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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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Stof og deadline:

Fra redaktionen

Brug betalingsservice

Det er et mærkeligt år vi stadig befinder os i, hvilket 
sætter sit tydelige præg på dette VeteranTidende. Al-
drig har siderne med kommende aktiviteter været så få, 
og vi kan ikke være sikre på, at de planlagte klubafte-
ner og andre aktiviteter på mødestederne ikke bliver af-
lyst. Så hold øje med DVKs hjemmeside!

I redaktionen prøver vi at holde dampen oppe og pro-
ducere noget læsestof til almindelig adspredelse – og 
apropos læsestof, så er der kommet nye bøger, som 
anmeldes i dette blad. Begge beskæftiger sig med bil-
historie, men på vidt forskellig vis. DTC-bogen er nok for 
de specielt interesserede – hvorimod bogen om Dansk 
bilproduktion må være årets bedste nyhed omkring det 
mere generelle. Begge forfattere er forresten medlem-
mer af VT’s redaktionsgruppe!

For at lette betalingen af næste års 2021 medlemskon-
tingent, som udsendes medio december 2020, kan du 
udfylde tilmelding til betalingsservice direkte via DVKs 
hjemmeside: www.veteranbilklub.dk 
– nederst på siden, under ”BetalingsService”.

-jmn.
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Marts 2021 
Lørdag 27.  Loppe- og Stumpemarked i Herning. 
Info: https://www.loppeogstumpemarked.dk/

Maj
Torsdag 13. til søndag 16. Vadehavstræf på Rømø i 
Kristi Himmelfartsferien. Invitation her i bladet.  
Info: Bent Jessen, tlf. 52892758

Juli
Torsdag 29. til lørdag 31. Ringkøbingløbet.  
info KDAKclassic.com
Niels Jørgen Kannevorff, tlf. 40182342 
 - e-mail: NJK@interlink-marine.com

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.

Eventuelle aflysninger og ændringer:  
Se www.veteranbilklub.dk/kalender

Kasper Thorup Kildetoften 43 5600 Faaborg 2144 2728 Porsche 911 SC 1979
Jesper Vestergaard Nyvej 1 4700 Næstved 6140 4180 Morris Minor 1961
Johnny Holmlund Melbyvej 9 2740 Skovlunde 4016 2542 VW 1500 1970
Ernst Drifte Hansen Rønnebærvej 5 4540 Fårevejle 5139 9687 Chevrolet AB 1928
Per Dyrnø Sydskrænten 10 3400 Hillerød 2380 7706 SAAB 96 V4 1973
Kurt Bo Madsen Drivsåtvej 33B 4450 Jyderup 2151 1115 Toyota Supra 3,0 ltr. 1986
Michael Kenneth Andersen Østerlyngvej 37 4500 Nykøbing Sjælland 6024 0819 Ford Taunus 1973
Ove Frøslev Tolstrup Vester Alle 16 7400 Herning 2213 2564  
Brian Michael Andersen Krogebjerg 70 2720 Vanløse 2165 4443 Chervolet Camaro 1971
Ole Jensen Præstebjergvej 2B 4540 Fårevejle 2281 3850  
Jesper Nielsen Bederslev 17 5450 Otterup 4055 5324 Mercedes-Benz 300 SE 1986
Niels Paakjær Pedersen Hindustanvej 6 2300 København S 2211 1520 Ford M151 A1 Mutt 1970
Kim Hansen Sørupvej 24 3480 Fredensborg 2728 3352  
John Gyttorp Bastrup Alle 31 8940 Randers SV 2180 9969 Opel GT 1,9 ltr. 1972
Gunnar Bjørk Damgårdsvej 26 3460 Birkerød 2947 1660  
Jonas Rørbye Christensen Overvejen 11 5792 Årslev 4032 2868 Chevrolet Camaro SS 1968

Velkommen til nye medlemmer:

Valg af kandidater
§ 7.5 En oversigt over hvilke kandi-
dater, der er på valg, og hvilke kandi-
dater, der genopstiller, skal offent-
liggøres i Veteran Tidende inden 
udgangen af december.

Vest:
Kristian Nørgaard Gravesen
Jens Heldgaard

Øst:
Ib Rasmussen
Dorte Stadil

Valg af suppleanter
§ 11.13  Der vælges to supplean-
ter, henholdsvis en fra øst og en fra 
vest. De vælges for en toårig perio-
de, således at suppleanten fra øst 
er på valg i lige årstal, og supplean-
ten fra vest er på valg i ulige årstal.

Vest: Torben Olesen

Forslag
§ 7.6 Forslag til bestyrelseskandi-
dater skal være fremsendt til besty-
relsen inden udgangen af januar og 
skal offentliggøres sammen med 
dagsordenen.

§ 7.7 Forslag fra medlemmerne, der 
ønskes behandlet på generalforsam-
lingen, skal være fremsendt til be-
styrelsen inden udgangen af januar 
og fremgå af dagsordenen til gene-
ralforsamlingen.

Vedtægtsændringer § 15
§15.1 Forslag fra medlemmerne om 
ændring af klubbens vedtægter skal 
være bestyrelsen i hænde inden ud-
gangen af december og kan alene 
behandles på en ordinær generalfor-
samling.

Bestyrelsen – Dorte Stadil

Generalforsamlingen, marts 2021 · Holbæk, Sjælland
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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 foreløbigt lukket, 
men hold øje med hjemmesiden som 
løbende bliver opdateret. Forudgåen-
de aftale om besøg, kan træffes på 
telefon 4556 5610-2.  

December d. 3. Klubmøde. Aflyst.

Januar d. 7. Nytårskur – hvis vi må 
være mere end 50 personer.

Kim Polte, tlf. 26134229
kimpolte@hotmail.com

Nordsjælland 
Mårum

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

Mødestedet er foreløbig lukket på 
grund af corona-situationen. Kontakt 
evt. mødestedslederen for yderligere 
information.

Januar d. 13. Klubmøde.

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

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

Med de nye Corona-restriktioner og 
forsamlingsforbud pr. 26. okt. 2020, 
er vi desværre nødt til igen at lukke 
DVKs mødested Løve, til der kommer 

Nordvestsjælland 
Holbæk

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

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

ændringer. Jeg vil, så snart der er 
godt nyt, vende tilbage. Indtil da, pas 
godt på jer selv – med håbet om at vi 
alle kommer godt ud på den anden 
side af denne corona-epidemi.

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

Østsjælland 
Klippinge

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

December d. 22. Klubmøde.

Januar d. 26. Klubmøde.

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

3. tirsdag i måneden klubmøde  
kl. 19.00.
Ringsted Brevdueforenings  hus, 
Balstrupvej 86, 4100 Ringsted.  

December d. 15. Klubmøde.

Januar d. 19. Klubmøde – forbehold 
for aflysning.

Februar d. 16. Klubmøde – forbe-
hold for aflysning.

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

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

Midtsjælland 
Ringsted
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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).

December d. 2. Klubmøde. Aflyst.

Januar d. 6. Klubmøde. Aflyst.

Maj d. 5. Klubmøde.

Juni. 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.

December d. 8. Julehygge med 
Gløgg og æbleskiver. Aflyst.

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.

December d. 10. Klubmøde – jule-
frokost. Aflyst.

Januar d. 14. Klubmøde. 

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

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

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

December d. 31. Klubmøde.

Ib Rønne tlf. 2280 8112   
skjoldbjerg52@gmail.com eller

Bent Højvang, tlf. 21811288 
bentinger@stofanet.dk

Sydvestjylland
Skjoldbjerg

Vestjylland
Ulfborg

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

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

Januar d. 21. Klubmøde.

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

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

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

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

December d. 25. Klubmøde.

Januar d. 29. 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

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

December d. 3. Julefrokost. Info føl-
ger.

Januar d. 14. Klubmøde.

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.

December d. 8. Klubmøde kl. 18:00 
- julefrokost. Aflyst.

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.

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. 

December d. 7. Klubmøde. Aflyst.

Villy Vejnøe, tlf. 29910179
villy@vejnoe.dk

Peer Bak, tlf. 97122914
peba@kabelmail.dk

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

DVK- Østjylland, Låsby afd. fra 
kl.19:00. Dog stadig med hensyn 
og afspritning (som forefindes på lo-
kationen). Og fremmøde 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. 

December d. 16. Klubmøde.

Januar d. 20. Klubmøde.

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

Østjylland
DVK Låsby

Nordjylland
Sindal

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

December d. 8. Klubmøde. Aflyst.

Januar d. 12. 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
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Alt var koordineret med Fyns Kar-
dan og Bremse Service, besøg hos 
jaguarmanden i Skamby og Oden-
se Bowling Center, vi havde styr 
på alle regler vedrørende covid-19, 
med afspritning osv, alt var som det 
skulle være for at afvikle den årlige 
Kardantur. Men så, uha uha, mine 
bowlingvenner fortæller mig fredag 
morgen den 18/9 at Fru Frederiksen 
har varslet et pressemøde om nye 
forholdsregler i forbindelse med co-
vid-19 kl. 14.00. 

Nej nej nej, betyder det nu at alt bli-
ver ændret eller måske helt aflyst? 
Det er ganske svært at holde kon-
centrationen ved bowlingspillet, og 
resultatet bliver også derefter. Det 
er lidt med nerverne udenpå tøjet 
at sætte sig tilrette foran TV’et kl. 
14.00, er man på vej til skafottet, el-
ler kan løbet reddes? 

Puha, det gik lige. 50 mennesker må 
samles, og da jeg havde 48 tilmel-
dinger incl. min hustru og mig selv, 
var den regel overholdt. En samtale 

med lederen af bowlinghallen bevir-
kede at jeg røg op i REMA og indkøb-
te 50 stk. mundbind til udlevering 
når vi færdedes rundt i hallen, så 
var det også overholdt. En samtale 
med jaguarmanden og kardanen be-
kræftede at der også der var styr på 
tingene. Således beroliget kantakte-
de jeg de tilmeldte til turen og kund-
gjore at turen blev gennemført og alt 
var efter bogen.

Lørdag morgen d. 19/9 var en lidt 
kølig, men skyfri, morgen og de før-
ste biler ankom til “Kardanen” fra 
kl 8.30 og derefter i en lind strøm. 
Som sædvanligt havde Merethe og 
Ralf lavet et helt fantastisk morgen-
bord med kaffe/the, rundstykker, 
ost, marmelade, brunsviger (den rig-
tige, som kun fynboer kan lave) juice 
og meget mere. Der var også sprit til 
afspritning af hænder og sågar også 
til afspritning af de indre organer. In-
gen forvekslede de to typer sprit.

Merethe og Ralf havde igen i år lavet 
en lille konkurrence hvor der var 6 

Tekst og foto: Jørgen Kastrup

Kardanturen

flotte præmier til de heldige. Køre-
re og passagerer fik sig noget godt 
at spise og havde tid til at bese hin-
andens biler medens de gik rundt i 
morgensolen og blev varmet op til 
turen. Da vi havde taget pænt af-
sked med vore værter kom den sid-
ste deltager drønende i sin gamle 
1911 messing-Ford. Han var køren-
de fra Langeland og var desværre 
punkteret på vejen. Jeg skulle hilse 
og sige at hjulskifte på en sådan bil 
ikke gøres i et snuptag. De to med-
passagerer han skulle hente i Tom-
merup var derfor ikke med. Vi aftal-
te at han hentede dem og at vi så 
mødtes i Skamby.

Nu gik turen af små veje og iblandt 
grusveje gennem Gl. Korup, videre 
i vestlig retning øst om Morud, Far-
strup og Hårslev for derefter at køre 
østligt til Melby og Rostrup for at 
dreje mod syd til vort stop hos jagu-
arværkstedet i Skamby. 

Den første del af turen var i det fi-
neste solskin med en horisont der 

Fyn
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var iklædt en let tågedis, som Anker 
sagde, ”man tænker på Carl Niel-
sens musik, Tågen letter”. Vi kom 
også gennem den lette dis hvilket 
ikke gjorde naturoplevelsen ringere. 
Få kilometer mod syd ved ankomst 
til Skamby skinnede solen igen, her 
var Forden ankommet og messingen 
skinnede.

Birgitte og Poul Erik stod klar til at 
modtage os. Efter en kort velkomst 
og en påmindelse om afspritning 
(Birgitte er leder af podningsafdelin-
gen på OUH) blev vi vist rundt i Poul 
Eriks super dejlige værksted, fyldt 
med Jaguarer, en enkelt Opel og en 
MGC. Han fortalte lidt om sin fortid 
og flere deltagere havde haft ham 
som lærer på teknisk skole. Han er 
nu pensioneret, men hans passion 
og hobby er at nørde selv de mind-
ste detaljer i Jaguarer. Han kaldes 
også ”the wissard of Jaguar”. Ja- 
guar-ejere kommer langvejs fra, selv 
fra Norge, for at få en diagnose eller 
et kirugisk indgreb på Jaguaren.
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Så blev det efterår, træerne har sine 
smukke efterårsfarver, luften er ble-
vet køligere, bladene falder og solen 
mister noget af sin kraft. Det er ble-
vet tid til årets sidste køretur med 
vennerne fra veteranklubben. 

Som sædvane var vejrprofeternes 
spådom om regn og blæst ikke til at 
stole på, så vi mødtes i klubhuset 
kl. 9.30 i højt, men lidt køligt solskin 
til morgenbord, og ladede op til en 
god lørdag. Over kaffen og rundstyk-
kerne med tilbehør blev der hygge-
snakket, uddelt rallyplader og køre-
vejledning.

Omkring kl. 10.20 kaldte Flemming 
Larsen forsamlingen til orden og 
orienterede om turens forløb. Med 
Flemming i fronten satte 30 køre-

Tekst og foto: Jørgen Kastrup

Fynsk løvfaldstur 10/10.

Fyn

tøjer med 50 deltagere (covid-19 
begrænsningen overholdt) sig i be-
vægelse. Turen gik gennem det syd-
vestfynske landskab ad små veje 
forbi smukke herregårde, søer og 
skove i efterårsfarver. 

Efter ca. en times kørsel holdt vi en 
drikke/tissepause på havnen i Fals-
led. En havn der gennem de sidste 
15-20 år er vokset meget og blevet 
et populært sted for lystsejlere.

Herefter fortsatte turen nord om Hel-
næsbugten forbi Løgismose Gods 
og Gammel Agernæs (et populært 
konference- og spisested). Fra halvø-
en Agernæs kørte vi videre ad dæm-
ningen til Helnæs for at ende på 
Helnæs Gamle Kro, hvor Flemming 
havde arrangeret frokost til os alle. 

Her blev vi placeret i flere forskellige 
rum således at covidreglerne blev 
overholdt. En lækker kalvesteg kom 
på 8-mandsbordene, og en vellykket 
tur blev kommenteret over maden. 
Efter kaffe/the (for egen regning) var 
der almindelig opbrud og folk trillede 
hjemad.

Tak til Birgit og Flemming for en dej-
lig tur. Det er morsomt at man, selv 
om man har boet på Fyn i flere år-
tier, stadig kan komme ud på veje 
man aldrig har kørt på før. Nu må 
man håbe at man i løbet af vinteren 
får udviklet en vaccine der kan gøre 
kål på corona, så samfundet igen 
kan blive normalt og vi uforstyrret 
kan lave veteranture igen.

Morgenparade ved klubhuset i Broby

En fryd for øjet Så er der kaldt til afgang

Godt fremmøde
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Drikke/tissepause Faldsled Havn

Helgas baby Maden kalder på hyggelige Helnæs Gamle Kro

En sjælden skønhed “Gudinden” og hendes familie “After Tour” under coronasikre forhold

- og prisen er selvfølgelig inclusive ratovertræk og alt det, der ligger på jorden!
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FIVA’s verdensomspændende 2020 
undersøgelse om Historiske Køretø-
jer, er i fuld gang. Mere end 36.000 
har svaret på den individuelle per-
sonlige undersøgelse verden over, 
inden den officielt blev afsluttet den 
31. oktober.  

Men lige nu udestår yderligere to 
dele af undersøgelsen, en der er ret-
tet mod klubberne, og en der er ret-
tet mod det store erhvervsliv der er 
tilknyttet til hobbyen, og som i større 
eller mindre grad finder deres om-
sætning og arbejdspladser i områ-
det.   

200+ klubber er inviteret
Den 3. november udsendte vi en in-
vitation til at deltage, til næsten 300 
danske motorklubber. Som det frem-
går, altså også til mange flere end 
blot de klubber der i dag er med-
lem af Motorhistorisk Samråd, og 
af FIVA. Det har vi valgt at gøre fordi 
det er så vigtigt for de data der bli-
ver indberettet, at de inkluderer så 
mange som muligt.  

FIVA repræsenterer millioner af eje-
re af historiske køretøjer over hele 
verden. Denne undersøgelse er de-
res mulighed for at blive hørt, og for 
organisationerne over hele verden til 

at opbygge en stor og vigtig informa-
tions- og vidensdatabase.  

Det er derfor vores håb at alle de 
her klubber vil være behjælpe-
lig med besvarelsen. Vi har nog-
le spørgsmål til jer som klub, hvor 
man starter med med nogle gene-
relle spørgsmål om klubben og dens 
medlemskaber. Dernæst spørger 
vi om de serviceydelser klubben til-
byder, om de måske har en særlig 
ungdomsafdeling, og endelig hvilken 
slags arrangementer der organise-
res. Der er desuden nogle enkelte 
spørgsmål omkring økonomi og hvil-
ke trends man i klubberne ser for 
fremtiden.  

Man må meget gerne spørge sin be-
styrelse, om de nu også har svaret 
på undersøgelsen. Forlyder det at 
den ikke er modtaget, så send os 
gerne en besked, så er den straks 
på vej.  

Vi kommer også ud til  
erhvervslivet
Senest midt i november vil vi des-
uden henvende os til forhandlere, 
værksteder, autolakerere, reserve-
delsforhandlere og mange flere, der 
har veteranejerne i deres kundekli-
entel. Vores liste over relaterede 
erhvervsvirksomheder er oppe på 
langt over 400. Vi håber meget at 
se deres respons i undersøgelsen, 
da deres bidrag er nok så vigtigt.  

Er du virksomhedsejer, og ikke har 
modtaget et link til undersøgelsen 
midt i november, så kontakt os ger-
ne hvis du vil hjælpe.  

Lars Genild
Vice-president i FIVA og formand for 
FIVAs Legislation Commission, samt 
medlem af Motorhistorisk Samråds 
bestyrelse.

Nordisk møde  
hjemme hos os selv

Hvert år mødes de nordiske landes 
paraplyorganisationer. Her har vi en 
samtale om vores fællesskab, og 
om de udfordringer vi ser vil kom-
me til os alle. Vi bruger også lidt tid 
på at lytte til landenes individuelle 
indberetninger om hvilke forhold der 
har præget de enkelte lande. De se-
neste par år er det i rapporten fra 
Danmark, originalitetskravet der har 
fyldt mest.  

Onsdag den 4. november var det tid 
igen til et nordisk møde, men ulig de 
andre år har vi i år måtte blive hjem-
me på eget kontor og med hjælp 
fra en god internetforbindelse skabt 
den nødvendige dialog.  

På mødet gennemgik man den snar-
lige generalforsamling i FIVA. Den 
skulle ellers i år have været afholdt 
i Sofia i Bulgarien, men den er også 
nu forrykket til at foregå via inter-
nettet. En af de mest interessante 
ting i år, er det persongalleri der skal 
tegne FIVA de kommende år. Der er 
48 pladser i de forskellige komiteer 
som FIVA arbejder med, deraf er der 
i år 6 pladser som kræver et valg af 
generalforsamlingen, de resterende 
kræver alene en nominering.

Det er ikke fordi der mangler frivillig 
arbejdskraft til det store arbejde, da 
der i år faktisk er 74 personer der 
meget gerne vil bidrage til arbejdet.  

Ved gennemgang af indrapporterin-
gen og status fra landene, der kun-

Nyt fra MhS

Ud over FIVA godt vil høre hvordan det går 
i klubberne, så er man også spændt på at 
høre fra de virksomheder der i større eller 
mindre grad lever af vores entusiasme for de 
gamle køretøjer

Nu kommer FIVA til din 
klub, og til din mekaniker
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ne Danmark fortælle om vores lang-
varige succesfulde arbejde med de 
historiske nummerplader. Der var 
tillige spørgsmål til Norge angåen-
de en frygtelig ulykke, hvor 5 men-
nesker omkom i Cadillac fra 1959, 
hvor bremserne svigtede ved ned-
kørsel fra et bjerg.

LMK i Norge har sammen med AM-
CAR ført en god og konstruktiv 
dialog med det norske Vegvesen. 
Heldigvis har ulykken ikke ført til 
stramninger for veterankøretøjer-
ne, da man ikke på nogen måde ser 
ulykken som typisk for brugen af de 
historiske køretøjer.  

Sluttelig kunne vi byde Rein Veldi 
velkommen i fællesskabet. Han re-
præsenterer Estland, der nu officielt 
anmoder om optagelse i FIVA.   

Johnny B. Rasmussen
Sekretariatsleder
Motorhistorisk Samråd 

Motorhistorisk Samråd  
30-års jubilæum 

Under oprydning i en af mine papir-
bunker faldt jeg over denne gamle 
artikel:

Under navnet Motorhistorisk Sam-
råd blev dette en realitet ved en stif-
tende generalforsamling i slutnin-
gen af 1990. Motorhistorisk Samråd 
blev stiftet af følgende motorhisto-

riske foreninger: Danmarks Nimbus 
Touring - Danmarks Veteranmotor-
cykel Klub - Dansk Bogward Klub - 
Dansk DKW Club - Dansk Veteran-
bil Klub - Dansk Vintage Motor Club 
- Københavns Ford A Klub - Traction 
Avant Danmark - Nordjysk Vintage 
Motor Klub - Vestjysk Motorveteran.   

Motorhistorisk Samråd repræsente-
rer hermed de klubber, som tegner 
sig for størstedelen af motorhisto-
risk interesserede i Danmark, med 
sammenlagt over 6.500 medlem-
mer. Det er Motorhistorisk Samråds 
formål at virke til fremme af bevarel-
sen og fortsat anvendelse af køretø-
jer m.v. af motorhistorisk interesse. 
Formålet er også at virke som binde-
led mellem klubberne og tilskynde til 
ensartet optræden og udbygning af 
samarbejdet mellem Motorhistorisk 
Samråds medlemmer.   

Motorhistorisk Samråd har ingen 
myndighed over de enkelte klubber, 
men varetager klubbernes fælles in-
teresser overfor myndigheder og in-
den- og udenlandske organisationer.   
Motorhistorisk Samråd kan indsam-
le og uddele informationer om klub- 
aktiviteter og ture/løbsarrangemen-
ter rundt om i landet.   

Som medlemmer kan optages dan-
ske motorhistoriske foreninger 
og klubber, som mindst kan opfyl-
de følgende krav: Vedtægter, lovlig 
valgt bestyrelse, forhandlingsproto-

Som et nordisk møde ser ud i skyggen af Coronaen i 2020.

Det første MhS logo fra 1990 og det 
nuværende.

kol, revideret regnskab og ajourført 
medlemsfortegnelse. Motorhisto-
risk Samråd ledes af et forretnings-
udvalg på tre medlemmer, valgt på 
generalforsamlingen for et år ad 
gangen. Formand: Fritz Knudsen, 
Odense (Dansk Veteranbil Klub), Se-
kretær: Jørgen Kjær, Hadsten (Trac-
tion Avant Danmark), Kasserer: Hen-
rik Thostrup, Bagsværd (Københavns 
Ford A Klub).  

Og man må sige, at de vise stifte-
re dengang havde et klarsyn, som 
har holdt sin værdi. Fra starten den 
gang med 10 klubber og 6.500 med-
lemmer, er vi i dag 119 klubber og 
33.000 medlemmer. Og bestyrelsen 
og sekretariatet fortsætter ufortrø-
dent ad det spor, der blev lagt ud i 
1990.  

Steen Rode-Møller
Formand
Motorhistorisk Samråd
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Man kan måske mene, at jeg er en 
anelse inhabil, når jeg anmelder 
Erich Karsholts nye store bog om de 
danske samlefabrikker. Jeg har jo i 
det store og hele stået for bogens 
design og layout, og hist og pist 
også være lidt inde i et par tekst-
mæssige småting. Derfor undlader 
jeg naturligvis at kommentere den 
side af sagen. Det er, i hvert fald i 
mine øjne, også uvæsentlige detal-
jer i forhold til det fantastiske arbej-
de, der ligger bag bogens tilblivel-
se – og resultatet! For det er helt og 
holdent Erich Karsholts bog.

Når det er sagt, så er der med den-
ne bog tale om intet mindre end et 
hovedværk. Ikke bare om dansk mo-
torhistorie. Bogen er et vigtigt bidrag 

til det 20. århundredes Danmarks-
historie generelt, hvor en stor del af 
vores industri, tusindvis af arbejds-
pladser, samhandel med udlandet 
og andre politiske forhold satte ram-
merne for motorhistorien, og om-
vendt. Man får et meget klart billede 
af bilbranchens arbejdsbetingelser 
og vilkår gennem de forskellige år-
tier, om økonomi og arbejdsforhold. 
Endnu vigtigere: Man får et stort ind-
blik i hvordan motorhistorien påvir-
kede og hang sammen med resten 
af samfundet; at det 20. århundre-
des Danmarkshistorie i høj grad er 
motorhistorie! 

Når der tales om Danmark som et 
såkaldt ikke-bilproducerende land, 
så har man glemt at der rent faktisk 
er fremstillet næsten en million bi-
ler her i landet – og der har været 
tidspunkter, hvor dansk producerede 
biler udgjorde over halvdelen af den 
kørende danske vognpark. Der har 
også været en betydelig eksport.

Bogen beskriver alle de væsentli-

ge danske bil- og bilsamlefabrik-
ker – selvfølgelig med hovedvægten 
lagt på de to største, nemlig Ford og 
General Motors. Men listen over bil-
mærkerne er meget, meget længere, 
selvom bogen kun omhandler dansk 
bilproduktion og meget lidt om de 
mange karrosserivirksomheder, der 
både lavede op- og ombygninger af 
erhvervskøretøjer og personbiler.

Trods et helt overvældende indhold 
af informationer, fotos og andet ma-
teriale, er bogen disponeret så godt, 
at det er til at finde rundt i. 

De to første kapitler handler om 
henholdsvis bilens barndom her-
hjemme og industrialiseringen af bil-
produktion i USA, og giver dermed 
baggrunden for de følgende tre store 
kapitler om den danske bilprodukti-
on. Her er historien opdelt i tre: Før 
1940, besættelsestiden og efter-
krigstiden frem til afviklingen af de 
danske samlefabrikker, for GMs ved-
kommende 1974. Hvert af de tre 
kapitler gennemgår aktiviteterne fra 

Boganmeldelse:

Dansk  
Bilproduktion
Af Jens Møller Nicolaisen



VeteranTidende · december 2020 15

Erich Karsholt: Dansk Bilprodukti-
on. Bil- og samlefabrikker i det 20. 
århundrede.

Strandbergs forlag, 2020. 456 sider, 
stort format, lærredsindbundet.  
Vejl. pris 499,- kr.

Husk at bogen kan købes med rabat 
til DVKs medlemmer – se sidste num-
mer af VeteranTidende.

virksomhed til virksomhed uanset 
størrelse, og er fyldt med informa-
tion om både produktionen, men-
neskerne bag og historien gennem 
årene. Afslutningsvis er der et kapi-
tel om samlefabrikkernes betydning 
samt en stor mængde bilag med 
alle mulige statistiske oplysninger.

Det er helt utroligt hvad Erich Kars-
holt har formået at samle sammen 
til denne bog! Og det er første gang 
at man ét sted kan få et samlet 
overblik over den (store) danske bil-
industri. Det er et meget seriøst ar-
bejde med veldokumenterede fakta. 

En god ting er bogens noter – dem 
er der mange af – hvilket måske 
kan virke en smule forstyrrende, når 
man læser teksterne. Men man fin-
der hurtigt ud af, at også noterne er 
interessant læsning – for ud over at 
nævne bogens utallige kilder, henvi-
ser de også til steder, hvor man kan 
læse mere, hvis man vil have noget 
uddybet. Bogen kan læses fra ende 
til anden, og give sammenhæng, 

men man kan også bare lade sig un-
derholde med de mange små tekst-
bokse, der her og der er skudt ind, 
og som fortæller anekdoter og side-
historier i stort antal.

Og så er der jo billederne – bogen 
indeholder over 750 fotos/illustrati-
oner. I sig selv et skatkammer, som 
beretter om tiderne, arbejdsforhol-
dene og menneskene. Der er mas-
ser at fordybe sig i – og man kan 
lade bogen ligge åben på bordet. På 
grund af dens størrelse og vægt er 
den meget uegnet til at tage med i 
seng.

I 1938 udkom trebindsværket “Auto-
mobilets Historie og dets Mænd”, 
redigeret bl.a. af den navnkundige 
Fritz Schmitto. Først her i 2020 har 
vi omsider fået fortsættelsen, i form 
af dette standardværk, som må 
have interesse for enhver med en 
smule benzin i blodet og interesse 
for det historiske.

Ovenfor ses nogle billeder fra bogen.
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Selv om det kun er et år siden det 
sidste DTC-løb blev flaget af, så 
er det rigtig godt at bogen skrives 
mens motorløbene stadig er i frisk 
erindring. Bogen indeholder nemlig 
en betydelig detaljeringsgrad. Det 
kan forekomme lidt nørdet, men det 
er utroligt fascinerende at fordybe 
sig i de mange oplysninger, der her 
er tale om.

Havde Peter og Morten ventet nog-
le år, så var rigtig megen viden gået 
tabt – ikke mindst fordi en af bo-
gens store kvaliteter er, at Morten 
Alstrup også har talt med en meget 
stor del af de kørere, der deltog og 
andre involverede. Kørerne gennem 
tyve år fortæller detaljer og give de-
res vurdering af biler og løb. Erin-
dringer, der fremover vil stå som 
eminent dokumentation om DTC og 
dansk motorsport i de første to årti-
er af dette århundrede. 

Peter Elgaard og Morten Alstrup fik 
ideen til løbsserien i 1998. Det var 
et tidspunkt hvor der ikke var den 

store interesse omkring dansk mo-
torsport. Slet ikke fra tv-stationer-
ne, der ellers konkurrerede om at få 
sport på programmet. 

Udgangspunktet var at skabe en 
pro-am løbsserie, hvor de danske 
amatører skulle have mulighed for at 
kunne køre med en bil, der som ud-
gangspunkt var en standardbil. Sam-
tidig tiltrak løbene professionelle kø-
rere som Kurt Thiim, John Nielsen, 
Jan Magnussen og nogle af dem der 
senere blev det, eksempelvis Nico-
las Kiesa og Casper Elgaard. 

Bilerne i DTC begyndte i 1999 med 
bl.a. Peugeot 306 GTI, VW Beet-
le og Volvo S40 og andre såkaldte 
standardvogne. Det bliver dog hurtig 
klart under læsningen, at der ikke er 
meget standard tilbage, når bilerne 
blev ombygget til racerløb. Allerede i 
2000 var der kommet så godt gang 
i løbsserien, at en særlig Peugeot 
blev udviklet i Danmark af Peugeot 
Sport Engineering i tæt samarbejde 
med den franske bilfabrik. Bilerne 

kom som rå karrosserier til Danmark 
og blev herefter opbygget, herunder 
også til standardvognsløb i andre 
europæiske standardløbs-serier. 

Bag facaden
Gennem læsning af bogen bliver det 
tydeligt klart, at det kræver mange 
penge at engagere sig aktivt i mo-
torsport. For dem der er med, er det 
en hobby, som ikke blot tager en del 
tid, men som sluger både brændstof 
og penge – også selv om man har 
skabt en løbsserie med det formål 
at flere amatør-kørere kunne være 
med.

Pengene betød, at der var behov for 
sponsorer, der ofte var med afsæt 
i sponsorernes egen interesse for 
sporten. Bl.a. med Team Essex In-
vest, der – før finanskrisen – investe-
rede pæne summer i et team. Det 
samme gjorde (naturligvis) Karsten 
Ree, der dengang havde Den Blå 
Avis. Mere overraskende er, at der 
stadig var mange private, der fandt 
tid og penge til den krævende mo-
torsport. 

Læsningen af løbsårgang 2002 i bo-
gen er blandt dem, der giver stort 
indtryk. Det var her Jason Watt kom 
tilbage efter sin ulykkelige motorcy-
kelulykke og som den første han-
dicappede racerkører nogensinde 
vandt et stort, nationalt standard-

20 år i overhalingsbanen 

Af Erich Karsholt

Peter Elgaard, der stod som organisator af Danish Touringcar Champions-
hip (DTC), har fortalt Morten Alstrup om løbserien, der blev kørt mellem 
1999 og 2019. Det er blevet til en moppedreng på 400 sider med alt om 
DTC: Løb, kørere, biler og alt det man normalt ikke hører om. Ser man bi-
lerne fra de første årgange, så er der trods alt ikke mange år endnu før 
det er klassikere vi skal passe på.

Boganmeldelse:
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vognsmesterskab. Det gav genlyd i 
udlandet – hvilket naturligvis også er 
dokumenteret i bogen.

I modsætning til dagens Formel 1, 
der jo har en høj grad af forudsigelig-
hed over sig, så viser bogen klart, at 
DTC-løbene bød på spænding til det 
ternede flag blev svinget. I langt de 
fleste af årene blev sæsonvinderen 
først fundet ved årets sidste løb.

For en udenforstående er det overra-
skende hvor ærlige deltagerne i dag 
er om datidens kreativitet og reelt 
snyd. Kørernes vægt var i nogle sæ-
soner med i den samlede vægt af bil 
og kører, der helst skulle veje til, så 
blylodder om maven eller dynejak-
ker (i sommervarmen) med lommer-
ne fulde af tungt værktøj var med 
til lægge de kilo på, der manglede 
i regnestykket.  Det er lidt som do-
ping i cykelsporten. Det er kun snyd, 
når fusk opdages. Måske et resul-
tat af, at reglementerne i motorsport 
hurtigt bliver komplicerede med mu-
lighed for fortolkninger. Og reglemen-
tet bliver læst for at finde hullerne.

Bogen kommer bag facaden i Pe-
ter Elgaards forhold til DASU. Der 
er ikke lagt skjul på problemer med 
overskriften ”Kampen mod DASU” 
– og det er Elgaards udlægning der 
beskrives. Her kunne man jo godt 
have spurgt DASU, men bogens op-
bygning og form tager afsæt i, at Pe-

Fotos og opslag fra bogen

ter Elgaard fortæller sin udlægning. 
Det lægges der ikke skjul på. 

I 2012 skiftede bilerne til en helt ny 
standard, nemlig Chevrolet Cama-
ro V, som alle teams kørte i. Pludse-
lig var bilerne helt ens, hvilket ikke 
gjorde løbene mindre spændende. 
Stadig med de professionelle, men 
også mange nye kørere, der godt 
kunne køre op med de gamle.

Bogen indeholder et stort antal te-
maer og nedslag, der giver ekstra 
indsigt. Et af temaerne handler om 
fans. Det engagement tilskuerne ud-
viser illustreres gennem mange fine 
fotos. Her ses også mange børn og 
unge, mange af dem vokser op og 
fortsætter med at have biler og mo-
torsport som interesse. Bogen viser 
at biler er et utrolig bredt interesse-
felt, uanset den forskellighed der er 
i, hvordan vi beskæftiger os med vo-
res bilhobby.

Der er tale om en omfattende doku-
mentation. Alle kørere og resultater 
er med i form af oversigter år for år. 
Bogen er fortalt i kronologisk ræk-
kefølge fra overvejelserne før DTC 
blev etableret til en gennemgang af 
de enkelte år, regulativer, kørere og 
biler. Bogen kan derfor også funge-
re som opslagsværk, hvis man har 
brug for at fakta-tjekke noget. Ek-
sempelvis Thorkild Thyrrings unge al-
der eller hvordan Volkswagen Beetle 

klarede sig som racerbil i 1999.

Designmæssigt lægger bogen sig op 
af en nærmest sensationel journa-
listisk tilgang med store foto, farver 
og slagfærdige overskrifter. Kombi-
neret med de meget præcise fakta 
medvirker til en oplevelse af, at lø-
bene nærmest lige har fundet sted. 
Det giver en oplevelse af den spæn-
ding, der fulgte med DTC-løbene. 
Godt hjulpet på vej af de mere end 
800 fotos. 

For motorsportsinteresserede er bo-
gen et must. Dem der mest interes-
serer sig for historisk motorsport 
kan gemme den med en god flaske 
vin og nyde dem begge om nogle år.

Peter Elgaard og Morten Alstrup: 
DTC - Fra start til målflag. 20 år 
med dansk motorsportshistorie.

400 sider med 838 fotos, vejl. ud-
salgspris 349 kr.
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Her i oktober åbnedes Sommers 
Automobilmuseum i Nærum årets 
særudstilling om Volvo – udstillingen 
har fået navnet “Hold Dem til Vol-
vo – den holder til Dem”, efter et af 
Volvos mange gode reklameslogans 
gennem tiden.

Gennem årene har der været afholdt 
næsten 30 særudstillinger i muse-
et, men aldrig én med Volvo. Dét på 
trods af at mærket kom til at betyde 
næsten alt for Ole Sommer og blev 
et vigtigt grundlag for hans virksom-
hed – og dermed museet. I mange 
år var Sommer den største Volvo-for-
handler i Danmark.

Tanken har sikkert været tænkt 
mange gange, men Ole Sommer syn-
tes ikke at der kunne laves en an-
stændig Volvo-udstilling, hvis man 
manglede den første model, som 
Volvo lancerede i 1927: ÖV4. Idag 
en uhyrligt sjælden bil, som der kun 
er bevaret meget få af. Derfor stod 
den også absolut øverst på Ole 
Sommers ønskeseddel i årevis, frem 
til 2017, hvor det omsider lykkedes 
at erhverve et meget fint og originalt 
eksemplar. Bilen og dens historie er 
i øvrigt grundigt beskrevet i Veteran-

Tidende nr. 500 fra februar 2018.

Det var en stor lykke for Ole Som-
mer at få denne bil, sandsynligvis 
den ældste Volvo i verden og helt 
sikkert den mest originale af de få 
der er. Men først nu, desværre ef-
ter Ole Sommers død i sommeren 
2018, er det lykkedes at få stablet 
en Volvo-udstilling på benene.

Udstillingen er arrangeret af en lille 
gruppe af museets frivillige “kusto-
der”, med Bjørn Stegger som tov-
holder. Desuden har Volvo-ekspeter-
ten Per Groth været med i gruppen 
– begge er de to kendt som hyppige 
skribenter her i bladet. Og det er et 
imponerende arbejde, de har lavet.

Der er hele 29 Volvo-biler udstillet, 
herunder selvfølgelig også flere af 
museets egne biler inklusive Som-
mer-kreationerne OScar, Joker og 
Volvo Special, der er en coupé-udga-
ve af Amazon. Tidsmæssigt kommer 
man igennem hele perioden, fra be-
gyndelsen i 1927 til en flot gul 850 
T-5R Herregårdsvogn fra 1995.

Der er skaffet biler fra adskillige pri-
vate ejere og bilerne er nøje udvalgt 
af arrangørerne. Nogle biler er hen-

Volvo-udstilling i Nærum
tet fra Sverige og Danmarks Tekni-
ske Museum har også venligt udlånt 
to unikke biler: Den første PV444 
i Danmark (som forresten er done-
ret af Sommer Automobiler) og den 
næstsidste Amazon, der blev produ-
ceret i Göteborg – hvor den sidste i 
øvrigt befinder sig på Volvos muse-
um. A propos Volvos museum, så 
har det ikke været muligt at få biler 
derfra, da både museet og Volvos 
historiake arkiv har været helt luk-
ket ned siden corona-pandemiens 
begyndelse. Derfor “mangler” der 
måske et par interessante model-
ler, ikke mindst Volvo PV36 “Cario-
ca” fra 1935. Men det er en detalje 
– det er overvældende at se de biler, 
der faktisk er!

Volvo-udstllingen kører frem til den 
28. marts og har åbent onsdag 14-
17 og søndag 18-21. Man kan købe 
et katalog, med billeder og historier 
om alle bilerne og gengivelse af ud-
stillingens plancher.

Her på siderne ses et udvalg af bi-
lerne, som appetitvækker for den 
anbefalelsesværdige særudstilling.

-jmn.
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Sporvejsmuseet søger lygteglas
Til restaureringen af den københavnske sporvogn NESA 929 fra 1934 
på Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm, efterlyses 2 stk. lygteglas til front-
lygterne.

Glassene er plane, måler 9” = 229 mm, og har et mønster som ses på 
billedet. Da sporvognen er bygget på Københavns Sporvejes hovedværkst-
ed, har man sandsynligvis brugt et standard-lygteglas, som har siddet på 
større amerikanske biler eller lastbiler. 

Har du selv glassene, eller kender du nogen som kan hjælpe, hører jeg 
meget gerne fra dig!
 
Torsten Vig 
telefon 30305636
mail: torstenvig@mail.dk   
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B. Houlberg Hansen ‘Special’
En dansk bil fra 1953 – eller: Hvordan man kunne få bil...

Det kan nok diskuteres om Houlberg Han-
sens Special ligefrem var billedskøn, men 
med ponton-karrosseriet var den absolut 
moderne i begyndelsen af 50’erne!

Her er den fotograferet foran opgang 5 på 
De Forenede Automobilfabrikker i Odense, 
hvor familien boede. Nyd også den flotte 
Triangel-bus!

Der har gennem tiderne været man-
ge forsøg på at etablere en dansk 
produktion af biler. Især efter an-
den verdenskrig, hvor hovedparten 
af den danske vognpark var totalt 
nedslidt, og hvor nødvendige import-   
restriktioner gjorde det umuligt for 
de fleste at få bil, gav det mening at 
forsøge sig med dansk produktion – 
med dansk arbejdskraft og med så 
få importerede komponenter som 
muligt. Et par gode eksempler fra ti-
den omkring 1950 er Erik Sommers 
S1 og Bohnstedt-Petersens DK A1, 
der begge blev vist på efterkrigsti-
dens første internationale biludstil-
ling i Forum, København, i 1950. Et 
andet eksempel er DKR “Plastic-Bi-
len” fra 1954. Fælles for dem er, at 
de blev til med henblik på at komme 
i serieproduktion – og at det af for-
skellige årsager ikke blev til noget. 
Her kan i øvrigt henvises til Anders 

Af Jens Møller Nicolaisen

Clausagers gode artikel i Bilhistorisk 
Tidsskrift nr. 59/1979, som kan læ-
ses på DVKs hjemmeside.

En anden interessant skabning er 
Børge Büngers trehjulede bil ved 
navn “Fantomet” fra 1949. Bünger 
var ansat som ingeniør på De For-
enede Automobilfabrikker i Oden-
se – og det siges, at ambitionen her 
også var at sætte bilen i produktion 
og sælge den til en pris et sted mel-
lem en motorcykel med sidevogn og 
de billigste 4-hjulede biler på marke-
det. Det regnestykke kunne DFA ikke 
få til at gå op, og Büngers bil kom 
heller ikke i produktion.

I denne artikel kan vi præsente-
re en bil, som formentlig har været 
gået helt og aldeles i glemmebogen. 
Som forventet var der da heller in-
gen, der kendte noget til den, da vi 
viste et billede af den i sidste num-

mer af bladet. I modsætning til de 
ovenfor nævnte, skal den nok ikke 
ses som et forsøg på at sætte en 
egentlig produktion i gang, men der 
er det interessante ved den, at den 
er frembragt på De Forenede Auto-
mobilfabrikker – vel at mærke i en 
tid, hvor der stadig blev produceret 
Triangel-lastbiler, og hvor det iføl-
ge ubekræftede kilder jævnligt blev 
overvejet om man skulle forsøge sig 
med en personbil til det hungrende 
marked. Forresten var det nok klogt, 
at man ikke gjorde det. For efterhån-
den som importrestriktionerne blev 
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Danske biler, med det triste til fælles, at de 
ikke kom i produktion. Fra oven: Büngers 
Fantomet, Eriks Sommers S1, Bohnstedt-Pe-
tersens DK A1 og nederst en model af DKR 
plasticbilen. De to øverste eksisterer endnu.

Flyvemaskinen som BHH byggede var tilsyneladende et fremskredet projekt – men så tog 
han til København for at blive ingeniør. Det er ikke ham på billedet, der menes at være taget 
i 1947.

lempet i første halvdel af 50’erne, 
blev konkurrencen fra udlandet jo 
større – hvilket også betød slut med 
produktionen af Triangel lastbiler og 
busser i 1958, efter at det danske 
bilmærke havde givet DFA under-
skud i flere år.

Houlberg Hansens Special
Bilens ophavsmand var B. Houlberg 
Hansen (1923-92), der kort efter be-
frielsen blev uddannet maskiningeni-
ør på Polyteknisk Læreanstalt i Kø-
benhavn, og som omkring 1950 kom 

til DFA i Odense, hvor han således 
har været kollega til Børge Bünger.

Houlberg Hansen (med det sjældne 
fornavn Bowulf) kom fra Oksvang, i 
nærheden af Esbjerg, og var num-
mer 4 af en søskendeflok på 12. 
Han var den eneste af de mange, 
der tog en akademisk uddannelse 
– og i øvrigt en meget foretagsom 
mand. Allerede under krigen var han 
i gang med at bygge sig en flyvema-
skine! Den kom dog aldrig i luften 
– projektet blev “henlagt”, da han 
tog til København for at studere, og 
siden kom tiden til at gå med andre 
projekter, herunder bilen, som han 
begyndte at arbejde på i slutningen 
af 1951 og som blev færdig i 1953.

Bilen, der aldrig fik andet navn end 
“Special”, har givetvis været et rent 
fritidsprojekt, og selvom bygningen 
af den foregik på De Forenede Bil- 
fabrikkers værksteder, har DFA næp-
pe haft noget med den at gøre. Men 
Houlberg Hansens tilknytning var 
selvfølgelig en stor fordel, også mht. 
adgang til reservedele – og måske 
især muligheden for at indregistrere 
bilen overhovedet.

Idag er det nærmest umuligt, eller i 
hvert fald ikke nemt at få nummer-
plader på en bil, man selv har byg-
get. Det var det heller ikke dengang 
– udover de forhindringer der både 
dengang og nu ville være med vær-
diansættelse, afgiftsberigtigelse, di-
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verse godkendelser og syn, var der 
dengang en myndighed, der var end-
nu sværere at gøre tilfreds: Direkto-
ratet for Vareforsyning, der med jern-
hånd styrede al import og lagde en 
særdeles kraftig dæmper på privat-
forbruget i almindelighed og bilbran-
chen i særdeleshed. Intet kunne 
købes i udlandet uden tilladelse. De 
danske bilimportører og samlefabrik-
ker fik som regel tilladelserne i form 
af små og kortfristede “valutatilde-
linger” – og private måtte fremvise 
en købstilladelse fra Direktoratet, 
for at få lov til at købe ny bil. Det var 
der ikke mange, der fik!

Houlberg Hansen har ikke hørt til 
de få, der opfyldte kriterierne til en 
købstilladelse – hvis han ville have 
en ny bil, måtte han selv bygge den. 
Vi har lidt forskellige dokumenter 
og korrespondance vedrørende bi-
len – herunder en længere teknisk 
beskrivelse, som blev indsendt til 
Direktoratet for Vareforsyning, i håb 
om at få lov til at indregistrere den. 
Brevet, eller rettere, ansøgningen, er 
usædvanlig interessant. Dels fortæl-
les det i detaljer hvad bilen bestod 
af, og hvordan den var konstrueret 
– men lige så vigtigt; ansøgningen 
viser at man i det magtfulde direkto-
rat ikke var blege for at gå i detaljer 
og bruge tid på at forlange yderlige-
re dokumentation. 

Til Direktoratet for Vareforsyning, 
den 3. marts 1954.

Til Direktoratet for Vareforsyning.

Undertegnede Civilingeniør, B. Houl-
berg Hansen, De Forenede Automo-

bilfabrikker A/S, Odense, anmoder 
hermed høfligst om Tilladelse til Ind-
registrering af nedenfor omtalte selv-
byggede Forsøgsvogn.

Vognen, der er bygget over en Austin 
Chassisramme ilagt en Vauxhall 12 
Motor og forsynet med lukket Per-
sonvognskarrosseri for 4 Personer, 
er tænkt som Forsøgsvogn for den 
specielle uafhængige Affjedring af 
Baghjulene, hvortil jeg selv har frem-
stillet Tegningerne. Baghjulene er 
ophængt i Svingarme, som ved Fjed-
ringen bevæger sig i et lodret Plan i 
Vognens Længderetning. Differentia-
let er trepunktsophængt i Tværdra-
gere i Chassisrammen og Trækket 
overføres til Hjulene v. Hjælp af kor-
te Kardanaksler.

Denne konstruktion skulde efter Be-
regning give en blødere Affjedring, 
paa Grund af smaa uaffjedrede Mas-
ser og det større Gummislid, som 
ofte følger med en uafhængig Hjulaf-
fjedring, skulde være undgaaet fordi 
Hjulene bevæger sig i et lodret Plan 
uden Sporviddeændring. Da Svingar-
mene er lejret i Gummi og Differen-
tialet ophængt i Gummipuder skulde 
endvidere Støj fra Vejbanen formind-
skes betydeligt. Endelig skulde der 
ikke være saa stort Slid og deraf føl-
gende Støj fra den lange Kardanak-
sel, da denne nu kun har en roteren-
de Bevægelse og ikke nogen op- og 
nedadgaaende Bevægelser som Til-
fældet er ved Vogne med stiv Bag- 
aksel.

Chassisrammen er ny, eftersom jeg 
ikke trods ihærdig Søgen hos Auto-
ophuggere og Mekanikere kunne 

finde en Ramme, der egnede sig til 
Formaalet og som samtidig var i saa 
god stand, at det kunde betale sig 
at lægge i en Vogn, som der skul-
de ofres saa meget Arbejde paa, 
men bortset fra Rammen og enkelte 
Smaating saasom elektriske Kontak-
ter og Dørhaandtag er Vognen frem-
stillet af brugte eller egenhændigt 
fremstillede Dele.

Af egenhændigt fremstillede Dele 
kan jeg foruden den ret komplice-
rede Baghjulsophængning nævne: 
Hele Pedal- og Bremsesystemet, Op-
hæng for Motor og Køler, Forparti-
et og hele Karrosseriet med Instru-
mentbrædt og Stole og indvendig 
Beklædning.

Arbejdet i Værkstedet blev paabe-
gyndt i august 1951 og jeg har si-
den da anvendt ca. 2300 Arbejds-
timer paa Bygningen, og forud for 
selve den haandværksmæssige Del 
laa 7 Maaneders Konstruktionsar-
bejde. Detailtegninger og Skabelo-
ner for spanter i Karrosseristellet er 
udført efterhaanden som Arbejdet 
skred frem.

Til Belysning af, hvor Delene stam-
mer fra, skal jeg her nævne de vig-
tigste.

Chassisramme:
Austin Aarg. 46, ny, købt her paa Fa-
brikken.

Motor komplet med Kobling, Gear-
kasse og alt Udstyr saasom Starter, 
Dynamo, Strømfordeler, Tændspole, 
Karburator og Benzinpumpe.
Vauxhall 12, Aarg. 46, kørt ca. 1000 
km, købt hos: Autoforhandler Fritz 

Houlberg Hansen prøvekører det rullende 
chassis. I baggrunden DFA’s hovedbygning 
og den store værkstedshal til højre.

Endnu et foto taget hos DFA. Det er Claus, 
som vi har billederne fra, og hans lillebror. 
I bagggrunden ses en Studebaker Champion.
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Johansen, Rudkøbing, Langeland.

Køler:
Vauxhall, passende til Motor, brugt 
og ligeledes købt hos Autoforh. Fr.. 
Johansen, Rudkøbing, Langeland.

Kardanaksel:
Austin, brugt, købt hos Autoforhand-
ler Kronsbjerg, Tarup, Odense.

Bagtøj:
Specielt, egenhændigt fremstillet.

Styretøj:
Austin, samlet af diverse kasserede 
Dele fra Reparationsværkstedet.

Rat m. Kontakter f. Afvisere og 
Horn: Austin, købt af Kontorchef N. 
Hvid her.

Hjul:
Skæve, kasserede Hjul, som jeg har 
oprettet og repareret.

Pedal- og Bremsesystem:
Egenhændigt fremstillet.

Karrosseri m Stole og indv. Beklæd-
ning:
Træskelet, Stole og indvendig Be-
klædning egenhændigt fremstillet og 
Pladebeklædningen udført med Assi-
stence af en Blikkenslager.

Da vognen i det store og hele er 
færdigbygget og jeg med Spænding 

Når man kigger på partiet omkring bilens forrude(r), kan man godt se ligheder med danske buskarrosserier og førerhuse til lastbiler, og for-
nemme den traditionelle opbygning over et træskelet. Her har Special også fået lygtekasketter på. Bag den holder en Austin A40 Country-
man (årgang 1948-51). De to biler har samme type chassisramme.

Special havde afviservinger i midterstolpen, men fik sikkert med det samme blinklys i stedet 
for (selvfølgelig Ermax “badekar”). Blinklys blev lovligt i marts 1953.

Det er Claus, der kigger ud af vinduet – og lillebror bagi vognen. 

Bag bilen ses opgang 5, hvor familien boede.

imødeser Prøvekørslerne, haaber jeg 
paa velvillig og snarlig Behandling af 
mit Andragende.

Med Højagtelse

B. Houlberg Hansen
Pjentedamsgade 21 Opg. 5.
Odense.

Det er selvfølgelig interessant, at bi-
len omtaltes som en “Forsøgsvogn” 
i DFA-regi. Det har nok været med til 
at gøre ansøgningen lidt mere spi-
selig for embedsværket – men som 
nævnt var historien sandsynligvis 
blot den enkle, at Houlberg Hansen 
gerne ville have bil.
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Det kunne være interessant at se 
hvordan Houlberg Hansens egen-
hændigt fremstillede bagtøj så ud 
i detaljer. De “korte kardanaksler” 
må have haft variabel længde (med 
splines?), hvis sporvidden har væ-
ret upåvirket af fjederbevægelsen. 
Og hvordan så svingarmene og sel-
ve fjedrene ud? Her har vi desværre 
kun beskrivelsen fra ansøgningen, 
men under alle omstændigheder har 
det været et fint og også avanceret 
bagtøj efter datidens norm. Bilens 
lange levetid tyder også på at det 
har været ganske robust.

Allerede den 14. marts kom der 
svar fra Direktoratet for Vareforsy-
ning. Her udbad man sig dokumen-
tation for de til bilen indkøbte dele, 
i form af originale bilag/fakturaer! 
Desuden forlangtes en erklæring fra 
Justitsministreriets Motorsagkyndige 
om at bilen ville kunne godkendes.

Brevet, hvor Automobilforde-
lingsnævnet under Direktora-
tet for Vareforsyning imøde-
kommer BHHs andragende...

Af dette udklip fra Frederiksborg Amtsavis fremgår det bl.a. at bilens 
værdi blev sat til 3.500,- kr, hvilket på dette tidspunkt må have været 
langt under den reelle værdi!

Udklip fra ukendt avis
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Blandt de dokumenter vi har, findes 
nogle af bilagene – herunder en li-
ste over dele, som var overdraget fra 
DFA. Her var det selvfølgelig vigtigt, 
at der var tale om brugte dele. Vi 
har også en afskrift af en erklæring 
(19. marts) fra en bilinspektør. Her 
lyder det bl.a.: 

“Efter anmodning af Hr. Civilingeni-
ør B. Houlberg Hansen, Pjentedams-
gade 21, Odense, har undertegnede 
besigtiget et Personautomobil ho-
vedsagelig bestaaende af et Austin 
A40 Chassis forsynet med Vauxhall 
Motor og Gearkasse. Køretøjet var 
knapt færdig men vil iøvrigt kunne 
forventes godkendt”.

Afsted med det hele til Direktora-
tet – og den 15. april 1953 har vi 
så godkendelsen, der var betinget 
af at chassis- og motornummer blev 
oplyst. Desuden med den klausul, 
at bilen ikke måtte sælges indenfor 
en 3-årig periode. Houlberg meldte 
høfligt tilbage, at det havde han intet 
at indvende imod, da bilen ikke var 
fremstillet med salg for øje. 

Idag er det efterhånden svært at forestille sig den følelse af frihed, der har fulgt med dét at 
have bil i halvtredserne – og endelig kunne komme ud at køre efter et tungt årti med krig og 
efterfølgende vareknaphed! Bilen blev en central del af vores fritid og mulighederne næsten 
ubegrænsede. Man tog ud og spiste den medbragte frokost langs hovedvejene, og lod sig 
underholde med at kigge på den forbipassserende trafik! En gang imellem kom der måske en 
bil der osede lidt og lugtede, men pyt, forurening var et ikke-eksisterende begreb. Og så var 
der i øvrigt næsten igen trafik, hvis man sammenligner med nutiden.

Her er det Claus’ morfar og mormor og BHHs kone på skovtur – det er morfars Opel Kaptajn 
i baggrunden.

Nedenfor endnu et familiebillede. Her er det BHHs forældre (altså Claus’ farmor og farfar) og 
en skøn Peugeot 203 Familiale, tydeligvis fotograferet et sted ved Vesterhavskysten.
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Ud at køre!
Nu havde familien bil! Og den blev 
brugt flittigt, til skovture og ferierej-
ser til både Harzen og Østrig. I 1959 
blev bilen solgt til Houlberg Hansens 
søster, som boede på en gård i Ve-
ster Nebel. Hun beholdt den helt til 
1969, hvor den hos en autoforhand-
ler blev byttet ind til en Ford Cortina. 
Hvad der siden blev af bilen står hen 
i det uvisse.

Som nævnt var Houlberg Hansen 
en foretagsom mand, der trivedes 
bedst når der var projekter i gang 
(hvilket vel ikke er en helt ukendt 
ting blandt DVKs medlemmer). I 
1960 flyttede familien fra DFA-lejlig-
heden i Pjentedamsgade. Der blev 
købt hus – og nogle år gik med at 
bygge til så det blev en tredjedel 
større. Efter en kort pause var der 
“uro” igen – næste projekt var byg-

ning af en stor motorbåd på godt 
40 fod og med to Perkins diesel-
motorer. Baghaven var omdannet til 
skibsværft og da husene lå tæt på 
villavejen, måtte bl.a. naboens ga-
rage rives ned, for at få båden ud. 
Men så var der jo igen noget at byg-
ge op...

At tage på langtur i Europa var den ultimati-
ve feriedrøm – på dette stemningsfulde foto  
ses den realiseret. Sådan boede man på en 
typisk campingplads – billedet er formentlig 
taget i Harzen i 1956.

Forsikringspapirerne skulle selvfølgelig være 
i orden, og som det fremgår på siden til 
højre, måtte der udstedes et tillæg til bilens 
almindelige forsikring – foruden det grønne 
kort, der skulle medbringes.

Her til højre ses billedet af bilen, som vi 
bragte i sidste VT – det er formentlig taget 
på samme tur.
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Det var Johnny B. Rasmussen, der en dag 
gjorde redaktøren opmærksom på nogle 
små, gnidrede billeder af en mærkelig blå 
bil, der var lagt ud på Facebook. Opsla-
gets ophavsmand var John Ulsted Olesen, 
som havde lånt materialet om bilen af 
Houlberg Hansens sønnesøn, og skannet 
det hele. John har desuden formidlet kon-
takt til Claus Houlberg, Bowulf Houlberg 
Hansens søn, som både har stillet bille-
der og dokumenter til rådighed og fortalt 
historien om familien og bilen. Stor tak 
til dem alle!

Selvfølgelig skal vi også have et billede 
af den smukke motorbåd, der blev til i en 
baghave på en villavej i Odense. Den fik 
navnet Seagull og blev brugt af familien i en 
del år, før den blev solgt. Herefter kastede 
Houlberg Hansen sig over at renovere en 
gård på Taasinge.

Måske eksisterer det stolte skib endnu. 
Claus, der sejler en del, kigger i hvert fald 
efter den i havnene rundt omkring...

Til lands, til vands og i luften – det overrasker vel ikke, at B. Houlberg Hansen også smalfilmede! Sønnen Claus har samlet nogle små klip 
med bilen, så vi her kan vise den i farver – først den tofarvede blå/sorte, og så den ensfarvede, som bilen fik senere.
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Vi fløj ud af København til Miami 
direkte med SAS, søndag den 1. 
marts. Denne gang havde vi bestilt 
bilen hos ’Dollar rent a car’, da vi 
ville være sikre på at få en Chrysler 
300 til 4 personer: Hans, Ulla, An-
nelise og undertegnede. Den stod 
også klar og vi kunne selv vælge far-
ven.

Vi kørte den korte tur sydpå til Flori-
da City og tjekkede ind på hotel for 
de næste par nætter. Mandagen var 
så afslapningsdag, hvor vi bare kør-
te en tur rundt i Everglades National 
Park – her fik vi blandt andet set et 
par store aligatorer på nært hold.

Tirsdagen begyndte så turen nordpå, 
hvor det første stop var i Byen Stu-
art. Her var Elliott Museum, et me-
get alsidigt museum som vi tidligere 
har besøgt, men de har altid skiften-

Museumstur til Florida
(sidste tur inden coronaen)

Tekst og foto: Thom Bang Petersen

Elliot Museum
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de udstillinger, så der var selvfølge-
lig nye ting at se på. Denne gang fik 
vi demonstreret den store reol hvori 
bilerne stod og fik kaldt en Corvet-
te frem til forevisning fra 2. sals høj-
de. Efter en rundtur på museet, hvor 
en af nyhederne var en Cunningham 
Convertible, kunne vi få frokost i den 
hyggelige museumsstue.

Turen forsatte nordpå til Daytona In-
ternational speedway hotel.

I Daytona var der igen Bike Week så 
her var nok at se på, men vi fik også 
lige besøgt CMMC Garage samt en 
lille Morgan-forhandler. Vejret var 
jo rigtigt Florida-vejr så vi kunne gå 
nogle gode ture op og ned af Main 
Street og kikke på motorcykler i 
alle afskygninger. På en tankstation 
mødte vi en Harley-kører med en an-
derledes udseende Harley (klister-

mærker overalt) samt en utrolig stor 
mængde bagage, og vi fik lidt histo-
rie. Chip Parisi startede sin rundtur 
i USA for cirka 3 år siden og hav-
de besøgt alle stater samt deltaget 
i næsten alle motorcykeltræf over 
hele landet, hvor han virkede som 
omrejsende mekaniker for motorcy-
kelfolket. Som han udtalte det: ”Fed 
livsstil.”

På Elliott Museum fik vi en brochu-
re, som fortalte om et nyt museum 
i nærheden af Jacksonville. Det var 
næste stop på turen, så næste dag 
forsatte vi nordpå til The Brumos 
Collection. Her kunne vi godt se at 
dette var noget specielt, det var lige 
åbnet i januar måned, arkitekturen 
så gammeldags ud, men meget in-
dustriagtig – det viste sig også at 
man havde bygget bygningen efter 

den gamle Ford samlefabrik i Jack-
sonville. Indvendig havde man brugt 
de gamle sten fra fabrikken og det-
te gav et fantastisk museomsmil-
jø. Efter ankomsten fik vi af vide at 
man kun lukkede folk ind der hav-
de reserveret i forvejen, men efter 
at have fortalt om DVK og at vi kom 
fra Danmark kom vi ind med næste 
hold besøgende. Her oplevede vi en 
udstilling, der helt fraveg almindeli-
ge regler med stor afstand mellem 
bilerne og uden afspærringer. Samti-
dig var her nogle virkelig sjældne for-
skellige biler fra gamle dage helt op 
til nyere tid, mest baseret på racer-
biler, jeg vil lade billederne fortælle.

Vi kørte til vores hotel i Jacksonville 
og slappede af, så vi var klar til fre-
dagens udflugt. 

Fredag var der adgang til at se aukti-

Daytona Bike Week

The Brumos Collection
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onsbiler fra RM og de andre firma-
er på Amelia Island, her kommer jo 
masser af mennesker og der er be-
grænsede parkeringsmuligheder, så 
en dags parkering koster 40$, men 
så bliver man også kørt frem og til-
bage i golfvogne. Her var også ud-
stillede biler lige fra tyverne og op til 
de sidste nye super sportsvogne, og 
premiere på den nye Corvette med 
centermotor. En af de mest sjældne 
var jo nok en Muntz Jet med cabrio-
let-lignende tag.

Efter en god dag med biler kørte vi 
til Waycross i Georgia for at besøge 
min kusine og samtidig var dette jo 

formålet med hele rejsen. Vi havde 
bestilt et taskesæt til vores Crossfi-
re og da sådan nogle er dyre at få 
sendt hjem hentede vi dem her.

Lørdag var der igen Amelia Island nu 
med ca. 400 biler til Cars and Cof-
fee at the Concours, så her var også 
nok at se på, og lidt motion fik man 
da også, da bilerne stod på tre for-
skellige fairways på golfklubben.

Søndag satte vi så kursen sydvest 
mod Golfen, efter et par timer nåe-
de vi til Ocala, og her var Don Garlits 
Museum of speed and Drag Racing 
samt en afdeling med Classic Cars. 
Denne samling var imponerende og 

Amelia Island – RM

Amelia Island – Cars and Coffee
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fortalte virkelig meget historie om 
Drag Racing og bilerne. Udstillingen 
var stor og meget tæt sat op med 
mange forskellige tableauer, blandt 
andet verdens vildeste MGB, selvom 
man kun kunne genkende forruden. 
Man kunne jo ikke nå at studere alle 
detaljerne, men man fik et godt ind-
tryk teknikken og sporten.

Vi havde nu en overnatning i Wesley 
Chapel. 

Næste dag gik turen videre sydpå, 
første stop var hos Geoff Hacker 
(undiscovered Classics – se VT nr. 
524) i Tampa, hvor vi afleverede Ve-
teranTidende, han var meget glad for 

artiklen i vores blad, så han oversat-
te den og lagde ud på sin hjemme-
side.

Næste stop var på Treasure Island 
hvor vi hilste på vores ferie værter, 
og så videre sydpå til Sarasota. Vi 
besøgte Classic Car forhandleren 
som ligger i samme bygning som 
museet, her så vi den anden Bentley 
Blue Train (replica) på turen samt et 
par stykker fra Undiscovered Clas-
sics.

Dagen sluttede af med at finde et 
hotel i Fort Myers og en god sidste 
aftenmiddag.

Sidste dag, tirsdag, fik vi pakket 
og kørt til Miami med et par enkel-
te forretningsbesøg på vejen, turen 
gik tværs over Everglades så vi fik 
også set lidt natur, bilen blev afleve-
ret efter 2370 km. Og vi fløj nu hjem 
til København med landing onsdag 
morgen.

3 dage efter lukkede man for fly til 
USA og mange andre steder.

Don Garlitz Museum
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Morris Minor samlet i Danmark
Da jeg gik i gang med bogen om 
dansk fremstillede biler, herunder 
på samlefabrikker, var der man-
ge, der fortalte mig om de særlige 
danske Morris Minor varebiler, men 
først senere blev jeg bekendt med, 
at der også blev samlet personbiler. 
Endda i stor stil.

Af Erich Karsholt

Vilh. Nellemann A/S kom forholdsvis 
hurtigt i gang efter befrielsen. Agen-
turerne for Nash og Nuffield (Morris, 
Wolseley, MG og Riley) var fastholdt. 
Desuden lykkedes det at overtage 
importen for Chrysler, Plymouth og 
Fargo fra Bohnstedt-Petersen A/S.

Nellemann etablerede den 12. 
august 1946 et nyt selskab, Dansk 
Oversøisk Motor Industri A/S - DOMI, 
til at varetage agenturerne. På det 
tidspunkt var det allerede besluttet 
at satse stort, gennem opførelse af 

en ny samlefabrik i Glostrup tæt ved 
jernbanen og den planlagte Søndre 
Ringvej. 

Arbejdet gik straks i gang. Der blev 
indhentet hjælp til byggeri og ind-
retning fra britiske og amerikanske 
eksperter. I slutningen af september 
1946 var skeletterne til de første to 
samlehaller rejst. Det var et – samti-
den –  ambitiøst byggeri på 17.500 
m2, bestående af fire fabrikshaller 
samt kranhal, kedelhus og admini-
stration. De første 6.000 m2, i form 
af to fabrikshaller og en administra-
tionsbygning, blev taget i brug i juli 
1947. 

Trods det moderne byggeri, var der 
ikke installeret et egentligt samle-
bånd, da der ikke havde været va-
luta nok til at erhverve det. Det hin-
drede ikke produktionen i at komme 
i gang, man skubbede blot bilerne 
fremad med håndkraft. 

Her på siden ses et par danske reklamefotos 
med Morris Minor. Det nederste er ældst. 
Med det gamle kølergitter må bilen være fra 
perioden 1951-1954, og det kan nemt være 
en dansksamlet bil ved Eremitageslottet.

Det store billede er taget på Langebro i Kø-
benhavn – bilen har det nye kølergitter, som 
fremkom i 1954. Spørgsmålet er om denne 
bil er rigtig dansk. Den er jo med den engel-
ske “kølerfigur” på motorhjælmen – den var 
stadig tilladt, men den ældre bil nedenun-
der har jo den danske pynteliste monteret i 
stedet for. Farlige kølerfigurer blev forbudt 
i sommeren 1955, med en skærpelse af be-
kendtgørelsen året efter (se VT nr. 488).
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Øverst en illustration fra DOMIs eget mo-
tor- blad, ’DOMI-Dyt’, fra 1955: Hovedkvar-
teret med samlefabrikken i Glostrup, som 
DOMI selv beskrev som en af de mest mo-
derne i Europa. Fabriksplanen derunder er 
fra brochuren “En tur gennem DOMI”, også 
fra 1955. Den giver et godt indtryk af pro-
cesserne.

I begyndelsen var der især fokus på erhvers- 
køretøjer. Morris vare- og lastbiler.
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Brand og genopbygning 
Sidst på aftenen den 24. maj 1951 
udbrød der brand i samlefabrikken, 
antagelig som følge af en elektrisk 
overgang. Glostrup Brandvæsen var 
hurtigt fremme og fik hjælp fra Kø-
benhavns Brandvæsen og Falck, så 
15 brandsprøjter var på opgaven. 
Mens branden udviklede sig, ske-
te der eksplosioner i brændstoftan-
ke og lagre med lak og kemikalier. 
Brandvæsenet havde samtidig pro-
blemer med at få skaffet vand nok 
til slukningen og først næste mor-
gen var branden slukket. Det lykke-
des at få tømt en hal med færdig-
samlede biler, men to haller med 
over 100 biler og traktorer under 
samling blev raseret - foruden konto-
rer, arkiver og reservedelslager. Ska-
derne beløb sig til over syv millioner 
kroner.

Sidst i 1951 begyndte man igen at 
samle biler under interimistiske for-
hold og i foråret 1952 var fabriks-
hallerne genopført. På den 41.000 
m2 store grund var ca. en tredjedel 
bebygget. Hallen til samling af biler 
var 120 m lang og 66 m bred med 

en samlelinje på 600 m. Der blev lø-
bende udvidet, i 1955 var man oppe 
på seks fabrikshaller.

Kapaciteten på en otte timers ar-
bejdsdag, var beregnet til fremstil-
ling af ca. 20 personbiler eller ca. 
40 førerhuse til vare- og lastbiler for-
uden ca. 40 chassiser.  

Det krævede en beskæftigelse på 
400 mand. Begrænsninger i import 
og bilsalg betød, at fabrikken i mid-
ten af 1954 havde halvt så mange 
ansat. DOMI samlede på dette tids-
punkt Plymouth Savoy personbiler, 
Morris varevogne samt Morris Com-
mercial, Fargo og Borgward lastbiler 
- det tyske bilmærke var kommet til, 
efter bilfabrikken i Bremen var gen-
opbygget og havde fået gang i eks-
porten. 

Morris Minor 
Det var først og fremmest Morris, 
der blev samlet i Glostrup. Især Mor-
ris Minor (senere Morris 1000) blev 
en stor succes. I 1955 blev samle-
arbejdet grundigt beskrevet i kunde-
magasinet DOMI Nyt nr. 2/1965: 

”En Morris Minor består af ca. 
19.000 dele, der ankommer til Dan-
mark i store kasser. F.eks. kan det 
nævnes, at 12 Morris Minor vogne 
fylder seks kasser, hvis indhold ud-
gør et hele på vejen gennem produk-
tionsapparatet. I udpakningshallen 
fordeles samledelene til et sådant 
parti på 12 vogne på kørende bor-
de. På hvert bord anbringes de dele, 
hver enkelt arbejder skal bruge til 
den pågældende samleoperation. 
Ved hjælp af gaffeltrucks transpor-
teres samledelene til de forskellige 
linier. For det første er der tale om 
karosserilinien, der forsynes med 
de større karosseridele såsom si-
der, skærme, tag, bundstykker o.s.v. 
De forskellige dele fastspændes i 
de såkaldte jigs, og i denne sam-
leform punktsvejses karossen til 
et ubrydeligt hele under anvendel-
se af 1500o’s varme. Derefter går 
den samlede karosse til fabrikkens 
malerværksted, der er et helt kapi-
tel for sig og et af de mest moderne 
der findes. 

Først affedtes karossen og behand-
les derefter med en kemisk væske, 

Hallerne på DOMIs samlefabrik blev fuldstændig raseret med branden i 1951. Som man kan se, gik det hårdt ud over et antal Morris Minor.
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der beskytter vognen mod rust. Der-
på påbegynder den egentlige ma-
leroperation, der omfatter priming, 
sanding og lakering. De enkelte lag 
bages i en rumtemperatur på 120o. 
I malerværkstedet påføres også den 
lyddæmpende gummihud, der elimi-
nerer vibrationer i karosseriplader-
ne.

Fra malerværkstedet går de skin-
nende, blanke, nylakerede karosser 
til samlelinien. Her monteres først 
aksler, hjul, dæk og slanger, og på 
næste trin kommer motorer dalende 
ned under motorhjelmene. Længe-
re nede af linien arbejder elektrikere 
med installation af instrumentbræt, 
for- og baglygter, afvisersystem og 
vognens øvrige elektriske system. Vi 
følger vognene videre på deres vej 

ad samlelinien, til de bliver forsynet 
med loftsbeklædning, vægbeklæd-
ning, sæder, bundmåtter og tæp-
per, til vognen endelig i fuldt færdig 
stand ruller ned ad samlelinien for 
at gå til et sidste eftersyn i maler-
værkstedet.”

Undervejs var der kontrol, og det 
samme var tilfældet efter bilerne rul-
lede af samlebåndet. 
 
Redaktør Tage Schmidt var efter en 
test i KDAK’s blad Auto i 1956 me-
get positiv overfor Morris Minor: 
”Sammenfattende kan det fastslås, 
at Morris Minor er karakteristisk 
ved et umiddelbart præg af at være 
fremstillet med omhu. Dens køre-
egenskaber er tillidsvækkende, og 
den kan komme hurtigt frem. Den 

At billederne her er lidt grumsede skyldes at de er gengivet fra det gamle kundeblad – DOMI-Nyt fra 1955. Bladet skiftede senere navn til 
DOMI-Dyt! Vi kender ikke til andre fotos, hvor der samles Morris Minor, men som man kan se, var det hele processen incl. svejsning af kar-
rosserier, der foregik i Glostrup. Det præcise antal biler som blev samliet i Glostrup kendes ikke, men Erich har i sin bog givet et estimat, 
baseret på salg og kapacitet i 50’erne: 19.000 køretøjer ialt, heraf ca. 7.500 Morris Minor. Men uanset antal: Her har I beviset for at det er 
sket!

synes i lige grad egnet som et hyg-
geligt og komfortabelt familiekøre-
tøj som til krævende arbejdskørsel 
både i by og på land for mennesker, 
som må kunne sidde længe bag rat-
tet uden at trættes – en vogn, som 
bærer mange af britisk bilindustris 
bedste traditioner i sig.”

Det samme mente mange bilkøbe-
re. I 1957 kom en ny, mere moderne 
udgave – Morris 1000 – på gaden. 
En bil, der som forgængeren tydelig-
vis passede godt til det danske mar-
ked. I alt blev der i 1950’erne solgt 
ca. 7.500 Morris Minor/1000.

Bilmodellen var også et populært 
erhvervskøretøj, leveret både som 
varevogn og pickup. Mens personbi-
lerne havde et selvbærende karros-
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I VeteranTidende nr. 490 (april 2017) viste 
vi disse brochurer for den danske varevogns-
model, der også er kendt under navnet  
DOMI-van. Efter brochurerne at dømme må 
den have været i produktion før 1954 og ef-
ter 1956 – og grundlaget sikkert været den 
engelske varevognsudgave, eller måske Tra-
veller. Det er har været sparsomt med reak-
tioner på vores lille opfordring, men et løst 
rygte fortæller at den blev fremstillet i ca. 
100-150 eksemplarer. Vi hører stadig meget 
gerne fra nogen, der ved noget om det!

Fra dansk brochure fra 1965 ses her en Traveller – herhjemme blot betegnet Stationcar. 
“Bindingsværksmodellen” blev introduceret i 1952 (og næppe samlet i Danmark). Med Com-
bi-udgaven kunne man med papegøjeplader spare ca. 4.000 kr. i forhold til stationcar’en, der 
kostede ca. 19.000 kr. Eneste forskel var de afblændede sideruder – bilen havde bagsæde.
Billedet af Morris 1000 Combi er fra den samme brochure.

Den engelske varevognsudgave, som ses til højre, blev lanceret i 1953 (sammen med pick-
up) og kunne i Danmark fås samtidig med det danske alternativ, DOMI-van.

Her er to fotos mere fra DOMI – og det må også være fra omkring 1955, da begge steder kan 
ses på planen på side 33. “Maskinværksted - motorkonditionering” (nr. 22) samt servicesko-
lens værksted (nr. 12).
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seri, havde erhvervskøretøjerne en 
fast chassisramme. DOMI fremstil-
lede deres egen Morris Minor/1000 
De Luxe Varevogn, der var længe-
re, havde en enkelt bagdør og var 
monteret med et stålkarrosseri med 
glatte sider (med indvendigt træske-
let?) - i modsætning til den britiske 
panel-vanmodel, der blev solgt side-
løbende, indtil den danske variant 
udgik sidst i 1950’erne.

Også Morris 1000 Traveller (Stati-
oncar) blev i Danmark leveret som 
varebil - samt en såkaldt Combi-mo-
del, der på sort/gule papegøjepla-
der kunne anvendes både til erhverv 
og privat. Bagsædepassagererne 
havde dog begrænset udsyn, da de 
bageste sideruder i denne specielle 
danske udgave var erstattet af stål-
plader. 

Morris 1000 Traveller havde trækon-
struktionen udvendigt. Det var ef-
terhånden en sjælden konstruktion, 
men Auto skrev i 1961, at det var 
ganske hensigtsmæssigt: ”I stedet 

Morris Minor og 1000 var mange familiers første bil. Her ses skuespillerne Solvejg og Ib 
Conradi med deres datter og en cabriolet. Billedet blev brugt i DOMI-Nyt i 1957.

Cabriolet-modellen fremkom i 1949. 

En gennemskåret, 4-dørs Morris Minor på Forum-udstillingen i 1954. Det drejer sig nok om en udstillingsmodel fremstillet i England, men 
den danske samleproduktion af Morris Minor har været i fuld gang på dette tidspunkt. I baggrunden ses Erlas stand, med blandt andet 
Lloyd, der var en af tidens helt store salgssucceser.
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for at have vognens træstel sidden-
de lukket inde mellem karosseripla-
de og indvendig beklædning ligger 
det her frit i dagen, kan ustandselig 
inspiceres og bliver automatisk tørt 
igen, hvis det skulle suge vand på 
grund af afslidt eller revnet lakering. 
Tendensen bort fra karosserier af 
den art viser endnu engang at ver-
den vil bedrages.” 

Nye tider
I Glostrup var der i 1960 udvidet 
med en bygning til udstilling, admi-
nistration og serviceskole. Ved sam-
me lejlighed blev et nyt IBM hulkort-
system taget i anvendelse til bl.a. 
fakturering og lageropgørelse. Det 
kunne foretage 3.000 beregninger 
og skrive 9.000 linjer i timen. 

Året før var samling af personbiler 
indstillet, mens de sidste lastbiler 
blev fremstillet i Glostrup i 1962. 

Adm. direktør Svend Nellemann for-
talte senere, at samling af biler ikke 
mere var rentabelt, efter tolden in-
denfor de syv EFTA-lande var halve-
ret. Til gengæld var der nu så meget 
fart på afsætningen af især Mor-
ris-bilerne, at faciliteterne kunne bru-

ges til klargøring af de mange biler 
til det danske marked.

Det gik stort set kun fremad. I 1968 
solgte DOMI gennem 120 aut. for-
handlere 14.000 køretøjer (inkl. 
traktorer), bl.a. var Morris Dan-
marks bedst sælgende bilmærke. 
Der var behov for øget kapacitet. Et 
stort klargøringscenter i Varde - tæt 
på havnen i Esbjerg - blev indviet i 
1969, for at klare den store efter-
spørgsel. 

Samtidig kom Rover og Land-Rover 
ind i folden. Direktør Axel Semler 
fra Skandinavisk Motor Co., udtal-
te ved den lejlighed, at han var ked 
af at miste agenturet på de britiske 
bilmærker, men når det skulle være, 
var han i det mindste glad for, at det 
gik til nogle pæne mennesker – der 
var trods alt respekt de gamle bilim-
portører imellem. 

I 1971 blev al klargøring overført 
til Varde, mens anlægget i Glo-
strup foruden administration blev 
central-reservedelslager. I midten 
af 1970’erne begyndte det at gå 
den gale vej for de britiske bilmær-
ker, der var samlet i British Leyland. 
Bilkoncernen satsede på forkerte 

bilmodeller med gammel teknologi 
og dårlig samlekvalitet, når medar-
bejderne vel at mærke valgte at ar-
bejde frem for at strejke. Resulta-
tet var nedslående - selv om der gik 
nogle år før de trofaste danskere 
helt mistede troen.

Kilder: 
R. Newell: Morris Minor. The first 50 Years.
T. Lindstrøm: 100 år på 100 sider. 
DOMI Nyt, nr. 2/1955, 2/ 1957, 1/1958, 
2/1961.
Auto, nr. 8/1956 og 8/1958.
Berlingske Tidende, 9/8 1964.
Politiken, 25/5 og 26/5, 1951.
Fotos fra: DVK/ Danmarks Motorhistoriske 
Arkiv, Nellemann Group, Uffe Mortensen, Det 
Kgl. Bibliotek m.fl.

Dansk bilproduktion
Artiklen er et redigeret uddrag af 
Erich Karsholt: Dansk bilproduktion, 
om danske bil- og samlefabrikker i 
det 20. århundrede.

Bogen udkom i november 2020. Den 
sætter fokus på den danske bilpro-
duktion, især samlefabrikkerne, der 
har stået for langt den største del af 
de næsten 1 million biler, der er frem-
stillet i Danmark. Bogen er omtalt i 
dette nummer af VeteranTidende.

Supplerende billedtekster og redaktion: 
Jens Møller Nicolaisen.

Da samling af biler ophørte blev der i stedet klargjort biler i Glostrup. De britiske biler hørte i 1960’erne til de bedst sælgende i Danmark.
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Minoren var den mindste i Morris’ modelprogram. På bladets forside 
er det mellem-modellen Morris Oxford, med lidt større karrosseri. Den 
største var Morris Six – med lang kølerhjælm og lodret kølergitter i 
traditionel engelsk stil.

Den første...
Vi har i et stykke tid haft ovenstående foto, som jo er be-
mærkelsesværdigt – det er én af de helt tidlige Minor, af 
den type som ofte benævnes “MM”. Da modellen blev ud-
viklet (under navnet “Mosquito”), var én af de sidste æn-
dringer, at man gjorde bilen 10 cm bredere – kofangerne 
var allerede gået i produktion, så de måtte saves over – 
derfor den todelte kofanger. En anden bemærkelsesvær-
dig ting ved billedet er naturligvis den meget lille nummer-
plade!

Vi havde ingen oplysninger om billedet – men sørme om 
ikke jeg stødte på det i bladet DOMI-nyt, fra december 
1949. Her kan man læse følgende:

“Den første Morris Minor i Danmark blev leveret af DOMI- 
forhandleren i Odense, hr. E. M. Jensen, og er på ovenstå-
ende billede foreviget ved Odense havn”.

-jmn.
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I VeteranTidende fra juli 2020 (nr. 
529) bragte vi en prøvekørsel af 
Rover 2000 TC fra 1967. Vi har si-
den snakket om, at det kunne være 
sjovt også at præsentere Triumph 
2000, der på mange måder minder 
om Rover’en. De to biler har mange 
ting til fælles, også i udviklingen af 
modellerne gennem årene – måske 
med undtagelse af prisen – Roveren 
var betragteligt dyrere end Triumph 
2000.

Denne gang fortæller Tage Schmidts 
prøvekørselsrapport også en del 
om, hvordan det var at køre langtur 
i en god bil, da hastigheden var fri, 
og verden var ubekymret over CO2. 
Det var tider.

Prøvekørselsrapporten er her gen-
givet fra Tage Schmidts oprindelige 
manus.

I prøvekørslen af den nye udgave af 
Triumph 2000 indgik 2250 kilome-
ter langdistancekørsel, fordelt på to 
dage med en dags prøvekørsel af 
andre biler ind imellem. Deraf kør-
tes to gange 925 kilometer nonstop 
bortset fra fire korte ophold for ben-
zinpåfyldning. 

Gennemsnitshastigheden for den 
samlede distance var over 100 
km/t. I timevis holdtes 145-160 
km/t på trafiktomme tyske auto-   
banestræk. Cirka halvdelen af turen 
kørtes i mørke. En hårdere prøve 
kan en vogns langtursegenskaber 
praktisk taget ikke sættes på, og  
Triumph 2000 Mark II bestod den til 
sand GT, hvad funktionel indretning, 
komfort og køreegenskaber angår.

Der blev snydt lidt. Før starten satte 
importøren Michelin XAS radialdæk 

på efter kritik af de standardmonte-
rede almindelige diagonaldæk, som 
ikke lader vognens fine konstruktion 
komme rigtigt til sin ret. 

Det er muligt, at radialdæk bliver 
standard i fremtiden, afhængig af, 
hvor meget det vil fordyre vognen. 
Men i hvert fald må efterfølgende 
bemærkninger om køreegenskaber 
og ydeevne ikke fuldt ud tages som 
udtryk for vognens præstationer på 
standarddæk. Radialdækkene øger 
for eksempel sandsynligvis den ef-
fektive tophastighed med cirka 5 
km/t. 

Da den første Triumph 2000 intro-
duceredes – og i en årrække efter – 
havde den kun et par konkurrenter 
i prisklassen med hensyn til køre-
egenskaber. Nu er der flere. Blandt 
andre Audi 100, Citroën ID 19 og 

TRIUMPH 2000
Prøvekørselsrapport

Jyllands-Posten 20. maj 1970

Tage Schmidt prøvekører Triumph 2000 Mark II til 39.996 kr.:

Velindrettet kilometersluger
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Renault 16 TS. Går man lidt højere 
op i pris, kommer BMW 1800 med. 
Men det er værd at bemærke, at Tri-
umph 2000 Mark II hvert fald er den 
danske best-seller, Volvo 142/144, 
overlegen i styre- og affjedringsegen-
skaber.

★

Det er først og fremmest i indretnin-
gen, at Triumph 2000 hævder sig. 
Især for velvoksne, der her finder vir-
kelig gode pladsforhold bag rattet. 
Forsæderne kan skubbes langt nok 
tilbage til, at langbenede sidder godt 
(forsæderne burde dog måske have 
en højere forkant for bedre lårstøt-
te), og det er nemt at få rattet på 
korrekt afstand ved hjælp af det ind-
stillelige forsæderyglæn. Rattet kan 
endda stilles 5 centimeter i højden.

Kontaktindretningen er helt tidssva-
rende funktionel med alle kontroller 
indenfor nem rækkevidde, hovedsa-
gelig grupperet omkring rattet, så 
man kan nå dem uden at slippe det. 
Det gælder blandt andet forrude-
vaskeren, som er el-drevet og kan 
betjenes samtidig med viskerne. In-
strumentudstyret er tilsvarende godt 
med en usædvanlig komplet kontrol-
lampe-samling, herunder en særlig 
lampe for hovedbremseanlægget.

Ventilationsanlægget, der er af gen-
nemstrømningstype, er i topklasse. 
Skønt vejret var sommervarmt med 
solskin sydpå, kunne hele turen 
gennemføres med lukkede vinduer. 
Både i midten og i siderne af instru-
mentpanelet findes kraftige, ret-
ningsindstillelige luftspredere til sup-
plement af hovedanlægget. 

En forøgelse af motoreffekten med  
samme topstykke som på GT6 

sportsvognen opsluges til dels af en 
større egenvægt, og nettoresultatet 
er derfor jævnt alrnindeliege fart-
præstationer, som findes bedre til 
færre penge. 

Gearingen er heller ikke særlig høj, 
og med standardgearkassen løber 
motoren 57-5800 o/m ved de 155 
km/t, der måltes som tophastig-
hed under neutrale forhold på turen. 
Men motoren virker så uanstrengt 
ved høje omdrejningstal, at det ikke 
føltes som en overbelastning at lade 

Triumph 2000 er blevet næsten 23 centimeter længere. En del af forlængelsen er kommet 
bagagerummet til gode (det har nu en kapacitet på 430 liter), men foran har den kun kos-
metisk betydning.

Interiøret er forbilledligt funktionelt. Hvis instrumentkransene ikke havde været forchrome-
de, ville det have været næsten ideelt mat foran. Der er fin strækplads til benene foran, og 
der er rimelig benplads til overs bagi, når forsæderne er skudt helt tilbage.

den løbe op til 160 km/t – cirka 
6000 o/m – ned ad lange bakker og 
med rygvind.

Hvis vognen fortrinsvis skal bruges 
til hurtig langturskørsel, vil jeg dog 
anbefale at købe den med elektrisk 
overgear, som den kan leveres med 
for en ekstrapris på 2.739 kr. Det 
giver praktisk taget samme topha-
stighed med betydeligt færre motor-
omdrejninger: 4700 o/m ved 155 
km/t, og altså et mere afslappet 
motorstøjniveau.
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Der findes mere moderne, 4-cylindre-
de motorer, som arbejder blødere, 
men Triumph 2000 Mark II’s 6-cy-
lindrede er stadig en dejlig maskine 
af den mere robust og sejt virkende 
type. Med den forholdsvis lave to-
talgearing følger ualmindelig fin top-
gear-ydeevne, og man kan indskræn-
ke gearskiftning til et minimum. 

Motoren hører ikke til dem, som lø-
ber mest villigt op i høje omdrej-
ningstal i de lave gear, men klarer 
6000 0/m, som giver 50 km/t i l. 
gear, 77 i 2. og 116 i 3. I topgear 
svarer 1000 o/m til 26,9 km/t.

Bundgearskiftet af sportstype virker 
kontant og præcist med god syn-
chromesh, men hører ikke til de hur-
tigste, da det har ret stor tværvan-
dring.

Som helhed virker vognen rart støj- 
svag i almindelig brug, men ved stør-
re hastigheder bliver vindstøj ret på-
trængende, og der forekommer også 
transmissionssyngen. Ved 130-140 
km/t opstår en svag rumlelyd, vist-
nok fra kardanakslen, men karrosse-
riet er behageligt fri for nævnevær-
dig resonans.

★

Triumph 2000 er pioner for den 
type uafhængig baghjulsophæng-
ning, som nu er stærkt udbredt og 
for eksempel også findes i de nye 
Mercedes og Peugeot 504. Den 

kombinerer fine affjedrings- og sty-
reegenskaber og giver således et 
fremragende kompromis mellem 
komfort og stabilitet. 

I Triumph 2000 er balancen mellem 
for- og bagvogn i sving stadig blandt 
de bedste inden for typen – i det 
mindste bedre end i BMW’erne ef-
ter min mening (vi er dog her mere 
eller mindre inde på spørgsmål om 
smag).

På XAS-dækkene er det praktisk 
taget umuligt at provokere bagen-
den til at skride ud før forvognen. 
Styringen forbliver stort set neutral 
på skridgrænsen, og med sin ret fa-
ste affjedringsdæmpning opfordrer 
vognen ligefrem til sporty kørsel på 
snoede veje. Skridsikkerheden er 
i det hele taget meget stor. Den er 
forbedret i forhold til den foregåen-
de model med forøget sporvidde 
bagi og bredere fælge (5 tommer og 
dækdimension 175-13).

Styretøjet virker lidt tungt, især ved 
parkeringsmanøvrer, men ikke mere 
end at en pige kan håndtere vognen. 
Det hører i det hele taget ikke til de 
bedste, men føles en smule dødt i 
det. Men dets ufuldkommenheder 
opvejes godt af vognens øvrige ud-
mærkede styreegenskaber, som om-
fatter fin retningsstabilitet (dog ikke 
så god på standarddækkene). Ser-
vostyretøj fås som ekstraudstyr.

De store navkapsler er de mest upraktiske, vi til dato har været ude for. De umuliggør 
simpelthen, at man selv holder kontrol med dæktrykket med lommemåler. De er desuden 
usædvanlig besværlige at tage af og sætte på, er tunge og kan utvivlsomt give afbalance-
ringsprcblemer.

På fugtig vej konstateredes lidt ten-
dens til bagvognsudskridning under 
nogle af bremseforsøgene, men hel-
hedsindtrykket var gode, pålidelige 
bremseegenskaber. Bremserne kun-
ne virke lidt ru, men havde formo-
dentlig været mishandlede under 
tidligere prøvekørsler uden efterføl-
gende istandsættelse.

Benzinforbruget måltes med korrige-
ret triptæller på de tyske autobaner 
fra Puttgarten til den belgiske græn-
se og gennem Belgien og tilbage til 
Puttgarten igen. Det svarede til 6,65 
km pr. liter i gennemsnit, og dette 
tal skal ses på baggrund af , at der 
over alt blev kørt så hurtigt som mu-
ligt, altså fortrinsvis med speederen 
i bund. På de fleste autobanestræk 
var køregennemsnittet over 140 
km/t. I betragtning af vognens stør-
relse og vægt en meget tilfredsstil-
lende benzinøkonomi for hård motor-
vejskørsel. 

Data
Motor foran, træk på baghjul. 6 cy-
lindre i række. 1998 ccm. Kom-
pressionsforhold 9,25:1. To Strom-
berg karburatorer. Maksimaleffekt 
90 netto-hk ved 5000 o/m. Største 
drejningssmoment 16,2 DIN-kgm 
ved 2900 o/m. Skruefjedre for og 
bag. McPherson forhjulsophæng-
ning. Uafhængig baghjulsophæng-
ning med dobbeltleddede drivaksler 
og skråtstillede triangler. Skivebrem-
ser foran, tromlebremser bagi, ser-
vo. Tandstangstyretøj. Længde 463 
cm, bredde 165. Køreklar egen-
vægt 1220 kg (DIN), tilladt totalvægt 
1680 kg ifølge fabrikken. 

Tophastighed

Vauxhall Ventora 169 krn/t

Triumph 2000 Mark II  161 km/t

Renault 16 TS   160 km/t

Audi 100  156 km/t

Ifølge fabrikkerne. Det engelske blad 
Motor har målt Triumph 2000 Mark 
II til 153 km/t i almindeligt topgear 
og 154-159 med overgearversio-
nen. Se også artiklen. Volvo opgiver 
ingen tophastighed, men 144 S kan 
skønnes at nå op til 155-160 km/t.
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Acceleration 0-400 meter

Vauxhall Ventora  18,0 sek.

Renault 16 TS   18,3 sek.

Volvo 144 S   18,7 sek.

Audi 100   19,1 sek.

Triumph 2000 Mark II  19,3 sek.

Ifølge Jyllands-Postens egne må-
linger med een person i vognen.
Triumph opgiver accelerationstiden 
for 0-100 km/t til 14,6 sek. Det en-
gelske Motor har målt 19,9 sek. for 
0-400 meter med to mand i vognen. 
Volvoen måltes under så ugunstige 
forhold, at det er rimeligt at antage, 
at den kan opnå 0,3 sek. kortere ac-
celerationstid.

Mark II-udgaven af Rover 2000 blev lanceret i 1969. Både Mark I og II var designet af Giovanni Michelotti – og 
vi skal selvfølgelig ikke snydes for et par billeder af Mark I, der blev præsenteret i slutningen af 1963, og som 
Tage Schmidt prøvekørte i 1965. Med sit Nikon F tog Tage selv billederne til sine mange prøvekørsler – de 
fleste er heldigvis bevaret og udgør i sig selv et rent skatkammer idag. 
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En af de biler, der har været anvendt 
mest i spændingsfilm og serier er 
uden tvivl Pontiac Firebird/Trans Am.

Navnet stammer fra en Indianerhøv-
ding, der også var afbildet i mær-
kets første logo.

Bilen blev produceret sideløbende 
med Chevrolet Camaro, som en se-
rie af ”muskelbiler” i perioden 1967 
til 2002. De to bilmodeller var næ-
sten identiske og adskilte sig kun 
ved uvæsentlige detaljer. I 2002, 
hvor General Motors var i økonomisk 
krise, valgte man nu kun at mar-
kedsføre Camaro’en, og i 2009 lod 
General Motors Pontiac-mærket helt 
udgå, i øvrigt sammen med andre 
mærker. Alle biler blev produceret 
som både Coupé, cabriolet og med 
targatop.

Jeg tror de fleste af dette blads læ-
sere husker ”Smokey and the Ban-
dit” eller på dansk ”Det vilde ræs”, 
hvor Burt Reynolds, der spiller last-
bilchauffør (øgenavn: Bandit) lader 

Nogle trin i udviklingen i logoet, hvor det sidste helt udelader indianerhøvdingen.   

Ofte ser man på Firebirden afbildet ”ildfuglen” flere steder på bilen, bl. andet på motorhjel-
men, som vist på billedet af den sorte bil på næste side, gerne i guld- eller sølvstafferinger.

sig overtale til at transportere Coors 
øl til fra Texas til Georgia. Desvær-
re, på grund af føderale spirituslove 
og statslige skatteregler, er forsen-
delsen anset for ulovlig og han jages 
af “Smokey” (slang for færdselspo-
liti). Han vil få US $ 80,000, prisen 
på en ny lastbil, for at smugle 400 
kasser af Coors-øl fra Texarkana til 
“Southern Classic” lastbilsrodeoet i 
Georgia på under 28 timer, kørsel på 
i alt 1330 miles. Efter at have fået 
et forskud køber Bandit en sort Pon-
tiac Trans Am, som han selv vil køre 

som en “blocker”; en bil til at aflede 
opmærksomheden fra lastbilen og 
dens last.

Pontiacen er en 1977 Trans Am Spe-
cial Edition, med targatop og en 400 
kubiktommer V8-motor på 220 hk. 
Bilen har de karakteristiske guldsta-
feringer og den imponerende og ka-
rakteristiske ildfugl på kølerhjelmen.

Filmen blev så populær og set af så 
mange mennesker, at Universal Stu-
dios udsendte en ”Smokey and the 
Bandit II (på dansk; ”Med strømer-

Af Ole Nørretranders

Kultbilen Pontiac Firebird/Trans Am
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Pontiac’en blev produceret i 4 generationer, vist på billedernet herover. Fotos fra wikipedia. 

1967-1969 1970-1981 

1982-1992

1993-2002

Den selvtænkende bil fra Knight Rider – K.I.T.T. Som det fremgår af billederne her, er 
bilen udstyret med alle former for futuristiske hjælpemidler og instrumenter, der mest 
af alt leder tanken hen på et flycockpit.

ne i bakspejlet”) i 1980 med de 
samme rolleindehavere. Filmen var 
næsten en tro kopi af den første og 
blev ikke nær så stor en succes.

Allerede i 1976 havde der været en 
film der hed ”Canonball”, hvor fil-
mens hovedperson Coy Buckman 
spillet af David Carradine spillede 
en lidt anløben racerkører, der håber 
på et comeback, hvis han kan vinde 
det illegale Trans American Grand 
Prix mellem Los Angles og New York. 
Han kører i en rød Pontiac fra 1976 
og han hjælpes af sin ven Zippo, der 
ligeledes kører i en Pontiac.

Filmen er nok knap så kendt som 
den meget populære komedie fra 
1981, nemlig ”Canonball Run” eller 
på dansk ”Ud at køre med de skøre” 

med en parade af kendte skuespil-
lere, herunder også Burt Reynolds. 
Desværre optræder der ingen Pon-
tiac i den film.

Nu skal vi frem til 1982, hvor fjern-
synsserien Night Rider får sin pre-
miere. Her spiller en ombygget an-
dengenerations Firebird/Trans Am 
targatop selv hovedrollen, som den 
”selvtænkende” bil ”K.I.T.T.”. Over-
sat fra engelsk er K.I.T.T. det korte 
navn på to fiktive figurer fra eventyr-
franchisen Knight Rider. Mens de 
har samme akronym, er K.I.T.T.’er-

ne to forskellige enheder: Den ene 
kendt som Knight Industries Two 
Thousand.  Den anden udlægning 
er mere banal, idet hovedpersonen i 
serien hedder Michael Knight og er 
nattens moderne ridder, der sam-
men med K.I.T.T. bekæmper for-
brydelser om natten som agent for 
F.L.A.G. (The Foundation for Law and 
Government).

Serien er skrevet af Glen A. Larson 
og har David Hasselhoff i hovedrol-
len. Den er produceret af Univer-
sal Studios for NBC. Serien er i 90 
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Billeder taget foran mit hus i Belgien.

afsnit og kører helt frem til 1986. 
Handlingen er i og for sig ganske 
banal. I hvert afsnit bekæmper Mi-
chael Knight diverse forbrydere as-
sisteret af sin trofaste bil K.I.T.T. og 
bliver ofte, ligesom i enhver James 
Bond-film, hjulpet at en smuk ung 
dame.

Da jeg var så heldig at være udsta-
tioneret i Tampa, Florida i 2004, fik 
jeg tanker om måske at kunne reali-
sere min drøm om en buldrende V8-
er – og gerne en Pontiac Firebird/
Trams Am lig den, der havde klistret 
mig til TV-skærmen i 80’erne. Min 
lejebil var en mindre Chevrolet, og 
jeg tænkte at med den ville jeg ud-
forske omegnens brugtbilsforret-
ninger og så skippe lejebilen, købe 
drømmebilen og tage den med til 
Europa. Jeg boede på daværende 
tidspunkt i Belgien, men skulle jo 

også hjem til Danmark på et tids-
punkt. Det skulle vise sig at være 
noget af en opgave. Bilerne lever 
ikke så længe i USA. Jeg fandt imid-
lertid hurtigt en nyere Chevrolet Ca-
maro 1998, som jeg fik forhandlet 
godt ned i pris, og så måtte jeg jo 
tage til takke med det, selv om den 
kun var 6-cylinderet. Som sagt så 
gjort, men drømmen levede jo stadig 
om en buldrende V8’er.

Pludselig en dag, ca. 14 dage før jeg 
skulle tilbage til Belgien, så jeg i en 
annonce i et lokalblad den rigtige 
bil. Men jeg havde jo allerede købt 
en. Nå, nu var nu eller aldrig. Jeg 
kørte ud og så på bilen, der stod flot 
original, en 1990-model og med et 
lavt miles-tal (ca. 89.000) Den hav-
de et par småskavanker, men ikke 
noget alvorligt – og hvor får man så-
dan en bil omregnet til ca. 15.000 

Dkr. Det var er ungt pars ”second 
car”, men fruen syntes den var for 
stor og dyr, derfor var den billigt til 
salg. Jeg overførte pengene og hen-
tede den dagen efter, hvor vi kørte 
ud og fik den omregistreret. Sælger 
anbefalede også et værksted, hvor 
jeg kunne få ordnet de småting der 
var, og en uge før jeg skulle hjem var 
den klar.

Den nysgerrige læser tænker nok: 
”Hvad mon der blev af Camaroen”? 
Ja, jeg endte med at tage begge bi-
ler med til Belgien. Det viste sig 
ikke at være ret meget dyrere at få 
fragtet 2 biler, da der alligevel skulle 
bruges en stor container. Camaro’en 
var for dyr at tage med til Danmark 
2 år efter, så den blev solgt i Belgien 
med en pæn fortjeneste. 

Pontiac’en kom hele vejen med hjem 
til Danmark, blev toldsynet og kom 
på danske plader, efter en lang hef-
tig kamp med Told og Skat, som jeg 
efter to års kamp vandt. 

Jeg har den stadig, som I kan se, så 
jeg kan få min lyst styret med den 
dybe buldren fra den 5.7 l store V8 
motor (350 kubiktommer).
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Gennem de sidste par måneder har 
vi jo beskæftiget os lidt med busser, 
og hvorfor ikke fortsætte det gode 
emne på denne måde, som jo kan 
nydes uden mundbind.

Det kan afsløres, at den fine DSB-
bus herover er af dansk fabrikat, 
og adskiller sig fra datidens gæng-
se karrosserikonstruktioner på en 
særlig måde. Skal vi komme med et 
hint, kunne det måske være det me-
get store glasareal.

Hvem kender denne bus – og kan 
fortælle mere om den?

På det lille foto bliver vi ved det dan-
ske, og de offentlige transportmid-
ler. For bilen har jo et meget typisk 
dansk Taxa-karrosseri, med den ob-

ligatoriske forhøjelse af taget, den 
lukkede bagende og selvfølgelig tag-
bagagebæreren og den grønne frilyg-
te på taget.

Der er bygget mange mærkelige ta-
xa-karrosserier på denne måde, ikke 
mindst i 50’erne, hvor det forhøje-
de tag samt eventuel forlængelse 
af karrosserierne for at få plads til 

klapsæder, ofte fik gruelige konse-
kvenser for bilernes strømlinjede 
udseende. Måske var det knapt så 
slemt i 30’erne.

I tilfældet her drejer spørgsmålet sig 
om bilens fabrikat, og gerne årgang.

Redaktionen venter i spænding på 
kvalificerede ytringer!

Fra arkivet
Svar til: vt@veteranbilklub.dk
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Svar på billederne  
i VT 533

Volvo lastbilerne igen

Overraskende nok var der ingen, der 
havde et bud på fabrikatet af den 
flotte turistbus! Anders Clausager 
har en formodning om at det dre-
jer sig om et amerikansk chassis, 
ud fra hjulene. Som tidligere nævnt, 
skulle det være meget mærkeligt, 
hvis karrosseriet ikke er dansk, men 
nærmere kommer vi det vist ikke, 
med mindre der kommer særligt 
buskyndige læsere på banen. 

Hvad der ikke er overraskende er, at 
Clausager tager de udlovede bonus-
points vedrørende den lille bil med 
soltaget – det er en Morris Eight, år-
gang 1934-37.

Lastbilen er fra 1933 og billedet 
stammer fra Funder Karosserifa-
brik som har bygget førerhuset. 
Karl Skov startede som vognmand i 
1925 med et spand heste. I 1928 
fik han sin første lastbil. Allerede i 
1935 havde han 5 lastbiler. Han var 
med til at stifte IAT som var en kør-
selsforening for fisketransportører i 
Esbjerg. Senere udviklede IAT sig til 
en af Danmarks største vognmands-
forretninger. Karl skov var trofast 
mod Volvo gennem årene frem til 
starten af 80’erne hvor IAT overtog 
forretningen. Karl Skov var gennem 
IAT blandt de første til at køre med 
skibscontainere fra Hamborg i slut-
ningen af 60’erne. Karl Skovs last-
biler var mørkegrønne med en gul 
stribe 

Bemærk nummeret på forlygten på 
både Karl Skovs og på H. Jensens 
Volvo’er. Det må være et nummer 
Volvo har brugt internt. 

H. Jensens Volvo kan være med et 
førerhus fra Brdr. Olsen i Asnæs. 

Hvis du har læst dette blad fra den 
rigtige ende, så har du allerede sva-
ret på personbilen. Jeg ville have 
være meget overrasket, hvis nogen 
kendte til den – men både Anders 
Clausager og andre har haft glæde 
af spørgsmålet, og tilbragt timevis 
med at studere automobillitteratur! 
Det er vel meningen med livet.

Direkte hæder og ære (uden bonus-
points) tilfalder dog Anders W. Bon-
de, der i en mail slog fast, at bilen 
er ’hjemmestrikket’ – og i øvrigt ret 
godt lavet.

Der findes flere lignende eksempler 
på solo-fabrikerede biler i begyndel-
sen af 50’erne – det håber jeg at 
vende tilbage til snart.

-jmn.

Bussen

“Special”

Vi har fået lidt mere viden om Volvo- 
lastbilerne i sidte blad. Jesper Ander-
sen har sendt nedenstående.

Mange tak for oplysningerne! Bille-
derne kan ses i stor størrelse i VT 
533 på side 27 og 28.

I VT 531, september 2020, er der bil-
leder af Alfred Jensens autotranspor-
tere, der kørte for Renault. Herunder 
ses ét mere.

De byggede mange førerhuse til Vol-
vo lastbiler og blev senere selv Vol-
vo-forhandler. 

Alfred Jensen startede sin vogn-
mandsforretning i 1927. Han er nok 
bedst kendt for sine autotransporte-
re der transporterede Renault biler 
hjem fra Paris. 



VeteranTidende · december 2020 49

Invitationer

 

Få vind i håret - Nyd turen til Rømø - over den 9 km lange dæmning – mærk pulsen falde – og 
kom til Vadehavstræf  

Træffet er for alle bil- og mc-mærker fra før 1985. 

Torsdag den 13. maj ankomst til Hotel Lakolk hvor vi har reserveret et antal værelser til særpris. 

Fredag efter morgenmad - køretur i den smukke Sønderjyske natur med stop undervejs. 

Fredag aften Kl.18.30 mødes vi på Holms Restaurant til det store Fiskebuffet. 

Lørdag formiddag sætter vi kursen nordpå, vi køre ad små listige veje, indtil vi når Danmarks ældste by Ribe. 

Lørdag aften fælles spisning på Hotel Lakolk, hvor der vil blive. serveret en 2-retters menu. 

Søndag kører vi langs med Vadehavet til Ballum, Hjerpsted, Højer, Rudbøl, Schackenborg og Tønder, inden vi 
slutter af i Løgumkloster til en sandwich på Hotel Løgumkloster. 

 

Ved deltagelse betales for 3 overnatninger med morgenmad, 2-retters menu, Fiskebuffet på Holms og 
sandwich på Hotel Løgumkloster. 

Prisen for alt dette kr. 2.275,00 for 2 pers i dobbeltværelse. 

Egenbetaling:  drikkevarer, aftensmad torsdag samt frokost fredag og lørdag. 

Vi har reserveret 20 dobbeltværelser, derfor bindende tilmelding efter ”først til mølle princippet” 

til Bent Jessen tlf. 51892758  

Alle Corona regler fra Sundhedsmyndighederne vil blive overholdt, om nødvendig også, 
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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,- 

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

Køb julegaven hos

AUTOHALLEN

Glædelig (h)jul til ALLE!

F.eks.:

Vintage kørehjælm i elgskind
Tilbud: 500,- kr.

Se mere på vores hjemmeside:  
https://autohallen.one/webshop.html
Vi sender over hele landet…

Forede kørehandsker i 
fåreskind
Tilbud: 350,- kr.

Halsvarmer i fleece 
Tilbud: 95,- kr.

CGM motocykelhjælm
Tilbud: 625,- kr.
- inklusive googles!

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!

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.

Særudstilling 
 18. oktober 2020 - 28. marts 2021
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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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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

Præmieeksempler

Dagsværdi 
i kr.

Ansvar + 
kasko

Ansvar

25.000 641 237
75.000 934 237

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

Osv.
Selvrisiko 1.586

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

Dagsværdi 
i kr.

Ansvar + 
kasko

Ansvar

25.000 1.577 539
75.000 2.297 539

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

Osv.
Selvrisiko 3.172

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

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

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

Vi sætter pris på originalerne

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

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

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

En del af

Hvem er vi?
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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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Singer Nine Le Mans 4-seater - år-
gang 1935. Meget sjælden bil. For-
modentlig kun ca. 12 eksisterende 
i Verden. Har kørt i DK fra ny. Under 
restaurering, men kan køre. Ring og 
hør nærmere. Kom med et bud!

Per Gravesen, tlf. 40384210
e-mail: mail@gravesen.com

Virkelig fin original Saab 96 sælges. 
Bilen er nysynet uden fejl den 27. juli 
2020. Er fra 1962 men er indregi-
streret første gang i 1963. Velkøren-
de og meget pæn over alt. Lavt kilo-
metertal (37.500). Flere billeder kan 
sendes på mail. 

Per Faxe, tlf. 40152572
e-mail: pf.faxe@gmail.com

Opel Olympia - årgang 1939. God 
stand, synet 2018. Sorte nummer-
plader. Isat ny forrude, samt ny brem-
secylinder fra Tyskland, ny vinduesvi-
sker motor i 2019.  
Kom og giv et bud!

Aage Thomsen, tlf. 75673115 / 
21803081

Ford A Phaeton - årgang 1930. Ex 
Statspolitiet i Næstved, original mo-
tor. Priside kr. 150.000.

Leif Gr. Thomsen, tlf. 2145 0157
e-mail: soleif6100@gmail.com

Chrysler Valiant - årgang 1964. Ly-
seblå med rødt indtræk, meget vel-
holdt. Har kørt her i sommer. Priside 
kr. 45.000.

Carl Martin Christensen,  
tlf. 64851174

IFA F8 Cabrio-Coach - årgang 1954. 
Sjov, køn og velkørende bil i god 
stand med nyt, flot læderindtræk. Kr. 
79.000.

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

Austin 1100 - årgang 1974. Helt 
unik bil som kun har kørt 3.700 km. 
Det er en fantastisk fornemmelse 
at køre denne bil fra 1974, som kø-
rer og føles som en helt ny bil. Det 
lave km-tal betyder, at bilen er 100 
% driftssikker, og at slidreparationer 
ligger mange år ude i fremtiden. Kr. 
69.000.

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

Biler 
sælges

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

Salg       Køb        Tekst:

Biler

Dele til biler

MC

Dele til MC

Automobilia mv.

Diverse

Medl.nr. og navn:

Adresse:

Tlf. og email:

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

Husk! Sidste frist den 5. i måneden!

Køb & salg
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VLC ”veteran ventilsliber”. Viste ven-
tilværktøj sælges pga. oprydning! Giv 
gerne et bud - ca. kr. 500.

Erling Jacobsen, tlf. 40103211.

Opel GT dele, Begge dobbelt instru-
menter, fabriksnye, samt nogle små-
ting sælges samlet. Salgsbrochure 
på dansk. Marshall tågelygte fabriks-
ny i æske.

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

A-Ford: fælge 2stk.19”. 1stk.21”. Ny 
udstødning til A&B. Nye bagskærme 
(plast).

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

Plastik-dæksel - loftbelysning til Volvo 
Amazon Model 121 fra 1965 købes.

Carl Petersen, tlf. 21642233.

Volvo Amazon B18 4-dørs - årgang 
1966. Dueblå. Pæn i maling. Sorte 
plader. Ingen rust. Læderindtræk. Kig 
forbi og få en køretur i den!

Aage Thomsen, tlf. 75673115 / 
21803081

Ledige pladser for opbevaring af din 
bil i nyoprettet hal i Helsingør.
Erik Møller, tlf. 20912120.

Joba motorstyring. Autodata specifi-
kationer & tolerancer. 5 banankasser 
med alt der omhandler rep. af auto, 
mål og justering ca. 1970-2000 sæl-
ges samlet.

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

Morris Ten Six - årgang 1934. En af 
de fineste fra Morris Garage og den 
eneste i Danmark! Tekniske spec: 
motor, 6 cylinder, topfart 100 kmt, og 
stoppes igen af 4 hydrauliske brem-
ser. Udstyr, soltag, lædersæder og 
ægte træ i Engelsk stil. Lukket ba-
gagerum, indvendigt lys og solgar-
din samt ekstra bagagebærer og 
rejsekuffert. På sorte emalje plader 
- skal først synes igen i 2026. I su-
per stand og klar til ny ejer. Pris kr. 
129.000. 

Ib Rasmussen, tlf.20263220 
e-mail: rasmussen@sport.dk 

Triumph Spitfire Mark IV - årgang 
1974. Teknisk i fin stand med bl.a. 
nye for- og bagfjedre, div nye arme og 
bøsninger i undervogn, nye forhjulsle-
jer, ny rustfri udstødning, nye genera-
torer og batteri, elektronisk tænding, 
tændkabler, koblings hovedcyl, kar-
dankryds, osv. Styrtbøjle (kan hurtig 
afmonteres) er også ny og ligeledes 
trådhjulene. Der medfølger en del 
reservedele, til når det bliver tid en-
gang: Nye kalibre, klodser, tromler, 
bakker, diverse filtre, køledele, lejer til 
kryds på drivaksel etc. Jeg tipper der 
er nye reservedele for omkring 4.000 
kr. Bilen har en fin brugspatina, dog 
er lakken godt brugt - bl.a. derfor den 
lave pris, men man kan sagtens køre 
med den som den er.  
Synet i maj 2018 næste syn 2026. 
Pris kr. 54.500.

Ib Rasmussen, tlf.20263220
e-mail: rasmussen@sport.dk 

MG TD - årgang 1953. Superflot og 
meget original bil. Total istandsat i 
England for nogle år siden, ramme 
løftet, alt gennemgået og malet over-
alt. Fremstår stadig superflot. Motor 
1250 ccm 54 hk med 2 su karbu-
rator, 12 volt, 4 trins gears med 1. 
usync. Bilen er med rattet i den rigti-
ge side, dvs. venstrestyret. Kaleche 
og sideruder i fin stand, starter og 
kører fint Synet i 2016, næste syn 
2024. Pris kr. 142.000.

Ib Rasmussen, tlf.20263220
e-mail: rasmussen@sport.dk

Renault Dauphine - årgang 1962. 
Special model med Gordini sæder 
og kabine betræk, 2 farvet rat mv. 
En rigtig fin bil i original stand, klar til 
kørsel på danske nummerplader. Tek-
niske spec: 850 ccm motor 4 cylin-
der topfart 120kmt, og stoppes igen 
af hydrauliske bremser. Varmeappa-
rat, nye bremsecylindre, slanger og 
motor renoveret i Sverige i 2004 - for 
bare 400 km siden. Denne model er 
med 12 volt anlæg, batteri og star-
ter er nyt. Bilen har stået på museum 
i Sverige. Nysynet skal først synes 
igen i 2028. Pris kr. 49.500.

Ib Rasmussen, tlf.20263220 
e-mail: rasmussen@sport.dk 

 
Diverse

Dele til biler 
købes

Dele til biler 
sælges

Køb & salg
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I en ikke så frygtelig fjern fortid var det blot ubrugeligt jern hvor alle superlativerne fra dens 
barndom var gået i glemmebogen. Dengang rusten dominerede og vedligeholdelsesudgifterne 
trods alt oversteg komforten. 

Citroën GS blev ellers kåret til årets bil både i Danmark og Europa. Det blev af flere motorjour-
nalister diskuteret om der overhovedet fandtes en bedre bil end GS. I modellens efterår blev 
den kåret som den fjerde bedste bil at køre langt i, kun overgået af nyere og større Citroën og 
Rolls Royce, alle med samme affjedring. 

Nu er GS langsomt ved at få lidt anerkendelse igen. Og så skidt er vedligeholdelsen heller 
ikke. Faktisk er der flere fordele ved en veteran med luftkøling og grøn væske i affjedringen: 
Der er intet vedligehold på kølerslanger, og ingen ængstelse ved vinteropbevaring. LHM opta-
ger ikke vand, så der skiftes kun sjældent bremsevæske og med sommerkørsel holder de el-
lers så udskældte hydraulikrør evigt. 

Tilbage til hækken. Når klappen er åben, er der direkte adgang, ingen kant og ingen kofanger. 
Læssehøjden er sølle 30 cm, når den er helt nede i hydraulikken. De blyindfattede, nærmest 
gotiske baglygter, holdt kun de første 6 år af modellens 15 årige levetid (i fjernøsten blev der 
faktisk samlet GS/A helt op til 2003), men er i dag ret populære. Nye baglygter kom til med 
77-modellen og igen i 79 blev hækken ændret med nye lygter og plastickofangere, samtidig 
skiftede modelnavnet til GSA. Bilen på billedet levede de første næsten 30 år i Hellerup hos 
første ejer, har stadig de originale nummerplader og har kun lige rundet 107.000 km.

Citroën GS 1220 Club 1974

Mange hilsener – Morten Dalgaard
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