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Dansk
Veteranbil
Klub

Nærum Hovedgade 3, 2850 Nærum

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

www.veteranbilklub.dk

www.dvk-database.dk

Giro/DDB reg. nr.  
9570 konto 600 4253

Arb. Landsbank reg. nr.  
5326 konto 0359 651

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

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

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

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

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

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

Erich Karsholt
Ordrupvej 13, 2920 Charlottenlund.
Tlf. 2031 1416
erich@zarpkarsholt.dk

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

Suppleanter:
Claus Thulstrup, øst. 

Torben Olesen, vest.

Arbejdsområder:
Løb og arrangementstilskud:
Ib Rasmussen

Mødesteder og udstillinger Øst:
Ole Poulsen

Mødesteder og udstillinger Vest:
Kristian Nørgård Gravesen

VT og hjemmeside:
Jens Heldgaard
Erich Karsholt

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dorte Stadil

Leif Munck

Cira Aalund

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

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

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

Biblioteksudvalg: 
Formand: Niels Jonassen , 4919 1129 
Brochurearkiv: Steen Pausbæk
brochure@veteranbilklub.dk
Tidsskriftsarkiv: Mogens Olsen
Udklipsarkiv: H. C. Gregersen 
Instruktionsbøger: Arne Larsen
Fotoarkiv: Uffe Mortensen, 5164 6716
autotriangel@gmail.com

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

Jydsk Køreselskab
Ivan Kristiansen
Dag   9412 0711
Aften 9411 9179

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

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

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

Mærkeregistre:

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

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

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

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

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

Opel
Frederik Ravn-Larsen, tlf: 2072 5437

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

Renault
Kristen Korsgaard, tlf: 8648 6968

Studebaker
Dansk Veteranbilklub
4556 5610
kontor@veteranbilklub.dk

Triangel 
Uffe Mortensen, 5164 6716
autotriangel@gmail.com

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

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

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

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

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

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

Ford V8
Kim Høier
shoebox@hotmail.dk

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Skoda og Tatra 
Svend Carstensen 
Tlf: 4032 8120

Toyota 
Henning Holm 
Tlf: 4056 8011

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

Bestyrelsen

Mødesteder og 
mødestedsansvarlige

Historiske nummerplader 
MhS

Klubber i 
Dansk Veteranbil Klub

Vejledere

Data Protection Officer

Revision

FIVA

Bibliotek

Køreselskaber/Sektioner

Klubregistre
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Stof og deadline:

Fra redaktionen

Opel Kaptajn 1939

Når du kigger i kalenderen, vil du sandsynligvis også i 
dette blad finde klub- og kørearrangementer, der er af-
lyst, for det sker selvfølgelig, at aflysninger ikke når 
DVKs kontor og redaktionen inden vi trykker bladet. Så 
husk at tjekke det på DVKs hjemmeside.

Mens disse linier skrives er alt stadig lukket ned, hvil-
ket selvfølgelig præger bladet, men det lysner jo. Intet 
er sikkert, så det er kun at håbe at de gode tendenser 
fortsætter. Og så er bladet jo ikke helt så påvirket, som 
så meget andet – vi beskæftiger os jo mest med tiden 
før corona!

I anden del af Anders W. Bondes artikler i sidste VT 
blev den sjældne 2-dørs udgave af Opel Kaptajn omtalt, 
men uden illustration. Modellen figurerer heller ikke i 
én eneste af de ellers mange danske brochurer vi har i 
DVKs samling. Forleden faldt vi over dette gamle foto i 
arkivet. Ovenikøbet af en dansk bil, med registrerings-
nummeret K1722. Så de har altså været her. Desvær-
re er der ingen oplysninger om billedet, men vi fandt ét 
til med nummeret K1722. Denne gang på den Vauxhall, 
der ses på side 48. Mon ikke den har afløst Kaptajnen 
en gang i begyndelsen af 50’erne. Registreringsnum-
rene fulgte jo ejerne, ikke bilerne. Og så er Vauxhall’en 
sikkert en Velox, for det er vel sandsynligt, at ejeren 
havde smag for 6-cylindret kørsel.

-jmn.

Husk deadline!
Bemærk at stof til bladet skal være kontoret/redaktionen i 
hænde senest den 5. i hver måned.
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Juni
Fredag 5. Stjerneløbet i Nordsjælland. Kl. 09:00 fra 
Nærum, Helsingør og Hundested.
Tilmelding via www.timewinder.dk/stjerneløb/ senest 
31. maj 2020, kl. 23:59.

Fredag 5. Veteranhygge i Ry. Siimtoften 3, 8680 Ry.
Info: Anita & Per Madsen , tlf.  28196819 / 28886819 
- e-mail: laasby@veteranbilklub.dk
Invitation i VT 526. Aflyst.

Fredag 5. Sanddobberne – Sorø. Kalundborgvej 28, 
4534 Hørve. Info: Dirch Glad, tlf. 2084 8940 - e-mail: 
dirchglad@gmail.com. Aflyst.

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

Lørdag 6. Langelandsløbet. Kl. 09:00 Foreningen 
Bagenbjerg Møllelaug, Løkkebyvej 3, 5953 Tranekær.
Info: Finn Vangsgaard, tlf. 20622616.
Invitation i VT 526. Aflyst.

Søndag 7. Ø-løb FYN til Bogense 2020. Kl. 09:00. Start 
fra Naturcenter Hindsgavl, Galsklintvej 2, 5500 
Middelfart.
Invitation i VT 526.
Henry Schmidt, tlf. 21490939 - e-mail: 
henryschmidthansen@gmail.com eller
Villy Pedersen, tlf. 20321445 - e-mail:  
mail@villypedersen.dk Aflyst.

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

Søndag 21. Hedetræf i Herning. Info: Bent Damsgaard, 
tlf. 26277965 - e-mail: bldamsgaard@gmail.com. 
Invitation i VT 526.

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

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

Aktivitetskalender

Møder, løb og arrangementer

Invitation i VT 525.

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

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

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

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

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

Søndag 9. Munkebjerg Hill-Climb 2020. Info følger.
Hans Geschwendtner, tlf.  40411921  
- e-mail: hans@geschwendtner.dk.

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

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

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

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

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

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

Søndag 30. Løvfaldssamling på Garderhøjfortet. Kl. 
11-13:00. Garderhøjfort 4, 2820 Gentofte.
Kanonerne affyres kl. 12.00. Tilmelding ikke 
nødvendigt.

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

Info: Lasse Harkjær, tlf. 40364048  
- e-mail: lasse@harkjaer.dk.

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

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

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

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

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

Møder, løb og arrangementer

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

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

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

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

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

Mage til uselskabelig fyr skal man lede længe efter!
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Hver uge

3/9-15/10 Hver torsdag kl. 17-22 Ny Ry Veterantræf på “Den Grønne Perle”, Siimtoften 3, 8680 Ry. Et ugentlig vete- 
  rantræf, hvor man mødes med ligesindede, med hang til retro, nostalgi, veteran og 
   klassiske køretøjer. Kontaktinfo ved Madsen & Co.  
  (Anita Høj Madsen, tlf.  28196819) eller e-mail: ahm@gefiberpost.dk

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

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

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

5/5-22/9 Hveranden tirsdag Egeristræf. Ejstrupvej 7A, 6920 Videbæk. Følg med på www.veteranvest.dk 
  Info: Kristian Nørgaard Gravesen, tlf: 27810131 - e-mail: nsunuser@gmail.com

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

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

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

Hver måned

30/4-27/8 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

3/5-4/10 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

Aktivitetskalender

Vedr. aflysninger: Se DVK-hjemmesiden eller kontakt evt. arrangørerne af de forskellige arrangementer. Ved redak-
tionens slutning var der forventning om mange flere aflysninger...!

Kurt Rune Jensen Åvej 2 3320 Skævinge 2033 3128  
Birger Nielsen Højrisvej 19 7900 Nykøbing Mors 2336 9979  
Michael Lund Sørensen Parkvej 25 6100 Haderslev 6063 4616 Chevrolet C 10 1963
Jens Post Møllevej 27 6500 Vojens 2344 9502 MGB 1976
Janina Augustenas Tørrildvej 4 7300 Jelling 6067 0909  
Anders Bruun-Rasmussen Finlandgade 11, 04. 0002 5000 Odense 6170 5353 BMW 316i F30 1990
Søren Carlsen Rørholm 32 4000 Roskilde 2345 4852  
Henrik Stampe Langballe L.A. Rings Vej 14A 8270 Højbjerg 2019 4558 Citroën DS 21ie Pallas 1971
Kim Bergstedt Gråkjærsvænget 25 7000 Fredericia 2163 6207  
Simon Larsen Rokkevænget 6A 5500 Middelfart 4119 1421 Ford Popular 104 E 1954

Velkommen til nye medlemmer:
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Aflysninger: Husk at se efter på 
veteranbilklub.dk/kalender og 
på de forskellige hjemmesider.

Mødestederne

Amager

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

Aktivitetsgruppen Amager
Amagerdvk.jbl@gmail.com

København · Nordsjælland 
Nærum

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

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

Juni d. 4. Klubmøde.

Juli d. 2. Klubmøde.

August d. 6. Klubmøde.

September d. 3. Klubmøde.

November d. 5. Klubmøde.

December d. 3. Klubmøde.

Kim Polte, tlf. 26134229

kimpolte@hotmail.com

Nordsjælland 
Mårum

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

Juni d. 3. Værkstedsaften.

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

Juni d. 16. Aftenkøretur. Kontakt 
mødestedsleder Jan Lemming for 
nærmere information.

Juli d. 19. sommertur til Orø. Aflyst.

Juli d. 21. Klubmøde. Aflyst.

August d. 18. Klubmøde.

September d. 15. Klubmøde.

Oktober d. 20. Klubmøde.

November d. 17. Klubmøde.

December d. 15. Klubmøde.

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

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

Midtsjælland 
Mulstrup

Vestsjælland 
Løve

Mødested Løve er åben alle tirsda-
ge kl. 19.00-22.00.  
Knudstrupvej 6, Løve, 4270 Høng. 

Vi har en mail-liste, så hvis du vil 
have Løve-nyt på mail, så kontakt 
undertegnede. 

Juni 2. Klubmøde.

Juni d. 9. Klubmøde.

Juni d. 16. Klubmøde.

Juni d. 23. Klubmøde.

Juni d. 30. Klubmøde.

Juli d. 7. Klubmøde.

Juli d. 14. Klubmøde.

Juli d. 21. Klubmøde.

Juli d. 28. Klubmøde.

August d. 4. Klubmøde.

August d. 11. Klubmøde.

August d. 18. Klubmøde.

August d. 25. Klubmøde.

September d. 1. Klubmøde.

September d. 8. Klubmøde.

September d. 15. Klubmøde.

September d. 22. Klubmøde.

September d. 29. Klubmøde.

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

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

Juni d. 17. Værkstedsaften.

Juni d. 24. Værkstedsaften.

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

August d. 12. Klubmøde. Info følger.

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.

Oktober d. 14. Klubmøde.

November d. 11. Klubmøde. 

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

Nordvestsjælland 
Holbæk

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

Juni d. 18. Klubmøde. Kl. 17.30: 
Køretur med efterfølgende grill.

Juli: Intet møde.
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Mødestederne

Østsjælland 
Klippinge

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

Angående det udsatte ”Forårsløb” 
(17-05-2020), håber vi at det kan 
køres lørdag den 20. eller søndag 
den 21. juni - info følger.

Juni d. 5. Store Køredag. Starter fra 
Klippinge kl. 09:00 (medbring selv: 
frokost og kaffe/the - øl og vand gra-
tis). Ruten bliver den sædvanlige 
langs kysten ned til Præstø, hvor vi 
spiser frokost nede ved havnen. Kaf-
fen nyder vi i Tommys have. Vi glæ-
der os til at komme i gang; med al 
respekt for diverse regler!

Juni d. 23. Klubmøde.

Juli d. 28. Klubmøde.

Sydsjælland 
Næstved

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

Juni d. 3. Klubmøde.

Juli d. 1. Klubmøde.

August d. 5. Klubmøde.

September d. 2. Klubmøde.

Oktober d. 7. Klubmøde.

November d. 4. Klubmøde.

December d. 2. Klubmøde.

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

Bo Frederiksen, tlf. 55990235.

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

Juni d. 30. Klubmøde. Vi starter gril-
len op kl. 18:00 - pølser og kartoffel-
salat kan købes. Gennemføres, da vi 
skal være udenfor!

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.

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

Juli d. 9. Klubmøde.

August d. 13. Klubmøde.

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

Oktober d. 8. Klubmøde. 

November d. 12. Klubmøde.

December d. 10. Klubmøde.

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

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

September d. 17. Klubmøde.

Oktober d. 15. Klubmøde.

November d. 19. Klubmøde.

December d. 17. Klubmøde.

Hvis der blandt medlemmerne er 
nogle, som vil fortælle om ”deres” 
bilmærke, ferietur i veteranen eller 
andet ”automobilt”-interessant, så 
hold jer ikke tilbage. Meld jer til Ole 
eller Matthies. I skal bidrage til at 
vi kan holde mødestedet kørende, 
både ved at møde frem og ved at 
komme med inputs til program! Så 
ud af busken!

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

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

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

August d. 25. Klubmøde.

September d. 22. Klubmøde.

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

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

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

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

September d. 29. Klubmøde.

Oktober d. 27. Klubmøde.

November d. 24. Klubmøde.

December d. 29. Klubmøde.

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

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. Fra 27. april til 14. september 
2020. 

Juni d. 25. Klubmøde. Aflyst.

Juli d. 30. Klubmøde.

August d. 27. Klubmøde.

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

Vestjylland 
Herborg

Vestjylland
Ulfborg

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

Juni d. 18. Klubmøde. 

Juli d. 16. Klubmøde.

August d. 20. Klubmøde.

September d. 17. Klubmøde.

Oktober d. 15. Klubmøde.

November d. 19. Klubmøde.

December d. 17. Klubmøde.

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

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

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

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

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

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

Juni d. 11. Klubmøde. 
Juli d. 9. Klubmøde.
August d. 13. Klubmøde. Høstløb og 
grill – info følger.
September d. 10. Klubmøde.
Oktober d. 8. Klubmøde.
November d. 12. Klubmøde.

Sydjylland
Lillebælt

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

Juni d. 26. Klubmøde.

Juli d. 31. Klubmøde.

August d. 28. Klubmøde.

September d. 25. Klubmøde.

Oktober d. 30. Klubmøde. 

November d. 27. Klubmøde.

December d. 25. Klubmøde.

Claus Bjerregaard, tlf. 40530870
clausbjerregaard8@gmail.com

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

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.

Juni d. 9. Klubmøde på Møllen. Vi 
mødes ved Uldum Mølle, og kører 
derefter en lille tur til Østerlund v. 
Lund, og besøger Lund Maskinfa-
brik, hvor dir. Per Nielsen viser rundt 
og fortæller om virksomheden. Der-
efter besøger vi naboen Knud Erik, 
der har en fin samling af bl.a. Ford 
30-31 + mange andre spændende 
ting – her indtager vi den medbragte 
kaffe/kage.

Juli d. 14. Klubmøde. 
August d. 11. Klubmøde.
September d. 8. Klubmøde.
Oktober d. 13. 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
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Mødestederne

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.

Juni d. 29. Klubmøde. 
Juli d. 27. Klubmøde.
August d. 31. Klubmøde.
September d. 28. Klubmøde.
Oktober d. 26. Klubmøde.

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

Midtjylland
Herning

1. mandag i måneden klubmøde 
kl. 19.00.
AUTO GALLERIET, Industrivej 1A, 
7400 Herning.

Til DVK medlemmer bosiddende I Vi-
borg-Silkeborg-Ikast-Brande og Her-
ning kommuner: Hvis I har lyst til at 
modtage invitation til vore arrange-
menter hver 1. mandag i måneder-
ne via e-mail eller SMS send da dit 
mobil nr. og e-mail adresse til villy@
vejnoe.dk eller mob. nr. 2991 0179. 
Vi vil glæde os til at se jer. Hvis ikke 
andet er aftalt er mødestedet altid 
Autogalleriet.

Juni d. 1. Klubmøde. 
Juli d. 6. Klubmøde.
August d. 3.  Klubmøde.
September d. 7. Klubmøde.
Oktober d. 5. Klubmøde.

Vi glæder os til at se dig og evt. led-

Østjylland
DVK Låsby

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

Juni d. 17. Klubmøde. Aflyst.
Juli d. 15. Klubmøde. Aflyst.
August d. 19. Klubmøde. Aflyst.
September d. 16. Klubmøde. Aflyst.
Oktober d. 21. Klubmøde. 
November d. 18. Klubmøde.
December d. 16. Klubmøde.

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

Nordjylland
Sindal

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

Juni d. 9. Klubmøde. 

Juli d. 14. Klubmøde.

August d. 11. Klubmøde.

September d. 8. Klubmøde.

Oktober d. 13. Klubmøde.

November d. 10. Klubmøde.

December d. 8. Klubmøde.

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

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

Havnetræf Fredericia skulle begyn-
de denne sæson d. 1. maj 2020 kl. 
12.00; men blev aflyst pga. corona.

Vi var nogle stykker, der blev enige 
om at køre en tur, for at få sæsonen 
i gang: Turen startede på Fredericia 
Havn (Gl. Havn) kl. ca. 12. Vi kørte 
over den gamle Lillebæltsbro, gen-
nem Kongebro-skoven (flot udsprun-
get bøg), videre langs Middelfart 
Havn op til Byggecentrum og gen-
nem dyreparken ved Hindsgavl Slot 
ned til Søbadet for at holde kaffe-

På tur DVK Lillebælt
pause med afstand og anstand. Ef-
ter pausen kørte vi hjem.

Med venlig hilsen
Henning Lorenzen

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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Svend og jeg talte ofte om at 1937 
var et godt år; det år blev vi begge 
født. Vi meldte os også ind i DVK 
på næsten samme tid. Det frem-
går af vores medlemsnumre. Svend 
havde 525, mit er 457. Det var i 
1960’erne. En del år senere havne-
de vi i bestyrelsen sammen. Svend 
havde været formand i nogle år, da 
jeg blev valgt ind og gjort til sekre-
tær. Det blev gode år hvor vi udvikle-
de et nært og tillidsfuldt samarbej-
de. Svend tog sig af den udadvendte 
virksomhed, mens jeg passede det 
administrative. Svends store fortje-

neste var hans evne til at dreje DVK 
fra at være en sluttet kreds af folk 
fra det bedre borgerskab til at blive 
den brede og folkelige forening DVK 
er i dag. Svend kunne tale med folk, 
han havde lyst til at tale med folk. 
Og han havde en formidabel evne til 
at huske navne, så alle følte sig set. 

Dengang blev forbindelsen mellem 
klub og medlemmer opretholdt via 
Bilhistorisk Tidsskrift, som kom 4 
gange om året. Det gik for langsomt, 
så i 1975 tog Svend initiativet til 
Veteran Tidende. Et lille, beskedent 
og fotokopieret blad som en gang 
om måneden holdt medlemmerne 
orienteret om det nyeste. Det kom 
til at betyde meget for klubbens liv, 
og – ikke mindst – vækst. I en år-
række brugte Svend, hans kone Liz-
zi og datter Lene mange timer hver 
måned ved spisebordet med at ku-
vertere og frankere Veteran Tiden-
de. Medlemstallet voksede og det 
samme gjorde bladet. Til slut blev 
bladene puttet i kuverter ved de po-
pulære, månedlige pakkeaftener i 
klublokalerne i Nivå. 

Da Svend havde været formand i 

Svend Dråby

11 år følte han at det var på tide at 
trække sig. Det blev markeret af be-
styrelsen ved en fest i Odense efter 
at generalforsamlingen havde tak-
ket og hyldet Svend. Siden da holdt 
Svend sig mere i baggrunden, men 
han deltog stadig i løb og arrange-
menter. En del husker hans De Soto 
fra 30’erne, selv om de ældste med-
lemmer mere forbinder ham med en 
Chrysler fra 1926. Vi så ham også 
ofte i biblioteket, indtil han valgte at 
flytte til Falster, hvor han havde haft 
sommerhus i mange år. 

Gennem årene havde Svend sam-
let på frimærker med bilmotiver, og 
hans sidste indsats for klubben blev 
da han overdrog DVK sin store fri-
mærkesamling. 

Svend Draaby var en væsentlig skik-
kelse i DVKs historie, så det føltes 
rimeligt at han for nogle år siden 
blev udnævnte til æresmedlem. 
Svend var ikke en mand af store ord 
men til gengæld en mand af stor be-
tydning.  

Niels Jonassen

Svend Dråby døde den 9. april. -red.

Svend Dråby var utroligt aktiv i DVK gennem årtier. Her sender han bilerne afsted på det store BP-rally i 1972, mens Susse Wold deler roser 
ud til de gode bilister. Bilen er Gunnar Falks Fiat 501 fra 1924. Alt dét er der mere om i BhT nr. 32/1972.
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Nyt fra MhS
Der skal nummerplader til, 
for at det kører

I skrivende stund er vi kommet igen-
nem den første måned med de man-
ge nye typer historiske nummerpla-
der, og opstarten er gået med kun få 
børnesygdomme.

Vi har set et bredt spektrum af be-
stillinger til både trailere, camping-
vogne, traktorer, samt også lastbiler 
og andre varevogne til gule plader. 
Der er lidt udfordringer med at be-
stille nummerplader til biler og mo-
torcykler hvor ønsket er papegøjepla-
derne. Det kommer af at man ikke 
ud af bestillingen kan se om det 
rent faktisk er en bil der overholder 
de oprindelig krav til den slags køre-
tøjer, eller om det er en ”almindelig” 
personbil. Da Motorstyrelsen ikke 
har givet mulighed for at uploade do-
kumentation for køretøjerne, fanges 
de køretøjer så at sige i et limbo, 
hvor de specifikke plader ikke kan 
bestilles.

Det er selvfølgelig noget vi er i dia-
log med Motorstyrelsen om, sam-
men med andre småting der er op-
stået i den første tid. Vi forventer 
da også at der snarlig findes en 
løsning.

Regler om papegøjeplader
De historiske praktiske krav til pape-
gøjepladekøretøjerne, har Motorhi-
storisk Samråd fundet frem i gamle 
tolddokumenter. Det er derfor dem 
der skal være gældende nu, hvor 
man har ”genopfundet” papegøje-
nummerpladen som historisk num-
merplade:

Type A: Vogne med åbent varelad:

1. Køretøjet skal være af en type, 
som utvivlsomt er konstrueret til 
godstransport.

2. Vareladets længde skal være 
mindst 150 cm, og må ikke være 
mindre end afstanden i vandret 
mål fra vindspejlets underkant til 
førerhusets bagvæg.

3. Der må ikke bag førersædet være 
fastgjort sæder eller fordybninger 
i gulvet eller indretninger, der er 
egnede til anbringelse af sæder 
el. lign. Til personbefordring.

4. Såfremt vareladet helt eller del-
vis er overdækket med presen-
ning på stivere, skal presennin-
gen have samme højde i hele den 
overdækkede del af vareladets 
længde.

5. Der må ikke foretages sådanne 

ændringer ved køretøjet, at dette 
ikke længere opfylder betingelser-
ne for afgiftsnedsættelsen.

Type B. Vogne med lukket varekasse:

1. Køretøjet skal være af en type 
som utvivlsomt er konstrueret 
udelukkende til godstransport, 
idet der dog vil kunne etableres 
fast sæder i varerummet, indret-
ninger til anbringelse af sæder el. 
lign. Til personbefordring og even-
tuelt fordybninger i varerummets 
gulv. Køretøjet må ikke være for-
synet med forskydeligt tag.

2. Førerrummets længde (afstand i 
vandret mål fra vindspejlets un-
derkant til førersædets bagerste 
kant) må ikke overstige varerum-
mets længde, målt i højde med 
vindspejlets underkant.

3. Varerummet skal være forsynet 
med bagdør, medmindre køretøjet 
er forsynet med hækmotor. Der 
må ikke være sidevinduer i vare-
rummet eller vinduer i taget; der-
imod må der være vinduer i bag-
døren. Varerummet må ikke være 
forsynet med sidedøre, medmin-
dre varerummets længde, målt 
som i punkt B2 angivet, er 175 
cm eller derover, eller køretøjet 
har hækmotor. I sådanne sidedø-
re må ikke være vinduer.

4. Der må ikke foretages sådanne 
ændringer ved køretøjet, at dette 
ikke længere opfylder betingelser-
ne for afgiftsnedsættelsen.

Type C. Motorcykel

1. For papegøjeplader til en motorcy-
kel med sidevogn, vil kravet været 
at sidevognen er et åbent lad el-
ler en lukket varekasse.

Det skal bemærkes at der ikke for 
de historiske papegøjenummerpla-
der, vil være en ændring af afgifts-
forholdene, og at man holder sig for 
øje, at reglerne, der gjaldt for biler i 
perioden 1957 - 1970 omhandlende 
papegøjeplader, ikke må sammenlig-
nes med reglerne for nutidens pape-
gøjeplader. 
 
 

Gamle toldattester på varevogne, som denne VW model 261 årgang 1959, fortæller om myn-
dighedernes daværende krav til køretøjer, for registrering med papegøjeplader. De samme 
krav gør sig gældende, hvis man skal have en sådan registreret på den type plade idag.



VeteranTidende · juni 2020 13

Motorstyrelsens direktør 
søger nye udfordringer

Karenstidens udfordringer 
Et andet og noget mere uoversti-
geligt problem, er adgangen til re-
serverede numre til type 6 (1958 
– 1976). Der er afsat en række 
kombinationer af tal og bogstaver, 
men da de reflekterende nummer-
plader igennem en årrække nu har 
opbrugt serierne fra AA til et stykke 
op i C-bogstavrækken, så er der ikke 
blevet mulighed for at udvide ordnin-
gen med disse nummerserier.

Vi har derfor sat vores lid til at man 
kan genbruge et nummer fra et køre-
tøj, hvor nummerpladen er afmeldt. 
Der støder vi beklageligvis ind i det 
vi kalder en ”karenstid” som er den 
periode der ifølge lovgivningen skal 
gå fra et nummer er afmeldt til det 
kan genudstedes til en anden bil. I 
dag er den karensperiode på 12 år. 
Det er selvsagt alt for lang tid, til at 
vi kan vente på det. Vi har derfor i 
meget lang tid, været i gang med at 
få nedsat den periode, om ikke an-
det så for de serier der skal bruges 
til de historiske nummerplader, og 
blot for de nummerplader der ikke 
af den ene eller anden grund skulle 
være efterlyst.

Det betyder reelt at det i dag er 
svært at udstede historisk korrekte 
numre i serierne der begynder med 
bogstaverne A, B og C. Denne udfor-
dring i reglerne har vi forelagt både 
Motorstyrelsen og Skatteministeriet, 
som vi sætter vores lid til, finder en 
snarlig løsning.

Johnny B. Rasmussen
Sekretariatsleder
Motorhistorisk Samråd

Den 5. maj er jo årsdagen for Dan-
marks befrielse, men på denne dag 
fik vi i MhS en meddelelse der så 
langt fra var en befrielse. Tvært 
imod. Direktøren for Motorstyrelsen, 
Jens Otto Størup skrev til bl.a. os, at 
han havde sagt ja tak til en stilling 
som direktør for Danmarks Gymna-
stik- og Idrætsforbund (DGI).

Det var med målløshed, at vi læste 
denne meddelelse, for mange af 

vore medlemmer husker den entu-
siasme, hvormed Jens Otto Størup 
markedsførte Motorstyrelsen som 
værende en moderne styrelse, som 
i dialog med brugerne ønskede at 
finde de allerbedste løsninger på - 
indrømmet til tider - overvældende 
problemer.

Statslige styrelser fører ofte deres 
eget liv båret af embedsmænd, der 
har siddet på den samme post i 
mange år, og der igennem har opnå-
et en vis form for perfektion indenfor 
hver deres felt. I omskiftelige tider 
(udflytning af arbejdspladser, f.eks.) 
vil det somme tider være klogt at lyt-
te til erfarne medarbejdere, når man 
kommer som ny mand på posten. Til 
andre tider er det ikke klogt, da en 
vis form for “alviden” og selvbeskyt-
telse kommer til at kendetegne en-
kelte afdelinger, hvilket kan obstru-
ere en dynamisk ændringsproces. 
Denne proces er i mange tilfælde 
et sundhedstegn, da en statisk kul-
tur inde i et dynamisk samfund al-
tid vil tabe. Før eller senere. Dette 
ikke mindst i statslige organisatio-
ner, hvor en magtholdning er direkte 
skadelig for organisationen. Se blot 
på det gamle Statens Bilinspektion 
eller de verserende sager under For-
svarsministeriet eller SKAT’s egne 
sager med elendig sagsbehandling.

Det var derfor med stor tiltro at vi 
bød Jens Otto Størup velkommen 
som en leder, der kom fra en ikke 
statslig organisation med det håb, 
at hans vilje og lyst til at gennemfø-
re tiltrængte forandringer, ville have 
kraft til at slå igennem. Sådan blev 
det desværre ikke. Den skattemæs-
sige rigiditets mur af selvfuldkom-
menhed viste sig at være uigennem-
trængelig - til stor skade for alle os 
brugere (og betalere).

Kulturminister Joy Mogensen har i 
uge 18 igangsat en række dialogmø-
der med det hun kalder sektorpart-
nerskaber på kultur-, forenings-, og 
idrætsområdet. Ministeren har ind-
delt dialogmøderne i 6 underspor, 
der tager højde for deres forskelle:

1) Kulturproduktionerne (film, sce-
nekunst, koncerter mm.)

2) De “stående” kulturoplevelser
3) Kulturoplevelser i bevægelse
4) Idræt
5) Foreningsliv (udover idræt)
6) Professionel fodbold

I Motorhistorisk Samråd må vi des-
værre konstatere at vi ikke har mod-
taget en invitation til disse møder, 
og tænker det måske kan være uvi-
denhed om det kulturhistoriske bi-
drag vores medlemsklubber kommer 
med. Vi har derfor sendt kulturmi-
nisteren et længere brev, hvor vi 
introduceres os selv, vores med-
lemsklubber og den motorhistoriske 
kulturarv.

Vi har desuden udtrykt et ønske om, 
at vi muligvis nok ikke har ønsker 
der er anderledes end de andre or-
ganisationer i ministeriets dialog-
liste, men at vi også meget gerne 
snart ser vores aktiviteter normali-
seret. Indtil da vil det være ønskeligt 
med sundhedsfaglige regler at ind-
rette aktiviteterne efter, rundt om i 
landet og i klubberne.

Johnny B. Rasmussen
Sekretariatsleder
Motorhistorisk Samråd

Kulturministeren inviterer 
til dialog om genåbningen

Vi fra MhS vil alligevel ønske Jens 
Otto Størup held og lykke med den 
nye stilling og sige ham tak for rigtig 
gode snakke, konstruktive tanker og 
ikke mindst en stor interesse for de 
historiske køretøjer.

Steen Rode-Møller
Formand
Motorhistorisk Samråd

Jens Otto Størup
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Mange kender sikkert Vestsjællands 
Bilmuseum ved Høng, mellem Sla-
gelse og Kalundborg, som i sin tid 
blev etableret og drevet af Erik Ha-
aning. En meget stor samling, ind-
rettet i en tidligere sengefabrik, og 
hvor der udover at være museum 
også var salg af biler, mulighed for 
vinteropbevaring med mere.

Erik Haaning (78) er nu gået sam-
men med sine to sønner, Nicholas 
(36) og Michael (47), om et impone-
rende og ambitiøst projekt: Et helt 
nyt museum, indrettet i en ca. 3.500 
m2 stor industrihal i Bagsværd, tidli-
gere beboet af Velux’ vinduesfabrik. 
Både Erik og sønnerne bor i hoved-
stadsområdet, så placeringen på 
Vestsjælland fungerede ikke godt i 
længden. Nu glæder Erik sig til, at 
de alle tre kan arbejde sammen om 
det nye sted og interessen for biler-
ne, som de i høj grad deler.

Det er ren entusiasme der driver 
værket – for ud over købet af ejen-

dommen bliver der bygget om og re-
noveret for mange millioner – og nu 
hvor de er i gang, bliver der ikke spa-
ret på noget – hvilket jo både er glæ-
deligt og måske lidt usædvanligt, for 
det siger sig selv, at overskud kom-
mer der jo aldrig.

Om stedet siger Nicholas: ”Det har 
taget os 5 år at finde disse fantasti-
ske rammer. Der var mange faktorer, 
der spillede ind og som alle var væ-
sentlige at få opfyldt, hvis beslutnin-
gen om at flytte museet skulle gen-
nemføres. Placeringen skulle være 

Nyt museum
Et nyt, stort bilmuseum kommer til hovedstadsområdet
Tekst og foto: Jens Møller Nicolaisen

Det er ikke svært at se potentialet i den store hal, selvom den nok ikke bliver til at kende 
igen, når indretningen er klar. Især lyset fra de ialt 550 meter lange vinduesbånd i taget er 
helt enestående. Vinduerne bliver i øvrigt fornyet – hvilket er lidt af en udskrivning.
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rigtig, mulighederne for de facilite-
ter vi gerne vil tilbyde i forbindelse 
med udstillingen skulle være til ste-
de, lysindfaldet skulle være rigtigt, 
og så skulle arkitekturen også være 
særlig. Vi ønskede ikke at finde en 
almindelig lagerbygning. Det er en 
praktisk og økonomisk tung operati-
on både at flytte samlingen samt at 
renovere og indrette det nye muse-
um, hvorfor vi skulle være sikre på 
at de nye rammer blev de rigtige. 
Dette er vi helt sikre på med den-
ne ejendom. Vi går ned i de mindste 
detaljer og finder de bedste løsnin-
ger på lys, lyd, design, udsmykning, 
formidling af historie osv., så vi kan 
fremvise et resultat, hvor vi ikke er 
gået på kompromis med noget”.

Erik har altid haft en glødende inte-
resse for især de klassiske hver-
dagsbiler i god stand. Sønnerne 
deler samme passion, men sigter 
samtidig mod en konstant tilpas-
ning og fornyelse af samlingen, så 
den kommer til at bestå at lige dele 
“hverdag” og “fest”. Derfor er de nu 
på jagt efter spændende biler, og ta-
ger 3-4 gange årligt på de store bil-
markeder og auktioner i både Euro-
pa og USA.

Planen er at udstille ca. 115 biler 
og 40 MC/knallerter i en mere eller 
mindre fast samling – men derud-
over vil der også være biler til salg, 
og dermed plads til en løbende ud-
skiftning, som jo også vil sikre de 
besøgende en ny oplevelse hver 
gang. Ligeledes vil der være tilbud 
om vinteropbevaring (til omkring 20 
biler) og forskellige veteranbilaktivi-
teter – stedet bliver et kraftcenter, 
indrettet mødelokaler og konference-
rum, cafeteria, en lille biograf og le-
geplads til børnene, for lige at næv-
ne nogle ting. Som i det tidligere 
museum i Høng bliver der også en 
stor udstilling af modelbiler (6.800 
stk.) og en museumsbutik, hvor der 
også vil være modelbiler til salg. 

Der bliver gjort meget ud af udsmyk-
ning og indretning, med bl.a. flotte 
materialer og gennemarbejdet belys-
ning, men alene hallen er i sig selv 
særdeles velegnet til formålet, med 
store gennemgående tagvinduer, der 
vender mod nordøst og giver det blø-

deste flotteste lys, uden at solen no-
gensinde skinner direkte ind.

Med hensyn til driften, er det klart at 
det kun kan lade sig gøre, hvis der 
kan findes nogle frivillige, som kan 
hjælpe omkring det praktiske – især 
rundvisning. Skulle det være noget 
for dig, kan du kontakte Nicholas 
Haaning på tlf. 28 26 50 18 eller 
sende en mail til nh@haaningcollec-
tion.dk.

Hvis planerne holder (og det ser det 
ud til) åbner museet til efterårsferi-
en og får åbent tre dage om ugen. 

Den dag jeres udsendte besøgte adressen var det et lidt halvkedeligt gråvejr, og hoved-
indgangen til hallen så mildest talt lidt trist ud. Så er der mere farve på dette billede, som 
Nicolas Haaning har forsynet os med. Fint bliver det – måske med en bil på taget?

Erik Haaning i midten, med sønnerne Nicholas (tv) og Michael (th).

Det er et svært god nyhed, at vi nu 
får endnu mere aktivitet omkring det 
motorhistoriske. 

Man kan finde mere information på 
www.haaningcollection.dk, på face-
booksiden Haaning Collection samt 
haaningcollection på Instagram, hvor 
man også kan følge istandsættel-
sen. Vi håber selvfølgelig også at 
følge med her i VeteranTidende.
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Første påskedag døde Sir Stirling 
Moss efter lang tids sygdom, 90 år 
gammel. Han regnes for den bedste 
racerkører, der aldrig blev verdens-
mester i Formel 1. Moss vandt 212 
ud af de 529 racerløb, han deltog i 
- deriblandt 16 Formel 1 Grand Prix 
løb. Qua sine strålende resultater, 
sin store personlighed, sin karis-
ma og sin veltalenhed blev han den 
mest kendte og respekterede motor-
sportsmand nogensinde. Racerba-
nernes store engelske gentleman.

Jeg husker stadig, hvor vred jeg blev 
på Stirling Moss, da jeg læste hans 
dom over min store helt dengang, 
Michael Schumacher. Moss havde 
ganske enkelt ingen respekt for ty-
skeren, til trods for alle hans sejre 
og hans mange verdensmesterska-
ber – ”because he’s a dirty driver!” 

Af Bjørn Stegger. Med input fra Tage Schmidt og Victor Hollnagel.

Som indædt Ferrari-fan blev jeg na-
turligvis stærkt pikeret, men senere 
måtte jeg falde til ro og indrømme, 
at Moss havde ret. Selv for os Fer-
rari tifosi var Schumachers kørsel 
meget ofte for grov, livsfarlig og ego-
istisk.

Omvendt udtalte Stirling Moss om 
Graham Hill efter sin langvarige re-
konvalescens oven på sin frygtelige 
ulykke i en F1 Lotus på Goodwood 
i 1962: ”Jeg kan ikke tro, at Gra-
ham havde noget som helst med mit 
uheld at gøre, ”because he is not a 
dirty driver!” Stirling Moss var kørt 
grueligt galt efter en hård dyst med 
netop Graham Hill. Moss lå i koma 
i en måned. Og i seks måneder var 
den venstre side af hans krop delvis 
lammet. 

Hukommelsen om hvad der egentligt 
skete under ulykken, genvandt Stir-
ling Moss aldrig. Og han genvandt 
heller ikke sine fantastiske evner 
som racerkører og måtte ulykkeligvis 
trække sig tilbage. Alligevel nægte-
de Moss altså at tro, at Graham Hill 
kunne have haft noget med ulykken 
at gøre.

Disse to eksempler viser, hvilken 
ganske særlig nobel karakter og mo-
ral, Stirling Moss havde. Men der er 
et yderligere fantastisk eksempel, 
som allerbedst beskriver, hvorfor vi 
må regne ham som motorsportens 
allerstørste gentleman. 

Det var i 1958 – det år, hvor Mike 
Hawthorn, en anden ung engelsk kø-
rer, vandt Formel 1 verdensmester-
skabet med kun én sejr mod Stir-

Motorsportens store gentleman......
Stirling Moss

Dundrod 1950. På den farlige nordirske landevejsbane vinder 
Stirling Moss sin første store sejr, RAC Tourist Trophy.

I silende regnvejr på de spejlglatte veje demonstrerer den 19 årige Moss 
sin virtuose vognkontrol i en privatanmeldt, men fabriksprepareret Jaguar 
XK 120 aluminium prototype.

Også for Aston Martin blev Stirling Moss en 
kører, som var afgørende for mærkets opstig-
ning til international berømmelse. Her drifter 
Stirling perfekt i en DB 3 S, mens menneske-
masserne ser beundrende til.

Moss kommer på Jaguar’s fabrikshold fra 1951 og kører den nye C-Type med stor succes. 
Men Le Mans lykkes det ham uheldigvis ikke at vinde. Til gengæld vandt han mange andre 
sportsvognsløb i forskellige bilmærker, bl.a. RAC Tourist Trophy ikke mindre end 7 gange…
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ling Moss’ fire sejre. Nogle mener, 
at det var den bedre pålidelighed i 
Hawthorn’s Ferrari Dino, som var af-
gørende, fordi Hawthorn gennemfør-
te flere løb igennem sæsonen med 
pointgivende placeringer end Stirling 
Moss, der måtte udgå fem gange 
med sin engelske Vanwall med me-
kaniske problemer. Men formentlig 
var det alligevel en begivenhed i det 
portugisiske formel 1 GP, der mest 
af alt sikrede Hawthorn VM i 1958. 
Moss vandt løbet næsten ufatteli-
ge 5 minutter og 12,8 sekunder for-
an Hawthorn. En rekord der aldrig vil 
blive slået. Men så diskvalificerede 
arrangørerne Hawthorn for at have 
kørt i den forkerte retning på banen 
i en kort periode. Frem trådte Stir-
ling Moss imidlertid - og bevidnede, 
at Hawthorn ikke havde kørt i den 
gale retning! De syv point som Haw-
thorn genvandt ved Moss’es vidne-
udsagn kostede i sidste ende Stir-
ling Moss verdensmesterskabet i 
1958 med ét point! 

Fire år i træk - fra 1955 til 1958 - 
blev Stirling Moss nummer to i F1 
verdensmesterskabet - og tre gan-
ge nummer tre de efterfølgende år. 
Af mange blev Moss derfor kaldt 
den evige to’er. Men efter at Juan 
Manuel Fangio trak sig tilbage, blev 
Stirling Moss alligevel regnet for ver-
dens i særklasse bedste racerkører, 
ikke mindst i racersportsvogne. Stir-
ling Moss kunne køre alle former for 
firehjulede køretøjer på alle typer un-
derlag. Og som de ganske få virkelig 
store kørere var det især i regnvejr, 
at Stirling Moss demonstrerede sine 
fabelagtige evner. 

Lovende start på karrieren
Efter at have begyndt sin karriere i 
en midget-racer blev Stirling Moss 
i 1950 tilbudt et sæde i en privat-
anmeldt Jaguar XK120 aluminium 
prototype på den meget udfordren-
de Dundrod bane i Nordirland. I det 
silende regnvejr var den purunge 

Moss totalt overlegen. Og med den-
ne sejr var grunden lagt til Moss’es 
karriere. 

I 1951, da han var 21, blev Stirling 
Moss således inviteret til Bari af sel-
veste Enzo Ferrari for at deltage i et 
mindre antal løb, så Ferrari kunne 
vurdere hans evner. Men da Moss 
ankom til Syditalien, havde den lune-
fulde Enzo Ferrari ændret sine pla-
ner, og der var ingen rød bil til unge 
Stirling. Ferrari havde ikke informe-
ret Moss, som naturligt nok blev ra-
sende og svor, at han ALDRIG ville 
køre for Ferrari. En beslutning der 
kom til at få meget stor betydning 
for Stirling Moss’es videre karriere 
- og blev stærkt medvirkende til, at 
Moss næsten altid prioriterede en-
gelske teams og mærker i sin videre 
karriere.

I de følgende år kørte Moss med 
stor succes sportsvognsløb for 
HWM og Jaguar - og også som rally-
kører var Stirling særdeles kompe-

Så er d’herrer ved at være klar til at starte 
på det, det skulle blive den mest fantastiske 
sejr nogensinde i et motorløb. Næsten 10 
timers uafbrudt kørsel på norditalienske 
landeveje med en gennemsnitsfart på 157,2 
km/t - og hastigheder der på de lige stræk 
nåede op over 280 km/t. Sølvpilen blev hårdt medtaget undervejs 

af flere sammenstød med halmballer og et 
par afkørsler. Og som det også fremgår, var 
der dengang stadig en rig insektbestand. 
Vognen’s startnummer 722 refererer til 
starttidspunktet for Jenkinson og Moss.

I 1954 bliver Stirling Moss andenkører til 
Juan Manual Fangio på Mercedes-Benz 
formel 1 fabrikshold. I den fabelagtige W194 
“Sølvpil” med ottecylindret rækkemotor, di-
rekte benzinindsprøjtning og desmodromisk 
ventilstyring vinder Stirling Moss sit første 
Formel 1 Grand Prix, meget passende det 
engelske, på Aintree banen. Bemærk Union 
Jack på siderne af rygfinnen.

Denis Jenkinson og Stirling Moss er 
ved at gå ombord i deres Merce-
des-Benz 300 SLR lige før deres 
start i Mille Miglia 1955.
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tent. Som fabrikskører for Sunbeam 
i begyndelsen af halvtredserne 
vandt han således tre Coupe D’Or i 
træk i Alpine rallyet, og han opnåede 
en andenplads i Rallye Monte Carlo 
i 1952.  

Det fantastiske år  
hos Mercedes-Benz
I Formel 1 døjede Moss de første 
år med underlegne engelske biler. 
Hans far og hans manager var såle-
des nødt til at investere i en brugt 
Maserati 250 F i 1954 for at hjælpe 
ham til et rat i et førende F1 team. 
Moss’es evner i den underlegne 
Maserati fik heldigvis lukket øjnene 
op på Mercedes-Benz’es berømte 
teamchef Alfred Neubauer, der hy-
rede Stirling Moss som andenkører 
til sammen med verdensmesteren 
Juan Manuel Fangio at køre den be-
rømte W196 ”Sølvpil” i F1 sæsonen 
1955. De fleste løb vandt Fangio, 
men det lykkedes dog Moss at tage 
sejren foran Fangio i det engelske 
F1 GP 1955 på Aintree banen. 

Det skulle imidlertid blive et andet 
løb det år, som for alvor gjorde Stir-
ling Moss verdensberømt med den 
mest fantastiske sejr, der nogensin-
de er vundet i et motorløb:  Mille 
Miglia 1955 - landevejsløbet rundt 
på offentlige veje i Norditalien. Stir-
ling Moss og hans medkører, den 
engelske motorjournalist Denis Jen-
kinson, stillede op i én af de fabrik-
sanmeldte Mercedes-Benz 300 SLR 
racersportsvogne. Og selvom Mer-
cedes’erne var overlegne i 1954 og 
1955  i F1, var det ikke tilfældet in-
denfor racersportsvogne, og da slet 
ikke i Italien, Ferrari’s og Maserati’s 
- og deres italienske køreres - hjem-
mebane. Ferrari’erne havde stør-
re og kraftigere motorer end 300 
SLR’erne - 4,4 liter V12 mod 3 liter 
R8 - og Ferrari’erne var faktisk hur-
tigere. 

Men Mercedes-Benz var bedre til pit-
stoppene - og Denis Jenkinson hav-
de opfundet en særlig rulle med pa-
cenotes, som han og Stirling Moss 
havde meget stor glæde af under-

vejs. De havde brugt meget tid til 
træning og til at tage noter til rullen 
forlods. Og så var Moss simpelthen 
i sit livs form under netop dette løb. 
Der startede 521 biler, og Moss og 
Jenkinson blev sendt afsted som 
én af de sidste biler klokken 7.22 
søndag morgen. Til trods for diver-
se sammenstød med halmballer og 
et par afkørsler undervejs lykkedes 
det Moss og Jenkinson at vinde lø-
bet med den - den dag i dag - gan-
ske ufattelige gennemsnitshastig-
hed på 157,2 km/t over de næsten 
ti timers kørsel på de livsfarlige 
smalle vej - mere end en halv time 
foran Fangio i Mercedes på anden-
pladsen - og mere end 45 minutter 
foran den forreste Ferrari på tredje-
pladsen. Året efter blev Mille Miglia 
forbudt, fordi det blev anset for FOR 
farligt. Så Moss’es og Jenks’ rekord 
vil bestå for evigt. Stirling Moss be-
kræftede selv senere: “Det var et af 
de største øjeblikke i mit liv i motor-
sport. Intet andet løb, jeg har kørt, 
kan matche det!”

Moss har fortalt, at han mange steder undervejs var nødt til 
at lette på speederen pga. de nærgående tilskuere. Desto 
mere imponerende, at det kunne lykkes at vinde en så over-
legen sejr i det vanskelige og farlige løb.

Sådan ser sejrherrer 
ud: Møgbeskidte og 
trætte. Moss nyder 
en velfortjent Senior 
Service oven på sit 
livs største triumf.

Stirling Moss nyder en kop te i sin Vanwall lige før starten på 
det engelske F1 grand prix 1957. Han vandt løbet - naturlig-
vis! Som den engelske billedtekst lyder: “How much more of 
an English racing driver could you ever be?”

Moss’ signatur: Det perfekte firehjulsdrift igennem svinget med maksi-
mal hastighed, balancerende den skråtstillede vogn ganske usynligt med 
speederen, med forhjulene pegende ligeud. Radioen er tændt på BBC, så han 
kan høre sig selv køre til sin sjette sejr i RAC Tourist Trophy, denne gang på 
Goodwood i 1960 i den pragtfulde Ferrari 250 GT Berlinetta Short Wheel 
Base Competizione.
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Hellere tabe med ære  
i en engelsk vogn
Efter 1955 sæsonen trak Merce-
des sig tilbage fra motorsport på 
grund af den frygtelige ulykke på Le 
Mans det år med 84 dræbte og 180 
sårede. Stirling Moss måtte der-
for i 1956 begynde et F1 samarbej-
de med Maserati. Men snart skulle 
Moss fokusere på de nye engelske 
teams, som var hastigt på vej frem 
i F1. Moss var meget patriotisk, og 
han foretrak som sagt de engelske 
mærker i sin senere karriere. ”Helle-
re tabe med ære i en engelsk vogn 
end vinde i en udenlandsk!” I 1957 
og 1958 kørte han således for det 
engelske F1 nationalteam Vanwall. 
Og derefter indledte han sit samar-
bejde med det private britiske team 
R.R.C. Walker, først i de små center-
motor Cooper’e og senere i forskelli-
ge centermotor Lotus’er. 

Til trods for at Rob Walker (ud af 
Johnnie Walker whisky-dynastiet) var 
et privatteam, lykkedes det takket 
være Stirling Moss’es evner at vinde 

en række F1 løb. Således blev han 
den første vinder af et F1 grand prix 
nogensinde i en centermotorvogn, 
da han kørte sin Rob Walker Coo-
per-Climax T43 til sejr i det argen-
tinske F1 grand prix i januar 1958. 
Der kom flere store triumfer for Stir-
ling og Rob Walker, ikke mindst de 
berømte og særdeles spektakulære 
sejre i Monaco Grand Prix i 1960 og 
1961 - og igen i det tyske F1 grand 
prix 1961 på Nürburgring. Løbet i 
Monaco i 1960 var faktisk den aller-
første F1 sejr for Lotus, selvom det 
altså var Stirling Moss i en privatejet 
Lotus og ikke Team Lotus selv, der 
vandt! Stirling Moss foretrak tydelig-
vis rollen som den engelske ”under-
hund” fremfor et sæde hos et af de 
kontinentale teams. Måske forstå-
eligt nok efter hans oplevelse med 
Enzo Ferrari i sine unge år.

Ved siden af F1 løbene fortsatte 
Stirling Moss sin fantastiske succes 
som sportsvognskører med spekta-
kulære sejre verden over, primært 
for Aston Martin og Maserati. 

Stirling Moss på Roskilde Ring
Det var således også med en Mase-
rati 300 S, at Stirling Moss første 
gang gæstede Roskilde Ring i 1958. 
Frans Giersing, banens visionære 
leder, havde fristet Moss til at kom-
me forbi den lille danske bane, efter 
at Moss havde kørt et sportsvogn-
sløb i Sverige. Og til trods for de 
store startpenge til Moss blev løbet 
også kommercielt en stor succes 
med 15.000 tilskuere om lørdagen 
og ufattelige 40.000 om søndagen. 
Pga. tekniske problemer, men også 
en alt for høj gearing, lykkedes det 
desværre ikke for Stirling Moss at 
vinde løbene, men med sin slagfær-
dighed, charme og karisma blev han 
straks alle tilskuernes store helt - og 
naturligvis forsidestof i alle landets 
aviser. 

1959 gentog Roskilde Ring succes-
en. Og denne gang kom Moss i en 
vogn, der var meget bedre egnet til 
den lille kringlede bane, nemlig en 
Cooper Monaco racersportsvogn 
med centermotor. Det lykkedes for 

Stirling var naturligvis også damernes mand. Formel 1 kørerne 
dengang var jo mænd af en helt anden støbning end i dag:  Der 
blev festet igennem - hver gang. Og damerne ku’ li’ det!

Stirling Moss var ikke bag rattet i den Aston Martin DBR 1, som vandt 
mærkets eneste Le Mans sejr i 1959. Men hans resultater med bl.a. sej-
re i TT Trophy på Goodwood (dette foto) og på Nürburgring var afgørende 
for, at den gudesmukke vogn kunne vinde sportsvognsverdensmesterska-
bet samme år.

I januar 1958 skrev Stirling Moss som så mange andre gan-
ge motorsporthistorie: I en lille Cooper T43 besejrede Moss 
de store frontmotorvogne fra Ferrari & co. Løbet i Argentina 
skulle blive det første F1 grand prix, der blev vundet af en 
centermotorvogn.
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Moss at blive den samlede vinder 
på ringen det år - endnu engang 
med tordnende kommerciel succes 
og over 35.000 tilskuere. 

I 1960 blev løbet på Roskilde Ring 
gjort til et løb for formel 2 biler. Stir-
ling Moss stillede denne gang op i 
en spritny Rob Walker Porsche 718, 
men den kunne ikke matche de hur-
tigste engelske F2 racere med Jack 
Brabham, Graham Hill og Innes Ire-
land  i spidsen. Alligevel fandt mere 
end 46.000 tilskuere ned til den dej-
lige lille bane i Roskilde. 

Året efter i 1961 havde Frans Gier-
sing’s ambitioner nået det maksi-
male. Nu blev løbet udskrevet for 
motorsportens kongeklasse, Formel 
1! Stjernerne kom heldigvis - med 

Stirling Moss i spidsen - mod be-
tragtelige startpenge. Denne gang 
havde Moss endelig den helt rigtige 
bil med, nemlig en Lotus 18/21. Og 
han vandt da også sammenlagt for-
an Innes Ireland og Roy Salvadori. 
Endnu engang kunne Giersing glæde 
sig over rigtig mange tilskuere, over 
40.000 i alt fordelt over lørdag og 
søndag.

I hjemlandet England købte Rob Wal-
ker i 1960 en Ferrari 250 GT Short 
Wheel Base (SWB) Competizione til 
Stirling Moss, som han kørte til en 
overlegen sejr i Tourist Trophy på 
Goodwood i 1960 efter sigende med 
tændt radio, så han selv undervejs 
kunne høre BBC’s transmission af 
løbet. Og året efter i 1961 gentog 

Moss triumfen i en ny Rob Walker 
250 GT SWB - denne gang uden ra-
dio!

Den nye udfordrer
Selvom Stirling Moss altså igennem 
nogle år havde nydt rollen som den 
engelske ”underhund”, følte han sig 
fra 1961 sæsonen stærkt udfor-
dret af den unge fremadstormende 
skotske kører Jim Clark, der ligesom 
Moss kunne køre både racersports-
vogne, GT-biler, standardvogne og F1 
biler. Unge Clark beherskede med 
lige så stor virtuositet som rutinere-
de Moss det perfekte firehjulsdrift, 
balancerende en stærkt skråtstillet 
vogn ganske usynligt med speede-
ren - med hjulene pegende ligeud 

Stirling Moss gæstede Roskilde Ring flere gange - med stor succes både sportsligt 
og publikumsmæssigt. Folk strømmede til i titusindvis for at se den store engelske 
superstjerne. I 1960, hvor løbene var udskrevet til Formel 2, deltog Moss med en 
Rob Walker Porsche 718, men den lidt gumpetunge tysker kunne ikke følge de 
hurtigste engelske racere - uanset Stirling Moss’ store anstrengelser.

Dette smukke foto fra Toms Svinget udtrykker 
ganske godt, hvilke enorme anstrengelser Stir-
ling Moss gjorde sig i Porschen. Men han måtte 
alligevel tage til takke med en placering nede i 
feltet - til sin egen og de mange tilskueres store 
skuffelse.

Her nyder Stirling Moss synet af de mange be-
gejstrede tilskuere på ringen. Ovenpå skuffel-
sen på banen glæder han sig måske allerede til 
at feste igennem i det københavnske natteliv 
sammen med de andre F1 koryfæer.
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- igennem et sving med maksimal 
hastighed. Men mens Stirling Moss 
altså var forblevet loyal overfor Rob 
Walker privatteamet, som købte F1 
racere til Stirling hos Lotus, var unge 
Clark hurtigt blevet Team Lotus’es 
førstekører - og teamchef og chef-
konstruktør Colin Chapman’s øje-
sten. Clark udgjorde således en stor 
trussel mod Moss.

Atter kontakt mellem  
Moss og Ferrari
Og så skete det igennem 10 år gan-
ske utænkelige! Godt hjulpet på vej 
af Stirling Moss’es succes i de to 
Ferrari 250 GT SWB’er - og hans su-
blime sejre i 1961 på Nürburgring 
og ikke mindst i Monaco GP i den 

lille Rob Walker Lotus 18 - uden si-
debeklædninger på grund af en me-
get sen chassisreparation - foran de 
ellers suveræne Ferrari Dino 156 
”Sharknose” - blev der atter etable-
ret kontakt imellem Enzo Ferrari og 
Stirling Moss!

“I slutningen af 1961 tog jeg ned til 
Modena,” har Moss fortalt. “Enzo 
Ferrari sagde til mig: ”Hvis du for-
tæller mig, hvilken bil du vil have, 
skal jeg bygge den til dig!” Jeg sag-
de: ”Jeg vil have en Ferrari 250 GTO 
til British Racing Partnership UDT 
Laystall - malet i deres lysegrønne 
farve - og jeg vil have en F1 Ferra-
ri Dino 156 ”Sharknose” malet i 
Rob Walker’s mørkeblå/hvide farver, 
så skal jeg kæmpe for dig. Det af-

talte vi, og Ferrari ville bygge biler-
ne til mig til 1962 sæsonen!” Det 
var i sandhed en bemærkelsesvær-
dig aftale, som dokumenterede den 
enorme respekt, Enzo Ferrari havde 
for Stirling Moss. Og allerede i efter-
året 1961 tog Moss til Italien for at 
teste den første 250 GTO prototype 
ved en serie højhastighedstests på 
Monza. 

Tragisk afslutning  
på en glorværdig karriere
Sceneriet det følgende år ville have 
været hidtil uset: En Rob Walker 
mørkeblå ”Sharknose” med en hvid 
stribe på tværs af dens karakteristi-
ske hajnæse og en UDT Laystall ly-
segrøn 250 GTO, kørende i samme 

Roskilde Ring fotos: Tage Schmidt.

Maserati Birdcage var en lille racersports-
vogn med firecylindret motor. For det altid 
økonomisk nødlidende lille italienske firma 
var vognen et forsøg på at lave en bil, som 
privatkørere havde mulighed for at anskaffe 
og køre med en vis succes. Men i hænderne 
på Stirling Moss blev Birdcage’n en dræber-
maskine på de kringlede og svære baner - 
når den ellers kunne holde. Her er han på vej 
mod sejren i Nürburgring 1.000 km i 1960.

Under besøget på Roskilde Ring i 1960 konverserer Stirling Moss sin gode ven og kollega, 
“Black” Jack Brabham, der sidder bag rattet af en fin splinterny SAAB 96. Brabham blev den 
første F1 verdensmester i en centermotorbil. Både i 1959 og i 1960 var han fabrikskører 
for Cooper og vandt VM begge år. Brabham var meget teknisk kyndig og interesseret. Og 
det lykkedes ham at få den danske SAAB importør, ICI Motors, til at stille den helt nye og 
teknisk spændende SAAB 96 til rådighed.
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specifikationer som de røde fabriks-
biler - med en sublim engelsk pilot 
som sandsynligvis ville slå dem! 

Men drømmen skulle aldrig blive re-
aliseret, da forhåbningerne for både 
Moss og Ferrari sluttede brat den 
påskedag i 1962 med den frygtelige 
ulykke på Goodwood. Moss havde 
endnu ikke overtaget sin Ferrari og 
deltog derfor i F1 Glover Trophy i en 
lysegrøn UDT Laystall Lotus 18/21 
med den nye V8 Coventry Climax 
motor. Moss havde pole position, 
men gearproblemer ødelagde hans 
chancer for et anstændigt resultat i 
løbet og satte ham to omgange til-
bage bag den førende Graham Hill. 
Moss forsøgte alligevel at overhale 
Hill, men han mistede herredømmet 
over Lotus’en, som med høj hastig-
hed kørte ind i en jordvold ved ind-
gangen til St. Mary’s svinget. Den 

forreste del af bilen blev mast sam-
men, og Moss var fanget og bevidst-
løs i det forvredne vrag. Den nøj-
agtige årsag til ulykken er ukendt. 
Formentlig var der tale om et brud 
på et hjulophæng. 

Moss selv havde ingen erindring om 
ulykken, da han kom ud af sit lang-
varige koma. Men han var overbe-
vist om, at tingene ville have været 
anderledes, hvis han havde kørt den 
Dino 156 ”Sharknose”, som han se-
nere skulle have modtaget fra Ferra-
ri. ”Hvis Ferrari havde fået bilen klar 
til mig på Goodwood, er jeg sikker 
på, at jeg ikke ville have haft ulyk-
ken,” sagde Moss. ”Jeg er forbandet 
sikker på, at det, der skete, skyldtes 
et brud i Lotus’en. Ferrari’erne brød 
aldrig sammen. Jeg må sige, at min 
største beklagelse er, at jeg aldrig 
kom til at køre for Ferrari!” 

Det siger vi sandelig også! Tænk 
hvilket showdown det ville have væ-
ret at opleve de to britiske racergi-
ganter og motorsports-gentlemen i 
særklasse - Stirling Moss i Ferrari 
mod Jim Clark i Lotus….

Den igennem mange år levende mo-
torsportslegende Stirling Moss har 
nu forladt denne verden. Men hans 
sublime præstationer og hans strå-
lende eksempel for andre vil leve vi-
dere for altid!

I RAC Tourist Trophy 1961 på Goodwood gentog Moss sin sejr fra året 
før i en Ferrari 250 GT SWB. Selvom vognen altså var privatanmeldt af 
Rob Walker og i det karakteriske blå/hvide liberi, var den - ligesom sin 
forgænger året før - med maksimale fabriksspecifikationer - let at se på 
dens italienske MO (Modena) Ferrari fabriks-nummerplader. SWB’en i 
denne særlige ’61 Competizione SEFAC Hot Rod udgave er iøvrigt én af 
de allermest attråede og dyreste Ferrari’er i dag. Og det er en søster 
til Moss-bilen, Tom K. kørte til en glorværdig sejr i Kinrara Trophy på 
Goodwood for tre år siden.

Trist iøvrigt, at Stirling Moss af helbredsmæssige årsager ikke kunne 
overvære den fabelagtige Tom K’s præstation i det tolvcylindrede 
vidunder.

I 1961 sæsonen, som skulle blive Stirling Moss’es måske aller-
fineste (og desværre sidste) år, stillede han op i en lille, fragil 
Lotus 18/21 Coventry-Climax. Ferrari havde lavet en fuldtræffer 
til sæsonen i form af Dino 156 “Sharknose” med en betydeligt 
kraftigere motor end konkurrenterne, og de indsatte en hel 
sværm af dem. Ikke desto mindre lykkedes det Stirling at give 
Ferrari’erne baghjul ved et par lejligheder. Her er han i sin måske 
allerfineste F1 sejr - Monaco 1961.

Stirling Moss’ glorværdige sejr i Monaco GP 1961 huskes ikke kun 
for hans fabelagtige kørsel og sejren over de overlegne Ferrari’er. 
Den blev ekstra spektakulær, fordi den lille fragile Lotus pga. af 
en meget sen chassisreparation manglede sidepanelerne, så man 
kunne nyde Stirling’s virtuose indsats fuldt ud… Bemærk også 
elastikken over motorhjelmen. Colin Chapman minimalisme - til det - 
absolut minimale!

Motorsportens ukronede konge 
nyder en sejr i fulde drag.
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Sir Stirling Moss gæstede ved flere lejligheder Danmark efter sin aktive karriere. På det fine billede her har Moss sat sig bag rattet i den 
Jaguar D-Type, som normalt står udstillet i Sommer’s Automobile Museum i Nærum. Det er - desværre også nyligt afdøde - Ole Sommer selv, 
der er ved at gøre sig klar til afgang i det lille passagerhul. Banen er FDM Sjællandsringen, som dengang hed KTI køreteknisk anlæg. Året er 
1994, hvor Moss skulle køre D-Typen ved et velgørenhedsarrangement på banen i Tune.  
Efter tre friske prøveomgange udtalte Ole Sommer, at han var “skrækslagen”.

Også til Racing Festival 2008 lykkedes det at få Sir Stirling Moss til København - samti-
dig med en af de oprindelige Mercedes 300 SLR. Den dengang 78-årige Stirling kører her 
sammen med hustruen, Lady Susie, gennem byen. Ved et par arrangementer under besøget, 
fortalte Moss om sin karriere. Bl.a. at man i 1950’erne havde et meget højt venskab kører-
ne imellem og før hvert løb tænkte man på, at det kunne være sidste gang man så hinanden. 
I hver sæson var der kørere der døde.

Ved besøget i København kunne man ved Racing Festivalen købe sig til en tur rundt Bella 
Center med Stirling Moss i 300 SLR’en, men det blev desværre aflyst. Stirling Moss var 
ellers frisk nok, men desværre blev det regnvejr og så måtte bilen, der repræsenterer et 
trecifret millionbeløb, ikke køre. -ek. Foto: Jens Trabolt/Flemming Haslunds arkiv.

Moss i 2008. Fotos: Erich Karsholt
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Fiat Nuova 500 fra 1957 fortjener 
ikke blot at blive husket som de-
sign-forbillede for kæmpe-succes-
en Fiat 500 fra 2007, men også for 
sine køreegenskaber. Da den blev 
introduceret, vakte den almindelig 
beundring hos alverdens prøvekøre-
re for sit vejgreb.

Trods dens kun 18 DIN-hk, tophas- 
tighed under 100 km/t og 34 se-
kunder om at nå op på 80 km/t fra 
start erindrer jeg selv Nuova 500 
som en udpræget driver’s car (eng-
lændernes betegnelse for biler der 
er fornøjelige at være bag rattet i for 
kørslens egen skyld). Den var sim-
pelthen både enormt sjov og pålide-
lig at køre kækt med på snoet vej.

Dens pålidelige køreegenskaber er 
især bemærkelsesværdige i betragt-
ning af dens opbygning. 

Sikker trods berygtet konstruktion
Som i langt de fleste bilmodeller 
med hækmotor sker kraftoverførslen 
fra motor til hjul i Nuova 500 med 
simple, enkeltleddede pendulaks-
ler i en konstruktion, der igennem 
1950-60erne blev generelt beryg-
tet for at kunne føre til væltning ved 
hurtig kørsel i krappe sving. Men al 
erfaring viste, at i Nuova 500 kunne 
man føle sig tryg.

Den adskilte sig fra alle andre biler 
ved at have gearskifte af motorcy-

kel-type med klokobling i stedet for 
almindelig synchromesh. At geare 
lydløst ned kræver dobbelt udkob-
ling, og for at geare lydløst op skal 
man dvæle lidt i frigear undervejs.

Fiat 500 var en af Fiats største 
salgssucceser og mest populære 
modeller nogen sinde, ikke blot i sit 
hjemland men i hele Europa.

At den ikke slog rigtigt an i Danmark 
skyldtes, at den her var for dyr i for-
hold til den større Fiat 600, der var 
lanceret to år tidligere og allerede 
stærkt indarbejdet på markedet.

Her følger min prøvekørselsrapport 
om den sidste udgave af Fiat 500, 
model L for “Lusso”.

FIAT 500
Enormt sjov og køresikker 95 km/t hækmotor-lilliput

Af Tage Schmidt

Fiat 500 R (1971-75)
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Med en pris på 11.291 kroner er 
Fiat 500 den billigste vesteuropæi-
ske bil på det danske marked. Hvor-
for ser man da ikke flere herhjem-
me? Fiat svarer selv, at den er for 
dyr i forhold til Fiat 600, der kun ko-
ster 1.536 kroner mere. Prisforskel-
len i Danmark er da også kunstigt 
reduceret af, at Fiat er interesseret i 
at eksportere 600 og derfor sælger 
den til en favørpris, men har svært 
ved at forsyne hjemmemarkedet 
med 500, som derfor sælges dyrt til 
udlandet.

Spørgsmålet er så, om det alligevel 
ikke er forkert at affærdige Fiat 500 
blot med henvisning til anskaffelses-
prisen.

Det afgørende for økonomien er jo, 
hvad bilen koster at holde i drift og 
afskrivning, og i den retning vil Fiat 
600 nok have svært ved at konkur-
rere, set over et længere tidsrum.

Men brugsværdien må selvfølgelig 
også tages i betragtning, og da står 
Fiat 500 igen forholdsvis svagt, fordi 
den er mindre anvendelig alene på 
grund af sin mindre rummelighed. 

Fiat 500 L
Verdensmester i parkering fotograferet i 
1969 af Tage Schmidt. Fiat 500 er den 
mindste masseproducerede rigtige bil i 
moderne tid.

Af Tage Schmidt

Prøvekørselsrapport
Jyllands-Posten 2. april 1969

Nem at parkere lidt ukonventionelt
På den anden side har Fiat 500 vis-
se fortrin, som er værd at tage i be-
tragtning for folk, som næsten ude-
lukkende kører i byen, ikke har brug 
for megen plads og lider under par-
keringsvanskeligheder. Det vil blandt 
andet sige som familiens anden bil, 
smut-i-byen vognen til småærinder.

Gælder det om at parkere langs 
kantstenen, findes der ingen bil, 
som slår Fiat 500. Den fylder så lidt, 
at man tit i en nødsituation kan til-
lade sig at stille den lidt ukonventio-
nelt fra sig uden at genere nogen.

En særlig fordel er også, at man i 
varm sommer-bytrafik hurtigt kan for-
friske sig med soltaget, der er stan-
dard, og som åbnes og lukkes på et 
par sekunder med et enkelt, nemt 
greb.

At lilliput-målene desværre også gør 
sig gældende indvendig, er nok så 
almindelig kendt, at det ikke er nød-
vendigt at gå i detaljer. Værst er, at 
det kniber med udsynet, hvis man er 
høj, og at langbenede overhovedet 
ikke finder lårstøtte i de små sæder. 
I så fald skal man altså ikke regne 
med at kunne finde sig til rette, selv 
om man i grunden sidder godt nok 
med hensyn til betjeningen.

Udsynet skråt bagud er elendigt, 
men det afhjælpes af, at det ind-
vendige og det udvendige bagspejl 
tilsammen kan dække hele scenen 
bag vognen uden nogen blind vinkel. 

Bagsædet er kun egnet til mindreåri-
ge eller bagage. Med det sidste for-
mål for øje kan ryglænet lægges for-
over, så man får en plan, fast bund 
og skåner betrækket. Bagagerum-
met forude er ret nytteløst.

34 sekunder om at  
komme op på 80 km/t
Motorkraften er lige så beskeden i 
virkeligheden, som det fremgår af 
papiret. I byen klarer man sig så-
mænd udmærket ved flittig brug af 
gearstangen, men kun fordi de fle-
ste andre danske bilister åbenbart 
er bange for at bruge deres heste-
kræfter.

Jeg målte 0-400 meter tiden til 25,6 
sekund, og det tager op mod 34 se-
kunder at nå op på 80 km/t med to 
ombord. Til 60 km/t når man dog på 
samme tid, som de fleste små fami-
liebiler er om at komme til 80.

Tophastigheden opgives af fabrik-
ken til over 95 km/t. Jeg målte den 
selv til 93 km/t i sidevind, og under 
neutrale forhold er den i hvert fald 
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under 100, undtagen måske hvis 
man kan få så langt tilløb, at det er 
urealistisk.

Tophastigheden påvirkes nemt af 
vind- og stigningsforhold, men hvis 
vognen først er kommet op i fart, 
holder den hastigheden ganske 
godt.

Larmende motor i medvind  
og ned ad bakke
På speedometeret er maksimal-
hastighederne i gearene sat til 26 
km/t for første, 40 km/t for andet 
og 66 km/t for tredie. Det svarer til 
omkring 4700 o/m i andet og tre-
die, og der forekommer ikke at være 
noget i vejen for at overskride disse 
grænser kortvarigt under accelera-
tion op gennem gearene. Jeg fandt 
det i hvert fald ganske naturligt at 
gå op til cirka 74 km/t i tredie, sva-
rende til 5400 o/m, der også er lig 
den anglvne tophastighed for første 
gear.

Motoren støjer altid temmelig me-
get, men først ved høje omdrejnings-
tal og ved overskridning af den na-
turlige tophastighed ned ad bakke 
og i medvind kan man tale om direk-
te larm.

Gearskiftet er af samme type som 
på motorcykler, altså med klokobling 
i stedet for almindelig synchromesh. 
Det betyder, at dobbelt udkobling er 
nødvendig for at geare lydløst ned, 
men mekanikken tager ikke ska-
de af, at man nøjes med almindelig 
udkobling, og det lyder heller ikke 
slemt, blot man foretager gearskiftn-
lngen resolut og hurtigt. Lydløs op-
gearing fås ved at dvæle lidt i fri-
gear.

Første gear kan man dog ikke kom-
me i under kørsel uden at bruge 
dobbelt udkobling, men det er prak-
tisk taget altid uaktuelt, da andet 
gear har god magt ved små hastig-
heder.

Nem at smutte gennem  
trafikken med
Da modellen introduceredes i 1957, 
vakte den stor begejstring blandt 

kendere for sit vejgreb. På baggrund 
af hvad man kan få i dag, virker det 
mere gennemsnitligt, men Fiat 500 
er stadig både meget sikker og på 
sin vis festlig at køre.

Den er uden konkurrence den mest 
handy bil på markedet med sit uhyre 
let, præcist og hurtigt virkende sty-
retøj og med sin størrelse, der gør 
det lige så nemt at finde smuthuller 
gennem trafikken som at få den par-
keret.

Dens sikkerhed skyldes nok for en 
væsentlig part dens mikroskopiske 
fartressourcer. Man kan sjældent få 
så meget fart på efter forholdene, at 
man skal være et usædvanlig kolos-
salt fjols for at køre galt med den. 
Bremse-effekten er rigelig til motor-
kraften. 

De simple pendulaksler og motorpla-
ceringen bagi virker også fuldstæn-
dig tilfredsstillende her. Ganske vist 

begynder baghjulene at slippe gre-
bet i vejen før forhjulene, men det 
sker på så harmløs måde, at det er 
så nemt at holde vognen under kon-
trol, at overstyringseffekten må si-
ges at være helt ufarlig. Og retnings-
stabiliteten er god, også over for 
sidevind.

Det eneste punkt, på hvilket dens 
køreegenskaber kommer nævnevær-
digt til kort, er affjedringen, der kan 
være ubehagelig på ujævn vej. Men 
det hænger sammen med vognens 
lave egenvægt, og med hensyn til 
vejgreb og stabilitet er affjedringen 
helt i orden.

Varmeanlægget, der udnytter den 
opvarmede motorkøleluft direkte, 
virker meget primitivt, men varmer 
egentlig vognen ganske effektivt op, 
i hvert fald under de ret milde tem-
peraturer, som herskede i prøveda-
gene.

Stoftaget på de første årgange af 500 Nouva kunne rulles helt tilbage til bagruden. Foto fra 
det historiske fotoarkiv på www.fiatpress.com, der mere end noget andet fremhæver bilens 
diminutive dimensioner. Hængslingen af dørene i bagkanten blev i 1965 ændret til hængs-
ling i forkant.
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Tekniske data
Længde 2,97 meter, bredde 1,32. 
Egenvægt (DIN) 520 kg, tilladt total-
vægt 840 kg ifølge fabrikken. Ven-
dediameter 9,1 meter målt over kar-
rosseriet.

Luftkølet 2-cylindret motor, slag-
volumen 499,5 cm3. Kompressi-
onsforhold 7,1:1. Maksimaleffekt 
18 DIN-hk ved 4600 o/m. Største 
drejningsmoment 3,1 DIN-kgm ved 
3000 o/m.

Benzinøkonomi efter CUNA-standard 
ifølge fabrikken: 18,9 km pr. liter. Vil 
som regel køre mindst mellem 14 
og 15 km pr. liter.

Røntgentegning fra en salgsbrochure som findes i flere versioner fra de tidlige år. Denne 
udgave er fra omkring 1960 og viser De Luxe-modellen med ståltag, der i begyndelsen var 
tilbehør og boltet på karrosseriet.

Herunder en Fiat 500 L (ca. 1967-72), som den i prøvekørselsrapporten, genkendelig på de 
fine kofangerbøjler.

Her i VeteranTidende skal det ikke 
handle om nutidens biler, men det 
fortæller jo meget om den oprinde-
lige Nuova 500, at den både kom til 
at lægge navn og karrosserilinier til 
den “moderne” Fiat 500, som blev 
introduceret i 2007, og som har væ-
ret den enorme succes, der siges at 
have reddet Fiat.

Det må understreges, at det ude-
lukkende er karrosseri-designet, der 
har dannet forbillede. Med luftkø-
let hækmotor og baghjulstræk var 
Nuova 500 i sin grundlæggende 
konstruktion diametral anderledes 
end den nutidige og langt større Fiat 
500, der har vandkølet motor foran 
og forhjulstræk, og som teknisk ba-
serer sig på platformen fra Ford Ka.

Fiat 500 kun af navn

 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972

Fiat 500 143 667 857 720 286 1047 429 247 314 164 90 82 107 146 96 7

Fiat 600 667 628 1088 1284 3111 3217 2207 3704 2028 2057 1514 1459 1698 632 10 3
Seat 600               1399 1337
Neckar Jagst     625 2064 722 918 682 633 337 66

Salgstal i Danmark, personbiler:

Ialt – registreringstal for Fiat 500: 5.402. Til sammenligning: Fiat 600: 25.307, incl. Neckar og Seat: 34.090.

Dertil kommer hele 3.143 Fiat 500 varevogne, registreret i perioden 1960-70.

Kilde: Statistiske oplysninger, årshefter fra Sammenslutningen af Automobilimportører i Danmark.
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Den første Fiat 500 havde kvartelliptiske fjedre og langsgående, hængslede stræberarme til 
bagakslen. Senere blev rammen forlænget og der kom halvelliptiske fjedre. Men under alle 
omstændigheder noget helt andet end Nuova 500, der kom i 1957.

Fiat 500 Topolino fra 1936, som lukket og 
som cabrio-coach.

En 500C, fotograferet på havnen i Gilleleje.

500C stationcar.

Topolino 1936-55
Nouva betyder ny på italiensk – og 
når bilen kom til at hedde Nuova 
500, skyldes det at den havde en 
forgænger. Allerede i 1936 kom den 
første model 500, almindeligt kendt 
under navnet Topolino. (Topolino kan 
oversættes til “Lille mus”, men er 
også Mickey Mouse på italiensk). 
Her i Danmark fik den tilnavnet “Ma-
riehønen” – men der var også dem, 
der kaldte den “Fodposen”...

Bilen var meget opsigtsvækkende, 
med sit kønne og meget aerodyna-
miske karrosseri, og en af de mind-
ste biler i produktion. En bybil, som 
kun havde plads til to personer. Fra 
begyndelsen var der to modeller; en 
lukket og en cabriocoach.

Teknisk var bilen også ret moder-
ne, trods den traditionelle opbygning 
med chassisramme og en lille side-
ventilet, vandkølet frontmotor. Den 
var ikke meget større end et halvt 
rugbrød: 570 cm3, 4 cylindre og en 
ydelse på 13 hk – nok til at give en 
topfart omkring 85 km/t. Der var 
4-trins gearkasse og uafhængige for-
hjulsophæng.

Den første Fiat 500 blev også li-
censproduceret i Frankrig under nav-
net Simca 5 – det var begyndelsen 
på Simca.

I 1948 kom model 500B, med sam-
me karrosseri, men med en ny top-
ventilet motor og 16 hk., desuden 
fandtes nu både en varevognsudga-
ve og en stationcar med plads til 4 
personer, sidstnævnte som “woo-
die” med døre og sider i træ. 

Lidt modelhistorie

Den sidste, 500C, kom i 1950. Den 
havde samme motor som den fore-
gående og grundlæggende også 
samme karrosseri, men med mar-
kant ændrede skærme samt for- og 
bagende. 500C kom ligeledes som 
topersoners lukket og “cabrio-limou-
sine”, som varevogn og som station-
car – stadig med udvendigt træværk, 
men fra omkring 1952 helt i stål, 
hvor den fik navnet Belvedere. Den 
4-personers stationcar blev ret po-
pulær i Danmark og var oftest forsy-
net med et stort soltag.

Den sidste 500C blev produceret i 
1955, da Fiat 600 blev introduceret. 
Dermed var det slut med den lille 
4-cylindrede og velspillende front-
motor – for det blev selvfølgelig Fiat 
600, der med sin hækmotor blev 
konstruktionsforbillede for den nye 
Fiat Nuova 500.

Af Jens Møller Nicolaisen
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Øverst et par fotos af 1957-modellerne – og herover et udsnit fra en dansk brochure fra 
omkring 1959-60, hvor det faste tag var blevet standardudstyr på de luxe-modellen. Senere 
500-modeller, hvor taget var svejset, blev det lange foldetag også tilbudt. Men nu var det til 
ekstrapris og ikke videre almindeligt.

Nuova 500
Den nye Fiat 500 havde ikke meget 
til fælles med den gamle, bortset fra 
at være en meget lille bil.

De tidligste årgange er let genken-
delige på de små luftindtag til ven-
tilationen ved forkofangeren, og de 
dråbeformede blinklygter på for-
skærmene. Motoren var på 479 cm3 
og 16,5 hk. I begyndelsen fandtes 
kun standardudgaven, der reelt var 
en cabriocoach med foldetag helt 
ned til under bagruden – til gengæld 
var der kun de små trækruder i dø-
rene; de store sideruder var faste! 
Men snart efter kom en 500 de luxe, 
nu med nedrullelige vinduer. For en 
merpris på 150,- kr. kunne den le-
veres med fast tag fra B-stolpen og 
bagud. Taget var monteret med bol-
te. Først senere blev det modellerne 
med fast tag der blev standard, som 
en svejset del af karrosseriet, men 
alle Nuova 500 har til gengæld sol-
tag over forsæderne. 

500D
I 1960 kom der et D på modelbe-
tegnelsen og en smule mere motor i 
vognen: Nu var der hele 18 hk (21,5 
SAE-hk) og 499,5 cm3 at gøre godt 
med.

Det var også i 1960 at Giardiniera, 
stationcar-udgaven af Fiat 500, kom 
på markedet. Herhjemme arvede 
den det mere mundrette navn Belve-
dere. For at få et bare nogenlunde 
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praktisk rum med fladt gulv bagtil, 
måtte motoren lægges ned på den 
ene side og der måtte møbleres no-
get om i motorrummet, med bl.a. et 
noget anderledes blæserhus. Resul-
tatet blev et ekstremt kompakt driv- 
aggregat.

Belvedere-modellen blev meget al-
mindelig i Danmark, måske som et 
mere rummeligt alternativ, også til 
Fiat 600, der kun fandtes som per-
sonbil. Den almindelige 500 station-
car på sorte plader indgår i registre-
ringstallene på forrige side, sammen 
med personbilerne. Men varebilerne 
skal lægges til: Langt over en fjerde-
del af alle Fiat 500 solgt i Danmark 
var varebiler, enten på gule plader 
eller som “Combi” på papegøjepla-
der, i begge tilfælde med blændede 
sideruder bagi. Altså helt typisk for 
det danske bilsalg i 60’erne!

Øverst et par fine fabriks-/reklamefotos af 
Giadiniera’en – og herunder forsiden af en 
dansk salgsbrochure for den meget prakti-
ske Belvedere Combi.
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500F, 500L og 500R
I 1965 blev fordørenes hængsler 
flyttet fra B- til A-stolpen, (som på så 
mange biler) og D’et i modelbeteg-
nelsen forsvandt til fordel for et F. 
Om 500F blev en officiel betegnelse, 
der også blev brugt i salgsmateria-
let skal her være usagt, men da den 
lidt mere veludstyrede model 500L 
blev introduceret i 1967 stod valget 
mellem Fiat 500 og Fiat 500L (Lus-
so). L-modellen var let genkendelig 
på de fikse kofangerbøjler, og var i 
produktion til 1971.

Den sidste udgave af Fiat 500 blev 
500R (R muligvis for “Rinnovato”), 
produceret fra 1971-75. Det var en 
let skrabet udgave, hvilket må skyl-
des at Fiat 126 var på vej – den 
blev vist på biludstillingen i Torino i 
1972, og kom i handelen året efter. 
I hele to år kunne man faktisk vælge 
mellem en Fiat 500 og en Fiat 126!

Fiat 500R ses på billedet øverst 
side 20 – bemærk at den har sam-
me fælge, som de første 126’ere. 

Reklamefoto af en nuttet lille 500F fra sidst i 60’erne – det fremgår tydeligt, hvordan sådan 
én kan smelte en kvindehjerte fuldstændigt.

Herunder en 500L, fotograferet i Rom for et par år siden – der ses 500 i velpatineret brugs-
stand stadig i bybilledet nu og da, hvis man trasker lidt rundt.

126
Fiat 126 var i alt stort en 500, bare 
med nyt karrosseri og gennem tiden 
lidt mere motor. Men den var selvføl-
gelig 500’s efterfølger, hos Fiat frem 
til 1980. Andre steder, f.eks. i Polen 
under navnet 126p, blev den frem-
stillet helt frem til år 2000. 

Varianter
Fiat 500 er lavet i mange specialud-
gaver og varianter, også hos andre 
producenter. NSU-Fiat, Weinberg, 
Vignale, Steyr-Puch og flere endnu. 

Teknikken i Fiat 500 blev også brugt 
hos Autobianchi – Bianchina, som 
lavede både Berlina’er, cabrioletter, 
stationcars og varevogne. De små 
søde biler blev også solgt i Danmark 
i midten af 60’erne; ca. 750 stk., 
hvoraf mere end 600 var varevogne.
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Fiat 500 er et ikon – det ultimative 
symbol på Italien, lige et nummer 
større end en Vespa. Men også et 
tidsbillede – man kan jo næsten se 
det for sig: Den resignerende, mid-
aldrende familiefar, let svedig, på 
ferietur over et syditaliensk bjerg-
pas med oppakning på taget, to-tre 
skrigende unger på bagsædet og en 
lettere patineret frue der konstant 
kommer med kommentarer til kørs-
len – det sidste med høj og skinger 
stemme for at overdøve den hårdt 
arbejdende motor... 

Der kan være andre associationer 
til tider og steder, men alle forbinder 
Fiat 500 med noget, når de ser én. 
Om ikke andet, så fordi den er så lil-
le og ekstremt nuttet!

At der er en sjov bil at køre og at 
den rummer alt hvad man kan øn-

ske sig af historie og kultur, fremgår 
vist klart af de foregående sider! Og 
skulle man være motiveret, så er 
det absolut overkommeligt: Fine ek-
semplarer kan købes til priser mel-
lem 40.000 og 90.000 kroner, og 
der er også penge at spare ved at 
renovere selv. 

Reservedele er både nemme at 
skaffe og ekstremt billige. Måske 
kan der endda spares penge på op-
bevaring grundet bilens størrelse (el-
ler mangel på samme). Læg dertil, 
at den halvårlige vægtafgift andra-
ger 265,- kr. og at du kommer over 
Storebæltsbroen til motorcykeltakst! 
Mon ikke der også vil være råd til 
forsikringen.

Henrik Jacobsens 500L er fra 1970. 
Henrik var heldig at købe den yderst 
fordelagtigt, for nogle år siden på 

Københavns Bilauktioner – prisen 
var i den lave ende, men bilens 
stand absolut i den bedre ende! 

Henrik kender kun til et par småting 
i bilens historie, men den er i hvert 
fald gennemrestaureret og i fin og 
original stand. Det er også tydeligt, 
at bilen aldrig har været rigtig dår-
lig – der er ikke svejset meget og 
mange dele ser ud til at være bilens 
oprindelige – det gælder f.eks. gulv-
tæppet, der helt sikkert en gang var 
rødt, men som efterhånden har anta-
get nogle ubestemmelige orangebru-
ne nuancer.

Henrik har ikke kørt mange tusin-
de kilometer i de år han har haft bi-
len, men sidste år stoppede den og 
kunne bare ikke startes igen. Her i 
denne vinter har Henrik så fået kig-
get på den: Det viste sig at være en 

Fiat 500L 1970
Tekst og foto: Jens Møller Nicolaisen
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stempelring, der efter at være knæk-
ket havde arbejdet sig hele vejen op 
over stempeltoppen – faktisk var det 
hele ret ødelagt.

Ud med motoren og op på et bord 
med den. Det er absolut ikke raket-
videnskab at skrue på den – og nu 
er den som ny igen: Motorblokken 
med krumtap og hovedlejer er stort 
set det eneste, der ikke er skiftet 
ud. Alt andet, stempler og cylindre, 
det komplette topstykke (fra Fiat 
126), ventildæksel, plejstangslejer, 
oliepumpe, benzinpumpe, takthjul 
og kæde, kobling, stødstangsrør og 
meget mere, ned til pakninger og lå-
seblik... det hele kunne rende op i 
knapt 1000 euro, inklusive forsen-
delse. Og så var det i øvrigt så nemt 
at sætte sammen, at det var sjovt!

Nu kører bilen med sin nye motor. Vi 

tog et par billeder under en testtur 
forleden aften – de øvrige er fra et 
pitstop i redaktørens forhave, en sol-
rig formiddag i april.

Skaden er vist til at få øje på, på billedet her-
over! Øverst til højre ses alle delene (der findes 
Lego-byggesæt, der er mere komplcerede) og 
den samlede motor.

Her til højre er blæserkappen og alt andet til-
behør monteret på motoren, selv udstødningen. 
Alt er klar til at putte den i bilen igen.

Billeder fra Henriks telefon.
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Benzintank, reservehjul og værktøj – så er 
bagagerummet ved at være pakket...
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Springet fra en Vespa 125 ccm til en Fiat 
500 forekommer ikke at være særlig stort. 
Der er nok også mange, der har taget det...

Nu er det jo en Lusso – derfor det luksuri-
øse interiør...
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J E A N  S U N N Y

En af 50’ernes og 60’ernes sto-
re bilhelte var franskmanden Jean 
Moussalli (1928-2007), noget bedre 
kendt som stuntkøreren Jean Sun-
ny. Gennem små 30 år optrådte han 
over det meste af verden med sit vil-
de show – og ved en enkelt lejlighed 
også i Danmark. Det var i 1961.

Jean Sunnys historie starter i 1954, 
hvor han på en tur i USA overvære-
de et bil-rodeo show, med biler der 
blev kørt i zigzag, rundt i formatio-
ner, stunts på ramper og hurtig kør-
sel på kryds og tværs, hvor kører-
ne kun med få millimeter undgik at 
støde sammen. Den slags shows 

Alternativ kørekunst
Af Jens Møller Nicolaisen

var ikke rigtig set i Europa, og Sunny 
kom hjem med en oplevelse – men 
også et idé om, at dét kunne han 
gøre bedre. Og så begyndte han at 
træne med en Simca på en nedlagt 
flyveplads – alle mulige hidsige ma-
nøvrer, men især dét at køre det ene 
hjulpar over en rampe og fortsætte 
på to hjul. 

Sammen med venner grundlagde 
han “Auto-rodeo Europe” og begynd-
te at optræde rundt omkring i Frank-
rig. Showet var det første i Europa, 
hvor der blev kørt på to hjul og det 
blev selvsagt meget omtalt. Et møde 
med en repræsentant fra Simca re-

sulterede i en kontrakt, hvor Sun-
ny blev sponsoreret med seks biler 
hvert kvartal – til gengæld skul-
le han så lave et antal shows som 
Simca arrangerede, også i udlan-
det, og bl.a. udføre et særligt “sand-
wich”-nummer, hvor to biler kører på 
to hjul, helt tæt på hinanden. Blandt 
andet kom han til Brasilien, hvor han 
tog en fuld omgang på to hjul på In-
terlagos-banen.

Kørslen på to hjul var Sunnys spe-
ciale. I 1959 tog han turen gennem 
Champs-Elysées, endda med en 
passager, som under kørslen krav-
lede ud af sidevinduet og balance-

C A S C A D E U R
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Billederne her må være taget hos Nordisk 
Diesel i Sydhavnen – der er et Simca-skilt 
på bygningen. Vi har desværre ikke dato for 
billederne, men mon ikke det simpelthen er 
træning og afprøvning af bilerne, forud for 
weekendens store show på Roskilde Ring. 
Men der har været gjort en fest ud af det – 
dels ses en større mængde tilskuere, måske 
særligt inviterede fra bilbranchen – for der er 
tydeligvis flere til stede end der var ansatte 
på Nordisk Diesel, og i øvrigt rigtig mange 
børn... 
 
 
Kørsel på to hjul kræver at dækkene pumpes 
ekstremt hårdt op – og mon ikke det også 
har været nødvendigt at låse differentialet 
på én eller anden måde. 
 
Her samler Sunny småting op fra jorden 
idet han kører forbi – og måske løsner han 
medhjælperens snørebånd på det lille foto 
herunder...

rede ovenpå den godt 45 grader 
hældende bil. To-hjuls kørsel foregik 
som regel i Simca Ariane, men der 
blev også lavet andre stunts, f.eks. 
hurtig kørsel på en smal bane (eller 
gade!) med en 360 graders pirouet-
te et par gange fra den ene ende til 
den anden – gerne i Simca Vedette.

Kontrakten med Simca udløb i 
1965, men nu var Sunny uafhængig 
og verdensberømt. På et tidspunkt 
havde han over 300 optrædener om 
året. Senere i karrieren blev det end-
nu vildere. Sunny kunne f.eks. køre 
med stor fart over en rampe, der 
slog bilen ud af kurs, så den rulle-
de rundt på tværs og blev mere eller 
mindre massakreret i et større antal 
rulninger på taget. Når den ende-

lig var stoppet, kravlede Sunny ud 
og vinkede pænt til folk. I 70’erne 
blev der for alvor tilsat ild: Sunny i 
bil op over en høj rampe, hvor bilen 
blev antændt og et ukendt antal liter 
benzin eksploderede, så Sunny blev 
skudt ud i luften som en ildkugle. 
Landingen forgik så oven i en række 
skrotbiler, hvor den brændende bil 
slog flik-flak hen over tagene, indtil 
ilden var brændt ud og hans smad-
rede bil omsider lå stille. Hvordan 
man overlever aner jeg ikke, men 
det gjorde han jo – hver gang.

I 80’erne droslede han personligt 
ned, og overlod familievirksomheden 
til sønnen Romuald, der stadig kører 
med et stort show. Idag er der flere, 
der underholder med tohjulskørsel, 

mest kendt er måske Terry Grant, 
men Jean Sunny var pioneren. Han 
slog også et par spektakulære re-
korder. I 1962 kørte han fra Paris til 
Chartres i en Simca 1000 – hele ve-
jen (95 km) på to hjul. I 1964 satte 
han hastighedsrekord: 81 km/t på 
Interlagos i Brasilien. Den blev først 
slået, da han selv gjorde det i 1968 
med hele 125 km/t. 

Om det var kontrakten med Simca 
der fik Jean Sunny til Danmark, ved 
jeg ikke. Men i 1961 havde den dan-
ske Simca-importør, Nordisk Diesel, 
et større salgsfremstød. I den forbin-
delse afholdt man udstillingen i Fal-
konér Centeret, som vi flere gange 
har vist et billede af, her i Veteran-
Tidende, nemlig i nr. 508, 509 og 
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Kilder:
Wikipedia, RTL webavis og den franske  
website leblocauto.com samt Politiken 1961.

510. På scenen ses en Simca Aria-
ne placeret i den mærkelige positi-
on på skrå i ca. 45 grader. Vi vidste 
godt, at det var med refence til Jean 
Sunny, men historien bliver endnu 
bedre: Han optrådte nemlig sam-
me weekend ved årets grand Prix på 
Roskilde Ring!

For nylig var jeg ved at gennemgå 
nogle arkivalier, som vi i DVK har 
modtaget efter Jens Ørvad, der som 
bekendt desværre forlod os tidlige-
re på året. Her faldt jeg over en stak 
billeder af Jean Sunny med nogle af 
sine stunts – nogle af billederne var 
tydeligvis taget hos Nordisk Diesel, 

andre på Roskilde Ring. Siden lyk-
kedes det at finde ud af tidspunk-
tet, bl.a. dokumenteret med den her 
viste annonce fra Politiken. Det er 
dybt frustrerende og trist at vi ikke 
kan spørge Jens Ørvad – han vil-
le garanteret kunne fortælle meget 
mere om arrangementet, hvor Sunny 
kørte hos Nordisk Diesel i Sydhav-
nen, et arrangement, som givetvis 
har været afholdt i forbindelse med 
weekenden på Roskilde Ring. Nor-
disk Diesel må jo også have lagt bi-
ler til; der er jo danske plader på. 

Men nu kan vi i hvert fald nyde bille-
derne!

På Youtube kan man nemt finde ek-
sempler, også på de mere vilde kun-
ster i 70’erne – bare søg på Jean 
Sunny. Men pas på nerverne! Det 
er dæleme hård kost – manden har 
massakreret flere tusinde af de læk-
reste biler, selvfølgelig især franske. 
Det er horribelt.

Eller søg på Facebook: Romuald, 
Jean Sunny et leurs cascadeurs – her 
er masser af billeder, også lidt fra 
RR, og nogle fine gamle videoklip.

En ND-ansat kigger opmærksomt på ét af 
Jean Sunny tricks: At køre helt langsomt på 
to hjul, frem mod en medhjælper, der ikke 
træder det mindste skridt tilbage – og holde 
bilen stille så længe som muligt, før den 
drysser ned på alle fire hjul. 

Medhjælperen, der står så imponerende 
stille, har Sunnys fine logo på trøjen, med 
påskriften “Europe Auto Rodeo”.
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Jean Sunny demonstrerer ekstrem vognkon-
trol og laver vilde vendinger og pirouetter i 
meget høj fart.

Ligesom i Frankrig anvender han den store 
Simca Vedette (Chambord) til dette formål.

Her har vi mindsandten Grethe Sønck – mon hun også deltog på Roskilde Ring? Her 
på billederne fra Nordisk Diesel ser det i hvert fald ud til, at hun er blevet inviteret 
med på en køretur med Hr. Sunny! Eller lånte hun bare en styrthjælm for sjov?

Under kørslen kravler passageren ud og stiller sig på vognen en rum tid, før han kravler ind igen... balancekunst for to!
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Roskilde Ring, 27. august 1961

Hvem ville ikke gerne være til stede her? Tænk at have kunnet opleve 
det danske formel 1 grand prix 1961, med de navne på plakaten! Det 
er jo helt vildt. Desværre er jeg lidt for ung.

Der var ekstra bonus for de 15 kr. i entré om søndagen – ikke nok med 
at der blev varmet op til racerløb med Jean Sunnys show; billetten gav 
også adgang til Nordisk Diesels udstilling i Falkoner Centret.

Annoncen er sakset fra Politiken 23/8-1961.
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Alle fire biller i aktion: 3 stk. 
Ariane, 1 stk. Vedette Cham-
bord.

Jean Sunny kørte halvanden 
omgang på RR på to hjul uden 
stop.
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Selv en Simca kan punktere – hvilket sikkert meget hurtigt er blevet klaret af folkene 
fra Nordisk Diesel. Der står “Kør Simca” på ryggen af dem...

Til sidst en lille stribe, som viser de betydeligt mere dramatiske stunts som Jean Sunny 
gav sig af med i 70’erne. Stakkels 403 m.fl. Skærmbilleder fra en Youtube-video.
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Jean Sunny i hyggelig passiar med... ja, jeg er helt sikker på at manden i den 
lyse køredragt er Stirling Moss! Men hvem er mon den anden herre?

Mon ikke dette trick var kulminationen på showet? Det 
siges at den modige mand tog sig tid til en cigaret, nu 
hvor han alligevel bare stod og nød udsigten...

At det efterhånden er 4. gang vi bringer billedet 
fra Falkoner Centret skal ikke afholde os fra at 
gøre det igen. Arianen på scenen – desværre over-
belyst – er markeret med en lille rød pil.

Nordisk Diesel-annoncen er fra Politiken, den 
21/9-1961.
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Historie
Den første bil jeg nogensinde kør-
te (jeg tror som 14 årig) var en MG 
YB fra omkring 1951. Min far havde 
den som firmabil, og registrerings-
nummeret var K 2287. Billedet er 
taget 26. september 1954 ved Hum-
lebæk.

Da jeg fik kørekort i 1959 havde jeg 
veninden med ude at køre i den, 
og jeg tror den blev solgt omkring 
1965, hvor den var rustet op.

Da jeg derfor så en 1947 MG YA til 
salg, købte jeg den i 1984, og det 
er den bil som prøvekørslen hand-
ler om.

Den har chassisnummer Y 0481. 
Chassierne starter ved 0251, hvilket 
var MG’s telefonnummer i Abingdon 
(den er altså bil nr. 230). 

Den første ejer havde den fra ny i 
1947 til 1981. Den første ejer var 
en dame med en hund, og der er 
stadigvæk mærker efter hunden på 
venstre bagdør, men da jeg købte bi-
len havde den kørt ca. 100.000 km, 
(og det er dokumenteret, da damen 

skrev alle værkstedsbesøg ned), og 
den har kun kørt omkring 16.000 
km i mit ejerskab.

Den har aldrig været restaureret, 
men kun vedligeholdt, og der er in-
gen modifikationer af nogen slags.

Tekniske data
Der er baghjulstræk med en 4 cylin-
dre rækkemotor på  1250 cc.

Der er 2 ventiler per cylinder og  46 
HK ved 4800 o/m.

Der er et fuldt uafhængigt forhjuls- 
ophængning (det var der ikke på 
sportsmodellen TC), og der er hy-
drauliske tromlebremser, alt i alt en 
helt traditionel bil.

Der blev bygget 6.158 YA’er, og fra 
1951 1.301 YB’er, og alle bilerne 
var 4 dørs saloons til 4 personer. 
Længden var 409 cm og bredden 
148 cm og højden 147 cm, og bilen 
vejede 1.060 kg.

Topfarten er 114 km/h og der er 1 
SU karburator (2 stk på TC)

Der er 4 indbyggede hydrauliske 
donkrafte, som betjenes fra motor-
rummet.  

Køreegenskaber
Det tager jo lidt tid at komme op 
på 90 km/h, når der kun er 46 HK, 
men når først man er deroppe, så 
kører bilen lydsvagt, og virker over-
hovedet ikke anstrængt, selvom 
man er tæt på tophastigheden. Kø-
reegenskaberne er aldeles glim-
rende, og hvor jeg bor, er der nogle 
gode sving, som faktisk kan tages 
i høj fart. Man føler sig hele tiden i 
fuld kontrol af bilen.

Bremserne er selvfølgelig ikke i nær-
heden af moderne bilers bremseev-
ne, men de var gode efter den tid, 
og der er ingen bremseforstærker, 
som der f.eks er på Bentleyen (se 
Jens Piløs Bentley i VT nr. 525 -red.).

Til gengæld er gearkassen den bed-
ste der nogen sinde er lavet. Her 
kan Bentleyen godt gå hjem og læg-
ge sig.

Jeg kan også huske, når jeg kørte 

Jens Pilø skriver, at han med stor interesse har læst Tage Schmidts fine 
prøvekørselsrapporter, de fleste omkring 50 år gamle.

Det inspirerede ham til at skrive en lille “veteranprøvekørselsrapport” om 
sin MGY. VETERANPRØVEKØRSELSRAPPORT

1947 MG YA
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i K 2287, at det var en dejlig bil at 
køre i. 

Interiør
YA’en har alt det en engelsk bil skal 
have, læder, træ, gode instrumenter, 
solskinstag o.s.v.

I 1947 var det ikke usædvanligt, at 
der ikke var varmeapparat i biler-
ne og heller ingen radio. Begge dele 
kunne købes som ekstraudstyr.

Der er også de gode instrumenter, 
men der er f.eks intet termome-
ter, og jeg kan huske K 2287 havde 
monteret et udvendigt termometer 
på selve kølerproppen. 

Konklusion
Alt i alt en velkørende, velafbalance-
ret lille bil, med al den kvalitet som 
englænderne dengang kunne bygge 
ind i bilerne.

I VeteranTidende nr. 519 er der en ar-
tikel om MGY, skrevet af Palle Møldrup. 
I nr. 529 og 520 fortæller han desuden 
om en langtur i MGY til Iran! -jmn.
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Det er et rent tilfælde, at vi med 
denne måneds spørgsmål igen hav-
ner i Køge – billedet er taget på Tor-
vet, mod det nordøstlige hjørne ved 
Nørregade. 

Men denne gang kan det så for alvor 
handle om de forskellige biler, der 
ses – og de må jo netop siges at 
være ret forskellige. Særlig interes-
se knytter sig måske til den store li-
mousine med siden til.

Mon ikke bilerne, på trods af deres 
aldersforskel, kan bidrage til en da-
tering af billedet...

Billedet her nedenfor er noget æl-
dre, måske op mod 100 år. Med 
hele fire benzinpumper har det væ-
ret et usædvanlig stort tankanlæg i 
sin tid!

Det ville være sjovt, hvis nogen kan 
sige noget om, hvor det er henne. 
Men ellers er der jo de to biler. Den 

Fra arkivet
Svar til: vt@veteranbilklub.dk

venstre, tilsyneladende på udenland-
ske nummerplader, er der forhåbent-
lig et kyndigt bud på? Straks svære-
re er det nok med den mindre vogn 
til højre. Men hvad med dens num-
merplade?

Begge billeder er fundet i usorterede 
kasser i DVKs arkiv.
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Svar på billederne  
i VT 527

Tak for de mange besvarelser! Som 
skrevet sidst, forventede vi langtfra 
at modtage redegørelser for samtli-
ge biler på det flotte foto, der er ta-
get på Nytorv i København, og som 
er dateret den 23. august 1961. 
Nytorv ses fra syd – bagved er det 
Strøget, Gammeltorv og Vestergade.

Men sjovt har det været – der er 
flere, heriblandt Anders Clausager, 
som har set en sport i at artsbe-
stemme så mange biler som muligt! 
Så nu tager vi dem fra en ende af.

Parkeret ved fortovskanten op mod 
Domhuset og Handelsbanken: En 
Folkevogn og en Volvo PV444.

Bageste række af parkeringsplad-
sen, fra venstre skråt op ad mod 
højre: Ubestemmelig bil, Folkevogn 
med soltag, Folkevogn, Volvo Ama-
zon, Opel Rekord P2(?), Chevrolet 
1959 eller 1960 (skjult af lygtepæ-
len), ubestemmelig; Opel Rekord 
P med tagbagagebærer; Chevrolet 
1953 eller 1954, Ford Taunus 12M 
eller 15M med globus; ubestemme-
lig coupé som ser interessant ud, 
Ford USA 1957 model – den forlygte 
med kasketskygge er ret karakteri-
stisk, derefter tre ubestemmlige, Vol-
vo PV varevogn, Opel Rekord P.

Midterste række af parkeringsplad-
sen, fra venstre skråt op ad mod 
højre: Folkevogn med lille bagrude, 
Mercedes-Benz pontonmodel, Ci-
troën 11 Sport (før 1952), Folkevogn 
med tagbagagebærer, Vauxhall Velox 
eller Cresta PA, VW Samba-bus, Ford 
Zephyr Mark II, 2 stk. Ford Anglia 
100E - en mørk og en lys, Singer Ga-
zelle Series 1, Opel Rekord P2, Opel 
Rekord P varevogn, Ford Taunus 
12M eller 15M, Saab 96, Ford Tau-
nus 17M stationcar, to ubestemmli-
ge skjult af lygtepælen, Opel Rekord 

På billedet med de tre GM-biler 
spurgte vi ind til hvad det mon var 
for en begivenhed, men vi kan jo lige 
tage bilerne først.

Yderst til venstre er det en Oldsmo-
bile Curved Dash, efter sigende den 
første reelt masseproducerede bil 
i verden, fra perioden 1901-1907, 
hvor omkring 19.000 stk. forlod 
samlebåndet hos The Oldsmobile 
Company, der i parantes bemærket 
først blev overtaget af GM i 1908. 
Bilen har nogle højst uklædelige for-
lygter af noget nyere dato, men her 
skal vi nok huske på, at billedet er 
taget i 50’erne.

Den store Cadillac i midten er en 
1952-model, hvilket faktisk kunne 
læses på det lille hvide skilt i bilens 
siderude, når billedet blev kraftigt 
forstørret – men ikke rigtigt til at af-
læse på trykket i bladet. Men det fik 
dog undertegnede til at fremsætte 
formodningen om at billedet var fra 
1951 eller 52.

I forgrunden kører en Buick Roadma-
ster, ligeledes en 52-model. Det var 
den sidste årgang, hvor denne top-
model havde Buicks berømte 8-cylin-
dret rækkemotor. Året efter blev det 
V8, der både var langt mere kom-
pakt, lettere og mere kraftfuld. Men 
motorgangen i den gamle rækkemo-
tor er intet mindre end legendarisk!

Det var ganske sikkert i de år, at be-
tegnelsen “Dollargrin” opstod i fol-
kemunde. Biler som de to så man 
absolut ikke på vejene hver dag – 
det var den yderste ekstravagance 
og nærmest abstrakt for de fleste 
danskere, der bare drømte hedt om 
at få sig en lille bitte bil...! 

Karneval i Køge, 1954?
Flere foreslog begivenheden: Kar-
neval i Køge, som blev afholdt fire 
gange, det første var 1954. Bag det 
store arrangement stod Køge Tu-

Nytorv i København

GM-bilerne

P2, Ford Taunus, Austin A40 Somer-
set, snarere end A70 Hereford.

Forreste række af parkeringsplad-
sen, fra venstre skråt op ad mod 
højre: Ford Anglia 109E, motorcykel, 
Citroën ID, Renault 4CV, Ford USA 
1956 model stationcar, Ford Zodiac 
Mark II (den er to-farvet så Zodiac 
er mere sandsynlig end Zephyr), 
Opel Olympia Rekord 1953-54 mo-
del, Opel Kaptajn PLV, 2 stk. Volvo 
PV, Opel Rekord P, scooter, Volvo PV, 
Chrysler Valiant eller Dodge Lancer, 
Opel Rekord P varevogn, og til sidst 
tre biler, som ikke kan ses tydeligt.

I Taxabanen og ind over parkerings-
pladsen holder fem taxa’er. Den for-
reste og den bageste er Mercedes 
ponton (sikkert 180D), resten kan 
ikke ses klart. Men bag det hele (på 
Strøget) ses en Ford Transit kas-
sevogn og foran den en Mercedes 
190, halefinnemodellen som kom i 
april 1961.

Langs fortovskanten i billedets højre 
side: Opel Rekord P2, Simca Aronde 
P60 Elysée eller Montlhéry (læge-
skilt på kølergitteret), Renault 4CV 
og to stk. Opel Rekord P. 

Sammensætningen
Der er flere ting, der kan undre, når 
man ser på sammensætningen af 
de 67 biler. F.eks. er der kun 5 fran-
ske og slet ingen italienske biler! 
Også de engelske biler er der ret få 
af, og ingen Morris’er. Til gengæld 
er der relativt mange amerikanske 
biler og rigtig mange tyske, selvom 
Folkevognen ikke optræder med den 
sædvanlige hyppighed. Der er især 
et markant stort “overtal” af Opel 
Rekord, både P(1) og P2.

Der er ingen tvivl om at selvom der 
er mange biler på billedet, giver det 
ikke et repræsentativt indtryk af den 
danske vognpark i 1961! Måske er 
forklaringen, at vi er på en parkome-
terplads i hjertet af København (så 
er der jo allerede sket en vis sorte-
ring af bilisterne). Dertil kommer, at 
parkeringspladsen ligger i forbindel-
se med både Domhuset og Handels-
banken – det kunne være en logisk 
forklaring på de mange USA-biler og 
måske også Opel’erne.
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Rettelse

ristforening sammen med Køges 
samvirkende idrætsforeninger og 
en mængde andre organisationer 
og institutioner. Man havde i 1954 
regnet med ca. 15.000 besøgende, 
men der kom et sted mellem 70- 
og 75.000!

Den forklaring lyder jo yderst plau-
sibel, måske lige bortset fra års-
tallet. Men så var der pludselig 
én, der kom med et andet gæt, og 
sendte et link til Køge-arkivernes 
hjemmeside. 
 

Nyt Autokompleks
Den 21. november 1952 åbnede 
GM-forhandler C.C. Schmidt et nyt 
stort “Autokompleks” i Nørregade 
64, Køge. Dette blev markeret med 
en stor “kavalkade” af de automo-
biler, som fandtes i GMs program. 
Det fremgår også, at politimester 
Vagn Bro deltog som passager i en 
“Olds Mobil” – som fejlagtigt blev 
betegnet som Danmarks ældste bil 
i Østsjællands Folkeblad, som op-
lysningerne stammer fra.

Årstallet afslører naturligvis, at bil-
ledet ikke er fra karnevallet. Det 
samme gør datoen; karnevallet var 
i juli/august, men GM-kavalkaden 
i november, og folkene har jo vin-
tertøj på. På billedet er det Politi-
mester Vagn Bro, der letter på hat-
ten i Olds’en – han må have været 
en udadvendt Herre, for han var 
nemlig også blandt karnevallernes 
frontfigurer. 

-jmn.

I sidste VT skrev jeg at Vauxhall 
Velox har 4 cylindre og Wyvern har 
6. I virkeligheden er det lige om-
vendt! Redaktøren klebager.

I 1954 drømte de fleste danskere 
om en bil – eller i det mindste om 
en ny bil, for bilparken var stadig 
præget af, at langt de fleste biler var 
fra før besættelsen. 

De fleste nye biler var mindre bi-
ler. Det var de færreste der kun-
ne erhverve en sportsvogn. En af 
dem var direktør Fritz Auckenthaler 
von Thurnstein (f. 1906) fra Skan-
dinavisk Gummi-Compagni i Oden-
se. Han udså sig en Porsche 1500 
Super Cabriolet med en motor på 
1.488 ccm og 70 hk. Det skulle re-
sultere i en topfart omkring de 200 
km/t – absolut en sportsvogn vær-
digt i 1954. 

Direktøren var den første dansker, 
der ville have den ny Porsche top-
model. Men også Fritz Auckenthaler 
von Thurnstein løb ind i det problem, 
at der var mange andre velhavere i 
Europa, der havde fået øjnene op for 
Porsche 1500 Super.

Autoforhandler Arvid Larsen, Oden-
se Motor Compagni, afgav på direk-
tørens vegne ordre til Porsche, der 
meddelte retur, at der desværre måt-
te regnes med uoverskuelig ventetid 
– ikke mindst for cabrioletens ved-
kommende. 

Det fik dog ikke Fritz Auckenthaler 
von Thurnstein til at se sig om ef-
ter en anden bil. Han fik Porsche til 
at levere et Porsche 1500 chassis 
uden karrosseri. Herefter udarbej-
dede direktøren selv et forslag til et 
karrosseri som tegning og herefter 
i ler. 

Fritz Auckenthaler von Thurnstein 
tog afsæt i Porsches eget design 
suppleret med andre af datidens 
tendenser, herunder halefinner! Her-
efter blev arbejdet overladt til Højer 
Karosserifabrik, dog under strengt 
opsyn af Auckenthaler, der mindst 
10 gange var på besøg på karrosse-
rifabrikken under opbygning af bilen!

Også inde i bilen havde direktøren 
forslag til forbedringer: Bag forsæ-
derne blev der monteret et mindre 
bagsæde, der kunne klappes sam-
men og i stedet fungere som kuffer-
trum. Og så blev der i kabinen an-
vendt nylon-foring, mens kalechen 
var af fra Skandinavisk Gummi-Com-
pagni’s egen nyudviklede Trico-pla-
stic. Mere moderne kunne det ikke 
blive…

Fyens Tidende skrev den 14. maj 
1954, i forbindelse med, at bilen 
var blevet færdig, at Auckenthaler 
ikke blot var blevet ejer af den før-
ste danske 1,5 liters Super-Porsche, 
men også ”en af de skønneste biler, 
man endnu har set her i landet.” Om 
prisen skrev avisen, at den naturlig-
vis var unævnelig…

Hvad mon der efterfølgende skete 
med den ganske særlige Porsche?  
Ved nogen af VeteranTidendes læ-
sere besked, hører vi meget gerne 
om det!

De viste foto er fra før bilen er fær-
digmonteret med bl.a. forlygter. Fy-
ens Tidende skrev, at Auckenthalers 
Porsche havde ”baade flottere og 
smukkere lygteplacering.”

En Porsche ud over det sædvanlige
Af Erich Karsholt
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Tak til Per Bonnichsen Jensen, Es-
bjerg, for billederne fra Højer Karos-
serifabrik.

Billedet til venstre er desværre noget 
grumset og uskarpt – det er hevet ud af et 
avisudklip, men det er det eneste foto vi 
kender af bilen efter færdiggørelsen, hvor 
forlygterne er monteret. Tilsyneladende er 
der kun prøveplader på bilen.

At der kom en meget speciel kreation ud af 
Auckenthalers anstrengelser er induskuta-
belt. Måske er der heller ikke grundlag for 
den helt store debat om hvorvidt han gjorde 
noget godt for Porschen...

Den færdige bil blev afleveret fra Højer til 
den gode direktør. Men derfra ved vi intet 
– heller ikke om den nogensinde blev indregi-
streret, og da slet ikke hvad der blev af den.

Det ser ud til at være Ermax-blinklys, der er 
monteret ovenpå de lange “forskønnende” 
halefinner...
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Invitationer

 

HESTEKRÆFTER I HORSENS  2020 
 

Lørdag den 22. august 2020 
 

Hermed indbydes der til 13. udgave af løbet for klassiske biler og motorcykler, der køres i 
omegnen af Horsens. 

 
Løbet vil blive gennemført i fuld overensstemmelse med de retningslinjer og påbud der gælder 

mht. Corona-smitte. 
 

Startsted:  Hotel Opus Horsens, Egebjergvej 1, 8700 Horsens. 
 

Morgenmad kl. 08:00 - start kl. 09:00. Løbets længde: ca. 80-100 km med opgaver og poster. 
 

Startgebyr: kr. 200,- pr. person der omfatter morgenbord, frokost og kaffebord ved 
præmieuddelingen på Hotel Opus. 

 

Tilmelding: Hans Geschwendtner, tlf. 40 41 19 21, Amager Landevej 171C, 2770 Kastrup. 
Senest den 15.08.2019 

e-mail:  hans@geschwendtner.dk  
Oplys:  navn, antal personer, bilmærke, årgang 

  Munkebjergløbet 2020   
 
Vejle og omegn vil den 8. august 2020 igen – og for 24. gang være rammen om et hyggeligt billøb for veteran, vintage og 
klassiske biler. Der kan deltage max. 120 biler. 
 
Løbet vil blive gennemført i fuld overensstemmelse med de retningslinjer og påbud der gælder mht. Corona-smitte.   
 
Løbet køres som et ruteløb, hvor man starter i hold fra forskellige startsteder. Startstederne er Munkebjerg Hotel, Børkop 
Vandmølle og Vejle Center Hotel 
Der er morgenmad på startstedet. Løbet køres som en kultur/naturoplevelse for hele familien, hvor man rykker fra startsted til 
startsted.  Igen i år bliver frokosten indtaget 3 steder. 
Efter løbet hvor man både scorer holdpoints og individuelle points, bliver vinderne hædret ved Munkebjerg Hotel. 
I lighed med de tidligere løb, vil der være festmiddagsbuffet på Munkebjerg Hotel om aftenen med dansemusik. 
 
Pris pr. bil (incl. 2 personer) kr. 400,00 - ekstra voksen kr. 200,00 - børn kr. 100,00.  
Prisen inkluderer Morgenbord, Formiddagskaffe, Frokost og eftermiddagskaffe. Festmiddagen på Munkebjerg kr. 300,00 pr. 
person. (excl. drikkevarer). 
Pakkepris på startgebyr for 2 personer + festmiddagen er kr. 900,00. 
 
Jeg har på hotellet reserveret et antal værelser til særlig favørpris, hvis der ønskes overnatning før løbet og/eller efter 
festmiddagen. OBS! - Der køres Munkebjerg Hill-Climb om søndagen på Munkebjergbakken. 
 
Morgenbordet starter kl. 08:00, og selve løbet kl. 09:00 og slutter kl. 16:00 med præmier.  
Ruten bliver omkring 90-110 kilometer i kuperet terræn. Der bliver pauser og opgaver undervejs.  
 
Hvis man har særlige ønsker om at køre sammen med bekendte, vil jeg prøve at opfylde det. 
 
Tilmelding: indeholdende:  navn – adresse- by, bilmærke-årgang, deltagerantal, e-mail og særlige ønsker. 
 
Hans Geschwendtner, Amager landevej 171 C, 2770 Kastrup  -  telefon:  32 54 19 21     mobil:   40 41 19 21 
e-mail:  hans@geschwendtner.dk                  Senest den 20.07.2020 

Husk at aflysninger kan forekomme.
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Invitationer

Tegn veteranforsikring gennem  
ETU forsikring A/S

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

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

HØJ SERVICE – FLEKSIBILITET – HANDLEKRAFT

Bilforsikring

Man behøver ikke
være veteran...

...for at læse

www.VeteranPosten.dk

Tour de Limfjorden Vest 
I år arrangerer jeg en weekendtur i dagene 28. – 30. august 2020.  

Turen har sit udspring fra Fyn ad den jyske højderyg til Limfjorden, med 2 
overnatninger i Thisted, Rundtur om det vestlige Limfjorden med indlagt 
frokost, 2 sejlture til/fra Mors, besøg på Thorup Strand og på hjemvejen 

besøg på folkevognsmuseum i Ulfborg, Vestjylland. 
 

Pris kr. 1.800,- includerende 3 x morgenmad, 3 x frokost, 2 x aftensmad, 2 x 
overnatning, 2 x færgebilletter og 1 x museum. 

 
Startsted den 28. august 2020 fra DVK’s hus, Vesterågade 16, 5672 Broby,  

kl. 09:00 til morgenmad, opsamling i Jylland efter aftale. 
 

Tilmelding til Jørgen Kastrup, tlf 30 91 19 41 
 

SENEST 28. JULI 2020 - BEMÆRK begrænset deltagerantal 
 

BETALING TIL KONTO 3578 – 3578954589 
Ved evt. aflysning på grund af Corona-virus, returneres indbetalt beløb! 

 
Du er kun tilmeldt ved betaling, ingen fortrydelsesret.  
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Pas godt på  
din passion og hobby

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

Dagsværdi  
indtil kr.

Veteranbil/-motorcykel Klassisk bil/-motorcykel
Veteranknallert

Ansvar og kasko Ansvar alene Ansvar og kasko Ansvar alene

50.000 740 / 518 kr *

230 / 161*

1.850 / 1.295 kr *

572 / 400*
Lovpligtig ansvarsforsikring:  

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

500.000 2.755 / 1.928 kr * 6.666 / 4.666 kr *

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

Alle priserne er eksklusive afgifter og 30 kr i medlemskontingent.

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

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

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

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

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

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

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

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

Det får du som kunde i GF Veteran

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

Så nemt flytter du dine forsikringer over til os

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

Vognemblem 60mm Ø
Kr. 125,-

Stofmærke 70mm Ø
Kr. 25,-

KLUBARTIKLER

Bestilling kan ske ved henvendelse til:

Sekretariatet
Telefon 4556 5610

Mail: kontor@veteranbilklub.dk

Nøglering
Kr. 25,-

DVD-film
Kr. 200,-

 
Rustreparation af veteranbiler 

Pladedele fremstilles 
www.veteransmeden.dk

bo@kjer.net 
ved Bo Kjer 
40458882 

Ballerupvej 91 3500 Værløse 
 

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

3.400 m2 FYLDT MED: 170 biler, 100 motorcykler, knallerter, landbrugsmaskiner, 
traktorer, fly, 50 små forretninger og værksteder fra 50’erne samt meget mere…

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

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

skellet 19, Næstved (ved Næstved Havn, bag Netto) · tlf.: 40 19 23 45 · 61 67 34 71 · www.næstvedautomobilmuseum.dk

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

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

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

Åbningstid: Søndage 14.00-17.00. (Vi åbner igen 14. juni)
Ved særudstillinger tillige onsdage 18.00-21.00. 

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

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

Sort Rover P4 75 - årgang 1953. Im-
porteret til Danmark af Nordisk Film. 
Synet 2017, næste syn 25. Originale 
sorte nr. plader i.h.t. attest. Venstre-
styret med ratgear og 6 cyl. motor. 
Pris: kr. 79.500.

Jens Thillemann, tlf. 29464956
jens.thillemann@mail.tele.dk

Ford A Phaeton - årgang 1930. 
Meget fint restaureret. Pris kun kr. 
180.000 kr.

Finn Højer Hansen, tlf. 24820742
e-mail: dilleogfinn@gmail.com

Mercedes-Benz 450 SL årg. 1973, 
kr. 169.000:  aut.gear, 4,5 L motor, 
sølvgrå med mørkeblåt interiør, me-
get velholdt og velfungerende, med 
windbreaker, mørkeblå kaleche, hard-
top, heldæk. carcover, kørt 173.000 
km, med km-visning, elruder, rundt ur, 
bagsæder med seler, fjernbetj. cen-
trallås med startspærre, vinteropbe-
varet i hal, rustbesk. og lakkonser-
veret. Står meget flot, kører år efter 
år uden problemer. Regelmæssigt 
serviceret, holder syn til 2025. God 
nr.plade: ZZ 30 000. Flere billeder: 
https://photos.app.goo.gl/u2mx-
K4omBhq37AxE8

Bilen kan beses og prøves i Ganløse, 
Sjælland.

Lone- og Søren Rasmussen,  
tlf: 28 180 180
e-mail: ras@nettoskode.dk

Citroen 5 CV årgang - 1924 sælges. 
Ikke restaureret, næsten komplet.

Hans Bartholin Andreasen,  
tlf. 29468021
e-mail: mhbartholin@c.dk

Biler 
sælges

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

Salg       Køb        Tekst:

Biler

Dele til biler

MC

Dele til MC

Automobilia mv.

Diverse

Medl.nr. og navn:

Adresse:

Tlf. og email:

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

Husk! Sidste frist den 5. i måneden!

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.

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

LINDEMANN
BLYERSTATNING
Blyerstatningsadditiv.  
Rækker til 400 liter  
benzin.

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

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

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

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

Veterandele.dk

Veterandele-Annonce_87x125mm.indd   1 10/07/2019   08.52
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Køb & salg

Mercedes-Benz 350 SL - årgang 
1973. Nysynet og velholdt - Hardtop 
medfølger. Ring for pris.

John Andersen, tlf. 20257528
e-mail: ja@green-andersen.dk

MGB Cabriolet - årgang 1978, speci-
al model. Bilen har brede kofangere 
og tre vinduesviskere. Bilen er i sær-
deles flot stand, uden ridser og rust 
og særdeles velkørende. Sælges for 
kr. 95.000.

Søren Lund, tlf. 20239822
e-mail: sl@cityrevision.eu

Ford Mustang Cabriolet - årgang 
1966. Total renoveret i 1995 i USA 
og blev herved forsynet med man-
ge nye dele bl.a. fuldt GT-udstyr og 
ilagt renoveret V8 302 5,0 l motor. 
Den har siden da kørt 25000 miles 
og kører stadig upåklageligt og med 
den rigtige lyd. Jeg importerede den 
i 2007 fra Pensylvania og den holder 
syn til 2023. Renoveringen er jo år til-
bage og den viser derfor små brugs-
spor i lak hist og pist. Der er lidt rust 
i bagerste skærmkanter, men der 
medfølger 2 nye bagskærme. Jeg 
er kommet op i årene og bruger den 
derfor ikke så meget. Jeg mener den 
derfor nu fortjener nye og yngre ejere. 
Pris kr. 185.000.

Poul Thostrup, tlf. 21732026
e-mail: p.thostrup@gmail.com

Jensen Interceptor 3 RHD - årgang 
1972. Motor 7,2 V8, total renoveret 
med alt. Ny karburator og tændings-
anlæg – gearkasse renoveret. Kar-
rosseri totalrenoveret – nylakeret. Nyt 
original bremsesystem, hjulophæng 
og bøsninger. Nyt rustfrit udstød-
ningssystem. Kabine renoveret, bund-
måtte og bagagerum. Kørt 150 km 
efter restaurering 

Kenneth Nielsen, tlf. 24274808

Ubrugte dæk fra gammelt lager sæl-
ges: 1 stk 135x15, 1stk. 420x15, 1 
stk. 560x13, 1 stk. 560x15, 1 stk. 
640x13, 2 stk. 590x14(vinterdæk), 
3 stk. 700x14, 2 stk. 650/710x16 
(brugte) m/fælge, 100.-kr pr. stk. el-
ler alle for kr. 600. 

H.P. Nielsen, tlf 40148037 

Til Opel Kadett C-personbil: fabriks-
ny benzintank kr. 800. Til Opel GT: v.
dør uden rust, men med mindre bule 
kr. 900. Til Opel Blitz fra før 1959: 
originalt styrbolte-sæt samt gearkas-
se priser fra kr. 900. For-og bagko-
fangere med stivere passer 1924-30 
kr.1.500. Skivebremseklodser, over 
100 sæt, foræres væk for kun kr. 
1.000 det er da billigt! 

H.P. Nielsen, tlf 40148037

Ford A Roadster - årgang 1929 sæl-
ges. Ikke restaureret.

Hans Bartholin Andreasen,  
tlf. 29468021
e-mail: mhbartholin@c.dk

Lucas forlygter slut 1930’erne. Et 
sæt Lucas “King of the road” for-
lygter er til salg. Bortset fra det ene 
glas er lygterne komplette. Den ene 
lygte vipper med parabolen til kort 
og langt lys, mens den anden lygte 
(den mod midten af vejen) slukke-
de, når der skulle anvendes kort lys. 
Dette system anvendtes i England i 
1930’erne. Der er 2 mindre buler i 
henholdsvis lygtekrans og lygtehus, 
men disse er ikke større end at de 
kan rettes ud, hvis lygterne skal for-
kromes. Begge lygter skal restaure-
res fra bunden, men det er ikke et 
umuligt projekt. Kr. 2.000. 

Mogens Bessermann, e-mail: mo-
gens@bessermann.com

Vespa / Lambretta veteranscooter 
1948-1970 købes uanset stand / 
model, gerne til renovering. BSA-mo-
torcykel før krig vm 20 eller lignede, 
købes uanset stand / model, ger-
ne til renovering. Halda-triptæller og 
Heuer stopur, købes uanset stand, 
alle modeller. Søgelygte købes som 
vist på billedet, med spejl model Hel-
la, kr. 1.000.

Henrik Høj Andersen, tlf 27397839
e-mail: henrikhojandersen@gmail.
com

Ford Mustang 1964-73 / Repair ma-
nual kr. 100. Ford Mustang 1965-73 
/ National Parts Depot 2014 -  kr. 
100. MG serie TD / Workshop manu-
al - kr. 100. Triumph 20 TR4 A / Spa-
re Parts Catalogue - kr. 200. Triumph 
TR 4 / Workshop Manual - kr. 200. 
Sælges fra Birkerød.

Kai Andersen, tlf.  60607242

Falck Redningskorpset i Danmark 
2006 - kr. 125. Zone-Redningskor-
set i Danmark 2006 - kr. 125. Folk i 
Falck - kr. 100. (Bog størrelser 35 x 
25 cm)

Søren Møller, tlf. 24642294

 
Automobilia

Dele til biler 
sælges

Diverse 
købes
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Bagklappen

Model VW type 3 blev præsenteret i Danmark d.10 oktober 1961, som den nye sto-
re Folkevogn, til en pris af 20.966 kr. Den blev bygget efter samme recept som type 
1 (boblen), men mange dele er ændret, bl.a. fik den bærekugler istedet for styrbolte 
som 1200’en. Der er tromler hele vejen rundt, med de små forhjulslejer, som først 
kom på 1300 modellen i 1966, som den også deler hjulkapsler med. Bundrammen 
er afkortet, så bageste del er en selvstændig enhed, boltet til hovedrammen. Der er 
også et nyt forakselrør med dobbelt så lange torsionsstave og desuden er der gum-
miindlæg som isolerer både for- og baghjulsophængene fra bundrammen. Motorens 
kølesystem blev ændret, så blæseren nu sad på bagenden af krumtappen. Derved 
blev motoren kun 40 cm. høj, (kaldet “pandekage”-motoren). Den gav plads til også 
at have et bagagerum bagi. Der kom også friskluftanlæg og varmeudveksler med 
frisk luftopvarmning. Motoren er stadig en boxermotor med 45 hk og 1 karburator, i 
1964-65 kom S-motoren med 54 hk og 2 karburatorer. VW 1500 er 15 cm længere 
og 100 kg tungere end 1200 modellen. 

Denne version blev produceret fra 1961 - 1963, i ikke mindre end 738.010 stk. Bi-
len har det lave stel nr. 0003956, hvilket fortæller at det er en tidlig 1961-model. 
Læg mærke til 1500-emblemet på bagklappen. Der er ikke et Volkswagen-emblem 
ovenover på den første årgang.

Bilen blev registreret første gang den 10 november 1961 til VW-forhandler Poul Pe-
dersen i Rønne på Bornholm med nr. JA 24.139. Kort efter købte retsastator Vilhelm 
Bang bilen, han havde den indtil sin død i 1985. Derefter blev den omregistreret i 
hans kones Aase Bangs navn, som beholdt den indtil sin død i 1996. Så overtog 
Mekaniker Torben Brandt v. Nexø bilen, hvor den i 1998 blev udlånt til filmen “Born-
holms Stemme”. I filmen var den komikeren Henrik Lykkegårds private bil. Torben 
Brandt solgte den i august 2005 til Kurt Nielsen v. Dansk Maskin Import, som har 
fået den renoveret i en meget original stand, i den originale Golfblau farve, anvendt 
af VW fra 1960-1964. VW’en blev synet den 17. februar og registreret d. 23 marts. 
2018 igen med nr. JA 24.139. I oktober 2018 var den udstillet på Fredericia bilmes-
se og solgt, hvor jeg nu blev ejer af den. Den har været med til “Bornholm rundt” 6-7 
juli 2019, hvor der var flere der kendte bilen.                      

Freddy R. Pedersen

VW 1500 1961


