kuriosum har jeg også med-
taget et billede af Tekno modelbiler, 
(12) idet firmaet gav sådanne til go-
de kunder (incl. mig). De kunne bå-
de tippe og man kunne endda få en 
påhængsvogn også. Selvom der står 
Dodge på hjulkapslerne, så tror jeg 

det er en afbildning af en omkring 
1950 Chevrolet, og jeg kan huske, 
at firmaet brugte Chevrolet’er da jeg 
var en lille dreng.

Det har været sjovt at kigge tilbage 
på hvordan min verden så ud for 60 
år siden.

Jens Pilø

10

11 12
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Fra arkivet
Svar til: vt@veteranbilklub.dk

Det fine foto ovenfor er taget på Sto-
re Torv i Thisted, engang i anden 
halvdel af 30’erne.

Selvom der kun er personbiler på 
billedet, må de siges at være ret for-
skellige! Hvem kan fortælle mere...?

Vi fortsætter med billeder fra bilud-
stillingerne i Forum – her er det med 
stor sikkerhed i 1950. Vi kan også 
genkende de to personer: Det er Ar-
veprins Knud, der var udstillingernes 
protektor, og Axel Semler, blandt me-
get andet formand for Sammenslut-
ningen af Automobilimportører i Dan-
mark. Men har vi skarpe folk blandt 
læserne, der kan se hvad det er for 
en bil, der kostede 42.804 kr.?
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Svar på billederne  
i VT 530

Det er sjovt som antallet af besva-
relser varierer – denne gang kom 
der kun et par enkelte, men de kom 
til gengæld fra nogle af vores mest 
trofaste og kompetente “svarere”. 
Man skulle ellers mene at der er no-
get for enhver smag på billedet, hvis 
man har hang til biler fra 1962, for 
det er naturligvis året.

Det var de samme to biler, der 
sprang i øjnene. På British Motors 
stand, der ses bagest til venstre i 
billedet ses en rød coupé, der står 
på skrå bag en Sunbeam Alpine. Det 
er en Sunbeam Harrington Le Mans. 
En meget sjælden model, bygget 
hos firmaet Harrington, med ud-
gangspunkt i en Alpine. Halefinnerne 
er væk og hele bagenden i glasfiber.

I første omgang blev bygget to bi-
ler, som klarede sig særdeles godt 
i Le Mans 1961: Nummer 2 i klas-
sen og nummer 15 i generalklasse-
mentet (hvis det ellers passer hvad 
jeg fandt i diverse beskrivelser på 
nettet). Følgelig blev der så fremstil-

Forum 1962

Turistbussen
Som forventet kunne bussen ikke 
identificeres (man kan jo simpelthen 
ikke se hvad det er), men efter hju-
lene at dømme, drejer det sig om en 
amerikaner. Egon Lintner har vovet 
at nævne et par navne – White eller 
Stewart – men er langt fra sikker.

Til gengæld slår vi lige fast, at det 
ikke er Ny Carlsberg Glyptoteket bag 
bilen, men derimod Statens Muse-
um for Kunst.

let et mindre antal, kilderne siger 
under 250 eksemplarer, som blev 
solgt, især i USA. Anders Clausager 
fortæller at modellen faktisk blev 
prissat herhjemme, til 53.780,- kr. 
(hvor en “almindelig” Alpine kostede 
32.929,- kr.). 

Mon ikke bilen på billedet ret hurtigt 
blev sendt tilbage efter udstillingen 
– sandsynligheden for at finde én 
i en lade i Skovlunde må vurderes 
som meget lav.

I 2014 blev en Sunbeam Harrington 
Le Mans solgt på Silverstone Aucti-
ons for lidt over 20.000 pund.

Hatten af for de skarpe, som be-
mærkede den anden bil, for den ser 
man ikke ret meget af på billedet. 
Men åbenbart nok til at identifice-
re den som en VW Karmann Ghia 
1500, type 34 i en cabrioletudga-
ve, der aldrig kom i serieproduktion. 
Type 34 kendes også som “den sto-
re Karmann”. Det var en temmelig 
dyr bil, som blev introduceret i sep-
tember 1961 og produceret frem til 
1969, hvor den i princippet blev af-
løst af VW-Porsche 914. Ifølge Wiki-

pedia i over 42.000 eksemplarer. 
Men cabriolet-versionen kun i form 
af 17 stk. prototyper.

Ud over de to nævnte, er der jo 
masser af fine nye biler på det sto-
re farvebillede – og det kunne nemt 
danne grundlag for mange timers 
hyggelig bilsnak. Som nævnt sidst 
har vi en artikelserie om Forum-ud-
stillingerne i støbeskeen – men ind-
til da brænder der stadig et vigtigt 
spørgsmål: Hvorfor har denne Ford 
Consul Capri Coupé orange dæk...?

VW Type 34 Cabriolet prototype, som 
tilhører VW’s museum. Billedet er taget på 
Technoclassica i 2011, men bilen var også 
udstillet i 2018. Måske den selvsamme som 
i København 1962. (Foto fra wikipedia).

-jmn.
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Invitationer

	

Veteranbanen i samarbejde med Restaurant Vrads Station afholder igen i år 

VETERANTRÆF 
Søndag d. 11. Oktober 2020 

 

”Den sagde Muh”. 
 

Vi røber senere hvorfor den sagde Muh og hvad den ellers har sagt. 
 

På veteranbanen sætter vi så mange af vore enheder i drift som muligt, og vi 
holder åbent hus på værkstedet og i vognhallen.  

 

Vi indbyder alle typer af motordrevne transportmidler og arbejdsmaskiner, 
der er bygget før 1985, til at deltage i træffet. Personbiler, - Rutebiler, - Last-
biler, - Motorcykler, - Scootere, - Knallerter, - Traktorer, - Landbrugsmaski-
ner, - Entreprenørmaskiner osv. 
Træffet afholdes på arealerne ved Vrads Station og i Bryrup midtby. Der vil 
være mulighed for at man kan køre med Veterantoget mellem de to lokatio-
ner. Man kan selvfølgelig også køre ad småvejene mellem Bryrup og Vrads. 

Af hensyn til disponeringen af plads på parkeringsområderne bedes Veteran-
køretøjer/Maskiner tilmelde sig senest 1.oktober med angivelse af type og 
alder til finnjoh@post2.tele.dk  
Vi bekræfter tilmelding og giver nærmere oplysninger om praktiske forhold 
efter tilmeldingsfristens udløb. 

Følg med på vores hjemmeside for de seneste oplysninger og giv meget gerne 
denne information videre til andre du tror, kan have interesse i at deltage.            

 
www.veteranbanen.dk 

	

DVK’s MØDESTED 
MIDTJYLLAND HERNING 
SAHL AKKUMULATORFABRIK 
Mandag, den 7. september 2020 kl. 18:00 
Kære DVK medlemmer.

Virksomhedsbesøg mandag den 7. september, kl. 19:00 hos SAHL AKKUMULATOR, 8850 Bjerringbro. AFGANG 
kl. 18:00  fra AUTOGALLERIET. 
Vi håber I alle er kommet godt igennem den usædvanlige sommer og at hverken i eller jeres nærmeste er blevet 
ramt at corona’en. 
Som I jo har bemærket har vi valgt at følge de opfordringer der fra forskellige sider er kommet om at holde igen 
med aktiviteter for forsamlinger – tak for god forståelse for dette. 
Vort tilbud nu - er et besøg hos en vigtig virksomhed for veteranbiler nemlig hos et spændende firma i Bjerringbro 
SAHL, AKKUMULATORFABRIK, Frisholtvej 32, 8850 Bjerringbro.  
Virksomheden blev grundlagt i 1954 af elektriker Svend Erik Hansen (SEH). Han startede virksomheden i kælderen 
i privaten på Frisholtvej 32. 
SEH startede med at producere akkumulatorer til mindre elværker hos private og siden akkumulatorer til køretøjer. I 
dag laver de mange og andre produkter. 
Siden starten har virksomheden udviklet sig stærkt og har været igennem generations skifte og udvidelse af 
ejerkredsen. Alt dette kan opleves hvis i tager med på turen mandag den 7. marts 2020 med afgang fra 
AUTOGALLERIET kl. 18:00. 

Tilmelding senest fredag den 1. september 2020 til Villy Vejnø Andersen, tlf. 2991 0179  
eller e-mail villy@vejnoe.dk  

Med venlig hilsen 

Peer Bak/Villy Vejnø Andersen

Løvfaldstur 
lørdag den 10. oktober 2020 

  

Køretur i det smukke efterår på de fynske veje. 
 

Vi starter med morgenkaffe/te  
og rundstykker kl. 09:30. 

 

Vesterågade 16, 5762 Broby. 
 

Derefter ud på køreturen i det smukke landskab, 
med indlagt pause undervejs. 

Og vi slutter med spisning på et unikt sted. 
 

Pris130 kr. pr. person. 
 

Du er ikke tilmeldt før du har betalt på 
konto 5994 1008282 

Husk navn ved betalingen. 
 

Tilmelding sendes d. 25/9-20. 
til Flemming Larsen, tlf. 2116 2470

Velmødt til en hyggelig efterårsdag i det Fynske. 
 

Vi overholder Covid–19 
Begrænset antal pladser 

 

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

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

Hold Dem til

– den holder til Dem!

Den kommende særudstilling:

– åbner den 18. oktober 2020.
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Invitationer

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

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

 

Løverne indbyder til flæskestegstur

Igen i år laver vi en tur fra klubhuset i Løve, dette vil foregå tirsdag den 13. oktober 2020 og vi mødes 
i klubhuset, hvorfra vi kører kl. 17:00, og vi ender på Skipperkroen i Mullerup Havn. 

Her spiser vi flæskesteg m. tilbehør samt èn øl eller vand til hver. Prisen for dette er 130 kr. pr. person. 

Kom og deltag og husk, at du først er tilmeldt når betalingen er registreret. 

Du tilmelder dig til Kurt Plith, tlf.: 20 29 66 05, mail: postmaster@plith.dk 

Kontonr.: 0311- 6274 737 970 og husk navn ved indbetaling. 

Sidste frist for tilmelding er 1. oktober 2020. 

Vel mødt: Festudvalget 
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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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TRÆKAROSSERIER
Renovering af bestående eller opbygning af nyt

Kaleschebøjler og andre karosseridele i træ 
fremstilles på bestilling

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

www.veteran-ford-t.dk

Næstved  Automobil-, NostAlgi- & sAmlermuseum
– 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

 
Rustreparation af veteranbiler 

Pladedele fremstilles 
www.veteransmeden.dk

bo@kjer.net 
ved Bo Kjer 
40458882 

Ballerupvej 91 3500 Værløse 
 

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

Man behøver ikke
være veteran...

...for at læse

www.VeteranPosten.dk

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

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

To restaureringsprojekter: Volvo 
PV544 - årgang 1/9-1960, Chassis 
nr.: 432598 og Volvo Amazon - for-
mentligt Chassis nr.: 432473. Kom 
og se dem og giv et bud.

Finn Bousgaard, tlf. 23969588
fbousgaard@hotmail.com

Sort Rover P4 75 fra 1953. Impor-
teret til Danmark af Nordisk Film. Sy-
net 2017, næste syn 25. Originale 
Sorte nr. plader iht attest. Venstresty-
ret med ratgear og 6 cyl. motor. Pris: 
79.500 kr.
Jens Thillemann, tlf. 29464956
jens.thillemann@mail.tele.dk

Volvo 544 B18 - årgang 1960. Synet 
og køreklar. Kr. 40.000.
Helge Flott, hcflott@gmail.com

Morris Minor Cabriolet - årgang 
1960. Old English White, motor 
1098 ccm. Bilen er totalrenoveret og 
blev færdig og synet 2015. Der er 
monteret rigtig mange nye dele. Fuld 
dokumentation haves. Bilen er me-
talliseret og rustfri. Seler for og bag. 
Rød kaleche og rød/hvide sæder. Der 
medfølger Herritage certifikat.
Evt. kan anden billigere veteranbil ta-
ges i bytte. Pris kr. 105.000. 

Aksel Steen Olsen, tlf. 26838312
akke_2000@yahoo.com

Triumph 3A til salg. Cabriolet, farve 
rød, højrestyret, 48 eger, overdrive og 
første indregistrering 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.

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

FIAT 127 - årgang 1976. Original Oli-
vengrøn lak. Super stand og køreklar. 
138.000 km.

Flemming Seerup, tlf. 20237577
fs@lan-com.dk

Biler 
sælges

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?

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

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

14” fælg med stråler (60 eger).  
Kr. 500.

Erik Jakobsen, tlf. 2070 6367
mgtferik@gmail.com

MGB-motor med gearkasse og over-
drive + propeller shaft (spare 8,2 km 
i top gear). Motoren er uden ”udstyr” 
og grøn top. Ideel dersom du har en 
MGB og vil opgradere med overgear. 
Motoren skal serviceres og renses 
efter mange år på lager.  
Pris kr. 4.800.
P. S. Laursen - pit@mail.dk

Til MGB Roadster: højre dør med 
rust i bund, men komplet med 
glas-håndtag mv. Motor og gearkasse 
til samme. Til Volvo P1800: Forkro-
mede lister rundt om for og bagruder, 
samt nogle andre lister. Til Opel GT: 
Venstre dør uden rust men lille bule.

Hans Peter Nielsen, tlf. 40148037
hpj.nielsen@mail.dk 

Jeg har en frygtelig trang til at kom-
me ud at køre i Vauxhall Velox, skal 
være modellen på billedet, så har du 
en sådan stående som er kørende 
og indreg. - gerne ældre restaurering, 
så er jeg evt. køber. Hvis du har lyst 
til at skrue frem for at køre, så kan 
bilen på billedet evt. indgå, men det 
er ikke et krav. Kontakt på mail eller 
sms, ringer du, så læg en besked, så 
ringer jeg tilbage.
Ulrik Andresen, tlf. 24453666
youngtimergarage@gmail.com

Værkstedskran til salg. Kapacitet op 
til 1.000 kg. Næsten ny – kun brugt 
en gang. Kan foldes til opbevaring. 
Koster som ny kr. 1499. Sælges for 
kr. 800. Kan afmonteres til transport 
(findes på Fyn).

Paul Birkinshaw, tlf. 30309947
birkinshawdk@gmail.com

Dele til biler 
sælges

 
Diverse

Biler
købes

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!

IZH Jupiter 350 - årgang 1974. Sjov 
russisk motorcykel på ukrainske pa-
pirer. Står pæn og original, men er 
selvfølgelig ikke ny, jeg får ikke gjort 
noget ved den, så nu sælges den, 
har været startet for et par år siden, 
køber må selv starte den op, den er 
ind fortoldet til EU. Sælges for kr. 
8.900 - eller bud tæt ved. Kontakt på 
mail eller SMS, ringer du, så læg en 
besked, så ringer jeg tilbage. 

Ulrik Andresen, tlf. 24453666
youngtimergarage@gmail.com

Motorcykler 
sælges
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En bil tager sig nok bedst ud set skråt forfra, men bagenden kan jo også være værd at betragte. 

Den lille Mazda roadster MX-5 kom på gaden i 1989 og kom som en kærkommen afløser for 
bl.a MG og Triumph TR som var gledet ud af markedet. Der var rigtig mange bilinteresserede 
i USA og England, som savnede en billig og ikke mindst driftssikker roadster, så på disse to 
markeder blev den hurtigt en godt sælgende bil, og andre fulgte hurtigt efter, bl.a. Tyskland.

Opbygningen a la Lotus Elan med en gitterkonstruktion som ”rygrad” for et for- og baghjulso-
phæng med dobbelte triangler og en vægtfordeling på 50/50 er en medvirkende årsag til bi-
lens gode og entydige køreegenskaber. Under udviklingsarbejdet brugte japanerne det gamle 
samurai-udtryk ”Jinba Ittai” som frit oversat betyder ”Når hest og rytter smelter sammen til ét” 
og det beskriver ganske godt bilens køreegenskaber.

Vores grønne MX-5er er importeret fra Tyskland og er en ”Special Edition” model fra 1992 (pro-
duceret i 750 eksemplarer), som udover den mørkgrønne farve kendes på et Nardi trærat og 
beige læderindtræk. Motoren er på 1,6 ltr. og har 115 Hk til en egenvægt på 925 kg. Model-
betegnelsen er MX-5 NA og den blev produceret fra 1989 til og med 1998.

At baglygterne er udstillet som brugskunst på Museum of Modern Art i New York er da lidt af 
en cadeau.

Bilens popularitet afspejler sig bl.a i at den britiske mærkeklub har ca. 6.500 medlemmer, 
hos vore naboer i Sverige mønstrer de ca. 2.600 medlemmer, og her i Danmark er vi ca. 850 
medlemmer. 

Mange hilsener – John BL.

Mazda MX-5 NA 1992
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