
VeteranTidende
Nr. 536 · Februar 2021 · 65. årgang

MEDLEMSBLAD FOR DANSK VETERANBIL KLUB

Bilhistorisk Tidsskrift



VeteranTidende · februar 20212

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 biblioteket
På grund af forsamlingsforbudet er DVKs bibliotek i Næ-
rum naturligvis lukket ned for tiden – næsten da. Men 
vi har jo løbende arbejdsopgaver, både med registrering 
og med de “nye” ting vi får ind – pt. er vi i gang med at 
gennemgå et bortgået medlems livsværk. Det er dejligt, 
at vi modtager så meget – bøger, brochurer, udklip og 
meget andet. Nogle ting kommer i arkivet, andre i biblio-
tekets samling.

Det sker naturligvis ikke sjældet, at vi modtager ting 
vi har i forvejen, og vi har efterhånden mange dublet-
ter. De skal naturligvis være til glæde for medlemmer-
ne. Nogle ting kan f.eks. komme ud til mødestederne 
– andre sælger vi til yderst favorable priser – til med-
lemmer af DVK. Vi har f.eks. et stort antal af de meget 
fine schweiziske årbøger, Automobil Revue, der snart vil 
blive sat billigt til salg. Det vender vi tilbage om her i 
bladet.

Så selvom vi holder lukket, så er vi der. Står du lige nu 
og mangler noget, f.eks. en instruktionsbog til din bil, 
så ring gerne til biblioteket om tirsdagen mellem 10 og 
14, på 45 56 56 10, tast 2 – eller send en mail til:  
bibliotek@veteranbilklub.dk.

-ds/jmn.
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Marts 
Lørdag 20. til søndag 21. Bilmesse og brugtmarked i 
Fredericia. 
www.bilmesse-brugtmarked.dkt 
Info: Solvej Tang-Petersen, tlf. 40886464 - e-mail:  
stp@bilmesse-brugtmarked.dk

Lørdag 27.  Loppe- og Stumpemarked i Herning. 
www.loppeogstumpemarked.dk 
MCH Messecenter Herning, Vardevej 1, 7400 Herning. 
Se yderligere på DVKs hjemmesede www.veteranbilklub.
dk - under “kalender”. Info: Cecilie Høgedal Kjølhede, 
tlf. 99269890 - e-mail: cek@mch.dk

April
Lørdag 17. 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 VT 535.

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. 
Sporvejsmuseet, Skjoldenæsvej 107, 4174 Jystrup 
Midtsjælland. Tilmelding og info: Søren Palsbo, tlf. 
60836234 - email: presse360@gmail.com 
Invitation her iVT 535.

Aktivitetskalender

Møder, løb og arrangementer

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

Lørdag 23. til søndag 24. Bilmesse og brugtmarked i 
Fredericia. 
www.bilmesse-brugtmarked.dkt 
Info: Solvej Tang-Petersen, tlf. 40886464 - e-mail:  
stp@bilmesse-brugtmarked.dk

Udland:

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

September
Torsdag 16. - mandag 20. GoodWood. Info: Dorte 
Stadil. Tlf. 40158008, e-mail: dorte@stadil.net 
Invitation her i bladet.

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

Rasmus Midtiby Piihl Nordre Villavej 2 7100 Vejle 4079 0363 Ford F 100 Ranger XTL 1974
Henrik Barholt Willemosegade 40, 03. tv 2100 København Ø 2625 4084 VW T3 Caravelle 1988
Baris Tuncer Hybenvænget 9 4000 Roskilde 2247 8889  
Flemming Jensen Vestergaard Spodsbjergvej 333 5900 Rudkøbing 6223 2362  
Richard Walter Klövervägen 3C Sverige 0046 707464875  
Bo Dalskov Ålekæret 50 3450 Lillerød 5072 8097  
Kurt Andreasen Skovslugten 3 8860 Ulstrup 2621 6484  
Georg Niemann Skoleager 16 2670 Greve  BMW 318i 1989

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

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.

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

Vestsjælland 
Løve

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

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

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

Nordvestsjælland 
Holbæk

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

Ønsker du som medlem i det nord-
vestsjællandske at modtage nyheder 
og info om møderne mv., så send 

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

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

Midtsjælland 
Ringsted

en mail til Matthies Nissen, så er du 
med – og får del i de gode tilbud.

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

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

Østsjælland 
Klippinge

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

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

Sydsjælland 
Næstved

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

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

Bo Frederiksen, tlf. 55990235.

Alle klubmøder er aflyst indtil forsamlingsforbuddet er ophævet!

Ønskes yderligere info, kan mødestedslederne kontaktes pr. telefon eller mail – ellers hold øje 
med DVKs hjemmeside, som løbende bliver opdateret.
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Mødestederne

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.

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.

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

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

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

Bent Højvang, tlf. 21811288 
bentinger@stofanet.dk

Sydvestjylland
Skjoldbjerg

Vestjylland
Ulfborg

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

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

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

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

Sidste fredag i måneden - klubmøde 
kl. 19.00. 
Birkmosevej 1A, 6920 Videbæk.

Claus Bjerregaard, tlf. 40530870
clausbjerregaard8@gmail.com

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

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

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

Sydjylland
Lillebælt

Østjylland
Uldum

2. tirsdag i måneden klubmøde  
kl. 19.00.
Skolegade 25, 7171 Uldum. 
Til alle møder på Møllen kan købes 
kaffe, boller, øl og vand.

Medlemmer i det midt-østjyske 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.

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

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

Vestjylland 
Herborg
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Mødestederne

Midtjylland
Herning

1. mandag i måneden klubmøde 
kl. 19.00. 
Galleri Nørgaard, Knudmosevej 36, 
7400 Herning.

Vort sidste møde den 5.10. endte 
med at forsamlingen i enighed be-
sluttede, at mødested Midtjylland 
skulle fortsætte med uændret pro-
gram, og efter at være blevet gjort 
bekendt med opsigelsen af vort leje-
mål i Autogalleriet:

- at der skulle søges at finde et nyt 
mødested og

- at der skulle søges en ny møde-
stedsleder og nye gruppemedlem-
mer.

M.h.t. nyt mødested, er der fundet 
et velegnet sted hos vores medlem 
Gregers Nørgård, Knudmosevej 36, 
Kollund, 7400 Herning, et moderni-
seret landbrug som er indrettet som 
Galleri Nørgaard. Lokalerne er sær-
deles velegnede, med nødvendige 
faciliteter.

Vi har aftalt at vi kan bruge lokaler-
ne som “venteværelse” når vi skal 
på virksomhedsbesøg og som nor-
malt mødelokale når vi den 1. man-

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

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

Østjylland
DVK Låsby

Nordjylland
Sindal

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

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

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

dag i måneden holder internt møde 
fra kl. 19:00 - til ca. 22:00.

To medlemmer meldte sig som hjæl-
pere, men vi skal bruge et par styk-
ke mere til at indgå i en mødesteds-
ledelse samt en mødestedsleder.

På grund af den alvorlige situation 
med smittefare er mødevirksomhe-
den udsat indtil videre – håber alle 
er kommet godt igennem den alvorli-
ge situation.

Peer Bak

Villy Vejnøe, tlf. 29910179
villy@vejnoe.dk

Peer Bak, tlf. 97122914
peba@kabelmail.dk

Alle klubmøder er aflyst indtil 
forsamlingsforbuddet er op-
hævet!

Ønskes yderligere info, kan 
mødestedslederne kontaktes 
pr. telefon eller mail – ellers 
hold øje med DVKs hjemmesi-
de, som løbende bliver opda-
teret.

- Hvad er det nu vacuum betyder?
     - Det er - det er - jeg har det lige her i hovedet!
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Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Veteranbil Klub

Lørdag d. 6. marts 2020 kl. 13.00

Mødestedet Holbæk, Ringstedvej 112, 4300 Holbæk

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab samt med-

delelse af decharge.
4. Forelæggelse af budget for indeværende og næste år.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Behandling af eventuelle forslag.
7. Valg af bestyrelse og suppleanter.
8. Valg af to revisorer.
9. Eventuelt.

Tilmelding nødvendig i disse corona-tider.  
Tilmeld dig til kontor@veteranbilklub.dk – senest d. 2. marts.

Efter generalforsamlingen byder klubben på en vand, øl og en sandwich. 
Alle restriktioner med afstand, håndsprit og maske, vil blive overholdt.

På bestyrelsens vegne
Dorte Stadil

OBS: 
Som det ser ud i skrivende stund, 
kan vi naturligvis ikke forvente at 
det bliver muligt at afholde general-
forsamlingen som oprindelig plan-
lagt. Når vi alligevel bringer den her, 
skyldes det bestemmelserne om 
varsling i vores vedtægter – for dét 
tilfælde, at vi mod forventling kan af-
holde generalforsamlingen.

Forhåbentlig bedrer situtationen sig 
i løbet af foråret – vi melder selvføl-
gelig ud med en ny dato hvis det bli-
ver aktuelt, eller måske et andet al-
ternativ; både her i bladet og DVKS 
hjemmeside, og i facebookgruppen.

Ny kandidat

Bjarne Hansen, 60 år.                                                                                    
Jeg er mødestedsleder på Fyn, og 
har i mange år været medlem af 
DVK og andre bilklubber.

Jeg er gift med Vivi, vi bor på Midtfyn 
og sammen har vi 2 voksne børn og 
3 børnebørn.

Valg til bestyrelsen

Alle 4 kandidater der er på valg i år, 
er alle villige til genvalg. 

Hans Graakjær, som har været med-
lem af bestyrelsen siden 2016 har 
besluttet at trække sig, og nyde sit 
otium. 

Stor tak til Hans, der har været be-
styrelsessekretær i alle årene, vi 
kommer til at savne dig, men har 
fuld forståelse for at du har valgt at 
slutte. Vi ønsker dig alt det bedste.

Der kommer så til at mangle en kan-
didat fra vest, men heldigvis har 
Bjarne Hansen fra Fyn, klubbens mø-
destedsleder i Broby, sagt ja til at 
stille op, det er vi meget glade for. 

/ds.

Efter skolen kom jeg i mekaniker-
lære ved N. Kjær i Svendborg, som 
var forhandler af Domi og Leyland 
lastbiler, de skiftede til Ford biler 
imens jeg var i lære. Derefter kom 
jeg til Karl O. Skov i Svendborg, som 
var forhandler af Simca, Chrysler og 
Toyota.

I januar 1987 købte vi Løgeskov 
Auto. I dag har vi én svend ansat, og 
Vivi laver regnskab.

I 2013 købte vi en nedlagt køb-
mandsforretning, da vi manglede 
plads til vores veteranbiler.

Så biler og veteranbiler bruger vi me-
get tid på i hverdagen.

Vi deltager meget gerne i løb, både i 
udlandet og herhjemme.

Jeg finder klubaktiviteterne særde-
les vigtige, og det sociale samvær 
spiller en væsentlig rolle som ejer 
og bruger af veteranbiler.
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Køretøjer efterlyses

Japanske biler i Danmark
Der har i flere år været tanker om 
at lave en bog om japanske biler i 
Danmark, og der er nu samlet en del 
stof.

Der mangler dog meget mere, så 
hermed denne opfordring til læserne 
om at bidrage.

Der har siden 1963 været importe-
ret japanske biler til Danmark. Det 
startede med Toyota, senere fulg-
te Datsun / Nissan, Honda, Mazda, 
Mitsubishi, Daihatsu, Subaru, Suzuki 
og Isuzu, den sidste dog kun vare-
vogne og 4 WD.

Bogen tænkes at være på omkring 
400 sider i A4 format fordelt efter 
mærkernes tid, modeller og salgstal 
på det danske marked, med vægt på 
de ældre modeller (op til ca.1999), 
de nyere kun kort omtalt.

Stof til bogen søges, billeder af fami-
liens japanske bil, firmaers japanske 
varevogne, store eller små histori-
er fra ejere, forhandlere, mekanike-
re, importører og andre, der har haft 

Med venlig hilsen

Hans Nielsen
Granvænget 9,                  
8832 Skals.

hans_nielsen@live.dk
86694721

Ford A Pick Up, V1920
Min afdøde bror, Jakob, købte en 
Ford A Pick Up i 1973 for 3500 kr 
fra en ophugger nær Randers. Jacob 
og en kammerat rejste til Randers 
og medbragte et startbatteri, en fod-
cykelpumpe og en lygtebom. Det lyk-

kedes at få startet bilen og køre den 
forsvarligt hjem til Rungsted. Jacob 
fik aldrig renoveret bilen og forære-
de den til Henrik Barslund, Hillerød, 
der nu har restaureret den til perfekt 
oprindelig skikkelse bl.a. med be-
varelse af den originale bemalede 

japanske biler på nært hold, gerne 
som medforfattere, der har speciale 
i et eller flere af de japanske mær-
ker.

Der søges annoncer, brochurer og 
omtale af bilerne. 

Motorsport hører også til historien, 
så lidt stof søges.

Enkelte andre japanske mærker har 
også kørt i Danmark i meget lille an-
tal, Hino har haft importør og der er 
registreret 11 biler i 1966-67. En 
enkelt Prince er registreret i 1965, 
men hvilken model? 

Er der nogen, der kan fortælle noget 
om de mere ukendte japanske køre-
tøjer, så de kan få en lille omtale i 
bogen?

Nogle mærker har også haft luksus-
mærker som f.eks. Toyotas Lexus, 
Hondas Acura, Nissans Infiniti og 
Mazdas Xedos.

Planen er at bogen skal udkomme 
på forlaget Motorploven.

skrift på dørene. Dens oprindelige 
indregistreringsnummer var V1920, 
og den var indregistreret i Thorsager 
på Djursland til en Hr. Carl Søren-
sen, tlf. nr. 51. 

Er der medlemmer som kender til hi-
storie om denne bil og meget gerne 
Carl Sørensens adresse? 

Nimbus J10 oprindelig fra Bornholm
Seneste bekendte ejer af J10, Niels 
Andersen Koefoed, er far til Hans 
Koefoed som er en god bekendt af 
mig. Hans er meget interesseret i 
om nogen måtte kende til motor-
cyklens eksistens og historie f.eks. 
tidligere ejere. Nimbus’en var en før-
krigsmodel, indregistreret på Born-
holm med indregistreringsnummer 
J10. 

Med venlig hilsen

Anton Freiesleben

anton.freiesleben@hotmail.com, 
25518049
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Et nyt år står foran os. Et nyt år med 
løfter og begrænsninger. Begræns-
ninger som vi har levet med i 9 må-
neder, men som også har fået os til 
at nytænke hvilke muligheder vi har 
nu, hvor mange af os er blevet rystet 
ud af de daglige rutiner.  

Et år bygger på det forrige, og ud 
over corona, er der sket afgøren-
de ting indenfor vores interessefelt, 
som gør, at 2020 vil vi huske som 
et afgørende år. Det er selvfølgelig 
regeringens udspil til nye bilafgifter, 
jeg tænker på. Igennem den mere 
end 4 år lange påvirkningsproces, 
heraf de to sidste sammen med de 
andre interesseorganisationer for hi-
storiske køretøjer, DASU, FDA, SKAD, 
DSRA og ikke mindst FDM samt 
forskellige politikere på Christians-
borg, er det lykkedes at få overbragt 
budskabet om, at de intentioner, der 
lå til grund for originalitets”kravet” 
i 1991 og senere brændstofafgif-
ten, er man nødt til at have et opgør 
med.  

Det er det så blevet, med lovforsla-
get der blev fremsat den 18. decem-
ber. Nu skal det så behandles i Fol-
ketinget og så vedtages. Men inden 
det sker, er der adskillige punkter, 
der skal overvejes og gøres indsigel-
ser imod.

Et af de væsentligste områder er 

Nyt fra MhS
Nytårstanker om  
fortid og fremtid 

To flotte plakater til dit 
værksted eller din garage

den procentvise stigning, der vil ske 
med vægtafgiften i løbet af de næ-
ste år. Denne stigning er tiltænkt at 
få folk til at få mere lyst til at købe 
en el- eller hybridbil i stedet for en 
bil, der kører på fossilt brændstof. 
Og det skal ligeledes overbevise folk 
om, at de skal opgive deres nuvæ-
rende fossilkøretøj og købe et nul- 
emmisions køretøj. Det er politik, 
som har med en ændring af vores 
transportmuligheder og -vaner at 
gøre. Men det har intet med vores 
hobbykøretøjer og vores rullende kul-
turarv at gøre. Selv om vægtafgiften 
stiger er der da ingen, der vil opgi-
ve deres elskede gamle hobbykø-
retøj og købe en elbil i stedet. Men 
det kan ende med, at man blot piller 
nummerpladerne af. Det er lige så 
forfejlet som at idømme en fisk en 
bøde fordi den ikke kan klatre i træ-
er! Fuldstændig forfejlet.  

Men der er også flere andre punkter, 
som trænger til ”en kærlig hånd”. 
Motorhistorisk Samråd er for øje-
blikket ved at udarbejde et oplæg til 
et høringssvar til skatteministeriet, 
hvor vi kommenterer de punkter, vi 
synes, der mangler en afklaring, æn-
dring eller er mangelfulde.  

Vi har tidligere beskrevet, at vi har 
inviteret kulturminister Joy Mogen-
sen til Nærum til Motorhistorisk 
Samråds kontor. Her vil vi – under 
hyggelige former (og med Sommers 
Automobile Museum som baggrund) 

Motorhistorisk Samråd har udgivet 
et sæt virkelig flotte plakater, der vil 
pynte på hvert et værksted, og i hver 
en garage. På vores hjemmeside vil 
du kunne købe og bestille dem til le-
vering.  

I forbindelse med, at ordningen med 
historiske nummerplader blev udvi-
det i april 2020, og en lang række 
småfejl i samme omgang blev rettet 
på de eksisterende emaljenummer-
plader, så har vi lagt de gamle num-
merpladeplakater på hylden, og ta-
get et nyt smukt plakatdesign frem.  

De nye nummerpladeplakater kom-
mer som et sæt, den ene beskriver 
ordningen og mulighederne, og den 
anden viser de mange flotte typer af 
nummerplader der er tilgængelige i 
dag til alle køretøjer.  

– fortælle om vigtigheden af at be-
vare den rullende og levende kultur-
arv, som de gamle køretøjer udgør. 
Hvis der ikke kommer mere fokus på 
denne kulturarv ender det med at gå 
med vores køretøjer som det er gået 
med de gamle hestekøretøjer, jum-
be, char-a-banc, fladvogne, gig, dag-
vogne, natvogne, ajlevogne og man-
ge, mange andre. For ikke at tale om 
de mangeartede landbrugsredska-
ber, der blev brugt. De var også en 
del af vores rullende kulturarv. Men 
de benyttes næsten ikke længere, 
både fordi der mangler arbejdshe-
ste og fordi der er meget få, der kan 
spænde heste for en vogn.

Sådan skal det ikke gå med vores 
nuværende kulturarv. Og derfor vil vi 
i MhS lægge os i selen for at holde 
kulturarven kørende. Også på fremti-
dens veje.  

Tak for den positive opbakning i det 
forgangne år, de mange henvendel-
ser fra klubbernes medlemmer, og 
især tak til skatteministeren for at 
være så lydhør. Rigtig godt nytår!  

Med venlig hilsen
Steen Rode-Møller
Formand
Motorhistorisk Samråd

Formand Steen Rode-Møller gør sig i teksten herunder lidt tanker om den nærmeste fremtid, 
der inkluderer både elbiler og hestevogne.
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Den rullende kulturarv og 
køretøjsmuseerne    
Ingen er vel efterhånden i tvivl om, 
at interessen for veterankøretøjer er 
stor. Hvor vi i ikke så fjern fortid blev 
mødt med lidt hånlige eller overbæ-
rende blikke, måske endda lidt for-
argelse, over at vi kørte i benzinslu-
gende biler, så mødes vi heldigvis i 
dag med smil og ”thumbs up”. Det 
er som om, at folk har fået øjne-
ne op for, at gamle køretøjer er en 
del af vores kulturarv, hvilket det er 
værd at værne om.  

Der er mange besøgende til arrange-
menter for historiske køretøjer, dem 
bliver der flere og flere af over det 
ganske land. Interessen for events 
som Copenhagen Classic Grand 
Prix og Classic Race Aarhus, træk-
ker mange tilskuere og er med til at 
udbrede interessen. Vi ser det også 
når der holdes arrangementer ved 
museerne, så som ”Biler der fulgte 
sporvognene” på Sporvejsmuseet, 
Matadorbilerne på Bakken, og ind-
lemmelse af biler i Den gamle by i 
Aarhus. Museer fokuserer således 
også nu, på biler som kulturarv.  

I Danmark har vi ca. 45 forskellige 
former for køretøjsmuseer. Udover 
almindelige veteranbiler omfatter de 
også brandkøretøjer, busser, spor-
vogne, traktorer, motorcykler og knal-
lerter. Alle er drevet af folk som er 
dedikerede, ofte frivillige, og som er 
med til at sikre, at vi får bevaret vo-
res rullende kulturarv. Det sker på 
en hensigtsmæssig måde, som gør 
det muligt for alle at nyde synet af 
klenodierne.

Plakat 1  
Den første plakat beskriver i tekst 
og flotte billeder, for hvilke køretøjer 
ordningen virker, hvor gamle de kø-
retøjer skal være, og hvordan man 
bestiller historiske nummerplader til 
sin egen bil.  

Plakat 2  
På den anden plakat er de 6 typer 
historiske nummerplader listet op 
med eksempler, herunder gule pla-
der og de navnkundige papegøjepla-
der, samt nummerpladerne til på-
hængsvogne og traktorer. Typerne 
med historiske nummerplader dæk-
ker fra 1903 og frem til april 1976.      

Plakatsættet er uundværligt hos alle 
nummerpladeoperatører, og vil skille 
sig ud blandt andre informationstav-
ler på landets værksteder. De måler 
hver 70x100 cm.  

Et sæt (2 plakater, 1 af hver) koster 
kr. 150,- plus porto på kr. 65,-. Pla-
katerne vil, straks efter modtaget 
betaling, blive sendt i en stødsik-
ker emballering med Post Danmark. 
Man bestiller ved at sende en mail 
til MhS bestyrelsesmedlem Mikael 
Arngren (ma@motorhistorisk.dk). Din 
mail med bestillingen bedes indehol-
de navn på modtager og postadres-
se, samt gerne e-mailadresse eller 
telefonnummer.  

Man kan læse mere detaljeret om 
hele ordningen med historiske num-
merplader på vores hjemmeside, 
hvor man også kan bestille nummer-
pladeerklæringer samt de smukke 
plakater.  

Johnny B. Rasmussen
Sekretariatsleder
Motorhistorisk Samråd

I Københavnsområdet har der indtil 
videre kun været et automobilmuse-
um, Sommers Automobile Museum 
i Nærum, men nu kommer der snart 
yderligere to. Det ene kommer til at 
hedde Classic Car House og det bli-
ver placeret overfor Frilandsmuse-
et i Lyngby. Foruden museum vil det 
også indeholde eventlokaler og café. 
Det andet nye museum er en flytning 
af Vestsjællands Automobilmuse-
um, til en gammel Velux fabrikshal 
i Bagsværd, hvor der bliver plads til 
ca. 115 biler plus mulighed for op-
bevaring. Motorhistorisk Samråd ser 
frem til åbningen af begge museer, 
der således giver hovedstadsområ-
det et mega boost på veteranmuse-
umsområdet.  

Motorhistorisk Samråd har gennem 
nogen tid søgt at komme i dialog 
med Kulturministeren, med henblik 
på at fremme vores sag, og få skabt 
et fokus på veterankøretøjsområdet. 
Vi har heldigvis ikke mødt negativ re-
spons, men er af indlysende årsager 
blevet lidt nedprioriteret. Vi forventer 
dog, som er en af vores prioriterede 
mærkesager i 2021, at få genopta-
get samarbejdet. Som et led i denne 
prioritering indgår også et tættere 
samarbejde med de danske køre-
tøjsmuseer, hvoraf nogle allerede er 
tilknyttet MhS. Vi vil i det nye år tage 
kontakt til museerne, med henblik 
på en formel tilknytning til dem, og 
der igennem opnå en synergieffekt, 
til gavn for begge parter.  

Ole Nørretranders
Bestyrelsesmedlem
Motorhistorisk Samråd

De gamle nummerpladeplakater var meget 
eftertragtede, nu er der et helt nyt design til 
din garage, eller dit værksted.

De kommende år vil Motorhistorisk Samråd prioritere den rullende kulturarv i endnu højere 
krav, og der spiller de danske motormuseer en uvurderlig rolle
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Talrige aflysninger prægede sidste 
år; men lyspunkter var der trods 
pandemi. 

Engang først på efteråret har en 
gruppe veteranbilister gennem nogle 
år lavet en tradition med en week-
endudflugt med biler og fruer - kal-
det septemberslentring. Så midt i 
september drog syv gamle biler med 
deres besætninger syd for Østersø-

en. Tre Riley, to HRG, en Citroën og 
en Austin-Healey. Man skulle være 
maskeret på færgen og indendørs; 
i hvert fald indtil man sad ned; men 
ellers var det solskin og åben vogn 
under hele udflugten. 

Det gode ved at køre til det gamle 
øst, er at der er gammeldags veje, 
god plads, meget kønne landskaber 
og en masse herregårdshovedbyg-

Af Peter Bering

Maskepi i Mecklenburg

ninger, som er lavet om til hoteller 
og hvor man bor godt og rimeligt, af-
sondret og helt uden bekymring for, 
hvad der måtte kunne ske med de 
kære biler mens man sover. Anbefa-
les varmt. 

Alle bilerne teede sig som forventet. 
Det vil sige: Enkelte ufrivillige stop; 
men ikke noget som ikke kunne 
fixes på stedet.

Overnatning på Schloss Gamehl, som ligger i 
nærheden af hansestaden Wismar.

Der er grusveje og ujævne brolagte strækninger, som giver 
biler og besætninger nogle rysteture, der passer fuldstæn-
dig til - i hvert fald bilernes - alder.
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Fotos: Jakob Bonfils, Jette Steen, Karsten Wikkelsø og Peter Bering.

Navigatørerne nyder solen og taler måske om, hvornår vi 
kommer videre. Per Nielsens Citroën forholder sig helt i ro.

Terkel Lund Ovesens Riley 12/4 Kestrel.

Bonfils Riley satte ud på en meget lille 
brolagt sognevej lige ud for en fin lille mid-
deladerkirke. Efter lidt kærlig puslen kom 
den i gang igen. Bortset fra lidt prøvekør-
sel hjemme og turen ved Rileyregisterets 
augustsammenkomst var det jomfrurejsen. 
Og det gik godt. Efter hjemkomsten kørte 
den 10km og så skete det store nedbrud i 
maskineriet, så nu er Jakob i gang med en 
hovedreparation af motoren. En passende 
opgave under lockdown.
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Fanø motorløbene 1919-1924 hø-
rer blandt dansk motorsports min-
derige begivenheder, hvor datidens 
store motorkørere og bilmærker var 
med til at skabe opmærksomhed 
langt ud over øens grænser. I 1939 
var det planen at genoplive løbet.

De oprindelige Fanø Motorløb har 
været beskrevet i VeteranTiden-
de tidligere – og i den meget fine 
bog: Historien om Fanø Motorløbe-
ne 1919-1924. Men allerede sidst i 
1930’erne blev det overvejet at gen-
optage motorløbene på Fanø -– og 
vel at mærke med et håb om at kun-
ne tiltrække nogle af datidens bed-
ste racerbiler og store racerkørere.

Den 25. november 1938 holdt 
Dansk Motor Klub, der stod for de 
oprindelige motorløb på Fanø, ge-
neralforsamling. Der havde i en 
årrække ikke været motorløb på 
programmet, men ved denne gene-
ralforsamling blev det efter en læn-
gere debat vedtaget, at man igen 
skulle forsøge at køre racerløb på 
Fanø. Klubben havde allerede ind-
hentet de fornødne tilladelser fra po-
litimester Hebo, Esbjerg.

Ved generalforsamlingen blev ned-
sat et sportsudvalg bestående af 
klubbens formand, Knud Daniel-
sen samt Søren Levering, Christian 
Bohnstedt-Petersen, Carl Høltzer og 
Albert Andersen. Mænd, der allere-
de var kendte i bil- og motorsports- 
kredse – og desuden tilhørte sam-

fundets top: De havde alle titel af 
direktør eller grosserer…

På Fanø holdt repræsentanter for 
udvalget herefter møde med direktør 
Lassen fra Fanø Vesterhavsbad. Ba-
nen skulle – som oprindeligt – være 
én kilometer lang. Hertil kom yderli-
gere en km til tilløb og en km til af-
løb, på strækningen mellem Vester-
havsbadet og Rindby.

Politiets tilladelse muliggjorde, at 
der kunne arrangeres løb for profes-
sionelle racervogne og -motorcykler. 
På den baggrund var der allerede 
rettet henvendelse til  Auto Union, 
Mercedes-Benz og BMW om at sen-
de kørere til løbet. Desuden var det 
hensigten at kontakte bilfabrikker og 
racerkørere fra England, Frankrig, Ita-
lien og Sverige. Konkret var der tale 
om kontakt til bl.a. Austin, Hillman, 
Morris og Ford, mens tyske Adlerwer-
ke selv skulle have henvendt sig 
med tilbud om, at stille med en af 
fabrikkens hurtigste Adler-biler.

Det lød så godt, at den oprindelige 
medarrangør, Dagbladet Politiken, i 
januar 1939 bekræftede, at dagbla-
det igen tilbød at være medarran-
gør. Her kom det frem, at foruden 
den oprindelige løbsform, hvor racer- 
og specialbiler kunne sætte hastig-
hedsrekorder, skulle der også køres 
egentlige bilvæddeløb, hvor flere bi-
ler startede samtidigt. Også motor-
cyklisterne skulle køre om kap med 
hinanden.

Tidspunktet hvor der skulle kø-
res blev fastsat til den 10.-11. juni 
1939. Jyllands-Posten kunne 3. april 
1939 fortælle, at flere af Danmarks 
bedst motorsportskørere havde gi-
vet tilsagn om at stille op. Her blev 
det understreget, at løbene ville 
blive gennemført som hastigheds-
løb over en kilometer. Præcis som i 
1924. Avisen skrev, at det ville bli-
ve spændende at se hvor meget 
den oprindelige rekord, sat af Mal-
colm Cambell i 1923 ville blive slå-
et med. Hastigheden var her 219,4 
km/t over en kilometer med flyvende 
start. ”Det bliver jo sikkert en Del” 
konkluderede avisen.

Det blev dog ikke til noget, for løbet 
blev aflyst. Jyllands Posten skrev, at 
årsagen var, at de udenlandske bilfa-
brikker ikke ønskede at sende biler 
og racerkørere til hastighedsløb, der 
kun gik over en km og endda på en 
retlinet bane. Tiden var til runde ba-
ner skrev avisen. 

Bohnstedt-Petersen i aktion
Christian Bohnstedt-Petersen, der 
bl.a. importerede Auto Union og 
Mercedes-Benz, holdt ofte ferie på 
Fanø. Han havde benyttet lejligheden 
i 1939 til at fundere over tingene, og 
han fandt et sted på øen, hvor han 
mente der kunne laves en rundba-
ne over en 10 km strækning med et 
par udemærkede sving på 100-150 
meter. Tanken var, at der her kunne 
køres løb på 100, 200 og 300 kilo-
meter. 

Bohnstedt satte sig i kontakt med 
Mercedes-Benz eksportchef for 
Skandinavien, Rudolf (Rudi) Oeser 
(1902-1967), for at overtale ham, til 
at få Mercedes-Benz engageret i et 
nyt forsøg. Eksportchefen værgede 
sig i første omgang, fordi han ikke 
anså det for realistisk at køre motor-
løb på en strand, men til sidst bøje-
de han sig for Bohnstedt.

De aftalte at mødes på Fanø den 
10. august 1939. Rudolf Oeser kø-
rende i en af tidens hurtigste lande-

Af Erich Karsholt

Fanø-morgana  
     – om løbene der aldrig blev...

Også i 1939 blev der kørt hurtigt på Fanø - 
Christian Bohnstedts fly med Henning Prins 
som pilot, mod Oesers Mercedes 540K. 
Flyet havde svært ved at følge med. 
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vejsbiler, en Mercedes 540 K, mens 
den danske bilimportør fløj i sin 
egen Coudron-flyvemaskine (OY-DIU), 
ført af piloten Eigil Prins. 

Det var ikke en normal tjenestebil 
Oeser her kom kørende i, men en bil 
der skulle præsenteres for det skan-
dinaviske publikum. I slutningen af 
1930’erne blev der hvert år gennem-
ført en karavane mellem de større 
byer i Skandinavien med fem-seks 
biler, herunder de store kompressor-
modeller. Ved enkelte lejligheder del-
tog tillige nogle af datidens berømte 
racerbiler.

Rudolf Oeser tog Kompressor-bilen 
og kørte ud på stranden. Han blev 
meget begejstret: ”Jeg havde aldrig 
tænkt mig, at en Strandbred kunne 
være saa fast” udtalte han efter at 
have kørt 185 km/t i sin Mercedes 
540 K. Oesers hustru smalfilme-
de køreturen fra luften i Bohnstedts 
maskine, men de kunne ikke følge 
med…

Bohnstedt kunne til Jyllands Posten 
fortælle, at eksportdirektøren vil-
le rejse hjem til Stuttgart for at få 
3-4 af de bedste fabrikskørere med 
Rudolf Carracciola i spidsen til at 
stille op – og Bohnstedt var ikke i 
tvivl om, at det ville få Auto Union 
til at følge efter. Foruden naturligvis 
deltagelse fra mange andre lande, 
når først de fik forelagt planerne om 
den foreslåede rundbane.

Den danske bilimportør og motoren-
tusiast var ikke i tvivl om, at der vil-
le komme 150-200.000 tilskuere til 
løbene, når det skulle afholdes i juni 
1940. Det blev så heller ikke til no-
get; om det var blevet realiseret hvis 
ikke Anden Verdenskrig var kommet 
i vejen, er jo svært at spå om. 

Planer under besættelsen
Planerne om motorløb blev dog ikke 
begravet i sandet selv om Danmark 
blev besat af tyskerne! I november 
1941 kom en række ledende med-
arbejdere fra Daimler-Benz til Dan-
mark, herunder eksportchef Rudolf 
Oeser. 

Hvad formålet var, i betragtning af at 
tyskerne repræsenterede besættel-

sesmagten, vides ikke med sikker-
hed, men det handlede antageligt 
først og fremmest om at sondere 
muligheder for lokal produktion til 
den tyske krigsmaskine og rekrutte-
ring af dansk arbejdskraft. Men der 
var også sat tid af til at skabe noget 
tiltrængt PR, hvilket bl.a. betød at de 
havde inviteret herværende presse-
folk til et arrangement i Paladstea-
tret, hvor der blev vist film om udvik-
lingen indenfor den tyske bilindustri 
og motorløb fra Nürburgring.

Efterfølgende kunne Rudolf Oeser til 
Jyllands-Posten fortælle, at han ikke 
havde opgivet tanken om motorløb 
på Fanø: ”Det skal ikke være no-
gen Hemmelighed, at jeg har tumlet 
med Planer om at arrangere Motor-
løb paa Fanøstranden, og var Krigen 
ikke kommet, havde Løbene været 
Virkelighed.”

Rudolf Oeser havde udtænkt en 
rundbane på blot 400 meter med 
hårnålekurver. Her ville farten na-
turligvis være begrænset, men på 
langsiderne ville farten kunne kom-
me op på 200 km/t, mente Oeser, 
der supplerede: ”Nu er Planerne na-
turligvis begravet for en Tid, men jeg 
tror, der kommer en Sommer, hvor 
Fanø igen bliver Midtpunkt for store 
Motorsportsbegivenheder. Omgivel-
serne er ideelle for det rigtige Arran-
gement.”

Daimler-Benz eksportchefens planer 
blev ikke til noget, de blev begravet 
sammen med nazisternes håb om 
verdensherredømmet, der jo heldig-
vis heller ikke blev til noget. Til gen-
gæld er det jo senere hen lykkedes 
at afholde Fanø “Revival” til stor 
glæde for både aktive bilentusiaster 
og tilskuere.

Rudolf Oeser – eksportdirektør med ansvar for Skandinavien fra 1933 og frem til 1967. Her 
ses han i efteråret 1949 på Kongens Nytorv i København ved den første efterkrigs-Mercedes 
170, der kom til landet. 

På biludstillingen i Berlin i 1936 præsenterede Daimler-Benz AG Mercedes 540K modellen, 
der blev annonceret som verdens hurtigste standardproducerede bil med 180 hk og en 
topfart på 170 km/t. Dette foto er ikke af den Oeser kom kørende i, men et foto fra Ole Emil 
Riisager. En tysk familierelation lagde i 1930’erne vejen forbi Riisagers barndomshjem på 
Skovshovedvej i Gentofte. 
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Den tyske Szawe Automobil- und Ka-
rosseriefabrik AG havde en kort le-
vetid – fra 1921 til 24. Aktieselska-
bet blev grundlagt af Karl Szabo, 
Gerson, Erich og Karl Wechselmann 
og Friederich Wilhelm Gendebien i 
Berlin. Fabrikken byggede karosseri-
er på NAG chassiser model C4, som 
havde den tyske hestekraftbeteg-
nelse 10/30PS. Karosserierne blev 
tegnet af designeren, kunstneren og 
konstruktøren Ernst Neumann-Nean-
der (1871-1954). Det er ikke klart 
hvem der stod for de tekniske mo-
difikationer af NAG-motorerne. Sza-
wens kraftbetegnelse er 10/38PS.

Szawe gik konkurs i 1924. Erich We-
chselmann havde spillet dobbeltspil 
og endte med at begå selvmord. Ak-
tiverne blev overtaget af en sam-

menslutning bestående af NAG, Han-
sa-Lloyd og Brennabor. Szawe’r har 
altid været sjældne, og i dag er de 
ikke til at opdrive; men på forunder-
lig vis har én overlevet i Danmark, 
og det er tilmed et særdeles fint ek-
semplar. 

Bilen er kendt af alle, der har besøgt 
Danmarks Tekniske Museum. Den 
har været udstillet siden museet åb-
nede i halvdelen af depotet på Ole 
Rømers Vej i Helsingør, og i 2018 
var den ude på de vendsysselske 
veje i forbindelse med Styrkeprø-
ven. Det var et vidunderligt skue, for 
det bådformede karosseri er meget 
spektakulært. 

Designeren Ernst Neumann var ma-
ler fra kunstakademiet i Kassel, 

Af Peter Bering

Tidlig annonce - sikkert fra 1921. Szawe 
søger repræsentanter i ’alle verdens større 
byer’...



VeteranTidende · februar 2021 17

byen hvori han var født. Kort efter 
århundredskiftet boede han i Paris 
og han foretog flere rejser rundt i 
Europa på en selvbygget motorcykel 
og arbejdede med automobilteknik. 
1910 til 14 drev han i Berlin skole 
for moderne reklame og grafik, teg-
nede bilkarosserier og udtog adskilli-
ge patenter for bl.a. skjulte kalecher, 
billygter, positions-ditto, værktøjs-
kasser, trinbrædder og skærme. Un-
der den første verdenskrig var han 
sagkyndig for personvognes krigs-
duelighed. Efter krigen tegnede han 
flere karosserier (bl.a. for Szawe) 
under kunstnernavnet ’Neumann-Ne-
ander’ og byggede sine første for-
søgsmotorcykelstel, som han i de 
følgende år fik sat i produktion. Efter 
Szawes konkurs i 1924 forlod han 
bilerne og helligede sig motorcykel-
verdenen indtil han de sidste fem år 
af sit liv koncentrerede sig om ma-
lerierne.

Det er begrænset hvad der findes af omtale 
af Szawe i samtidig danske aviser og blade. 
Her handler det faktisk ikke om selve bilen, 
men om de fikse overtræk til reservehjulene. 
Men bilen er en Szawe 10/32 – ovenikøbet 
med et særdeles eksklusivt karrosseri.

Omtale af Szawe i KDAKs medlemsblad ’Auto’, 1922. Teksten fortæller ikke blot noget om 
bilens ekstravagante luksus og komfort (og charme!), men nævner også nogle forskellige 
karrosserityper, der åbenbart har været tilgængelige på det danske marked.

At det bådformede karrosseri ikke var udført 
af H. Andersen, forhindrede ham åbenbart 
ikke i at reklamere med det...

Annoncen fra Hornum herover er også fra 
1922, men fra FDMs ’Motor’. 
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Teknisk Museums Szawe har et båd-
formet sportphaeton-karosseri, Typ 
Admiralsboot, med mange maritime 
detaljer: Ræling langs hækken og 
luftventilformede positionslygter. Ka-
rosseriet er en fempersoners åben 
turistvogn. Det er meget høj kvalitet: 
Torpedo, køler og lygter af forsølvet 
kobber. Motorhjelm af forsølvet mes-
sing. Mahognikarosse med kobber-
skruer og aluminiumspladehjul. 

Bilen har ikke haft synderligt mange 
ejere. Den er årgang 1922, chassis-
nummer 18341, motornummer 147. 

I Toldprotokollerne har jeg fundet 
den én gang: 26. juli 1929, Baron 
Mogens Holck, Holckenhavn ved Ny-
borg. Der er en henvisning til forri-
ge registrering: Assens, 6. januar 
1928. Men der må være en fejlskriv-
ning, for den findes ikke i nogen af 
de ældre Assensprotokoller; jeg har 
tjekket dem alle sammen.

I DVKs barndom dukkede Szawen 
op, da en gruppe af stifterne var op-
taget af at redde så mange spæn-
dende, bevaringsværdige vogne som 
muligt. Et lille ’udvalg’ rejste rundt 
og besigtigede objekter. De tog til 
Østfyn og kiggede på Szawe, som 
stod hos vulkanisør Harald Rasmus-
sen i Nyborg. Besøget mundede ud 
i et køb.

Vulkanisør Rasmussen havde vist 
købt vognen af Holck på Holcken-
havn, hvor den var blevet stærkt 
ramponeret af tyskerne. Herregår-
den havde været beslaglagt og det 
var ikke kun gået ud over bygning-
erne; ’gæsterne’ havde også været 
i garagen og forlystet sig med den 
fine vogn. Blandt andet var kalechen 
blevet beskadiget. Efter krigen blev 
der udbetalt erstatninger til ejerne af 
de beslaglagte ejendomme. I akter-
ne om Holckenhavn optræder Szawe 
i et tillæg, idet baronen ikke i første 
omgang havde været i garagen. Ud-
valget for Indkvarteringserstatning 
bad mekaniker Stribolt fra Nyborg 
vurdere skaderne på vognen. Hans 
dom var, at den skulle afhændes til 
skrot; men heldigvis gik det – som vi 
ved – ikke så galt. Den havnede hos 
vulkanisøren, som ifølge Neel var 
’paabegyndt et stort arbejde med 

Annonce i KDAKs medlemsblad ’Auto’, 1922. Interessant udstyrsliste.

Det ældste kendte foto af bilen er formentlig taget i 1929, foran Holckenhavn Slot, lige syd 
for Nyborg. Toldprotokollen med Baron Holcks navn henviser til en tidligere registrering i 
Assens, 1928. Det er hvad der vides – her slutter sporet.
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restaurering af vognen, navnlig f.s.v. 
angaar hjulene, for at gøre den køre-
klar med en moderne dækstørrelse. 
De gamle dele var dog omhyggeligt 
bevarede, men de manglende instru-
menter var allerede fjernet under kri-
gen og manglede, da hr. Rasmussen 
overtog vognen’.

Ved klubmødet i december 1957 
blev vognen diskuteret, og der var 
enighed om, at den burde reddes, 
men ingen af de 25 fremmødte med-
lemmer gav udtryk for lyst til at på-
tage sig at erhverve og istandgøre 
vognen.

I BhT årgang 3 nr. 5-6 læses i Se-
stofts beretning fra medlemsudflug-
ten d. 21. juni 1958: ’Selskabet 
kørte til Ordrup, hvor man besaa 
Szawe-automobilet, som klubben 
nu har erhvervet. Szawen er en 

Mon ikke billederne med sne på er fra hjemkomsten (januar 1958?). Der er et tov i foraks-
len; men hvor langt den blev trukket, aner jeg ikke. Jeg tror billederne er på A N Hansens 
Allé i Hellerup, hvor Neel boede. Neel står bagved og ved siden af vognen (øverst næste 
side). 

De to store farvebilleder er fra klubfolkenes besigtigelse eller købet. Jeg kan ikke genkende manden i den grå frakke; men den brune kasket 
bagved er sikkert daværende formand, Neel. Han købte bilen af vulkanisør Rasmussen den 27. december 1957. De originale hjul var heldig-
vis bevaret. Vulkanisøren havde igangsat en restaurering; men da han ikke kunne få 820x120, lavede han nye hjul til en gængs gummidi-
mension. Billederne til højre er sikkert taget den følgende sommer – det nederste er fra Bent Mackeprangs garage. Fiat’en var Bents første 
hverdagsbil. Op ad væggen står en lille grøn bil: Det er DVKs Swift fra 1912, som vi stadig har. Den er pt. udstillet i Sommers museum.
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Flere af klubvognene endte på Tek-
nisk Museum, således også Szawe. 
I Helsingør fortsatte istandsættel-
sen i 1971. Bilen kørte en enkelt 
gang i forbindelse med Neels runde 
fødselsdag; men den var ikke helt 
driftssikker. 

For nogle år siden, da d’herrer Per 
Nielsen og Mikkel Posselt var fær-
dige med Bymuseets Delaunay-Bel-
leville, var det Szawes tur til at blive 
set grundigt efter i sømmene. Det 
var en stor glæde for alle venner af 
de gamle ’danske’ biler, at museet 
tillod Mikkel at køre den i Styrkeprø-
ven i 2018. Det gik uden store kva-
ler og den gennemførte begge dags-
etaper.

Kufferterne var pillet af vognen, 
da den blev solgt fra Holckenhavn. 
Men da Teknisk Museum afsluttede 
istandsættelsen i 1971 og den kom 
i pressen, henvendte Merete Münter, 
som var født Holck, sig og forærede 
dem til museet. Det var til komtesse 
Merete Holcks 18-årsdag hendes far 
købte vognen i 1929. Den var alt-
så ikke ny, som det ellers har været 
fortalt.

Der har været andre Szawe i Dan-
mark. I 1922 annoncerer A. Hor-
nums forretning i København både i 
Motor og Auto. I sidstnævnte findes 
også en redaktionel omtale af et ek-
semplar, som beskrives som haven-
de ’al Nutidskomfort’ og den er ’al-
lerede nu paa Byens Gader, – som 
den er en virkelig Pryd for’. Vi formo-
der byen er København. Fra billeder-
ne at dømme er det ikke teknisk Mu-
seums eksemplar.

Hjælpsomme folk har gjort denne 
artikel mulig. Tak til Leif Gr. Thom-
sen, Mikkel Posselt, Torkil Adsersen, 
Ole Villumsen Krog, billedarkivar Uffe 
Mortensen og andre.

stor, aaben tourer fra 1921 med en 
barsk, germansk fremtræden. Mo-
toren skulle være i meget fin stand, 
idet den siges kun at have gaaet 
14.000 km., medens karosseriet …. 
trænger til lidt omsorg.’ 
 
På daværende tidspunkt arbejdede 
klubben med udlicitering af klubvog-
ne til medlemmer. I september sam-
me år offentliggjordes den kontrakt 
klubben indgik med brugere af klub-
vognene. Så vidt vides var der ikke 
nogen, der ’bød’ på Szawe. Når bi-
lerne blev købt var det vist ofte for-
mand Neel, der lagde ud. Han købte 
Szawe den 27. december 1957 og 
den blev bragt til København, den 
var kørende, men trængte til kærli-
ge hænder. Den blev forsøgt udlici-
teret som ’klubvogn 2’ (nummer et 
er og bliver Swift’en) – ingen bed på 
krogen. 

I 1962 gøres der status over klub-
vognene: ’Swift bliver fuldstændig 
restaureret, Dürkopp er nogle sta-
der bagefter. ’Szawe adskiller sig fra 
de andre klubvogne derved, at den 
intet mekanisk slid har – kilometer-
stand på 17000 km. De eneste an-
kepunkter med hensyn til stand var, 
at instrumenterne var borte. Det er 
dog et stort lyspunkt, at der allerede 
er fremskaffet et originalt ”Deuta” 
speedometer og en original ”Bosch” 
tændingslås med amperemeter. For 
at få smørefunktioner, el-anlæg og 
kabler til at fungere tilfredsstillende 
efter den lange stilstand, må den al-
ligevel adskilles såvel i chassis som 
i motor. Et kardinalpunkt ved restau-
reringen af denne vogn vil være at få 
det meget outrerede karosseri, halv-
vejs af hamret kobber og halvvejs af 
blankt mahogni, til at fremstå med 
den rette effekt.’

Bent Mackeprang med briller og baskerhue sidder bag rattet.
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Nogle fotos fra forberedelserne til Styrkeprø-
ven i 2018 – og fra Styrkeprøven...
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NAG-motoren er på ca. 2,5 liter og skal angiveligt kunne få bilen til at køre 100 km/t.

Et dæksel under motoren clipset på chassisrammen beskytter motorrummet mod støv og 
vejsnavs. På billedet til højre er det taget af – clipsene ses foroven.

Ekstremt høj kvalitet ned til mindste detalje.
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Billederne vidner om at den næsten 100 år gamle bil er helt usædvanlig velbevaret; den 
luksuriøse indretning er ikke engang slidt!

Kufferterne, der på forunderlig vis fandt 
tilbage til bilen i 1971, er uden bund, men 
forøger pladsen i rummene på trinbrættet.

Instrumenterne er noget af det eneste på 
bilen, der ikke er strengt originalt.

Bilen er den eneste overlevende Szawe, 
bygget på NAG-chassis.

På Louwmans Museum i Holland findes en 
stor og enkstremt udstyret luksuslimousine: 
Joswin Town Car med en 7,2 liters Mercedes 
flymotor – og Szawe-karroseri!

Stribolt i Nyborg vurderede bilen til at være 
skrotmoden efter anden verdenskrig. Mær-
ket i motorrummet kunne måske tyde på, at 
han var forhandleren, der oprindelig solgte 
bilen?

Flere kilder angiver bilen som 10/38 PS 
(tysk skattebetegnelse), men på motoren 
står der 10/32. Mon ikke man kan tro på 
det...
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Blev den første danske bil konstrueret i Horsens?
Et bidrag til historien om danske dampvogne

Af Anders Ditlev Clausager

Horsens kommer jeg tilbage til, 
men svaret på ovenstående spørgs-
mål kommer selvfølgelig an på hvor-
dan man definerer begrebet ”bil”. 
Hvis vi ved bil forstår en selvbevæ-
gelig vogn (fra ”auto”, selv, og ”mo-
bil”, bevægelig), så er det klart at 
vi må tage alle mulige forskellige 
kraftkilder i betragtning, ikke kun 
forbrændingsmotorer og elektro-
motorer, men også dampmaskiner. 
Der var ikke så få dampdrevne biler, 
faktisk så langt tilbage som et helt 
århundrede før de første benzindrev-
ne eller elektriske biler kom ud at 
køre.

Det siges som regel at det var 
franskmanden Nicolas-Joseph 
Cugnot (1729-1804) som byggede 
den første dampbil, omkring 1769-
71, et uhyrligt tre-hjulet monstrum 
kaldet Fardier à vapeur, som var til-
tænkt militære transportformål. Fak-

tisk byggede han to, og det er den 
anden, som kan ses den dag i dag 
på Musée des Arts et Métiers i Paris, 
men i nyere tid er der bygget en fuldt 
funktionsdygtig kopi.

Imidlertid var der større interes-
se for dampmaskiner i England, 
hvor Murdoch lavede en fungeren-
de model af en dampdrevet vogn 
i 1781. Der var flere andre projek-
ter som ikke kom længere end til 
papir- eller modelstadiet, indtil Ri-
chard Trevithick udviklede en høj-
tryksdampmaskine som var Watts 
lavtryksmaskine overlegen. Han byg-
gede sit første landevejslokomotiv i 
1801, og en ganske elegant damp-
karet som blev demonstreret i Lon-
don i 1803. Trevithicks interesse 
vendte sig dog hurtigt mod damplo-
komotiver til brug på sporveje el-
ler jernbaner, hans første lokomo-
tiv kørte på en skinnevej i Wales i 

1804. Hans indsats blev forbillede 
for andre pionerer, især George Ste-
phenson, ”jernbanens fader”, som 
konstruerede det lokomotiv der blev 
brugt da den første jernbane for of-
fentlig persontrafik blev åbnet på 
strækningen fra Stockton til Darling-
ton i det nordøstlige England i 1825, 
og senere planlagde og byggede 
jernbanen fra Manchester til Liver-
pool som åbnede i 1830.

Det var teknisk set enklere at kon-
struere et effektivt damplokomotiv til 
at køre på skinner end på landeveje, 
men på den anden side var det kom-
pliceret og dyrt at anlægge en jern-
bane. Derfor var der stadig mange 
engelske ingeniører som fortsatte 
med udviklingen af dampkøretøjer til 
landevejsbrug, blandt andre Gurney 
og Hancock, men dette arbejde løb 
ud i sandet i 1830erne, da lande-
vejsselskaberne (the turnpike trusts) 
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som vedligeholdt hovedvejene mod 
at indkassere bompenge forlangte 
højere takster for dampdrevne end 
hestetrukne køretøjer, med den (i 
øvrigt uretfærdige) begrundelse at 
dampvogne forårsagede større slid 
på vejene. Det blev først forandret 
ved loven af 1861, som udlignede 
taksterne mellem hestevogne og 
dampvogne, men da var dampvogne-
nes chance for længst forpasset.

Derimod florerede jernbaneanlæg-
gene, i 1838 åbnedes for eksem-
pel den 175 km lange strækning fra 
London til Birmingham, og det blev 
til den rene mani i 1840erne (the 
railway mania, jernbanebegejstrin-
gen). I sammenhæng hermed gik 
det tilbage for den regelmæssige 
diligencetrafik mellem større byer. 
Derved blev landevejsselskabernes 
indtægter fra bompenge formind-
sket, og det kneb med at vedlige-
holde vejene. Da selskaberne og 
dermed bompengene begyndte at 
blive afskaffet i 1860erne, og loka-
le myndigheder blev gjort ansvarli-

ge for vedligeholdelsen af hovedve-
jene, som fastlagt ved lov af 1888, 
blev vejene kun værre. De blev nu 
heller ikke brugt særlig meget, før 
cykler og senere biler begyndte at 
dukke op. I øvrigt viste det sig snart 
at dampvogne til landevejskørsel 
slet ikke kunne konkurrere med jern-
banerne, hverken økonomisk, eller 
i henseende til kapacitet, fart, be-
kvemmelighed, og pålidelighed. 

Hjorths dampvogn
Det var nok disse tidlige engel-
ske dampvogne som inspirerede 
den danske opfinder Søren Hjorth 
(1801-70) til at gøre udkast til en 
dampvogn. Hjorth beskrev vognens 
konstruktion i Ursins Magazin for 
Kunstnere og Haandværkere i 1832. 
Det mest interessante ved hans 
vogn var hvad Hjorth kaldte en ”ro-
tatorisk” dampmaskine, men det 
var ikke (som det senere er blevet 
fejlagtigt påstået) en dampturbine. 
Dampens kraft virkede igennem be-
vægelige klapper på et roterende 

vandret stempel anbragt i en flad cy-
linder. Stemplet drejede om en lod-
ret aksel hvis rotation overførtes via 
et konisk tandhjul til lodretstående 
hjul – lidt lige som en gammeldags 
hjulpisker, bare omvendt – og disse 
hjul drev på en krumtap i bagakslen 
via excentriske forbindelsesstæn-
ger. Der var intet differentiale. Hjorth 
havde fået bygget en forsøgsmaski-
ne i mindre størrelse, som blev købt 
af Kong Frederik d. 6. og depone-
ret hos Polyteknisk Læreanstalt. 
Den fungerede ikke tilfredsstillende 
da der var problemer med at holde 
stempel og cylinder damptæt.

Hjorth mente dog at en forbedret 
udgave nok ville kunne flytte hans 
betragtelige køretøj, efter tegningen 
var det over 6 meter langt og godt 4 
meter højt, med et karetlignende ka-
rosseri med fire tværgående bænke-
sæder til tre personer hver. Fyrbøde-
ren sad udvendig bagest og smed 
tilsyneladende kul ned gennem en 
lodret skorsten til et ildsted under 
kedlen. Føreren sad ligeledes ud-

Hjorts dampvogn. Her scannet fra Ole Bangs bog.
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vendig forrest og havde den sikkert 
vanskelige opgave at styre uhyret, 
fra et rat som virkede på en primitiv 
form for tandstang (eller rettere ind-
vendig tandkrans), der drejede hele 
forakslen om dennes midtpunkt, lige 
som på en hestevogn. Før og også 
efter at Lenkensperger opfandt sin 
styregeometri for en to-hjulet aksel i 
1816 (bedre kendt som Ackermann 
styring), var det ofte et problem at 
styre fire-hjulede vogne, og det er 
ret typisk at mange tidlige damp-
vogne kun havde ét forhjul. Et an-
det problem var naturligvis hvordan 
man kunne standse disse tonstun-
ge kæmper, og det havde Hjorth vist 
heller ikke gennemtænkt. Derimod 
var de fjedrende hjul sikkert en god 
idé, når man tager tilstanden af dati-
dens veje i betragtning.

Hjorths senere biografist, Ole Bang 
(I kast med dampen og elektricite-
ten, 1982, side 28), skriver at Hjorth 

”gjorde praktiske forsøg med en 
dampvogn på Frederiksbergs ga-
der. Prøvekørslerne var vellykkede 
og uden uheld, selvom vognen ikke 
kunne klare Valby Bakke.” Bang op-
giver ikke sin kilde for denne histo-
rie. Herefter skulle man formode at 
Hjorth fik bygget en dampvogn, men 
sikkert næppe af det format som 
sås på tegningen. Andre forfattere 
er dog stort set enige om at Hjorth 
aldrig fik bygget en dampvogn af 
nogen art, da han ikke kunne opnå 
statslig understøttelse til projektet. 
Han blev spist af med et legat til at 
foretage en studierejse til England 
for at undersøge jernbanedrift, og 
helligede sig derefter projektet til 
den sjællandske jernbane. Han var 
den tekniske direktør for banen Kø-
benhavn-Roskilde da den blev åbnet 
i 1847. Han opfandt senere en elek-
tromotor, og i 1855 den første dyna-
mo, ti år før Siemens.

En avisand
En anonym meddeler til det engel-
ske Mechanics’ Magazine i 1843 
skrev at ”Norrgber [sic] fra Sverige, 
en låsesmed og snild [ingenious] 
mekaniker, byggede en dampvogn 
som kørte mellem København og 
Korsør, medførende tredive passage-
rer, med en maskine på otte heste-
kræfter”. Dette blev citeret i William 
Fletchers bog Steam on Common 
Roads (1891; side 146 i facsimile 
udgaven fra 1972). Man bemærker 
at den oprindelige notits var i datid 
så det fremgår ikke om denne kør-
sel skulle have fundet sted i 1843 
eller tidligere.

Umiddelbart tør man forholde sig no-
get skeptisk til historien; en damp-
vogn til tredive passagerer er faktisk 
større end næsten alle de køretø-
jer som Church, Hancock, Gurney, 
Maceroni, eller Scott Russell hav-
de bygget i England eller Skotland. 

Vendsyssel fra Illustreret Tidende. Her scannet fra Thomassens bog.
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Hertil kommer at der er 107 km 
fra København til Korsør, mens den 
længste strækning som blev regel-
mæssigt trafikeret af dampvogne i 
England var mellem Gloucester og 
Cheltenham i 1831, beskedne 9 mi-
les, knap 15 km, og det tog 40-50 
minutter.

Sagen blev grundigt undersøgt af P 
Thomassen som beskrev den i sin 
bog Dampvogne og Landevejsloko-
motiver i 1978. Han fandt en an-
den engelsk omtale i The Mining 
Journal fra april 1843, og kunne 
såmænd føre historien tilbage til 
Berlingske Tidende fra 18. februar 
1843. Her var der blevet skrevet at 
en svensk smed Norberg arbejdede 
på en dampvogn af egen konstruk-
tion, med en maskine på 3 hk, som 
skulle kunne medføre fem personer 
inklusive føreren. Vægten blev an-
slået til 9 tons, med kul og vand til 
tre timers kørsel, og tophastigheden 
til 20 km/t. Det var tanken at køre 
mellem Stockholm og Nyköping, om-
kring 102 km. Hvordan det blev for-
vansket til beskrivelsen i engelske 
blade, er ikke godt at vide. 

”Dampelefanten”
Det vigtigste forsøg på at indføre re-
gelmæssig passagertransport med 
en dampvogn i Danmark er natur-
ligvis den berømte ”dampelefant”, 

Vendsyssel, som skulle bruges på 
en rute Frederikshavn-Hjørring-Nør-
resundby. Initiativet blev taget af 
den frederikshavnske købmand EC 
Christiansen, som gennem handels-
firmaet Bloch & Behrens bestilte et 
lokomotiv fra den engelske fabrikant 
Thomas Rickett. Morsomt nok træf-
fer vi her igen pioneren Søren Hjorth 
som nu arbejdede blandt andet som 
translatør i engelsk, og fungerede 
som formidler mellem Bloch & Be-
hrens og Rickett.

Rickett var aktiv mellem 1858 og i 
hvert fald 1865, og hans lokomotiv 
ankom til Danmark i oktober 1862. 
Det var tre-hjulet, med vandbeholder, 
kedel, ildsted og maskine monteret 
mellem de to baghjul, alt passet af 
en fyrbøder som stod på en platform 
foran maskineriet, sammen med fø-
reren som ligesom på Hjorths damp-
vogn havde et rat at dreje på. Vend-
syssel var 5 meter langt og vejede 
12 tons. Det trak tre vogne til pas-
sager- eller godstransport, som hver 
vejede yderligere 5-6 tons i belastet 
tilstand.

Desværre var datidens veje og bro-
er i Vendsyssel håbløst uegnede til 
det tunge lokomotiv, især om efter-
året og vinteren, og desuden var der 
idelige problemer med damprøre-
ne i kedlen. Prøvekørsler endte ofte 
med mekaniske problemer, eller ved 

at lokomotivet simpelt hen kørte 
fast. Trods stor interesse og oprin-
delig megen velvilje, blev ”Dampe-
lefanten” hurtigt til spot og spe, og 
Christiansen måtte opgive projek-
tet, med betydeligt økonomisk tab. 
Lokomotivet blev returneret til Eng-
land hvor ”Det viste sig, at rørene 
var ’opbrændte’ og kedlen tæret, og 
at lokomotivet ikke var køredygtigt.” 
(Thomassen side 33.) Dette uhel-
dige udfald findes ikke omtalt i den 
senere engelske litteratur, men det 
nævnes at Rickett leverede et lig-
nende lokomotiv til Spanien i 1865, 
hvorefter han udgik af sagaen.

Et andet engelsk landevejslokomo-
tiv fra Aveling & Porter var på kort 
gæstespil i Danmark i sommeren 
1863. Det var af den fem-hjulede 
type, d.v.s. at det havde et såkaldt 
”pilothjul” foran til styring som var 
forbundet med en drejende forak-
sel, og har nok været et selvbevæ-
geligt lokomobil af den type som 
firmaet fremstillede fortrinsvis til 
landbrugsformål. Det kom forment-
lig med skib direkte til Odense hvor 
det blev udstillet, men kørte der-
efter for egen kraft ad landevej via 
Kolding til Hamburg, som omtalt af 
Thomassen (side 36). Egentlig vil-
le det have været ganske interes-
sant at erfare hvordan det kom over 
Lillebælt, hvor der kun var sejlski-

“Dampelefanten” på præsentationstur op ad Frederiksberg Bakke. Efter Illustreret Tidende. Her scannet fra Thomassens bog.
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be indtil en hjuldamper blev indsat 
på ruten Strib-Fredericia i 1866, og 
den første rigtige jernbanefærge gik 
i drift i 1872.

Nogle senere dampvogne  
og lokomobiler i Danmark
Nu blev dampkraften også anvendt 
i landbruget, især efter at lande-
vejskørsel blev stort set umuliggjort 
i England efter loven af 1865, som 
påbød at der skulle tre personer til 
at bemande et landevejs-damploko-
motiv, hvoraf én skulle gå foran og 
vifte med det berygtede røde flag, og 
hastigheden blev begrænset til 4 mi-
les (6,4 km) i timen på åben vej, det 
halve i bebyggede områder. Men der 
kom gang i brugen af traction engi-
nes, d.v.s. selvkørende lokomobiler, 
til landbrugsformål, herunder damp-
pløjning.

Et damppløjningssystem blev de-
monstreret på Nørre Fælled i Kø-
benhavn i anledning af Landmands-
forsamlingen i juli 1869. Mellem 

1869 og 1872 blev der angiveligt 
solgt fire dampplove i Danmark, alle 
til lollandske jordbrugere, iblandt 
dem Lensgreve Knuth, og de fandt 
anvendelse især i den nymodens 
sukkerroedyrkning. Et af lokomobi-
lerne var i drift i det meste af 50 år 

og endte derefter på Lolland-Falsters 
Stiftsmuseum i Maribo, hvor det se-
nere fik selskab af lokomobilet fra 
Knuthenborg. Begge er blevet re-
staurerede og kan lejlighedsvis ses 
i funktion ved demonstrationer af 
damppløjning.

Damppløjning på Nørre Fælled. Her scannet fra Skalk.

5-hjulet Aveling & Porter lokomobil. Fundet på en hjemmeside for et japansk bibliotek...
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”L.H.” skrev en artikel ”Om Lande-
veislocomotiver” i Industriforenin-
gens Tidsskrifter i 1870, hvor han 
gennemgik forskellige historiske 
dampvogne, tillige med de samtidige 
praktiske anvendelser, for eksempel 
godstransport i Algier (Algeriet) med 
engelske maskiner fra Aveling & Por-
ter. Han gav en detaljeret beskrivel-
se med en illustration af ét af de 
landevejslokomotiver som blev byg-
get i Edinburgh af Thomson (NB ret-
telig Thompson, med p) og nævnte i 
forbifarten også brug af dampmaski-
ner, altså lokomobiler, i landbruget, 
men underligt nok uden nogen omta-
le af de danske forhold.

I 1872 blev Den Nordiske Industri- 
og Kunst-Udstilling afholdt i Køben-
havn, ifølge kataloget (side 138) 
skal det svenske firma J & CG Bo-
linder fra Stockholm have udstillet 
et ”Landevejslokomotiv” på stand 
2776 sammen med blandt andet en 
25 hestes dampmaskine. Firmaet 
var grundlagt af Jean og Carl Ger-
hard Bolinder i 1845. I 1932 blev en 
del af firmaet sluttet sammen med 
Munktell i Eskilstuna, herved op-
stod Bolinder-Munktell eller BM som 
nu er en del af Volvo Construction 
Equipment. Desværre har jeg ikke 
yderligere oplysninger om Bolinders 
dampvogn fra svenske kilder, men 
firmaets arkiv er bevaret, hos Cen-
trum för Näringslivshistoria i Brom-
ma.

HC Vogts dampvogn fra 1879 blev 
beskrevet af AGV Petersen, redak-
tør af tidsskriftet Ingeniøren, i et 
foredrag om ”Automobiler” som 
han holdt i 1898, og som derefter 
blev trykt i bladet med en tegning. 
Tegningen og noget af artiklen blev 
gengivet af Thorkil Ry Andersen i 
Man Drejer Håndsvinget – til Moto-
ren Går (1988), og Tom Christen-
sen skrev mere udførligt om Vogt og 
hans vogn i Skandinavisk Motor Jour-
nal, nummer 3, 1968. Jeg har ikke 
fundet den oprindelige beskrivelse 
fra 1879, men Vogt (1848-1928) 
fik i september 1879 10 års eneret 
på en dampkedel med koncentriske 
rør, som formentlig brugte sprit som 
brændstof. Vogts hovedformål var at 
konstruere en dampkedel med stor 

ydeevne i forhold til vægten og for-
uden dampvognen, fik han senere 
bygget en dampbåd med en lignen-
de kedel.

Til forskel fra de store skrumler vi 
er blevet vant til, viser tegningen fra 
1898 (eller 1879?) en forbavsen-
de lille vogn med et enkelt forhjul, 
ophængt i en lodret gaffel uden ef-
terløb og drejet af en styrestang. En 
slangerørskedel var anbragt midt i 
vognen, den leverede damp til en 
lodret maskine umiddelbart bag ked-
len. Maskinen havde direkte træk på 
et enkelt drivhjul anbragt i linie med 
forhjulet, men tillige var der et hjul i 
hver side, anbragt ud for drivhjulet, 
disse side- eller slingrehjul havde 
kun til opgave at støtte vognen ved 
lav hastighed eller når den stod stil-
le. Affjedring og bremser er ikke for-
klaret. Vognen skal være blevet byg-
get og ”fungerede særdeles godt, 
indtil den blev fuldstændig ødelagt 
ved hensynsløs Kørsel af nogle Per-

soner, Vognen var blevet betroet.” 
(Ingeniøren nummer 48, 26. novem-
ber 1898, side 294). Vogt skal selv 
have berettet at ”Kedlen gav rige-
ligt Damp; men Glæden varede ikke 
længe, fordi Vognen blev kørt i Styk-
ker mod en Stolpe.” (Christensen i 
SMJ). 

Horsens bilen
Nu kommer vi tilbage til Horsens! 
Den danske dampvogn som indtil 
nu tilsyneladende er undsluppet op-
mærksomhed, påstås at være ble-
vet bygget af Søren Jensen Carl Jo-
chumsen (1823-1901) som i 1857 
sammen med Johan P Møller havde 
grundlagt maskinfabrikken Møller & 
Jochumsen (senere MJ) i Horsens. 
Jochumsen var smed, Møller køb-
mand, så man kan formode at det 
var Jochumsen der var den praktiske 
kraft i firmaet, mens Møller mulig-
vis har indskudt kapital. Ret hurtigt 
gik Møller & Jochumsen i gang med 

Vogts dampvogn. Her scannet fra Hundrede års danske bilkonstruktioner.

En af de få overlevende Fowler locomobiler på Lolland. Her scannet fra Skalk.
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produktion af dampmaskiner som 
blev et vigtigt arbejdsområde for 
virksomheden i en lang årrække, der 
blev leveret 429 dampmaskiner ind-
til 1925, som oplyst af John Juhler 
Hansen i bogen Fra Møller & Jochu-
msen til M&J Industries A/S... 1857–
2007. I 1866 solgte Jochumsen sin 
andel af firmaet og flyttede til Ran-
ders hvor han overtog et jernstøberi 
som senere blev til maskinfabrikken 
Strømmen (efter Horsens Leksikon 
hjemmeside).

Juhler Hansen har beskrevet MJs hi-
storie glimrende i sin bog men den 
eneste antydning om en dampvogn 
som forekommer i bogen (side 163), 
er et lykønskningtelegram sendt på 
firmaets 100-års dag (altså i 1957) 
fra en ingeniør Johannes Madsen i 
Viborg som 50 år før, i 1907, var be-
gyndt som lærling på tegnestuen, 
og erindrede at ”Det var morsomt 
for os den gang i arkivrummet at 
bese gamle, fint udførte tegninger af 
dampdrevne landevejskøretøjer der 
vist aldrig nåede at blive bygget.” Ja 
men blev de – eller det? – nu allige-
vel?

Den vigtigste overlevering om Jochu-
msens dampvogn er en beskrivelse 
givet af hans søn, Niels Carl Frederik 
Jochumsen (1850-1914) som flytte-
de til England og i 1883 var bosid-
dende i Barrow-in-Furness hvor han 
var skibsbygningsingeniør, sandsyn-
ligvis på det derværende værft. Se-
nere flyttede han til Newcastle-on-Ty-
ne hvor han boede i 1896-97. I 
1896 skrev han til The Autocar som 
i nummeret for 3. oktober bragte føl-
gende notits:

Mr. N.C.F. Jochumsen, of Newcast-
le-on-Tyne, who is one of our most 
diligent readers, informs us that he 
became interested in horseless car-
riages at the commencement of his 
career as an engineer in Denmark, 
more than 30 years ago, his father, 
of the firm of Moller & Jochumsen, of 
Horsens, having at that time built a 
steam carriage, the difficulty experi-
enced then being the weight of the 
boiler. It would be interesting to have 
further particulars of this machine, 
as well as illustrations of it if such 
are obtainable.

Eller i oversættelse:
Mr N C F Jochumsen, fra Newcast-
le-on-Tyne, som er en af vore mest 
ivrige læsere, fortæller os at han 
blev interesseret i hesteløse køre-
tøjer da han begyndte sin karriere 
som ingeniør i Danmark, for mere 
end 30 år siden [han var vist 13-14 
år gammel så uddannet ingeniør har 
han næppe været] da hans far, fra 
firmaet Møller & Jochumsen i Hor-
sens, havde bygget en dampvogn 
på den tid, men havde vanskelighe-
der på grund af vægten af kedlen. 
Det ville være interessant at få flere 
oplysninger om denne maskine, lige-
ledes tegninger af den, hvis de kan 
skaffes.

Tre måneder senere skrev Jochu-
msen igen til The Autocar, og vedlag-
de nu en tegning som han forkla-
rede han havde lavet efter en kopi 
(tracing) af den originale tegning. 
Den blev offentliggjort i nummeret 
for 2. januar 1897. Som det kan 
ses her, opgav han på tegningen lidt 
forvirrende to årstal, nemlig 1863 
og 1864, men det gør vist ingen 
større forskel. Hvis vi går ud fra at 
Jochumsen-vognen blev bygget, men 
at Hjorth-vognen ikke blev det, så 
har vi her en mulig kandidat til titlen 
”den første danskbyggede bil”! 

Lidt om konstruktionen
Jeg tror at Søren Jochumsen må 
have set et billede og en beskrivel-
se af den ovenfor omtalte ”dam-
pelefant” fra Vendsyssel der vakte 
megen interesse i 1862-63, og blev 
afbilledet for eksempel i Illustreret 
Tidende. Hele layoutet minder om 
Ricketts dampvogn, med ét forhjul, 
og maskineriet mellem de to bag-
hjul, men den mest interessante for-
skel er at Jochumsen-vognen er me-
get mindre, og derfor sikkert også 
lettere.

Tegningen angives at være i måle-
stoksforhold 1,5 dansk tomme til en 
fod, hvad der vel svarer stort set til 
1:8, men tegningen blev yderligere 
formindsket før den blev trykt i The 
Autocar. Hvis vi anslår sædedybden 
til 40 cm, vil køretøjet have været 4 
meter langt, cirka 1,75 meter bredt 
og tilsvarende højt, undtaget skor-

stenen. Forhjulet var cirka 80 cm og 
baghjulene cirka 110 cm i diameter. 
Hjulene var egerhjul af træ med jern-
beslag, noget bredere end var sæd-
vanligt på hestevogne.

Chassiset var af træ, forstærket 
med jernbeslag, det var egentlig en 
regulær kasseramme som bestod af 
to chassiser, det ene over det andet, 
med cirka 60 cm imellem, forbun-
det af lodrette jernsøjler og træstyk-
ker. Forhjulet var ophængt i en lodret 
gaffel som sad under en tværliggen-
de bladfjeder, fastgjort i hver side 
ovenpå den øverste ramme, og blev 
drejet med en styrestang. Bagaks-
len havde hel-elliptiske bladfjedre, 
fastgjort på rammens øverste side-
vange. På tegningen kan man ikke 
se nogen form for bremser, men 
der henvises til et håndtag til bag-
lænskørsel eller bakning (reversing 
handle), hvorved sandsynligvis for-
stås at dampmaskinen kunne ven-
de omdrejningsretning som hjælp til 
standsning.

Det er heller ikke helt klart hvor der 
blev fyret op under kedlen eller hvor-
dan dampmaskinen virkede, men 
den havde sikkert kun én cylinder, 
som tilsyneladende var lodret. Vand-
tanken var anbragt bagtil mellem de 
nederste chassisvanger, og fortil var 
der tilsvarende en kulkasse, eller 
rettere en kokskasse; koks blev ofte 
foretrukket som brændsel fordi det 
gav mindre røg. Der må have været 
en form for pumpe for at få vand op 
i kedlen. En snedig ide var at vandet 
blev forvarmet ved at lade spilddam-
pen passere igennem en fødevand-
varmer, før den gik op i skorstenen. 
Der ses ingen kondensator, men ma-
skinen har nok været af den gæng-
se højtrykstype, og derfor uden kon-
densator.

Hele betjeningen må have foregået 
fra førersædet, men sikkert stadig 
med en fyrbøder eller maskinmester, 
der må have siddet eller stået med 
ryggen mod kørselsretningen. Fø-
reren betjente det omtalte håndtag 
til bakning og ligeledes koblingerne 
som gav valg mellem to gear, direk-
te, eller indirekte over et mellem-
tandhjul, med udveksling i forholdet 
1 til 4. Der var kædetræk til bagaks-
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len som ikke havde differentiale. 
Allerbagest var der to langsgående 
bænkesæder, hver til vel to perso-
ner, sæderne var hængslede og kun-
ne foldes væk, så vognen i stedet 
kunne bruges til varetransport. Må-
ske var Jochumsen-vognen verdens 
første station car!

Efter hvad den yngre Jochumsen 
fortalte i 1897, var det kedlen som 
var det store problem; for at holde 
vægten nede var den af beskedne 
dimensioner, og var ikke stor nok til 
at give tilstrækkelig damp til at ma-
skinen kunne køre for fuld kraft. Den 
ældre Jochumsen forsøgte forskelli-
ge kombinationer af damprør i ked-
len, men det lykkedes ham ikke at 
opnå nogen forbedring. Derfor kom 
vognen aldrig ud at køre på Hor-
sens’ gader og veje.

Jochumsen måtte opgive sin damp-
vogn til dels på grund af udgifterne, 
men han havde jo også sin egentli-
ge forretning at passe. Det var næp-
pe heller det bedste tidspunkt at 
beskæftige sig med sådant opfin-
deri: den Anden Slesvigske Krig ud-
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...

 
Nej, dampvogne slog aldrig an i Dan-
mark. Personbiler med dampdrift 
blev fremstillet især af Stanley i USA 
til ind i 1920erne, men kunne ikke 
klare sig mod benzinbiler, især ikke 
efter at Kettering opfandt selvstar-
teren i 1912. Tunge damplastbiler 
forblev i produktion i England indtil 
1930erne, de sidste Sentinel blev 
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så også opgive i konkurrencen med 
diesellastbiler. Det landevejskøretøj 
som længst holdt fast ved damp-
drift, var den ydmyge damptromle; 
der blev fremstillet damptromler i 
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P Thomassen Dampvogne og landevejsloko-
motiver (eget forlag, Gentofte, 1978)

Barrie Trinder Britain’s Industrial Revolution 
(Carnegie Publishing, Lancaster, 2013).

Danmark af Vølund og selv om pro-
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Når jeg tænker tilbage på de hund-
reder af forskellige bilmodeller, jeg 
prøvekørte for Jyllands-Posten og 
bilblade i årene 1954-1973, dukker 
nogle tilsyneladende helt uanselige 
biler op øverst i hukommelsen ved 
siden af superbiler som AC Cobra og 
Aston Martin DB4 Zagato. Det skyl-
des den ualmindelig store køreglæ-
de, som også de på deres vis gav 
bag rattet.

En af dem er Morris Minor, en af de 
1950-60’er biler man oftest møder 
på gader og veje i dag. 

Morris Minor anskaffedes godt nok 
i sin tid først og fremmest som en 
fornuftig familie- og arbejdsbil, der 
var til at stole på. Men mange værd-
satte den også for sporty køreegen-
skaber. 

Og med god grund: Det er ikke til-
fældigt, at Morris Minor har fået ry 
for ligefrem at kunne køres som en 
lille 4-sædet MG. Den er designet 
af Alec Issigonis, som i 1936 blev 
ansat af Morris til at arbejde med 
affjedringssystemer på MG sports-
vogne og Morris familiebiler, og som 
senere blev verdensberømt, ikke kun 
for Monir, men også som skaber af 
den legendariske Mini.

Jeg prøvekørte Morris Minor flere 
gange igennem dens modeludvikling 
og blev hver gang imponeret.  
 
Her følger indtryk fra tre af prøve-
kørslerne.

★ Først uddrag af, hvad jeg skrev 
om de sportsvognsagtige køreegen-
skaber, da jeg i 1961 havde prø-

vekørt 1956-udgaven Morris Mi-
nor 1000 (Series III) – med ny 948 
kubikcentimeter motor og ny buet 
forrude i ét stykke – for at checke, 
hvordan den efter fem år stod sig 
mod nye biler på markedet. 

★  Dernæst min komplette prøvekør-
selsrapport om den netop lancere-
de, teknisk opgraderede 1962-udga-
ve, Morris Minor 1000 Super (Series 
V), der blev den sidste i modelræk-
ken. Teksten er gengivet præcist 
som den stod Jyllands-Posten med 
undtagelse af, at datidens modelbe-
tegnelse Morris Mascot er erstattet 
med den i dag mere kendte, Mini, og 
at der er indsat mellemoverskrifter 
til navigation i læsningen.

Det er relevant at bemærke, at min 
egen bil da i fem år havde været en 

Sporty 1950-60er klassiker i økonomiklasse:

Morris Minor 1000 med MG-dna
Af Tage Schmidt
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Morris Minor modelhistorie

MM
Morris Minors modelhistorie efter An-
den Verdenskrig (Minor-navnet blev 
også brugt fra 1928-34) begyndte i 
1948 med en helt nykonstrueret Minor 
MM med selvbærende karrosseri og  
sideventilet motor på 918 kubikcenti-
meter og 27½ hk, der gav en topha-
stighed på 103 km/t.

Morris Minor Series II
I 1952 fik Minor topventilet motor på 
803 kcm og 30 hk ved 4800 o/m, 
som gav en lidt mindre tophastighed 
på 101 km/t. Det engelske bilblad 
The Motor målte accelerationstiden for 
0-80 km/t til 28,6 sekunder. 

Morris Minor 1000, Series III
Den næste udgave, Series III, der kom 
i 1956 under modelbetegnelsen Minor 
1000, var så stærkt forbedret, at den 
næsten kan betegnes som en helt ny 
bil. Motoren fik større slagvolumen på 
948 ccm, stærkere lejer, bedre ventile-
ring og stærkt forhøjet kompressions-
forhold på 8,3:1, så max-effekt kom op 
på 37 hk ved 4750 o/m. Den var kort 
sagt tæt ved at være en miniature-ud-
gave af MG’s 1½-liter motor. Navngiv-
ningen 1000 skyldtes det nye større 
slagvolumen på næsten en liter (1000 
ccm).

Gearkassen var helt nykonstrueret 
med langt bedre synkronisering og til-
bagetrukket (remote control) kort gear-
stang efter bedste sportsvognsmøn-
ster.

Series II’s 2-delte forrude med midter-
sprosse afløstes af en buet i ét stykke, 
og bagruden blev større.

I 1961 blev afviservingerne bag fordøre-
ne afløst af afviserblink.

Morris Minor 1000 Super, Series V
Ved den sidste opgradering af Morris Mi-
nor i 1962 blev bilen til den 1000 Super 
med større motor på 1098 cc, som prø-
vekørselsrapporterne i Jyllands-Posten i 
1962 og 1966 omhandler.  

Blandt mindre indretningsforbedringer 
var den vigtigste for ejere i alle lande 
med højrekørsel, at der kom udvendig 
dørlås i venstre dør. I alle foregående 
udgaver kunne kun højre dør låses op 
udefra. For at kunne komme ind bag rat-
tet i en låst venstrestyret Morris Minor 
måtte køreren låse højre dør op udefra, 
række over til venstre dør og låse den 
op inde fra. Ligeledes måtte venstre dør 
låses indefra gennem højre dør.

Ingen Morris Minor Series IV
Modelbetegnelsen Series IV var i fabrik-
kens udviklingsprogram blevet optaget 
af Morris Mini Minor, der herhjemme in-
troduceredes under navnet Morris 850.

Varianter
Morris Minor findes i 6 forskellige vari-
anter: 2-dørs og 4-dørs sedan, cabrio-
let, stationsvogn med “bindingsværk” og 
åben og lukket varevogn. Langt de fleste 
sedaner solgt i Danmark var 2-dørs. 

Produktionen af de 2- og 4-dørs sedaner 
ophørte i 1970. Da var i alt fremstillet 
1,3 millioner  eksemplarer. Varevognene 
blev fremstillet til februar 1972.

Mange flere oplysninger om Morris Mi-
nor findes her på nettet:  
http://en.wikipedia.org/wiki/Morris_Mi-
nor

MGA – i det seneste par år med Pi-
relli Cinturato radialdæk på trådhju-
lene.

Den nye 1962-udgave af Minor 
1000 blev kun kaldt 1000 Super i 
Danmark. Fabrikkens betegnelse var 
1000 Series V. 

★ Til sidst uddrag af hvad jeg skrev 
i 1966, da jeg igen havde prøvekørt 
1962-udgaven, Minor 1000 Super 
(Series V), fordi de nyeste salgstal 
afslørede en fortsat stor publikums-
interesse, der gjorde det aktuelt at 
tage den op til fornyet vurdering på 
baggrund af de nyheder, som i mel-
lemtiden var kommet i klassen – og 
hvor det viste sig, at dens køreegen-
skaber stadig var i topklasse, hvad 
både sikkerhed og køreglæde angår.

---

Alle de originale fotos brugt i avisen 
er desværre væk. Her er brugt man-
ge fra en Morris Minor særudstilling  
på Sommers Automobilmuseum.

Minors præsentation i København i 1948. Der blev afholdt forhandlermøde 3 december 
1948, med udstilling af Minor (series MM) og Oxford (series MO), hos DOMI i kælderen 
på Vodroffsvej. Også den større SIX (series MS) debuterede i 1948. Foto fra bladet News 
Exchange udgivet af Nuffield Exports, april 1949 – tak til Anders Clausager.

Morris Minor i  

VeteranTidende
I VT nr. 475 /jan. 2016 kan man 
læse en større artikel om Alec Issi- 
gonis og om Minorens skabelse. 

Den hvide bil på næste side præ-
senteres i VT 490, april 2017. Her 
er der også lidt om den danske DO-
MI-van og en større artikel om BMC, 
skrevet af Jens Ørvad. 

Bogen Morris Minor – et ikon siden 
1948, udgivet af Nordisk morris Mi-
nor Klub, er anmeldt af Niels Jonas-
sen i VT 511, januar 2019. 

I VT 534, december 2020 kan man 
læse om de dansksamlede Morris 
Minor i en artikel af Erch Karsholt. I 
samme blad er der også en lille hi-
storie og et billede af den første Mi-
nor solgt i Danmark. 

Endelig kan vi henvise til Nordisk 
Morris Minor Klubs hjemmeside: 
www.nmmk.dk

Til venstre: Forsiden af en dansk salgsbro-
chure fra 1969.

-jmn.
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Morris Minor var ved sin introduktion 
i 1948 i mange henseender temme-
lig sensationel, og grundmodellen er 
siden forbedret flere gange, så Mor-
ris Minor 1000 i dag hører til eliten 
blandt personvogne. 

Med sit usædvanligt sikre fodfæ-
ste, sit forbilledligt præcise, hurti-
ge og letvirkende styretøj og nær 
ideale styreegenskaber bringer den 
ustandselig MG sportsvognen i erin-
dring, når man kører den hurtigt på 
krævende vejstrækninger (MG var i 
øvrigt oprindelig en modificeret Mor-
ris).

Indretningen er i det væsentligste 
overordentlig tiltalende med en kort 

bundgearstang, der står plantet 
over kardantunnellen. Gearskiftet er 
præcist med korte bevægelser og 
sportsligt i hele sin karakter.

Hjulophængningen sigter først og 
fremmest på at give sikker vejbelig-
genhed, og man kan køre temme-
lig forrygende i svingene med Minor 
1000, før udskridning begynder. En 
eventuel ufrivillig udskridning er uhy-
re let at korrigere, takket være det 
hurtige, fuldstændig slørfrie styretøj, 
og Minor’en lader sig let køre rundt i 
sving i smukt kontrollerede, frivilligt 
provokerede skred. Få vogne giver 
så gode betingelser for at øve sig på 
den højere kørekunst.

Normalt vil en udskridning såle-
des begynde nogenlunde samtidig 
for alle fire hjul, hvilket erfarings-
mæssigt giver den største sikker-
hedsmargin for urutinerede bilister. 
Krængningen i sving er meget lille.

Selv om det er fristende at opholde 
sig længe ved Minor 1000’s sports-
lige egenskaber, må den naturligvis 
først og fremmest betragtes som en 
personvogn til almindelige kørsels-
formål – og som sådan gør den især 
indtryk ved sin prunkløse, robuste 
og ukomplicerede hæderlighed. Men 
den henvender sig især til menne-
sker, for hvem køreglæde er noget 
væsentligt.

Prøvekørselsrapport
Jyllands-Posten 5. april 1961

Uddrag af Tage Schmidts prøvekør-
selsrapport om Morris Minor 1000 
(Series III) i Jyllands-Posten 1961.

Morris Minor 1000 på vejen
Overskrift i avisen: Morris Minor på vejen

En flot renoveret Morris 1000 fra 1962. Der 
blev kun solgt få 4-dørs i Danmark; langt 
de fleste var 2-dørs udgaven som ses her 
til højre. Kofangerhorn var standardudstyr 
i England – herhjemme var det ekstra, som 
sås relativt sjældent.
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Prøvekørselsrapport
Jyllands-Posten 21. november 1962

Tage Schmidts komplette prøvekør-
selsrapport om Morris Minor 1000 
Super (Series V) i Jyllands-Posten 
1962.

Overskrift i avisen: Morris 1000 Super på vejen

Morris 1000 er nu blevet til 1000 
Super med større motor, helt ny 
gearkasse med spærresynkromesh, 
højere gearing og kraftigere brem-
ser. Forbedringerne mærkes tydeligt 
i praksis, og de vil utvivlsomt bidra-
ge til, at Morris 1000 i endnu læn-
gere tid vil have et trofast publikum, 
skønt Mini byder på nær samme 
ydeevne, bedre all-round køreegen-
skaber og mere plads for væsentlig 
færre penge.

Sammenlignet med den langt mere 
avancerede Mini bevarer den for ek-
sempel stadig i mine øjne en egen 
robust charme, som er vanskelig at 
modstå, hvis man kan lide biler med 
personlighed.

For mange står det sikkert som en 
fordel, at fabrikken efterhånden har 

haft 14 år til fuldkommengørelse af 
detaljerne (og der er virkelig til sta-
dighed foregået et forædlingsarbej-
de). 

★

En konstant kørehastighed på 100 
km/t holdes nu med fuldkommen 
uanstrengt overlegenhed (svarer til 
kun ca. 3850 o/m), og motoren for-
nemmes at være upresset helt op 
til tophastighed. Accelerationen gen-
nem gearene er overordentlig livlig – 
og i topklasse til prisen. 

Den nye motor har i øvrigt samme 
fine sejtrækegenskaber som den 
hidtidige og spinner villigt op til bety-
deligt højere omdrejningstal end de 
5100 o/m, hvor maksimaleffekten 
ydes. Ved 105-110 km/t i 4. gear og 
tilsvarende omdrejningstal i de lave-
re gear forekom en ret kraftig karros-
seriresonans, men støjniveauet er 
som helhed pænt lavt. 

Perfekt sportsgearskifte
Gearskiftet findes kun bedre i gan-
ske få sportsvogne. Det er fuld-
kommen præcist, hurtigt og perfekt 

synkroniseret – og gearstangen er 
forbilledlig anbragt. At den nye gear-
kasse ikke er synkroniseret mel-
lem 1. og 2. gear skyldes sikkert 
primært, at nogle af BMCs ledende 
konstruktører, blandt andre Alec Is-
sigonis, finder det for vanskeligt at 
komme i 1. gear ved igangsætning 
med fuldsynkroniserede gearkas-
ser. 1000 Super trækker i øvrigt så 
jævnt ved helt lave hastigheder i 2. 
gear, at man i praksis ikke savner 
synkronisering af 1.

Bremserne har glimrende effekt, 
standser vognen magtfuldt og hur-
tigt fra høje hastigheder for mode-
rate pedaltryk og har god gradvis 
virkning. Vognens stabilitet under 
katastrofebremsning er fin.

★

Styretøjet stadig i topklasse
Morris 1000s tandstangstyretøj 
er fremdeles i topklasse, letløben-
de, fuldkommen præcist og med en 
udveksling, som i forbindelse med 
vognens gode styrefølsomhed giver 
øjeblikkelig reaktion på de mind-
ste bevægelser af rattet. Hvis man 

Som ny – eller måske endnu finere end da den forlod 
fabrikken? I DVKs seneste vognliste findes næsten 200 
Morris Minor.

Ny Morris 1000 Super på vejen
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træder kraftigt på speederen i lavt 
gear i snævre sving, kan bagvognen 
hoppe på en uflatterende, men reelt 
harmløs måde. Men bortset derfra 
har vognen fortrinlige køreegenska-
ber i svingene – også målt ud fra 
den standard, som sættes af de ny-
este konstruktioner. 

Den styrer nærmest neutralt med til-
pas veldefineret tendens til under-
styring ved alle normale svinghastig-
heder. Ved hurtigere kørsel bliver 
den gradvis overstyrende, men man 
skal op på meget høje hastigheder 
for at provokere udskridning, og den 
er meget let at køre med beherske-
de skred, blandt andet takket være 
det perfekte styretøj. Under kørsel 
lige ud passer vognen praktisk taget 
kursen af sig selv.

★

Affjedringskomfort  
under dagens standard
På ujævn vej er kørselskomforten i 
underkanten af den standard, man 
regner med i dag. 1000 Super er 
som de tidligere modeller i serien 
hårdt affjedret, og det føles trods 
modernisering af sæderne. Den sti-
ve bagaksel kan gøre sig ret livligt 
bemærket over visse ujævnheder, og 
man er ikke fri for til tider at gynge 
lidt i sæderne. Men på den anden 
side udgør netop den faste affjed-
ring en væsentlig del af baggrunden 
for vognens gode, tilforladelige kø-
reegenskaber, og hjulene finder altid 
straks sikkert fodfæste igen, hvis de 
et øjeblik slipper taget i et ujævnt 
sving.

Viskerne efterlader en stor urenset 
trekant midt på forruden og var del-
vis ineffektive ved høj hastighed i 
prøveeksemplaret, og man kan ikke 
se højre forskærm og bagvognen fra 
førersædet, men udsynet er ellers 
som helhed godt. Hvis man er lang-
benet, kan det være vanskeligt at 
opnå en virkelig behagelig kørestil-
ling. Man sidder i øvrigt forholdsvis 
højt.

★

Indretning
To døre. To forsæder. To pladser i 
bagsædet. Kun acceptabelt baga-
gerum (200 liter), men kan udvides 
ved at lægge bagsæderyglænet bag-
over. Bemærkelsesværdigt stan-
dardudstyr: Ventilationsblæser med 
variabel hastighed. Beslag til sikker-
hedsseler. Hylde under forpanel. 2 
handskerum (uden låg). Mangler og 
ulemper: Ikke kølevandstermome-
ter. Kun én solskærm. Kun udvendig 
lås i højre side. Bagruder kan ikke 
åbnes.

★

Ydeevne
Tophastighed ifølge fabrikken: 122 
km/t. Højeste praktiske konstante 
kørehastighed = tophastighed. Ha-
stigheder i mellemgear ved 5100 
o/m: 56 km/t i 2., 94 i 3. Målt ac-
celeration gennem gearene: 0-200 
meter = 14,4 sek., 0-400 = 22,2, 
0-80 km/t = 14½ sek. Benzinøko-
nomi ifølge fabrikken: 16,8 km pr. 
liter ved 80 km/t konstant. Hastig-
hed i 4. gear ved 1000 o/m: Ca. 26 
km/t.

★

Service
10 smøresteder. Smøreinterval 
1500-4500 km. Motoroliekapacitet 
4 liter, inklusive filter. Ca. 160 dan-
ske forhandlere.

★

Mål
Længde 3760 mm, bredde 1550 
mm. Fri højde 17 cm. Egenvægt 
ca. 750 kg. Vendediameter 10 m. 
22/3 ratomdrejning fra side til side. 
Dækdimension 5.00×14 (fabrikat 
Dunlop C41 på prøveeksemplaret). 
Benzintankindhold 29,6 liter.

★

Konstruktion
Motor foran. Træk på baghjul. 4 cy-
lindre i række, 4-takter. Vandkøling. 
1098 cm3. Kompressionsforhold 
8,5:1. 3 hovedlejer. 50 SAE-hk ved 
5100 o/m. Drejningsmoment 8,3 
kgm ved 2500 o/m. 4 gear med 
synkromesh mellem 2. og 3. og 4. 
Selvbærende karrosseri. Uafhængig 
forhjulsophængning med torsions-
stænger, stiv bagaksel med halvel-
liptiske bladfjedre. Tromlebremser. 
Tandstangstyretøj.

★

Fabrik
Morris Motor Ltd. (BMC), Oxford, 
England.

★

Pris
Kr. 15.239 eksklusive leveringsom-
kostninger (omsætningsafgift og told 
udgør kr. 7.039).

Med Series III, Minor 1000, forsvandt den 
todelte forrude og bagruden blev også stør-
re. Den blå herover er fra 1957.

Den grønne er en 1000 Super (series V) fra 
1962, i almindelig daglig brugsstand, som 
bilerne typisk så ud årtier efter produktio-
nens ophør – og der var masser af dem på 
vejene. Et opslag i DMR viser, at der stadig 
er op mod 1000 indregistrerede i Danmark!
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KORT SAGT: Morris Minor er ef-
terhånden 17-18 år gammel som 
grundmodel, men er still going 
strong som 1000 Super, ikke mindst 
i hjemlandet, men også i Danmark 
hvor den figurerer som nr. 12 på den 
sidst offentliggjorte bestseller-liste. 
Den sælges utvivlsomt primært på 
sit ry for robusthed og lave samlede 
driftsudgifter, men køreegenskaber-
ne tåler også stadig sammenligning 
med mere moderne vogne i klassen, 
selv om affjedringen efterhånden vir-
ker forældet. 

STYREEGENSKABERNE hører stadig 
på mange måder til de bedste i klas-
sen (Morris 1000 er ikke for intet en 
Alec Issigonis konstruktion). Styre-
tøjet er højt gearet og virker let og 
usædvanlig direkte, og vognen følger 
øjeblikkeligt selv de mindste bevæ-
gelser af rattet.

Ved meget hurtig kørsel i sving kan 
man provokere noget i retning af et 
firehjulsskred, men normalt bliver 
vognen overstyrende, så bagvognen 
begynder at skride først, men på en 
meget let kontrollabel måde (korrek-
tion sker hurtigt og præcist med det 
fremragende styretøj).

Bagvognen kan under nogle om-
stændigheder sidesteppe lidt på 
skridgræsen, men trods skønheds-
fejl, der hovedsagelig skyldes den 
stive bagaksel, må Morris 1000 ka-
rakteriseres som en fremragende 
sikker vogn i sving, og Morris 1000 
forekommer stadig at være blandt 
de hurtigste og nemmeste vogne på 
små snoede veje, hvor man ligefrem 
kan udnytte overstyringstendensen.

AFFJEDRINGEN er meget stiv uden 
at virke ubehagelig, og karrosseriet 
følger nøje vej-ondulationerne i nik- 
og rokkebevægelser, der dog er sær-
deles veldæmpede. Morris 1000 
Super føles i øvrigt umiddelbart be-
mærkelsesværdig “godt skruet sam-
men” på ujævn vej.

BUNDGEARSKIFTET af sportsvogns-
type virker hurtigt og præcist med 
perfekt synkronisering af de tre øver-

Prøvekørselsrapport
Jyllands-Posten 22. juni 1966

Uddrag af Tage Schmidts prøvekør-
selsrapport om Morris Minor 1000 
Super (Series V) i Jyllands-Posten 
1966.

Sejlivet Morris 1000 Super i 1966
Overskrift i avisen: Morris 1000 Super på vejen

ste gear, men usynkroniseret første 
gear. Ved 1000 o/m er hastigheden 
7,3 km/t i 1. gear. 12,2 i 2., 18,7 i 
3., og 26,4 i 4.

MOTOREN lyder energisk med en 
sportsvognsagtig udblæsningstone, 
men uden at virke støjende. Den er 
usædvanlig smidig ved lave hastig-
heder i topgear trods forholdsvis høj 
totalgearing, så man kan nøjes med 
at skifte meget lidt gear, og den lø-
ber vibrationsfrit, omend ikke uhæm-
met op i høje omdrejningstal. Ven-
tilsvømmen indtræder ved 56-5700 
o/m.

STØJNIVEAUET er moderat for pris-
klassen med meget behersket kar-
rosseriresonans. En usædvanlig de-
talje i lydbilledet er, at man tydeligt 
hører den elektriske benzinpumpes 
klikken, ganske som i mange sports-
vogne.

INDRETNINGEN Sædet kan ikke ryk-
kes så langt tilbage, at langbenede 
kan få lårstøtte, og man sidder tæt 
på rat og forrude, men sædebesla-
gene kan flyttes bagud med værktøj.

Morris Minor 1000 blev i sin tid af mange betragtet som verdens bedst kørende seriefrem-
stillede bil i 1-liter klassen. I England modificerede sportskørere den til at køre med på 
racerbaner. Den ses stadig i historiske racerløb for tunede familiebiler som her på Goodwood 
banen i Sydengland, hvor der årligt køres Revival-løb med racerbiler af alle typer fra før 
1966 – fra Morris Minor og Hillman Imp til Formel 1-biler og supersportsvogne og GT’er som 
Ferrari GTO, AC Cobra og Ford GT40. Foto: Goodwood Press.

Minor MM, som den så ud i 1948, og herun-
der en serie II fra 1952.
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Over et glas rødvin – eller to – kan 
man godt blive lidt filosofisk! På ’Fe-
deration of British Historic Vechicle 
Clubs’ (FBHVC) hjemmeside har jeg 
læst, at bl.a. korkpakninger ikke kan 
tåle ethanolholdig benzin. Egentlig 
lidt mystisk da hvid- og rødvine in-
deholder ethanol. Her er flaskerne 
ofte lukket med en korkprop! Der er 
altså tale om en ’pakning’ af kork, 
der tætner for en ethanolholdig væ-
ske! Her er måske noget af forklarin-
gen på at en vin kan smage af prop, 
men vinkendere køber næppe denne 
udlægning! Men jeg har da oplevet 
utætte korkpropper!

Til dig, der måske nu virker uforstå-
ende: Ethanol bliver i dagligt sprog 
også kaldt alkohol eller sprit. Ethanol 
blev også tidligere kaldt for vinånd, 
men denne betegnelse bruges stort 
set ikke i dag. (Kilde: Wikipedia)

Nå, men lad mig nu prøve at være 
lidt mere saglig og fokuseret på de 
ældre biler. 

Utæt tankmåler
I det tidlige forår rensede jeg hele 
benzinsystemet på min datters MGB 
fra 1964. I den forbindelse afmonte-
rede jeg tankmåleren for at inspice-
re tanken indvendig. Da den gamle 
tankmåler ikke var helt stabil, blev 
den udskiftet i samme forbindelse. 
Med den nye tankmåler fulgte en ny 
pakning af kork.

I løbet af sommeren konstaterede 
jeg at tankmåleren ikke var helt tæt. 
Indledningsvis blev skruerne efter-
spændt, men uden resultat. Her i 
det sene efterår tog jeg mig sam-
men og afmonterede tankmåleren. 
Utætheden kom fra den pakning, 
der sidder under et lille dæksel, der 
er monteret med fire skruer uden 
på den egentlige tankmåler. Begge 
korkpakningen var hele, både den lil-
le og den store runde, men så ikke 
alt for godt ud. Jeg fremstillede en 
ny pakning af kork til det lille dæk-
sel. Det var nemt, men jeg måtte 
desværre genbruge den noget stør-

re runde pakning. Sidstnævnte blev 
herefter monteret med en flydende 
pakning, der kan tåle benzin. 

Men hvordan kan det gå til at en 
korkpakning kan blive utæt på kun 
seks måneder? Forklaring følger. 

Federation of British Historic Ve-
chicle Clubs (FBHVC)
Ovennævnte klub svarer til vores 
Motorhistorisk Samråd.  FBHVC har 
på deres hjemmeside en liste over 
materialer, der kan tåle ethanolhol-
dig benzin og hvilke materialer der 
ikke kan. Desværre for mig blev jeg 
først opmærksom på listen efter at 
jeg havde genmonteret tankmåleren. 

Listen er udmærket, men der er 
bare det problem, at man som for-
bruger ikke ved, hvilket materiale 
der indgår i en benzinslange eller i 
en gummipakning.

Et eksempel: På listen anføres un-
der ’elastomeres’ at slanger og pak-
ninger af ’buna-N’ er ok, men at det 
samme materiale i pakdåser (seals) 
ikke kan anbefales. Hvad er ’bu-
na-N’ og i hvilke komponenter ind-
går materialet? Jeg gætter på ben-
zinslanger, men jeg vil dog undlade 
at spørge min reservedelsleverandør 
om de benzinslanger, som han leve-
rer, er fremstillet af ’buna-N’! Direk-
te forespurgt vil han nok fortælle at 
hans benzinslanger kan tåle ethanol-
holdig benzin, for det kan alle nye bi-
lers benzinslanger. Konklusion: Vi er 
nødt til at tro på, at de benzinslan-
ger som vi i dag køber, kan tåle et-
hanolholdig benzin.

Der er ingen grund til at nedgøre li-
sten, for nogle af de nævnte mate-
rialer er – tror jeg nok – almindelig 
kendte:

Slanger og pakninger af ’neopren’ er 
ok. Membranen i benzinpumpen er 
sandsynligvis af ’neopren’. ’Viton’, 
der sidder på toppen af nogle af de 
nye nåleventiler i karburatoren, er 
også ok og tilsvarende pakninger af 
papir eller læder.

Korkpakninger  
kan ikke tåle ethanol
Men nu kommer ’gyseren’: Korkpak-
ninger kan ikke tåle ethanolholdig 
benzin iflg. FBHVC’ oversigt! Men 
det er heldigvis nu muligt at købe et 
færdigt pakningssæt i ’Viton’ gummi 
til tankmåleren på MG’erne og sik-
kert også til andre ældre biler, der er 
født med korkpakning i eksempelvis 
tankmåleren.  

Hvad værre er, at der i SU H-type 
karburatoren (MGA m.fl.) sidder to 
små korkpakninger i hvert hoved-
strålerør! Om de også kan fås i ’Vi-
ton’ ved jeg ikke. Men så længe 
korkpakninger er tætte, så er der in-
gen grund til at gøre mere ved det! 
Heller ikke vedrørende tankmåleren, 
men hold den under opsyn og husk 
det er nemmest at skifte pakninger-
ne når tanken er (næsten) tom.

Korkpakninger kan stadig godt tåle 
almindelige olieprodukter, bare ikke 
ethanol! 

Langtids- og vinteropbevaring
I samme artikel gør FBHVC opmærk-
som på korrosionsproblemer i ældre 
bilers brændstofsystem ved længe-
re tids stilstand. FBHVC skriver – frit 
oversat – at lang tids opbevaring (ek-
sempelvis om vinteren) af ethanol-
holdig benzin i tanken, kan medfø-
re korrosion i de historiske bilers 
brændstofsystem. Test af en række 
additiver med korrosionshæmmende 
inhibitorer viser at følgende mærker 
er effektive til at beskytte brændstof-
systemets metal og godkendt af Fe-
derationen:  VSPe Power Plus, VSPe 
og EPS fra Millers Oils, Ethomix fra 
Frost A R T Ltd., Ethanolmate fra Flex-
olite

Husk efter tilsætning i benzinen at 
køre en lille tur, så du er sikker på at 
additivet er i hele benzinsystemet. 
Omtalte additiver kan også tilsættes 
benzinen om sommeren, men hvis 
der køres jævnligt, er det af ingen 
eller mindre betydning og kan ude-
lades. 

Rødvin, ethanol og pakninger
Af Matthies Nissen
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På disse sider har vi flere gange tid-
ligere vist billeder af almindelige per-
sonbiler, som har været ombygget 
til hyrevognsbrug. Ofte med forhøjet 
tag, men heller ikke sjældent med 
forlængelse af karrosseriet for at få 
plads til flere passagerer.

Nogle havde større succes end an-
dre; bilen her er næppe fremstillet 
i stort antal. Men hvem har bygget 
den? Og hvad er det i det hele taget 
for en model? Det eneste vi har at 
gå på, er at den med stor sikkerhed 

er fotograferet i Esbjerg; i øvrigt et 
usædvanlig flot foto, som mest af 
alt ligner noget til en brochure eller 
anden reklame. Måske for vognman-
den – eller bilmærket – eller karros-
seribyggeren?

Det andet billede viser en bil, der 
nok ikke har været videre udbredt 

herhjemme. Det er fundet mellem 
Svend Dråbys notater fra den tid, 
hvor han gjorde et kæmpearbejde 
for indførelse af historiske nummer-
plader, hvilket som bekendt lykkedes 
i 1998.

A22·389 ser meget original ud, dog 
let brugt. Hvad er det for én?

Fra arkivet
Svar til: vt@veteranbilklub.dk
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Svar på billederne  
i VT 535

Tak for de mange gode besvarelser! 
De fleste havde helt styr på lokalite-
ten – vi er i Øster Voldgade i Køben-
havn og kigger mod krydset ved Go-
thersgade og Nørreport. Bag bilerne 
ses Livgardens Kaserne. 

Bilerne gav heller ingen hovedbrud. 
Fra venstre: (Kørende) Opel Re-
kord 1957, og bag den en MB 180. 
Rækken af de parkerede biler star-
ter med en Lloyd 400 (eller 600) på 
papegøjeplader, VW 1200 årg. 53-
57, Renault Dauphine 1958-59, VW 
1200 nu med stor bagrude (1958-
60), Ford Taunaus 15; 1955-57, VW 
1200 før april 1958 (6-cifret num-
merplade med ét bogstav), endnu 
en VW, Wolseley 15/60 årg. 1959-
60, Taunus 17M “Flyvende tæppe”, 
Morris Minor 1000, Ford Anglia – og 
så begynder det at blive svært at se 
– men man kan da genkende et par 
Folkevogne mere. Nævnes skal også 
lige 3 stk. Folkevognsrugbrød, der 
stikker op bagved rækken af de par-
kerede biler, den bageste en pickup 
med pressenning.

Den mindst almindelige af ovenstå-
ende biler er givetvis Wolseley’en. 
Modellen blev præsenteret i decem-
ber 1958, og hermed er vi på sporet 
af dateringen af billedet. 

Anders Clausager skriver desuden 
om modellen: “Wolseley 15/60 var 
den første af BMCs fem mellemklas-
sebiler med Farina-tegnet karrosse-
ri, som kom frem i 1958-59. Det var 
en finere udgave af Morris Oxford 
Series V/Austin Cambridge A55 
Mark II, med fire-cylindret B-motor 
på 1489cc og 55hk. Det var en ret 
sjælden vogn at se i Danmark. Den 
kostede kr. 26.907 (eller 27.200 
- jeg kan finde flere forskellige pri-
ser fra 1959 og 1960), cirka 4.000 

Øster Voldgade, København

Mercedes-Simplex 60hp

mere end en Oxford eller Cambrid-
ge. Der blev solgt en del Wolseley i 
Danmark i 60’erne, men nok flere af 
den store 300-model med seks cy-
lindre og 2912cc”.

Uden at gå ind i spørgsmålet om de 
mange biler har nummerpladeeks-
perten Thomas Thorsen et særdeles 
seriøst svar på dateringen. Her cite-
res fra Thomas’ mail:

“Der er flere tobogstavsnumre, hvil-
ket afslører at vi har passeret 1. 
april 1958. Der er ét rigtigt Køben-
havnernummer KA 21.634 på en 
Renault Dauphine. Det er et me-
get lavt nummer og derfor udleve-
ret i 1958. De adskillige AH-numre 
fra Nordre Birk antyder at registre-
ringområdet stadig var aktivt. Det 
samt Frederiksberg og Søndre Birk 
ophørte som selvstændige regi-
streringsområder ved udgangen af 
1959, hvorefter der også i de tre 
birker blev udleveret K-numre. Høje-
ste klart synlige personbilsnummer 
fra Nordre Birk er AH 25.700 på en 
Volkswagen Type 1. AH-numrene nå-
ede formentlig til et sted i 34.000, 
måske lidt mere. Det indikerer et 
nummer fra sidste halvdel 1958.

Den Wolseley-lignende bil længere 
nede i bilrækken kan have et høje-
re AH-nummer, men det er desværre 
ikke tydeligt, ud over at det nok star-
ter med 2. Måske kan det læses på 
originalbilledet? [AH 29.882 -red.]

Papegøjenumrene i Nordre Birk 
nåede over 53.000, så det viste 
AH-nummer 51.429 er formentlig fra 
sidste del af 1958 eller måske be-
gyndelsen af 1959.

Etbogstavsnumrene med A 110.000 
og A 111.000 er i øvrigt også fra 
Nordre Birk, der således leverer de 
fleste køretøjer på parkeringsplad-
sen. 

Ud fra numrene er vi tidligst sidst i 
1958 og formentlig ikke senere end 
1959. Så er spørgsmålet om vi kan 
komme det nærmere. Fraværet af 
lys og rigtigt udenbys biler tyder på 
at det ikke er højsommer. Herren i 
billedet er ikke vinterklædt, og der er 
blade på træerne, men træerne ved 
Nørreport se ud til at være lidt tynde 

i toppen. Uden at forsøge at datere 
bilerne: Måske efterår 1959?”

Dén køber redaktøren! Og så må vi 
vist sige at hvad dét billede angår er 
geden helt glatbarberet.

Den gamle bil på marken var der 
flere vanskeligheder med, og for-
skellige skud – selvom flere nævn-
te Mercedes som en mulighed på 
grund af kølerens facon. Men så 
kom der en mail fra Jens Petersen i 
Vejle, og han slog hovedet på søm-
met med oplysningen om at bilen er 
en Mercedes 60HP fra 1903. Jens 
medsendte også dokumentationen i 
form af et foto fra en bog – og heref-
ter var det nemt for eders ydmyge at 
finde yderligere oplysninger på det 
store internet.

Hvad man ikke kunne se på vores 
billede, er kædetrækket til bagaks-
len, da bagskærmen (som sikkert 
ikke har været helt fabriksoriginal) 
følger hjulet langs yderkanten. Men 
det er netop kun langs yderkanten –
kædetrækket er der.

Bilens rettelige navn er Merce-
des-Simplex, og der blev fremstil-
let tre forskellige modeller i 1903. 
De to største var racerbilen 90HP 
og sportsvognen 60HP, som i øvrigt 
fandtes med flere forskellige karros-
serier, herunder 2- og 4-personers 
åbne vogne. 60HP var Mercedes’ 
topmodel og den af de to, som kun-
ne købes af “civile” kunder. Det var 
en uhyrligt kostbar bil, med en motor 
på hele 9,293 liter – cylinderblokke-
ne var i støbt aluminium, og topfar-
ten opgivet til 109 km/t. I 1903! 
Bilen havde relativt lav egenvægt og 
stor ydelse og nogle efter tidens nor-
mer meget fine køregenskaber, bl.a. 
i kraft af en stor sporvidde og et lavt 
tyngdepunkt.
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Modellen fandt vej til avisoverskrif-
terne i juli samme år. Her skulle Da-
imler deltage med 3 stk. 90HP ra-
cervogne i Gordon Bennett Trophy, et 
racerløb som blev kørt i Irland. Men 
kort tid forinden blev bilerne ødelagt 
af en voldsom brand på fabrikken.

Daimler Motoren Gesellschaft bad 
derfor flere kunder, der allerede hav-
de købt 60HP-vogne, om at låne 
dem tilbage – og en amerikansk vel-
haver og bilentusiast, Clarence Gray 
Dinsmore stillede sin bil til rådighed. 
Bilen blev strippet for alt overflødigt 
– og med den vandt en berømt bel-
gisk racerkører Camille Jenatzy, også 
kendt som “The Red Devil”, løbet. 

Overstående historie er fundet på 
Daimler-Benz’ mediasite, hvor det 
også fortælles, at 60HP-modellen 
kom til at danne grundlag for de se-
nere Mercedes racer- og sportsvog-
ne.

Det store spørgsmål er naturligvis 
hvad en så fornem og kostbar bil 
har haft at gøre på en mark, med al 
sandsynlighed beliggende i Jylland. 
Jens Nielsen, som sendte os det, 
har fundet det i efterladenskaberne 
fra hans far, som var læge i Århus 
og døde i 1974 – og billederne (for 
der er flere) kan også nemt stamme 
fra Jens Nielsens farfar.

Også Jens Petersen har undret sig, 
og undersøgt meget af hvad der fin-
des af litteratur om de tidlige dan-
ske bilpionerer. Men ingenting om 
tilstedeværelsen af en stor og ufat-
teligt dyr Mercedes i Danmark på 
den tid – hvilket ellers nok ville være 
blevet bemærket. Der var i øvrigt 
ingen import af mærket i perioden 
1903-07, og derefter var det kun er-
hverskøretøjer i mange år.

Herfra begynder gætværket igen. En 
teori kunne være den, at bilen først 
kom på dansk grund efter genfor-
eningen i 1920, hvor grænsen til 
Tyskland som bekendt blev flyttet 
et betragteligt stykke sydpå! Dertil 
kommer, at billedet nemt kan være 
taget på et tidspunkt i tyverne, eller 
måske endda senere endnu – hvor 
den gamle ramponerede spand var 
hærget og mere eller mindre udtjent 
– og helt uden handelsværdi. Men 

stadig med en vis brugsværdi, med 
sin solide og kraftige motor. Forsy-
net med en spade og med “snekæ-
derne”, der ses på baghjulene, har 
den måske kunnet gøre gavn som 
traktor – kæderne har nok været lige 
så gode til mudder og blød muld. 

Det engang så fornemme køretøj er 
sikkert røget til jernskrot den dag 
motoren holdt op med at virke (hvis 
teorien ellers holder) – men ifølge 
diverse kilder skulle der den dag 
idag findes fire overlevende Merce-
des-Simplex 60 HP.

Flere af dem, der ikke lige havde 
gættet Mercedesen præcist, kom 
også med et bud på bilens årgang: 
ca. 1910. Det bekræfter jo, at den 
i 1903 har været en yderst moder-
ne bil.

Begejstringen var også til at få øje 
på, da jeg viste billedet og de ind-
komne svar til VTs gode medredak-
tør, Erich Karsholt. Mercedes er jo 
én af hans vigtigste svagheder(!), og 
han kvitterede med et uddrag fra sin 
store Mercedes-bog, som bl.a. for-
tæller om hvordan navnet Mercedes 
kom til. Uddraget kan læses på de 
følgende sider.

-jmn.

Den afpillede Mercedes, som vandt Gordon Bennett Trophy i 1903. Sjovt nok har man ladet 
den ene forskærm sidde, så køreren lige fik lidt beskyttelse mod skidt og sprøjt. Bilen ser ud 
til at være helt præcis magen til den på “vores” billede. Foto: © Daimler Media

Her er så modelen, som den så ud i sin storhedstid – i 1903. Foto: © Daimler Media
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I 1896 modtog Daimler Motoren Ge-
sellschaft (DMG) en bestilling på fire 
automobiler fra en Emil Jellinek, en 
rig østrigsk forretningsmand, der le-
vede i Sydfrankrig i vinterhalvåret. 
Hans krav var dog, at bilerne kunne 
køre 40 km/t. Det var en betydelig 
ordre, så Daimler og Maybach ac-
cepterede, at montere kraftigere mo-
torer i bilerne, end de egentlig var 
beregnet til, for at køretøjerne kunne 
klare kravet til tophastigheden. 

Da Baron Arthur de Rothschild kon-
staterede, at Jellinek kørte den hur-
tigste bil i Sydfrankrig, købte baro-
nen den på stedet - og efterhånden 
også de tre øvrige! Da Jellinek erfa-
rede hvor let det var at sælge biler-
ne, blot de kunne køre hurtigt, be-
stilte han yderligere seks biler hos 
Daimler. Denne gang med krav om 
at de var firecylindrede og havde mo-
toren foran. Igen accepterede fabrik-
ken. Jellinek stillede op ved lokale 

motorarrangementer og solgte biler-
ne til Rothschild og andre velhavere 
i Sydfrankrig.  

I år 1900 havde Jellinek igen be-
stilt kraftigere biler, denne gang til 
den årlige motorsportsbegivenhed 
i Nice i marts. Men her gik det galt, 
DMG’s fabrikskører Wilhelm Bauer 
mistede kontrollen over sin 28 hk 
kraftige Daimler, kørte galt og døde. 
Det gjorde ikke stemningen bedre i 
Cannstatt, hvor Gottlieb Daimler var 
død kort forinden. På fabrikken var 
man parat til at stoppe al involvering 
i motorsport. Jellinek fik dog overbe-
vist fabrikken om, at problemet ikke 
var kræfterne, men bilens konstruk-
tion. 

Jellinek foreslog, at der blev skabt 
et helt nyt køretøj - lettere, lavere, 
bredere, længere og med 35 hk. En 
bil der ikke alene kunne vinde mo-
torløb, men som der også var købe-

re til. Han satte trumf på ved at af-
give bestilling på 36 stk. mod at få 
salgsrettighederne i Østrig-Ungarn, 
Frankrig, Belgien og Amerika. Det 
var en ordre DMG ikke kunne sige 
nej til. Også selv om Jellinek stille-
de endnu et krav: Modellen skulle 
kaldes Mercedes - navnet på hans 
dengang 11-årige datter. Et navn Jel-
linek allerede havde brugt ved tidli-
gere motorsportsbegivenheder i Syd-
frankrig, hvor han stillede op under 
pseudonymet Monsieur Mercédès.

Mercedes – den første moderne bil
Af Erich Karsholt

Ved afslutningen på Nice motorsportsugen 29. marts 1901, hvor Wilhelm Werner vandt bjergløbet i Mercedes Simplex. (Daimler AG Archive). 

Mercedes Simplex 1902. En bil, der hurtigt 
blev berømt for teknik og køreegenskaber. 
(Daimler AG Archive). 
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For Maybach var det lidt af en udfor-
dring. Han havde stadig en Daimler 
ved sin side, den 30-årige Paul Dai-
mler, der havde arvet faderens tek-
niske interesse. Sammen med bl.a. 
motorkonstruktør Josef Brauner gik 
de i gang med udfordringen - upåag-
tet at Jellinek havde ønsket den før-
ste bil leveret allerede seks måne-
der senere. Selv om første bil blev 
leveret samme år betød tekniske 
problemer, at bilen først for alvor var 
klar til den årlige motorsportsbe-
givenhed i Nice i marts 1901. Her 
var til gengæld en pæn samling af 
motorinteresserede med tegnebo-
gen i orden. De oplevede den nye bil 
fra DMG vinde alle konkurrencer og 
Mercedes var på alles læber. 

Det var et mesterværk Maybach og 
hans team var kommet op med: Un-
der det moderne stålkarosseri med 
en stor (og siden karakteristisk) kø-
ler i fronten lå en motor, der veje-
de det halve af forgængeren, men 
præsterede de lovede 35 hk - det 
resulterede i en exceptionel topfart 
på 90 km/t. Desuden præsterede 
bilen et langt lavere lydniveau end 

Wilhelm Maybach (1846-1929). (Daimler AG 
Archive). 

Daimler Motoren Gesellschaft i Untertürkheim 1906. Et Mercedes Simplex Chassis er ved at blive lakeret. (Daimler AG Archive). 

tidligere oplevet. Maybach havde 
dermed skrevet et nyt kapitel i bilis-
mens historie. Den første Mercedes 
var samtidig den første moderne 
bil.   

Hvad der blot skulle have været 
navnet på en enkelt model, blev til 
et nyt bilmærke: Daimler Motoren 
Gesellschaft adopterede navnet og 
registrerede det som varemærke i 
1902, herefter blev alle personbiler 
kaldt Mercedes, senere blev det nye 
navn tillige anvendt på Daimlers er-
hvervskøretøjer. 

Samme år forbedrede Maybach mo-
dellen yderligere - endnu lavere, læn-
gere og med yderligere 5 hk. Et ind-
tryk af hvor revolutionerende de nye 
Mercedes modeller var får man ved 
at læse Motors beskrivelse af bil-
mærket i 1916. Her fremgår det, at 
Mercedes ”… kan slet og ret beteg-
nes som den moderne Automobils 
Historie (---) og saa stor Betydning 
havde Fabrikken paa den daværen-
de Industri, at den Udstilling, der af-
holdtes i Paris i 1902, almindeligvis 
kaldes ”Mercedes-Salonen.”  

Wilhelm Maybach
Når Mercedes-Benz hylder de iværk-
sættere, der er forudsætningen for 
koncernen, så ser man naturligvis 
Karl Benz og Gottlieb Daimler por-
trætteret. Men også Wilhelm May-
bach er ofte med - Daimlers trofaste 
medarbejder hele vejen fra Bruder-
haus Reutlingen. Ingen kunne som 
Maybach forstå Daimlers ideer og 
tanker. Det blev et partnerskab gen-
nem tre årtier. Og Maybach viste 



VeteranTidende · februar 202146

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,-

Christian Lautenschlager, her med mekanikeren Kraus, i Mercedes 140 PS ved det franske 
Grand Prix, juli 1908. Et løb Lautenschlager vandt. (Daimler AG Archive). 

nestoren ubetinget loyalitet. Da Gott-
lieb Daimler rejste fra Daimler Mo-
toren Gesellschaft i 1892, forsøgte 
DMG-ledelsen at fastholde Maybach, 
men han rejste med Daimler og de 
kom også sammen tilbage.

Efter Gottlieb Daimlers død overtog 
Maybach det fulde tekniske ansvar 
- og han skabte således den første 
moderne bil i 1901. I 1907 nær-
mede han sig 60 år og DMG tilbød 
ham en retrætepost, men Maybach 
var ikke interesseret og forlod Daim-
ler Motoren Gesellschaft og etable-
rede i stedet sammen med sin søn 
Karl Maybach en motorfabrik i Frie-
drichhafen med bl.a. produktion af 
motorer til Grev von Zeppelins luft-
skibe.
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Invitationer

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Torsdag den 16. september 
til mandag den 20. september 2021 
 

Pris kr. 8.500,- pr. pers. (INKLUSIV SAS-fly) 
Enkeltværelsestillæg kun kr. 2.000,- (begrænset antal)  
 
Vi satser på at verden ser bedre ud til september.  
Goodwood har planer om at gennemføre REVIVAL, så vi har booket hotel og 
reserveret entrebilletter, og talt med diverse restauratører om at vi kommer og 
spiser, deres gode og spændende mad. 
Flyver Norwegian? Det ved vi ikke, men vi håber det. Det er imidlertid ikke nok 
for vores leveringssikkerhed, så vi har booket 50 pladser med SAS (MED kuffert 
u.b.) til Heathrow, hvor vores hyggelige veteranbus henter os. På vej mod 
Worthing gør vi stop på en hyggelig Pub og får et godt aftensmåltid. 
   
Vi bor i den hyggelige indkøbsby Worthing, der ligger ned til den engelske 
kanal. Her bor vi 4 nætter, på Travel Lodge ved stranden, inkl. morgenmad, fri 
kaffe/te på værelserne.  
Aftensmad er med i prisen, minus fredag aften, hvor vi ser aftenløbet på 
Goodwood og oplever stemningen med dans og musik. De øvrige dage spiser vi 
på flere forskellige hyggelige restauranter i byen, bl.a. den populære ”Food”. 
Bustransport hver dag lige til døren, i klassisk dobbeltdækker. 
Pigetur, fredag til byen Arundel, med sen ankomst til banen. 
Bussen holder hele dagen ved banen, og kan bruges som opholdssted. 
Bus- og bagagetransport til og fra Heathrow Airport,  
 
Entrébillet fredag, lørdag og søndag til Goodwood Revival Meeting. 
Og selvfølgelig er der et par overraskelser lagt ind undervejs. 
Har Du/I lyst til at deltage, så send os en uforpligtende tilmelding. 
Du kan melde dig nu og afbestille inden 1. juli uden at det koster noget. 

TILMELDING til Dorte Stadil:    e-mail: dorte@stadil.net 
 

Yderligere oplysninger hos turarrangørerne!  

Dorte Stadil, tlf. 4015 8008 & Niels Nørgaard, tlf. 4052 0021   
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Man behøver ikke
være veteran...

...for at læse

www.VeteranPosten.dk

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

LINDEMANN
BLYERSTATNING
Blyerstatningsadditiv.  
Rækker til 400 liter  
benzin.

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

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

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

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

Veterandele.dk

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

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

Midlertidigt lukket...
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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,- 

rabat ved indtegning  
af flere biler eller  

motorcykler

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

Vi forsikrer veterankøretøjer frem til årgang 1991 
og klassiske køretøjer årgang 1992-1996.  
Velkommen til vores fællesskab!

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 miljø bidrag på 84 kroner.

Motorcykel - BSA 
Dagsværdi 40.000 kr.
Ansvar + kasko inkl. redningshjælp
815 kr.

Klassisk bil - MX-5 
Dagsværdi 150.000 kr. (1992)
Ansvar + kasko
3.142 kr.

Knallert - Puch MS 50 
Dagsværdi 15.000
Ansvar + kasko
743 kr.

Veteranbil - Opel GT 
Dagsværdi 150.000 kr.
Ansvar + kasko inkl. redningshjælp
1.277 kr.

En del af

Præmieeksempler

Hvem er vi?
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Ambolt – stor gammel med massiv 
træfod – meget dekorativ. kr. 1.400.

H. P. Nielsen, tlf. 40148037

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

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

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

Chevrolet-dele: 1931-33:  5 stk. trå-
degerfælge 18”. Komplet bagage-
bærer m/arme. Windwings komplet 
sæt til lukket model (N.O.S.) Gitter 
foran køler. Baglygter(nye), torpe-
do lygter (nye), forlygter. Kølerfigur 
1929-34. Styreboltesæt (N.O.S.). 
Div. køler- og tankdæksler. For-stød-
dæmper. Karburatorer – nye og brug-
te. Koblingsnav (N.O.S,) speedo-
meterkabel (N.O.S.). Komplet sæt 
bremsebelægning m/nitter. Forkro-
met flexkabel overtræk til div. lygte-
ledninger. Håndtag – ny, forkromet til 
hjelm-oplukkepakning til luftindtag,
div. nye pakninger; motor-mani-
fold-bund o.s.v. Forkofanger m/sti-
ver til 1933 Chv. Vandpumpe N.O.S, 
horntryk og øverste leje v. rataksel. 
hjulkapsler: 1930-32 Fabriksnye hjul-
kapsler 1933 standard. Hjulkapsel 1 
stk. ny 1933 mst. div.

H. P. Nielsen, tlf.40148037

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

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

Søgelygte (som vist på billedet) med 
spejl, model Hella, købes - kr. 2.000. 
Henrik Høj Andersen, tlf. 27397839. 
mail: henrikhojandersen@gmail.comMGA Roadster 1500 - årgang 1959.

Renoveret fra 2002 – 2005. Indregi-
streret 4/4 2005, kørt 6.130 km til 
nu. Skal synes i april 2021. Motor 
renoveret ved M.N. Motorrenovering 
A/S i Varde. Krom trådhjul, rustfri 
bagagebærer, Mohair sort kaleche

samt mange andre nye dele. Sæl-
ges for kr. 110.000.

Find Christiansen, tlf. 20582514
e-mail: findoglily@gmail.com

Meget flot Opel Olympia fra 1953 
sælges for kr. 54.000. Den har stå-
et i opvarmet garage siden 1977 
og er velholdt. Bilen sælges nysy-
net med sorte plader. Bilen står på 
Sjælland. Seriøse bud modtages.

Ejgil Christensen, tlf. 40143526

Biler 
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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Denne Chevrolet er en af de smukkeste halvtresser biler fra GM. Ikke nogen prangende ameri-
kanerbil! Coupé-modellen var den trediedyreste efter cabriolet- og stationcar-modellerne. 

Jeg har haft bilen siden 2005, hvor jeg fandt den på rejse i staten Maine i Nordamerika. Den 
var og er i en meget fin original stand og oprindelig fra Brooklyn, NY. Jeg havde i mange år søgt 
en 1952 4 dørs, magen til den familien havde, og som jeg trænede i for at få kørekort i 1958. 
I forbindelse med et “Hershey” bilmarked besøgte jeg en brugtvognssælger i Maine. Af ca. 
300 brugte biler på lager, havde han ca. 10 Chevroletter 1949-1952. Jeg prøvede ca. 4 for-
skellige vogne, og valgte en Coupe 1952. Den stod på første sal på lageret, og sælger ville 
ikke tage den ned til prøvekørsel, hvis jeg ikke købte den. Det var et godt emne efter grundig 
undersøgelse. 

Bilen har en 6 cyl. topventilet motor på 92 hp, 216,5 cui. Jeg var på vej til “Hershey”, og jeg 
ville give dette besøg en chance for at finde min 4 dørs Chevrolet 1952. Jeg fandt ingen, så 
jeg ringede til sælgeren i Maine og bad ham sende Coupeen til Danmark i en container. Den 
ankom til speditøren i Hvidovre, hvor jeg kørte bilen ud af containeren. Bilen var meget fint op-
klodset. Det var midt i december 2005. 

Jeg købte prøveplader og kørte til nordsjælland i et forrygende snevejr. Bilen blev toldsynet 
og reg. afgift betalt foråret 2006. K 7857 kom fra familiens første Chevrolet 1939 og senere 
1952 model. 

1952 var året med færrest producerede Chevrolet personbiler grundet Koreakrigen. Der mang-
lede råvarer. I 1952 blev der produceret 74.634 stk. Bel Air Coupe biler ud af en total årspro-
duktion på 824.317 stk. Til sammenligning blev der produceret 1.521.635 stk. i 1950.1952 
Chevroletten har et karakteristisk grill med 5 “tænder”. Salgsbrochuren sagde, at 1952 mo-
dellen havde fået et “dental work”. Bilen kostede i 1952 $1.992. Bilen kører upåklageligt, og 
har næsten moderne køreegenskaber.

Chevrolet Styleline Bel Air Coupé 1952

Jørgen Krause

VeteranTidende · februar 2021
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