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Dansk
Veteranbil
Klub

Nærum Hovedgade 3, 2850 Nærum

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

www.veteranbilklub.dk

www.dvk-database.dk

Giro/DDB reg. nr.  
9570 konto 600 4253

Arb. Landsbank reg. nr.  
5326 konto 0359 651

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

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

Kasserer:
Per Henrik Nielsen
Jenny Kammergaardsvej 9,3.3,  
8700 Horsens
Tlf. 2969 2423
phn@vandcenter.dk

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

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

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

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

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

Suppleanter:
Claus Thulstrup, øst. 

Torben Olesen, vest.

Arbejdsområder:
Løb og arrangementstilskud:
Ib Rasmussen

Mødesteder og udstillinger Øst:
Ole Poulsen

Mødesteder og udstillinger Vest:
Kristian Nørgård Gravesen

VT og hjemmeside:
Jens Heldgaard
Erich Karsholt

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

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

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

Midtsjælland – Ringsted
Ringsted Brevdueforenings  hus, Balstrupvej 
86, 4100 Ringsted.
Kontakt: Jan Lemming, tlf. 2288 3829 
jan.lemming@email.dk

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Midtjylland – Herning
Huset 7, Nørregade (Den gamle skole),  
7400 Herning
Peer Bak, tlf. 9712 2914
peba@kabelmail.dk

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

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

Dorte Stadil

Leif Munck

Cira Aalund

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

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

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

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

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

Jydsk Køreselskab
Ivan Kristiansen
Dag   4045 5055
Aften 9712 0711

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

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

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

Mærkeregistre:

Austin Seven
Jørgen Frode Bakka, tlf: 4011 5434

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

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

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

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

Opel
Frederik Ravn-Larsen, tlf: 2072 5437

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

Renault
Kristen Korsgaard, tlf: 8648 6968

Studebaker
Dansk Veteranbilklub
4556 5610
kontor@veteranbilklub.dk

Triangel 
Uffe Mortensen, 5164 6716
autotriangel@gmail.com

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

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

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

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

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

Ford V8
Kim Høier
shoebox@hotmail.dk

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Skoda og Tatra 
Svend Carstensen 
Tlf: 4032 8120

Toyota 
Henning Holm 
Tlf: 4056 8011

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

Bestyrelsen

Mødesteder og 
mødestedsansvarlige

Historiske nummerplader 
MhS

Klubber i 
Dansk Veteranbil Klub

Vejledere

Data Protection Officer

Revision

FIVA

Bibliotek

Køreselskaber/Sektioner

Klubregistre
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Fra redaktionen
Godt nytår! Det er der vist ekstra grund til at ønske, ef-
ter et 2020, der nærmest har været én stor aflysning 
af alt hvad vi synes er sjovt. I hvert fald alt dét vi gør 
sammen med hinanden. Det har også sat sit præg på 
bladet. Vi savner de hyggelige træfbilleder med masser 
af biler og solskin – og masser af mennesker! Aktivitet i 
klubben, som lige nu er på nulpunktet på grund af nød-
vendige restriktioner. 

Her i redaktionen kan vi bruge tiden på at grave lidt i di-
verse motorhistorisk materiale, og i øvrigt blive hjemme. 
Det er godt for noget, men alligevel skidt, når man ikke 
kommer ud, ser folk og deres biler – og får ny inspirati-
on. Det er efterhånden trættende at være så fornuftig! 
Og så er der tilsyneladende ekstra brug for fornuften 
her i midten af december, hvor disse linier skrives mens 
smittetallene stiger faretruende. 

Det er spændende hvad der sker de næste par må-
neder, og der er vel grund til optimisme, når vi kom-
mer ind i foråret. Jeg håber vi kan tage grundigt revan-
che i 2021 og få kørt en masse dejlige kilometer ud i 
en verden, der forhåbentlig har det meget bedre. Både 
til gode klubarrangementer og ture. Med ønsket om et 
stærkt forbedret 2021 sender jeg hermed et postkort 
fra en drømmetur til f.eks. Sydfrankrig i gammel bil!

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

April
Lørdag 7. Aars Stumpemarked.  
www.aars-stumpemarked.dk/ 
Info: Solvej Tang-Petersen, tlf. 40886464 
email: stp@bilmesse-brugtmarked.dk

Maj
Lørdag 15. Forårstræf med sporvognene. 
Sporvejsmuseet, Skjoldenæsvej 107, 4174 Jystrup 
Midtsjælland. Tilmelding og info: Søren Palsbo, tlf. 
60836234 - email: presse360@gmail.com 
Invitation her i bladet.

Torsdag 13. til søndag 16. Vadehavstræf på Rømø i 
Kristi Himmelfartsferien. Invitation i VT 534.  
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

Lørdag 31. Biler der fulgtes med sporvognene. 

Aktivitetskalender

Møder, løb og arrangementer

Sporvejsmuseet, Skjoldenæsvej 107, 4174 Jystrup 
Midtsjælland. Tilmelding og info: Søren Palsbo, tlf. 
60836234 - email: presse360@gmail.com 
Invitation her i bladet.

Oktober
Lørdag 2. Aars Stumpemarked.  
www.aars-stumpemarked.dk/ 
Info: Solvej Tang-Petersen, tlf. 40886464 
email: stp@bilmesse-brugtmarked.dk

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 2021

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

Svend Astrup Danmarksgade 4 9293 Kongerslev 2080 5090  
Ken Knudsen Udsigten 12 1493 Bogø  Mercedes-Benz 450 SL 1980
Jackie Månsson Vejenbrødvej 45 2980 Kokkedal 6063 4027 Lambretta 150 LD 1970
Nikolaj Murholt Rosenthal Tyrsbakke 8 2840 Holte 5125 9045  
Dennis Voxted Lundeskovsvej 12 2900 Hellerup 4271 7207  
Lars Alstrup Den Lille Gade 10A 2680 Solrød 3024 1389 Range Rover 3,5 ltr. 1976
Henning Rud Andersen Emiliedalen 139 8270 Højbjerg 2426 9300  
Thomas Rygaard-Hansen Tåstrup Valbyvej 28 2635 Ishøj 2011 3000 Opel 1909
Bjarne Svejstrup Madsen Vilhelmsmindevej 39 7260 Sdr. Omme 4088 1070 Ford Edsel 1959
Rasmus Brandt Mogensen Thorsøvej 85, Grølsted 8882 Fårvang 4016 9244  

Velkommen til nye medlemmer:
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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.  

Januar d. 7. Klubmøde. Aflyst.

Februar d. 4. Klubmøde.

Marts d. 4. Klubmøde.

April d. 1. Klubmøde.

Maj d. 5. Klubmøde.

Juni. 3. Klubmøde.

Kim Polte, tlf. 26134229
kimpolte@hotmail.com

Nordsjælland 
Mårum

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

Mødestedet er foreløbig lukket på 
grund af corona-situationen. Kontakt 

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

Alt aflyst indtil der kommer godt nyt i 
denne corona-pandemi. Indtil da, pas 
godt på jer selv - med håbet, at vi alle 
kommer godt ud på den anden side. 

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

Nordvestsjælland 
Holbæk

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

Januar d. 21. Klubmøde. Aflyst.

Februar d. 18. Klubmøde. Aflyst.

Marts d. 18. Klubmøde.

April d. 15. Klubmøde.

Maj d. 20. Klubmøde.

Juni. 17. Klubmøde.

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

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

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

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

Januar d. 19. Klubmøde – forbehold 
for aflysning.

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

Marts d. 16. Klubmøde.

April d. 20. Klubmøde.

Maj d. 18. Klubmøde.

Juni. 15. Klubmøde.

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

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

Midtsjælland 
Ringsted

evt. mødestedslederen for yderligere 
information.

Vi glæder os til et meget bedre år 
2021. Se side 8.

Januar d. 13. Klubmøde.

Februar d. 10. Klubmøde.

Marts d. 10. Klubmøde.

April d. 14. Klubmøde.

Maj d. 12. Klubmøde.

Juni. 9. 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
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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).

Januar d. 6. Klubmøde. Aflyst.

Februar d. 3. Klubmøde. Aflyst.

Marts d. 3. Klubmøde.

April d. 7. Klubmøde.

Maj d. 5. Klubmøde.

Juni d. 2. Klubmøde.

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

Bo Frederiksen, tlf. 55990235.

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

Januar d. 12. Nytårskur. Aflyst.

Januar d. 26. Aflyst.

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

Februar d. 23. Aflyst.

Marts d. 9. Café - og Biblioteksaf-
ten.

Marts d. 30. Foredrag/Film om MC-
tur Japan. 

April 13. Café- og Biblioteksaften. 

April d. 27. Klubmøde.

Maj d. 25. Klubmøde.

Juni. 29. Klubmøde.

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.

Januar d. 14. Klubmøde - Aflyst.

Februar d. 11. Klubmøde.

Marts d. 11. Klubmøde.

April d. 8. Klubmøde.

Maj d. 13. Klubmøde.

Juni. 10. Klubmøde.

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

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

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

Januar d. 28. Klubmøde - Aflyst.

Februar d. 25. Klubmøde.

Marts d. 25. Klubmøde.

April d. 29. Klubmøde.

Maj d. 27. Klubmøde.

Juni. 24. Klubmøde.

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

Bent Højvang, tlf. 21811288 
bentinger@stofanet.dk

Sydvestjylland
Skjoldbjerg

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

Januar d. 29. Klubmøde - Aflyst.

Februar d. 26. Klubmøde.

Marts d. 26. Klubmøde.

April d. 30. Klubmøde.

Maj d. 28. Klubmøde.

Juni d. 25. Klubmøde.

Claus Bjerregaard, tlf. 40530870
clausbjerregaard8@gmail.com

Vestjylland 
Herborg

Østsjælland 
Klippinge

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

Januar d. 26. Klubmøde - med forbe-
hold for aflysning.

Februar d. 23. Klubmøde.

Marts d. 23. Klubmøde.

April d. 27. Klubmøde.

Maj d. 25. Klubmøde.

Juni. 22. Klubmøde.

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



VeteranTidende · januar 2021 7

Mødestederne

Vestjylland
Ulfborg

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

Januar d. 21. Klubmøde - Aflyst.

Februar d. 18. Klubmøde.

Marts d. 18. Klubmøde.

April d. 15. Klubmøde.

Maj d. 20. Klubmøde.

Juni. 17. Klubmøde.

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

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

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

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

”Havnetræf Fredericia” hver tirsdag 
aften fra maj 2021.

Januar d. 14. Klubmøde - Vi forven-
ter, hvis der bliver lempet at afholde 
Nytårskur, kl. 18:00 med gule ærter 
- sædvanen tro (se hjemmeside).

Februar d. 11. Klubmøde.

Marts d. 11. Klubmøde.

April d. 8. Klubmøde.

Maj d. 13. Klubmøde.

Juni. 10. Klubmøde.

Følg altid med på vores hjemmeside 

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.

Januar d. 12. Klubmøde på Møllen – 
Nytårskur og planlægning af forårets 
aktiviteter. Hold øje med nyhedsbre-
vet, hvor vi informerer om situatio-
nen, og om mødet kan afholdes!

Februar d. 9. Klubmøde på Møllen 
kl. 19:00 – Hold øje med nyhedsbre-
vet, hvor vi informerer om situatio-
nen, og om mødet kan afholdes.

Marts d. 9. Klubmøde.

April d. 13. Klubmøde.

Maj d. 11. Klubmøde.

Juni. 8. Klubmøde.

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

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

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

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

www.uldummolle.dk

Sydvestjylland
Vesterhede

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

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

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

Januar d. 25. Klubmøde - Aflyst.

Februar d. 22. Klubmøde.

Marts d. 29. Klubmøde.

April d. 26. Klubmøde.

Maj d. 31. Klubmøde.

Juni. 28. Klubmøde.

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

Midtjylland
Herning

1. mandag i måneden klubmøde 
kl. 19.00. Obs: Ny adresse:
Galleri Nørgaard, Knudmosevej 36, 
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. 

Januar – Aflyst.

Peer Bak, tlf. 97122914
peba@kabelmail.dk

Eventuelle aflysninger: Husk at se 
efter på veteranbilklub.dk/kalender 
og på mødestedernes hjemmesider.

DVK Lillebælt, eller DVK’s hjemmesi-
de under mødestedet Lillebælt.

Alle ønskes en rigtig god jul og godt 
nytår herfra DVK Lillebælt.

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

Januar d. 20. Klubmøde - Aflyst.

Februar d. 17. Klubmøde.

Marts d. 17. Klubmøde.

April d. 21. Klubmøde.

Maj d. 19. Klubmøde.

Østjylland
DVK Låsby

Nordjylland
Sindal

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

Januar d. 12. Klubmøde - Vi træ-
der jo stadig vande her i nord - alt 
er stadig aflyst, men vi sender - som 
vanligt, invitation ud på mail når for-
holdene er til det igen. Planer og 
ideer er der, men vi må jo ikke udfø-
re dem. 

Mødestederne
Februar d. 9. Klubmøde.

Marts d. 9. Klubmøde.

April d. 13. Klubmøde.

Maj d. 11. Klubmøde.

Juni. 8. Klubmøde.

Al aktivitet og klubmøder er indstillet 
indtil videre.

Vi håber at verden er mere normal i 
det nye år, da der er planer om for-
skellige gode foredrag og firma- /
værkstedsbesøg.

Så vi ser frem til vi kan ses igen.

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

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

Jeg havde jo håbet på, at vi kunne 
holde Nytårskur den13/01-2020 
hvor vi lige kunne se hvad der var på 
programmet og lige få lidt idéer fra 
alle medlemmer med til næste års 
klubmøder, og om vi kan holde åbent 
- ja det tvivler jeg på! Men så snart 
Fru Frederiksen melder ud med for-
samlingsantal, så bliver der åbnet i 
en ruf - det kan kun gå for langsomt. 
Der er sgu’ lidt tomt her, der mang-
ler liv og vi savner aktiviteterne.

Et sammendrag fra mødestedet i 
Mårum:

Jeg kan oplyse, at i mit første år 
som mødestedleder, har været pla-
get at udfordringer på grund af Co-
vid-19.

Det startede jo vældig godt, med 
Nytårskur hvor jeg fik overdra-
get nøgler til mødestedet, og før-
ste møde den 12/02-2020 med 
Hans-Peter omkring turen til Nord-
kap på Puch Maxi, hvor der var 45 
personer der var mødt op - så der 

var godt fyldt op.

Den 11/03-2020 havde vi besøg af 
Julie Nygård, som fortalte om Tjerno-
byl, her var vi 32 personer; men det 
man måske mest husker denne dag 
for, er at Danmark lukkede ned. Der-
efter måtte vi lukke stedet - øv øv! 

Den 10/06-2020 kunne vi endelig 
lukke op igen med et bagagerums-
marked på gårdspladsen og hvor 
var det dejligt at se dem alle igen, 
og der var vi så 32 personer og det-
te betød også, at vi kunne lukke vor 
værkstedsaftener op og dette vakte 
glæde. 

Og så begyndte Covid-19 igen at 
tage sit tag her i Danmark og dette 
betød, at der ikke kom så mange. 

Den 09-09-2020 kom Cira forbi og 
fortalte om sin passion om klæder 
og dragte, fra før i tiden og der var vi 
26 personer.

Det lykkedes os at lave et efterårs-
løb som der var stor tilslutning til og 

hvor var det dejlig med den opbak-
ning der var omring det - der var vi 
36 personer.

Den 14/10-2020 skulle Allan kom-
me og fortælle om sin passion for 
gamle biler, men aflyste da han vil 
beskytte sin familie og ikke møde 
for mange mennesker. I stedet viste 
vi en film om bilens historie - der var 
vi kun 19 personer.

Den 28/10-2020 måtte vi så lukke 
ned igen, og det er vi jo stadigvæk. 
Men til trods for at det har været så-
dan et møjår, hvor vi ikke har haft så 
meget åbent, har der været mange 
personer forbi vores lokaler på mø-
deaftener og værkstedsaftner.

Jeg vil til slut ønske jer alle sammen 
en rigtig glædelig jul og et dejlig Nyt-
år, med ønsker om det bedste til 
jer alle og mange tak for det dejlige 
samarbejde vi har haft i årets løb.

Margit Munck

Juni. 16. Klubmøde.

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

Beretning fra Maarum
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Deltagerne i klassen for de æld-
ste racerbiler glæder sig til endelig 
at kunne køre race på Nordeuropas 
flotteste racerbane.

Når der den 19.-21. september 
2021 atter kan køres Classic Race 
Aarhus på vejene rundt om Minde-
parken, bliver nogle af motorspor-
tens ældste biler stærkt repræ-
senteret. Classic Race Aarhus har 
indgået en aftale om, at SixtyFivers 
til næste år kommer på program-
met.

”Vi havde SixtyFivers på plakaten 
til dette års løb, som desværre blev 
aflyst, men jeg er rigtigt glad for, at 
klassen er klar til næste udgave af 
Classic Race Aarhus,” siger Poul 
Dalsgaard, direktør for Classic Race 
Aarhus. ”SixtyFivers er om noget en 
klasse, der er skræddersyet til vores 
løb, og selv om der kommer til at gå 
et år mere, inden vi langt om længe 
kan præsentere klassen, så er Sixty-
Fivers-bilerne i mellemtiden jo ikke 
blevet mindre klassiske. Snarere 
tværtimod!”

SixtyFivers kommer til at byde på 
nogle af de ældste racerbiler ved 
Classic Race Aarhus. Som det en-
gelske navn antyder, tæller klassen 
biler i perioden frem til 1965. Det 
er dels modificerede standardvogne 

som Mini Cooper, Alfa Romeo Giulia 
og Volvo 544, dels sportsvogne og 
racerprototyper som Porsche, Ford 
GT40 og Chevrolet Corvette.

”Alle vores kørere var naturligvis 
kede af, at dette års Classic Race 
Aarhus blev aflyst, for netop det løb 
har gennem flere år stået højt på vo-
res ønskeseddel,” siger Nikolaj E. 
Mortensen, der udover selv at være 
aktiv i klassen også står i spidsen 
for arbejdsgruppen bag. ”Derfor var 
glæden stor, da Poul kontaktede os 
og spurgte, om vi ville være med 
igen.”

”Jeg glæder mig virkelig til at se 
de mere end 30 biler fra SixtyFi-
vers-klassen accelerere ned ad 
Strandvejen og kæmpe om pladser-
ne rundt på vores fantastiske racer-
bane,” siger Poul Dalsgaard.

”Classic Race Aarhus er jo en festi-
val for hele familien og alle generati-
oner. Overskuddet går til arbejdet for 
børns trafiksikkerhed, og der bliver 
netop masser af aktiviteter for børn 
og unge ved næste års løb. SixtyFi-
vers er race med de biler, som den 
ældste del af vort publikum kan hu-
ske fra deres ungdom. Den klasse 
opfylder vores målsætning om at 
give oplevelser til mennesker i alle 
aldre.”

SixtyFivers er klar til Classic Race Aarhus i 2021
P R E S S E M E D D E L E L S E

Nikolaj E. Mortensen glæder sig til at kunne 
præsentere de mange historiske biler fra 
SixtyFivers ved Classic Race Aarhus i sep-
tember (foto: Classic Race Aarhus).

Classic Race Aarhus er en non-pro-
fit-organisation og overskuddet går 
til at skabe bedre trafiksikkerhed 
for børn. Racefestivalen er to gan-
ge blevet udnævnt til Årets Motor-
sports Event i Danmark, ligesom 
eventen har vundet en Auto Award. 
1.000 frivillige hjælper til før, under 
og efter løbet. I 2018 blev Classic 
Race Aarhus overværet af flere end 
42.500 tilskuere. Løbet bliver afholdt 
for ellevte gang 19.-21. september 
2021. Siden den første udgave af 
Classic Race Aarhus i 2010 er mere 
end 1.300.000 kroner blev doneret 
til projekter i form af dels kontan-
ter, dels trafiksikkerhedsudstyr, her-
iblandt mere end 20.000 refleksve-
ste.

Mon ikke Ford A, som findes i årgangene 1928-1931, er 
en af de kendteste veteranbiler overhovedet? De fleste 
kan genkende vognen fra næsten hvilken som helst vin-
kel.

Ovre i Staterne vurderer man, at tiden har gjort, at ud af 
14 motorer er kun én virkelig brugbar, og det vil d’herrer 
Percival, Burtz og andre i Californien gøre noget ved. De 
agter at sætte en produktion i gang af splinternye moto-
rer til Ford A.

Den nye motor er forsynet med 5 hovedlejer og et mo-
dificeret smøresystem og ligner ellers fuldstændigt den 
originale. Prototypen er prøvet af på flere måder, og den 
forventes at kunne fås fra 2021 til en pris af $ 3500.

Man skulle kunne få den at se på www.modelaengine.
com, men den er svær at komme ind på.

Nu er det jo spændende, om tiden viser, at det er noget 
helt andet, der skal til. Måske bliver det næste et elek-
trisk drivaggregat, lige til at hægte på gearkassen og 
med akkumulator over bagakslen?

Leif Gr. Thomsen

Nye motorer til Ford A
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Skatteminister Morten Bødskov, 
Regeringen og partierne bag den 
nye aftale om registreringsafgifter-
ne, den såkaldte Bilpakke, har be-
sluttet at afskaffe originalitetskra-
vet helt for alle veterankøretøjer.

I dag fredag den 4. december 2020, 
kunne Skatteminister Morten Bød-
skov, på finansministeriets hoved-
trappe offentliggøre aftalen omkring 
Bilpakken. Med budskabet om en 
grønnere og mere miljøvenlig trans-
portfremtid, følger en tekst der løfter 
mulighederne for de historiske køre-
tøjer som bevaringsværdig kulturarv.  

I aftaleteksten fremgår det at; ”Af-
skaffelse af originalitetskravet vil 
medføre, at også køretøjer ældre 
end 35 år, der er ombygget eller sat 
i stand med fx nyere uoriginale dele, 
vil skulle beskattes efter de lempeli-
ge afgiftsregler for veterankøretøjer. 
En afskaffelse af originalitetskravet 
vil forenkle reglerne betydeligt for 
borgerne og give flere mulighed for 
at reparere deres ældre biler uden 
at komme i konflikt med afgiftsreg-
lerne.”   

Brændstoftillægget afskaffes også
Faktisk er originalitetskravet ikke det 
eneste der afskaffes. Aftalepartier-
ne er også enige om at fjerne det 

Nyt fra MhS
Nu afskaffes 
originalitetskravet!

Airbags popper op igen

der kaldes brændstoftillægget, det 
betyder at man ved import af et ve-
terankøretøj alene skal betale regi-
streringsafgift og ikke CO2 tillægget 
oven i.  

For at finansiere to så markante æn-
dringer for veterankøretøjerne har 
man besluttet at hæve afgiftsgrund-
laget. Det vil man gøre ved at hæve 
det lempelige loft fra 40 pct. til 75 
pct. Det vil betyde, at de dyreste og 
nyeste veterankøretøjer får et høje-
re afgiftsgrundlag, end de ældste 
og billigste. Det er den helt rigtige 
løsning set med de motorhistoriske 
briller.   

Sammenhold blandt klubber og or-
ganisationer
Der har igennem de seneste 2 
år været et massivt pres fra ve-
teran-entusiasterne for at få den 
her opgave løst. Et fantastisk sam-
menhold blandt de danske klubber 
og deres organisationer har vist sit 
værd. Mange har bidraget, såvel pri-
vate som foreninger, og det har gjort 
en forskel. Der er dertil fundet stor 
velvilje hos både Skatteministeren 
og hos de folkevalgte til at lytte og 
til at finde en rigtig god løsning for 
os.  

I Motorhistorisk Samråd ser vi med 
stor glæde på at det er lykkedes at 
komme i mål, at få afskaffet ikke 
bare såkaldte originalitetskrav, men 

Tilbage i 2016 havde vi en længe-
re sag kørende med den daværen-
de styrelse, SKAT Motor. Det drejede 
sig om at de for nogle veterankø-
retøjer havde lagt et tillæg på for 
manglende airbags. Vores henven-
delse til styrelsen fik dem den gang 
til indføre en praksis således at fej-
len ikke skulle kunne ske igen.  

Nu er vi fremme ved efteråret 2020, 
hvor vi modtager en besked fra 
ejeren af en militær GMC årgang 
1943. Han henvender sig til os med 
spørgsmål til en afgiftsberegning 
han har modtaget fra Motorstyrel-
sen. Det viser det sig at man har 
lagt kr. 7.450 på, i afgift for 2 mang-
lende airbags.  

Det siger sig selv at i en GMC fra 
’43, skal der ikke være nogen air-
bags, så vi kontaktede straks Skat-

også brændstoftillægget. I årevis 
har de forskellige skattestyrelsers 
tolkning af originalitet, været en 
hæmsko og en risiko ved ejerska-
bet af historiske køretøjer, man har 
aldrig kunnet vide sig sikker på om 
ens eget køretøj nu reelt overholdt 
den nuværende styrelses nuværen-
de tolkning af lovgivningen. Nu bliver 
der ryddet op, der er rene linjer og 
regler der er til at overskue.  

Det bliver en god tid vi går i møde 
med de historiske køretøjer, en tid 
hvor vi kan arbejde meget mere fo-
kuseret på fortællingen om de histo-
riske køretøjer som vores fælles rul-
lende motorhistorisk kulturarv.  

Med venlig hilsen
Steen Rode-Møller
Formand
Motorhistorisk Samråd

Note:
For Motorhistorisk Samråd der ude-
står nu at vi skal have analyseret 
aftaleteksten i bund, vi skal have 
konstrueret nogle faktuelle regneek-
sempler. Vi skal også have set på re-
sten af aftaleteksten, hvor der blandt 
også findes en forhøjelse på ejeraf-
giften på alle biler, noget der også vil 
få indflydelse på veterankøretøjerne, 
men ikke kun på dem.

Veterankøretøjerne er nu sat fri fra det snærende bånd af lovgivning der har været presset 
ned over dem de senere år. Der er meldt fuld fart frem fra Skatteminister Morten Bødskov 
og aftalepartierne omkring bilafgifterne.



VeteranTidende · januar 2021 11

En lille mand og en hel 
branche i klemme   
Gennem vores samarbejdspartner, 
brancheforeningen SKAD, er vi ble-
vet gjort bekendt med indholdet af 
en verserende retssag, mellem eje-
ren af en Harley Davidson og Skat-
teankestyrelsen. SKAD er i den sag 
repræsentant, og har orienteret 
MhS om de næste skridt i en sag 
der potentielt kan få omfattende 
konsekvenser.  

Sagen handler om et køretøjs iden-
titetstab i forhold til Registrerings-
afgiftslovens §7a, stk. 2, nr. 1. Den 
paragraf siger, at køretøjet efter gen-
opbygning skal fremstå helt præcist 
som det der er betalt afgift af i sin 
tid. I sin enkelhed går den her sag 
altså videre end det såkaldte ori-
ginalitetskrav, der i princippet kun 
gælder for veterankøretøjer der er 
importeret efter 1991, og værende i 
en alder ved importen ældre end 35 
år. Den omtalte paragraf omhandler 
ALLE køretøjer. Skåret ind til benet, 
handler sagen altså om et ”origina-
litetskrav” på alle køretøjer, uanset 
om de er med det man kalder ”fuld 
afgift” eller ”veteranafgift”.  

Ifølge SKAT Indsats i 2017, har den 
omtalte motorcykel ved ombygning 
ændret identitet. Blandt andet er 
SKAD blevet orienteret om, at et 
monteret højt styr har ændret mo-
torcyklens ”look”, og at der så ikke 
er tale om den samme motorcykel 
længere. Skatteankestyrelsen har i 
sin indstilling til Landsskatteretten 
udtalt, at man har den opfattelse at 
Motorstyrelsens juridiske vejledning 
er i strid med Registreringsafgiftslo-
ven.  

I realiteten betyder det, at den ellers 
ret stramme fortolkning, som vi har 
oplevet hos Motorstyrelsen de sene-
ste år, ifølge ankestyrelsen skal tol-
kes endnu strammere, faktisk som 
0-tolerance i forhold til hvad man må 
skifte og ikke må skifte på et køre-
tøj, før det mister sin identitet, og 
der skal betales ny registreringsaf-
gift. Motorstyrelsens direktør har op-
lyst, at gamle sager i så fald vil skul-
le genoptages og laves om.  

Ejeren af motorcyklen har nu hyret 

teministeriets departement, der så 
har indhentet et svar fra deres sty-
relse. Vi har nu fået svar retur fra 
Skatteminister Morten Bødskov, 
hvor der står følgende:  

”Motorstyrelsen kan bekræfte, at der 
som anført af Motorhistorisk Samråd 
gælder en fast praksis, hvorefter der 
for visse ældre køretøjer ikke gives 
et tillæg i den afgiftspligtige værdi for 
én eller ingen airbags. Denne praksis 
er ikke blevet ændret. På baggrund 
af henvendelsen fra Motorhistorisk 
Samråd har Motorstyrelsen foretaget 
en stikprøveundersøgelse af sager 
om værdifastsættelse af originale og 
uoriginale veterankøretøjer, dvs. kø-
retøjer ældre end 35 år, uanset om 
køretøjet fremtræder som ved første 
registrering.   Som følge af resultater-
ne af stikprøvekontrollen har Motor-
styrelsen foretaget en gennemgang 
vedrørende campingbiler ældre end 
35 år, som er værdifastsat i perioden 
fra 1. januar 2018 til 30. september 
2020. Undersøgelsen viste, at der 
i 30 ud af de i alt 74 sager fejlag-
tigt blev givet et tillæg som følge af 
manglende airbags. På den baggrund 
vil Motorstyrelsen gennemgå hver en-
kelt af de 30 sager med henblik på 
vurdering af genoptagelse af værdi-
fastsættelsen i de konkrete sager.”

Det er en ret høj fejlprocent, så er 
du i tvivl om du er en af dem der 
fejlagtigt har betalt for et tillæg for 
manglende airbags, så vil vi opfordre 
til at du retter henvendelse til Motor-
styrelsen, med henblik på en genbe-
regning.  

Johnny B. Rasmussen
Sekretariatsleder
Motorhistorisk Samråd

en dygtig skatteadvokat, faktisk en 
vi i MhS kender særdeles godt da 
denne advokat tidligere har hjulpet 
os med rådgivning. Sagen skal for 
Landsskatteretten, hvor vi vurderer 
at Skatteankestyrelsens indstilling 
om 0-tolerance, kan få omfattende 
konsekvenser hvis sagen falder ud 
til myndighedernes fordel. Sagens 
principielle karakter vil betyde at Mo-
torstyrelsen, i så tilfælde, efter rets-
afgørelsen skal arbejde efter et 0-to-
lerance princip.  

Nu kan vi håbe at Landsskatteret-
ten underkender Skatteankestyrel-
sens begrundelse i indstillingen. 
Hvis Landsskatteretten støtter op 
om Skatteankestyrelsen, så vil vi se 
at selv små detaljer, på en bil eller 
motorcykel, vil kunne blive udslags-
givende, uanset hvilken type afgift 
der er betalt på køretøjet forud. En 
sådan dom vil kunne få betydning 
for den del af branchen hvor man re-
parerer og ombygger, det vil få kon-
sekvenser for salg af uoriginale re-
servedele som fælge, andet udstyr, 
og mere til.

På den ovenstående baggrund, har 
Motorhistorisk Samråd derfor også 
givet vores tilsagn til SKAD om op-
bakning til sagen, og dermed vores 
fulde hjælp og støtte.  

Johnny B. Rasmussen
Sekretariatsleder
Motorhistorisk Samråd

Note:
Hvilken indflydelse aftalen om afskaf-
felse af originalitetskravet vil kunne 
få på afviklingen af denne sag, må vi 
vente at se. Vi forstår på SKADs di-
rektør Thomas Krebs, at han snarest 
vil tage en snak med Motorstyrelsen 
direktør, med advokaten og naturlig-
vis ejeren af motorcyklen, om de næ-
ste træk.

Der er naturligvis ikke krav om airbags i så-
dan en svend her, men det har ikke afholdt 
Motorstyrelsen for at beregne et tillæg for 
at de mangler.

(Modelfoto) En Harley Davidson er nu blevet 
genstand i en sag, der kan få vidt rækkende 
konsekvenser for den danske reservedels-
branche.
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I ”Køreselskabet for køretøjer før 
1940” har vi hen over sommeren på 
trods af corona fået afholdt næsten 
alle vore arrangementer, og et af 
dem vi holder hvert år sammen med 
venner fra Sverige og Norge er ”Øre-
sundsdysten”, som i år fra den 21. 
til 23. august gik til Samsø.

De første biler mødtes som vanligt 
ved Kronborg fredag formiddag, så 
lidt havde det da med Øresund at 
gøre. Så gik turen til Fredensborg, 
hvor næste hold blev opsamlet. Vi-
dere til Munkholmbroen til tredje 
hold og så til Samsøfærgen i rusk 
og regn. Fredag aften var vi så alle 
samlet til aftensmad på Brundby Ho-
tel på Samsø. Nu var vi 15 biler og 
omkring 30 feststemte deltagere.

Lørdag var vejret fint, og turen gik 
til ”Nordøen” hvor vi var på grøn-
sagssafari. Det foregår på en stor 
påhængsvogn efter en traktor. Det 
var vældig spændende at kom-
me rigtig ud på grønsagsmarkerne 
og rundt i det kuperede terræn, og 
”grønsagsbonden” Kjeldahl under-
holdt os uafbrudt og meget lærerigt 
under hele turen. Frokosten blev ind-
taget hos Nordby Bryghus, og efter-
middagskaffen ved Langør Havn. Så 
gik turen ”hjem” til Brundby Hotel til 
aftensmad og en dejlig koncert med 
Alberte Winding.

Om søndagen kørte vi til Besser til 
”The Morgan Garage”, som er et 
vældig fint lille Morganmuseum, hvor 
der er samlet klenodier og highlights 

Tekst og foto: Lars Hartmann-Petersen

Køreselskabets Øresundsdyst 2020

fra Morgans historie. Efter en tur i 
regn ud omkring Besser Rev, blev 
frokosten hentet hos Søster Side-
vind og indtaget hos Stefan, som 
gæstfrit gav os tag over hovedet. Ef-
ter frokost gik det så fil færgen i Bal-
len og videre hver til sit.

Bilfremmødet var fint: Alvis, 2 Ri-
ley’er, Oldsmobile, 2 Morris’er, 2 
MG’er, Marmon, Packard, Vauxhall, 
Dodge, Lincoln, Austin og AC.

Vi havde kun mindre skader: En de-
fekt dynamo og en punktering.

Det var Jørgen Bakka, som havde til-
rettelagt aktiviteterne på Samsø, så 
vi alle havde en dejlig weekend. 
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Da sporvognene måtte sno sig
Af Søren Palsbo

Det er efterhånden 50 år siden, ”Te-
atervognen” blev til en bus. Den 
københavnske sporvognslinie 7 var 
hovedstadens næstsidste. Den hav-
de sin ”fineste” endestation på Kon-
gens Nytorv med Hotel d’Angleterre 
og Det kongelige Teater som nogle 
af sine nærmeste naboer. Både pub-
likum og ansatte på nationalscenen 
brugte sporvognen, når de skulle til 
og fra, jævnfør kælenavnet. Og så 
passerede den sporvejenes hoved-
kontor i Gothersgade 53. Sporvejs-
direktør K.N. Andersen kunne nyde 
lyden af syngende sporvognsmotorer 
fra sit kontor helt til 24. april 1971, 
selv om han nok hellere ville høre 

lyden af brummende dieselbusser. 
Han fik sin vilje helt og aldeles i så 
henseende 23. april året efter, da 
hovedstadens – og landets – sidste 
gamle sporvognslinie (5) kapitulere-
de til busdriften.

Selv om det er nemmere at få en 
bus til at sno sig, så viser de to hos-
stående billeder, at sporvognene 
også kunne sno sig, når de snævre 
gader gjorde det nødvendigt. Bille-
derne er optaget i 1954 fra en 3. 
sal i Ny Østergade hen ad Hoved-
vagtsgade med Kongens Nytorv i 
baggrunden. Den skarpe kurve fra 
Ny Østergade ind i Hovedvagtsgade 

gjorde det nødvendigt at ”rette sku-
den op” med et lille sving den mod-
satte vej, præcis som det var tilfæl-
det, hvor sporvognslinie 10 forlod 
Bredgade for at køre ind i Dronnin-
gens Tværgade, ikke langt fra Kon-
gens Nytorv. Selv om det uden tvivl 
var lettere at finde en parkerings-
plads dengang end i dag, så viser 
billederne, at der også var kamp om 
pladserne visse steder for 60-70 år 
siden. Københavnerne var ret skrap-
pe til at tage bestik af, hvor megen 
plads sporvognene krævede for at 
kunne passere. Som fagfolk udtryk-
ker det: at der blev parkeret ”spor-
frit”. Dér hvor sporvognsskinnerne 
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var meget tæt på kantstenen, blev 
der parkeret solomotorcykler, scoo-
tere og ladcykler, men så var de sid-
ste ledige kvadratcentimeter også 
brugt.

Ikke mange af datidens dejlige bi-
ler har overlevet det danske vejsalt, 
desværre. Fotografen havde udsigt 
til bilmærker som Humber, Rover, 
Austin (Somerset), den sidste fran-
ske Ford (Vedette), Opel Kapitän, lil-
lebror Olympia og et tidligt VW-rug-
brød. Mange af bilerne med ratgear. 
Det var tider! Nogle af dem dukker 
måske op på Midtsjælland senere 
i år.

Bilerne fra dengang, deres ejere og 
medfølgende passagerer har igen i 
2021 mulighed for at deltage i ve-
terantræf ved to lejligheder på Spor-
vejsmuseet Skjoldenæsholm, hvor 
mange gamle danske sporvogne har 
et aktivt otium. Forårs-veterantræffet 
finder sted 15. maj, og juli-veteran-
træffet med overskriften ”Biler der 
fulgtes med sporvognene” 31. juli. 
Indbydelser andetsteds i dette num-
mer af Veteran Tidende. 

Fortid og fremtid
Sporvognenes moderne efterfølgere 
– letbanetogene – er omsider kom-
met til Danmark, årtier efter at det-
te er sket i udlandet. Aarhus og by-
ens store opland har i dag mere end 
100 kilometer letbane i drift. Oden-
se forventer at tage sin letbane i 
brug i efteråret 2021, og der er også 
lys for enden af tunnelen i hoved-
stadsområdet. Dels langs Ringvej 3 
(forventet åbning 2025), dels i den 
hårdt belastede trafikkorridor Glad-
saxe-Husum-Nørrebro. Det overvejes 
også at opgradere Nærumbanen til 
letbane.

I Sporvejsmuseets udstilling kan 
man få en duft af fremtiden med 
en 5,8 ton model i fuld størrelse af 
forreste fjerdedel af et af hovedsta-
dens letbanetog og anden informa-
tion i tekst og billeder. Letbaner er 
meget andet end begyndervanske-
ligheder hos operatører og de øvri-
ge trafikanter, lige som letbanerne 
er andet end det trafikale bøvl, som 
altid følger med ved store anlægsar-

bejder. Nogle husker måske mange 
års byggeri af hovedstadens metro. 
Et arbejde, der i øvrigt fortsætter på 
den sydlige del af metrolinie M4.

Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm 
fortæller både om den kollektive tra-
fiks fortid, nutid og fremtid, selv om 
fortiden selvfølgelig fylder mest. Det 
er også derfor, at biler med produk-
tionsåret 1972 som yngste alders-
grænse er med til at skrue tiden 
tilbage til dengang, der-var-noget-
ved-noget. 1972 var det sidste år, 
hvor de gamle sporvogne var en del 
af gadebilledet i Danmark. Oden-
se erstattede sine sporvogne med 
dieselbusser allerede i sommeren 
1952, Aarhus nedlagde sine to spor-
vognslinier i november 1971, og den 
københavnske linie 5 kapitulerede 
som nævnt til dieselbusserne 23. 
april 1972. 

Sporvejsmuseets museumsgade 
med det uofficielle gadenavn Valby 
Langgade har efterhånden mange 
historiske butiksudstillinger, som de 
kunne opleves i større og mindre 
danske byer i 1940erne, 1950erne 
og 1960erne. Stemningen bliver helt 
rigtig, når nogle af datidens fine bi-
ler holder ved kantstenen. Små og 

store personbiler, erhvervskøretø-
jer, pjattebiler med vind i håret og 
amerikanske slagskibe på fire hjul. 
På Sporvejsmuseet køres både med 
elektricitet (600 volt jævnstrøm), 
ægte hestekræfter (lejede heste til 
de ældste transportmidler), benzin 
og diesel. Medarbejdernes frivillige 
og ulønnede arbejdskraft er også en 
væsentlig energikilde på stedet.

Tilmelding til museets to veteran-
træf skal ske til pressesekretær 
Søren Palsbo, e-mail: presse360@
gmail.com eller telefon 60 83 62 
34. Princippet ved begge veteran-
træf er: først-til-mølle. Dog senest 
tilmelding to uger før arrangementet, 
dvs. henholdsvis 3.maj og 19. juli. 
Deltagelse er ikke gratis, men en-
tréen til museet er til væsentligt re-
duceret takst. Nærmere oplysninger 
og fysiske deltagernumre fremsen-
des af Sporvejsmuseet, når deltagel-
sen er bekræftet. Sporvejsmuseet 
Skjoldenæsholm er beliggende ved 
Jystrup omtrent midt mellem Roskil-
de og Ringsted. Der kan læses mere 
på hjemmesiden www.sporvejsmu-
seet.dk 

Velkommen til Sporvejsmuseets to 
veterantræf i 2021. Ses vi?
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Bryllupskørsel er ”streng-verboten”, 
medmindre man har kørekort med 
hvid skjorte og slips, bilen er særlig 
godkendt og beskattet og der er sik-
ker flere andre besværligheder. Hvis 
vi går 35 år tilbage, så var der nok 
andre regler og sagen er forældet. 
Så her er historien om en bryllups-
kørsel med slag i.

Jeg købte i 1984 en fin veteranbil 
fra 1934. På vej til syn sagde krum-
taplejerne klinke-di-klonk – og så 
havde jeg i min carport noget ståen-
de, som jeg var usikker på igen skul-
le blive til et køretøj – eller et hønse-
hus. Foråret kom, gode venner hjalp 
og det blev til en bil igen. 

Min nabo havde en søster som var 
rejst til Amerika, på dette tidspunkt 
mulighedernes land, så hun greb 
sig en børsmanager fra de øvre luft-
lag og ville gifte sig med ham i Dan-
mark. Jeg lovede at køre bruden til 
Søllerød Kirke, fint skulle det være! 
Brudens forældre som var op i åre-
ne, ejede en lille garnbutik på Ama-
ger og levede et stille liv bortset fra, 
når datteren kom hjem fra den vide 
verden og vendte deres liv på hove-
det.  

Så oprandt den store dag, brudens 
mor, far og bror kommer ind af døren 
hos mig. Første spørgsmål: Willibald 
har du nogen manchetknapper? Bror 
og farmand var blevet mast ind i kjo-
le og hvidt, hvor de følte sig lige så 
tilpas som en hund i et spil kegler.  
Det ene par jeg havde brugte jeg 
selv, så min kone syede manchetter-
ne sammen på far og søn.

Så kom bruden sejlende ind af dø-
ren, foer hen til moren og rodede 
rundt i frisuren på den gamle stak-
kel som i forvejen var lidt forvirret, 
og tæt på at gå helt fra snøvsen.

Så kom Brudgommen made in USA! 
Jeg tror ikke han anede noget som 
helst, men hvem gør det ved bryl-
lupsdagen.

Nå vi må afsted! Brud og far bag i 
bilen, broren ved siden af mig. Brud-
gommen kørte efter os for sig selv, 

fordi han ikke anede hvor Kirken lå. 
Juli, sommer, blå himmel 29 grader 
– vejret kunne ikke være bedre, lidt 
køligere måske.

Vi triller ud af landevejen, der er 
stilhed i kareten. Så åbner bruden 
ballet: “Hvem sidder hvor, og med 
hvem”? Faren brummer et svar. 
“NEJ” siger hovedpersonen som i 
øvrigt var klædt i en fantastisk bru-
dekjole af venzianske Kniplinger, i 
1980-priser til 70.000.- kr.

Men så var det nok, kniplinger eller 
ej, faren eksploderede: “STANDS 
DEN BIL, I KAN RENDE MIG, JEG GI-
DER IKKE DET LORT MERE”.

Broren tyssede på bruden: “Ka-
ren hold kæft”, “Willibald kør”, “ro-
lig far”. Faren havde min dybeste 
sympati, men jeg holdt speederen i 
bund. Nu var der larmende tavshed i 
limousinen. Op ad bakke, vi nærme-
de os kirken. 300m før stoppede jeg 
motoren og gik til brudgommen som 
fulgte os, forklarede ham kort hvor 
han skulle hen og hvad han skal 
gøre. Så ventede jeg et par minuter 
så manden kunne komme på plads. 

Startede bilen og kørte igen et kort 
stykke. “Stop” råber jomfruen, så 
jeg stoppede motoren igen. Husk, 
blå himmel, 30 grader og en engelsk 
bil. Kan i fornemme fiaskoen?

20 sekunder efter råber madam-
men igen, nu kører vi. Jeg trykker på 
starteren, men motoren vil ikke gå i 
gang. På dette tidspunkt var jeg end-
nu grønnere end mine venner påstår 
jeg stadigvæk er, i forståelsen af bil-
teknik.

På grund af varmen var benzinen for-
dampet i benzinpumpen og damp 
kan ikke pumpes.

Tilbage til bryllupsselskabet i bilen. 

Faren blev lettere grøn i hovedet og 
knurrede “sikke noget lort”. Bruden 
tilbød sin assistance, jeg fortryder 
den dag idag, at jeg ikke sagde ja 
til det. Hun tilbød at skubbe bilen i 
sin multimange-penge kjole. Jeg var 
nu også lettere stresset, broren vil-

le løbe ned og hente en anden bil, 
væk var han. Jeg så, at vi var næ-
sten på toppen af vejen og det gik 
ned ad bakke derefter, så jeg slæb-
te os over toppen med starteren og 
trillede elegant og lydløst op foran 
kirken.

Min kone og jeg var inviteret til hele 
bryllupet. Selskabet omfattede den 
danske familie, venner samt brud-
gommens familie og venner, som 
stod foran kirken, hvor der gik en 
pudseløjerlig mand i kjole og hvidt. 
To kanintænder i overmunden og 
tre hår der gik fra panden hele ve-
jen ned ad nakken. Han gik skulen-
de rundt mellem gæsterne, men så 
foer han lige pludselig helt tæt frem 
til én: ”Jeg siger! Jeg gentager! Der 
må IKKE fotograferes i denne kirke”! 
Sikken festoriginal – var han hyret til 
at underholde? Nej, det var kordeg-
nen, og det var alvorlig ment. 

Så kom vi endelig ind i kirken og der 
kom en ung præst med skæg, så 
nu kan det kun blive bedre. Det blev 
det IKKE!

Det viste sig hans hellighed var en 
kristen-talibaner, som tordnede så 
ayatholaen kunne ha lært noget.

Jeg sad overfor Amerikanerne og 
tænkte at det var godt de ikke for-
stod en skid af hvad der blev sagt.

Så kom vi til det festlige afgørende 
tidspunkt, “vil du bla, bla” – så var 
der lige et punkt hvor der var helt 
stille. Bortset fra at det sagde pling, 
pling, to gange efter hinanden. Det 
var lige et par skjorteknapper, som 
gjorde sig selvstændige fra brudens 
far og bror.

Nå, det gode var, at de sagde “ja” 
begge to – og så skulle vi over til 
Søllerød Kro. Det var meget fint, 
med nogle flotte frugtfigurer lavet 
af druer, æbler og anden frugt. Jeg 
snuppede et par druer, så kom tje-
neren farende: “Hvis du spiser én til 
får du regning på kunstværket”! Jeg 
fik oplyst prisen og mistede appe-
titten. Fordi jeg taler lidt fremmed-
sprog blev jeg placeret ved bordet 

Bryllupskørsel...
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med de amerikanske venner. En 
venlig fyr spurgte mig, om jeg havde 
været i USA, det havde jeg ikke. Nå, 
men “hvis du en gang kommer til 
New York, så vil jeg vise dig Empire 
State Building. Lille naive mig spurg-
te så om han arbejdede der? Svaret 
kom meget tørt: “no, I own it”. Først 
tænkte jeg på blær og storhedsvan-
vid, men senere fik jeg bekræftet at 
det havde sin rigtighed. 

Således kom jeg også i forbindelse 
med storkapitalen og den vide ver-
den. Men jeg har det nu meget godt 
som jeg har det.

Willibald Farbmacher

– næh, SE – et hjul magen til vores!

Et par små bemærkninger til Morris 
Minor (VT 534 -red): Series MM 
(med sidevenilmotoren) fra 1948 til 
1953 havde den simple pynteliste 
på kølerhjælmen, men den blev 
stadigvæk brugt på alle varevogne 
og pick-ups indtil 1971. Kølerfiguren 
med M i en cirkel blev indført på 
Series II (med topvenillmotoren) i 
1952, og fortsatte på 1000 person-

Kølerfigurer på Morris Minor

Anders Clausager

vogns-modellerne inklusive Traveller 
til 1971. Da de farlige kølerfigurer 
blev forbudt i Danmark, blev dansk- 
solgte Minor personvogne fra det 
tidspunkt udstyret med pyntelisten 
fra varevognen. Dvs. at dansk-sam-
lede Series II indtil 1956 nok havde 
M kølerfiguren og jeg synes også 
man kan se den på et par af bille-
derne fra DOMI fabrikken.
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I VT nr. 527 (maj 2020) anmeldte 
Niels Jonassen en bog med titlen 
’Classic Engines, Modern Fuel’. Bo-
gen, der er forfattet af Paul Ireland, 
er i virkeligheden en række artikler 
bragt i den engelske MG klubs blad 
’Safety Fast’ med titlen ’The Man-
chester XPAG Tests’. 

Paul Ireland har en MG TC årgang 
1949 med en MG XPAG motor. Han 
syntes ikke at hans motor gik lige så 
godt som da han købte bilen i 1967. 
Derfor dette studie.

Der blev indkøbt en MG XPAG motor 
til studiet. Ud over at være motor i 
talrige MG typer, så anvendtes disse 
motorer i næsten alle Morris (XPAM) 
og Wolseley (XPAW) modeller indtil 
1956. Der er tale om topventilede 
stødstangsmotorer med lang slag-
længde. Selv om de afholdte forsøg 
med nutidens benzin er foretaget på 
denne type motor, så kan testresul-
taterne og de heraf afledte anbefa-
linger umiddelbart overføres til an-

dre ældre bilmotorer af samme type. 

Bogen har en undertitel: ’The Pro-
blems, The Solutions’.  

The Problems
Kendetegnende for nutidens moder-
ne benzin er  
• at den har høj volabilitet, 
• at den forbrænder langsommere 
og udvikler mere varme grundet cyk-
lisk variabilitet, samt 
• at den indeholder ethanol. 

Første problem: Høj volabilitet
Begrebet dækker over at benzinen 
er mere flygtig end tidligere tiders 
benzin. Det betyder at benzinens ko-
gepunkt er lavere end den ’gamle’ 
blyholdige benzin. Det medfører at 
25% af benzinen fordamper allere-
de ved en motorrumstemperatur på 
50 grader. Herved er der øget risiko 
for damplommer i benzinslangerne i 
motorrummet.  

The Solution
Paul Ireland foreslår, at man tanker 
bedre benzin, eller at man tilsæt-
ter op til 10% petroleum i benzinen. 
Sidstnævnte vil nedsætte oktantal-
let, hvilket kan modvirkes ved at til-
sætte (ekstra?) octanbooster. Samti-
dig bør man gøre alt for at nedsætte 
temperaturen i motorrummet for at 
forhindre varmen fra motoren i at 
brede sig til benzinslanger og ben-
zinpumpe.

Bemærk at benzin tanket om vinte-
ren er mere volatil end benzin tanket 
om sommeren. Derfor, tank så vidt 
muligt kun sommerbenzin!

Paul Ireland omtaler ikke nærmere, 
hvor man kan tanke bedre benzin. 
Næppe ved de almindelige tankstan-
dere. Jeg har på nettet fundet et 
firma, hvor man kan bestille oktan 
102 benzin uden ethanol af fabri-
katet ’Sunoco’ leveret i en 60 liters 
dunk til en pris af 2773 kr. (ca. 46 
kr. pr. liter). Medmindre man agter at 

Nutidens benzin er en udfordring
Af Matthies Nissen

Foto: jmn.
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køre baneløb, så er det næppe en 
alternativ mulighed! Der er vel egent-
lig også et opbevaringsproblem?  

Andet problem: Cyklisk variabilitet
Moderne benzin forbrænder tilsyne-
ladende langsommere og udvikler 
mere varme end den ’gamle’ ben-
zin, hvilket skyldes cyklisk variabili-
tet, som er en begrænsende faktor 
for ydeevnen for en firetakts benzin-
motor. 

Fænomenet cyklisk variabilitet op-
træder især i fm. mager blanding i 
karburatoren. Tidligere undersøgel-
ser har vist, at hvis cyklisk variabi-
litet kunne have været elimineret, 
ville der kunne opnås en 10% højere 
motoreffekt ved et uændret brænd-
stofforbrug. 

Den cykliske variabilitet resulterer 
også i store variationer af motorens 
omdrejningstal, hvilket opleves som 
dårlig motorgang. Ved fuld belast-
ning har nogle af cyklusserne en 
tendens til at forårsage tændings-
banken (’pinkin’). I andre tilfælde er 
den fulde forbrænding ikke afsluttet 
inden udstødningsventilen åbner.

Sidstnævnte medfører høj tempera-
tur i motorrummet og dermed over-
ophedning af motoren. I værste fald 
brændte udstødningsventiler. Det 
kan også opleves som problemer 
med start af varm motor (damplom-
mer). Samtidig er det et problem at 
køre med moderate motoromdrejnin-
ger og med lav motorbelastning i al-
mindelig trafik. 

The Solution
Fænomenet cyklisk variabilitet kan i 
nogen grad imødegås ved at juste-
re karburatoren til at køre med en 
federe blanding. Det normale blan-
dingsforhold benævnes ’Lambda’. 
Én ’Lambda’ svarer til 14,7 (gram) 
luft til 1 (gram) benzin (14,7:1). For 
at imødegå problemet skal ’Lamb-
da’ helst være mellem 0,85 – 0,95, 
svarende til et blandingsforhold på 
12,5:1 – 13,5:1.

Tændingstidspunkt bør endvidere 
justeres til så tidlig tænding som 
muligt, uden at der opstår tændings-

Man kan i nogen grad forhindre at varmen 
fra motoren breder sig til benzinslangerne 
ved at ændre benzinslangernes forløb. 
Billederne er fra Paul Irelands bog og viser 
benzinslangerne på en MG TC før og efter 
ændringen. Det kan supplerende anføres at 
benzinen i svømmerhusene sjældent bliver 
over 40 grader varme, så det er ikke dem, 
der forårsager varmeproblemer. Fotos fra 
bogen.

banken (’pinkin’). De fleste ældre 
motorer vil kunne klare yderligere 2 
til 3 grader statisk fortænding, må-
ske endda mere. Ved eksempelvis 
foreskrevet 10 grader statisk for-
tænding, justeres tændingen til 12 
grader – eller måske 13 grader? 

Det tredje råd er så vidt muligt at 
lade motoren køre med min. 3000 
rpm på længere strækninger. Med 
andre ord, spar på brugen af evt. 
overgear eller fjerde/femte gear, det 
er kun egnet til motorvejskørsel.

Paul Ireland anbefaler også at man, 
hvis ens motor er udstyret med en 
strømfordeler uden vacuumregulator, 
udskifter denne til én med vacuum-
regulator. Nok så interessant er det 
at Poul Ireland ikke har konstate-
ret nogen væsentlig forbedring ved 
at montere elektronisk/kontaktløst 
tændingsanlæg på bilen. 

Ovennævnte tiltag vil afhjælpe den 
langsomme forbrænding forårsaget 
af nutidens benzin, sådan at hele 
forbrændingen kan være tilende-
bragt inden udstødningsventilen åb-
ner. 

Tredie problem: Ethanol
Der har været skrevet meget om 
ulemperne ved den ethanolholdi-
ge benzin. Dem – ulemperne – er 
helt klart til stede når vi taler om 
ældre motorer. Der er dog også po-
sitive sider, idet ethanolen forbed-
rer forbrændingsevnen. Det betyder 
blødere motorgang især ved lavere 
motoromdrejninger, men ethanolen 
afhjælper ikke ulemperne forårsaget 
af den cykliske variabilitet. Ethanol 
er desuden med til at forhøje benzi-
nens oktantal.

På minussiden kan fremføres, at et-
hanolen tiltrækker luftens fugt og 
med denne danner en sur blanding 
(‘syreholdig’) bestående af vand og 
ethanol i bunden af benzintank og 
svømmerhus. Problemet er størst 
for biler, der kører lidt eller står stille 
om vinteren.  

The Solution
Tank så vidt muligt kun benzin med 
5% ethanol. Undgå at tanke under 

åben himmel når det er regnvejr. En-
delig, tilsæt ’Ethomix’ eller tilsvaren-
de produkt inden den sidste køretur 
i efteråret.  

Efterskrift
Jeg har selv haft gode erfaringer 
med Paul Irelands anbefalinger i 
forbindelse med justering af min 
datters tre MG’er. Alle tre kører nu 
mærkbart bedre end før, og yderli-
gere tre graders fortænding er ikke 
noget problem. Heller ikke en juste-
ring/synkronisering af SU karbura-
torne – der er to på hver motor – er 
noget problem. Det største problem 
er faktisk at undgå at køre med un-
der 3000 rpm. - især når der køres 
’kolonnekørsel/cruising’ i klubregi. 
Man skal næsten gøre vold mod sig 
selv – men motoren tager ikke ska-
de – måske tvært imod.
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De første år på Trækbanen
John Svendsen Johansen var født på 
Viborg-egnen i 1888. Omkring 1912 
rejste han til Canada og USA, hvor 
han boede i 10 år og uddannede sig 
i automobilbranchen – der jo kun 
lige var begyndt at spire herhjemme, 
men allerede buldrede løs på den 
anden side af vandet. 

I en periode var han ansat som rej-
semontør hos International Harve-
ster, og foruden viden og mekaniker-
uddannelse han har antagelig fået 
mange kontakter, som han senere 
gjorde nytte af. Mon ikke der også 
var kommet penge på lommen.

Da vi i slutningen af 2019 lagde an til særudstillingen om BMC Mini på 
Sommers bilmuseum, blev jeg en dag ringet op af John Johansen – af nog-
le måske bedre kendt som John “Cooper” Johansen. Han havde en gammel 
plakat fra 1961, hvor hans far, DOMI-forhandler Niels Johansen fra Helsin-
gør, vandt det berømte Mobil-økonomiløb. På plakaten var et fint foto af den 
vindende bil, en Mascot 850, og Niels Johansen med sin co-driver, der både 
havde vundet klasse- og generalsejr! Plakaten var selvfølgelig en fin ting at 
få med på udstillingen. John fremviste også en større mængde fotos fra 
både hans egen og faderens imponerende karriere indenfor motorsport. Det 
greb om sig. Jeg lånte en masse billeder, og interviewede også John et par 
gange – men det var først her i starten af november 2020, at hele historien 
kom frem – inklusive begyndelsen, hvor Johns farfar under beskedne forhold 
i Helsingør startede bilværksted, med firmaet “Auto-Centralen”, på Trækba-
nen nr. 11. 

John var en smule forbavset over, at alt dét gamle materiale kunne være in-
teressant for andre, men det var heldigvis endnu ikke nået til småt brænd-
bart. Og så viste det sig, at der var meget mere endnu: En dag kom John for-
bi og serverede på to sølvfade – eller rettere i to plastickasser – en masse 
gamle fotos, avisudklip og andre dokumenter. Med dette som fundament har 
det været muligt at fortælle den over 60 år lange historie om Autocentralen, 
ikke mindst i billeder – og så er der mere endnu, hvilket vil fremgå af kom-
mende numre af VeteranTidende! 

Her skal rettes en meget stor tak til John Johansen!

Auto-Centralen i Helsingør
Historien om et familiefirma gennem 60 år

Af Jens Møller Nicolaisen
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I 1922 vendte han med sin kone 
Christiane tilbage til Danmark, hvor 
parret i slutningen af samme år fik 
sønnen Niels. De slog sig ned i Hel-
singør, hvor de snart blev kendt som 
dansk-amerikanerne “Chris og Jo”. 

Sammen med en jævnaldrende 
kammerat, som også havde væ-
ret med i USA, etablerede Chris og 
Jo Auto-Centralen den 14. septem-
ber 1923. Det nye firma lejede sig 
ind hos Hr. Maskinfabrikant Lars 
Nielsen i et lille maskinværksted, 
beliggende på Trækbanen 11 i Hel-
singør. Efter et årstid rejste kamme-
raten tilbage til USA, og Chris og Jo 

fortsatte med Auto-Centralen, der i 
de første år var et rent reparations-
værksted. Der var ikke megen plads 
– men der kunne da være en bil in-
denfor, og bagved var der en gårds-
plads. Trods de ydmyge forhold gik 
butikken godt, og to garager i bag-
huset kom til – og da maskinværk-
stedet på et tidspunkt blev nedlagt, 
rådede man over hele baghuset, der 
blev forsynet med porte. Her er vi 
nok omkring 1928 – det år, hvor Jo 
købte ejendommen af Lars Nielsen.

Ved siden af værkstedet lå en lille 
redningsstation for Zone-rednings-
korpset. Her fik Jo en aftale om kon-

cessionskørsel med Auto-Centra-
lens kranvogn, en Ford AA. Ofte var 
der kørsel med udrykning, også om 
natten. Men det er nok meget typisk 
for datidens bilfolk, at forretninger-
ne blev drevet med mange forskelli-
ge aktiviteter inden for alt hvad der 
har med kørsel at gøre – her var 
Auto-Centralen bestemt ingen und-
tagelse. 

På den anden side af værkstedsbyg-
ningerne blev der etableret benzin-
salg – den lille tankstation kom til 
tidligt; formentlig omkring 1924-25. 
Først uden overdækning, men snart 
efter med en fin baldakin.

De tidligste fotos er formentlig fra 1924. 
Kvinden i det lyse tøj er Christiane, og på 
billedet her til venstre er det “Jo” i midten. 
Kvinden med briller hed Mille, gift med Jo’s 
kompagnon Christian. De to rejste kort efter 
tilbage til USA og slog sig på hønsebrug...

På det lille foto overfor ses baghuset og 
gården, samt taget af Zone-stationen i 
forgrunden.

Til venstre står sønnerne Niels og Billy ved de nye benzinstandere De to ses også på billedet 
herover, der giver et godt overblik og bygningerne på Trækbanen, set i retning mod havnen. 
Fra venstre ses tankstationen, nu med baldakin, værkstedet med indkørsel til gården, og 
Zone-stationen. På muren er der reklame for C. Wiibroe Øl & Mineralvande.
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Om det er brød til værkstedet eller bagerens bil, der er til reparation vides ikke. Men det er i 
hvert fald Niels, (forhåbentlig) iført gamachebukser, der holder lillebror Billy i hånden.

Zone-stationen kan ikke betegnes som prangende. 

Til højre: Jo’s kranbil, en Ford AA, sikkert fotogra-
feret ved anskaffelsen, for den har Nakskov-num-
merplader. Det er Jo ved rattet og på billedet 
nedenfor, som (næsten) altid iført sin elskede 
cowboyhat. Nu er der kommet B-nummerplade på 
kranbilen.

Bilen nederst til venstre er en Chrysler 1929.
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Jo og Chris i søndagstøjet med lille Niels – bilen er sværere at identificere.

Her er der stor aktivitet og mange mennesker i værkstedets gård – billedet er fra 
efter 1928, hvor de nye porte kom i baghuset. 

Et herligt foto af Jo, der har sat sig godt til rette på 
en Pontiac årgang 1931. 

Niels og Billy fotograferet på en familietur til fugle-
skydning et sted i Jylland. Bilen er en Plymouth PA 
1932, og kører med Auto-Centralens prøvenummer-
plader, B3945. Reglerne var nok ikke helt så skrappe 
dengang... 

Der er flere gamle familiealbum med private fotos fra ture og ferier – og mange 
billeder med biler på. Her er ét af de bedre: Niels og lillebror Billy (på vej ned fra 
trinbrættet) og til højre Jo. Bilen er en stor flot Buick, model 47 fra 1929.

Trækbanen
Gadenavnet går tilbage til gammel tid, 
hvor Den Nordsjællandske Jernbane (åb-
net 1864) havde endestation ved den 
gamle banegårdsbygning (Trækbanen 16), 
der ligger der den dag idag, hvor Konge-
vejen ender. Passagererne måtte gå (el-
ler lade sig befordre med hestevogn) det 
sidste stykke vej ned til byen og havnen. 
Gods blev derimod læsset på vogne på 
skinner og trukket af heste; først i 1880 
fik man et lokomotiv. Trækbanen blev ned-
lagt da Kystbanen blev etableret i 1898. 
Men navnet beholdt man på det første 
stykke fra banegården – resten hedder 
idag I.L. Tvedesvej.
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Bilforhandling
Der var udvikling i butikken! I 1929 
fik Johansen sin første bilforhand-
ling, med salg af International Har-
vester, varevogne og (især) lastbi-
ler. Bilerne blev købt hos importøren 
som kørende chassiser – førerhuse 
og ladopbygninger blev fremstillet i 
samarbejde med karetmager William 
Petersen, Tibberup karroserifabrik. 
International-bilerne blev en sær-
deles god forretning for Auto-Cen-
tralen. Vi har nogle årsregnskaber 
for blandt andet 1930, som fortæl-
ler at der blev solgt varer for over 
146.000 kr. og at Auto-Centralen 
endte med et samlet overskud på 
over 30.000 kr. – mange penge i 

1930. (Af regnskabet for 1930 frem-
går det f.eks. at den samlede udgift 
til skorstensfejning var 3,- kr.).

Og rask gik det videre. I 1931 fik 
Johansen forhandlng af Chrys-
ler, Plymouth og Pontiac, som på 
det tidspunkt blev importeret af 
Bohnstedt-Petersen. Dermed kom 
Auto-Centralen for alvor ind på per-
sonbilsmarkedet. 

I 1935 fulgte endnu et mærke fra 
samme importør, nemlig DKW. Selv-
om hele bilbranchen havde et par 
sløje år i begyndelsen af 30’erne, 
var der fart på salget og masser af 
aktivitet på Trækbanen i tiden op 
mod besættelsen. 

Fine billeder taget ved Kronborg af den aller-
første bil, der i 1929 blev solgt fra Auto-Cen-
tralen: En International Harvester lastvogn 
med lastevne på 1600 kg. 

På billedet til venstre ses fra venstre: Wil-
liam Petersen, Tibberup Karrosserifabrik, Jo 
med sin cowboyhat, IH-salgschef Kjærsgaard 
Johansen og vognens køber, Købmand Jo-
hansen, Mørdrup Købmandshandel.

Et par billeder som sikkert er fra 1931. 
Forretningen er blevet strømliniet lidt: De 
mange gamle emaljeskilte pillet ned, og 
murene er nykalkede. B3055 er en Chrys-
ler – og kørelæreren er på besøg i sin åbne 
Oakland 1926. 

På det nederste foto er der opsat et skilt 
med “Chrysler Service” på gavlen.
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Fint foto af en meget ung Niels Johansen ved benzinpumpen. Senere 
blev han udlært mekaniker i firmaet. Kyndige udi historiske benzinpri-
ser kan sikkert datere billedet helt præcist. 

Billeder fra familiealbum. Øverst Niels og Billy på Chevrolet og 
derunder med en fin Citroën C6 2-personers cabriolet fra 1929. 
Nederst Auto-Centralens kørende bidrag til Fagenes Fest i 1932.

Auto-Centralen fortsatte med forhandling af 
International i mange år, også efter at man 
havde fået Chrysler og de andre af Bohn-
stedt-Petersens mærker ind i folden.

Herover en International varevogn leveret til 
Dampvaskeriet “Øresund” – til højre en flot 
Plymouth rutebil, sikkert umiddelbart før 
levering, med firmaets prøveplade B3945, 
som kan genfindes på mange af billederne.
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Ekspansion
Den gamle smediebygning med ma-
skinværkstedet har naturligvis været 
både trang, privitiv og helt utidssva-
rende for en moderne bilvirksom-
hed i fremgang. Den blev revet ned, 
og i 1935 blev der bygget en helt ny 
bygning med stort udstillingsloka-
le, og bolig til familien på 1. salen. 
Tankstationen og baghuset i gården 
blev liggende, hvorimod den gamle 
Zone-station forsvandt. Et par år se-
nere blev der tilføjet en ny smørehal 
med to porte, og benzinstationen 
moderniseret med en større balda-
kin. 

Hvor mange ansatte Auto-Centra-
len havde på det tidspunkt er uvist, 

men det var i høj grad et familiefore-
tagende. I 1937 kom sønnen Niels, 
der havde gået til hånde i firma-
et næsten fra han kunne gå, i lære 
som mekaniker i sine forældres virk-
somhed.

Under besættelsen var det naturlig-
vis helt slut med salg af nye biler, 
og der kom en betragtelig nedgang i 
de almindelige reparationer. Allige-
vel lykkedes det at holde virksom-
heden godt i gang, nemlig med salg 
og montering af generatorgasanlæg. 
Her har det sikkert spillet en rolle, 
at Auto-Centralen havde mange er-
hvervskunder. Regnskaberne viser, 
at både omsætning og overskud fak-
tisk steg, sammenlignet med de sid-

ste år før krigen. At gengas var stort 
er der ingen tvivl om: Niels Johanne-
sen udtalte mange år senere til en 
avis, at han “sent ville glemme hvil-
ket skønt syn det var, da Auto-Cen-
tralens gård var fyldt med det bras” 
– afmonterede generatorer i den før-
ste tid efter befrielsen. Niels fik i øv-
rigt sit svendebrev som automekani-
ker i 1943. 

Glidende generationsskifte
I 1946 døde Jo, kun 58 år gam-
mel. Heldigvis var der ansat nogle 
dygtige medarbejdere, der sammen 
med Christiane (Chris) som indeha-
ver, kunne drive forretningen videre. 
En nøgleperson er Eigil Larsen, der 

1935. Chris og Jo får bygget nyt, stort og fint hus med salgslokaler, og bolig på førstesalen. 
Bag bygningen ligger Hamlethus, hvor de boede til leje, i hvert fald i den første periode, efter 
at være ankommet til Danmark i 1922.

Billederne nedenfor er lidt uskarpe, men giver et godt overblik – man kan se det gamle 
baghus og den konkurrende tankstation overfor, hvor der blev solgt Nafta-benzin. På billedet 
til venstre kan man se ud over Øresund.

Her ses den nye, større baldakin på BP-tanken og 
smørehallen med de to porte, der blev opført i 1937.
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i 1938 var blevet ansat som for-
retningsfører, som det hed – som 
administrativ medarbejder varetog 
han stort set alle transaktioner, og 
det var også ham, der i 1948 fik en 
aftale om bilforhandling i hus med 
DOMI, som i 1946 var etableret af 
Svend Nellemann. En anden vig-
tig person i Autocentralens ledelse 
var Robert Nielsen, der i 1945 blev 
ansat som værkfører, men i de føl-
gende år fik mange andre opgaver. 
Sønnen Niels og hans lillebror Billy 
var stadig for unge til rigtigt at have 
“forstand på forretning”, som Niels 
selv udtrykte det i en tale mange år 
senere...

Skadede biler: Den store Buick ser ud til at 
have været en tur nede at ligge – også gart-
ner Jacobsens Plymouth ser ud til at have 
fået en grundig botanisk behandling. Den 
lille DKW venter nok på en... snedker.

Nye biler: Her en flot International varevogn, 
klar til at blive leveret til brødfabrikken 
Hollandske Mølle, der var en trofast kunde – 
de fik mange biler fra Auto-Centralen, også 
lastbiler.

Nederst en splinterny Plymouth fra 1939. I 
udstillingsvinduet bagved står en DKW. De 
to nok så forskellige køretøjer er ganske sik-
kert samlet på Bohnstedt-Petersens fabrik i 
Sundkrogsgade i København.



VeteranTidende · januar 202128

Autocentralens nye status som DO-
MI-forhandler, med mærkerne Mor-
ris, MG, Wolseley og Riley, satte fart 
i tingene. I året hvor aftalen kom i 
stand, blev der godt nok kun solgt 
én DOMI-bil, en Morris Minor, men 
siden blev det til mange flere! 

På et tidspunkt i 60’erne var DOMI 
landets største bilimportør, og Auto-
centralen DOMIs største forhandler! 
De største salgssucces’er var Mor-
ris Minor/1000 og senere Morris 
Mascot og Marina... blandt mange 
andre.

Op igennem 50’erne var sønnerne 
Niels og Billy travlt beskæftiget, med 
stadig større opgaver. Billy fik ansvar 

for lageret, og Niels var aktiv i værk-
stedet helt op til 1962. 

I 1954 startede Niels biludlejningen, 
i første omgang med to Goggo-scoo-
tere og én bil. Senere blev biludlej-
ning en ret vigtig del af Autocentra-
lens mange aktiviteter.

I 1965 døde Christiane, som havde 
boet i ejendommen til det sidste. 
Niels og hans lillebror Billy var der-
med indehavere af firmaet. D’Herrer 
Larsen og Nielsen var fortsat med i 
ledelsen, og fik sammen med man-
ge andre gode medarbejdere hverda-
gen til at gå videre. Men allerede 5 
år senere måtte Billy desværre træk-
ke sig ud af firmaet på grund af syg-

dom. Det medførte en økonomisk 
svær periode for Niels og hans kone 
Kirsten, der selvsagt skulle betale 
et større beløb for Billys andel. Men 
forretningen struttede af sundhed; 
der blev solgt biler næsten hver dag. 
Morris var et meget stærkt kort i 
midten af 60’erne, hvor den danske 
vognpark var i kraftig vækst.

Motorsport
Det ville være urimeligt ikke at næv-
ne Niels Johansens karriere i mo-
torsporten, når man taler om Auto-
centralen. Allerede omkring 1950 
begyndte han at køre orienterings-
løb, manøvreprøver og rally, som 

En ny International D35 lastbil fra 1938 og 
derunder Niels i et noget ældre køretøj med 
massive ringe. 

Herunder ses Billy på en Triangel, type T38.

Hesttrukket Triangel-bus, sikkert fra 
krigens første måneder.

Til højre et unikt og historisk foto: Den 
Danske Brigade ved ankomsten fra Sveri-
ge, den 5. maj 1945. De to billeder er ta-
get fra den lille altan fra den sydlige gavl 
i Auto-Centralens hus. Den store bygning 
er den gamle banegård på Trækbanen; 
den ligger der endnu.

Billedet med udstillingsvinduerne er 
sikkert taget ved befrielsen – masser 
af blomster, men absolut ingen biler 
indenfor.
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Et par bilbilleder fra de private fotoalbum: Den 
fine MGY havde Niels i en periode som udlej-
ningsbil, men den var ofte på skov- eller ferietur 
med familien. Her til højre ses Niels, hans kone 
Kirsten, sønnen John og broderen Billy.

Den lille DKW tilhørte egentlig Christiane. Den 
blev også flittigt brugt i fritiden, blandt andet på 
en tur til Gardasøen i 1950. Det var også denne 
bil Niels brugte i begyndelsen, da han kørte orien-
teringsløb og rally i starten af 50’erne.

Flyfoto der viser hele ejendommen, som den så ud i slutningen af 50’erne. Til venstre nogle 
fotos af gårdspladsen taget fra lejligheden på første sal. Herunder en glad Niels...



VeteranTidende · januar 202130

medlem af Helsingør Motor Klub, 
HMK. Det blev en vigtig del af fri-
tiden, både for Niels og hans søn 
John i mange år, helt frem til begyn-
delsen af 80’erne. De to fik man-
ge fine resultater, hvilket en stør-
re mængde sølvtøj idag vidner om. 
Også Niels’ kone Kirsten kørte en 
overgang en del orienteringsløb, og 
det hændte nogle gange, at hun slog 
Niels. Som tidligere nævnt deltog 
Niels med stor succes i de berøm-
te Mobil Økonomiløb, faktisk vandt 
han i 1961 ikke kun en klassesejr, 
men blev nummer 1 i generalklasse-
mentet. Det skete i en Mascot 850, 
som ovenikøbet var godt brugt: Den 
havde kørt ca. 60.000 km som ud-

lejningsbil. God reklame for Autocen-
tralen og for DOMI! 

Vi har så meget materiale (især en 
stor bunke flotte fotos) fra både 
Niels’ og Johns bedrifter i HMK og 
motorsport, at det må resultere i en 
selvstændig artikel i et snarligt num-
mer af VeteranTidende! 

Vokseværk
Ved Autocentralens 50-års jubilæ-
um i 1973 blev der holdt stor fest 
og Niels kunne gøre status: det gik 
ufatteligt godt. Med DOMIs køb af 
De Forenede Automobilfabrikker i 
Odense (i 1972) havde man nu også 
forhandling af Austin, Rover og Tri-

umph. Foruden salg af nye og brugte 
biler var der fuldt blus på reserve-
dele og især værkstedet, hvor der 
ikke var mulighed for at imødekom-
me værkfører Nielsens store ønske 
om at indrette en dedikeret plade-
afdeling. Med andre ord: Pladsen 
var simpelthen blevet for trang på 
Trækbanen. Autocentralen udvidede 
med en ny afdeling på Stubbedams-
vej (ikke langt fra Trækbanen), hvor 
man fik et stort udstillingslokale og 
et helt nyt pladeværksted. Den nye 
afdeling blev taget i brug i januar 
1973, og samme år slog man salgs-
rekord med over 300 solgte biler. 
I 1977 var dette tal steget til over 
400, årsomsætningen steget til over 

Et foto mere fra familiealbummet, ca. 1950: 
“Chris” alias Christiane med sit barnebarn, 
John Johansen, siddende på en Ariel Red 
Hunter.

Herover ses Christiane til venstre og Billy 
i midten. På farvebilledet er det Kirsten 
til højre. Nyd også udstillingsvinduet med 
autoudstyr og tilbehør, som den slags så ud 
i begyndelsen af 60’erne.

Foto fra omkring 1965 – i vinduet anes en Morris Monaco. Tankstationen var nu nedlagt og 
arealet under baldakinen blev brugt til udstilling/opbevaring af brugte biler til salg.

I 1965 blev det gamle baghus renoveret og ombygget – en lang tilbygning forøgede husdyb-
den. Bag de tre første porte var der lange smøregrave. Svært at se, men sjovt at tænke på, 
at det er samme baggård der ses på de foregående sider.
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15 mill. kr. og firmaet havde over 20 
ansatte. Væksten fortsatte årtiet 
ud, hvor man nåede op på næsten 
1000 solgte biler årligt.

Farvel til Trækbanen
I 1979 havde Helsingør Kommune 
bestemt sig for, at Trækbanen skul-
le udvides med cykelstier. Den var jo 
hovedfærdselsåren fra Kongevejen 
og ned til byen og havnen, med fær-
gerne til Sverige. Autocentralens ho-
vedbygning lå helt ud til fortovskan-
ten, og der var ikke noget at gøre 
– ejendommen blev eksproprieret af 
kommunen.

Friske forsyninger af Mascot 850 
på Trækbanen.

Nedenfor ses den nye salgsafde-
ling på Stubbedamsvej. Der er 
både Marina 1300 og den nye, 
men teknisk mere tilbagstående 
Marina 1,3 i butikken.

1973. Autocentralen holdt 50-års jubilæum, 
men her er det 25-år i DOMI-organisationen 
der fejres. Niels Johansen og Eigil Larsen 
modtager diplom og sølvfad af DOMIs admi-
nistrerende direktør Vagn Andersen. 

De øvrige fotos er også fra 1973. BMC 
er blevet til BLMC, og der er kommet en 
Mascot (Mk I!) som blikfang på taget.

Austin, Triumph og Rover er kommet med 
efter DOMIs køb af DFA, og på trods af den 
nye afdeling på Stubbedamsvej er der ved 
at være forstoppelse, for ikke at sige kaos, 
med biler på Trækbanen...
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Afdelingen på Stubbedamsvej blev taget i brug i begyndelsen af 1973. Billederne her, med 
14 stk. nyindregistrerede Mascot’er (og der er flere indenfor), er nok fra 1976. Vi har en 
slutseddel fra 1976, hvor Palles Autoudlejning købte 40 stk. på én gang! Billederne kan dog 
også være fra året efter, hvor firmaet købte 28 stk. til! 
 
1979. Et billede, der meget symbolsk betegner enden på Autocentralens tilstedeværelse i 
56 år på Trækbanen. Den gule Marina, der på et tidspunkt havde afløst Mascot’en, bliver 
hejset ned fra baldakinen. Bilen var i øvrigt uden motor og kabine – og hastigt svejset sam-
men af to totalskadede biler. Ikke lang tid efter var alle bygninger jævnet med jorden.
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Ekspropriationen fik Niels til at over-
veje, om firmaet helt skulle nedlæg-
ges. Men det gik jo stadig godt, og 
efter mange spekulationer beslut-
tede han at gå den modsatte vej og 
investere i stor udvidelse og flytning 
til en ny adresse – efter godt 56 år 
på Trækbanen. Også afdelingen på 
Stubbedamsvej blev nedlagt.

Ejendommen på Trækbanen blev ef-
terfølgende nedrevet – i øvrigt under 
stor protest fra Helsingørborgere, 
der mente at udvidelsesprojektet var 
rent ressourcespild, da man samti-
dig havde planer om af aflaste tra-
fikken med en stor omlægning til 
havnen.

Fredericiavej 52
Den 29. juni 1979 flyttede Autocen-
tralen ind i det nye store bilcenter, 
ialt over 1.200 m2 under tag, bestå-
ende af et eksisterende bilhus, hvor 
der tidligere havde været Saab-for-
handling, og godt 500m2 nybygge-
ri. Flytningen blev naturligvis fejret 
både internt i firmaet og med udad-
vendte aktiviteter, blandt andet en 
stor udstilling af let brugte Mascot, 
Marina og Allegro. 

Selv om der var begyndt at komme 
alvorlige kvalitetsproblemer med de 
engelske biler, var der stadig godt 
salg, især af den lille Mini. DOMI 
havde også fået Subaru på program-

met og endnu en japaner var på vej: 
I 1980 havde Autocentralen besøg 
af hele Daihatsus topledelse, og for-
handlingen af mærket kom i gang 
pr. 1. januar 1981. Året efter var im-
porten af Renault overgået til DOMI 
– og dermed Autocentralen – men 
det blev kun for en kort periode, ind-
til Renault blev overtaget af Volvo. 
DOMI forsøgte sig også med import 
at de østtyske Wartburg og Trabant 
– men det har næppe kunnet give et 
videre tykt lag smør på brødet. 

Sløje tider
De første år i 80’erne var meget dår-
lige for hele autobranchen, med olie-

Det nye store bilhus på Fredericiavej. Forretningen 
og en del af værkstedet kom allerede i brug inden 
byggeriet var færdigt. Senere blev der lavet et stort 
fremstød for nyere brugte biler (nogle af dem kan ses i 
vinduet på billedet taget fra vejen) – og Autocentralen 
var selvfølgelig med, da der også i 1979, blev afholdt 
en stor biludstilling i Helsingør-hallen.

Det lille sort/hvide foto er fra indvielsesfesten. Blandt 
de mange biler i det store udstillingslokale var der 
anbragt en næsten 30 år gammel Morris Mascot.
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det sikkert at konkursbegæringen 
blev indgivet i tide, inden alle værdi-
er var helt væk.

Autocentralens 60 år lange histo-
rie var slut. Men Niels Johansen 
var ikke færdig med biler. Allerede i 
december 1983 åbnede han en ny 
forretning på Kongevejen 15, ved 
hjørnet af Stubbedamsvej, hvor han 
handlede med bedre/nyere brugte 
biler. Her havde Niels et pænt salg, 
indtil han i 1992 afhændede forret-
ningen og omsider gik på pension.

krise og stor afmatning i salget af 
nye biler. Særlig slemt var det for de 
engelske mærker. Hele den engel-
ske bilindustri var som bekendt ved 
at gå helt til bunds på grund af elen-
dig kvalitet. I barske realiteter blev 
sagt pænt i en avisartikel: “Folk kan 
ikke så godt lide Morris-biler mere”.

Niels Johansen havde investeret 
over 5,5 mill. kr. i det nye bilhus, 
men i 1982 var der kun solgt 150 
biler. Og året efter måtte nøglen dre-
jes om: Autocentralen gik i konkurs 
i oktober 1983, efter et par år med 
store driftsunderskud. Der har sik-
kert ikke været megen trøst at hente 
i det faktum, at det samme skete for 

mange andre bilfirmaer – og situatio-
nen må have givet store udfordringer 
for Niels med at skaffe sine mange 
ansatte jobs andre steder. Men det 
lykkedes. Eigil Larsen valgte dog at 
gå på pension, efter at have været 
ansat siden 1938.

Konkursen betød store tab for kre-
ditorerne (Sparekassen SDS, Told-
væsenet og DOMI), men værst var 
det for Niels og Kirsten, der hæf-
tede personligt (som det hedder: 
med hus og hjem og bord og stol). 
Autocentralen var jo et privat firma 
og blev aldrig ApS eller A/S. Når det 
tilsyneladende alligevel lykkedes at 
komme ovenpå i tiden efter, skyldes 

Nye Marina, Allegro – sikkert nogle af de 
sidste – og Mini Clubman. Engelsk bilindu-
stris storhedstid var ved at være slut. Det 
samme kan siges om Auto-centralens.  
Subaru m.fl. hjalp desværre ikke på det.

Til venstre ses de fleste ansatte i 1979; 
yderst Eigil Larsen fulgt af de tre, som vi 
også ser på billedet herunder:

John, Kirsten og Niels – som vi ikke er færdi-
ge med, med denne artikel. Det er en anden 
historie, som vi snarest vender tilbage til!
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TRIUMPH STAG V8
Et flop som måske er blevet værd at eje...

Langturen, der refereredes til i prø-
vekørselsrapporten om Triumph 
2000 Mark II i sidste VeteranTiden-
de, havde som mål prøvekørsel af 
den nye 2+2 luksus-sportsvogn Tri-
umph Stag på belgiske veje med ud-
gangspunkt i Knokke. 

Den engelske Triumph Stag, der blev 
fremstillet i 1970-1977, er måske – 
trods en i sin tid dårlig mekanisk hi-
storie – værd at interessere sig for, 
hvis man søger en sportslig klassi-
ker til familiekørsel i åben bil.

Den fik fra starten et ry for upålide-
lig motor, som den aldrig overvandt 
og gjorde, at den blev et salgsmæs-
sigt flop for fabrkken. Men den hav-
de kvaliteter i køreegenskaber og 
indretning, som gav entusiastiske 

ejere lyst til selv at arbejde på at 
rette fejlene i motoren. Derfor er Tri-
umph Stag i England en populær 
klassiker på grund af sin motorkraft, 
sit italienske Michelotti karrosse-
ri-design og sin relative sjældenhed.

Det anslås, at der i Storbritanien 
findes omkring 8.500 overleven-
de ud af de knap 26.000 styk, der 
blev produceret, og af hvilke 6.780 
blev eksporteret, herunder næsten 
3.000 til USA (men højst et par til 
Danmark).

At finde et godt eksemplar kræver 
nok tid og omhu, men medlems-
skab af Stag Owners’ Club giver 
adgang til ekspertise. Klubben har 
web-adressen http://www.stag.org.
uk.

Bladet Classic & Sports Car kald-
te i en stor artikel i 1996 Stag en 
af de mest undervurderede sportsli-
ge biler, der nogen sinde er fremstil-
let i England. Den beskrives som en 
fremragende langtursbil, og artiklen 
konkluderede, at en velholdt Stag er 
ekstremt pålidelig. 

På http://en.wikipedia.org/wiki/
Triumph_Stag findes en stor artikel 
om Stag med historie om dens til-
blivelse og produktion, beskrivelse 
af dens konstruktion og detaljer om 
dens mekaniske problemer og deres 
løsning.

Her følger rapporten om mine ind-
tryk af Triumph Stags indretning og 
køreegenskaber.

Tekst og foto: Tage Schmidt
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Prøvekørselsrapport
Jyllands-Posten 10. jnui 1970

Blød luksus-sport
Tage Schmidt prøvekører Triumph Stag V8 til 70-75.000 kr.:

Triumph Stag, British Leylands nye 
190 km/t rejse-sportsvogn, som 
lanceredes i går kombinerer luk-
suøs affjedringskomfort og fjerlet 
servostyring med vigtige fuldblods 
sportsvognsegenskaber i manøvre-
dygtighed. Dens bløde affjedring og 
mangel på direkte føling med forhju-
lene gennem rattet vil straks væk-
ke mistillid hos enhver sportsvogn-
sentusiast af den gamle skole, men 
235 kilometer ad forskellige vejtyper 
i Belgien antydede, at køreegenska-
berne har et potentiel, som kan leve 
op til den kraftige 3-liters V8-motor.

Funktionelt er karrosseriet forbav-
sende inkonsekvent og ganske over-
flødigt kompliceret. Stag er i prin-
cippet en cabriolet med T-formet 

styrtbøjle. Den franske Matra har for 
længst vist, hvordan en sådan styrt-
bøjle logisk kombineres med to løse 
tagpaneler til at lægge i bagagerum-
met, så de på én gang gør det ud for 
både kaleche og hardtop.

Men British Leyland har alligevel 
valgt en helt absurd og upraktisk 
løsning: Både en kaleche, som man 
ikke kan slå op og ned uden at stå 
ud af vognen, så det ville være hurti-
gere at anbringe eller hente to små 
tagpaneler i bagagerummet. Og en 
stor, uhåndterlig hardtop, som man 
enten må efterlade hjemme eller 
lade sidde på vognen hele turen. 
Man kan lade være med at købe 
hardtoppen, men det er jo heller in-
gen god løsning.

★ Men bortset fra disse principielle 
malurter finder jeg, at Triumph Stag 
er et stærkt tilbud på markedet for 
specialvogne. I mange henseender 
kan den for eksempel konkurrere di-
rekte med den ganske tilsvarende, 
men langt kostbarere Mercedes 280 
SL. Den er lkke så hurtig; men virker 
meget overlegen i motorkraft og kø-
rer mindst lige så godt.

Halogenlamper i de dobbelte forlygter er 
standard. Sportshjulene er falske kapsler. 
Vognen fås med kalesche eller aftagelig 
hardtop eller med begge dele.
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Stag har god plads til bagage og 
rummer fire personer, dog med den 
væsentlige begrænsning, at sæde-
arrangementet er et typisk 2+2 med 
meget indskrænket benplads bagi, 
så bagsædet kun egner sig til børn 
eller nødbefordring af voksne.

De fleste har fine betingelser for at 
opnå en god kørestilling, da både 
ryglænsvinkel, sædehøjde, sæde-
hældning og ratposition kan regu-
leres. Førersædet kunne dog ikke 
komme langt nok tilbage til at pas-
se til min benlængde, som for ek-
sempel tilgodeses udmærket i 2.5 
PI/2000, og sædereguleringssyste-
met konkurrerer skarpt med kale-
che-hardtop arrangementet i uprak-
tiskhed. 

★ Motoren, som ligger foran og 
trækker på baghjulene, er det tek-
nisk mest interessante ved Triumph 
Stag. Den har længe været imøde-
set, da det ved introduktionen af 
den engelsk-svenske 4-cylindrede 
rækkemotor i Saab 99 stod klart, at 
den var skabt som halvdelen af en 
V8. Følgelig har Stag V8 motoren en 
overliggende knastaksel for hver cy-
linderblok, og omdrejningstælleren 
har først rødt felt ved 6500 o/m.

Slagvolumenet er 2997 kubikcenti-
meter, maksimaleffekten 145 net-
to-hk ved 5500 o/m og det stør-
ste drejningsmoment 23,5 kgm ved 
3500 o/m. Det er store tal efter 
europæisk standard, men der er på 
den anden side heller ikke sparet på 
vognens egenvægt, og acceleratio-
nen virker derfor alligevel ikke slå-
ende hurtig i forhold til de kvikkeste 
sportssedaner. Tophastigheden opgi-
ves til 190 km/t, “afhængig af kon-
ditionerne”.

Motoren er dejlig smidig. Den træk-
ker jævnt ned til omkring 1500 o/m 
i det høje overgear, der giver 39 
km/t ved 1000 o/m og altså kun 
knap 4900 o/m ved 190 km/t. Det 
er også typisk for dens magtfuld-
hed, at Stag kan køres meget hurtigt 
med yderst moderate omdrejningstal 
i de lavere gear.

Desværre var det samlede støjni-
veau i prøveeksemplaret alligevel 
mere på linje med den rå sports-

Med kaleschen nede – og oppe. Kalechens bagrude kan lynes af, til behagellg ventilation i 
varmt vejr.

Styrtbøjlen er gennempolstret og udgør de bageste dørstolper. En inkonsekvent detalje er, 
at sideruderne har blanke rammer, som bliver stående, når ruderne rulles ned. Sideruderne 
betjenes elektrisk med trykkontakter i midterkonsollen under instrumentpanelet.
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vogn end med den raffinerede Grand 
Tourisme. Det skyldtes en meget 
voldsom vindstøj fra hardtoppen. 
Men dertil skal bemærkes, at mit 
eksemplar var mærket pre-producti-
on no. 7, og at andre eksemplarer i 
den henseende var mere tilfredsstil-
lende ifølge flere kollegers udsagn.

Gearkassen er baseret på Triumph 
2000 og 2.5 PI, og bundgearskiftet 
har samme lange tværvandring, så 
det ikke hører til de hurtigste. I prø-
veeksemplaret fungerede det meget 
trægt.

Som sædvanlig i engelske biler er 
springet i gearing fra andet til tred-
je uhensigtsmæssigt stort efter 
kontinentale forhold og slet ikke 
i overensstemmelse med sports-
vognsidealet. Overgearet, som er 
ekstraudstyr, betjenes elektrisk med 
en kontakt i toppen af gearknoppen. 
Direkte fjerde gear giver 32 km/t 
ved 1000 o/m.

★ Undervognen er hovedsagelig 
overtaget fra Triumph 2.5 PI og har 
altså en meget stabil form for uaf-
hængig baghjulsophængning. Store 

185 HR 14 Michelin XAS radialdæk 
bidrager til glimrende vejgreb og 
medvirker også til den ekceptionelle 
affjedringskomfort, da de er monte-
ret på forholdsvis smalle fælge (fem 
tommer), der på den anden side for-
modentlig også er med til at ned-
sætte følingen med vognen.

Under alle omstændigheder er Tri-
umph Stag karakteristisk ved, at 
dens i og for sig perfekte balance 
i svingene med nær neutral styring 
og stor skridsikkerhed ikke modsva-
res af tilsvarende føling med dens 
bevægelser. Det skyldes dels dens 
bløde affjedring, dels dens ekstremt 
lette servostyretøj, som kræver til-
vænning, men som i øvrigt virker 
fremragende godt med usædvanlig 
hurtig, direkte reaktion omkring mid-
terstilling, hvor den mindste bevæ-
gelse af rattet giver kursændring, og 
mere almindelig udveksling ved stør-
re styreudslag.

Instrumentpanel, kontaktindret-
ning og ventilationsanlæg er overta-
get så godt som direkte fra Triumph 
2000/2.5 PI og er således af høj 
klasse med fingerspidskontrol med 
alle de vigtigste kontakter fra rattet.

Data
90 grader V-motor. Boring 86 mm, 
slaglængde 64,5. Kompressions-
forhold 8,8:1. Fem hovedlejer. To 
Stromberg karburatorer. Køleventila-
tor med glidekobling, som giver min-
dre støj og krafttab ved store om-
drejningstal. Lukket kølesystem med 
ekspansionstank. Vekselstrømsdy-
namo. En nødkontakt lukker for ben-
zin i ulykkestilfælde. Skruefjedre for 
og bag. Uafhængig baghjulsophæng-
ning med skråstillede triangler og 
to-leddede svingaksler. Skivebrem-
ser foran, tromlebremser bagi, ser-
vo.

Tandstangstyretøj med servo. Fås 
med Borg-Warner automatgear.

Længde 4420 mm, bredde 1612 
mm. Køreklar egenvægt 1275 kg 
uden ekstraudstyr. Tilladt totalvægt 
1700 kg ifølge fabrikken.

Instrumentpanel, ventilationsdyser og rat er stort set som i familiebilen Triumph 2.5 PI. 
Prøvebilerne i Belgien var højrestyrede.

Med aftagelig hardtop. Bagruden har indbyg-
get elvarmetråde.
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Her er oversat uddrag af wikipe-
dia-artiklens afsnit om motorproble-
merne og løsninger:

Problemerne skyldtes dels dårligt 
design, dels den lave arbejdskvali-
tet der generelt plagede engelsk bil-
industri dengang. Blandt andet var 
hovedlejerne i de første motorer for 
små. Støbefejl resulterede i forvred-
ne aluminiumstopstykker. Utilstræk-
kelig kølevandscirkulation på grund 
af efterladt støbesand i kanalerne 

førte til overvarmning. Vandpumpen 
gik i stå på grund af dårlig hærdning 
af drevet.

Triumph fik aldrig rigtigt løst proble-
merne, og mange ejere skiftede mo-
toren ud med Rover V8, Ford Essex 
V6, Buick 231 V6 eller Triumphs 
6-cylindrede rækkemotor. (Disse bi-
ler sælges i dag til lavere priser end 
dem med original Stag-motor). Men 
andre ejere har gennem årene løst 
problemerne med blandt andet en 

Acceleration 0-100 km/t
Triumph Stag 10,0 sek.
Alfa Romeo 1750 Veloce 10,2 sek.
Volvo P1800 E 10,5 sek.
Peugeot 504 cabriolet/coupé 12.1 
sek.
VW-Porsche 914/4 13.0 sek.

Undtagelsesvis bruges accelera-
tionstiderne for 0-100 km/t, fordi 
mere præcise 0-400 meter målinger 
mangler for en række af de vogne, 
som det er mest aktuelt at sam-
menligne med. Tallene for Stag og 
VW-Porsche er fra fabrikkerne, re-
sten fra den danske Bil-Revyen, der 
giver gennemsnit af pålidelige bla-
des målinger. 0-400 meter tiden for 
Stag opgives af fabrikken til 17.9 
sek. med to personer i bilen. Sam-
me tal nåedes for eksempel ved Jyl-
lands-Postens egen måling af Opel 
Admiral Automatic med en person i 
bilen.

Tophastighed
Triumph Stag 190 km/t
Alfa Romeo 1750 Veloce 190 km/t
BMW 2000 SC 185 km/t
Peugeot 504 cabriolet/coupé 178 
km/t
VW-Porsche 914/4 177 km/t

Ifølge fabrikkerne (Volvo opgiver ikke 
selv tophastigheder, derfor bruges 
her BMW i stedet for P1800 E).

★

Motorproblemer og deres løsning

Passagerflyet, som Stag’en her er fotogra-
feret under, var konverteret til café/restau-
rant, der indgik som pausestop i prøveruten.

større køler, en årlig gennemskylning 
af kølesystemet, stor koncentration 
af moderne antifrost-væske, brug af 
moderne, mere varmeresistente mo-
torolier, hærdede krank- aksler og 
hærdning af andre metalkomponen-
ter samt udskiftning af gummislan-
ger og ventilatorremme og lignende 
med moderne materialetyper. Resul-
tatet er Stag V8 motorer, der i dag 
kører godt.

★
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Mille Miglia, billeder af vidunderli-
ge biler som suser frem gennem ro-
mantiske landskaber og smalle ga-
der i byer med århundreder bag sig. 
Solen skinner, folk vinker begejstret 
og maden er guddommelig. Vil man 
se hele udvalget af sportslige biler 
fra 1927 til 1957 så er maj i Italien 
og Mille Miglia tiden og stedet. 

Mange drømmer om at deltage, men 
selvom deltagerne er mange er del-
tagelse kun beskåret de få, som har 
adgang til en bil af en model som 
deltog i det oprindelige løb og som – 
ikke uvæsentligt – kan afse mindst 
60.000 kr. til fornøjelsen. Derfor er 
der mange der tager turen til Italien 
i maj i deres bil, gammel eller ny, for 

Tusinde mile
Tekst og foto: Niels Jonassen

Indskrivning og hallen med teknisk kontrol

Alfa Romeo 6C, Alfa-Romeo 1750, Fiat 508C
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at slutte sig til de mange der kanter 
veje og gader hvor Mille Miglia rul-
ler forbi. Det er ejheller nogen dårlig 
oplevelse. Forbikørslen varer flere 
timer, og bagefter kan man da altid 
snuppe motorvejen op til et nyt sted, 
hvor karavanen drager forbi.

Ind imellem kan man så glæde sig 
over foråret i Italien.

Sådan ser drømmen ud, og for man-
ge nærmer drøm og virkelighed sig 
hinanden. Vejret er almindeligvis 
godt i hvert fald nogle af dagene, 
omend det godt kan regne og være 
koldt i Italien i maj. Bilerne er der i 
hvert fald. Man kan hente inspira-
tion af at se på disse herlige ma-
skiner, uanset om man sværger til 

førkrigs- eller efterkrigstiden. Der 
er meget at se på og meget at tage 
billeder af. Så kan snakken gå over 
maden om aftenen. 

I år kom corona’en og så ud til at 
vælte alting. I maj så det ikke godt 
ud i Italien, med lukkede byer og ud-
gangsforbud. Løbet blev udsat til ok-
tober – så var det hele nok overstå-
et. Det var det ikke, og længe troede 
de fleste, at Mille Miglia 2020 aldrig 
ville blive til virkelighed. 

Så kom beskeden: Vi har lavet afta-
ler med myndighederne om sikker-
hedsforanstaltninger, og nu kører vi. 
Så sidst i oktober begyndte delta-
gerne at indfinde sig i Brescia. Der 
var tilmeldt 408, der kom 353. Det 

var især de oversøiske deltagere der 
blev væk. De der kom, blev under-
lagt stramme betingelser. 

Allerførst blev temperaturen målt. 
Var den over 37 betød det adgang 
forbudt. Surt, hvis man er kommet 
kørende fra den anden ende af Euro-
pa. Blev man godkendt fik man lov 
at køre ind i en gård, hvor man kun-
ne vente til der blev givet grønt lys til 
at komme ind i en stor hal. 

Ventetiden blev brugt til at møde op 
ved diverse skranker for at blive re-
gistreret, blive godkendt og få udle-
veret papirer, vigtigst af alt fire store 
bøger med rutebeskrivelser samt en 
bog med rutekort. Så kom den tek-
niske kontrol, og man kunne køre ud 

Jaguar, Delahaye, Alfa, Ferrari

Siata, Fiat 508C

8-cylindret Lancia Astura

Politieskorten venter på Cisitalia, Lancia Aurelia, Ferrari

3 gange Lancia. Lambda, Aurelia, Aprilia

Bugatti Brescia ved starten
Lancia Aurelia GT, Lancia Lambda

Klargøring af Lancia Lambda Bristolmotor justeres Maserati A6, Ferrari

Cisitalia

Cisitalia, Fiat-Lancia Aprilia Iso Rivolta Isetta, Maserati 200 Nash-Healey, Rover 75
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gengæld foregik det i hvad der lig-
nede et stort barokpalæ. Det viste 
sig at være et teater fra 1700-tallet 
hvor hele tilskuerrummet og scenen 
fungerede som spisesal. Meget flot. 
Dagen sluttede et stykke nede langs 
Adriaterhavet i en lille ferieby. 

Næste dags morgen gryede med 
tæt tåge. Det gav en vis stemning, 
men ikke megen udsigt til de smuk-
ke landskaber. Op ad dagen drev tå-
gen væk, så den lange tur på 606 
km til Rom ikke blev en famlen, men 
en flot tur over Appeninerne. Det var 
mørk aften inden Rom blev nået, og 
allerede ved 7-tiden næste morgen 
gik starten – i øsende regnvejr. 

Der skal entusiasme til for at fort-

igen. Der ventede så politi på mo-
torcykler som hver time eskorterede 
en hoben biler ind til Piazza Vittoria 
i midten af Brescia. Der stod utalli-
ge tilskuere for at se bilerne køre ad 
røde løbere forbi de hvide sponsor-
telte. Alle gader op til pladsen var 
afspærrede, Mille Miglia spiller en 
meget stor rolle i Brescia. Ud over 
det har byen ikke så meget at vise 
frem – især ikke sammenlignet med 
mange andre byer i Italien. 

D. 22. skulle starten gå, men først 
var der frokost. Et af de meget få 
fælles, samlede måltider ved dette 
års Mille Miglia. Det foregik til gen-
gæld i meget passende omgivelser, 
Mille Miglia museet, som er indret-

tet i nogle ærværdige bygninger som 
oprindelig har været et kloster, men 
som i århundreder har været en stor 
landbrugsbedrift. I gården stod flere 
hundrede af verdens mest spæn-
dende biler tæt pakket. Det var ikke 
hele bilhistorien, men nok den mest 
spændende del af den. 

Hen på eftermiddagen gik starten, 
tre i minuttet, fra en rampe på Viale 
Venezia som det sig hør og bør og 
altid har været. Der var ikke mange 
timer til mørket faldt på og bilerne 
begyndte at køre ind på pladsen for-
an slottet i Ferrara. 

Middagen blev serveret færdigpak-
ket i papkasser. Ikke særlig inspire-
rende, men coronaen har sin pris. Til 

MG med kompressor

Tidlig og tåget morgenstart på andendagen

Lancia Aprilia

OM fra 1927. Det år MilleMiglia begyndte Bugatti var pænt repræsenteret

Lancia Lambda. Selvbærende 
karosseri og uafhængig  
forhjulsophængning

Fiat 508 Sport spider Det går ikke lige godt for alle. En deltager røg ned af en stejl 
skrænt og blev væk i et krat.
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sætte de mange kilometer op over 
Raticosa-passet og helt til Parma. 
579 km. Igen var vejret med kører-
ne; hen på eftermiddagen klarede 
det op og blev lunt solskin. Turen 
rundt på bymuren i Lucca var en 
særegen oplevelse. Der var der – 
som mange andre steder på ruten – 
tidsprøver. 30m på så og så mange 
sekunder, 150m på så og så mange 
sekunder. Andre steder gik prøven 
over flere kilometer. Man skulle jo 
have noget at uddele præmier for.

Torvet i Siena, en af Italiens store 
seværdigheder. Her holdt deltager-
ne mens de spiste frokost på det 
berømte rådhus. Omgivelserne var 
flotte, maden knap så sjov, selvom 

Aston Martin og Ferrari i passende historiske omgivelser

4 gange OM. En OM vandt det første Mille Miglia i 1927

Kontrolpost. Fiat, BMW 328
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den var pakket i en meget fint deko-
reret papæske. Tilbage stod nu de 
knap 300 km fra Parma tilbage til 
Brescia. Ved målet på Viale Venezia 
kunne man konstatere at 291 hav-
de gennemført løbet. 62 havde op-
givet undervejs. Man kan godt få en 
mistanke om at en af forklaringerne 
er at ganske mange af de deltagen-
de biler var museumsbiler; vi ved 
alle hvordan en museumsbil opfører 
sig når den pludselig får besked på 
at køre langt og længe. Det er bare 
ikke sikkert at alle deltagerne vidste 
det. 

En del lejer en klassisk bil for at 
være med. En af dem der udgik for-
tjener omtale. Ruten gik på førsteda-

På motorbanenen: Cisitalia

Trængsel på torvet 

Riley Sprite 

Lancia Aurelia GT

2 gange alfa 6C fra 40’erne

Pause. 3 x OM, Bentley, Bugatti
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gen ad en vej ovenpå en dæmning 
langs floden Po. Der lykkedes det en 
deltager at miste så megen koncen-
tration at han dykkede lige ud over 
kanten og tyve meter ned hvor han 
forsvandt i et buskads. De der sad 
i bilen kom begge kravlende op ad 
skråningen mens det eneste man så 
af bilen var den bageste nummerpla-
de mellem grenene. 

Coronaen satte også sit præg på 
præmieuddelingen. Salen var stor 
og scenen fint udstyret, men kun de 
der havde vundet præmier fik lov at 
komme ind. Der var plaketter til de 
første 30 og pokaler til de første 3. 
Lidt over 60 mennesker fylder ikke 
meget i en stor sal. 

Derefter gik alle, deltagere og arran-
gører, hver til sit. Det var så det. En 
noget flad afslutning på et meget 
stort arrangement. Det skal arran-
gørerne ikke klandres for. Sådan var 
de vilkår myndighederne havde givet 
dem. 

Man kan ikke lade være med at 
have respekt for de arrangører der 
tog kampen op med meget stramme 
regler. De målte temperatur og tal-
te deltagere overalt. Det har været 
krævende at få det hele til at rulle, 
men det gjorde det. Deltagerne fik 
deres tur gennem Italien. 

Er Mille Miglia drømmen værd? Man 
næsten bader i gamle biler, sjældne 

gamle biler. Det er uoverkommeligt 
at se grundigt på dem alle. Man kø-
rer gennem meget smukke landska-
ber, men der er ikke tid til at gøre 
holdt for rigtig at få glæde af dem. 
Man kører gennem et utal af helt 
vidunderlige gamle byer, men man 
kører rask igennem, og det var så 
det. Det drejer sig om bilkørsel, alt 
det andet er sekundære kulisser. Er 
man til andet og mere kan man se 
på Mille Miglia som en appetitvæk-
ker der kan give ideer til hvad man 
senere vil se nærmere på og give 
sig tid til. Som klassisk biloplevelse 
er Mille Miglia storslået.

Tredie dag regnede det. Ferrari Inter fulgt af Alfa Våd Fiat 501 fra 1925 

Campoen i Siena ser normalt ikke sådan ud – pakket med klassiske biler 

Våd Bugatti type 37

Maserati 150S

Alfa Romeo 6C Vinderen – Alfa 1750

Mercedes 300 SL i mål

Ferrari 330 er kommet i mål 
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Vi har mange billeder i arkivet, som 
ikke er nemme at kategorisere, bort-
set fra at de er “trafikbilleder”. Bil-
ledet her er ét af dem – men netop 
dette er et ægte trafikbillede, for det 
indgår i en lille serie, der har sin op-
rindelse i KDAKs samling. I samlin-
gen findes flere trafikbilleder, med 
undertemaer som skiltning, mar-
kering af fodgængerovergange el-
ler kørsel med farligt, ikke-fastgjort 
læs. Billedet her handler om, at der 
ved ny markering af parkeringsfelter-
ne vil kunne spares plads – ifølge en 
påskrift bagpå billedet vil der kunne 
holde 30 biler, mod før 20. Det for-
udsætter formentlig, at bilerne par-
keres helt på tværs af vejen. Bille-
det er ikke dateret, men det kan VTs 

kloge læsere sikkert være behjælpe-
lige med. Altså det sædvanlige: Hvor 
og hvornår, og hvad kan der fortæl-
les om de mange biler?

Billedet nedenfor har vi fra DVK-med-
lem Jens Nielsen, der er bosat i 
Østrig, men dette (og nogle flere vi 
har modtaget) er pæredansk. Vi skal 
nok forsøge at få svar på flere af bil-

lederne, men starter med dette – af 
en tilsyneladende hårdt prøvet vogn. 
Den er næppe på markarbejde – må-
ske er det “sportslige” strabadser 
den her bliver udsat for.

Alle oplysninger (og kvalificerede 
gæt) er mere end velkomne, også 
det hele basale: Fabrikat, model, år-
gang...!

Fra arkivet
Svar til: vt@veteranbilklub.dk
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Svar på billederne  
i VT 533 og 534

Siden sidst har vi faktisk fået et par 
svar på den flotte turbus i november-
nummeret. Anders Clausager havde 
helt ret i, at det er en amerikaner. 
Erik Nielsen var ikke i tvivl, da han 
for nogle dage siden ringede og slog 
fast, at bussen er en Diamond T, fra 
1936-37. T’et er ikke en modelbe-
tegnelse; Firmaet der eksisterede 
fra 1905 til 1967 hed simpelhen 
Diamond T Company og var kendt for 
sine lastbiler og militærkøretøjer.

Steen Taber Rasmussen fra Bag-
sværd har hjulpet os før – denne 
gang har han sendt et foto af en 
tilsvarende bus, dog med et andet 
karrosseri, men forpartiet kan vi se 
er den samme. Ikke nok med det; 
Steen har også sendt følgende brev 
til redaktionen:

Veterantidende er sandelig en hård 
arbejdsgiver med ubønhørlige krav 
til paratviden og responstid. Næppe 
er VT landet i postkassen, før dead-
line for næste nummer indtræder, 
hvad der ikke levner megen tid til re-
search. Derfor kommer først nu min 
kommentar til den åbne turistbus fra 
Delta Rundfart i VT 533.

Anders Clausager har en god næse, 
når han i VT 534 har snuset sig 
frem til, at vognen er en amerikaner. 
Jeg har kigget i mit arkiv og fundet 
medfølgende, desværre uskarpe, 
foto af en tilsvarende model, men 
fra Max J. Madsen. Her kan man 
se hele snuden, og med ”American 
Truck Spotter’s Guide 1920 – 1970” 
i hånden må begge busser herefter 
kunne identificeres som Diamond (T 
Trucks), årg. 1936 – 37.

Efter forelæggelse for bushistori-
keren Jens Birch – forfatter til bo-
gen om Sorø Karosserifabrik – me-
ner han, at Delta-bussen er bygget i 

Bussen i VT 533

Sorø, antagelig i efteråret 1937 el-
ler foråret 38. Max J. Madsens Dia-
mond har derimod tydeligvis fået sit 
karosseri et andet sted, uden at jeg 
dog tør fastslå, hvem den ”ansvarli-
ge” er.

Hvis oplysningerne i ”Automobilets 
Historie og Dets Mænd”, 1938 (bd. 
2 s. 261/bd. 3 s. 502) står til tro-
ende, var det ingeniøren og office-
ren Fritz Vincent Hein, der fra 1934 
stod for forhandlingen af Diamond. 
Han var kendt med amerikanske for-
hold og havde forinden i årene 1926 
– 33 haft forhandlingen af Federal. 
Firmaet lå på dette tidspunkt i Skin-
dergade 31, men her i hjertet af Kø-
benhavn, tæt på Vor Frue kirke, har 
der vist ikke været meget plads til 
at boltre sig på med lastbiler og bus-
ser. I forbifarten oplyser ”den gamle 
rédacteur”, Ole Emil Riisager, i en ar-
tikel i VT 328/2003 s. 3 (om gamle 
betonbiler), at både Federal og Dia-
mond blev ”samlet på et lille værk-
sted” – men hvor var denne sikkert 
beskedne samlefabrik beliggende? 

Det kan nævnes, at Diamond/Fede-

ral-forhandleren Hein angiveligt også 
var medstifter af Dansk Karosserifa-
brik, der i slutningen af 1930’erne 
var beliggende i Drejøgade 12 – 14 
på Østerbro i København i et områ-
de med mindre værksteder. Var det 
mon også herude, at  ”samlefabrik-
ken” skal findes, og kan det tæn-
kes, at Diamond-bussen fra Max J. 
Madsen både er blevet samlet og 
har fået sit karosseri her? – Jeg ved 
det ikke.

Mens vi er ved de rene gisninger – 
har Hein mon også har haft en finger 
med i spillet med hensyn til Delta 
Rundfart, hvortil han afsatte den an-
den Diamond? I det mindste er det 
påfaldende, at Hein havde en væ-
sentlig andel i den dansk samlede 
bil, som blev lanceret herhjemme 
lige efter afslutningen af 1. verdens-
krig, og som hed - netop Delta! Se 
bilen, manden og historien i Erich 
Karsholts bog om Mammen & Dres-
cher (s. 61 – 63).

Dermed kan vi vist roligt slå fast, at 
“opgaven” i VT 533 er løst på bed-
ste vis!
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Der kom adskillige svar på taxa-dro-
sken (som det jo hedder), og alle var 
enige om, at det er en International 
Harvester, model C-1, produceret 
1934-37.

Model C-1 var Internationals mind-
ste varevognmodel, bygget til en la-
stevne på et halvt ton. Chassiset er 
ganske sikkert samlet på Internatio-
nels Harvesters samlefabrik i Snor-
resgade i København – til gengæld 
bliver det nok svært at finde ud af 
hvor taxa-karrosseriet er bygget, for 
det er næppe hos International.

International Harvester var som last-
vognsmærke stort i Danmark i årene 
op til anden verdenskrig – med over 
600 solgte biler frem til 1939. Det 
gjorde IH til de trediemest solgte, ef-
ter Ford og Chevrolet. Men det var 
jo netop IH lastbiler, der især blev 
solgt mange af, antallet af de min-
dre varevognschassiser er nok ret 
begrænset. Men nu vi er ved dem, 
så er der jo et par fine billeder af 
en C-1 i dette blad, nemlig den som 
kan ses på side 27, solgt hos Auto-
centralen i Helsingør. En anden kan 
ses i Erich Karsholts nye bog, Dansk 
Bilproduktion, på side 177.

Model C-1 har sikkert også været 
velegnet til hyrevognsbrug; relativt 
stor og i hvert fald solid. Den havde 
en 6-cylindret, sideventilet motor på 
3,5 liter og små 80 hk. 

I hvert fald i København havde det 
særlige Taxa-nævn krav til bilernes 
indvendige højde, hvorfor taget som 
regel var forhøjet, sammenlignet 
med private biler. Der har ganske 
sikkert også været et par klapsæder 
i bilen. Men én ting, som i hvert fald 
har undret mig er det kunststofbe-
klædte felt, hvor bilerne normalt har 
bagruden. Det er set på mange hy-
revogne. Er det mon en mening med 
det? Eller er det bare et levn fra 
dengang bilerne havde de såkaldte 
“nakke-kalecher”?

I sidste blad havde jeg omhyggeligt 
fjernet skriften på væggen bagved 
bussen, for at det ikke skulle blive 
alt for nemt – men ikke desto min-
dre kom der masser af rigtige svar; 
tak for det!

Det drejer sig om en meget nyska-
bende konstruktion, som DOMI præ-
senterede i begyndelsen af 1949, 
bygget på et Morris Commercial- 
chassis. Indtil da var alle danskbyg-
gede buskarrosserier bygget op over 
et træskelet. Men denne var en ren 
stålkontruktion af sammensvejse-
de profiler. Dermed var bilen både 
lettere og stærkere and man havde 
set før.

Selve karrosseriet var delvis selvbæ-
rende, en skeletkontruktion beståen-
de af U-profiler, der i sektioner (sider, 
tag, for- og bagende) blev punktsvej-
set op i jigs, og derefter svejset 
sammen på chassiset. Produktionen 
var tydeligvis lagt an på større serier 
– hvor mange busser der blev lavet, 
har vi desværre ingen oplysninger 
om. Men der blev i hvert fald leve-
ret et antal, både til DSB og et antal 
private vognmænd. Med den sto-
re brand hos DOMI i 1951 ophørte 
man med fremstillingen af buskar-
rosserier.

Ud over den lavere vægt og større 
styrke var der flere fordele ved det 
svejsede stålkarrosseri. Især at det 
ikke var synderlig påvirket af fugt, 
som får træ til at arbejde og slå sig, 
hvilket gav revnedannelser og fik 
yderbeklædningen, der normalt var 
monteret med nitter eller skruer, til 

International Harvester C-1

DOMI-bussen

at løsne sig. Med yderbeklædningen 
direkte svejset til skelettets profiler 
undgik man også en del knirken og 
raslen. En særlig specialtet ved kon-
struktionen var at der i U-profilerne 
var der ilagt stykker af oliebehandlet 
asketræ, hvilket både var med til at 
øge styrken og som gjorde det nem-
me at montere den indvendige be-
klædning.

Den hypermoderne bus fik stor op-
mærksomhed og blev grundigt om-
talt, ikke bare i fagbladene (vi har 
en stor artikel om den fra fagbladet 
“Bilruten”, marts 1949) men også i 
dagspressen. Udover bussen smuk-
ke ydre fremhævedes bl.a. det me-
get moderne “Luftkonditioneringsan-
læg”, med luftindtag i begge sider 
af bussens brede kølergitter, hvorfra 
luften under kørslen blev presset 
gennem et messingfilter ind i kana-
ler i begge sider af bussen. Luften 
kunne opvarmes af “lamelrør” i ka-
nalerne, eller man kunne lukke af og 
bare nyde den “friske, rensede luft” 
på en varm sommerdag.

Beskrivelsen i “Bilruten” er fornøje-
lig læsning – i det følgende citeres 
lidt mere:

Af andre Raffinementer kan næv-
nes en speciel stor Stoplygte i den 
rigtige Højde bagtil i venstre side i 
et 220x100 mm stort Felt, der vi-
ser Ordet “Stop”. I Bagenden er der 
endvidere Bagagerum, der har Plads 
til Reservehjul og Værktøj. Rummet 
har indbygget automatisk Belysning, 
der tændes, naar Klappen aabnes, 
og Baglygten er tændt. I nedklappet 
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Tilstand kan Klappen til Bagagerum-
met anvendes som Bagagebærer.

Bussen har Plads til 28 Passage-
rer foruden Chaufføren og er meget 
smagfuldt udstyret med flødefarvet 
Kunstlæderbeklædning paa Loftet 
og Kunstlæderbeklædning på Sider-
ne, svarende til Betrækket på Sto-
lene.

Stolebetrækket er uopskaaret Mek-
ka – 50 pCt. Uld og 50 pCt. Bom-
uld –, den ideale kombination for et 
slidstærkt Betræk. Stoffet, der er 
imprægneret mod Mølangreb, faas i 
tre Farver: Ren rustfarvet, rustfarvet 
med diskret Mønster og blaat med 
diskret Mønster. Gulvbelægningen 
er Gummi eller Linoleum med Slids-
kinner.

De store splintsikre Ruder i Forbin-
delse med de buede Hjørneruder 
giver et helt ugeneret Udsyn i hele 
Bussen og skaber samtidig lyse og 
tiltalende Lysforhold inde i Bussen. 
I Regnvejr søger to kraftige elektrisk 
drevne Vindskærmviskere for, at Ud-
synet fremad bevares. Strømmen 

til Belysningen inde i Bussen, den 
fra Førersædet betjente Trinbrædts-
belysning og de to foran anbragte 
Destinationsskilte, der har indirekte 
Belysning, kommer fra en ekstra Dy-
namo med særligt Relais og Ampe-
remeter.

Alle Dele, der kræver Eftersyn eller 
Vedligeholdelse, er let tilgængelige. 
F. Eks. er det ekstra Relais og Sik-
ringskasse monteret inde i Vognen 
under Instrumentbrædtet. Paafyld-
ning af Vand og Olie foregaar uden 
vanskelighed, idet man kan komme 
til Motoren gennem de oplukkeli-
ge Destinationsskilte og fra det op-
klappelige Forbrædt inde i Vognen. I 
vognbunden er der anbragt Lemme, 
der giver Adgang til Gearkasse og 
Bagaksel, samt Støddæmpere. 
 
Ja – sådan lød det i 1949. Udover 
det sjove sprog, så giver det et klart 
indtryk af, at denne bus var noget 
meget specielt – den var ekstremt 
moderne i 1949, hvor busser som 
regel havde “næser” – den frembyg-
gede chaufførplads var noget gan-

ske nyt. DOMI-bussen var i øvrigt 
højrestyret.

Antallet af overlevende busser (nyt-
tekøretøjer i det hele taget) er ek-
tremt begrænset, hvis man sam-
menligner med almindelige biler i 
almindelighed og dyrere biler i sær-
deleshed! Så det var med stor over-
raskelse, at redaktionen forleden 
dag modtog en mail fra Ole Vang, 
der er leder for Danmarks Busmuse-
um i Skælskør. Her står der nemlig 
en DOMI-bus, som museet har er-
hvervet i 2017! Det er helt sikkert 
den eneste overlevende.

Ole Vang har også skrevet lidt om 
museets eksemplar. Bussen blev i 
1949 leveret til Thomsens Turistfart 
i Lyngby. I 1960 kom den til Born-
holm, hos vognmand Hans Peter 
Olsen i Hasle. Den blev sidst sy-
nes i 1973 og i perioden 1974-85 
henstod den på Bornholm. Derefter 
kom den til Kalundborg-kanten, hvor 
den stod hos H. P. Olsens søn på en 
gård, frem til 2017, hvor den kom til 
Danmarks Busmuseum.

Danmarks Busmuseums Morris Commercial med DOMI-karrosseri fra 1949. Se også næste side. Fotos fra Ole Vang.
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Planen er at den skal totalrestaure-
res, så snart økonomien tillader det. 
Arbejdet er så småt i gang – den 
frostsprængte motor er taget ud, og 
en tilsvarende (fra en brandsprøjte) 
på vej i. Det bliver spændende at 
se, når bussen en skønne dag frem-
træder som da den var ny. 

Ole Vang har også sendt lidt data på 
bussen:

Motor: 4-cylindret Morris Commerci-
al, 3,5 liter, 70 hk. 
Gear: 4 frem, 1 bak. 
Indgang: Indvendig skydedør, skjult 
i karrossen. Reserveudgang bag, i 
venstre side. 
Længde: 7,5 m
Bredde: 2,5 m
Højde: 2,8 m
Egenvægt: 4.200 kg.
Totalvægt: 8.000 kg.

Men kan læse meget mere om Dan-
marks Busmuseum på hjemmesiden 
www.danmarks-busmuseum.dk, hvor 
der er beskrivelser af mange af mu-
seets godt 70 busser, selvfølgelig 
også mere om DOMI-bussen.

-jmn.

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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Invitationer

”Biler der fulgtes med 
sporvognene”, hvilket vil sige 



VeteranTidende · januar 202152

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

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

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

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

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

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

Hold Dem til

– den holder til Dem!

Særudstilling 
 18. oktober 2020 - 28. marts 2021
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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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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 
 

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,- 

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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4 stk. fælge 7J *15 Offset 20 til 
Volvo - sælges for kr. 800. 

Jes Pedersen, tlf. 28282697.

Reservedele i original emballage 
samt nyrenoveret startmotor til Rolls 
Royce Silver Shadow sælges kr. 
3.000.

Niels Frølich Nilsson, tlf. 20407240
e-mail: niels@limousinen.dk

DKW RT125E - årgang 1954, måne-
dens køretøj i VT 347/2005.  
Kr. 8.000. 

Leif Gr. Thomsen, Haderslev, tlf. 
21450157
e-mail: soleif6100@gmail.com

Vespa / Lambretta veteranscooter 
1948-1970 uanset stand / model, 
gerne til renovering - købes.

Henrik Høj Andersen, tlf. 27397839.

Førkrigs motorcykel feks. Zündapp 
/ BSA, VM 20 eller lignede, uanset 
stand / model, gerne til renovering.

Henrik Høj Andersen, tlf. 27397839.

Til Opel Kadett B: forlygterande 
fabriksnye blinklys for, baglygte-
glas, hjulkapsler. Til Opel Kapitan 
P 2600: forlygter - nye. Hjulkapsel. 
Til Opel Kapitan/Admiral B: H og 
V forskærme. Kølergitter og H og V 
Hjørne for do. Originale tågelygter 
til mont. under forkof., originalt sæt 
med det hele incl. monteringsanvis-
ning. Opel Rekord 1953-54 forko-
fanger horn, div. chromlister på front 
ml. kof. horn. Fabriksny viskermotor. 

H. P. Nielsen, tlf. 40148037.

Halda triptæller og Heuer stopur. 
Uanset stand - alle modeller købes.

Henrik Høj Andersen, tlf. 27397839.

Hella Spot søgelygte - som vist med 
spejl købes - kr. 1.000. 

Henrik Høj Andersen, tlf. 27397839.

BMW 630 CS med 2,8 i motor, auto-
matic – årgang 1978. En 3,5 motor 
haves og følger med. Synet som ve-
teran, næste syn 01.04.2027. Kører 
fint. Har kørt om vinteren, vinterdæk 
på. Rust i diverse kanter. Detalje-
rede billeder kan sendes. Pris kr. 
40.000. Står på Nordfalster. 

Steffen Jørgensen, tlf. 54446872.

Biler 
sælges

Motorcykler 
sælges

Motorcykler 
købes

 
Diverse

Dele til 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

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

Rubrikannoncer er gratis for med-
lemmer af DVK.
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Mercedes-Benz 300 SE (W112) blev produceret fra 1961 til 1967 og byggede i stort omfang 
på W111, som blev produceret fra 1959 til 1971. Modellerne er også kendt som fintail (heck-
flosse) pga den amerikansk inspirerede halefinne, som hos sedanudgaverne er markant og 
fremhævet med en kromliste.

W112 var tænkt som en luksusversion af W111 samt en afløser af den store Adenauer model 
(W189). Den havde en stor 6-cylinder motor med blok (topstykke) af aluminium – 3,0 liter med 
benzinindsprøjtning, som ydede 170 hestekræfter. Som standardudstyr havde den servosty-
ring, automatgear og luftaffjedring. Derudover havde den lidt mere læder, instrument-træværk 
og chrom end 111’eren. Salget af 112’eren var dog begrænset i forhold til 111’eren pga. en 
betragtelig merpris.

W111 og W112 blev oprindeligt introduceret som 4-dørs sedanudgaver, men i 1962 blev 
coupé- og cabriolet-udgaver introduceret – designet af Paul Bracq – og med en fremtoning, som 
i dag fortsat virker både let og elegant. Bl.a. blev halefinnen gjort mindre og mere afrundet – 
faktisk minder den en del om halefinnen på Pagoden (W113) introduceret i 1963, som ligele-
des var designet af Paul Bracq.

Min 112’er blev produceret i marts 1963 og har nr. 23 af en totalproduktion på i alt 709 ek-
semplarer. Den blev eksporteret til USA i 1965, kom tilbage til Tyskland i 1996, kom til Dan-
mark i 2007. Jeg erhvervede den i 2019 via Palle Murmann (Daytona) som havde den i kom-
mission for en kunde.

Mercedes-Benz 300 SE Cabriolet 1963

Torben Lorentzen
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