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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
Jenny Kammergaardsvej 9,3.3,  
8700 Horsens
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: -Jan Bechmann 
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

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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Fra redaktionen

Brug betalingsservice

Som man kan se af dette VeteranTidende, har det fak-
tisk været muligt at komme ud at køre i de gamle biler 
i år, selvom langt de fleste arrangementer har været af-
lyst. Om det bliver bedre næste år vil vise sig – men el-
lers må vi huske at gøre det vi kan, indenfor de rammer 
der måtte gælde. Lige nu er vi hastigt på vej mod vinter-
aktiviteterne – måske i garager og værksteder.

På Sommer’s Automobile Museum er årets særudstil-
ling om Volvo nu åben. I dette blad har vi bl.a. en artikel 
om hvordan Volvo kom i gang i Danmark.

For at lette betalingen for næste års 2021 medlems-
kontingent, som udsendes medio december 2020, kan 
du udfylde tilmelding til betalingsservice direkte via 
DVKs hjemmeside: www.veteranbilklub.dk

– nederst på siden, under ”BetalingsService”.

-jmn.

Mercedes 320 igen-igen

Vi har fået flere henvendelser om den Mercedes-Benz 
320, der skulle have tilhørt – eller i hvert fald været 
brugt af Werner Best – eller Reinhard Heydrich. Oplys-
ningerne virker umiddelbart lidt modstridende, hvilket ty-
der på at der måske er tale om to forskellige biler. Hvad 
der til gengæld kan siges er, at der har floreret en skov 
af rygter, som gør det yderst vanskeligt at afgøre hvad 
der er op eller ned, og dokumentation findes der nok 
ikke meget af. Bilen, der stod hos Peder Fuglsbjerg (om-
talt i sidste VT) gik formentlig til Schweiz. På Egholm 
Museum ved Kirke Hyllinge på Sjælland står en bil, som 
er købt i Prag, og som angiveligt skulle have været Hey-
drichs. Det ser ud til at være den samme som vi viste 
et billede af i sidste VT. Såfremt der kommer nyt vender 
vi naturligvis tilbage.

-jmn.
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Oktober 
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 i VT 532.

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 hjemmeside www.veteranbilklub.
dk - under “kalender”. AFLYST
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

Aktivitetskalender

Møder, løb og arrangementer

Udland:

August 2021 
Torsdag d. 12. til søndag d. 15. Styrkeprøven 2021, 
Varberg, Sverige. Link: www.massingnickel.se.
Arrangör: AHK Mässing & Nickel. Info følger.

Hver måned

1/11-7/2 Første søndag kl. 10-14 Stumpemarked hos Per. Gravergyden 5, Verninge, 5690 Tommerup.

  Info: Per Mortensen, tlf. 22179665

Tilbagevendende aktiviteter 2020-21

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

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

Der er ikke mange dage tilbage af 
køresæsonen 2020, og det er nok 
den mest stille sæson vi har haft i 
mands minde. De fleste køreture, 
træf  og arrangementer er blevet af-
lyst pga. Corona og vores årlige fej-
ring af klubbens fødselsdag og Årets 
Emil må desværre også aflyses, da 
vi altid er langt over 100 personer 
samlet den dag. 

Men nu nok om Corona året 2020, 
lad os se fremad og håbe 2021 bli-
ver fyldt op med spændende op-
levelser og dejligt samvær, og så 
glæder det mig at vi i klubben pas-
ser godt på hinanden og holder de 
regler der bliver pålagt os. Ud af de 
små 5.000 medlemmer vi er i klub-
ben, har jeg kun hørt om én der har 

været syg og indlagt, men han har 
det heldigvis godt igen.

På biblioteket har vi fået en udfor-
dring. Det Kongelige Bibliotek, som 
vi har være opkoblet til de sidste 15 
år, har opsagt samarbejdet med os 
og 40 andre små selvstændige bibli-
oteker. De har dog været så venlige 
at foreslå 3 forskellige udbydere af 
bibliotekssystemer. Men da ingen af 
os frivillige på biblioteket er uddan-
nede bibliotekarer, er det noget af 
en opgave at gennemskue hvilket 
vil passe bedst til os. Så sidder der 
én, helst i Nærum området, som vil 
være os behjælpelig med at gen-
nemgå de 3 tilbud, vil det være dej-
ligt. Fremover kommer vi også til at 
mangle frivillig arbejdskraft, da vi jo 

desværre har mistet 2 rigtig gode 
medarbejdere, og arbejdsopgaverne 
bliver bestemt ikke mindre med ti-
den. Så har du lyst til at være med i 
teamet, så kontakt mig venligst.

Pr. 1. oktober var det tid at indbe-
rette medlemstal til Motor Historisk 
Samråd. I år lød tallet på 4.887 des-
værre en nedgang på 84 medlem-
mer i forhold til sidste år 1. oktober. 

Tak til alle mødestedslederne for je-
res flotte håndtering af klubmøder-
ne. Det har ikke været let, når man 
med dags varsel ikke kan samles 
som man plejer. 

Dorte Stadil 

Fra formanden
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Mødestederne

Amager

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

Aktivitetsgruppen Amager
Amagerdvk.jbl@gmail.com

København · Nordsjælland 
Nærum

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

DVKs biblioteket er midlertidig lukket, 
men hold øje med hjemmesiden som 
løbende bliver opdateret. Forudgåen-
de aftale om besøg, kan træffes på 
telefon 4556 5610-2.  

November d. 5. Klubmøde.

December d. 3. Klubmøde.

Kim Polte, tlf. 26134229

kimpolte@hotmail.com

Nordsjælland 
Mårum

Midtsjælland 
Ringsted

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

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.
Ringsted Brevdueforenings  hus, 
Balstrupvej 86, 4100 Ringsted.  

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

November d. 3. Klubmøde.

November d. 10. Klubmøde.

November d. 17. Klubmøde.

November d. 24. Klubmøde.

Nordvestsjælland 
Holbæk

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

November d. 19. Klubmøde. Aflyst.

December d. 17. Klubmøde. Aflyst.

Januar d. 21. Klubmøde.

Februar d. 18. 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

December d. 1. Klubmøde.

December d. 8. Klubmøde.

December d. 15. Klubmøde.

December d. 22. Klubmøde.

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

Østsjælland 
Klippinge

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

November d. 24. Klubmøde.

December d. 22. Klubmøde.

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

Sydsjælland 
Næstved

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

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.

November d. 10. Café- og biblioteks- 
aften. 

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

December d. 8. Julehygge med 
Gløgg og æbleskiver.

Januar d. 12. Nytårskur.

Januar d. 26. Motorlære i tænding 
og karburator v/Hans Henning Niel-
sen - der er Autofaglærer.

Februar d. 9. Café- og biblioteksaf-
ten.

Februar d. 23. Klubaften.

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.

November d. 12. Klubmøde. Frede 
har inviteret til klubmøde i sin gara-
ge. Der vil være mulighed for at se 
Fredes biler. I forbindelse med ga-
ragen er der en engroshandel med 
køkken, køkkenartikler og gaver, hvor 
der også er mulighed for at købe 
denne aften. Så der er spændende 
ting at kigge på for os alle. Adres-
se: Egelund 8, 6200 Aabenraa. Jeg 
tager kage med, så vi vil gerne have 
tilmelding senest 9. november til: li-
seogfrits@johansens.info eller mobil 
22642909.

December d. 10. Klubmøde. kl. 
18:00. Vi afholder helt efter tradi-
tionen julefrokost fra kl. 19:00- ca. 
22:00. Kuvertpris 150 kr. incl. drik-
kevarer og kaffe. Medbring en gave 
til værdi af ca. 25-30 kr. til pakke-
leg. Bindende tilmelding til Frits se-
nest 3. december.  

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

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

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

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

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

Oktober d. 30. Klubmøde. 

November d. 27. Klubmøde. Invitati-
on til julefrokost se her i bladet.

December d. 25. Klubmøde.

Claus Bjerregaard, tlf. 40530870
clausbjerregaard8@gmail.com

Vestjylland 
Herborg

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

Vestjylland
Ulfborg

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

November d. 19. Klubmøde.

December d. 17. Klubmøde. AFLYST 
– God Jul!

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

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

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

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

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

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

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

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

Sydjylland
Lillebælt

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.

November d. 10. Klubmøde på Møl-
len kl. 19:00 – Tag noget spæn-
dende/sjældent værktøj med. Vi 
udveksler erfaringer om specialværk-
tøj, selvopfundne metoder og andre 
spøjse ting. der har med vedligehold 
og restaurering af veterankøretøjer 
at gøre. Gerne fotos af specielle løs-
ninger, eller medtag dele der er spe-
cielt konstrueret. En hyggelig snak 
rundt om bordet – med afstand og 
sprit. Derefter kaffe og mølle-boller 
som Erik serverer ved bordet.

December d. 8. Klubmøde kl. 18:00 
- afhængig af Corona-situationen, på-
tænkes at afholde en form for jule-
frokost på Møllen – men detaljerne 
må vente til vi kender betingelserne 
for sammenkomster på dette tids-
punkt. Der tages endelig stilling in-
den november mødet, og der meldes 
ud derefter i nyhedsbrevet (-som du 
kan tilmelde dig, hvis det ikke allere-
de er sket).

Januar d. 12. Klubmøde på Møllen – 
Nytårskur og planlægning af forårets 
aktiviteter. 

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.

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. 

November d. 2. Klubmøde.

December d. 7. Klubmøde.

Vi glæder os til at se dig og evt. led-
sager til et eller flere af tilbuddene 
- vil du hjælpe os med, at du over-
holder tilmeldingsfristerne så vi kan 
give vore værter en god behandling.

Villy Vejnøe, tlf. 29910179
villy@vejnoe.dk

Peer Bak, tlf. 97122914
peba@kabelmail.dk
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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 
indkøb af brød. Evt. pr. mail: 
laasby@veteranbilklub.dk eller giv et 
ring på: 28 19 68 19. 

November d. 18. Klubmøde.

December d. 16. Klubmøde.

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

Nordjylland
Sindal

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

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

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

-”Hvor lå du den store svensknøgle?”
-”Den lå jeg aldeles ikke, den stod jeg op ad væggen!”
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Fyn

Det var fredag den 28. august klok-
ken 9. Til DVK’s klubhus i Broby på 
Fyn ankom veteranbiler fra hele Fyn 
og endog to køretøjer fra Sjælland 
og to hele vejen fra Bornholm, for at 
deltage i den årlige Tour, denne gang 
til det vestlige Limfjorden. Vi bæn-
kede os ved morgenbordet og mens 
kaffe/the, friskbagte rundstykker fra 
den lokale bager samt diverse på-
læg blev indtaget, introducerede vi 
os hver især for hinanden. Heref-
ter blev der uddelt kørevejledninger, 
rallyplader og redigeret telefonliste. 
Endelig blev der sunget fødselsdags-
sang for Uffe Jensen, for hvilket han 
kvitterede med lille alkoholisk blod-
cirkulationsstarter, ikke ringe.

Klokken 10.00 lød startsignalet og 
karavanen drog mod vest over Køng, 
Glamsbjerg og Hjerup til Assensvej. 
Videre ad Gl. Hovedvej 1 til Restau-
rant Karoline ved den gamle Lille-
bæltsbro. Her stødte Jørgen Brøgger 

Tour de Limfjorden

og Frue fra Fredericia til os. De blev 
også beværtet med rundstykker og 
noget til blodomløbet, mens vi andre 
havde en mulighed for at forrette vor 
nødtørft inden den næste lange tur 
op gennem Midtjylland.

Turen gik herefter over Lillebæltsbro-
en ad hovedvejen til Vejle, hvor det 
var tanken at vi skulle undgå at køre 
gennem Vejle, ved at tage motorve-
jen over Vejlefjordbroen. Imidlertid 
blev kolonnen hakket i dele på grund 
af lyskryds, hvilket bevirkede at halv-
delen fortsatte ned gennem Vejle på 
vej til Billund. På et tidspunkt kun-
ne de ikke få det til at passe med 
rutebeskrivelsen og så var telefonli-
sten jo handy. Da de var tilbage på 
motorvejen mod Herning mødtes 
alle på broen over motorvej 13 og vi 
fortsatte gennem Grejs, den smukke 
Grejsdal til Kollemorten. Her tog vi 
den gamle hærvej, en strækning på 
ca. 8 km. På grusvej gennem et me-

get smukt naturlandskab med bak-
ker begroet med blomstrende lyng, 
åer og skove. Er man på den egn og 
er man til naturoplevelser, kan det 
stærkt anbefales at køre ture. Til-
bage på den gamle Hovedvej 13 gik 
det roligt videre til Pårup mellem Sil-
keborg og Herning, hvor vi på Pårup 
Kro spiste æggekage til frokost.

Efter diverse afspritninger (altså 
corona) og aftisninger, gik turen vi-
dere nordpå ad Hovedvej 13 for så 
at dreje mod Frederiks, Sjørup, gen-
nem Skive, videre til Sallingsund-
broen, over denne og derfra til Hotel 
Limfjorden i Thisted. Her blev vi ind-
kvarteret sidst på eftermiddagen. 
Der var tid til en lille lur efter en 253 
km lang køretur, inden vi kl. 19 kun-
ne sætte os til bords til en 2-retters 
middag. Alle var i godt humør og det 
fortsatte da man trak ind i pejsestu-
en til hyggesnak og ”After Tour”... 

Tekst og foto: Jørgen Kastrup

Jørgen Brøgger i Rekorden blev samlet op ved den gamle Lillebæltsbro

Er der “After Tour”-hygge eller hvad..?

Næssund færgen med Toldfri shop
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Lørdag morgen samledes vi pø om 
pø ved et velassorteret morgenbord 
med snak om gårsdagens oplevelser 
og dagens kommende begivenhe-
der. Alle sikrede sig, at der var nok 
brændstof på bilerne, da dagen ville 
byde på en længere tur, det skulle 
vise sig at være ca. 155 km. Turen 
gik sydover langs Thisted Bredning 
gennem Vilsund videre ad den flotte 
kystvej til en lille landsby, Heltborg, 
tæt på Hurup. I Heltborg fulgte vi en 
lille vej, Skårhøjvej, hvorfra der var 
den mest fantastiske udsigt over et 
kæmpe område med Limfjorden og 
Mors. Det var lige til et maleri. Her-
fra kørte vi ned til Næssundfærgen, 
et kapitel for sig. Det er en gam-
mel færge med plads til ca. 12 bi-
ler. Ruten var egentlig nedlagt, men 
i 2015 blev den genoprettet af en 
flok frivillige ildsjæle med en ukom-
pliceret holdning: ”Er i mere end 12 
biler? Så sejler vi da bare 2 gange. 
Fartplan? Vi sejler sgu da, når der 
er biler”. Enkelt og ligetil. Færgen 
havde, med jysk glimt i øjet, også en 
”Taxfree Shop”, hvor du kunne købe 
lokal produkter fra Thy og Mors. 
Overfarten kan anbefales, et stykke 
bevaringsværdigt kulturhistorie. 

Efter overfarten, i 2 afdelinger for-
stås, fortsatte vi til Karby hvor kir-
ken lagde lokale til, for de værdigt 
trængende. Derpå gik det mod nord 
ad meget små og til tider meget slid-
te veje langs Visby Bredning, Drag-

strup Vig, Vilsund og Thisted Bred-
ning til spidsen af Mors. En flot tur 
gennem et landskab, der bærer ty-
delige spor af istidens hærgen. Ved 
Feggesund tog vi ind på Feggesund 
Kro til stegt ål ad libitum, enkelte vil-
le dog hellere have et stjerneskud. 
Maden blev indtaget med udsigt til 
Limfjorden i smukt vejr. 

Således bespiste kørte vi ombord 
på den moderne Feggesundfærge, 
denne gang med plads til 22 biler, 
og satte kursen mod nord gennem 
Frøstrupområdet til Bulbjerg hvorfra 
der var en vindblæst men smuk ud-
sigt mod Hanstholm og over Skager-
rak. 

Efter en lille pause gik turen vide-
re langs kysten ad grusveje gennem 
klitter og forblæste skove til Thorup 
Strand (tv udsendelserne ”Gutter-
ne på kutterne”), hvor der ud over 
et hav af andre turister var mulighed 
for at se de, i Danmark, verdens-
berømte kuttere ligge på stranden. 
Nogle fik sig en isvaffel og isen var 
udmærket, men guffen kan ikke an-
befales. 

Herefter gik turen over Vester 
Thorup, ned til Limfjorden gennem 
Bygholm Vejle til Vesløs, sydpå til 
dæmningen over Østerild Fjord og 
Lønnerup Fjord gennem Sennels og 
Thisted, hvor vi ankom i tide til at 

Nøj, stegt ål ad libitum på Feggesund Kro

De stegte ål er konsumeret og vi er klar til 
afgang

Sikke en udsigt fra Bulbjerg

Tisse/drikkepause, Gettrup Kirke 
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Uhm, smørrebrød i mødested Ulfborgs kantine

Et flot exemplar, altså Folkevognen

Køb nu bare sådan en bus Niels

nette os inden den 2-retters menu. 
Snakken gik lystigt og fortsatte til 
”After Tour” i pejsestuen. En god 
dag i hyggelige menneskers selskab.

Søndag morgen var alle klar til af-
gang kl 9.30 efter morgenmad og 
benzinpåfyldning. Gik nu mod Nati-
onalpark Thy, hvor vi drejede sydpå 
ad Kystvejen for så at køre vest om 
Ørum Sø til Krik, Vestervig til Get-
trup, syd over til Helligsø, hvor kir-
ken også lagde lokaler til for træn-
gende. En lille pause og så videre 
langs nordsiden af Nissum Bred-
ning over Thyholm og Oddesundbro-
en. Således ankomne til sydsiden 
af Limfjorden kørte vi mod Lemvig, 
rundt om denne sydvest mod Vester-
havet og Thorsminde. Et langt stræk 
med klitter på den ene side og Nis-
sum Fjord på den anden. En underlig 
fornemmelse at køre 100 meter fra 
Vesterhavet over en strækning på 
15 km., uden at kunne se havet.

I Husby kørte vi mod Ulfborg, hvor vi 
havde aftale med mødestedslederen 
af Dansk Veteranbil Klubs lokalafde-
ling om frokost, kaffe og rundvisning 
på Sussis og Carstens VW og Retro 
Museum.

Nogle lækre stykker smørrebrød 
med drikkelse og efterfølgende kaffe 
og smålillekager ramte en tør plet. 
Carsten fortalte under kaffen lidt om 
stedets opståen. En underholdende 
rundvisning på deres museum, hvor 

han fortalte om historierne på sine 
fine folkevogne og deres tusinder af 
forskellige retroting. Et besøg er be-
stemt tiden og pengene værd. Tak til 
Carsten for god underholdning.

Her sluttede turen. Ruth og jeg vil 
gerne sige tak til alle deltagerne for 
et hyggeligt samvær og den positi-
ve indstilling alle havde. Også tak til 
Kirsten og Anders Nielsen der be-
redvilligt øsede af deres lokalkend-
skab til Thorup Strand og omegn. Et 
sådant arrangement bliver kun godt 
hvis alle bidrager med godt humør. 
Vi gør os derfor nogle tanker om 
hvor den næste Tour de ???? skal 
gå til. 

Endnu en sommer er gået, og hvad 
covid-19 angår, fik det spoleret man-
ge arrangementer over hele lan-
det, også for os veterannørder. Det 
standsede dog ikke Dorthe fra Olle-
rup. Hun fik trods problemer stablet 
årets sidste aftentur på benene, og 
det blev en dejlig tur.

28 smukke køretøjer mødte op på 
pladsen foran Ollerup Kirke den 
9. september imellem kl. 17 og 
18 til småsnak og registrering. Tu-
ren gik ad veje gennem et smukt 
landskab, hvor aftensolen skinne-
de efter en tvivlsom dag med regn, 
Dorthe må have gode forbindelser 
siden vejret skiftede på det rette 
tidspunkt. Vi kørte først i området 
omkring Hundstrup, Brændegård Sø 
og Gunderstrup hvorefter vi krydse-
de Fåborgvej igennem Ulbølle, videre 
langs Det Sydfynske Øhav, som er 
lige betagende hver gang, over Egen-
se for til sidst at ende på Højbjerg-
gård.

Her var der tændt op i grillen og for 
den beskedne sum af 30 kr. kunne 
man købe en lækker økologisk pølse 
med økologisk brød og lækker chut-
ney, alt lavet af gårdens egne pro-
dukter. Solen sidste stråler svandt 
og det blev tilpas køligt til at man 
valgte at vende køleren mod hjem-
met.

En dejlig tur, for hvilket Dorthe skal 
have stor tak. 

Tekst og foto: Jørgen Kastrup

Fynsk aftentur

Fyn



VeteranTidende · november 202012

Som altid åbner Folketinget den 1. 
tirsdag i oktober, efter sommerpau-
sen. I år faldt denne dag på den 6. 
oktober og dagen var ventet med 
særdeles stor spænding for veteran-
folket.

Den 6. oktober er der hvor Statsmi-
nisteren afgiver sin årlige åbningsre-
degørelse til Folketinget i to dele: En 
mundtlig del – åbningstalen – og en 
skriftlig del – lovprogrammet.

Det er navnlig det sidste der er in-
teressant for os, for det er formå-
let med regeringens lovprogram at 
give Folketinget et overblik over de 
lovforslag, beslutningsforslag og re-
degørelser til Folketinget, som rege-
ringens politik vil udmønte sig i. For 
at citere Folketingets hjemmeside, 
så er det med lovprogrammet at der 
”gives et grundlag for planlægningen 
af årets folketingsarbejde. Lovpro-
grammet anvendes også som led i 
styringen af regeringsarbejdet”. 

Motorstyrelsens håndtering  
skal nu føre til lovændring
I Motorhistorisk Samråd, og i de an-
dre organisationer, har vi de sidste 
par år eller tre haft en særlig udfor-
dring med det der populært kaldes 
”originalitetskravet”, altså Motor-
styrelsens håndtering af begrebet 
veterankøretøjer og de goder der 

Regeringens lovprogram 
ventet med spænding

Nyt fra MhS
tilfalder køretøjer der kan indgå i 
den kategori. Den lovtekstmæssige 
beskrivelse af veterankøretøjer har 
ikke ændret sig over årene, men det 
har de forskellige skattestyrelsers 
tolkning. Senest er det Motorstyrel-
sen, der har anlagt den strammest 
mulige tolkning.

Da Motorstyrelsen ikke har været til 
sinds at ændre sin tolkning, så har 
vi i stedet rettet skytset mod det 
politiske, hvor vores ønske i stedet 
har været at få rettet lovteksten. 
Det er så her at det snarligt kom-
mende lovprogram for folketingsåret 
2020/2021 kommer ind i billedet.

Status er at vi faktisk er nået ret 
langt i vores dialog med det politi-
ske, idet Skatteminister Morten Bød-
skov, har lovet os at han er [citat]: 
”indstillet på at se på muligheden 
for at lempe originalitetskravet for 
veterankøretøjer”. 

Den ene linje er ikke nogen stor kna-
ge at hænge sit håb på, men sam-
menholdt med blandt andet et møde 
med Skatteministeriets departe-
ment i marts måned, der ved vi at 
der bliver arbejdet på sagen i mini-
steriet. 

Den uvæsentlige  
veteranbestemmelse
Så stort og væsentligt det er for os 
andre hvad angår ”originalitetskra-
vet”, med den mere korrekte beteg-

nelse ”veteranbestemmelsen”, så 
lidt har det af betydning i det sto-
re politiske billede, det må vi bare 
erkende. I lyset af den erkendelse 
har vi i Motorhistorisk Samråd der-
for også de seneste måneder holdt 
flere samtaler med toneangivende 
skattepolitikere, og vi har forsøgt at 
sprede os over hele det politiske far-
vespektrum.

Opgaverne har været; at gøre po-
litikerne opmærksom på at noget 
må gøres, og at vi har en løsning på 
hvordan man gør. For det tredje, at 
få disse travle politikere til at hjælpe 
os med at gøre skatteministeren op-
mærksom på hvad han har lovet os 
tidligere – en løsning af en eller an-
den art. Det er væsentligt at løsnin-
gen kommer inden vi alle sammen 
skal være klar til veteransæsonen i 
2021. 

Ingen veterankøretøjer i lovpro-
grammet
I skrivende stund mangler vi at få 
afholdt det aftalte møde med SFs 
politiske ordfører Karsten Hønge. 
Vi mangler også ændringerne til ve-
teranbestemmelsen udmøntet i re-
geringens lovprogram. Lovprogram-
met for 2020/2021 indeholder ikke 
nogen specifik omtale af veterankø-
retøjer, men der er et par passager 
hvor skatteministeren problemfrit 
kunne indplacere de nødvendige lov-
ændringer ud fra de nu kendte over-
skrifter.

Der er også den mulighed, at de lo-
vede ændringer kan finde sted uden 
at de i forvejen er placeret i lovpro-
grammet. Det må vi arbejde vide-
re på, og vi har allerede fat i skrive-
værktøj, telefonen og kalenderen.

Er man nysgerrig på hvad lovpro-
grammet ellers indeholder, kan man 
finde det på Statsministeriets hjem-
meside. Vi vil opdatere hjemmesi-
de og Facebook-side, så snart der er 
væsentligt nyt i det vigtige spørgs-
mål om veteranbestemmelsen, og 
den fremtidige tolkning af det be-
greb hos myndighederne.

Steen Rode-Møller
Formand
Motorhistorisk Samråd

At invitere sig selv på kaffe, er vist ikke helt korrekt ifølge Emma Gad, men den her flok 
politikere gad nu godt, da Motorhistorisk Samråd spurgte pænt.
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REACH Directive og dets 
betydning for historiske 
køretøjer

Udskydelse af  
Årsmøde 2020

”REACH Directive” er en forordning 
lavet i EU vedrørende kemikalier og 
stoffer. Grundlæggende står forkor-
telsen for Registration, Evaluation 
and Authorisation of Chemicals, og 
formålet er at beskytte mennesker 
og dyr imod skadelige stoffer og ke-
mikalier.

”Er det noget som generer vores 
hobby?” Som sådan ikke, men så 
alligevel. For eksempel er det i hen-
hold til REACH, at man ikke længere 
kan lave lodning med blyholdigt tin, 
ligesom blyakkumulatorer heller ikke 
er svært populære, hos dem som 
beskæftiger sig med REACH. Man 
kan også uhyre nemt løbe ind i pro-
blemer med især ældre overfladebe-
handlingsformer.

Cadmium Plating, der faktisk var 
uhyre populært på skruer og bolte i 
ældre tider, er totalt ”no-go” og det 
har det i øvrigt mere eller mindre 
været i de sidste fyrre år, med min-
dre man lige laver dele til krigsindu-
strien. Maling er som bekendt også 
blevet en helt anden proces i dag, 
end det var da man anvendte olieba-
serede malinger, og flere af de me-

I sommer har man stemt om mulige krav til forkromning inden for EU. FIVA er med på en 
lytter når EU behandler reglerne i REACH forordningen.

toder man anvendte til behandling 
af huder til indtræk, må man heller 
ikke anvende i dag.

Et stof der ligeledes er på forbudt-li-
sten er Krom Trioxid, der anven-
des som basismaterialet i forkrom-
ning. Det betyder reelt at man ikke 
kan forkrome dele indenfor EU (Da 
REACH alene gælder i EU) og som et 
paradoks er de forkromede dele helt 
legale bagefter – det er kun materia-
let til selve krombehandlingen, man 
har på listen. Der har været snak 
om at tillade små særlige forkrom-
ninger, udført under særligt skærpet 
sikkerhedsovervågning, og i meget 
begrænsede mængder (læs: uri-
melig dyrt og besværligt). Forkrom-
ningsbranchen er selv kommet med 
nogle forslag.

I Juli 2020 skulle man så stemme 
om en overordnet løsning i EU Par-
lament, og FIVA har igennem hele 
processen været uhyre aktive. Det 
har man været både for at få indu-
strien til at komme med indsigelser 
imod forslaget der blev stemt om, 
men også for at overbevise de en-
kelte medlemmer af parlamentet om 
de åbenbare gener et sådan regel-
sæt vil have (plus det åbenlyst van-
vittige i at al europæisk forkromning 
fremover vil skulle foregå i Indien 

Det skal herved meddeles, at besty-
relsen i enighed har valgt at udsky-
de vores årsmøde, som skulle have 
været afholdt den 28. november i 
Middelfart.

Det er selvfølgelig grundet CO-
VID-19, at vi har valgt at tage dette 
drastiske skridt, som kommer ind 
under begrebet force majeure, da 
der ikke er taget forbehold for CO-
VID-19 i vores vedtægter.

Når situationen ændrer sig, så det 
atter er forsvarligt at mødes i større 
forsamlinger, finder vi en ny dato.  

Steen Rode-Møller
Formand
Motorhistorisk Samråd

eller måske senere igen i England, 
hvis ellers de internt ved hvor de vil 
være.

Afstemningen gav en afvisning af 
forslaget med mindst mulig mar-
gin, men det betyder at parlamen-
tet snart skal stemme om alternati-
ve forslag, for de er nødt til at finde 
en løsning. Her er der et håb om at 
man godkender en mere lempelig 
løsningsmodel, så vi også i fremti-
den kan få forkromet skærme og 
pyntelister til de historiske køretøjer 
indenfor EU.

Vi holder øje med hvad der sker og 
lytter en del på vandrørene, så vi 
kan få en ordentlig løsning igennem. 

Lars Genild
Formand for FIVAs Legislation  
Commision og bestyrelsesmedlem i 
Motorhistorisk Samråd
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Deltag i FIVA’s  
verdensomspændende undersøgel-
se om historiske køretøjer

Undersøgelsen er rettet mod entu-
siaster og ejere af historiske køretø-
jer (ældre end 30 år) og/eller young-
timers (mellem 20 og 30 år). Den 
bliver gennemført på 15 forskellige 
sprog, herunder dansk. Vi har brug 
for dine informationer til det kom-
mende arbejde for at bevare de hi-
storiske køretøjer, og sikre brugen af 
dem i fremtiden.

FIVA repræsenterer millioner af hi-
storiske køretøjsentusiaster over 
hele verden. Denne undersøgelse 
giver dig mulighed for at give udtryk 
for din mening, og for os til at opbyg-
ge en vital informations database.

De oplysninger du afgiver, vil blive 
brugt til at fremme hele bevægel-
sen som sådan – ikke kun i dit eget 
land, men over hele jorden. I og med 
at du udfylder hele undersøgelsen 
støtter du vores sag og det er be-
stemt i din egen interesse. Alle svar-
ark bliver behandlet fortroligt. 

Det tager ca. 10 - 15 minutter at ud-
fylde svararkene – lidt afhængig af 
hvilke svar du afgiver. 

Når du indsender dit svarark, får du 
mulighed for at deltage i et lotteri, 
hvor du kan vinde et af 5 schweizisk 
fremstillede ure til en værdi af 180 
Euro.

Deltag i undersøgelsen her: 
www.fiva.org

FIVA-undersøgelsen

Rabat til DVK- 
medlemmer
Køb bogen om Dansk bilproduktion 
til specialpris 

Her i november udkommer Erich 
Karsholts bog: Dansk bilproduktion. 
Danske bil- og samlefabrikker i det 
20. århundrede. Et værk på 456 si-
der med over 750 illustrationer. 

Medlemmer af Dansk Veteranbilklub 
har mulighed for at spare 100 kr. 
ved køb af bogen. Normalprisen er 
500 kr. DVK-medlemmer betaler 400 
kr. – det svarer til 20 % rabat. 

Lidt om bogen
I de to første årtier af 1900-tallet 
skete en revolutionerende udvikling 
af ikke blot selve bilen, men også 
omkring fremstillingen, der gik fra 
håndværksmæssig tilvirkning af få 
enheder til masseproduktion. De 
danske forsøg på en bilindustri kom 
ikke over begynderstadiet, før de 
udenlandske bilfabrikker viste deres 
styrke. 

Til gengæld betød bilernes voksen-
de udbredelse at der opstod forde-
le ved at samle bilerne lokalt. Især 
samlefabrikker etableret af Ford 
Motor Company (1919) og General 
Motors (1924) fik stor betydning. Ef-
terfølgende blev flere samlefabrikker 
etableret, således at der i Danmark 
gennem årene er blevet samlet over 
40 forskellige bilmærker. 

I mellemkrigsårene blev hovedpar-
ten af alle biler til det danske mar-
ked samlet på de danske samlefa-

brikker. Under besættelsen holdt 
fabrikkerne beskæftigelsen oppe 
gennem bl.a. fremstilling af gasge-
neratorer.

I efterkrigstiden voksede produkti-
onen gennem 1950’erne, men fa-
brikkerne var i længden for små, 
ligesom øget frihandel gjorde det 
urentabelt. Samlefabrikkerne lukke-
de én efter én i løbet af 1960’erne. 
Den sidste samlefabrik, General Mo-
tors på Nørrebro i København, lukke-
de i 1974. 

Der blev i Danmark samlet ca. 
920.000 biler. Til sammenligning 
blev der i sidste århundrede udvik-
let og produceret ca. 10.000 biler af 
danske bilmærker. 

Biler, der er fremstillet i Danmark og 
som omtales i bogen: Adler, Anglo 
Dane, Austin, Bedford, Brems, Buick, 
Büssing, Chevrolet, Chrysler, Citroën, 
Dansk Automobilfabrik, DKW, Dod-
ge, Durant, Essex, Fargo, Ford, Gi-
deon, Hammel, Hudson, Hupmobile, 
International, Jeep, Jensen, Krupp, 
Kässbohrer Setra, Leyland, Merce-
des-Benz, Morris, Nash, Oakland, 
Oldsmobile, Opel, Overland, Ply-
mouth, Pontiac, REO, Scania-Vabis, 
Sommer, Standard, Studebaker, Thri-
ge, Triangel, Vauxhall, Volvo, Wande-
rer, White og Willys.

 
Køb den billigt
Du kan som DVK-medlem købe bo-
gen for 400,- gennem DVK ved at 
kontakte kontoret i Nærum. Til pri-
sen kommer eventuel forsendelse.

Prisen gælder et begrænset antal 
bøger ved bestilling inden 15. de-
cember 2020. 

For yderligere oplysninger: Niels Nør-
gaard, Strandbergs Forlag, telefon 
4052 0021, niels@strandbergsfor-
lag.dk 

Bogen bliver anmeldt i december- 
nummeret af VeteranTidende.
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Dækspark-aftener i Løgumkloster
Det har været nogle fantastiske af-
tener masser af spændende biler, 
motorcykler, knallerter, scootere og 
traktorer.

Der har været op til over 100 køretø-
jer samlet med corona-afstand så in-
gen problemer med politiet – tværti-
mod; de har været der hver gang og 
hilse på. 

Der har været køretøjer fra hele Søn-
derjylland og det nordlige Tyskland.

Vi har haft det otte onsdage med af-
slutning i lørdags, den 19. septem-
ber med en fantastisk tilslutning. 

Vi siger tak til alle som har været 
med til at gøre onsdagene til noget 
helt særligt. 

Vi starter igen den 7. april 2021.

Med venlig hilsen
Bent Jessen 
Løgumkloster
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Pinsen var udset til klubbens 
2020-evennement; men covid-ned-
lukningen væltede den plan, så hele 
arrangementet blev flyttet til slutnin-
gen af august. Det blev det ikke dår-
ligere af. Der var kun en enkelt lille 
byge, badevandet var lunere og veje-
ne de samme. 

Det var blandt andet blevet os tilladt 
at trille gennem Paradisbakkerne på 

Bugattiklubbens Bornholmertur

Rainer Vogel – Type 13. Nils og Helle Hansen i Type 29/30. 

Flot vejr med kuling langs vestkysten ved 
Helligpeder. Foto: Jette Studstrup.

Claude Teisen Simony – Type 15. Jeg navige-
rede for Claude lørdag formiddag.  
Foto: Peter Zinck.

Sønnerne Christian og Villads i Jørgen 
Troelsfeldts Type 35B.

ellers lukkede skovveje. Og sønda-
gen sluttede med den vidunderlige 
kystvej ved Helligpeder med kuling 
fra vest, sol og hvide skumtoppe på 
Østersøens bølger. 

Peter Zinck havde med hjælp fra den 
lokale Johannes Anker lagt fine ruter 
begge dage. 35 personer i elleve Bu-
gatti-biler og enkelte andre deltog. 
Og det gik uden tekniske problemer. 

Tekst og foto: Peter Bering
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Ulrik og Pia Nielsen – Type 37A.

Jørgen Troelsfeldts Type 37 – et knækket olierør blev fikset af en gas- og vandmester fra Svaneke.

Sommermorgen på Siemsens Gårds parkeringsplads – Peter Zincks Type 37.
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Marc Vogel og Ellie Varoudaki – Type 51.

Peter Zinck – Type 37.

Peter Koux, Rikke Højgård og Mathi  
– Type 57.

Frank og Jette Studstrup – Type 40.
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Søndagsfrokost på Le Port i Vang.

Oliver Lagne, Lisa Lind og Didrik – Type 43A med 44-motor fra Molsheim-fabrikkens brandbil. I familen Lagne siden 1956.

Parkering ved besøgscenteret ved Hammershus.
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Ringkøbingløbet 2020 blev en suc-
ces! På trods af udfordringen fra 
reglerne om covid-19, vejrgudernes 
luner og en generel usikkerhed og 
bekymring i samfundet gennemførte 
KDAK Classic og løbsarrangørerne 
et flot program for de deltagende kø-
retøjer og tilskuere.

Torsdag aften var der aftencruise og 
efterfølgende grillmad på Fjordgår-
den. En god aften på trods af den 
vedvarende regn, som visse biler tog 
mod med åbne arme og tæt tag – 
andre måtte sande, at vand altid lø-
ber ned og ind gennem enhver utæt-
hed.

Fredagens præsentation af biler 
på plænen foran Fjordgården ske-
te i flot solskinsvejr og frisk vind fra 
vest. Det gav optimale betingelser 
for en fin gennemgang af bilerne 
foretaget af grundige og kompeten-
te dommere, der med fast hånd slog 
ned på den mindste fejl i origina-
litet- og restaureringsarbejde mm. 
Concours d’Origine (eller skønheds-
konkurrencen) er altid spændende 
at følge og interessen fra tilskue-
re og deltagere er stor, da tilskuer- 
og dommerbedømmelsen afsluttes 
med flotte præmier fra løbets spon-
sorer.

Lørdag morgen bød traditionen tro 
på morgenkaffe og brød på rådhu-
set. I år selvfølgelig med den be-
grænsning, at der højest må være 
75 personer ad gangen i rådhushal-
len. Det gik nu uden problemer og 
kl. 9 holdt borgmesteren tale og lø-
bet kunne skydes i gang. På grund 
af de færre biler i 2020 (covid-19) 
gik det snart afsted for alle delta-
gere ad snørklede veje mod Søby 
brunkulslejer med et enkelt pitstop 
i Vorgod. 

Brunkulsmuseet i Søby bød på 
spændende foredrag og rundvisning 
– absolut et besøg værd. Vi indtog 
den af hjælperne medbragte mad in-
den turen ad en ny spændende rute 
sluttede på Fjordgården i Ringkøbing 
ca. kl. 14 – netop som den første 
regnbyge satte ind. Så op med ka-
lechen på de åbne biler og ind til ef-
termiddagskaffe i teltet.

Eftermiddagen kunne på trods af by-
gerne lokke mange tilskuere til at 
besigtige de smukke køretøjer og 
konkurrencen i “Old timer expert 
class” hvor deltagere iført tidstypisk 
påklædning på forskellig vis præ-
senterer deres bil og måske opfører 
en lille sketch eller anden gimmick 
for de strenge dommere og tilsku-

Ringkøbingløbet 2020
erne. Vejrguderne havde dog netop 
besluttet sig til at øse mængder af 
regn ud over Ringkøbing kl. 15, hvor 
konkurrencen skulle starte. Men 
regn er kun vand og selv om flere af 
deltagerne blev gennemblødte lykke-
des det at gennemføre også den del 
med succes.

Om aftenen var der lækker gallamid-
dag på Fjordgården, ligesom sange-
ren Jesper Lundgaard kikkede for-
bi og gav prøver på sit fantastiske 
sangtalent.

Søndag formiddag deltog et udsnit 
af deltagerne i en tur til fiskeauktio-
nen i Hvide Sande, hvor mange turi-
ster og fastboende kom forbi og så 
bilerne stå på pladsen uden for auk-
tionshallen.

Alt i alt en vellykket 52. udgave af 
Ringkøbingløbet med tak til løbs-
kommiteen og alle de praktiske 
hjælpere, som på trods af vejrgu-
der og corona-virus bragte os sikkert 
gennem fire pragtfulde dage i sel-
skab med veterankøretøjer, venner 
og bekendte. 

Vi ses igen i 2021 – og indtil da, 
kan alle fornøje sig med diverse bil-
leder fra løbet her.

Jens Kabel
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Kør til Køge...!
Tekst og foto: John B. Laursen

Hver mandag fra første mandag i april til sidste mandag i september (kl. 
17.30 til 20.30) mødes utrolig mange veteranbiler og klassiske biler på Køge 
Marina til træf. Kravet til bilerne er min. 25 år – så dermed bliver spredningen 
også stor, men ikke mindre interessant.

Jeg har været der et par gange i år. Det er super fint, der er god plads, og hvis 
du har glemt at medtage mad, kan det købes i den sjove restaurant “Stacy’s 
Diner”, som i sig selv er en oplevelse at besøge.

Det som gør det spændende at komme her er, at det er mange forskellige biler 
som møder op fra gang til gang, selvom der selvfølgelig også er gengangere. 
Jeg har skudt en serie billeder for at prøve at vise bredden.

Adressen er: Bådehavnen 1, 4600 Køge.

Mange hilsener – John 

Red.: Det er så slut for i år – men det siges at der kommer et nyt...!
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Nu udstilles der Volvo på Sommers 
Automobile Museum. I den forbin-
delse ser vi her i VeteranTidende 
på, hvornår den første Volvo kom til 
Danmark og hvordan afsætningen 
for den nye bilproducent var på det 
danske marked i de første årtier.

Af Erich Karsholt

I april 1927 rullede den første Volvo 
ÖV4 - Öppen Vagn med fyra cylindrar 
- ud fra fabrikken på Hisingen ved 
Göteborg (Om Volvo ÖV4, se VT nr. 
499). Allerede i november 1927 blev 
den første Volvo eksporteret. Og det 
var til en kunde i Danmark! Desvær-
re er der ikke fundet mere viden om 
netop den bil.

I 1928 indrykkede Volvo en annonce 
i Motor, hvor man søgte repræsen-
tanter til det svenske ”Præcisions-
fabrikat” - som bilmærket dengang 
blev betegnet. Et Afdelingskontor for 
Danmark blev etableret i Classens-
gade 57, København Ø, under ledel-
se af ingeniør Hans Kjølsen. I løbet 
af de næste par år blev syv forhand-

lere engageret, bl.a. den store kø-
benhavnske bilforretning, K. W. Chri-
stensen, der også varetog agenturet 
for Rolls-Royce. 

I februar 1930 var Volvo repræsen-
teret på biludstillingen i Forum med 
to sedanmodeller, til hhv. fem og syv 
personer. Dagbladet Politiken skrev 
begejstret: ”Begge Vogne udmærker 
sig ved et meget diskret, men dog 
smukt udseende. Der er intet Pra-
leri her, hverken i Farver eller Form. 
Krammet skal tale for sig selv.” En 
rammende beskrivelse af hvad bil-
mærket siden blev kendt for.

Direktør Assar Gabrielsson var gæst 
på biludstillingen i Forum og kunne 
fortælle den danske presse, at Vol-
vo på hjemmemarkedet havde opnå-
et en position som det tredje mest 
solgte lastbilmærke, og at bilfabrik-
ken kørte med overskud. 

Fuld fart frem!
I 1930 nåede produktionen op på 
2.600 person- og lastvogne - næ-

sten en fordobling i forhold til året 
før. I 1931 havde Volvo 400 ansat-
te i Göteborg, mens 1.600 mand var 
beskæftiget hos svenske leveran-
dører, der stod for 85 procent af bil-
delene. Kun 15 procent var uden-
landsk import. 

Selv om den økonomiske krise tog 
til, havde Volvo fordel af, at en sti-
gende dollarkurs betød højere priser 
på de amerikanske biler, som ellers 
dominerede det svenske marked. 

Udviklingen betød, at Volvo kun-
ne opkøbe både fabrikslokaler og 
en hel del af underleverandørerne, 
blandt andet Pentaverken i Skövde. 

De første deciderede Volvo-lastvog-
ne var i kategorien 2,5-3 tons total-
vægt. Fra slutningen af 1931 tilbød 
Volvo tillige større 3,5-4 tons last-
vogne med sekscylindrede motorer 
på fire liter. Det var efter datidens 
målestok tunge erhvervskøretøjer 
med en kraftig chassisramme og 
tvillingehjul, hvilket naturligvis gjorde 
Volvo-mærket interessant for flere 

Da Alfa Laval importerede Volvo til Danmark
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erhvervsdrivende. I 1933-34 fulgte 
bl.a. Type LV66, der havde en total-
vægt på 7,5 tons samt Type 77, en 
let 1,25 tons varevogn. Sideløben-
de tilbød Volvo den såkaldte Hessel-
man-motor, der kunne anvende fle-
re typer brændstof, fra benzin over 
diesel og petroleum til råolie. Volvo 
kunne dermed tilbyde et bredt pro-
gram af erhvervskøretøjer.

Foruden person- og lastbiler fik Volvo 
etableret en position indenfor bus-
chassiser og i 1934 fulgte særli-
ge hyrevogne, som skabte et loyalt 
publikum blandt svenske taxivogn-
mænd. Året efter blev Volvo noteret 
på Stockholms børs som selvstæn-
digt selskab.  

Dansk Alfa Laval
For at styrke afsætningen på det 
danske marked, hvor der i 1930 
blot var afsat ca. 50 biler, indgik Vol-
vo i december 1930 en aftale med 
Dansk Alfa Laval A/S, der efterføl-
gende stod for agenturet fra Mølle-
gade 26, København N. Desuden 
overtog selskabet forhandlingen for 
hovedstaden og det øvrige Sjælland 
fra K. W. Christensen. 

Herhjemme var det erhvervskøre-
tøjer, der især var afsætning på. 

Blandt de første kunder var skibs-
værftet Burmeister & Wain samt 
Københavns Telefon Aktieselskab 
(KTAS), der i 1931 havde 20 Vol-
vo-lastbiler og tre personbiler rul-
lende - telefonselskabet var den ab-
solut største aftager af de svenske 
biler. Ved udgangen af året var be-
standen af Volvo i Danmark på ca. 
120 lastbiler, 50 personbiler og 12 
rutebiler.

Hans Kjølsen fortsatte hos Dansk 
Alfa Laval A/S og fik i ledelsen føl-
geskab af Knud Trolle, der havde er-
faring fra tiden i ledelsen af Trolle & 
Yde. I 1935 engagerede selskabet 
Jens Larsen, der havde drevet Vol-
vo-forhandling i Haderslev. Han blev 
salgschef for det danske Volvo-salg. 

Dansk samling
I de første år kom bilerne til det dan-
ske marked monterede fra Sverige. 
Samling af biler i Danmark var under 
overvejelse, men det blev vurderet, 
at afsætningen skulle over 300 biler 
om året, før det var hensigtsmæs-
sigt at påbegynde samling af bilerne 
herhjemme. 

Selv om bestanden ved udgangen 
af 1931 ikke oversteg 200 biler, be-
gyndte Dansk Alfa Laval A/S året ef-

Foto til venstre: Præsentation af Volvo-pro-
grammet i Horsens den 24. juni 1931. 
Antagelig en karavane på vej landet rundt 
for at vise udvalget: Person- og hyrevog-
ne, lastbiler og til højre en LV70 bus med 
karrosseri fra Stautrup Karosserifabrik. (Uffe 
Mortensen).

Med denne annonce i FDMs Motor, den 
21. januar 1928, søgte Volvo A/B efter en 
dansk repræsentant. Den afbildede bil er en 
PV4, Volvos første lukkede personbil, der 
kom i produktion fra slutningen af 1927.
Vi har i Toldvæsenets gamle protokoller fun-
det et enkelt eksemplar af PV4 årgang 1927 
i Danmark. Den indregistreredes i 1933 til 
Afdelingschef K. Dittmer – på adressen Møl-
legade 26 i København: Dansk Alfa Laval.

Den første Volvo: ÖV4 fra 1927.

Så tidligt som i 1927 begynde Volvo at 
fremstille små, lette lastbiler på basis af 
personvognsmodellerne. Både i Sverige 
og på det danske marked kom lastbilerne, 
også de større senere modeller, til at udgøre 
hovedparten af Volvos eksistensgrundlag.

Dansk Alfa Laval A/S, Møllegade 26, København N. I stuen lå værkstederne, mens der var 
kontorer på 1. sal. Foto fra 1934.
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I et tilbud på to lastbiler til Stad-
singeniøren i Aarhus skrev Hans 
Kjølsen i april 1932: ”Chassiserne 
samles her i Landet paa vor Hoved-
virksomhed i København, og endvi-
dere forsynes de med Karosserier af 
dansk Arbejde.” 

Kjølsen fremhævede herefter en 
række af de svenske underleve-
randører: Bofors (stål), Husqvarna 
(støbegods), Penta (motorer), SKF 
(kuglelejer) og Köping (gearkasser). 
Det var tydeligt, at de virksomheder, 
der leverede dele til Volvo, var mere 
kendte end den unge bilfabrik og re-
ferencerne til dem skulle understre-
ge bilernes kvalitet. 

I brevet blev fordelene ved at samle 
bilerne herhjemme anført som salgs-
argument: ”Vi er velforsynet med 
Reservedele, ikke alene paa vort 
Reservedelslager, men ogsaa paa 
Grund af, at vi selv samler Chas-
siserne, og endvidere har vi kun 300 
km. til Fabriken i Gøteborg.” 

Af personbiler var det primært hy-
revogne, der blev satset på. Biler 
samlet i København, i et vist omfang 
med anvendelse af danske dele og 
med danske karrosserier, med plads 
til fem eller syv personer.

Samling af personbilerne blev dog 
opgivet igen. Ikke på grund af mang-
lende efterspørgsel. Selskabets va-
lutabevilling muliggjorde - som det 
fremgik af bogen ’Dansk Godstra-
fik med Auto’ - at ”Volvos pragtfulde 
Personvogne ikke kan bringes paa 
Markedet. Dette er Synd for de dan-
ske Automobilister, der her igennem 
afskæres fra en Vogn, der i alle Ret-
ninger staar fuldt paa Højde med de 
bedste.”

I det hele taget var afsætningen be-
grænset. Frem til besættelsen lå 
salget i størrelsesordenen 100-150 
Volvo-lastbiler og -busser om året. 
Biler, der for hovedpartens vedkom-
mende blev samlet i Møllegade 26, 
hvor Det Frie Gymnasium i dag har 
til huse.

ter at samle lastbiler og personbiler. 
En ny restriktiv valutalovgivning gjor-
de udslaget, således at samlefabrik-
ken blev etableret inden salgsmålet 
var opnået. I Møllegade blev der ind-
rettet smedje, sadel- og karetmager-
værksted samt malerfaciliteter med 
Duco-lakering. 

I Volvos svenske kundemagasin 
’Ratten’ blev det understreget, at 
bilerne i Danmark blev samlet efter 
de samme anvisninger og med sam-
me kontrol, der var gældende på bil-
fabrikken i Göteborg. Herfra fik den 
danske samlefabrik leveret delene 
med fragtbåd, ofte i form af leveran-
cer på ti chassiser af samme model. 

Medarbejderne hos Dansk Alfa Laval i Mølleegade, København, hvor samling af Volvo-biler 
var iværksat. Billedet er fra omkring 1932. (Per Groth).

Volvo i Motor, 1932. 100% nordisk, samlet i 
Danmark.

Denne lastbil er til syneladende en model LV71, bygget mellem 1932 og 1935 – 6-cylindret, 
men stadig baseret på mange komponenter fra personbilerne.
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Et par flotte fotos af Volvo-lastbiler fra 30’erne. Bilen herover er tilsyneladende fotograferet ved leveringen til Karl Skov i Esbjerg – der er 
endnu ikke malet vægtmærker på. (Sommers Automobilmuseum).

Kordilgade i Kalundborg, ca. 1937, her er der både vulkaniseringsanstalt og benzinsalg hos Henri Hjort. Volvoen er på prøveplader, og på 
døren kan man skimte navnet H. Jensen. (Kalundborg Lokalarkiv).
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kus. I 1949 var bestanden af Volvo i 
Danmark på 1.211 vare- og lastbi-
ler, mens personbiler stort set ikke 
fandtes på de danske veje.

Volvo kører det selv 
I 1950 nåede Volvo op på en pro-
duktion over 20.000 køretøjer. Ikke 
mange personbiler blev eksporte-
ret til Danmark, i 1952 var salget 
på blot 58 biler. Året efter blev Jens 
Larsen ansat direkte under Volvo. 
Han varetog ledelsen de følgende ti 
år. Erhvervskøretøjer var stadig i fo-
kus, men både Volvo 444/544 og 
Volvo Amazon fandt et trofast publi-
kum, så salget i 1962 nåede op på 
2.163 biler.

I 1963 oprettede Volvo to danske 
datterselskaber: Volvo Traktor A/S 
og Volvo Bil A/S. Til at varetage le-
delsen af Volvo Bil A/S ansatte man 
Harry ”Motor” Jensen (1921-2010). 
Han var oprindeligt uddannet me-

Anden verdenskrig
Volvo i Sverige klarede sig godt gen-
nem anden verdenskrig. Der var i høj 
grad tale om militærkøretøjer til det 
svenske forsvar - og ikke til de krigs-
førende parter, derimod var man ho-
vedleverandør til blandt andet Sven-
ska Röda Korset, som anvendte 
bilerne til sin humanitære indsats. 
Alene i 1944 rullede 3.645 køretø-
jer ud fra fabrikken. Samtidig blev 
der foretaget investeringer i udvidel-
se af produktionskapaciteten, så fa-
brikken var klar til at levere endnu 
flere biler, lastbiler og traktorer, når 
freden sænkede sig over Europa.

Særlig store forventninger var der 
til PV 444, der blev præsenteret i 
september 1944. Volvo havde også 
problemer med at skaffe råmateria-
ler, herunder gummi. Alligevel kunne 
Volvo nr. 100.000 forlade fabrik-
ken i 1949. Herhjemme var det de 
første år efter besættelsen stadig 
erhvervskøretøjerne, der var i fo-

kaniker, men fik i begyndelsen af 
1950’erne job som chauffør hos 
Ford Motor Company A/S, hvor han 
de følgende ti år avancerede til sa-
les promotion manager. Øgenavnet 
”Motor” fulgte, da Harry Jensen, der 
tillige var en god skribent, i 1957 
blev redaktør af fagbladet Motors 
tekniske brevkasse.

Det lykkedes herefter at få opbyg-
get et stærkt forhandlernet og sæt-
te yderligere fart på Volvo-salget 
herhjemme. I de bilglade 1960’ere 
nåede Volvo toppen af salgsstati-
stikken. I 1967, da 140-Serien hav-
de premiere, blev der solgt næsten 
12.000 nye Volvo-personbiler i Dan-
mark. I 1971 blev der solgt flere 
Volvo 140 end VW Folkevogn og der 
stod Volvo på hver tiende af alle per-
sonbiler, der kørte i Danmark.

I juni 1974 blev Volvo Traktor A/S og 
Volvo Bil A/S sammenlagt til Volvo 
Danmark A/S og selskabet flyttede 

De langnæsede lastvogne LV80- og større LV90-serier introduceredes i 1935 og var kendt for deres robusthed. Alfred Jensen i Padborg brug-
te bl.a. den store vogn herover til eksportkørsel – øverst på siden til venstre ses endnu én af hans Volvo’er.
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Utraditionel importør
Det var en utraditionel importør, Volvo valgte med Dansk Alfa Laval A/S, der 
ikke i forvejen havde bilforhandling som forretningsområde. Derimod leve-
rede det svenske moderselskab i forvejen karrosseriplader til bilfabrikken i 
Göteborg. 

Moderselskabet var grundlagt i 1883 af Gustaf de Laval og Oscar Lamm un-
der navnet Separator AB, der specialiserede sig i fremstilling af malkema-
skiner og mejeriudstyr, herunder specielt centrifuger. Som årene gik, blev 
koncernen teknologisk førende indenfor varmeoverførsel, separation og væ-
skehåndtering med over 2.500 patenter.

I 1963 blev navnet ændret til Alfa Laval. Fra 1993 var koncernen en del af 
Tetra Pak-koncernen under navnet Tetra Laval, men efter salg til institutio-
nelle investorer i 2000 blev navnet ændret tilbage. Koncernen med 17.000 
medarbejdere er efterfølgende blevet opdelt i tre divisioner: Food & Water, 
Energy og Marine.

Kilder:
P. Groth: Volvo 140. 
N. Hurup (red.): Dansk Godstrafik med Auto.
J. Jessen: Lastbilerne - vejenes arbejds-
mænd.
Politiken, 22/2 og 28/2 1930, 11/11 1931 
og 27/4 1945.
Reklame-folder: Danske Volvo-Ejere, dec. 
1931. 
Volvo Tidsskrift, nr. 1, 2 og 3/1934.
Ratten. Volvo Tidning, nr. 6-7/1932.

til et nyt domicil i Brøndby. Medar-
bejderstaben var nået op på 180 an-
satte. Koncerndirektør Pehr Gyllen-
hammar, der havde overtaget posten 
efter sin svigerfar i 1970, kunne se 
den danske chefs potentiale. 

I 1977 blev Harry Motor derfor bedt 
om at rejse til Australien for at få 
vendt Volvos underskudsgivende ak-
tiviteter på det sydlige kontinent til 
et plus. Det lykkedes også. Herhjem-
me overtog Kurt Bruhn i stedet job-
bet som adm. direktør for Volvo Dan-
mark A/S.

Tak til Per Groth og Uffe Mortensen 
for deres bidrag af viden og illustra-
tioner.

Ovenstående artikel er et redigeret 
uddrag af Erich Karsholt: Dansk bil-
produktion. Bil- og samlefabrikker i 
det 20. århundrede. 

En meget stor del af Volvos personbiler fandt anvendelse som hyrevogne.

Annonce fra ’Mandens Blad’, maj 1937.
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I forlængelse af Per Groths store artikel om Volvo PV444 og 544 i sidste blad, bringer vi her en prøvekørsel, som Tage 
Schmidt skrev i Jyllands Posten, i 1962. Det var året, hvor PV 544 fik lidt flere kræfter, med den nye B18-motor. De 
oprindelige billeder, der bragtes med prøvekørslen i 1962 findes nok ikke mere. I stedet har vi illustreret med billeder fra 
salgsbrochurer samt lidt “guf” fra Per Groths arkiv.

En biltekniker og motorjournalist fra 
Peru fortalte mig under London-ud-
stillingen, at PV 544 er en af de 
meget faa europæiske vogne, som 
har den fornødne soliditet til hans 
hjemlands elendige vejnet. Hans be-
mærkning randt mig uvilkaarligt i hu 
under prøvekørselen, for kun meget 
faa vogne – som regel meget dyre – 
har givet mig et tilsvarende indtryk 
af gennemført kvalitet.

Paa ujævne belægninger, som frem-
kalder støj fra hjulophængning og 
karrosseri i langt de fleste vogne, er 
PV 544 f.eks. ligefrem paafaldende 
lydløs. Konstruktionen forekommer 
at være usædvanlig robust og virke-
lig gennemarbejdet i alle detaljer – i 
egentligste forstand raffineret gen-
nem aars omhyggelig udvikling.

★
Skønt PV 544 som grundkonstrukti-
on har været i produktion i aarevis, 
virker den rent praktisk kun utids-
svarende m.h.t. udsynet, der er 
langt under standarden i dag. Det 
er vanskeligt at holde øje med tra-
fikken bagude i visse skraa vinkler, 
og det kan virke generende, at højre 
forskærm skjules af motorhjelmen. 
Men disse ulemper opvejes i bytra-
fik i nogen grad af en forbilledlig lille 
vendediameter og et styretøj, som 
selv under langsomme parkerings-
manøvrer er usædvanlig letløbende.

Man sidder væsentlig højere i PV 
544 end i de flestre konstruktioner 
af nyere dato, men jeg fandt kørestil-
lingen bekvem med god plads bag 
rattet. Indretningen er gennemført 

Motorsmidighed ★★★
Gearskifte ★★★★
Opførsel i sving ★★★
Opførsel på ujævn vej ★★ 
Retningsstabilitet – se artikel

Opførsel i blæst – se artikel

Bremseevne ★★
Egnethed til langture ★★★
Egnethed til bykørsel ★★

 ★★★★ = Fremragende

 ★★★ = Over middel

 ★★ = Middel

 ★ = Under middel

KORT FORTALT....

Volvo 544 paa Vejen
Prøvekørselsrapport af Tage Schmidt
– bragt i Jyllands Posten 14. november 1962
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hensigstsmæssig og den indvendige 
finish af ualmindelig høj standard.

Ændringer af styretøjet hævdes at 
have gjort den sidste model mere 
retningsstabil end de tidligere, der 
havde tendens til at vandre lidt til si-
derne selv i vindstille. Jeg kan ikke 
bekræfte paastanden, da det nær-
mest stormede under hele prøve-
kørslen. Til gengæld fik jeg til over-
maal lejlighed til at konstatere, at 
vognen i stærk blæst opfører sig 
næsten som en typisk hækmotor-
konstruktion. Den viger ret kraftigt 
for sidevind, og samtidig er styretø-
jet ufølsomt omkring midterstilling, 
saa man let kommer lidt bagefter 
med de nødvendige styrekorrektio-
ner. Man skal derfor samle sig me-
get for at holde vognen paa tilnær-
melsesvis ret kurs. Fænomenet 
bemærkes ogsaa ved moderate ha-
stigheder, men er selvfølgelig mest 
generende ved hurtig kørsel.

Ellers virker styretøjet positivt, præ-
cist og hurtigt, takket være bl.a. ret 
høj gearing. Vognen selv har god sty-
refølsomhed og er velafbalanceret 

i svingene. Ved moderate hastighe-
der føles den lidt understyrende, ved 
hurtigere kørsel nærmest neutralt 
styrende. Ved kørsel til skridgræn-
sen mærkes en ganske let oversty-
ringstendens, og baghjulene begyn-
der at skride lidt før end forhjulene, 
men blødt og kontrollabelt. Man skal 
køre meget hurtigt for at fremkalde 
udskridning, og PV 544 fornemmes 
i det hele taget meget lig en sports-
vogn ved hurtig kørsel i sving.

★

Affjedringen er ogsaa sportsvogns- 
agtig fast, men uden at virke egent-
lig haard. Paa visse smaabølgede 
strækninger slaar ujævnhederne 
igennem baghjulsophænget som 
lette vibrationer, og baghjulene kan 
hoppe lidt, men som helhed er kon-
takten mellem hjul og vej udmær-
ket, ogsaa i ujævne sving, hvor bag-
hjulene straks griber fat igen, hvis 
de sidestepper lidt. Visse vejpukler 
kan slaa haardt igennem, og visse 
ujævnheder giver en smule sæde-
gyngen, man alt i alt maa affjedrin-
gen karakteriseres som komforta-

bel. Paa meget daarlig grusvej med 
slaghuller er kørselskomforten over 
middel. Til vognens sportslige karak-
ter bidrager et af de bedste gearskif-
ter, som findes. Det virker hurtigt, 
fuldstændig præcist og er fremra-
gende synchroniseret mellem alle 
gear, saa man f.eks. virkelig udnytter 
synchomeshen ned til 1. gear som 
en selvfølge.

Motoren er meget lydsvag, især ved 
de hastigheder, de fleste kører med 
paa landevej. Den eneste forstyrrel-
se af vognens ellers helt igennem 
forbilledligt lave lydniveau var en ret 
kraftig karrosseriresonans ved 80 
og 120-130 km/t, men den hæv-
des at kunne kureres med isole-
ringsmateriale under motorhjelmen. 
Motoren løber vibrationsfrit op til 
omdrejningstal omkring 5500 o/m, 
men lød ved høje omdrejninger lidt 
anstrengt, hvilket dog kan skyldes 
manglende tilkørsel og ukorrekt ju-
stering. At motoren var ujusteret er 
muligvis også forklaringen paa en 
vis mangel paa smidighed ved lave 
omdrejningstal.
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sionsforhold 8,5:1. 5 hovedlejer. 75 
SAE-hk ved 4500 o/m. 4 gear med 
synchromesh mellem alle. Selvbæ-
rende karrosseri. Uafhængig for-
hjulsophængning med skruefjed-
re. Stiv bagaksel med skruefjedre. 
Tromlebremser. Styretøj med snkke 
og hjul.

★

AB Volvo, Göteborg, Sverige.

★

 Kr. 21.254 eks- 
 klusive leve-
ringsomkostninger. (Omsætningsafg. 
og told udgør 10.904).

Et af hjulene blokerede meget tid-
ligt ved katastrofebremsning, men 
alligevel virkede vognen meget sta-
bil. Bremseevnen forekom at være i 
god middelklasse, og systemet kræ-
ver ganske normale pedaltryk, men 
den gradvise virkning kunne maaske 
være en smule bedre.

★

 To døre. To 
 forsæder. 2-3 
pladser i bagsædet. Veldimensio-
neret bagagerum. Bemærkelses-
værdigt standardudstyr: Triptæller. 
Variabelt instrumentlys. Ventilations-
blæser med 2 hastigheder. Gribe- 
haandtag paa midterstolper. Sikker-
hedsseler. Cigartænder. Make-up 
spejl. Kølerjalousi. Mangler og ulem-
per: Kun udvendig laas i venstre 
side. Ikke startsaving.

★

 Tophastighed 
 anslaas til cirka 
140 km/t. Højeste praktiske kon-
stante kørehastighed skønnes til ca. 
130 km/t. Hastigheder i mellemgear 
ved 4500 o/m: 65 km/t i 2., 95 
km/t i 3. Maalt acceleration gennem 
gearene: 0-200 meter = 12,7 sek., 
0-400 = 20,0. 0-80 km/t ca. 10,5 
sek. Benzinøkonomi anslaas til: 11-
13 km pr. liter. Hastighed i 4. gear 
ved 1000 o/m: 28,6 km/t.

 Smøringsinter- 
 val 1500 km. 
Motoroliekapacitet 3,25 liter ved 
skift. – 38 danske forhandlere.

★

 Længde 4450 
  mm, bredde 
1580 mm. Fri højde 18 cm. Egen-
vægt 970 kg. Vendediameter 9,8 m. 
31/4 ratomdrejning fra side til side. 
Dækdimension 5.90x15 (fabrikat 
Goodrich paa prøveeksemplaret). 
Benzintankindhold 35 liter.

★

 Motor foran.  
 Træk paa bag-
hjul. 4 cylindre i række. 4-takter. 
vandkøling. 1780 cm3. Kompres-  

INDRETNING

YDEEVNE

SERVICE

MAAL

KONSTRUKTION

FABRIK

PRIS
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I 1961 solgte Volvoforhandler Svend Petersen i København sin Volvo nr. 1.000. Køberen var datidens danmarksmester i spydkast, Thomas 
Bloch, ligeledes København. På fotoet ses Hr. og Fru Bloch få overrakt nøgler og blomster af direktør Knut Quist.  
Foto: Volvos Historiske Arkiv.

Bilhistorisk Tidsskrift fra september 
1963 beretter, at der nu er 312 med-
lemmer af klubben. Det er i hvert fald 
det nyeste medlemsnummer. Men 
det var øjensynlig ikke så let at hol-
de styr på folk. Bladets redaktør, den 
navnkundige magister Andersen, skri-
ver i hvert fald følgende:

”Det er hensigten af få etableret et 
kartotek over D.V.K.s medlemmer... 
Det er måske lidt uklart om det ende-
lige mål er at få skabt et bilkartotek 
eller et kartotek over personer, som 
interesserer sig for rally’er eller et 
kartotek over egentlige klubmedlem-
mer. Der tænkes herved på medlem-
mer, som er betalende, eller rettere 

sagt har betalt kontingent til klub-
ben, hvilket ikke helt svarer til, hvem 
der jævnligt kommer til klubmøderne, 
turene og rally’erne, - eller dem som 
Bilhistorisk Tidsskrift sendes til.

(Bladet)…”er hidtil blevet sendt ud 
til mange, som ikke er medlemmer, 
for så vidt som de ikke har betalt til 
klubkassen. På den anden side er 
der utvivlsomt en del, som har betalt, 
men som ikke har fået bladet, det 
være sig p.gr. af adresseændringer, 
ikke tilflydte oplysninger om medlem-
skab o.s.v.”

Glade dage.

Niels Jonassen

Andre  
     tider...
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General Motors Serviceskole
I 1928 etablerede General Motors en serviceskole i København. Det var 
den første af sin art i Europa. Her blev mekanikere og andre ansatte hos 
forhandlerne uddannet i bilernes teknik, specialværktøj, måleapparater og 
kundeservice. Der blev afholdt kurser året rundt med fokus på bl.a. repara-
tion og vedligeholdelse af de enkelte modeller. 

DVK-medlem Erik Bjerring, der i en lang årrække arbejdede hos General Mo-
tors, både i USA og i Danmark som distriktschef, sikrede mens han arbejde-
de i den danske del af General Motors, at dokumenter og fotos, der ellers 
var kasseret, blev reddet og bevaret – herunder disse fotos fra General Mo-
tors serviceskolen i København og fra et værksted sidst i 1920’erne, hvor 
man får et indtryk af datidens værkstedsarbejde.

Det er yderst sjældent at se så fine billeder af en virksomhed indefra! Der 
er mange detaljer, som fortæller om arbejdet og håndværket – menneskers 
hverdag – selvom billederne tydeligvis er meget “konstruerede”. De samme 
personer går igen på de fleste billeder, og det er ret klart, at de må være ta-
get for at kunne fortælle om serviceskolen. Det gør ikke noget. 

I skolens første 25 år frem til 1953 gennemgik ca. 3.500 medarbejdere 
kurser på General Motors Serviceskole.   ek/jmn.
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De sidste to fotos er fra et privat værksted – de to Herrer 
på billedet herover kigger på et opslag med standard-tider.
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Tage Schmidt ledsagede sin prø-
vekørselsrapport om Renault 
Dauphine I Kongelig Dansk Auto-
mobil Klubs blad Auto nr 4/5 1956 
med en beskrivelse af de veje og 
vilkår, kørslen foregik på.
 
Hornet skal bruges flittigt og kraftigt, 
hvis man ønsker at være nogenlun-
de sikker på at slippe fra en hurtig 
biltur på Korsika med vognen og li-
vet i behold. Korsikanerne skelner 
ikke helt nøje mellem venstre og høj-
re side af vejen, og denne kendsger-
ning kan berede ubehagelige over-
raskelser – især da de samtidig er 
nærmest ligeglade med, om der står 
en bjergvæg i vejen for udsynet el-
ler ej. Vejene bugter sig op og ned i 
bugter og hårnålesving – og man har 
som regel til den ene side en klip-
pevæg og til den anden side en fle-
re hundrede meter dyb skrænt, som 
man kun er adskilt fra ved en fodhøj 
mur. Vejbanen er netop bred nok til, 
at to vogne kan passere hinanden.

Det er alt sammen meget malerisk, 
men man skal ikke lade sig distra-
here af panoramaet, når man nær-
mer sig en kurve. Den almindelige 
køreteknik på Korsika bygger på, at 
man skærer alle sving og stoler på 
hornet eller den sydlandske reakti-
onsevne. Skal man dreje til højre, 
starter man svinget helt ude i ven-
stre side, skærer ind til kurvens in-
derside helt til højre og ender ude i 

venstre side efter kurven – og skal 
man til venstre, kører man fra side 
til side i modsat orden. Der er med 
andre ord pæne chancer for kø-
ler-mod-køler sammenstød midt i 
svingene. Jeg skal indrømme, at jeg 
selv var for meget kryster til at skæ-
re venstresvingene, hvor jeg ikke føl-
te mig særdeles overbevist om, at 
der var fri bane.

Bjergvejene oppe i højderne var luk-
ket at sne, og vi kørte for det meste 
på forholdsvis god asfaltvej – men 
ingen af vejene er dog just fine på 
den del af øen, som vi lærte at ken-
de. Trafiken er ringe, og forholdene 
adskiller sig alt i alt vidt fra de dan-
ske. Der er for eksempel ingen mu-

Ad Korsikas bjergveje… (1956)

lighed for at sammenligne en vogns 
fartresourcer med andre bilers ved 
overhalinger og lignende. Man kø-
rer desuden næsten konstant i det 
næsthøjeste gear og får sjældent 
lejlighed til at lade vognen strække 
ud. De private notater om Dauphine 
er således ikke helt komplette, men 
bygger til gengæld i de væsentligste 
henseender på usædvanlig grundige 
erfaringer.

Kørslen på Korsika var i øvrigt in-
teressant også bortset fra det rent 
kørselsmæssige. Øens natur, be-
folkning og levevis er særpræget, 
og dens gæster vil kunne glæde sig 
over ikke at møde ret mange andre 
turister. Korsikanernes uciviliserede 
kørevaner behøver ikke afholde no-
gen fra at køre omkring på de smuk-
ke og eksotiske veje, for risikoen 
er sikkert ikke større end herhjem-
me, hvis man blot indstiller sig på at 
køre roligt og besindigt og er forbe-
redt på lidt af hvert. Man har vejen 
for sig selv den meste tid, og man 
deler den i øvrigt hyppigst blot med 
en af øens utallige fåre- og gedeflok-
ke eller med et stædigt æsel, som 
lader hånt om æseldriverens hidsige 
forsøg på at hale det væk fra vejen. 
Der er ikke mange træer på Korsika, 
men makiens lave og stedsegrøn-
ne buske dækker store dele af øen, 
og kaktusser og agaver er med til at 
skabe fremmedartet stemning.

Fotos fra Renault Communication. Dau-
phine-prøvekørselsrapporten bragte vi i 
VeteranTidende nr. 531.
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Fra arkivet
Svar til: vt@veteranbilklub.dk

Busser er skønne, men desværre 
nok for pladskrævende for de fleste. 
Men her griber vi lige bolden fra de 
seneste VT, og tager én til.

Billedet af denne elegante halvåb-
ne turistbus fra “Delta Rundfart” er 
sendt til redaktionen af DVK-med-
lem Jørgen Jørgensen. Han oplyser 
at det er ansatte fra A.C. Petersens 
Trykkerier på Amager, der er på skov-
tur, den 10/6-1939.

Måske er der nogle særligt buskyn-
dige læsere, der kan fortælle mere 

om bussen? Det er jo helt sikkert 
et danskbygget karrosseri, og hvad 
med fabrikatet? Der er naturligvis 
også bonuspoints (som frit kan om-
sættes til hæder og ære) til den, der 
også fortæller noget om personbilen 
med det fine solskinstag.

Nedenfor har vi så et fint billede af 
en nydelig bil fra Odense, der ser ud 

til at være på en længere ferietur. 
Tilsyneladende noget fra de tidlige 
50’ere, men hvad i alverden er det 
for én bil? Er der nogen blandt læ-
serne, der kender til modellen, hører 
vi meget gerne fra jer!

Herefter er der nok ingen, der vil på-
stå, at alle vores spørgsmål er lette 
at svare på!
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Svar på billederne  
i VT 532

Bortset fra en enkelt som gættede 
på at den lille trehjulede lastvogn 
var en Goliath, var alle enige om 
både fabrikat og model: Tempo Han-
seat. Et meget særpræget køretøj.

Det tyske firma Tempo fremstillede 
de første trehjulere allerede i slut-
ningen af 20’erne, hvor firmaet blev 
grundlagt. Men denne model, Han-
seat, fremkom i 1949 og var i pro-
duktion til 1956. Den trehjulede Go-
liath (fra Hansa/Borgward i Bremen) 
ligner meget, men er baghjultrukket, 
hvorimod Tempo Hanseat var med 
træk på forhjulet – drevet med en 
kæde fra den tocylindrede, vandkø-
lede totaktsmotor på 400 ccm, som 
var placeret over forhjulet. Se snit-
tegningen her: 

Tempo Hanseat

Opel

Hanseat’en har sikkert haft “alter-
native” køreegenskaber, især med 
800 kg på ladet, men på trods af at 
motor, transmission og køler dreje-
de med forhjulet, har den vel været 
til at styre – den var forsynet med et 
rigtigt styretøj med rulle og snekke, 
og sikkert god udveksling.

Både før og efter Anden Verdenskrig 
har der været en skov af små og 
mere eller mindre særprægede nyt-
tekøretøjer, ikke mindst fra Tyskland, 
hvor de trehjulede i øvrigt kunne kø-
res uden kørekort. Ud over Goliath 

Herhjemme var Tempo repræsenteret af Aktieselskabet Nordisk Dieselauto. Dette foto må 
være fra 1952, hvor årets biludstilling i Forum helt og holdent var forbeholdt lastbiler, vare-
vogne og busser. Matador til venstre, Hanseat til højre.

(med baghjulstræk) kan nævnes 
Framo fra Sachsen, der havde præ-
cis samme konstruktion som Han-
seat’en.

Tempo fremstillede flere modeller, 
bl.a. “Viking”, en lille spøjs kasse-
vogn, og den større “Matador”, beg-
ge med forhjulstræk.

Tempo-navnet forsvandt i 1966 efter 
fusion med Hanomag, som firmaet 
havde haft et samarbejde med si-
den 1955. Men Matador-modellen 
fortsatte under navnet Hanomag Ma-
tador – som senere igen blev til Mer-
cedes-Benz.

Historien om Hanseat-modellen en-
der ikke her – fra begyndelsen af 
60’erne og helt frem til år 2000 blev 
den nemlig fremstillet i Indien, under 
navnet Bajaj Hanseat.

På nettet fandt jeg en hjemmesi-
de med utrolige mængder materiale 
og information om Tempo (Hanseat 
i særdeleshed). Den er lavet af en 
australier, Paul Markham. Se htt-
ps://tempohanseat.blogspot.com.

Paul Høyrup var kun 21 år gammel, 
da han tegnede denne Opel i 1930. 
Formen på kølerkappen og motor-
hjælmen minder meget om Packard, 
som flere havde gættet på, men 
man kan faktisk ane Opel-emble-
met. Anders Bonde har ganske sik-
kert ret, når han skriver at det er en 
6-cylindret model 15/60 med Pull-
mann-karrosseri.

Vi har en større samling af Høyrups 
fine biltegninger.

-jmn.
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Invitationer

Julefrokost hos DVK 
”Old Timer Saloon” i Herborg 

 
Fredag den 27.11.2020, kl. 18.00 

 
For at sikre os, vides mulig sikkerhed omkring Covid–19, 
har vi i år, valg at servere en juleplatte, og efterfølgende 
kaffe og ris a' la' mande. 
 
Der vil også på aftenen være pakkeleg, som vi plejer.  
Alle gæster medbringer 2 små pakker til max. 20 kr. 
 

Pris for hele aftenen er 175,- kr.  
inkl. platte – øl – vand – snaps – kaffe. 

 
Tilmelding til Claus på: clausbjerregaard8@gmail.com  
eller tlf. 40530870 senest d. 15. november 20. 
 
Tilmelding efter princippet, ”først til møllen”, vi har max. 
50 pladser. 
 
Håber at alle har lyst til at deltage, og glæder os meget til at 
ser jer denne aften. 
 
Mange venlige hilsner 
Claus Bjerregaard 

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

Knud Sørensen Enkehøj 7 7330 Brande 4032 1005 Chevrolet 1500 1990
Jan Kock Andersen Bakkegårdsvej 218 3050 Humlebæk 2648 0417  
Jan Hansen Bette Roldvej 19 9510 Arden 3032 6201  
Joseph Donald Debethizy Kronprinsensvej 52 2000 Frederiksberg 2159 0774 Austin-Healey 3000 1965
Søren Erik Sørensen Skræderbakken 6 3210 Vejby 4011 5754 Chevrolet 210 1956
Bjarne Jacobsen Peter Wessels Vej 1 5600 Faaborg 4027 3175  
Mickie Hessellund Kjeldgaard Bredgade 33, st 7160 Tørring 4038 3785  
Nicolaj Fløjborg Firhøjvej 25 3250 Gilleleje 2087 3690  
Pieter Jacobus Theron Melsted By 11 B 3760 Gudhjem 4025 5980 Porsche 911 S 1976
Ingemann Brixhuus Rådhustorvet 1, 01. th 8700 Horsens 4011 8688 Mercedes-Benz 170 V 1938
Niels Egelund Faddersbøll Lejrevej 70 4320 Lejre 4011 2511 MGB 1970
Kenneth Fredslund Petersen Solvang 6 7100 Vejle 2872 6239 Mercedes-Benz 280 S 1971
Ryan Hansen Flinterupvej 25 4480 Store Fuglede 2338 5958 Citroën 11BL 1950
Søs Søndergaard Tisted Skolevej 5 9510 Arden 6014 9653 Citroën Ami 8 Break 1969

Velkommen til nye medlemmer:
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Tegn veteranforsikring gennem  
ETU forsikring A/S

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

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

HØJ SERVICE – FLEKSIBILITET – HANDLEKRAFT

Bilforsikring

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?

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,- 

Vadehavsidyl 154 m2 sælges - veteranbil kan indgå i handel.
Stråtækket helårs-/fritidshus tæt ved Vadehavet og Ballum 
enge, 10 sovepladser, hyggelig indretning med bl.a. alkove, fuldt 
udnyttet 1. sal.  
Salgspris kr. 925.000,-- kontant. 
Velholdt veteranbil max. Kr. 300.000,- kan indgå i betalingen. 
Henvendelse:  
Bent Esbensen telf. 3024 9277 mail. esbensen2@gmail.com
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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 
 

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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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!

Man behøver ikke
være veteran...

...for at læse

www.VeteranPosten.dk

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

LINDEMANN
BLYERSTATNING
Blyerstatningsadditiv.  
Rækker til 400 liter  
benzin.

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

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

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

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

Veterandele.dk

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

Citroen 5 HP - årgang 1924. Meget 
komplet af en så gammel bil at være. 
Tilsyneladende aldrig restaureret. 
Der skal udføres lidt plade-, træ- og 
polsterarbejde. Franske papirer. Pris 
kr. 55.000. Sælges: Trådhjul til MG. 
stk. kr. 500.

Hans B. Andreasen, tlf. 2946 8021
e-mail: mhbartholin@c.dk 

MG TD - årgang 1952. Renoveret og 
malet. Har ikke kørt efter renovering 
– lidt færdiggørelse mangler. Afgift kr. 
5.800. Pris kr. 108.000.

Thomas Hjørlund, tlf. 5153 9124
e-mail: th.hj@hotmail.com

GMC 270 6-cylinder motor - helst fra 
1950’erne.

Søren Carstens
e-mail: sc@krollcranes.dk

Motorbladet fra 1929 og 1930 sø-
ges. Hel årgang eller enkelte blade. 

Per Faxe, tlf. 4015 2572
e-mail: pf.faxe@gmail.com 

MGB-motor med gearkasse og over-
drive + propeller shaft (spare 8,2 km 
i top gear). Motoren er uden ”udstyr” 
og grøn top. Ideel dersom du har 
en MGB og vil opgradere med over-
gear. Motoren skal serviceres 0g ren-
ses efter mange år på lager. Pris kr. 
4.800.

P. S. Laursen – e-mail: pit@mail.dk

MGA Roadster 1500 - årgang 1959. 
Renoveret fra 2002-2005. Indregi-
streret 4/4 2005, kørt 6.130 km til 
nu. Skal synes i april 2021. Motor 
renoveret ved M.N. Motorrenovering 
A/S i Varde. Krom trådhjul, rustfri ba-
gagebærer, sort mohair-kaleche samt 
mange andre nye dele. Sælges ved 
hurtig handel for kr. 145.000.

Find Christiansen, tlf. 2058 2514
e-mail: findoglily@gmail.com 

Til Mercedes-Benz 200/8: 3 hjul 
med dæk 6 mm - kr. 500. ½ højre 
bund - kr. 500. 1 kasse med mange 
dele - kr. 500.

Helmer Christensen, tlf. 6177 8341

Mercedes-Benz 280 SL Pagode: Sty-
rehus, venstre baglygte, 80 l tank, 
ny bagpotte, kromrør, kombischalter, 
hjulkapsler, fælge. Mercedes-Benz 
350/450 SL 1972: elrudehejs med 
kabler, trærat 14 mm hul, motorsty-
reenhed, mitbringer v. svinghjul, 16” 
fælge. /8: udstødning ubrugt. Fotos 
og priser kan mailes.

Knud Krake, tlf. 4037 2030
e-mail: kk@ipm.dk

BMW 2000 - årgang 1971. Reserve-
dele: for og bagrude, køler, gearkas-
se, manifold m.m. Prisen taler vi om. 

Rudolf Kocisko, tlf. 3131 9425
e-mail: rkdoma@gmail.com 

Vinteropbevaring 5 km vest for Hil-
lerød. 

Niels Christian Nielsen,  
tlf. 2099 7214

Dele til biler 
sælges

Dele til biler 
købes

 
Diverse

Biler 
sælges

 
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.

Den fine VW ”Samba”-model på bil-
ledet med små tagvinduer var blandt 
deltagerne i 2020-udgaven af Spor-
vejsmuseets træf for veteran- og vin-
tagebiler under overskriften ”Biler 
der fulgtes med sporvognene”. På 
museet mødte rugbrødet en anden 
Samba-vogn, nemlig Hamborg-spor-
vogn nr. 3657 (1952). Sporvognsty-
pen havde kælenavnet ”Sambawa-
gen” i sin hjemby, fordi den har få 
siddepladser og dertil accelererer og 
bremser meget effektivt. Resultatet 
var ufrivillig samba-dans blandt pas-
sagererne! Kapacitet (ståpladser) var 
prioriteret frem for komfort (sidde-
pladser) på det tidspunkt.

VW-rugbrødet er om nogen biltype 
et klart bevis for, hvor sjældent vis-
se biler er fotograferet bagfra. I de 
ældste årgange (fra 1950 og frem) 
var rugbrødet forsynet med én cen-
treret stoplygte, der lyste gult. Med 
tiden blev den oprindelig ret lille bag-
rude gjort større – akkurat som på 
VW-boblen, der var rugbrødets tekni-
ske fundament.

Søren Palsbo

...fortsat fra bagsiden:
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I gamle dage – det vil i dette tilfælde sige for godt 60 år siden – kunne man løfte røret på sin 
fastnettelefon (hvad ellers?) dreje centralen, forlange nummer 9001 eller 1420 og bestille et 
rugbrød. Når et Bosch-horn lød på gaden, var det ikke en bagerbil med et helt, et halvt eller et 
kvart mørkt maltet (rugbrød), men derimod en flink vognmand eller chauffør, der holdt klar med 
sit folkevognsrugbrød med plads til 7 passagerer, pladsen ved siden af føreren iberegnet.

VW-transporter, der er den officielle betegnelse for folkevognsfabrikkernes legendariske rug-
brød, blev produceret med hækmotor og pendulaksler i mange år. Ikke særlig velkørende eller 
særlig sikker, siger kritikerne, som samtidig indrømmer, at større kultstatus skal man lede læn-
ge efter anno 2020. Renoverede eksemplarer er solgt til priser omkring en million, hævdes 
det.

Har man ikke været ejer af en VW-transporter i en af de mange skikkelser: kleinbus, kasse-
vogn eller pick-up med større eller mindre førerhus, så har rigtig mange små drenge, der i dag 
er absolut modne herrer, ejet en eller flere af Teknos VW-rugbrød i størrelse 1:43. Mange af 
dem overlever og kan stadig ses på diverse loppemarkeder eller i finere antikvitetsforretninger, 
hvis der er tale om et sjældent eksemplar eller et sjældent velbevaret eksemplar. Legetøjet 
var bygget til at tåle ind imellem voldsom leg, og det sætter naturligvis sine spor på lakering 
og påskrifter. Talrige firmaer var repræsenteret på de små VW-rugbrød. Nogle i betydeligt stør-
re antal end andre. Deraf prisforskellen blandt samlere. Selvfølgelig fås de små rugbrød også 
som drosker (taxa) i de mest almindelige farver: brun/beige og calypsorød/sort.

Der var i 1960erne så mange VW-transportere i Danmark, at Civilforsvaret havde udstyr klar, 
der kunne monteres i VW kassevogne eller pick-up’er, så de blev til ambulancer med plads til 
bårer i flere etager. Man forudså, at den kolde krig kunne blive meget varm! Myndighederne 
havde helt styr på, hvilke firmaer og privatpersoner, der ejede en eller flere VW-transportere, så 
man hurtigt kunne råde over et stort antal reserve-ambulancer.

VW Sambabus 1958

...fortsættes på omslagets inderside >
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