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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 – Ringsted
Ringsted Brevdueforenings  hus, Balstrupvej 
86, 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
Huset 7, Nørregade (Den gamle skole),  
7400 Herning
Peer Bak, tlf. 9712 2914
peba@kabelmail.dk

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

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

Dorte Stadil

Leif Munck

Cira Aalund

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

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

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

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

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

Jydsk Køreselskab
Ivan Kristiansen
Dag   4045 5055
Aften 9712 0711

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

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

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

Mærkeregistre:

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

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

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

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

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

Opel
Frederik Ravn-Larsen, tlf: 2072 5437

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

Renault
Kristen Korsgaard, tlf: 8648 6968

Studebaker
Dansk Veteranbilklub
4556 5610
kontor@veteranbilklub.dk

Triangel 
Uffe Mortensen, 5164 6716
autotriangel@gmail.com

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

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

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

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

Mercedes igen

Den sløjeste køresæson i mands minde går på hæld, 
og i skrivende stund har corona-virussen desværre godt 
fat og begrænser vores udfoldelsemuligheder. Herfra 
blot en opfordring til at køre jer en tur – inden biler-
ne igen pakkes ned for vinteren. Der er en god måned 
endnu. Lad os håbe det bliver bedre til næste år – men 
umiddelbart ser det ikke ud til at være noget vi skal reg-
ne med. Forhåbentlig er der trøst at hente i nærværen-
de og kommende numre af VeteranTidende!

Flere har kommenteret Steen Frilund Christiansens ef-
terlysning i sidste blad, selvom det ikke har resulteret i 
et foto som ønsket. Men om ikke andet, en præcision: 
Werner Bests Mercedes-Benz var ikke en 340 cabriolet, 
for den model findes ikke. Anders Clausager oplyser, 
at der er tale om en 320 cabriolet, selvom den i 1938 
fik en 3,4 liters motor. Bilen dukkede op på Ribe-egnen 
og stod i 1970’erne hos Peder Fuglsbjerg på museet i 
Stenderup Teglværk – uden tank som kølerfigur!

Nu var kølerfiguren selvfølgelig også blevet hugget i 
1942-43, men spørgsmålet er, om der her ikke er tale 
om den bil, der muligvis tilhørte supernazisten Reinhard 
Heydrich, og som ses herunder.

-jmn.

-jmn.

Foto af den bil, der muligvis var Heydrichs, taget i Norge i 2009, 
hvor den blev kørt af ejerne Hanne og Lauritz Lauritzen. Foto: Stein 
Sjølie, Wikimedia Commons.
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September 
Lørdag 26. Aars Stumpemarked.  
Hjemmeside: www.aars-stumpemarked.dk 
Info: Solvej Tang-Petersen, 
tlf. 40886464 - e-mail: stp@bilmesse-brugtmarked.dk 
Invitation i VT 524.

Lørdag 26. Englændertræf.  
Kl. 10-16:00 DVK Løve, Knudstrupvej 6, Løve, 4270 
Høng. Info: Kurt Plith, tlf. 2029 6605. 
Invitation i VT 530.

Oktober 
Lørdag 3. - søndag 4. Stumpemarked hos Per. Kl. 
10-15, Gravergyden 5, Verninge, 5690 Tommerup. 
Info: Per Mortensen, tlf. 22179665.

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

Søndag 11. Veterantræf ved Veteranbanen Bryrup 
Vrads. Aflyst grundet forsamlingsforbud.

Søndag 11. Efterårsløb. Kl. 09:00. Mødestedet Mårum, 
Tinghusevej 23, 3230 Græsted. 
Tilmelding: Margit Munck - e-mai: mail.maarum@
veteranbilklub.dk 
Invitation her i bladet.

Tirsdag 13. Løverne indbyder til Flæskestegstur! Start 
fra klubhuset i Løve kl. 17.00. Vi ender på Skipperkroen 
i Mullerup Havn. Tilmelding senest 1. oktober – se 
invitationen i VT 531.

Aktivitetskalender

Møder, løb og arrangementer

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.

Onsdag 28. Foredrag “En pause i livet” - Europa rundt i 
VW. Kl. 19:00. Mødested Ulfborg, Industriarealet 12, 
6990 Ulfborg.
Tilmelding: Carsten Andersen, tlf. 61469740 - e-mail: 
mail@vwretromuseum.dk
Invitation her i bladet.

Torsdag 29. Morrismøde hos Henning Therkelsen. Kl. 
19:00. Østerskov Vænge 3, 2950 Vedbæk.
Tilmelding senest 26-10-2020, tlf. 20486006 eller 
e-mail: hhtprivat@outlook.com

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

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

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

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.

Hver måned

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

Tilbagevendende aktiviteter i køresæsonen 2020

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

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

Amager

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

Aktivitetsgruppen Amager
Amagerdvk.jbl@gmail.com

København · Nordsjælland 
Nærum

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

Oktober d. 1. Klubmøde.

November d. 5. Klubmøde.

December d. 3. Klubmøde.

Kim Polte, tlf. 26134229

kimpolte@hotmail.com

Nordsjælland 
Mårum

Midtsjælland 
Ringsted (tidl. Mulstrup)

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

September d. 30. Værkstedsaften.

Oktober d. 7. Værkstedsaften.

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

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

November d. 18. Værkstedsaften.

November d. 25. Værkstedsaften.

December d. 2. Værkstedsaften.

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

December d. 16. Værkstedsaften.

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

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

3. tirsdag i måneden klubmøde  
kl. 19.00. 
OBS! NY ADRESSE
Ringsted Brevdueforenings  hus, 
Balstrupvej 86, 4100 Ringsted.  

Oktober d. 20. Klubmøde bliver 
afholdt i vores nye lokaler.

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

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. Se på www.loeve.dk

September d. 29. Klubmøde.  

Nordvestsjælland 
Holbæk

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

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

Oktober d. 15. Klubmøde. Erik Kri-
stoffersen fra Politihistorisk Muse-
um kommer og fortæller om politiets 
motorcykler.

November d. 19. Klubmøde. Rikke 
Nissen fortæller om tur til Schweiz i 
veteranbil.

December d. 17. Klubmøde.

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

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

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

Englændertræf kl. 10-16:00 – se in-
vitationen i VT 530.

Oktober d. 13. Flæskestegstur – se 
invitation i VT 531.

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

Aflysninger: Husk at se efter på 
veteranbilklub.dk/kalender og 
på de forskellige hjemmesider.
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Mødestederne

Østsjælland 
Klippinge

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

Oktober d. 27. Klubmøde. Vores 
augustmøde blev et super godt 
møde, hvor Ole Poulsen kom og 
fortalte om deres Frankrigstur. Ole 
havde fundet nye oplevelser, nemlig 
Fyrst Rainiers kæmpe garage i Mo-
naco, med over 90 biler - fra et langt 
liv. Desværre var fremmødet langt 
under normalen; så der er mange 
der blev snydt for den oplevelse - 
Sorry! 
Så på vores oktobermøde vil vi prø-
ve noget helt nyt. Vi vil vise nog-
le gamle trafikfilm (i en ny og sjov 
opsætning), som viser vores biler 
“som brugsbiler” – den gang, der 
var mange af dem! Så mød op!

November d. 24. Klubmøde.

December d. 22. Klubmøde.

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

Sydsjælland 
Næstved

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

Oktober d. 7. Klubmøde.

November d. 4. Klubmøde.

December d. 2. Klubmøde.

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

Bo Frederiksen, tlf. 55990235.

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

September d. 29. Klubmøde.

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

Oktober d. 13. Café og biblioteksaf-
ten.

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

November d. 24. Klubmøde. Julefro-
kost kl. 18:00 – se invitation www.
veteranbilklub.dk, under kalender.

December d. 8. Hulehygge med 
Gløgg og æbleskiver.

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

Fyn
Nr. Broby

Sønderjylland
Aabenraa

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

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

Oktober d. 8. Klubmøde. Jan 
Kjeldsen fra Aros forsikring har sagt 
ja til at deltage i vores klubmøde og 
fortælle lidt om reglerne for kørsel 
med klassiske/ veteranbiler. Jan er 

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.

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

jo kendt i vores område både som 
veteranbilentusiast, og for tidlige-
re at have stået for arrangementer 
i det sønderjyske. Aros har en ve-
teranforsikring, der tilgodeser stør-
stedelen af veteranbilejeres brug af 
veteranbiler. Ifølge Jan vil Aros have 
markedets bedste veteranforsikring. 
Derfor er Aros også lydhør for øn-
sker om eventuelle forbedringer og 
dækninger.

November d. 12. Klubmøde. Almin-
deligt klubmøde og så måske allige-
vel ikke. Efter det spændende besøg 
hos Leif Blik, hvor Lis optrådte med 
stor succes som Olivia Newton med 
dansen til “You’re the One...“ fra 
Grease, har hun lovet at undervise i 
samme. Det skal nok blive muntert, 
hvis hun stadig tør/har lyst.

December d. 10. Klubmøde. kl. 
18:00. Julefrokost. Læg mærke til 
ændret tidspunkt! - det bliver efter 
traditionerne med pakkeleg og ame-
rikansk lotteri, efter spisning, men 
herom nærmere senere.

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

Vestjylland 
Herborg

Vestjylland
Ulfborg

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

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

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

September d. 25. Klubmøde.

Oktober d. 30. Klubmøde. 

November d. 27. Klubmøde.

December d. 25. Klubmøde.

Claus Bjerregaard, tlf. 40530870
clausbjerregaard8@gmail.com

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

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

Oktober d. 8. Klubmøde.

Sydjylland
Lillebælt

November d. 12. Klubmøde.
December d. 3. Julefrokost. Info føl-
ger.

Følg altid med på vores hjemmeside 
DVK Lillebælt, eller DVK’s hjemmesi-
de under mødestedet Lillebælt.

John Andersen, tlf. 29782909
ja-ryesgaard@c.dk 
www.dvk-lillebaelt.dk

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.

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

November d. 10. Klubmøde.

December d. 8. Klubmøde. Nærme-
re info følger.

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

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

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

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

www.uldummolle.dk

Sydvestjylland
Vesterhede

Sidste mandag i måneden  
klubmøde kl. 19.00.
Refshøjvej 49, 7250 Hejnsvig.

Den anden torsdag i måneden hol-
der jeg mit værksted åbent. Med-
lemmer kan ringe og fortælle om de 
problemer de har, og om de ønsker 
forplejning. Folk må også godt kom-
me og snakke.

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

September d. 28. Klubmøde.
Oktober d. 26. Klubmøde. 

November d. 30. Klubmøde.

December d. 28. Klubmøde.

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

Midtjylland
Herning

1. mandag i måneden klubmøde 
kl. 19.00. Obs: Ny adresse:
Huset 7, Nørregade (Den gamle 
skole), 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.

Oktober d. 5. Klubmøde. Der afhol-
des medlemsmøde – nærmere ind-
bydelse vil blive udsendt som sæd-
vanligt.

Vi glæder os til at se dig og evt. led-
sager til et eller flere af tilbuddene 



VeteranTidende · oktober 20208

Mødestederne

Østjylland
DVK Låsby

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

Vi starter klubmøderne igen fra ons-
dag d. 17. juni i DVK- Østjylland, 
Låsby afd. fra kl.19:00. Dog sta-
dig med hensyn og afspritning (som 
forefindes på lokationen). Og frem-
møde er på eget ansvar. Ønsker 
man at komme, vil vi gerne i disse 
tider, lige høre fra dig, af hensyn til 

Nordjylland
Sindal

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

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

Oktober d. 13. Klubmøde.

November d. 10. Klubmøde.

December d. 8. Klubmøde.

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

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

- 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

indkøb af brød. Evt. pr. mail: 
laasby@veteranbilklub.dk eller giv et 
ring på: 28 19 68 19. 

Oktober d. 21. Klubmøde. 
November d. 18. Klubmøde.

December d. 16. Klubmøde.

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

Eli Jensen Digevej 3, 01. th 7400 Herning 2176 2845  
Kasper Vibholm Nielsen Snaptunvej 71 7130 Juelsminde 3030 5090 Volvo 142 1969
Henrik Jensen Lundgårdvej 4 7200 Grindsted 2683 3998  
Steen Lillelund Kaltoft Esby Bygade 3 8420 Knebel 5136 0258 BMW 735i 1991
Leif Nielsen Lærkevej 3 4550 Asnæs 3057 3357 Morris Minor 1932
Brian Kjærulf Johs. Jensens Allé 45 7000 Fredericia   
Ronnie Rasmussen Kongstedvænge 1 3550 Uvelse 5325 0115  
Peter Petersen Håndværkervej 18 6270 Tønder 5053 4562 Volvo B 58 1975
Jørn Pedersen Rygaardsvej 2, 0056 7000 Fredericia 2046 3829 Mercedes-Benz 230 C 1980
H. C. Krogh Vedbendvej 11 7500 Holstebro 4036 1988  
Peter Månsson Pilevangen 10 4100 Ringsted 2048 8161 NSU Prima 1957
Jens Jakob Jensen Baunshøjvej 10 6870 Ølgod 2494 3985  
Svend-Erik Otto Holmevej 8 4293 Dianalund 2386 5532 Rover P6 3500 V8 1973
Ellen Asholt Søbakken 2 3300 Frederiksværk 2332 3259 Cadillac Fleetwood 1976
Bjarne Olsen Delhøjvej 9 4571 Grevinge 2990 5652  
Ditte Koldbro Allingskovgårdsvej 11 8600 Silkeborg 2331 1904 FIAT 500 1969
Nicklas Jacobsen Solvænget 3 4621 Gadstrup 2168 4895  
Ole Riken Madsen Kastanievej 13 5750 Ringe 4089 6034  
Finn Høxbro Jørgensen Brunde Kirkevej 23 6230 Rødekro 2874 1234  
Simone Enggaard og  
Mads Schramm Nielsen Eskebækparken 68, 02. tv 8660 Skanderborg 2441 8910 Opel Kadett D 1,2S 1984

Velkommen til nye medlemmer:
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Klippinge

Så lykkedes det at få kørt vores for-
årsløb – på en stålende solvarm 
sommerlørdag. 

Gennem en masse små landsbyer 
med et utal af sving, så de gamle 
veteraner blev rigtig rørt. I Ølstykke 
fik vi set fabrikken, hvor Søren Lin-
demann laver sine mirakelmidler til 
vores biler. Billederne er fra Jyllinge 
lystbådehavn. 

Kai Wredstrøm

Forårsløb

- Mester siger, at omsætningen steg 30 procent efter vi fik dem her!
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DVK-Lillebælt afholdt sit årlige høst-
løb d. 13. august kl. 17.30. Der del-
tog 35 biler og 62 personer.

Løbet var Rands Fjord rundt med 
start ved Egeskov Kirke.

Ruten var: Egeskov Kirke-Vejlby-
Egum-Bredstrup-Pjedsted-Brøndsted-
Gårslev-Mørkholt-Pause på Gimle 
p-plads. Hvidbjerg-Borgvold-Ege-
skov-Bøgeskov-Trelde-Østerby herfra 
til mødestedet på Ndr. Kobbelvej 27.

Ved ankomst til mødestedet blev der 
kigget biler og sparket dæk.

Herefter stod madholdet klar med 
grillpølser og kartoffelsalat med alt 
godt tilbehør. Der var hygge og god 
stemning til ca. kl. 22.30.

Hilsen Henning

Dronebillederne er taget af DVK-Lille-
bælts freelance-fotograf:  
Bertel Sømand Bertelsen. 

Høstløb

DVK Lillebælt
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3 x 90 år

Vi er på besøg hos en rigtig veteran-
bil-mand i omegnen af Horsens.

Inde i den lidt anonyme murstens- 
hal, gemmer sig en fin samling af 
veteranbiler, og i dag er tre af disse 
fine køretøjer  forsynet med flag på 
kofangeren.

Anledningen er, at netop disse tre bi-
ler fylder 90 år i år!

Knud Erik Sørensen har interesseret 
sig for biler så længe han kan huske 
tilbage – det startede med at hans 
far, på gården udenfor Horsens, køb-
te en brugt Plymouth i 1954.

Senere fik Knud Erik i 1964 sin 
egen Volvo 544, og siden har der 
været rigtig mange forskellige biler 
i stalden – og der er handlet og ud-
skiftet lystigt. Bl.a har Knud Erik haft 

den Opel P6 Cabriolet, som Poul 
Suhr senere restaurerede så flot, 
mens TV2 fulgte projektet. 

Hovedinteressen ligger dog på bilty-
pen 30’er Ford, Chevrolet og lignen-
de – inspireret af faderens første 
Plymouth, og vi skal høre lidt om de 
tre fødselarer.

Vi starter med den gule A 4949, 
som er en Ford 1930 Cabriolet med 
4 cyl. motor med ca. 40 HK. Bilen 
blev anskaffet i 1980 og var da et 
”papkasse-projekt” hvor alt skulle la-
ves. Projektet blev overdraget til Ja-
cob Simonsen, som bor ved Ådum, 
og efter en periode på ca. 3 år med 
pladearbejde, nyt træ i karossen, 

Uldum
Tekst og foto: Jens Heldgaard

En af bilerne fra fotoalbummet – Opel P6, 
Cabriolet – Solgt til Poul Suhr til restaure-
ring.
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detaljer, interiør, ledningsnet og kale-
che. Også denne bil fremstår meget 
original og korrekt restaureret.

C 3329 er tredje fødselar, og en 
Chevrolet 1930 med 6 cyl. række-
motor med ca. 50 HK. Bilen blev 
anskaffet i 2011, og blev købt v. Ka-
lundborg i restaureret tilstand.

Over kaffen i det hyggelige værkfø-
rer-kontor snakker vi om det at eje 
og køre så gamle biler under de nu-
tidige betingelser. Mange ejere af 
gamle biler føler sig ofte lidt utrygge 
ved at færdes på landevejene, hvor 
hastighed og trafiktæthed jo unæg-
telig er en anden, end da bilerne var 

nye. Dette kan for nogle måske be-
tyde, at bilerne ikke bliver brugt og 
vist frem, så meget som man kunne 
ønske. Knud Erik føler ikke at det-
te er et større problem – han bruger 
alle sine biler flittigt til træf og køre-
ture i det Østjyske landskab, og når 
der afholdes løb af forskellig slags i 
nærområdet.

Kørslen foregår med jævn hastighed 
på 60-65 km/t med 30’er bilerne, 
og langt de fleste medtrafikanter ta-
ger hensyn, og mange hilser og ta-
ger den lave hastighed med et smil.

Vi kommer naturligvis også lidt ind 
på fremtiden – hvordan kan man for-

og total gennemgang af det meka-
niske samt interiør, står bilen i dag 
helt skarp, med korrekte detaljer og 
finish overalt.

Den næste i rækken – M4468 – er 
den smukke bordeauxfarvede Chev-
rolet Pheaton 1930, med 6 cyl. ræk-
kemotor med ca. 50 HK. Den ad-
skiller sig lidt fra de andre, med den 
store kaleche uden faste sideruder.

Bilen blev overtaget i 2012, fra boet 
efter P. E Hansen, Horsens – som er 
kendt af mange læsere og DVK-folk, 
for blandt andet de mange artikler i 
VT om busser og lastbiler. Knud Erik 
har lavet bilen færdig med tekniske 
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vente at interessen for ”førkrigskøre-
tøjer” vil være i de kommende år ?

Der er jo de senere år opstået rig-
tig mange grupper og småklub-
ber med ”Youngtimer”-køretøjer, og 
mange har en interesse for de biler 
man kan huske som ung – og den-
ne gruppe svinder jo af naturlige 
årsager ind, når det gælder de helt 
gamle køretøjer. 

Klublivet er også under forandring i 
disse år, og mange føler det tilstræk-
keligt at mødes ”på havnen” en 
gang om ugen, og føler ikke et be-
hov for at være tilknyttet en bestemt 
klub. Disse forhold er jo en udfor-

dring for vore etablerede klubber, og 
vi skal derfor alle gøre en indsats 
for at holde liv i dels de helt gamle 
køretøjer og det nyttige og hyggelige 
klubliv.

Knud Erik tager denne udvikling helt 
roligt, og nyder bare at eje, vedlige-
holde og køre i de forskellige gamle 
biler, og vi andre kan så nyde synet 
og lyden, når en af de 90-årige triller 
rundt i omegnen af Horsens.

Forleden aften var ca. 30 deltage-
re på en lille køretur fra Uldum Møl-
le, hvor vi tilbragte en fin aften hos 
Knud Erik. Vi fik en gennemgang af 
KEs køretøjer og der var efterfølgen-

de hyggeligt samvær - med bl.a. spe-
cielle muffins med 90-års dekoratio-
ner - leveret af Tove Ladekjær.

Tak for en hyggelig snak, tillykke 
med de 3x90 år, og held og lykke 
med fremtiden!
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En kommentar til Transportkommi-
sions forslag til en omlægning af 
registreringsafgifterne
Henry Ford sagde at man kunne få 
sin bil (FORD T) i hvilken som helst 
farve man ønskede, blot den var 
sort. Nu er der gået mere end 100 
år og så begynder man igen at tale 
om sorte biler. Denne gang i forbin-
delse med grønne biler = miljøven-
lige biler. Så vi er slet ikke gået om 
bord i farvepaletten.

Nej, elbilskommissionen er kommet 
frem til et antal scenarier, hvor an-
tallet af elbiler i 2030 kan være hhv. 
500.000, 750.000 eller 1 mio. For 
at staten skal kunne blot nogenlun-
de opretholde et nettoprovenu på 
50 mia. kroner bliver det for dyrt at 
satse på 1 mio. elbiler, da de skal 
have et tilskud for at holde prisen 
nede. Samtidig indebærer det selv-
følgelig at den vægtafgift, der i dag 
strømmer ind i statskassen bliver 
formindsket, da indtjeningen på den 
grønne afgift alt andet lige vil falde 
eksponentielt. Kommissionen satser 
derfor på antallet 750.000 elbiler, 
idet man mener, at dette vil balan-
cere med de udgifter, der vil komme 
og de forventede indtægter. Imidler-
tid har man også øjnene oppe for at 
de nuværende “sorte” biler vil køre 
lang tid efter 2030, så det foreslås, 
at det sættes ind på flere områder, 
for at “tilskynde” os til at afleve-

Grønne biler og sorte biler

God respons på FIVA 
undersøgelsen

Nyt fra MhS
re vores mere eller mindre udtjente 
benzin- eller dieselbil.

Der er som nævnt et antal forskelli-
ge muligheder, og hvis vi blot holder 
fast i 750.000 elbilsplanen vil det 
for ejeren af en sort bil komme til 
at koste 2.300 kr. ekstra om året. 
Det vil for en almindelig bilejer, som 
i gennemsnit kører 17.000 km/år 
betyde en ekstraudgift på 0,14 kr. 
pr. km. For et veterankøretøj vil det 
betyde en ekstraudgift på 2,09 kr. 
pr. kørt km. når vi regner med en 
gennemsnitskørsel om året på 1100 
km. altså ialt 2.299 kr.

Dertil kommer andre tiltag: En årlig 
vejafgift på 1.000 kr., og en stigning 
på 1 kr. pr. liter benzin, hvilket bety-
der at en veteranbil med et kørsels-
forbrug på ca. 1100 km/år og et 
forbrug på 10 km/l kommer til at be-
tale 110 kr. mere om året. Man kan 
så sige, at på den positive side an-
fører kommissionen, at registrerings-
afgiften skal ændres, så den afspej-
ler hvor meget CO2, der udledes og 
for vores segment er det mindre end 
minimalt. MhS ved dog om nogen, 
at vores vægtafgift i forvejen kun er 
1/4, men som vi tidligere har nævnt 
i et nyhedsbrev, går vi fuldt ind for 
at betale efter forbrug og ikke faste 
afgifter som regnskabet ovenfor så 
skrækkelig tydeligt viser.

Hvis alt dette går igennem vil det i 
gennemsnit betyde en forøget om-
kostning på 3.410 kr. for vores dej-

lige, men gamle køretøjer som der-
med skal hjælpe med at indsluse 
elbiler. Hvis dette bliver gennemført 
vil veterankøretøjsparken, som i dag 
tæller ca. 100.000 køretøjer, biler 
og motorcykler, komme til at beta-
le sammenlagt 341.000.000 kr. til 
statskassen.

Motorhistorisk Samråd erkender 
fuldt ud, at forurening, CO2 og man-
ge andre kilder har en katastrofal 
indvirkning på klimaet, som min ge-
neration (os i tusmørkealderen) og 
vores forældre i den grad er skyldi-
ge i, men det sprænger alle propor-
tionelle rammer, hvis veterankøretø-
jerne, altså vores rullende kulturarv, 
skal takseres med den akkumulere-
de regning.

Inden Folketingets åbning den første 
tirsdag i oktober, skal Motorhisto-
risk Samråd derfor træffe 5 forskel-
lige politikere fra lige så mange for-
skellige partier fra venstre til højre 
side i salen, hvor vi vil fortælle dem 
at vores rullende kulturarv overho-
vedet ikke kommer ind under hver-
ken sorte eller grønne biler. De skal 
simpelthen holdes udenfor. Men jeg 
kan desværre ikke lade være med 
at tænke på, at de biler, der skrottes 
de næste 5 - 10 år måske takket 
være en forhøjet skrotningspræmie, 
i den grad kommer til at mangle i bil-
ledet om 35 år. Så husk at gemme 
nogle i lader og garager, så andre 
også kan få glæde af dem.

Steen Rode-Møller
Formand
Motorhistorisk Samråd

Siden 1. september har FIVAs so-
cio-økonomiske undersøgelse været 
tilgængelig for besvarelse. Det forly-
der at det går rigtig godt med besva-
relserne. Faktisk så godt, at allere-
de på den første uge har man nået 
ca. 1/3-del af alle besvarelser der 
kom ind ved seneste undersøgelse 
i 2014.

Der er plads til mange flere besva-
relser. Har du endnu ikke været forbi 
vores hjemmeside, så er der mulig-
hed frem til slutningen af oktober. Vi 

Gamle sorte biler var også grønne en gang, som den yndige frk. Ellen Gnistphäenger demon-
strerer her.



VeteranTidende · oktober 2020 15

Tiltrængt opgradering af 
Motorhistorisk.dk

Nyt fra 
museumsverdenen

Dem der har søgt seneste nyt om 
historiske køretøjer, har uden tvivl 
været forbi Motorhistorisk Samråds 
hjemmeside, og der måske også det 
seneste halve års tid oplevet visse 
tekniske udfordringer med hjemme-
siden.

Det er derfor meget glædeligt at vi 
nu kan annoncere at den nye hjem-

Besøg den nye tunede hjemmeside for Motorhistorisk Samråd, ved at gå til adressen  
www.motorhistorisk.dk

håber rigtig meget at du kan afsætte 
10-15 minutter til spørgeskemaet. 
Der skal nok blive brug for dit svar 
når FIVA og Motorhistorisk Samråd 
skal til at fremlægge dokumentatio-
nen for politikere og myndigheder i 
fremtiden.

Du finder FIVA Undersøgelsen på 
www.motorhistorisk.dk/fiva-underso-
gelsen-2020

meside er i luften. Med bistand fra 
webbureauet Pixelhouse, har vi nu 
fået en hjemmeside der nok umid-
delbart ligner den gamle, men hvor 
hele mekanikken bagved er opgra-
det til seneste version, og med alt 
det sikkerhed der er nødvendigt.

Det vil glæde os hvis du vil kigge for-
bi. Vi byder gerne på en egenhændig 
rundtur, hvor du vil se hvor man kan 
bestille en erklæring på en nummer-
plade til en personbil eller motorcy-
kel, du vil også kunne se en komplet 
liste over alle vores medlemsklub-
ber, og hvordan man kommer i kon-
takt med dem. Måske der er en klub 
lige i nærheden af dig?

Kig gerne ind, men tag selv kaffen 
med.

Johnny B. Rasmussen
Sekretariatsleder
Motorhistorisk Samråd

I juninummeret havde vi en lille ar-
tikel om Vestsjællands Bilmuseum, 
der er ved at blive til et helt nyt mu-
seum i Bagsværd ved København.
Bag projektet står Erik Haaning, 
sammen med sine to sønner Michel 
og Nicholas.

Ifølge planen skulle det nye museum 
være åbnet her i efterårsferien, men 
én ting er planer... – som det ser 
ud nu, bliver åbningen i begyndel-
sen af 2021. Det er der flere grun-
de til. Det er selvfølgelig ikke nemt 
at holde tid, med så stort et bygge-
projekt, som der er tale om – men 
stærkt medvirkende til udsættelsen 
er også, at der er kommet nye idéer 
på banen. Blandt andet bygning af 
eget værksted til museet (bilerne 
skal jo holdes kørende), udvidelse 
med et dedikeret eventrum og en ge-
nerelt forøget fokus på at få alle de 
små detaljer helt rigtige, i samarbej-
de med både indretningsarkitekt og 
lysarkitekt. Med i processen er der 
også kommet en ny mand til, nem-
lig Anders Bilidt, der er blevet ansat 
som museumsdirektør.

Blandt de aktuelle opgaver er stadig 
at finde kyndige folk, der har lyst til 
at være museumskustoder.

VT-redaktionen følger naturligvis ar-
bejdet, og vender tilbage!

-jmn

Øverst ses fra venstre Nicholas Haaning, 
Anders Bilidt og Michael Haaning.
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Endelig oprandt sidste weekend i 
august, hvor klubbens træf for 4. år 
i træk skulle afholdes, denne gang i 
Vejle Ådal. Træffet var tilrettelagt af 
Jes Kleister, som tidligere har boet i 
området og dermed kender hele om-
rådet til fingerspidserne. 

Desværre var Classic Race i År-
hus aflyst i år, hvor klubben i 2019 
udstillede med de øvrige japanske 
klassiske mærker med stor succes, 
hvorfor bestyrelsen besluttede at in-
vitere til et fælles ”Japaner-træf”. 
Dette gav fint besøg fra Classic Maz-
da Club og en enkelt Toyota, som 
betød vi kunne beundre hinandens 
biler, men specielt, at flere tilskue-
re fik en spændende oplevelse med 
forskellige japanske modeller.

Med udgangspunkt på Randbøldal 
Camping, mødtes 12 flotte japanere 
og drog ud på en 80 km lang rundtur 
i hele Vejle Ådal. Under turen kom 

karavanen på 3 Mazda en enkelt 
Toyota Corona, samt 8 Datsun, forbi 
både Engelsholm Slot, Jellinge Ste-
nene, Fårup Sø, Tørskind Grusgrav 
med Robert Jacobsens skulpturer og 
selvfølgelig gamle Bindeballe Køb-
mandsgård på vej tilbage til cam-
pingpladsen. 

Uanset hvor bilerne holdt parkere-
de blev deltagerne kontaktet af nys-
gerrige publikummer, som ville vide 
mere om bilmodellerne, som de fle-
ste troede var uddøde for mange år 
siden!

Tilfældigt under besøget ved Bin-
deballe Købmandsgård dukkede 
en model op, som ingen havde set 
tidligere, en specialbygget japansk 
Nissan. Ejeren havde fundet bilen 
i Skotland og langt om længe fået 
overbevist de danske myndigheder 
om, at den også kunne indregistre-
res i Danmark.

Dansk Datsun Klubs årlige træf  
 – med fint besøg

Turen sluttede med konkurrence for 
alle chaufførerne med hustruer, hvor 
dagens oplevelser blev tjekket og ge-
vinsterne som Au2parts havde spon-
soreret blev overrakt til vinderne.

Aftenens festmiddag blev indtaget i 
Jagtstuen på Randbøldal Camping, 
hvor Eigil have kræset for godt ame-
rikansk oksekød til alles tilfredshed.

En hyggelig weekend sammen med 
entusiastiske mennesker med stor 
kærlighed til gamle veltjente japan-
ske hverdagsbiler. Alle var ved af-
slutningen enige om, at arrangemen-
tet havde været både sjovt, lærerigt 
og hyggeligt, hvorfor det igen i sam-
me weekend 2021 skal gentages 
som fælles ”Japaner-træf”, formo-
dentlig på Sjælland.

Det glæder vi os alle til!

Bent Nielsen

En meget speciel Nissan
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Måske det første weekendarran-
gement der hverken var aflyst, ud-
skudt, flyttet eller noget som helst 
andet end bare sjov med gamle bi-
ler. Weekenden blev begavet med 
sol fra morgen til aften. 

Lørdagens løb var med elleve hold 
og mere end 100 biler ligeså vel-
besøgt som altid. Fredag aften blev 
ekstra hård for arrangør Hans Ge-
schwendtner. Kommunen havde luk-
ket nogle af vejene på ruten med 

Munkebjerg weekend
Tekst og foto: Peter Bering

asfaltarbejde, så der måtte laves 
nye køreordrer efter middagen. Det 
lykkedes og der var næsten ikke no-
gen, der kørte forkert. Det hjælper 
også hvis der er lokale folk på ens 
hold. Landskaberne, opgaverne og 
kammeratskabet var topklasse.

Søndagens bakkeløb var noget an-
derledes. Der måtte ikke være til-
skuere i ryttergården, som ellers al-
tid er en festlig blanding af kørere, 
ægtefæller, familie, mekanikere og 

tilskuere. Og der var ingen speake-
re. Banen var afkortet med et lille 
hundrede meter, for ikke at skabe 
sammenstimlen af folk ved ishuset. 
Mellem 70 og 80 vogne deltog og 
det er færre end normalt. Lidt over-
raskende i lyset af at det var årets 
første løb, der blev kørt. Afviklin-
gen gik som smurt og de to træ-
ningskørsler og tre tællende var gen-
nemført før deadline.

Hele familien Geschwendtner er i gang 
med forskellige prøver undervejs. Her 
er Erik Hougaard i færd med at finde ud 
af, om han har tjek på Citroën 15-six’ 
venderadius.

1966 FIAT 850 Spider.
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Rasmus Larsens fine Morris Minor 1931 med 
kurv til hele familiens vasketøj.

Ove Gades 1968 MGB foran Frede Niel-
sens 1973 Panther J72.

Marion Sieh og Roger Loop kom hele vejen 
fra Holland i 1973 Jensen-Healey.

1967 Alfa Romeo Duetto. Af mange kendt som Dustin Hofmanns 
bil i filmen Fagre Voksne Verden fra samme år.

Peter Berings 1937 HRG 1½-litre og Jette og Jørn Ostenfeldts Triumph TR3.
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Hold 9 forlader frokosten på Børkop Vandmølle. Obels i 
1955 MG TF og Einarssons i 1959 Alfa Romeo Giulietta.

Magnus forklarer Terkel noget om en lille forskel.

Brooklandsmotoren fodres gennem 
fire Amal-karburatorer.

Storsmilende Terkel Lund Ovesen i 1929 Lea Francis 
Hyper S. Ældste bil til søndagens hillclimb.

SS1 kom op på kogepunktet efter 1½ minuts hillclimb; Ernest 
mener, at motoren trænger til at blive slidt lidt mere.

Der var fem førkrigsbiler i bakkeløbet: Bagenden af Borregaards Citroën 11, Ernest Kristensens 
SS1, Magnus Neergaards Riley Brooklands, fotografens HRG og Lund Ovesens Lea Francis.

Helena og Rasmus Kjær ville være kommet i 1959 Lancia Flaminia GT; 
men mekaniske krøller gjorde, at de kom med en 1958 Berlina i stedet.
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En af mine gode venner, en samler i Tjekkiet, er for ny-
lig blevet den lykkelige ejer af en 1929 Mercedes Benz 
680 S 26/120/180 PS med åbent fire-personers sport-
skarrosseri af Gangloff i Geneve. Det er en overordentlig 
smuk bil med rene og velafbalancerede linjer, hvor den 
legendariske 6.8-liters kompressormotor heller ikke la-
der noget tilbage at ønske.

Chassis’et har nummer 35979, Mercedes kommissi-
onsnummer 41329, og blev leveret den 23. oktober 
1928 til Gangloff i Geneve i Schweiz. Mercedes-Benz 
i Untertürkheim modtog den færdige bil med Gangloff 
karrosserinummer 2611 den 25. januar, 1929. Pris 
7.100 Schweizerfranc, svarende til 5.722,60 Reichs-
mark.

Bilen er specielt interessant set med danske øjne fordi 
Mercedes skibede den afsted til København tre uger ef-
ter leveringen, nemlig den 19. februar 1929. Den skulle 
nemlig være det store blikfang på Mercedes standen på 
Automobiludstillingen i Forum, der løb fra 22. februar til 
3. marts 1929. Man må formode at bilen skabte et vist 
furore – i hvert fald nok til at Prins Aksel som var på ud-
stillingen i sin egenskab af præsident for KDAK, inspice-
rede motoren grundigt.

Den 25. april 1929 var bilen tilbage hos Mercedes i Un-
tertürkheim og blev kort efter solgt til Schweiz. Den har 
haft en del ejere i sit lange liv, inklusive en svingom til 
USA fra 1959 til 2006. Den amerikanske samler erhver-
vede dengang bilen for den fyrstelige sum af $ 2.500!

1929 Mercedes Benz 680 S Gangloff Sport 4 Model 26/120/180 PS, med kommissionsnummer 41329 og chassisnummer 35979, som 
leveret til Mercedes af Gangloff den 25. januar, 1929. (© Daimler AG, Mercedes-Benz Classic Archives)

Mercedes-Benz 680 S Gangloff  
        på Automobiludstillingen i Forum i 1929
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Bilen er nu ved at blive restaureret og det er lykkedes 
ejeren at finde de viste fotografier i Mercedes’ arkiver. 
Udover de forskellige Mercedes biler som blev vist, er 
det interessant at notere sig navnene på både de man-
ge forhandlere og de forskellige bilmærker der blev 
fremvist: REO, Horch, Durant, Graham-Paige, Packard, 
Kissel, Velie for blot at nævne nogle af de hedengang-
ne. Nash blev repræsenteret af Vilhelm Nellemann A/S 
som stadig er en tung spiller i det danske marked, med 
bl.a Volvo, Kia og Aston Martin. 

Hvis nogen har oplysninger om den smukke 680 S eller 
om udstillingen eller andet, da kontakt venligst under-
tegnede på: peter@bestprice.dk

Peter Larsen

Mercedes standen på den Internationale Automobiludstilling i Forum i København, som løb fra den 22. februar til 3. marts, 1929. 35979 
indtog en prominent plads. Hvem var de to alvorligt udseende herrer til venstre for bilen – den ene med en voldsom og dengang moderigtig 
pelskrave? (© Daimler AG, Mercedes-Benz Classic Archives)

Motorrummet på 35979 inspiceres under biludstillingen af Prins 
Aksel af Danmark som var præsident for KDAK. (© Daimler AG, Mer-
cedes-Benz Classic Archives)

Mercedes standen fotograferet fra den modsatte side, med et par 
dagligdags Nürburg modeller efterfulgt af hvad der formodentlig var 
en 24/100/140 PS type 630K.   
(© Daimler AG, Mercedes-Benz Classic Archives)
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Modelbiler har jo altid været min in-
teresse og var også årsagen til at 
jeg i sin tid blev medlem af DVK. 
Idag er jeg jo mest til færdige model-
ler – og så studere hvad der ellers 
foregår på markedet.

Derfor vakte det min interesse da 
der i Facebook gruppen Auburn Cord 
Duesenberg pludselig meldte sig en 
dansker, der omtalte at han bygge-
de modeller fra scratch i størrelsen 
1:15 og lavede spændende biler fra 
trediverne. Det fik mig til at tænke 
på, at jeg i USA havde set Duesen-
berg-modeller bygget af den engel-
ske modelbygger Gerald Wingrove.

Jeg kontaktede modelbygger Jens 
Andersen via Facebook og så nogle 
billeder af nogle af hans modeller. 
Dette krævede vist et mere indgåen-
de kendskab til Jens Andersen! Efter 
nogle skriverier og telefonsamtaler 
fik vi et møde i stand, i forbindelse 
med at vi var på tur til Jylland.

Dette besøg oversteg alt hvad jeg 
havde forventet af modelbyggeri.

Efter kaffe og samtale blev hobby-
rummet fremvist. På arbejdsbordet 
stod den første Alfa Romeo mo-
del Jens andersen havde fremstil-
let – men det var også flot at se 
alt værktøjet og maskinerne, som 
naturligvis stod i et vist system, så 
pladsen blev udnyttet optimalt og ar-
bejdsgangene blev forenklet på den 
bedste måde. Her var også en del 
specialværktøj som krævede sin for-
klaring, samt et materialelager. Selv 
om vi taler om størrelsen 1:15 kræ-
ver det mange forskellige materialer. 
I hjørnet stod en stor printer, for når 
man bygger den slags modeller kræ-
ver det meget nøjagtige og detaljere-
de tegninger.

På en hylde lå de færdigproducere-
de dele til det næste projekt, Alfa 
Romeo Monza som færdig model og 
som chassis med al teknik (driving 
chassis). Nu fulgte en forklaring om 
hvordan man fremstillede trådhjul 
således at de lignede rigtige hjul, 
Jens Andersen var lige nu i gang 
med at færdiggøre fløjmøtrikkerne, 

så at alle de dele der skulle til for-
kromeren kunne afleveres. Alle dele 
var færdigpoleret og loddet sammen 
på en lang kobbertråd så de bare 
skulle kromes, og naturligvis også 
således at der ikke forsvandt noget.

Jo mere jeg så, jo flere spørgsmål 
meldte sig og for at starte med no-
get spurgte jeg, hvordan startede 
det hele?

Jens Andersen fortalte, at han altid 
havde bygget modeller. En overgang 
var det fjernstyrede fly, to af disse 
hang under loftet i hobbyrummet. Da 
han holdt op med at arbejde var der 
rigtig tid til at fremstille noget eks-
traordinært og da biler altid havde 
været interesse, blev det klassiske 
biler. Han havde også set nogle af 
Gerald Wingroves kreationer i skala 
1:15. Dem kunne han ikke rigtig få 
ud af hovedet og han begyndte så 
at studere og læse om denne form 
for modelbyggeri, samt søge efter 
tegninger, men da det skulle være 
biler fra 1930 – 1940 var det noget 

Modelbygger Jens Andersen
Af Thom Bang Pedersen 
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af en opgave. Men leder man længe 
nok findes der bøger med tegninger 
og i dag har vi jo internettet og Fa-
cebook-grupper hvor nogle medlem-
mer har utrolig stor viden om disse 
biler. Hvem som har kørt til sejre i 
LeMans, Millie Miglia og de dengang 
store løb. 

Jens Andersen fik også læst alle 
Gerald Wingroves bøger og her var 
mange nyttige oplysninger, blandt 
andet om hvordan man fremstillede 
karrosserier, dette er også et kapitel 
for sig. Støbning af motorer hvor alle 
detaljer jo skulle være med og ikke 
mindst fremstilling af såkaldte ma-
ster patterns kræver en del research 
og ekspertise.

Jens tog efter at være begyndt på 
sin første model kontakt til Gerald 
Wingrove, og efter en del brevveks-
linger samt telefonsamtaler hvor 
han kunne vise noget af det han 
havde fremstillet, blev Gerald Win-
grove mentor for ham. Dette var 
meget stort i sig selv, og stadig på 

Billederne her taler vist for sig selv! Det er 
jo næsten kun størrelsen, der afslører at det 
ikke er rigtige Alfa Romeo’er, men modeller 
i 1:15. Karrosseridelene er hovedsaligt lavet 
i kobber og loddet sammen. På næste sider 
ses en ca. 30 cm lang Alfa Romeo 2900 
Touring Superleggera og det igangværende 
projekt: Alfa Romeo 8C Monza.
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langdistance og en god støtte for 
Jens. Det var meget motiverende 
og spændende at lære Wingrove at 
kende. Det blev til mange samtaler 
gennem årene indtil Wingrove døde 
sidste år.

Hvad begynder man så med at frem-
stille når man starter på en sådan 
model? Jens fortalte at han altid 
starter med at lave motoren, for-
di dette er et stort arbejde med re-
search og støbning af de mange de-
taljer og dele der skulle monteres. 

Efter dette fremstilles så hjulene, da 
der her som regel er meget dreje- og 
fræsearbejde, støbning af dæk med 
de helt rigtige mønstre og påskrif-
ter. Og så er man jo godt i gang. Det 
kræver en enorm tålmodighed når 
man må arbejde på den samme mo-
del i et år til halvandet, nogle gange 
længere. Som at bygge en rigtig pro-
totype – bare i miniature.

Et andet spørgsmål jeg tænkte over 
var hvordan man laver de små mær-
ker og skilte på modellen. Dette 

gøres med photo-etching, man kan 
selv forsøge at tegne, fremkalde og 
ætse på nysølv eller messing i den 
rette tykkelse eller få et firma som 
laver photo-etching til at hjælpe. Det 
kræver meget stor nøjagtighed da 
der ætses fra begge sider!

Man kan fortælle i timevis om hvor-
dan man bygger sådanne modeller 
så vi vil supplere teksten med fine 
billeder.
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Monza – prøvesamling

Dele til forkromning

Alfa Monza – dele

Meget små ting



VeteranTidende · oktober 202026

PV fra start til slut
Den første store salgssucces, som Volvo opnåede, skete med Volvo PV 
og dens undermodeller, som var 444, 445, 544 og 210. Denne artikel vil 
imidlertid fokusere på bilmodellens opstartsfase, som i årene umiddelbart 
efter Anden Verdenskrig var alt andet end problemfri.

Af Per Groth

Fra midten af 1942 og knapt to år 
frem arbejdede Volvo med at de-
signe og beregne en lille personbil, 
som skulle se dagens lys, når Anden 
Verdenskrig på et tidspunkt var af-
sluttet. Resultatet var en bil, som fik 
betegnelsen PV 444, hvor nummer-
angivelsen stod for 4 cylindre, 4 sid-
depladser og med en motor på 40 
hk. I marts 1944 blev den endelige 
beslutning om at producere bilen ta-
get baseret på en træmodel i fuld 
størrelse.

Allerede i foråret 1944 begyndte 
Volvo at planlægge fremstillingen af 
tre prototyper, der som noget nyt for 
firmaet skulle baseres på et selv-
bærende karosseri, og som inspira-
tion anvendte man blandt andet en 

Hanomag 1,3 fra 1939, som Volvo 
havde indkøbt et eksemplar af. I 
august måned var den første af de 
tre prototyper færdigbygget, og man 
valgte da at annoncere og præsen-
tere den nye bil på en stor udstilling 
i Stockholm måneden efter, nemlig 
de ti første dage i september 1944. 
På udstillingen blev også Volvos øv-
rige produkter inklusiv diverse mili-
tærprodukter udstillet.

På udstillingen blev salgsprisen 
for den kommende bil sat til SEK 
4.800. Denne pris var ikke base-
ret på en kalkule, men skete alene 
ud fra, at det var samme pris, som 
Volvo ÖV i 1927 var blevet prissat 
til 17 år tidligere. Da det var uvist, 
hvornår bilen kunne leveres grun-

det krig og rationering, solgte Volvo 
på udstillingen købskontakter, som 
senere kunne indløses i forbindelse 
med levering af bilen. I alt blev der 
solgt 2.300 købskontrakter, hvor kø-
berne naturligvis ikke vidste, at der 
skulle gå to og et halvt år, før de før-
ste biler kunne leveres. 

Efter udstillingen blev prototypen af 
PV 444 fragtet tilbage til Göteborg 

Edward Lindberg og Sven Viberg deltog se-
nere i designet af PV 544, hvorfra dette foto 
stammer. På fotoet ses en model i størrel-
sen 1:5. Foto: Volvos Historiske Arkiv.

De to Volvo-grundlæggere betragter træ-
modellen af den senere Volvo PV 444, og 
beslutter herefter at starte produktionen af 
bilen. Foto: Volvos Historiske Arkiv.
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for at blive færdigbygget, hvorefter 
den i oktober måned blev sendt ud 
på en længere prøvekørsel på da-
tidens dårlige og hullede grusveje. 
Kun ca. 10% af Sveriges veje var på 
det tidspunkt asfalterede. Den før-
ste prøvetur gik fra fabrikken i Göte-
borg til Lapland og retur, hvilket var 
en distance på ca. 4.000 km, som 
skulle udføres på i alt fem dage. Et 
af de store problemer for denne prø-
vekørsel var, at benzinforhandlere 
var lukket på grund af den generelle 
krigsrationering. Problemet blev løst 
ved, at Volvo på dispensation på for-
hånd havde udlagt benzindepoter på 
ruten for prøvekørslen. 

Produktionsstart
Efter annonceringen og præsentati-
onen i Stockholm samt den efterføl-
gende prøvekørsel på totalt 30.000 
km, der igen var fulgt op af præsen-
tation hos 76 forskellige forhand-
lere i hele Sverige, var behovet for 

start af den egentlige produktion nu 
Volvos altoverskyggende problem, 
specielt set i lyset af de tusindevis 
af forudbestillinger, som Volvo hav-
de modtaget på PV 444. Det skulle 
imidlertid vise sig, at der stadig var 
langt til den egentlige produktions-
start.

Produktionsvanskeligheder 
Volvos plan var oprindeligt at ville 
levere de første PV 444 biler i sep-
tember måned 1945. Denne plan 
blev imidlertid saboteret, da der den 
5. februar udbrød en landsomfatten-
de strejke i industrien, den såkaldte 
”Metalstrejke”, der omfattede hele 
120.000 industriarbejdere. Denne 
strejke blev først afsluttet i juni må-
ned. 

I midten af året 1945 var Anden Ver-
denskrig netop blevet afsluttet både 
i Europa og i Asien – henholdsvis i 
maj og i september. Denne afslut-

ning betød naturligvis ikke, at råvare-
situationen med øjeblikkelig virkning 
blev afviklet endsige væsentligt for-
bedret. I den resterende del af 1945 
var der derfor stadig udbredt man-
gel på råvarer som benzin, gummi til 
dæk og slanger og frem for alt stål-
plader til fremstilling af karosserier. 
Selv om Sverige var i stand til at pro-
ducere stålplader med landets egne 
råvarer, så var disse stålplader ikke 
velegnet til karosserifremstilling, der 
kræver stor elasticitet i stålet. Den-
ne type stålplader fandtes stort set 
kun i USA, og her ønskede man for-
ståeligt nok at anvende de produce-
rede stålplader til den hjemlige bil-
fabrikation, som også havde været 
stoppet i de seneste tre til fire år. 

I starten af 1946 var prøvekørslerne 
med den første prototypebil – med 
registreringsnummeret ”O 11777” 
- samt de to andre prototypebiler 
stort set afsluttet, og projektgrup-
pen for PV 444 havde fået doku-
menteret de forskellige prøver samt 
justeret de komponenter, hvor prø-
verne havde fundet fejl eller uhen-
sigtsmæssigheder. Det helt store 
problem var imidlertid fremskaffelse 
af stålplader til fremstilling af karos-
serier. I december 1945 havde Vol-
vos administrerende direktør Assar 
Gabrielsson ansat Carl Lindblom, 
som havde opholdt sig i USA under 
hele Anden Verdenskrig, og havde 
her skabt sig mange gode kontak-
ter i den amerikanske bilbranche. 
Som nyudnævnt chefkonstruktør for 
Volvos personbiler var hans primæ-
re opgave af sørge for stålpladeleve-
rancer, så produktionen af PV 444 
kunne komme igang. 

Carl Lindblom rejste derfor tilbage 
til USA for at skaffe de nødvendi-
ge leverancer. Faktisk rejste han til 
USA fire gange i løbet af årets før-
ste måneder, men hver gang med 

Første fotos af den færdige protype af PV 444. Bilen har på dette tidspunkt sandsynligvis 
endnu ikke nogen motor. Foto: Volvos Historiske Arkiv.

Som det ses tiltrak PV 444 de besøgende 
som en magnet. Foto: Volvos Historiske Arkiv. 
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et negativt resultat. De amerikan-
ske bilfabrikkers behov for stålpla-
der var større end udbuddet. Som et 
sidste forsøg foreslog Carl Lindblom 
af sende den første prototypebil til 
USA, så stålleverandørerne kunne 
se den bil, som Lindblom forsøgte 
at skaffe stålplader til. Prototype X1 
blev inden afsendelsen malet i en 
mere opsigtsvækkende farve end 
den hidtidige sorte farve, nemlig i en 
klar lysegrøn farve! Efter ankomsten 
kørte Lindblom bilen rundt til forskel-
lige komponentleverandører, og frem 
for alt til leverandører af stålplader. 
Operationen lykkedes, idet der blev 
tegnet leveranceaftaler, der imid-
lertid først ville blive effektueret i 
slutningen af 1946 eller i starten af 
1947. Som et andet mindre heldigt 
resultat af rejsen, blev Lindblom til-
budt et godt job hos et amerikansk 
firma, og desværre for Volvo accep-
terede Lindblom dette job. Han rej-
ste tilbage til Göteborg for af afslut-
te arbejdet hos Volvo, hvorefter han 
blev efterfulgt af Tor Berthelius, der 
blev Volvos nye chefkonstruktør for 
personbiler, en stilling han beholdt 
i de kommende 24 år. Efter USA-be-
søget blev prototype X1 sendt retur 
til Sverige, dog først i 1948. 

Start af egentlig produktion
Det var imidlertid ikke kun produkti-
onen af PV 444, der var blevet kraf-

Volvo PV 444 prototype X1 på besøg i Pittsburgh, PA i USA i sommeren 1946. Besøget var 
en kombination af reklamefremstød samt indkøb af karosseristål. Foto fra Ratten, Volvos 
kundeblad, marts 1947.

tigt forsinket. Ved en opgørelse i ja-
nuar 1947, blev det klart, at Volvo 
året før kun havde produceret 900 
biler af de planlagte 10.000 biler. In-
gen af de producerede biler var dog 
af typen PV 444. Dette betød imid-
lertid ikke, at Volvo havde finansiel-
le problemer, faktisk havde firmaet 
tjent gode penge i 1946, men det 
skyldtes hovedsageligt produktionen 
af busser, traktorer og lastbiler.

I december 1946 startede man en 
forproduktion af PV 444 bestående 
at ti biler. Som et resultat af denne 
produktion blev den første Volvo PV 
444 bil typegodkendt den 3. febru-
ar 1947. På dette tidspunkt havde 
Volvo opjusteret antallet af planlagte 
enheder fra oprindelige 8.000 biler 
til 12.000 biler. Denne opjustering 
skyldtes, at man i starten af 1947 
havde solgt købskontrakter for i alt 
10.181 biler. 

Ved annonceringen af PV 444 i sep-
tember 1944 var der som nævnt 
blevet solgt 2.300 købskontrakter, 
der hver lød på 4.800 kr. I mellemti-
den var salgsprisen steget til 6.050 
kr., men Assar Gabrielsson holdt 
fast i sin tidligere beslutning om at 
den aftalte pris på 4.800 kr. skulle 
gælde for de købskontrakter, der var 
indgået under udstillingen, også selv 
om det medførte et væsentligt tab 
for Volvo. Dette betød naturligvis, at 
købskontrakterne var særdeles at-

traktive, og en del af dem blev da 
også solgt til købere, der ønskede at 
være med i de første leverancer. Der 
er adskillige eksempler på, at købs-
kontrakter fra udstillingen blev solgt 
for 10.000 kr. og enkelte endda for 
op til 15.000 kr.

Da man i marts 1947 kunne forud-
se, at det ville tage adskillige år at 
få produceret et tiltrækkeligt stort 
antal PV 444 til indfrielse af de teg-
nede godt 10.000 købskontrakter, 
tog Volvos ledelse en meget utraditi-
onel beslutning, nemlig at stoppe for 
nysalget af Volvo PV 444. Herefter 
blev al fokus rettet mod produktio-
nen, og i løbet af 1947 blev der i alt 
produceret 1.920 biler. I 1948 var 
produktionen på i alt 2.176 PV 444 
biler ud af en total personbilproduk-
tion på 2.988 biler. I 1949 steg pro-
duktionen af PV 444 til 3.615 enhe-
der, og for første gang siden Volvos 
start i 1927, blev der dette år pro-
duceret flere personbiler end lastbi-
ler og busser. Den 25. august 1949 
blev Volvo bil nummer 100.000 pro-
duceret, og bilen var en PV 444. I 
1950 blev det aktive salg genopta-
get, og i det samme år blev der i alt 
produceret 4.782 PV 444 biler, hvor 
af de 700 var en speciel variant kal-
det 444S. I modsætning til de tidli-
gere producerede PV 444, der alle 
var sorte, var denne udgave malet 
duegrå og havde et luksuriøst rødt 
interiør. Desuden havde den spe-
cielle kofangere med kofangerhorn. 
Udgaven var primært for de perso-
ner, der havde tegnet købskontrak-
ter, men prisen var højere end for PV 
444 A. 
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Karosserifremstillingen hos Svenska Stål-
pressnings Bolaget i Olofström involverede 
en stor del manuel behandling.  
Foto: Arkiv Volvo Cars.
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Produktion af de første PV 444
Produktionen af PV 444 modellen 
skete på den samme fabrik, som 
Volvo havde anvendt siden 1927, 
det vil sige på Lundby fabrikken. 
Denne fabrik havde et gulvareal på 
44.000 m2, hvilket selv i 1948 var 
et lille areal for en bilfabrik. Når Vol-
vo kunne bygge en bil i en så for-
holdsvis lille fabrik, skyldes det, at 
Volvo i udbredt grad benyttede sig af 
underleverandører, hvorimod egen-
produktionen på dette tidspunkt var 
meget lille. I alt havde Volvo knapt 
150 underleverandører, hvilket na-

turligvis krævede en stor administra-
tion. Af den samlede medarbejder-
styrke på 1.400 personer, var der 
derfor hele 500 personer ansat som 
funktionærer i administrationen.

For en række centrale komponenter, 
som f.eks. motor og gearkasse hav-
de Volvo den fordel, at man allerede 
havde fuld kontrol over fremstillingen 
af begge komponenter. Penta motor-
fabrikken i Skövde blev i 1935 købt 
og indlemmet i Volvo koncernen, og 
i 1942 var det tidligere Köpings Me-
kaniska Verkstad i Köping ligeledes 
blevet købt og tilføjet Volvo koncer-

nen. Penta havde siden starten i 
1927 leveret motorer til Volvo, og 
Köpings Mekaniska Verkstad havde 
på samme måde leveret gearkasser 
til Volvo siden 1927.

Leveringskontrollen med komponen-
ter fra de øvrige knap 150 underle-
verandører blev primært styret via 
et tolerancesystem, som Volvo hav-
de indført og forfinet i de foregåen-
de 20 år. Her havde Köpings Meka-
niska Verkstad måske haft en tidlig 
positiv indflydelse, idet dette firma 
allerede i 1903 som et af de første 
firmaer i Sverige havde indført både 
seriefremstilling og brug af fastsat-
te tolerancer. Ved at specificere to-
lerancer for diverse komponenter, 
havde Volvo en aftalt mulighed for 
at afgøre om en leverance fra en un-
derleverandør kunne accepteres el-
ler skulle returneres for eksempel 
afgjort gennem en simpel stikprø-
vekontrol. På denne måde var det 
muligt at håndtere det store antal 
underleverandører. Hos nogle under-
leverandører foregik stikprøvekon-
trollen direkte på produktionsstedet, 
således at man kunne undgå at sen-
de en leverance til Volvo, hvor den 
så måske blev kasseret.

Den fysisk største komponent, som 
Volvo indkøbte, var naturligvis selve 
PV 444’s karosseri, som blev frem-
stillet af firmaet Svenska Stålpress-
nings AB i Olofström. Dette firma 
var et selvstændigt firma, som først 

Håndtering af de ankomne karosserier i 
Göteborg. Foto: John Erik Andersson.

Rensning og affedtning før lakering. Foto: Volvos Historiske Arkiv.

Grundmaling og sprøjtelakering af karosseri. 
Fotos fra Volvo-brochure.

Karosserier ankommet til fabrikken i Göte-
borg. Foto: Sjöstedt.
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ca. 20 år senere i 1969 blev købt 
og indlemmet i Volvo koncernen. 
Fabrikken i Olofström rådede over 
Nordeuropas største pressemaski-
ner, som var i stand til at presse 
store emner, som for eksempel hele 
tagsektionen eller fronthjelmen på 
en Volvo PV 444. Ud over at presse 
og udskære alle karosseriemnerne, 
var det også fabrikkens opgave at 
sammensætte de udpressede em-
ner til et karosseri. Dette skete ved, 
at emnerne blevet placeret i nog-
le store fiksturer, hvorefter delene 
blev punktsvejst sammen. Som det 
ses på de foregående sider, kræve-
de dette meget manuelt arbejde, og 
resultatet var derfor ofte afhængig 
af, hvem der udførte arbejdet. For at 
skjule de samlinger, der nødvendig-
vis skulle foretages, anvendte man 
tinspartling, som det ses på bille-
det med de to kvindelige operatører 
(side 29). Efter en rustbeskyttelse 
og kvalitetskontrol blev de færdige 
karosserier placeret på enten last-

Det færdigmalede karrosseri. Foto: Volvos Historiske Arkiv.

vogne eller togvogne, hvorefter de 
blev kørt til Lundby fabrikken ved 
Göteborg. 

Karosserierne ankom til Volvo fabrik-
ken i færdig tilstand med monterede 
døre og bagklap, men med separat 
fronthjelm, for- og bagskærme. Efter 
en visuel gennemgang blev eventu-
elle transportskader og eventuelle 
ujævnheder udbedret. Herefter blev 
karosserierne hængt op i en trans-
portkæde, der var placeret ca. to og 
en halv meter over gulvet. Kæden 
var i alt 450 m lang og blev trukket 
med en hastighed på 55 cm i minut-
tet.

Inden karosserierne blev malet, 
skulle de igennem en omhygge-
lig afvaskning og affedtning. Deref-
ter blev de behandlet med en svag 
syre, som fjernede eventuelle rust-
pletter og samtidig foretog en svag 
ætsning af overfladen, med det for-
mål at give grundmalingen en bedre 
vedhæftning. I malerafdelingens to 

Maling af skærme, hjul og øvrige mindre 
emner. Foto: Volvos Historiske Arkiv.

første stationer blev der sprøjtet en 
tyk grundmaling på karosseriet i to 
omgange. Mellem disse to omgan-
ge samt efter den sidste blev ka-
rosseriet ført ind i store ovne, hvor 
det i 165oC varme blev tørret i 12 
min. For at ovnene kunne holde på 
varmen til trods for de nødvendige 
åbninger til transportkæden med ka-
rosseri, blev lufttrykket holdt lavere 
i ovnene end i omgivelserne. På den 
måde forsvandt varmen ikke ud ad 
de to åbninger.
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Efter de to grundmalinger blev ka-
rosseriet sprøjtemalet yderligere 
fire gange, nu med den endelige 
celluloselak, som var den normale 
laktype i 1948. På dette tidspunkt 
havde Volvo imidlertid ingen proble-
mer med farveskift, idet PV 444 kun 
blev malet i én farve, nemlig sort. 
Efter hver lakering blev karosseriet 
sendt gennem en varmeovn, for en-
delig at blive afsluttet med en ma-
nuel vandslibning. Hele processen i 
maleriet inklusive tørring og slibning 
tog i 1948 elleve timer, og på en en-
kelt arbejdsdag blev der i alt malet 
20 karosserier, hvilket betød at der 
hvert 30. minut kom et færdigmalet 
karosseri ud af malerafdelingen.

Det bør nævnes, at allerede året ef-
ter blev grundmalingsprocessen hos 
Volvo radikalt ændret. Her havde 
man indført en proces, der var base-
ret på nogle store kar, som karosse-
riet blev dyppet ned i, mens det blev 
roteret. Denne proces gik under nav-

net ”Rotodip”. I det første kar skete 
der en rensning og affedtning, og i 
efterfølgende kar blev grundmalin-
gen påført. Hele arrangementet af 
kar og tørreovne strakte sig over 80 
m. Inden ankomst til Rotodip’en blev 
fronthjelm og skærme løst monte-
ret til karosseriet. Herefter blev hele 
det løst sammensatte karosseri ved 
hjælp af kæder trukket gennem ma-
leranlægget, mens karosseriet lang-
somt blev roteret. Ligesom tidligere 
var første opgave at affedte og va-
ske overfladen. Herefter skete der 
forskellige former for kemisk overfla-
debehandling, der blev afsluttet med 
en ovntørring. Efterfølgende blev ka-
rosseriet trukket gennem et kar med 
grundmaling, mens det blev roteret. 
Malingen blev herefter tørret ved 
180oC i endnu en ovn. Hele denne 
proces tog to timer, men i modsæt-
ning til de tidligere 20 karosserier 
om dagen, kunne den nye Rotodip 
producere 110 karosserier om da-
gen. En anden særdeles væsentlig 
fordel var, at kvaliteten af grundma-
lingen var langt bedre end tidligere.

Efter maling af karosseriet blev det 
ført direkte ind i den store monte-
ringshal. Her var en af de første ak-

tiviteter montering af bagaksel inklu-
siv hjul. På en sidebane var forbroen 
blevet monteret med hjulophæng, 
affjedring samt forhjulene. Ligeledes 
var motoren blevet færdigmonteret 
med kobling, koblingshus samt gear-
kasse. Endvidere var det elektriske 
udstyr som startmotor og dynamo 
blevet monteret på motoren, og en-
delig var motoren blevet koblet sam-
men med den klargjorte forbro. Den-
ne færdige enhed blev inde i den 
store monteringshal nu monteret på 
det færdigmalede karosseri.

Samling af bagtøj inden montering på karos-
seriet. Foto: Teknikens Värld, 1948.

De færdigmalede karosserier på vej til mon-
teringshallen. Foto: Ratten november 1953.

Montering af motor og fortøj i Lundby fabrikken. Foto: Volvos Historiske Arkiv.

Motor og fortøj monteres på karosseriet. I 
dette tilfælde en senere PV 544.  
Foto: Volvos Historiske Arkiv.
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På andre sidebaner blev motorhjelm 
og skærme gjort klar og derefter 
monteret inde i monteringshallen. 
Ligeledes blev styrehus samt øvri-
ge komponenter til styringen monte-
ret, og det samme var tilfældet med 
det færdigtfremstillede instrument-
bræt. På en af de sidste stationer i 
monteringshallen blev kabinens si-
debeklædning monteret. Samtidigt 
blev de to forruder og de to bagru-
der monteret. Herefter blev der fyldt 
lidt benzin i tanken, og motoren blev 
startet med efterfølgende justering 
af karburator. Efter justering af for-
lygterne, kørte PV 444’eren ud af 
monteringshallen for egen kraft. I 
alt gik der elleve timer fra karosseri-
et var blevet malet og slebet til den 
næsten færdige PV 444 kørte ud af 
hallen.

Umiddelbart efter udkørsel af mon-
teringshallen blev bilen prøvekørt, og 
eventuelle unormalheder blev heref-
ter rettet. Denne prøvekørsel foregik 
til dels på vejene omkring fabrikken, 
og i visse tilfælde kunne den være 
op til 20 km. Som nogle af de sidste 
aktiviteter blev bilen herefter forsy-
net med for- og bagsæder, og som 
absolut sidste punkt blev navkaps-
lerne monteret.

Montering af vinduer. Foto: Volvos Historiske Arkiv.

En meget tidlig Volvo PV 444A. Foto: Volvos Historiske Arkiv.

De følgende PV 444 serier
I oktober 1950 annoncerede Vol-
vo en ny og opdateret udgave af PV 
444, som på det tidspunkt var ble-
vet produceret i fire år. Umiddelbart 
inden denne annoncering blev mo-
toren B4B opgraderet, så effekten 
steg fra 40 hk til 44 hk. Dette skete 
ved en ændring af knastakselprofi-
len. Den nye udgave fik betegnelsen 
PV 444B (samt BS for en special-
udgave) og samtidig blev den første 
serieudgave nu betegnet som PV 
444A og –AS. De væsentligste nyhe-
der for B-udgaven var, at instrument-
brættet blev flyttet ind foran føreren, 
og at speedometeret nu var rundt i 
stedet for halvcirkelformet. Desuden 
var det nye rat med tre eger betyde-
ligt mere elegant end A-seriens lidt 
primitive rat. Desuden blev afviser-
vingerne afløst af et blinklys på ta-
get – den populært omtalte ”tag-
gøg”. Dette gjaldt dog kun biler solgt 

i Sverige, hvorimod eksporterede 
PV 444B blev udstyret med blinklys, 
der sad på B-stolpen. BS udgaven 
kunne bestilles som enten sort eller 
duegrå. Mens AS udgaven kun blev 
fremstillet i 700 eksemplarer, blev 
BS udgaven produceret i hele 3.000 
eksemplarer, mens standard B udga-
ven blev fremstillet i 4.500 eksem-
plarer.

Knapt et år senere i august 1951, 
var Volvo klar med næste version 
af PV 444, nemlig C serien. Den-

Afviserenheden, den såkaldte ”taggøg” på 
en PV 444B. Ved afvisning blev der tændt et 
blåt lys i det øverste mørke felt, og samtidig 
blinkede enten det venstre eller højre orange 
lys. Foto: Forfatteren
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ne series vigtigste kendetegn var at 
hjulstørrelsen blev reduceret fra 16” 
til 15”, samt at antallet af et hjuls 
fælgbolte blev forøget fra fire til fem. 
I januar 1952 blev PV 444 nummer 
25.000 produceret og samtidig vi-
ste det sig, at Volvo nu have fået en 
sund økonomi med en årlige vækst-
rate fra 1950 til 1951 på ca. 50%. 
Specialudgaven blev nu for første 
gang produceret i et større antal end 
standardudgaven, nemlig henholds-
vis 4.500 og 3.500. Der var ingen 
ændring i de tilbudte lakfarver.

I august 1952 blev PV 444D præ-
senteret. En af denne udgaves vig-
tigste nyheder var, at ”taggøgen” 
blev erstattet med blinklys på B-stol-
pen, da ”taggøgen” fra 1. januar 
1953 ikke længere var lovlig. Der-
udover kunne et Volvo-fremstillet 
varmeapparat nu leveres som eks-
traudstyr. Specialudgaven, der blev 
fremstillet i 5.500 eksemplarer, kun-
ne nu også bestilles i en maroon-
rød farve. Denne lakfarve var flot det 
første par år af bilens levetid, men 
efter et par år blev den desværre 
mat, da lakken var cellulosebaseret. 
Standardudgaven, der stadig kun 
kunne fås i farven sort, blev fremstil-
let i 3.500 eksemplarer.

Knapt et år senere, nemlig i maj 
1953, blev PV 444E præsenteret. 
Af ydre ændringer skal nævnes nye 
kofangerhorn, samt at den duegrå 
farve blev ændret til perlegrå. I løbet 
af serien blev startmotor, dynamo og 
tændspole udskiftet fra Auto-Lite til 
Bosch produkter. Ligeledes indføres 
i løbet af serien, at varmeapparat 
nu kunne leveres som en standard 
komponent. I slutningen af 1953 
blev PV 444 nummer 50.000 pro-
duceret. Den måske vigtigste nyhed 
var, at i november 1954 indførtes 
den såkaldte ”PV-garanti”, der gav 
skadeserstatning i fem år for nye 
Volvo PV 444 solgt i Sverige.  Den-
ne series løbetid var ca. halvandet 
år, og i den periode steg produktio-
nen kraftigt, idet der blev  produce-
ret 14.350 biler i standardudgaven 
og 17.601 i specialudgaven, eller i 
alt 31.951 biler. Delvist på grund af 
den forøgede produktion, men også 
for at følge konkurrenterne, nedsat-
te Volvo bilens pris med ca. 20 pro-
cent. Dette havde straks den virk-
ning, at leveringstiderne igen blev 
forøget!

I december 1954 rullede PV 444H 
ud af fabrikken, idet man sprang 
over F og G. Største synlige ændring 

Volvo PV 444DS.

Volvo PV 444D Special i den nye maroonrøde farve. Foto: Volvos Historiske Arkiv.

Svensk frimærke fra 2009.
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Volvo PV 444E med de spidse kofangerhorn. 
Foto: Volvos Historiske Arkiv.

Tidstypisk reklamefoto af en PV 444E. Foto: Volvos Historiske Arkiv.

I februar 1954 blev Volvo PV 444 nummer 50.000 produceret.  
Foto: Lennart Håwi. Volvos Historiske Arkiv.

var, at bagruden nu var en enkelt og 
desuden med et større rudeareal. 
Baglygterne var ligeledes blevet stør-
re, og var nu placeret på siden af ka-
rosseriet. 

I efteråret 1955 gik Volvo over til at 
anvende syntetiske lakker i stedet 
for celluloselakker, og næsten sam-
tidigt blev motoreffekten forøget fra 
44 hk til 51 hk. 

I september 1955 begyndte Volvo at 
producere en ”Export” model, som 
var en skrabet udgave af standard 
versionen. Den havde blandt andet 
intet varmeapparat, ingen kromlister, 
ingen horn på de malede kofangere, 
og stolene var baseret på en simpel 
rørkonstruktion. Varianten – HE - der 
blev solgt både i Sverige og udenfor, 
var ca. 15 procent billigere end stan-
dardudgaven. Varianten var beregnet 
til markeder som Belgien, Danmark 
og en række andre lande med høj 
bilskat, men hverken i Sverige eller 
på eksportmarkederne blev den no-
gen succes.

Det gjorde derimod den variant, som 
Volvo ligeledes i september introdu-
cerede til det amerikanske marked. 
Eksporten til USA kom rigtigt i gang 
i sidste halvdel af 1955, og her 
var eksportbilerne udstyret med en 
B14A motor med dobbelte karbura-
torer, hvilket gav en motoreffekt på 
70 hk ved 5.500 omdrejninger/min. 
Specialudgaven kunne nu også leve-
res i en midnatsblå farve. I alt blev 
der produceret 29.045 biler i denne 
serie. 

Et år senere, det vil sige i december 
1955, blev PV 444K præsenteret. 
Frontens fire ribber, som bilen havde 
haft siden introduktionen, var nu ble-
vet afløst af et stormasket gitter om-
kranset af en bred kromkant. 
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Den 24. januar 1956 rundede pro-
duktionen en markant milepæl, idet 
PV 444 nummer 100.000 blev pro-
duceret. Denne bil var gevinsten i en 
konkurrence, hvor man skulle forud-
sige dato og klokkeslet for færdiggø-
relsen af PV 444 nummer 100.000. 
Det korrekte svar var den 24. januar 
1956 klokken 7:52:12. I alt deltog 
210.000 personer i konkurrencen! 

En anden markant begivenhed var, 
at der i slutningen af seriens produk-
tionstid blev introduceret en ny vari-
ant, der blev betegnet som PV 444 
California. Denne model blev kun 

Produktion på Olofström fabrikken i september 1955. Foto: Arkiv Volvo Cars.

Reklamefoto af en Volvo PV 444L fra 1957. 
Foto: Volvos Historiske Arkiv.

fremstillet med hvid lak og med et 
vinylindtræk, der var gul og sort. 

Modellen var beregnet til det ameri-
kanske marked, men alligevel fandt 
et mindre antal vej til Danmark, 
nemlig i alt 76 biler. Volvo-forhand-
lerne Svend Petersen og Hans Lehr-
mann i Københavnsområdet mod-
tog tilsammen 75 enheder, mens en 
PV 444 California gik til Bornholms 
Volvo Import ved P. W. Sode i Rønne. 
Disse 76 biler havde dog ikke viny-
lindtræk, men var forsynet med ter-
net stofindtræk. Øvrige specifikatio-
ner var de amerikanske som f.eks. 

forlygter af sealed-beam typen og de 
specielle amerikanske kofangere. I 
alt blev der produceret 33.917 biler 
i denne K-serie.

I januar 1957 blev den sidste PV 
444 serie under betegnelsen PV 
444L præsenteret. Allerede fire må-
neder tidligere, nemlig den 1. sep-
tember 1956, var Volvos nye Ama-
zon imidlertid blevet annonceret 
med første levering i februar 1957, 
og mange regnede derfor med, at 
PV 444’s storhedstid var slut. Det 
skulle imidlertid vise sig, at PV 444L 
blev den mest producerede serie, 
der blev fremstillet i PV 444’s pro-
duktionstid. I alt 64.087 enheder 
blev produceret frem til juli 1958. 
I samme periode blev der produce-
ret færre end 15.000 Amazon’er. PV 
444L var endvidere den serie, der 
havde flest nyheder af de otte seri-

Brochure for den skrabede PV 444H Export model.



VeteranTidende · oktober 2020 37

Ovenstående foto fra påsken 1963 stammer fra gaden Mageløs i Odense. I midten ses en PV 444KS årgang 1956 hjemmehørende i Bra-
brand. Bilen er forsøgt moderniseret, idet det oprindelige Volvo skilt over kølergitteret er blevet udskiftet med senere modellers fem separa-
te bogstaver. Ligeledes er der monteret blinklys under hovedlygterne. Foto: Fyens Stiftstidendes Pressefotosamling, Odense Stadsarkiv.

er, der blev leveret af PV 444 gen-
nem 14 år. Ligesom Volvo Amazon 
var L-serien udstyret med den nye 
B16 motor, der med enkeltkarbura-
tor ydede 66 hk, og med dobbeltkar-
burator til det amerikanske marked 
ydede 85 hk. En mindre, men meget 
efterspurgt ændring, var de nye vin-
duesviskere, som nu var elektriske, 
og som afløste de stærkt kritisere-
de vakuumdrevne, der havde en ten-
dens til at svigte, når der var mest 
brug for dem, som for eksempel ved 
overhaling af en lastbil på en våd 
vejbane. 

Specialudgaven kunne nu leveres 
i yderligere fire nye farver, nemlig 
smaragdgrøn, gyldenbeige, rivierablå 
samt i rubinrød, der erstattede den 
tidligere maroonrød. Standardversio-
nen kunne fortsat kun leveres i sort, 
og California udgaven i hvid. 

Da produktionen sluttede i juli 
1958, var der i alt blevet produceret 
196.004 enheder af PV 444. Impo-
nerende af en model, som oprinde-
ligt var planlagt at skulle produceres 
i 8.000 enheder!

Studiefoto af PV 544.  
Foto: Volvo Media.

Produktion af Volvo PV 544
Da den sidste Volvo PV 444 i juli 
1958 kørte ud af Lundbyfabrikken, 
var det næsten to år siden, at Volvo 
Amazon var blevet annonceret, og si-
den efteråret 1957 var produktionen 
af denne nyere og mere moderne bil 
kommet godt i gang. Der var derfor 
ikke mange, der regnede med, at 
produktionen af PV’en ville fortsætte 
efter industrisommerferien 1958. 

Det var derfor med stor overraskel-
se, at Volvo på et pressemøde den 

544

25. august, 1958 præsenterede ef-
terfølgeren som en næsten tro kopi 
af den udfasede PV 444. Bortset fra 
en større for- og bagrude var karos-
seriet stort set identisk med den 
sidste PV 444. Modelnavnet var da 
også tæt på forgængerens, idet den 
havde fået betegnelsen PV 544.

Nogle kilder angiver, at femtallet var 
fremkommet ved at bilen nu kunne 
rumme fem voksne personer, idet 
bagsædet var gjort bredere, mens 
andre mener, at femtallet blot skulle 
signalere en ny version eller gene-
ration. 

En væsentlig synbar ændring var, at 
den tidligere todelte forrude nu var 
erstattet af en enkelt og buet for-
rude, som desuden var væsentligt 
større end forgængerens. Bilens fø-
rer havde nu udsigt til et helt nyt og 
moderne instrumentbræt, som ud 
over at være polstret på oversiden 
indeholdt et vandret speedometer 
formet efter et termometer. Grunden 
til, at der nu kunne sidde fem voks-
ne personer i bilen, var, at bagsæ-
dets armlæn var blevet indfældet i 
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Førerpladsen i den nye PV 544. Foto: Volvos Historiske Arkiv.

Volvo brochure fra 1958.

sidebeklædningen, så der ”mage-
ligt” kunne sidde tre personer på 
bagsædet. 

Håndbremsen, der tidligere havde 
siddet under instrumentbrættet ud 
for førerens venstre knæ, var nu flyt-
tet til en position mellem de to for-
sæder. En markant og positiv æn-
dring var desuden, at baglygterne, 
som indeholdt positions-, stop- og 
blinklys, nu var meget større end tid-
ligere. Desuden var de nu udstyret 
med de lovbefalede refleks.

I det år, hvor A-serien blev produce-
ret, blev der løbende indført forbed-
ringer. Disse forbedringer kunne ek-
sempelvis være at der fra august 
1959 blev indført fabriksmontere-
de trepunkts sikkerhedsseler. Eller 
en ny type bremser (Dup-Servo) blev 
monteret, eller endog nyt udstød-
ningssystem med to lydpotter. Det 
kunne også være små mindre vigti-
ge ændringer, som for eksempel mo-
dificerede kontrollamper i speedo-
meteret. 

Som noget nyt blev PV 544A tilbudt 
i fire forskellige udførelser. Som det 
havde været tilfældet helt fra star-
ten med PV 444A, kunne bilen kø-
bes som en Standard-model, det vil 
sige i sort lakering og med en tre-
gears gearkasse. Specialmodellen 
kom nu i to udgaver, nemlig Special 
I, som kunne leveres i farverne gyl-
denbeige og midnatsblå. Desuden 
havde denne udgave bagerste side-
vinduer, der kunne åbnes, dobbelte 
solskærme, cigartænder og indtræk 
i en forbedret kvalitet. Gearkassen 
var stadig med tre gear, hvoraf det 
første ikke var synkroniseret. Special 
II havde til gengæld en fuld synkro-
niseret gearkasse med fire fremad-
gående gear. Derudover havde den 
en 4,10:1 udveksling i differentialet 
i stedet for 4,56:1, hvilket medførte 
en bedre benzinøkonomi. Farverne 
for denne variant var sort, olivengrøn 
og midnatsblå. Øvrige specifikatio-
ner var identiske med Special I. Den 
fjerde udgave var Sport, der ud over 
at have den samme gearkasse med 

fire gear og det ændrede differen-
tiale også havde en kraftigere B16B 
motor, der ydede 85 hk, hvor de tre 
andre varianter var udstyret med en 
60 hk B16A motor. Sport kunne le-
veres i farverne gyldenbeige og oli-
vengrøn, men derimod ikke som rød, 
hvilket en del købere var utilfredse 
med.

På de to år, hvor 544A serien blev 
produceret, blev der på nær 505 
fremstillet 100.000 biler, hvilket var 
den største produktion af en enkelt 
serie, og det til og med i en periode, 
hvor Volvo Amazon også blev produ-
ceret.

De følgende seks serier af 544 blev 
alle serier med en produktionstid 
på et år, som gik fra august til juli. 
Undtagelsen var dog den sidste se-
rie (G), som kun blev fremstillet fra 
august til oktober i 1965. 

PV 554B var en serie med forholds-
vis få ændringer. Den eneste reelle 
nyskabelse var at alle fire varian-
ter fik nye gearkasser. Standard og 
Special I blev begge udstyret med 
en fuldsynkroniseret gearkasse med 
tre fremadrettede gear. Gearkas-
sens betegnelse var M30. Special 
II og Sport varianterne havde begge 
en ny fuldsynkroniseret gearkasse 
med fire fremadrettede gear. Denne 
gearkasse havde betegnelsen M40. 
Som i den eneste 544 serie kunne 
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Produktion af PV 544 hos Svenska Stålpressnings AB i Olofström. Foto: Arkiv Volvo Cars.

Denne annonce fra starten af 1962 fokuse-
rer på PV 544’s nye B18 motor. Annoncen 
blev bragt i ”MOTOR” i januar 1962.

den automatiske Saxomat kobling 
bestilles som fabriksmonteret eks-
traudstyr. Standard-varianten blev 
som vanligt kun leveret i sort lak, 
hvorimod Special I-varianten blev le-
veret i sort, midnatsblå, olivengrøn 
samt pastelgrå. Special II-varianten 
blev leveret i skiferblå, olivengrøn 
samt pastelgrå. Endelig kunne Sport 
bestilles med rubinrød lak eller oli-
vengrøn lak. I alt blev der fremstillet 
34.600 eksemplarer af B-serien.

Fra august 1961 blev PV 544C leve-
ret. Denne series helt store nyhe-
der lå i motorrummet. Den hidtidige 
B16 motor var i C-serien skiftet ud 
med den forholdsvis nye B18 motor 
med 1.778 cm3. Denne motor var 
samme år først set i den nyleverede 
Volvo P1800, hvor den var udstyret 
med dobbelte SU-karburatorer. I PV 
544C blev motoren leveret med en-
keltkarburator med en ydeevne på 
75 hk (B18A) for varianten Favorit og 
Special. Varianten Sport var derimod 
udstyret med dobbelte karburatorer 
(B18D), som ydede 90 hk. En anden 
væsentlig nyhed var indførelsen af 
et elektrisk system baseret på 12 
volt. På grund af den kraftigere mo-
tor var fortøjet gjort kraftigere. Med 
hensyn til karosseriet var ændrin-
gerne små og primært kosmetiske. 
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Et smukt vinterbillede med en PV 544D i sneen. Foto: Volvos Historiske Arkiv.

Positions- og blinklys på forskærme-
ne blev flyttet længere ud, så lysene 
bedre kunne ses fra siden. Endvide-
re blev kørelyset gjort asymmetrisk. 
Den tidligere olivengrønne farve blev 
afløst af en tågegrøn, og som erstat-
ning for den udgåede midnatsblå, 
blev en dådyrbrun farve tilbudt.

Den efterfølgende serie – 544D – 
havde meget få nyheder eller æn-
dringer. I princippet var det kun nav-
kapslerne og dørenes armlæn, der 
blev lettere modificeret. Den mest 
markante nyhed var, at karosseriets 
hulrum blev sprøjtet med et rustbe-
skyttelsesmiddel. Imidlertid valg-
te Volvo at tilbyde to nye lakfarver, 
nemlig perlehvid og grafitblå. Ama-
zon modellens voksende popularitet 
kunne nu tydeligt observeres, idet 
D-seriens produktionstal nu kunne 
opgøres til det hidtil laveste i den 

seneste tiårs periode. I alt blev der 
kun leveret 27.100 enheder af den-
ne serie.

To en halv måned efter starten af 
PV 544E produktionen rundede det 
samlede antal af producerede PV 
444 / 544 en milepæl, idet PV num-
mer 400.000 den 12. oktober 1963 
forlod samlebåndet på Lundby fa-
brikken. Også denne series nyheder 
var få og små. Kabinens ”himmel” 
var nu fremstillet af et plastmateria-
le, som gjorde det er lettere at hol-
de det rent end det tidligere stof-
materiale. De tidligere brede hvide 
dæksider var nu afløst af en smal 
hvid kant, den såkaldte ”Ribbon 
type”. Desuden var dækkene nu ble-
vet lavprofildæk. Kontrollamperne i 
speedometeret var blevet større, og 
samtidig havde instrumentet fået et 
grønt baggrundslys. Årgangen havde 

fået tilført to nye lakfarver, idet bilen 
nu kunne leveres i en gyldengul og 
en blågrøn farve. Til gengæld var pa-
stelgrå, dådyrbrun og tågegrøn far-
verne udgået. Man fornemmede nu, 
at bilmodellens køberskare var ble-
vet reduceret, idet E-serien kun blev 
solgt i 24.200 eksemplarer.

Da PV 544F så dagens lys i august 
1964 var det svært at se forskel på 
denne nye serie i forhold til den for-
rige. Et sted var ændringerne dog 
åbenlyse, nemlig hjulene. F-seri-
en var udstyret med de samme hjul 
som Amazon og 1800S. Det vil sige 
sølvfarvede fælge med otte ovale 
huller. Navkapslerne var ligeledes de 
samme, som de der sad på Amazon 
og 1800S modellerne. De tidlige-
re hvide dæksider, som i den forrige 
serie var gjort smalle, var nu helt for-
svundet. På karosseriet bestod de 
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Produktion af PV 544 hos Svenska Stålpressnings AB i Olofström i juni 1965, hvor PV 544F 
bliver produceret. Foto: Arkiv Volvo Cars.

Volvo PV 544 takker af og overlader scenen til Volvo Amazon. Foto: Volvos Historiske Arkiv.

Denne annonce bragte Volvo i USA i adskil-
lige fagblade. I annoncen giver Volvo stafet-
ten videre til Volvo Amazon, ”som kan det 
samme, bortset fra at se ud som en Ford fra 
1941”. I annoncen lover Volvo at fortsætte 
med at levere reservedele til PV 544 i de 
følgende 12 år.

små ændringer i de nye emblemer 
både på bagklappen og på siderne 
over forskærmene. I motorrummet 
kunne man finde en lille forandring, 
nemlig at kølergardinet, som bilen 
havde haft siden 1944, nu var ble-
vet elemineret. Med hensyn til lak-
farver havde Volvo valgt at tilbyde 
en ny lyseblå samt en mørkeblå. Til 
gengæld forsvandt gyldengul og blå-
grøn efter kun et år. Ligeledes kunne 
kunden ikke længere købe sin 544F 
i skiferblå. Serien blev kun leveret i 
17.300 biler.

Den sidste serie – 544G – fik en me-
get kort produktionstid, nemlig kun 
tre måneder. Klokken 15 den 20. 
oktober 1965 havde Volvo produce-
ret i alt 440.000 biler af typen PV 
444/544, og efter produktionen af 
bilen med dette runde chassisnum-
mer, blev fremstillingen af biltypen 
afsluttet. At seriens produktionstid 
blev så kort skyldes givet, at Volvos 
ledelse havde besluttet, at der ikke 
skulle fremstillet flere, når 440.000 
var nået – nogle havde dog den op-
fattelse, at man burde have fremstil-
let ekstra 4.000 og dermed slutte 
med tusinde gange grundmodellens 
nummer. Det kan derfor ikke undre, 
at G-seriens ændringer var få og 
små. Den væsentligste ændring var, 
at PV 544 Sport havde fået en kraf-
tigere motor, som nu ydede 95 hk. 
Den anden ændring var, at hjulene 

nu var blevet udstyret med 165-15” 
diagonaldæk. For at markere afslut-
ningen på en æra i Volvos historie, 
blev der udloddet 26 biler blandt de 
efterhånden mere end 10.000 an-
satte i Volvo-koncernen. Disse 26 bi-
ler blev fordelt således, at de ansat-
te på Lundbyfabrikken kunne vinde 
fjorten biler. Personalet på karosse-
rifabrikken i Olofström, som stadig 
var en selvstændig virksomhed, kun-
ne vinde fem biler. Det samme antal 
kunne de ansatte på motorfabrikken 
i Skövde vinde, mens personalet på 

gearkassefabrikken i Köping kunne 
vinde to biler. Der blev ikke tilbudt 
nye lakfarver. Derimod havde Volvo 
fjernet den eneste farve, som hav-
de været gældende siden annonce-
ringen enogtyve år tidligere, nemlig 
sort. Dog blev den absolut sidste PV 
544 som den eneste i serien ma-
let sort. I USA indrykkede Volvo en 
annonce med denne sorte PV 544 
og teksten ”Farewell, old friend”. En 
epoke var slut.
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Starten
Siden produktionen af Volvos første 
bil, ÖV4, havde Volvo leveret chas-
sisudgaver af de forskellige model-
ler. Tanken bag denne handling var, 
at de enkelte virksomheder bedst 
selv vidste, hvordan ladet eller vare-
vognsrummet på en arbejdsbil skul-
le udformes. Det var derfor naturligt 
for Volvo at tilbyde en chassisud-
gave af Volvo PV 444 nogle år efter 
denne bilmodel var blevet annon-

Volvo PV 445B chassisudgave. Bemærk chassisrammen bag førerhuset. Den sortlakerede 
del af bilen er den del, som Volvo leverede. Den lyse del er i dette tilfælde bygget hos Floda 
Karosseri i Lerum. Foto: Volvo Media.

Her ses den første varevogn bygget på et PV 
445 chassis. Foto: Ratten februar 1950.

Produktion af PV 445 bearbejdes sammen med PV 444. Foto: Arkiv Volvo Cars.

ceret med efterfølgende levering af 
de første årgange. Forskellen på PV 
444 og de foregående modeller var 
imidlertid, at PV 444 var baseret på 
et selvbærende chassis, hvilket de 
forgående modeller ikke var. Løsnin-
gen var derfor, at Volvo fremstille-
de en chassisramme med samme 
akselafstand og samme sporvidde 
som PV 444. Forrest på rammen 
placerede man forskærme, kølergrill, 
motorhjelm og instrumentbræt af 

samme udseende som PV 444. 
Fronten var således næsten identisk 
med PV 444. Eneste forskel var, at 
hvor PV 444 havde fire kølerribber, 
havde chassisudgaven fem kølerrib-
ber. Affjedringen ved bagakslen blev 
udført med bladfjedre, hvor PV 444 
havde skruefjedre, og bagakslens 
udveksling var lavere end udvekslin-
gen på PV 444 for at opnå et bedre 
drejningsmoment. Chassismodellen 
vejede totalt kun 725 kg.

De første chassismodeller blev le-
veret den 9. september 1949, og i 
alt blev der frem til 1962, hvor den 
sidste chassismodel blev leveret, 
produceret  4.194 enheder, hvor 
dog de 159 enheder var baseret på 
PV 445’s efterfølger P210. De før-
ste 500 enheder blev leveret med 
typebetegnelsen PV 445A. De hav-
de samme type forreste kofange-
re som PV 444A serien. Ligeledes 
havde de PV 444’s instrumentbræt 
med speedometer i midten. Deri-
mod tilbød Volvo ikke at bygge den 
bagerste del af bilen. Idéen var som 
nævnt, at køberen selv skulle sørge 
for denne del. Resultatet var, at der 
både i Sverige og i andre lande op-
stod firmaer, der tilbød at bygge PV 
445 til en varevogn, en ladvogn, en 
ambulance eller sågar til en rust-
vogn. De væsentligste svenske ka-
rosserifabrikker, der ombyggede PV 
445, var firmaer som Grantorpets 

Duett
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PV 445 Herregårdsvogn. Foto: Volvo Media

Fabrik (Grip Kaross), Valbo Karosse-
rifabrik eller Ringborgs Karosserifa-
brik. I Danmark var en af de føren- 
de Funder Vogn og Karosserifabrik. 
Denne produktion fortsatte indtil 
1953, hvor Volvo introducerede en 
varevognsudgave af PV 445 under 
navnet Duett. Herefter koncentrere-
de de nævnte karosserifabrikker sig 
mere om små lastbiler baseret på 
chassismodellen, idet Volvo aldrig 
tilbød en lastbiludgave af PV 445.

Ud over de nævnte varevogns- og 
lastbilvarianter, byggede både Valbo 
Karosserifabrik og  Ringborgs Karos-
serifabrik samt Nordberg Vagnfabrik 
en cabrioletudgave af PV 445 chas-
sismodellen. Disse velproportionere-
de og kønne åbne biler er i dag me-
get efterspurgte.

Mellem september 1949 og juni 
1953 blev der leveret tre serier af 
chassismodellen. Den første se-
rie, PV 445A, der gik fra september 
1949 til november 1950, var på i 
alt 500 biler. Omtrent midt i den-
ne serie blev B4B motorens effekt 
forøget fra 40 hk til 44 hk gennem 
en ændret knastaksel. Den efter-
følgende serie, PV 445B, der gik fra 
december 1950 til marts 1952, var 
på 1.100 biler. Denne series vigtig-
ste nyhed var at et nyt instrument-
bræt med speedometeret lige foran 
chaufføren, altså samme instru-
mentbræt som personbilsmodellen 
PV 444B. Den tredje serie, PV 445C, 
blev produceret fra april 1952 til juni 
1953, og var på i alt 1.150 biler. De 
vigtigste ændringer var analoge med 
den tilhørende personbil PV 444C, 
som for eksempel ændring af hjuls-
tørrelsen fra 16” til 15”. 

Volvos varevogn og  
første herregårdsvogn
I 1952 havde Volvos ledelse indset 
at en varevognsudgave af PV 444 
var blevet meget populær, og ledel-
sen  besluttede derfor at Volvo skul-
le have sin egen udgave af en vare-
vogn. En medvirkende årsag var, at 
Volvo producerede chassisudgaver 
hurtigere end karosserifabrikkerne 
kunne aftage dem. I begyndelsen af 
året havde Volvo 1.500 chassismo-
deller stående på lager, hvilket ifølge 

ledelsen var alt for mange. En Volvo 
ingeniør ved navn Erik Skoog fik der-
for til opgave at designe et karosse-
ri, der skulle kunne anvendes både 
til en varevogn og til en personvogn. 
Resultatet blev en såkaldt herre-
gårdsvogn, som Volvo lige siden 
med stor succes har haft på sit bil-
program. For at indikere, at bilmo-
dellen kunne anvendes både som 
varevogn og som personvogn, altså 
to funktioner i samme bil, fik den 
navnet ”Duett”. Erik Skoog begynd-
te designarbejdet den 2. maj 1952, 
og den 4. juli 1953 blev den første 
Duett leveret til Assar Gabrielsson 
i form af en herregårdsvogn. Denne 
biltype fik betegnelsen PV 445DH 
(D-serie Herregårdsvogn). I novem-
ber 1953 blev en varevogns-variant 
annonceret med betegnelsen PV 
445DS (D-serie Skabsvogn). Mens 
herregårdsvognen havde sideruder 
og et bagsæde, var skabsvognen 
uden sideruder og uden bagsæde, 
altså en decideret varevogn. To år 
senere den 19. juli 1955 annonce-
rede Volvo en tredje variant, nemlig 
en personherregårdsvogn med be-
tegnelsen PV 445PH. Denne vari-
ant havde et betydeligt bedre inte-
riør med polstrede hjulkasser samt 
sidepaneler med samme stof som 
ryglænet. Bilens udformning, som 
Erik Skoog var kommet frem til, lig-
nede meget de modeller, som for-
skellige karosserifabrikker havde 

leveret i de foregående år. Den væ-
sentligste forskel var, at Volvos egen 
udgave havde helt jævne og glatte 
karosserisider omkring baghjulene, 
hvor de uafhængige karosserifrem-
stillere næsten alle havde udvendige 
skærme omkring baghjulene. 

I det første par år blev Duett model-
len fremstillet hos Volvos underleve-
randør Svenska Stålpressnings AB i 
Olofström. Fra 1954 steg produktio-
nen af PV 444 imidlertid kraftigt, så 
allerede i 1955 var der ikke længe-
re kapacitet på fabrikken i Olofström 
til fremstilling af de tre PV 445 mo-
deller. Løsningen blev, at Volvo leje-
de lokaler i et nedlagt sukkerfabrik 
i det nærliggende Karlshamn, og 
her blev karosseridelene, som sta-
dig blev presset i Olofström, svej-
set sammen til PV 445 karosserier. 
Produktionen af chassisrammerne 
blev herefter ligeledes foretaget i 
Karlshamn. De færdige karosseri-
er monteret på chassisrammer blev 
herefter transporteret til Göteborg, 
hvor den endelige montering af kom-
ponenter og interiør blev foretaget. 
Produktionen i Karlshamn foregik 
indtil 1959, hvor produktionen af PV 
445 blev flyttet til Mörrum for ende-
lig at blive flyttet tilbage til Olofström 
i 1961, hvor den forblev indtil 1969, 
da produktionen af Duett modellen 
ophørte.
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D-serien bestod således af de fire 
varianter, som er beskrevet oven-
for. De fire varianter havde imidlertid 
også en række fællestræk, som blev 
indført i netop D-serien. Da denne 
serie dækkede over en periode på 
næsten tre år, fra juni 1953 til april 
1956, fik serien tilført mange af de 
forbedringer, som PV 444 nød godt 
af i samme periode, det vil sige ny-
hederne i PV 444 E-, H- og noget af 
K-serien. Det betød for eksempel at 
startmotoren, generatoren og strøm-
fordeleren blev udskiftet fra AutoLite 
til Bosch. Ligeledes blev de tidlige-
re AC-instrumenter erstattet af VDO 
instrumenter. For at kunne identifice-
re karosserierne mere nøjagtigt, blev 
der indført et chassisnummerskilt 
med koder for lakfarve og indtræk 
tidligt i serien, af indlysende grunde 
dog ikke for chassismodellen. Lige-
ledes indførtes der varmeapparat i 
de tre lukkede varianter. I efteråret 
1955 blev motoreffekten forøget fra 
44 hk til 51 hk. Dette skete med en 
ny knastaksel samt ved at forøge 
kompressionsforholdet fra 6,5:1 til 
7,3:1 med et nyt topstykke. Sam-
men med Volvos øvrige biler, blev 
Duett fra efteråret 1955 lakeret med 
syntetisk maling. Endelig blev Duett 
fra 1. december 1955 også omfat-
tet af Volvos femårs PV-garanti.

I marts og april 1956 startede le-
veringerne af G-serien for Duett- og 
chassismodellerne. Denne serie var 
gældende i lidt mindre end et år, 

nemlig fra marts/april 1956 til ja-
nuar 1957. Den mest synlige nyhed 
var, at den tidligere front med fem 
kølerribber blev erstattet af samme 
grill, som PV 444K fik allerede i de-
cember 1955, det vil sige et stor-
masket net omgivet af en forkromet 
ramme med udstående hjørner. Des-
uden blev gearkassen i starten af 
perioden udskiftet til en H5 gearkas-
se, og i slutningen af perioden igen 
udskiftet til en H6 gearkasse. I april 
1956 begyndte Volvo at eksportere 
Duett til USA, som var udstyret med 
B14 motoren. Man startede med 
herregårdsvognen, men ret hurtigt 
blev det personherregårdsvognen, 
som blev den primære eksportmo-
del. Bemærk at Duett ikke blev ud-

I 1961 anvendte det svenske Postvæsen naturligvis også Volvo Duett, her er det en PV 
445M. Foto taget den 13. marts 1961 ved Stockholms Banegårdspostkontor.  
Foto: Yngve Hellström, Postmuseum.

En dansk Volvo Duett 44506 herregårdsvogn på grænseplader et sted i Indien.  
Foto: Ratten oktober 1959.

styret med dobbelte kofangere, som 
alle PV 444 personbiler blev udsty-
ret med.

I januar 1957 startede leveringen af 
L-serien. Denne serie eksisterede 
mindre end et halvt år, nemlig kun 
frem til juni samme år. Seriens ab-
solut væsentligste nyhed var, at bi-
lerne blev leveret med den nye B16 
motor, som ydede 66 hk. De Du-
ett’er, der blev eksporteret til USA, 
havde en kraftigere B16B motor 
med dobbelte karburatorer, så moto-
ren ydede hele 85 hk.

Den følgende serie, der var gælden-
de fra juni 1957 til oktober 1958 fik 
ikke en bogstavsbetegnelse, som de 
tidligere serier. Derimod fik de for-
skellige varianter i serien forskellige 
koder på to cifre, som det fremgår af 
følgende liste:

11 – Chassismodel (de første 130 
enheder fik dog betegnelsen 01)
05 – Varevogn 
06 – Herregårdsvogn
07 – Personherregårdsvogn
04 – Herregårdsvogn for Danmark
08 – Personherregårdsvogn for USA

Denne kode på to cifre blev hæf-
tet efter ”P-445”, så chassismodel-
len fulde betegnelse var P-44511, 
varevognen hed P-44505, herre-
gårdsvognen hed P-44506, person-
herregårdsvognen hed P-44507, 
Danmarksvarianten hed P-44504 
og USA-varianten fik betegnelsen 
P-44508.
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Kølergrillen blev igen ændret, idet 
den fik samme grill, som PV 444L 
havde fået allerede i januar 1957, 
det vil sige et småmasket net om-
givet af en forkromet ramme med 
afrundede hjørner. I midten af kø-
lergrillsnettet var der placeret et 
stort forgyldt ”V”. På de Duett’er, 
der blev eksporteret til USA, det vil 
sige varianten P-44508, var det sto-
re forgyldte ”V” imidlertid udeladt. 
Det forreste kombinerede positions- 
og blinklys var placeret ved forskær-
menes inderste kant. På USA-udga-
ven dog på yderkanten. I september 
1958 introducerede Volvo en helt 
ny variant, nemlig Danmarksmodel-
len (P-44504). Denne variant var en 
mellemting mellem en varevogn og 
en herregårdsvogn, det vil sige en 
vogn uden sideruder, men med et 
bagsæde. Denne hybrid, som i Dan-
mark blev forsynet med de såkaldte 
papegøjeplader, blev belagt med en 
lavere indregistreringsafgift, da den 
kun måtte have personer på bagsæ-
det i weekenden. Danske papegøje-
plader blev introduceret i april 1957.

Den sidste serie af PV 445 model-
len blev fremstillet mellem oktober 
1958 og juli 1960. Denne serie fik 
betegnelsen ”M”-serien. Den bestod 
ligesom den forrige af en chassis-
model (P-44511 M), en varevogn 
(P-44505 M), en herregårdsvogn 
(P-44506 M), en personherregårds-
vogn (P-44507 M), en personherre-
gårdsvogn Danmark (P-44504 M) og 
en personherregårdsvogn USA (P-
44508 M). 

Selv om PV 544 på det tidspunkt 
var introduceret, fortsatte PV 445 
varianterne med delt forrude og de 
øvrige karakteristika for PV 444 og 
445. Nogle nyheder var der dog, ek-
sempelvis var bilerne nu forberedt 
for sikkerhedsseler, men selve se-
lerne var ekstraudstyr. I stedet for 
det gyldne ”V” i kølergrillen, havde 
denne nu et jernsymbol i messing 
monteret i venstre side. Som det 
ses, var det små ændringer, hvilket 
var naturligt, da denne serie var den 
sidste inden PV 445 blev afløst af 
P210 modellen. 

De tre Duett varianter samt chassis-
modellen plus de to specialvarian-

Hosstående foto viser Nørregade i Holstebro i 1959. Til højre i billedet ses en PV 445 – den 
såkaldte Danmarksvariant (P-44504) – fra efteråret 1957. Bemærk de manglende sideruder. 
I venstre side ses en PV 444LS ligeledes fra 1957. Billedet er venligst stillet til rådighed af 
Lokalhistorisk Arkiv Holstebro. Foto: Boris Andersen.

ter til Danmark og USA, blev sidelø-
bende fremstillet frem til 1960. De 
fire hovedvarianter havde endvidere 
hver sin chassisnummerserie, som 
først blev koordineret til én nummer-
serie i oktober 1958, hvor Volvo da 
i alt havde fremstillet 26.000 Du-
ett’er. Det åbne chassis havde dog 
sin egen nummerserie helt frem til 
maj måned 1962, hvor leveringen 
ophørte. 

Duett går fra PV 445 til P210
Allerede i august 1958 var PV 444 
blevet erstattet af PV 544 med en 
række nyheder og forbedringer. Det 
var derfor ikke den store overraskel-
se, at efterfølgeren til PV 445M se-
rien i august 1960 fik en række af 
de samme nyheder og forbedringer, 
som søstermodellen havde fået to 
år tidligere. Derimod var det en over-
raskelse for de fleste, at modellen 
radikalt ændrede navn til nu at hed-
de P210. I folkemunde blev den nye 
model dog stadig omtalt som Duett.

Den første P210 serie fik betegnel-
sen A, og var i produktion i halvan-
det år fra august 1960 til februar 
1962. De væsentligste nyheder var 
som nævnt allerede blevet præsen-
teret ved annonceringen af PV 544 
to år tidligere. En væsentlig synbar 
ændring var således, at den tidlige-
re todelte forrude nu var erstattet 

af en enkelt og buet forrude, som 
desuden var væsentligt større end 
forgængerens. Bilens fører havde nu 
udsigt til et helt nyt og moderne in-
strumentbræt, som ud over at være 
polstret på oversiden indeholdt et 
vandret speedometer formet efter et 
termometer. Også rattet var nyt, og 
nu med forsænket nav. Som de øv-
rige af fabrikkens biler var også den 
nye Duett udstyret med trepunkts 
sikkerhedsseler. Gearkassen var nu 
med fire gear, som alle var synkroni-
serede. 

Seriens tre varianter fik nye beteg-
nelser, således fik varevognen be-
tegnelsen P21124 A og herregårds-
vognen fik betegnelsen P21134 A. 
Danmarksvarianten fik betegnelsen 
P21164 A, og var stadig karakteri-
seret ved at have et bagsæde, men 
ingen sideruder til sædets passa-
gerer. Varianten for USA, der var 
udstyret med en B16B motor med 
dobbelte karburatorer, fik betegnel-
sen P21244 A. Endelig fik den åbne 
chassisvariant betegnelsen P21114 
A. Denne variant blev i A-serien kun 
fremstillet i 159 eksemplarer, og 
den 17. maj 1962 blev det sidste 
åbne chassis færdigproduceret.   

Den følgende B-serie havde en pro-
duktionsperiode på kun knapt et 
halvt år. Produktionen startede i 
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marts 1962 og sluttede i juli sam-
me år. Den helt store nyhed for den-
ne serie var naturligvis, at motoren 
nu var den robuste B18A motor med 
fem hovedlejer. Ydelsen var 75 hk. 
Sammen med den nye motor var 
el-systemet blevet opgraderet til 12 
volt. Samtidigt blev der indført asym-
metrisk lys i forlygterne. 

I august 1962 blev P210 C-serien 
introduceret, og samtidig gik Volvo 
over til serieperioder på et år. Det vil 
sige, at C-serien var i produktion ind-
til juli 1963. Antallet af nyheder for 
denne serie var yderst begrænset. 
Serien blev produceret parallelt med 
PV 544 D, som ligeledes havde me-
get få nyheder. I princippet var det 
kun navkapslerne og dørenes arm-
læn, der blev lettere modificeret.

D-serien fra august 1963 til juli 
1964 var ligeledes en årgang med 
få ændringer. En af de vigtigste var, 
at kabinens ”himmel” var nu frem-
stillet af et plastmateriale, som gjor-
de det er lettere at holde det rent 
end det tidligere stofmateriale. I mo-
torrummet havde ventildækslet fået 
oliepåfyldningen i den forreste ende 
i stedet for i midten. Kontrollamper-
ne i speedometeret var blevet stør-
re, og samtidig havde instrumentet 
fået et grønt baggrundslys. Salget af 
Duett begyndte at blive reduceret, 
og i D-serien blev der kun produce-
ret 6.300 biler, hvilket var væsent-
ligt under de foregående års produk-
tionstal.

Da P210 E blev introduceret i 
august 1964 var det svært at se for-
skel på denne nye serie i forhold til 
den forrige. Et sted var ændringerne 
dog åbenlyse, nemlig hjulene. E-seri-
en var udstyret med de samme hjul 
som Volvo Amazon og Volvo 1800S. 
Det vil sige sølvfarvede fælge med 
otte ovale huller. Navkapslerne var li-
geledes de samme, som de der sad 
på Amazon og 1800S modellerne. 
I motorrummet blev kølergardinet 
elimineret, og et dobbelt signalhorn 
blev indført.

Fra august 1965 blev P210 F-serien 
leveret, og igen var nyhederne få og 
små. Fra slutningen af året blev den 
specielle Danmarksvariant, som var 

Montering af døre på P210 i Olofströms nordlige fabrik. Foto: Arkiv Volvo Cars.

Samlebånd med PV 544 og 210 i Lundby fabrikkens G-hal. Foto: Volvos Historiske Arkiv.

Samling af 210 Duett og 1800. Foto: Volvos Historiske Arkiv.
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En af de sidst producerede Volvo 210. Gennem hele Duetts produktionstid var det Svenska Televerket storforbruger af netop denne bilmodel. 
Foto: Volvo Media.

beregnet til papegøjeplader, leveret 
med parkeringslyset placeret i for-
lygterne. Samtidig var de forreste og 
bagerste blinklys nu forsynet med 
orangefarvet glas. I oktober 1965 
blev den sidste PV 544 produceret, 
og mange regnede derfor med, at 
P210 også ville forsvinde, i særde-
leshed taget i betragtning, at Ama-
zon herregårdsvognen havde været 
på markedet siden august 1961, 
men P210 fortsatte ufortrødent end-
nu en periode.

I august 1966 introduceredes P210 
M-serien, som blev produceret gen-
nem de næste tolv måneder. Denne 
series produktionstal kom op på næ-
sten 8.000, hvilket var imponeren-
de for en bil, der grundlæggende var 
designet næsten tyve år tidligere. 
B18 motoren ydede nu 85 hk delvist 
grundet en Stromberg horisontalkar-
burator. Serien havde desuden fået 
nye sikkerhedsseler med låsen pla-
ceret på kardantunnelen. 

Den absolut sidste serie af Duett 
blev introduceret i august 1967, og 
serien blev produceret helt frem til 
februar 1969. I 1968 var Volvos nye 
herregårdsvogn af typen 145 kom-
met på markedet. Desuden havde 
Amazon herregårdsvognen været på 

markedet de seneste seks år, så det 
ville kun være naturligt, at produktio-
nen af Duett modellerne skulle stop-
pe. Allerede i maj 1968 besluttede 
Volvos ledelsen da også, at produk-
tionen af P210 skulle stoppe i uge 
syv i 1969. En medvirkende årsag 
til denne beslutning har givet været, 
at man vidste, at fra 1. januar 1969 
havde de svenske transportmyndig-
heder bestemt, at der skulle ind-
føres nye skærpede krav for crash 
test, som Duett ikke var i stand til at 
bestå uden en væsentlig ombygning. 
Dette havde desuden den betydning, 
at de P210 biler, der blev produce-
ret i 1969, alle blev eksporteret, da 
de ikke måtte sælges i Sverige på 
grund af den manglende test. Den 
11. februar, 1969 kørte den absolut 
sidste Duett ud af Lundby fabrikken 
ved Göteborg. Bilen var en kongeblå 
herregårdsvogn med chassisnum-
mer 97299, og den kørte direkte til 
Volvos Museum, hvor den stadig er 
udstillet. Inklusive de åbne chas-
siser blev der i alt produceret lidt 
over 100.000 PV 445/210. Største-
delen af disse biler blev solgt til kun-
der i de nordiske lande.

Hermed var en epoke tilendebragt, 
hvor PV personbilen (444 og 544) 

Dele af denne artikel stammer fra bogen 
“Volvo PV 444-445-544-210”, som artik-
lens forfatter skrev og udgav i 2015.
Bogen, der er på 382 sider, kan købes hos 
Sommer’s Automobile Museum, hos forfat-
teren eller hos forlaget Motorploven.

gennem tyve år var blevet produce-
ret i 440.000 eksemplarer, og sø-
stermodellen Duett (445 og 210) 
samt chassismodellerne ligeledes 
gennem tyve år var blevet produce-
ret i 101.492 eksemplarer. 

Når man tænker på alle de proble-
mer, der trods alt væltede ind over 
Volvos første ”lille bil” i årene umid-
delbart efter efter Anden Verdens-
krig, er det imponerende, at Volvo 
PV endte med at blive bilproducen-
tens første store salgssucces, som 
på mange områder definerede Vol-
vos senere produkter.
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Fra arkivet
Svar til: vt@veteranbilklub.dk

Øverst et helt almindeligt hverdags-
billede – et såkaldt amatørfotografi, 
taget for mange år siden. Hvis man 
tæller efter, har den lille lastbil ikke 
så mange hjul.

Vi har tidligere været lidt inde på 
de mange sjove konstruktioner og 
ombygninger, man især så på nyt-
tekøretøjerne i årene efter anden 
verdenskrig. Varerne skulle jo ud – 
og udvalget i erhversbiler var reelt 

noget større end for personbilernes 
vedkommende, på grund af mere 
lempelige importforhold. Nå, spørgs-
mål: Hvad er det for én?

Vi har en del scanninger af Paul Høy-
rups små fine farvelagte tegninger, 
som vi for nogle år siden fik fra søn-
nen Jacob. Og de er udført da biler-
ne var nye og moderne og Paul Høy-
rup meget ung. Et eksempel ses her 
– og vi stiller spørgsmålet igen...
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Svar på billederne  
i VT 531

Sidste måneds spørgsmål gav helt 
overvældende mange svar! Tak for 
det! Flere gjorde sig endda den ulej-
lighed at gennemgå alle de identifi-
cerbare biler på billedet fra Thisted. 

Anders Clausager var selvfølgelig 
én af dem – og havde i øvrigt den 
friske kommentar at billedet natur-
ligvis kun er kommet med, fordi der 
er en Citroën på det. Også dét har 
han sikkert ret i. Hvad der er endnu 
mere imponerende er, at han også 
kunne slå bilens årgang fast, hvilket 
ikke er nemt med den viste model!

Her citeres Clausagers mail: “Fra 
venstre mod højre: uidentificerbar 
amerikaner fra sidst i 20erne; tysk 
Ford Eifel eller engelsk Ford 10 mo-
del C; Hillman Minx 1935-39; igen 
Ford Eifel; stor amerikaner fra cirka 
1937-39, jeg tror mest på at den er 
af et GM fabrikat, muligvis en Buick 
selv om den er to-dørs hvad der er 
lidt usædvanligt for en Buick, og 
uden udbygget bagagerum som også 
er sjældent, men det karosseri fand-
tes i Series 40 Special og Series 60 
Century (se nedenfor); o.k. bilen kan 
være en Oldsmobile eller Pontiac; 
to gange uidentificerbar; Ford Model 
A som altid er et fornuftigt gæt; din 
Citroën; Ford Model A; engelsk Ford 
10 eller Prefect 1937-39; Ford Mo-
del A”.

Torvet i Thisted

Den røde bil var vedhæftet mailen, 
og der er vist ingen tvivl om at det 
er præcis sådan én, man ser på bil-
ledet fra Thisted. Jeg har jo (i mod-

Hermed har I fået en lille dosis Ci-
troën i denne måned. Jeres ydmyge 
redaktør vil ikke garantere, at det 
ikke snart sker igen. Jeg iler videre 
til det andet foto fra sidst (se næste 
side). 
 
Rover 105S i Forum 1958

Hvor er det skønt, at når man siger 
noget forkert, så kommer folk hur-
tigt op af hullerne! Det var i høj grad 
tilfældet, da jeg i sidste blad skrev, 
at billedet med stor sandsynlighed 
var fra 1950. Det fremgik nemlig af 
filnavnet, men det skulle jeg ikke 
have ladet mig narre af! Den “sto-
re sandsynlighed” svandt til 0 (nul) 

sætning til VTs læsere) mulighed for 
at zoome ind i billedet, som er i me-
get høj opløsning. Desuden findes 
der et billede mere, som vises her 
på siden.

Ikke overraskende vil jeg gerne dvæ-
le lidt ved “min” Citroën. Det kunne 
ses på billedet, at den er uden bag-
klap – og dermed er den før 1936. 
Og så er det jo én af de lange med 
6 sideruder og en akselafstand på 
hele 3,27m. Med indregistrerings-
nummer T3636 kan det ifølge Told-
væsenets gamle protokoller kun 
være den bil, som blev registreret 
31/12 1935 til Johannes Laursen, 
Rindstrup Mølle, i nærheden af Vi-
borg. Her fremgår det også, at der 
er tale om en 5-personers model 11 
“Luksus-Sedan”.

De lange Traction-modeller blev of-
ficielt introduceret i maj 1935 i 
Danmark, som hhv. Familiale og Li-
mousine, sidstnævnte herhjemme 
benævnt “Luksus-Sedan”. Langt de 
fleste var 8- og 9-personers Familia-
le-modeller, der blev solgt til vogn-
mænd og var forsynet med chauffør-
adskillelse. Så bilen på billedet er 
en sjælden fugl – der er kun solgt 
en god håndfuld af dem i Danmark. 
Først året efter kom den almindelige 
11 Normale (herhjemme kaldet “11 
Berline”) på det danske marked.

I artiklen om Alfred Olsen, VT nr. 
529 /juli 2020, er der en bil ma-
gen til, dog ser den ud til at være en 
6-personers “Luksus-Sedan” med 
bænksæde foran i stedet for sepa-
rate forstole.

Når man ser på billederne fra Thi-
sted forstår man godt hvorfor Ci-
troëns Traction Avant-modeller i 

mange år blev kaldt “de lave” – for 
den er jo omkring 20cm lavere end 
gennemsnittet af de andre biler, på 
grund af det selvbærende karros-
seri. Det må i øvrigt være én af de 
sidste, der ikke havde udvendig bag-
klap.

Inden vi slipper den helt, vises her lige et 
par udsnit af de to fotos. På det øverste ses 
en dansk detalje: de forkromede ringe på 
fælgkanterne var standardustyr på model 11 
i Danmark. Og så kan man se at bilen bliver 
studeret af en ung mand!
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-jmn.
Det var en Rover P4, model 105S, som Arve-
prins Knud og Axel Semler stod og kiggede 
i, helt sikkert i 1958!

samme dag bladet udkom og de vel-
begrundede protester væltede ind 
– det rigtige år er nemlig 1958! På 
det tidspunkt var Rover i Danmark 
repræsenteret af Skandinavisk Mo-
tor Compagni, som Axel Semler var 
direktør for. Der var udstillet to stk. 
af Rovers P4-modeller: en 75 og en 
105S.

Rovers P4 modeller var i produktion 
fra slutningen af 1949 til maj 1963 
i forskellige varianter. Af de mange 
besvarelser fremgår det, at P4 hav-
de ratgear frem til 1953. Clausa-
ger (igen) skriver, at det kun er på 
1958-modellen man ser den viste 
kombination af mønstret i lædersæ-
derne, men endnu ikke polstret over-
kant på instrumentbrættet.

Selvom P4 måske var en smule 
gammeldags, blev den regnet for at 
være af absolut højeste kvalitet (må-
ske overgået af Rolls Royce). 105S 
var udstillingens topmodel, med en 
6-cylindret, topventilet rækkemotor 
på 2638 cc, med en imponerende 
slaglængde: Hele 105mm.

Jeg må også citere Peter Ottos-
son fra Sverige som bl.a. skriver: 
“En miljøbil af rang, et rum man tri-
ves i. Jeg ved det, fordi jeg selv kø-
rer en sådan til daglig, og det er en 
sand fornøjelse. Den har i øvrigt den 

usædvanlige egenskab for en bil, at 
den kan patineres. 

Med ret behandling og lidt omsorg i 
brug, bliver den kun bedre og smuk-
kere med tiden. Akkurat som en 
Wegner-stol eller et par gode læder-
sko”.

Også Jørn Jartoft har skrevet, at han 
savner sin Rover P4 (75), som han 
kørte flere hundrede tusinde kilome-
ter i fra 1956 til 1994!

Til sidst var der dét med prisen. 
Hans Graakjær har været så venlig 
at fremsende SMC’s prisliste fra ja-
nuar 1958. Her fremgår det, at en 
105S kostede 42.975,- kr. – Bil-Aar-
bogen 1957-58 siger 42.907,- – og 
kigger man i Bilbogen 1959, er pri-
sen angivet til 42.807,-, det samme 

beløb, som er skrevet på forruden af 
bilen på udstillingen 1958.

Såvidt de to billeder fra sidst. Mon 
ikke vi kan betragte opgaverne som 
løst på bedste vis.

Som så ofte før, er der kommet 
mere nyt om tidligere spørgsmål. 
Helt uventet er der mere om turist-
bussen foran Statens Museum for 
Kunst, som vi viste i augustnumme-
ret. Og så er det vist godt, at spørgs-
målet om de mærkelige orangefar-
vede dæk på Ford’en fra Forum i 
1962 blev gentaget...

Det er bare herligt, når de gamle bil-
leder afføder nye historier og infor-
mation. På de følgende sider er der 
nyt om både bussen og dækkene. 
Redaktionen siger tak!



VeteranTidende · oktober 2020 51

Turistbussen

Jeg kipper med flaget for Egon Lint-
ners kvalificerede bud i VT 531 på 
identifikation af den torso af en tu-
ristbil, som læserne blev præsen-
teret for i VT 530. Selv nøjedes jeg 
ligesom strudsen med at stikke ho-
vedet i busken og forfaldt til den 
nemme løsning, nemlig at se, om 
der mon ikke kunne findes en facit-
liste med svaret i form af et bedre 
foto. Det for alle veteranbilfolk så 
forjættende billede, hvor man ser 
vognen og ”snuden” forfra, fandt jeg 
imidlertid ikke. Jeg fik dog – om end 
for sent i forhold til deadline for VT 
531 - medfølgende foto af samme 
vogn (vil jeg tro), men i fuld figur og 
set fra den modsatte side. 

Mit bud er herefter, at der er tale 
om en Graham Brothers, formentlig 
årgang 1927 eller 28. Bushistorike-
ren Jens Birch skriver i sin bog om 
”Busserne fra Sorø”, at mange af de 
københavnske turistvogne var bygget 
på Sorø Karosserifabrik (s. 93). Han 
har oplyst til mig, at Sorø Karosseri-
fabrik faktisk i februar 1927 levere-
de et åbent turistkarosseri til SMC 
– dengang importør af Dodge (Gra-
ham) – til montering på et Graham 
Brothers chassis. Om det var den 
aktuelle vogn på ”vores” billede, 
står naturligvis hen i det uvisse. 

Som det var almindeligt på den tid, 
er vognen forsynet med tværsæder 
af system ”kirkebænke” med dør 
ind til hver række. Men læg mær-
ke til, at der kun er dør i den side, 
der vender mod kantstenen, mens 
”dørene” i den modsatte side mod 
vejmidten er påmalede ”dummies”. 
Dengang var det hyppigt – og måske 

Steen Taber Rasmussen fra 
Bagsværd har sendt et foto, der 
i den grad ligner vores billede fra 
sidst – og givet det følgende ord 
med på vejen:

I VT 379 fra januar 2008 skrev Ole 
Emil Riisager en lille artikel om de 
åbne turistvogne. Vi håber også at 
kunne vende tilbage med mere!

Det “nye” billede er i væsentlig bedre kvalitet! Kigger man på bilen er der et par små for-
skelle: Først og fremmest vognmandens navn på døren. Også fælgene har forskellig farve på 
de to billeder. Personerne på det to billeder er heller ikke de samme.

Alligevel vover vi påstanden om at det er den samme bil! Billederne er nemlig ikke taget på 
samme tidspunkt – for man kan se at brolægningen er skiftet ud med et moderne Københav-
nerfortov, kantsten og tilsyneladende asfaltbelægning.  

Det viser sig, at der findes masser af lignende fotos, også med andre åbne busser, taget 
samme sted. Helt sikkert billeder, som passagererne har kunnet købe efter turen.

endog det almindeligste - at der var 
adgang til ud- og indstigning fra beg-
ge sider. 

De fleste andre åbne vogne, jeg har 
set billeder af, var i øvrigt forsynet 
med en kaleche af ”barnevognsty-
pen”. Her er der imidlertid benyttet 
en type med en lang glideskinne på 
begge sider frem til førerpladsen. 
Hidtil har jeg troet, at dette system 
kun var anvendeligt på de senere 
vogne med midtergang samt ind- og 
udstigning ad fordør, men ikke tilli-
ge på de ældre typer som her med 
adskillige døre i vognsiden. Hvordan 
dette er klaret rent teknisk, når døre-
ne også skulle kunne åbnes, kan jeg 
ikke lige se for mig. 
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Vi skal tilbage til 50’erne hvor to ke-
mikere på Goodyears fabrik begynd-
te at eksperimentere med diverse 
gummiblandinger. Det lykkedes Wil-
liam Larsson og Anthony Finelli at 
få lavet en særling blanding som fik 
navnet ”Neothane”. Kvaliteterne for 
neothane var blandt andet at det 
kunne mikses i en lang række popu-
lære farvetoner, og så var det gen-
nemsigtigt i et omfang, så hvis man 
monterede lys inden i dækket så 
kunne det faktisk lyse op.

Goodyear så en lys (undskyld ord-
spillet) fremtid for de farverige dæk, 
og de blev testet på en række bi-
ler. En Dodge i Miami, og en Chrys-
ler i New York og andre. Ja og så 

på en Ford Consul der åbenbart var 
på gæstevisit i København i 1962. 
“Goodyears semi-transparante dæk 
kan producers i enhver farve, så de 
matcher bilen… eller fruens nye af-
tenkjole” Sagde udviklingsdirektør 
John J. Hartz i 1962 “En dag vil fru-
en måske sige til manden: Charlie 
gå ud og skifte dæk på bilen, jeg har 
den blå kjole på i aften!”

Som det er de fleste bekendt så 
kom det aldrig dertil, men der er dog 
en særdeles spændende og næsten 
nylig spin-off til den her historie. 
Men vi skal lige tilbage til 50’erne.

Fordi ind fra højre, eller måske rette-
re fra Ohio, kommer Jim Skonzakes. 

Neothane
 – det farvede og gennemsigtige bildæk

Tekst: Johnny B. Rasmussen

Han turnerede rundt i hele USA’s, 
hvor han på diverse biludstillinger vi-
ste sin ekstreme custombil Golden 
Sahara. Goodyear havde tidligere 
hørt om Skonzakes og hans første 
version af Golden Sahara, og de ind-
gik i et samarbejde om at udvikle 
Golden Sahara II. Bilen skulle bruges 
til at promovere de kommende farve-
rige og lysende neothane dæk. Gol-
den Sahara II var en kæmpesucces, 
blev brugt i flere film og den blev 
næsten købt af Elvis. Men det er en 
historie for sig selv, og hvis man er 
nysgerrig på det emne, så vil jeg an-
befale at man graver ned i hjemme-
siden hos en af verdens dygtigste 
historikere på custom fronten. Han 
hedder Rik Hoving og du kan finde 
hans mangeårige research på www.
customcarchronicle.com. 

Men ganske kort, så var det her alt-
så først i tresserne, og her var Gol-
den Sahara II, en bil med installeret 
TV, med massage i sæderne, radar-
kontrollerede katastrofebremser, 
trykknapper alle vegne, også et tyve-
rianlæg der gav stød til dem der tog 
i dørhåndtagene når det var aktive-
ret. Der var stemmestyret døråbning, 
og så kunne den køres blandt andet 

Ford Capri’en i Forum 1962 var en coupé – 
og altså ikke den samme som på reklamebil-
ledet til venstre...
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Jeg besøgte biludstillingen i Fo-
rum København (på Frederiksberg!) 
i foråret 1962, og jeg husker både 
Capri’ens lysende dæk (som for mig 
var røde) og da også den røde Sun-
beam Harrington Le Mans. Tage Sch-
midt havde allerede i efteråret 1961 
i Politiken berettet om begge dele 
fra Earls Court-udstillingen i London.

Det var Goodyear Tire & Rubber Co., 
der havde fremstillet dæktypen. Ikke 
blot som et blikfang på en biludstil-

Mere om Neothane
ling, men som et fremtidens dæk. 
Dækket var fremstillet af en poly-
uretan-blanding kaldet neotan. Der 
var ingen karkasse – det flydende 
neotan blev hældt i en form, og så 
var dækket færdigt.

Ikke alene kunne neotan indfarves 
i mange farver, men lys kunne også 
trænge igennem, så man kunne få 
lys i dækket ved hjælp af små glø-
delamper i fælgen – den elektriske 
forbindelse til glødelamperne voldte 

dog nogen problemer.

Af flere grunde blev dækket aldrig 
sat i masseproduktion. Det var dyrt 
at fremstille. Det var dårligt i vådt 
føre. Neotanet smeltede ved ca. 
120 °C og forårsagede flade plet-
ter på dækkets slidbane ved hårde 
opbremsninger. Dækket tog sig ikke 
særligt godt ud i dagslys, og heller 
ikke i snavset tilstand om aftenen 
med lys i.

Uffe Lomholt Madsen

med et joystick. De selvlysende ind-
farvede dæk var nærmest et helt 
naturligt element. Bilens ekstreme 
design havde Skonzakes selv tegnet 
og bygget.

I 1966 blev Golden Sahara II parke-
ret i Jim Skonzakes garage for sid-
ste gang, og selv om han flere gan-
ge planlagde at tage den frem igen, 
så stod den der i mere end 50 år, 
til efter hans død i 2017. Den blev 
derefter solgt på en auktion, og de 
nye ejere gik straks i gang med en 
restaurering.

Det er så her at Goodyear kommer 
ind i historien igen. Til genfødslen af 
Golden Sahara II, der lod de fremstil-
le et nyt sæt orange neothane dæk, 
og hele den restaurerede custombil 
fik repremiere på i Geneve, på Good-
years stand der, i 2019.

Således er der en forklaring på den 
spændende og anderledes Ford 
Consul fra Forum i 1962.

Golden Sahara II og de 
smarte dæk. 
Fotos fra Goodyears  
mediasite.
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Invitationer

Julefrokost i klublokalet 
DVK Broby  

 
 

Tirsdag d. 24. november 20, kl.18:00 

 

Pris pr. person: kr. 175,- 
inkluderer en juleplatte, 1 øl/vand eller  
et glas vin og kaffe med julesmåkager. 

 

–
 

r

“En pause i livet”

Onsdag den 28. oktober 2020, kl. 19:00
               v/ 

Mødested Ulfborg
Industriarealet 12, 6990 Ulfborg.

Europa rundt i VW 
 
Anne Zibrandtsen, fik bevilget syv måneders orlov fra sit arbejde 
for at udleve en drøm om at køre på oplevelse i Europa i sit 
folkevogns-rugbrød fra 1966. Ad små veje, gennem maleriske 
landsbyer og stoppe dér, hvor hun får lyst til det. Og sådan blev 
det. 
Kom og hør om, hvad der fik Anne til at købe en gammel bil, sætte 
den i stand, gøre den rejseklar, få styr på arbejdssituationen, om 
selve turen, alle de mange nye venskaber og meget mere af det, 
som mødte hende på hendes tur rundt i Europa. 
 

Vi serverer kaffe og kage i Pausen
Pris pr. Person kr. 75,00 incl. kaffe og kage

Øl og sodavand kan købes.
 
 
 
 
Tilmelding på tlf. 61469740 eller
e-mail: mail@vwretromuseum.dk 
Senest mandag den 26. oktober 
            Carsten Andersen

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

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

Entré: Kr. 50,00,- pr. person – børn op til 18 år er gratis ifølge 
med voksen.
Museet betjenes i åbningstiden af Motorhistoriske 
Formidlere.

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

Hold Dem til

– den holder til Dem!

Særudstilling 
 18. oktober 2020 - 28. marts 2021
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STORT UDVALG AF CLASSIC MOTOROLIER
Til biler og motorcykler fra før 1945 og frem til ca 1980. 
Fra Duckhams, Castol, Revival og GULF. 

LINDEMANN
BLYERSTATNING
Blyerstatningsadditiv.  
Rækker til 400 liter  
benzin.

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

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

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

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

Veterandele.dk

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

Tegn veteranforsikring gennem  
ETU forsikring A/S

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

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

HØJ SERVICE – FLEKSIBILITET – HANDLEKRAFT

Bilforsikring

Præmieeksempler

Dagsværdi 
i kr.

Ansvar + 
kasko

Ansvar

25.000 641 237
75.000 934 237

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

Osv.
Selvrisiko 1.586

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

Dagsværdi 
i kr.

Ansvar + 
kasko

Ansvar

25.000 1.577 539
75.000 2.297 539

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

Osv.
Selvrisiko 3.172

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

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

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

Vi sætter pris på originalerne

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

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

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

En del af

Hvem er vi?
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Pas godt på  
din passion og hobby

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

Dagsværdi  
indtil kr.

Veteranbil/-motorcykel Klassisk bil/-motorcykel
Veteranknallert

Ansvar og kasko Ansvar alene Ansvar og kasko Ansvar alene

50.000 740 / 518 kr *

230 / 161*

1.850 / 1.295 kr *

572 / 400*
Lovpligtig ansvarsforsikring:  

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

500.000 2.755 / 1.928 kr * 6.666 / 4.666 kr *

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

Alle priserne er eksklusive afgifter og 30 kr i medlemskontingent.

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

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

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

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

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

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

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

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

Det får du som kunde i GF Veteran

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

Så nemt flytter du dine forsikringer over til os

*** For at blive medlem i GF Veteran skal forskellige krav være opfyldt.  
Du kan læse mere om kravene, vilkår og forsikringssummer m.m. på www.gfforsikring.dk/veteran.
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TRÆKAROSSERIER
Renovering af bestående eller opbygning af nyt

Kaleschebøjler og andre karosseridele i træ 
fremstilles på bestilling

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

www.veteran-ford-t.dk

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

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

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

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

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

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

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

 
Rustreparation af veteranbiler 

Pladedele fremstilles 
www.veteransmeden.dk

bo@kjer.net 
ved Bo Kjer 
40458882 

Ballerupvej 91 3500 Værløse 
 

Man behøver ikke
være veteran...

...for at læse

www.VeteranPosten.dk

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

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

VINTERPARKERING
Mangler du parkering til din 
veteranbil denne vinter?

www.dfe.dk/parkering cb@dfe.dk 39 29 56 56

Lej en plads til din 
veteranbil i en af 
vores p-anlæg på 
Frederiksberg  
eller i Valby.

Priser fra kr. 721,- 
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Køb & salg

Austin 1100 årgang 1974. Helt unik 
bil, som kun har kørt 3.400 km. Er 
og kører som en ny bil. Kr. 79.000. 

Jørgen Hansen, tlf. 22987971
e-mail: jhaffmf@gmail.com

IFA F8 Cabriolimousine årgang 
1954. Fin bil med nyt læderinteriør. 
Kr. 89.000.

Jørgen Hansen, tlf. 22987971
e-mail: jhaffmf@gmail.com

MGB GT - årgang 1974. Måske en af 
Danmarks flotteste. Dyb mørkegrøn. 
Restaureret for 8 års siden for ca. 
200.000 af tidligere ejer, krom tråd-
hjul-hvide dæksider og med 5-trins 
gearkasse. Denne bil skal ses og op-
leves, da billeder ikke siger nok. Kon-
takt venligst for yderligere oplysnin-
ger og information. Sælges for kun 
kr. 130.000.

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

Grundet dødsfald sælges Triumph 
Spitfire Mark II - årgang 1966. Har 
kørt 77.823 km 

Er synet som veteranbil og næste 
syn er 2022. Bilen står som billedet 
og der medfølger en Hardtop og et 
dæksel samt flere reservedele. Giv 
et bud. 

Kirsten Sørensen, tlf. 6532 2249 
(bedst om aftenen). 
e-mail: arnekirstengs@gmail.com

Hanomag 3/16 fra 1931. Grundet 
dødsfald sælges denne enestående 
bil. Synet i 2019 og skal derfor først 
synes igen om 8 år. Giv et bud gerne 
for bil incl. Trailer. 

Kirsten Sørensen, tlf. 6532 2249 
(bedst om aftenen).
e-mail: arnekirstengs@gmail.com

Ford A årgang 1931. Kører upåklage-
ligt - haft samme ejer de seneste 30 
år, passet med div. (kørt ca. 10.000 
km). Fremstår helt originalt -  indtræk 
på førersædet og i bageste hjørne af 
loftet trænger til fornyelse. Synet 27. 
feb. 2020 uden anmærkninger. Sæl-
ges ved hurtig handel inden vinter for 
kr. 62.500. Bilen står på Sydfyn. 

For yderligere oplysninger kontakt 
venligst  
H. Bartsch, mobil 20468843.

Alfa Romeo 1750 Berlina - årgang 
1970 Pris kr. 145.000. Skøn vogn 
som står og kører rigtig fint. Importe-
ret fra Holland via Italien for over 2 
år siden. Kører perfekt og alle små 
skavanker er løst. Ring eller skriv for 
flere detaljer. 

Per Holmen, tlf. 28440098
e-mail: holmen.per@gmail.com

Biler 
sælges

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

Salg       Køb        Tekst:

Biler

Dele til biler

MC

Dele til MC

Automobilia mv.

Diverse

Medl.nr. og navn:

Adresse:

Tlf. og email:

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

Husk! Sidste frist den 5. i måneden!
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Køb & salg

Ford Capri Mark II/III årgang 1974-
87 nederste front org.no.1579900. 
Ford Taunus/Cortina MK 4 årgang 
1976-79 bagklap original. Toyota 
H-Lux Pick-up årgang 1979-83 fa-
briksnye døre. Brugt: Bagklap til Opel 
Rekord A+B Caravan. Bagklap til 
Opel Kadett A Caravan. Bagklap til 
Opel kadett-City 3-dørs.

H. P. Nielsen, tlf. 40148037
e-mail: hpj.nielsen@mail.dk

2 Girling 3-stemplede bremsekalibre 
til renovering - kr. 500.

Mogens Jensen, tlf. 53556068
e-mail: mj@interpres.dk

Veteran Tidende årgang 1998 til 
2018 og andre motorblade kan af-
hentes gratis.

Bent Juul Olsen, 31353295

e-mail: bentjuulolsen@gmail.com

Buick Special - årgang 1937-38. Re-
servedele: 4 gode døre, topstykke, 
sæt kofangere, komplet bagtøj, di-
verse karosseridele incl. forskærme, 
køler, 4 bremsetromler, dynamo, selv-
starter, fælg

Sælges samlet for kr. 8.000.
Gert Jørgensen, tlf. 22408813

Garage- og restaureringspladser til 
fornuftige penge tilbydes på gård ved 
3330 Gørløse. Kan indrettes efter 
behov. 

Jens Christian, tlf. 53294806
e-mail: lystrupgaard@yahoo.dk

Dele til biler 
sælges

 
Diverse

 
Automobilia

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.

DANSK VETERANBIL KLUB

Vognemblem 60mm Ø
Kr. 125,-

Stofmærke 70mm Ø
Kr. 25,-

KLUBARTIKLER

Bestilling kan ske ved henvendelse til:

Sekretariatet
Telefon 4556 5610

Mail: kontor@veteranbilklub.dk

Nøglering
Kr. 25,-

DVD-film
Kr. 200,-
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Vores Standard Vanguard har altid kørt i een og samme landsby i Wales nær Port Talbot, Eng-
land. Jeg er 4. ejer efter at have hentet den på en trailer i foråret 2019. Bilen er aldrig blevet 
renoveret, men løbende vedligeholdt over de ca. 93.000 miles (150.000 km), den har tilbage-
lagt. Den står derfor ikke som et ”forsuttet bolche”, men som en særdeles brugbar hyggebil, 
som bla. vil bringe os til Bornholm denne sommer. Vanguarden er blevet modificeret til Danske 
særregler (ikke EU) således, at den nu kan blinke. Dette er lavet uden ekstra lygter, så der nu 
blinkes med stoplygter, positionslys og afviservinge, stadig fra den orginale centerkontakt på 
rattet.

Navnet Standard klinger lidt sært, når man taler Rover, Vauxhall, Austin og andre Engelske bil-
mærker – måske også derfor ændrede man navnet til Triumph først i USA, senere i 1960’erne 
i Europa, for endelig at anvende navnet Standard i Indien og Australien i 1988.

Standard Vanguard blev solgt fra 1948 til 1963 og var en helt nydesignet bil uden brug af dele 
fra før 2. verdenskrig. Vanguard blev lavet som 4 dørs saloon, stationcar, varevogn og pick-up 
fra fabrikken i Coventry, men også produceret i Indien og Australien med ændret design, især 
pick-ups i Australien var meget populære. I Danmark var Standard mest kendt for små fami-
liebiler som Standard Junior, der ellers på verdensplan mest er solgt som Standard 8 og 10 
og senere blev afløst af Triumph Herald. Kun få Vanguard personbiler blev solgt i DK, dog blev 
Vanguard varevogne og papegøjepladebiler brugt som servicevogne for Ferguson traktor. I Dan-
mark blev Standard samlet bla. hos Nordisk Diesel, men også andre. 

Det er en bil, der giver smil og glade blikke hvor den kommer frem og folk tager det pænt, når 
de må ligge bag. Cruiser bedst ved 40-45 miles og er blød som en bowler i regnvejr. Motoren 
er på 2088 cc og med 68 hk til næsten 1,5 tons. Ca 13 l/100km. Den er vores 4. Standard 
og måske ikke den sidste...

Charlotte og Flemming Jensen, Slagelse.

Standard Vanguard phase 2 saloon 1955
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