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Dansk
Veteranbil
Klub

Nærum Hovedgade 3, 2850 Nærum

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

www.veteranbilklub.dk

www.dvk-database.dk

Giro/DDB reg. nr.  
9570 konto 600 4253

Arb. Landsbank reg. nr.  
5326 konto 0359 651

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

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

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

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

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

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

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

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

Suppleanter:
Claus Thulstrup, øst. 

Torben Olesen, vest.

Arbejdsområder:
Løb og arrangementstilskud:
Ib Rasmussen

Mødesteder og udstillinger Øst:
Ole Poulsen

Mødesteder og udstillinger Vest:
Kristian Nørgård Gravesen

VT og hjemmeside:
Jens Heldgaard
Erich Karsholt

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dorte Stadil

Leif Munck

Cira Aalund

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

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

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

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

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

Jydsk Køreselskab
Ivan Kristiansen
Dag   4045 5055
Aften 9712 0711

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

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

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

Mærkeregistre:

Austin Seven
Jørgen Frode Bakka, tlf: 4011 5434

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

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

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

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

Opel
Frederik Ravn-Larsen, tlf: 2072 5437

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

Renault
Kristen Korsgaard, tlf: 8648 6968

Studebaker
Dansk Veteranbilklub
4556 5610
kontor@veteranbilklub.dk

Triangel 
Uffe Mortensen, 5164 6716
autotriangel@gmail.com

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

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

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

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

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

Ford V8
Kim Høier
shoebox@hotmail.dk

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Skoda og Tatra 
Svend Carstensen 
Tlf: 4032 8120

Toyota 
Henning Holm 
Tlf: 4056 8011

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

Bestyrelsen

Mødesteder og 
mødestedsansvarlige

Historiske nummerplader 
MhS

Klubber i 
Dansk Veteranbil Klub

Vejledere

Data Protection Officer

Revision

FIVA

Bibliotek

Køreselskaber/Sektioner

Klubregistre
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Stof og deadline:

Generalforsamlingen er udsat
I skrivende stund, dagen før bladet går i trykken, er for-
samlingsforbuddet stadig sænket til 5 personer. 

Derfor ser vi os nødsaget til at udsætte generalforsam-
ling på ubestemt tid. Vi er som alle andre underlagt 
myndighedernes anvisninger, og dem følger vi.

Der har kun meldt sig én kandidat til den kommende, 
tomme plads i bestyrelsen fra vest, nemlig Bjarne Han-
sen, som blev introduceret i februarnummeret. Da vi 
ikke bare kan skifte før en generalforsamling, har besty-
relsen valgt at inddrage Bjarne, samt give ham mulig-
hed for at deltage i bestyrelsesmøder der afholdes vir-
tuelt. 

Vi håber alle på lysere tider, så vi kan få gang i hjule-
ne igen, og vender tilbage når der kommer afklaring på 
mulighederne for at mødes i det antal der er nødvendigt 
for en afholdelse af generalforsamling i Dansk Veteran-
bil Klub.

Dorte Stadil

Nr. 537
Marts 2021

Forsiden:
Mercedes 300 SL.

Foto: © Jens Lucking  
Photography Inc.
www.jenslucking.com
www.instagram.com/ 
jensluckingphotography

Tom postkasse?

Hvis du ikke har betalt kontingent 
for 2021, modtager du ikke 
Veteran Tidende fra april måned.
Fortvivl dog ikke! Du kan indbetale kr. 525,00 til 
Danske Bank reg.nr. 9570 konto 600 4253, og vi 
sender straks bladet igen til dig – husk at opgive 
medlemsnummer!

Sekretariatet /Mette Glidov
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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 Aflyst.

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 Aflyst.

April
Lørdag 17. Aars Stumpemarked.  
www.aars-stumpemarked.dk 
Info: Solvej Tang-Petersen, tlf. 40886464 
email: stp@bilmesse-brugtmarked.dk

Maj
Lørdag 1. til søndag 2. Stumpemarked hos Per.  
Kl. 10-15:00, Gravergyden 5, Verninge, 5690 
Tommerup. Info: Per Mortensen, tlf. 22179665.

Lørdag 15. Forårstræf med sporvognene. 
Sporvejsmuseet, Skjoldenæsvej 107, 4174 Jystrup 
Midtsjælland. Tilmelding og info: Søren Palsbo, tlf. 
60836234 - email: presse360@gmail.com 
Invitation i VT 535.

Torsdag 13. til søndag 16. Vadehavstræf på Rømø i 
Kristi Himmelfartsferien. Invitation i VT 534.  
Info: Bent Jessen, tlf. 52892758

Juni
Søndag 6. til lørdag 31. Stumpemarked hos Per.  
Kl. 10-15:00, Gravergyden 5, Verninge, 5690 
Tommerup. Info: Per Mortensen, tlf. 22179665.

Søndag 13. GAVNØ Classic Autojumnle & Concours de 
Charme. Gavnø Slotspark kl. 10-17. 

Aktivitetskalender

Møder, løb og arrangementer

https://www.gavnoe.dk/event/autojumble

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.

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 i VT 536. Udsolgt.

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

Mads Andreasen Korupvej 46 9560 Hadsund 4052 5375  
Peter Rosendal Bindeballevej 97A 7183 Randbøl 2530 4495 Triumph Spitfire 1971
Bjarke Borg Irisparken 31 7430 Ikast 2042 0693 VW T2 Westfalia 1972
Jens Alstrup Møgelmosevej 49 6200 Aabenraa 2482 9826 Rolls Royce Silver Spur 1989
Dennis Bille Lykke Larsen Ringstedvej 168 4173 Fjenneslev 2091 0766  
Michael Nielsen Stadion Allé 5 8963 Auning 3020 4049  
Gunnar Andersen Murergården 11 2635 Ishøj 2063 4326  
Lasse Rathje Vinkelager 24, st. tv 2720 Vanløse 6083 7411 Austin Mini 1975
Tanja Dam Petersen Opnæsgård 17, st. th 2970 Hørsholm 2271 9261  
Carsten Brandrup Granvej 15B 3060 Espergærde 2012 6801 Audi 80 2,3 ltr. 1990
Steen Stormgaard Hvedemarksvej 18 2605 Brøndby 2621 7034 Porsche 356 1963

Velkommen til nye medlemmer:

Hver uge

7/4-22/9 Hver onsdag kl. 17.30 “Spark Dæk” i Løgumkloster. Alle køretøjer er velkommne, det gælder: veteranbiler,   
  amerikanere, hotrods, motorcykler, knallerter og traktorer.  
  Info: Bent Jessen, Løgumkloster, tlf. 51892758 – e-mail: englaender@outlook.dk

Tilbagevendende aktiviteter i køresæsonen 2021
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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

På vores møder før coronaen var der 
stor interesse for at læse artikler og 
tidsskrifter. Alle bladene er kommet 
regelmæssigt , men savner ”læse-
re” så hvis i savner dem, kan i jo 
komme en smut forbi - ring lige i for-
vejen!

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.

Der er ingen møder i marts på Ul-
dum Mølle. Men vi har sat gang i 
ugentlige nyhedsbreve, hvor med-
lemmerne i Uldum Mølle Gruppen 
fortæller om deres vinterprojekter – 
og andet af interesse – i denne tid 
hvor vi ikke kan mødes. Se indlæg 
inde i bladet.

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.
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Dette bliver nok den korteste beret-
ning i mands minde. Året 2020 vil 
nok af de fleste blive husket som 
corona-året med restriktioner og af-
lysninger. Det har været pandemien, 
der har sat dagsordenen, både på 
mødestederne, biblioteket og i be-
styrelsen.

Bestyrelsen har holdt ét bestyrelses-
møde face to face i januar og deref-
ter er al kommunikation forgået pr 
mail eller telefon. Vi startede med 
at måtte aflyse generalforsamlingen 
i marts. Da beretningen og regnska-
bet havde været trykt i VT inden, 
og at der ikke var nogle indkomne 
forslag, fik vi det råd fra et advokat-
firma, at vi i disse forcemajeure-ti-
der, kunne se generalforsamlingen 
som gennemført. Det var godt vi tog 
den beslutning, da vi til dato, ikke 
har haft mulighed for at afholde en 
generalforsamling, da vi normalt er 
over hvad forsamlingsforbuddet har 
været i 2020. Bestyrelsen konstitue-
rede sig som i 2019.

Gennem året har vi mistet man-
ge kære medlemmer. I april døde 
én som nok alle kender, ihvertilfæl-
de alle de ældre medlemmer, nem-
lig klubbens mangeårige formand 
Svend Draaby. Svend var DVKs 4. 
formand, fra 1974 til 1985. 11 år 
i rivende udvikling. Svend var bl.a. 
ankermand i ordningen med histori-
ske nummerplader, og en stor pas-
sion hos ham var at samle frimær-
ker med biler på. Kort før sin død, 
donerede Svend hele samlingen til 
DVK, og var selv med til at udvælge 
og lave to collager, der nu hænger i 
gangen i Nærum. 

Mødestederne
Vores mødestedsledere har gjort alt 
hvad de kunne for at lave møder og 
arrangementer når det har været 
muligt, men meget er det ikke blevet 
til. Men når vi hører fortællinger ude-
fra, så var der alligevel mange ting 
der lykkedes, hen over sommeren,  
bare på en anden måde. Alle har 
gjort deres bedste for at holde liv i 
klublivet og køreture.

Mødestedet Ristrup flyttede officielt 
til Låsby d. 1. januar og nu med nye 
mødestedsledere, nemlig Anita og 
Per Madsen. De kom rigtig godt i 
gang, men blev som alle andre stop-
pet, grundet epidemien. Mårum skif-
tede mødestedsledere i januar fra 
Ib Rasmussen og Cira Aalund  til 
Margit Munck. Herning-mødestedet 
sluttede samarbejdet med Auto-
galleriet i september og flyttede til 
nye lokaler hos Galleri Nørgaard, på 
Knudmosevej 36 i Herning. Mulstrup 
mødestedet flyttede til nye loka-
ler i Brevdueforeningen i Ringsted, 
da gården hvor vi hidtil har været, 
er blevet solgt. Ove Iversen kunne 
i september fejre 20-års jubilæum 
på mødestedet Vesterhede. Der var 
åbent hus hele dagen, hvor alle var 
velkomne. Så lidt er der da sket ude 
i vores land, og vi glæder os til, at 
alle igen kan komme på de 19 mø-
desteder og opleve ånden og hjælp-
somheden der findes overalt.

Biblioteket
Vores drift af bibliotekssystemet på 
Det Kgl. Bibliotek, blev opsagt af 
dem, fra den 4. juni 2020. De har 
valgt at udfase driften af systemet 
Aleph, som vi benytter os af. Meget 
af sommeren og efteråret er gået 
med at undersøge andre udbydere 
af bibliotekssystemer. Det har ikke 
været helt let, for nu ville det være 
rart at få et system, som kunne 
skræddersyes til vores behov, både 
med hensyn til bibliotek og arkiv-re-
gistrering. Vi tror og håber det er lyk-
kedes, så d. 11. februar 2021 over-
går vi til Reindex. 

Hele den faste medarbejderstab, 
har i perioder været hjemsendt, så 
vi kunne overholde forsamlingsfor-
buddet. Men det til trods er det lyk-
kedes at modtage og afhente store 
donationer og samlinger, som ældre 
medlemmer har tiltænkt os. Meget 
har vi selvfølgelig i forvejen, men 
ny og spændende litteratur dukker 
op. Lige pt har vi 8 hyldemeter bø-
ger, der står klar til at blive registre-
ret, når vi bliver fuldtallige igen og 

er kommet op og køre med det nye 
system.  

Veteran Tidende
Ja, det kan vi ikke glæde os nok 
over. Jens Møller Nicolaisen og hans 
lille stab af trofaste skribenter, får 
hver måned fremtryllet et spænden-
de og lærerigt blad, et rigtigt Bilhi-
storisk Tidsskrift. I år har nok været 
særlig udfordrende, da der f.eks. i 
julinummeret ikke var én eneste in-
vitation i bladet, og derved ingen 
artikler om arrangementerne i de 
efterfølgende blade, ej heller beret-
ninger fra mødestederne om hvad 
der forgår. Men alligevel får vi hver 
måned et 50 – 60 sider tykt blad i 
postkassen. Stor ros og tak for det. 
I september skiftede vi trykkeri, det 
var der nok ikke mange der opdage-
de, da kvalitet er den samme, men 
prisen lidt mindre.  

Økonomi
I forhold til foreningens økonomi har 
årets begrænsende aktiviteter be-
tydet et mindre forbrug og dermed 
et driftsoverskud på ca. 160.000 
kr. Det skal ses i lyset af et budget, 
der kalkulerede med et underskud 
på ca. 250.000 kr. – altså et meget 
tilfredsstillende resultat for forenin-
gen. 

Det fine resultat er kommet i stand 
med indtægter meget tæt på det 
budgetterede og med omkostninger 
som er holdt betydeligt under det 
forventede. Coronanedlukningen kan 
også ses i regnskabet, hvor der i år 
er en ret stor skyldig post til A-skat. 
Den meget simple forklaring er, at 
disse penge ikke er blevet opkræ-
vet af staten – men det bliver de se-
nere.   

Klubben har dog ydet tilskud til 13 
løb, de fleste blev dog ikke til noget, 
men tilskuddet gives også til tilret-
telæggelse og planlægningen af ar-
rangementet, så vi håber, at arrangø-
rerne kan afholde de planlagte løb i 
2021 i stedet for.

Som det kan ses af regnskabet, har 

Bestyrelsens beretning for året 2020



VeteranTidende · marts 2021 9

vi modtaget en gave på Kr. 796,60. 
Det skyldes at Dansk Austin Klub 
ophørte i august, og iflg. deres ved-
tægter skulle aktiverne tilfalde DVK, 
det siger vi tak for.

Campingvognen, som igennem man-
ge år har været brugt på diverse 
messer, bruges ikke mere og er der-
for blevet solgt.  

Medlemstal 
Medlemstallet, som vi indberetter 
til MhS hver 1. oktober, var faldet. 
Mange har vi desværre måttet sige 
farvel til i løbet af året, men hel-
digvis kommer der hele tiden nye 
medlemmer til, som man kan læse 
i hvert VT. Velkommen til alle jer, 
som vi glæder os til at kunne byde 
velkommen på mødestederne. Net-
totilbagegangen i 2020 blev på 84 
personer. Det indberettede tal var 
4.887 medlemmer. 

Kontoret fungerer upåklageligt, pi-
gerne, som begge har været der i 
mange år, sørger for at alt fungerer. 
I år blev scanningen af VT i A4-for-
mat færdiggjort, så nu kan alle bla-
de DVK har udgivet, siden sin start i 
1954, læses med ét års forsinkelse 
på hjemmesiden.  

Tak til alle de mange medlemmer 
over hele landet, der er ambassadø-
rer og yder en stor indsats for klub-
ben, især i disse noget vanskelige 
tider.

Klubben eksisterer kun for sine 
medlemmer og kun qua sine med-
lemmers engagement.

Dorte Stadil

Fra biblioteket
Som nævnt i sidste nummer af VT har biblioteket en del dubletter af di-
verse bøger, som kan udbydes til meget fornuftige priser. Her kan f.eks. 
nævnes Skandinavisk Motor Journal, både som løse blade og flot ind-
bundne årgange, instruktionsbøger til mange forskellige mærker, Haynes 
workshop manualer, diverse mærker, Hassings Billeksikon (Dansk) og de 
meget flotte Automobile Quarterly (engelsk). Der er også mange årgange 
af Bilårbogen samt en masse store bilbøger om forskellige emner. 

Selvfølgelig har vi også samlinger af det gamle Bilhistorisk Tidskrift 1964 
til 1996.

Salg sker naturligvis kun til medlemmer af DVK.

Henvendelse til biblioteket enten pr. mail bibliotek@veteranbilklub.dk  el-
ler telefon tirsdag mellem 10 og 14 på 45565610 – tast 2.

DVKs årsrapport og regnskab for 
2020 kan ses i dette blad på side 
45-49.

-red.
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Som bekendt er de fleste mødesteder meget stille i 
disse måneder, og vi længes nok alle efter forår og 
bedre tider – men indtil da må vi holde humøret oppe 
og f.eks. udveksle historier fra garager og værksteder.

Vi overvejede lidt i styregruppen, hvad der kan gøres 
for at aktivere og holde kontakten mellem vores grup-
pe af deltagere på mødested Uldum Mølle, og resul-
tatet blev, at jeg i januar startede på at udsende en 
weekend-hilsen ca. hver fredag eftermiddag, til alle 
deltagerne på vores mailliste – som pt. indeholder 60-
70 adresser.

Indholdet består hver uge af 2-3 små historier med fo-
tos fra medlemmernes vinterprojekter i værksteder og 
garager.

Det er ikke den store videnskabelige gennemgang, 
men helt aktuelle input fra medlem til medlem, om 
igangværende eller tidligere projekter, og gerne også 
med deling af erfaringer, tips til gode materialer og 
kontakter til leverandører m.v.

Vi lagde ud med ”egne projekter”, og opfordrede med-
lemmerne til at komme med input, og efterhånden går 
det helt godt med at få materiale ind, så vi forventer 
at denne hyggelige information mellem Uldum Mølle 
gruppens medlemmer, kan køre endnu nogle uger hen 
over vinteren, og være med til at holde kontakten, men 
også være med til at vi har nogle gode emner til kom-
mende møder, hvor vi så kan følge op på historierne 
og høre hvordan projekterne har udviklet sig.

Andre mødesteder må meget gerne kopiere ideen, og 
måske vi på sigt kunne have en ”fane” på DVK hjem-
mesiden, hvortil vi kunne bede medlemmerne levere 
lignende historier.

Dette ville give mere kontakt mellem alle medlemmer 
i DVK, og det ville jo også være lærerigt, at se hvad 
andre har gang i, og særlig hvis man er åben for at 
dele erfaringer om materialer, leverandører, værktøj og 
i øvrigt tips og ideer. Måske vi fast kunne have et par 
sider i VT med ”Månedens projekt” – fra medlemmer-
ne ?

De gode ideer behøver jo ikke at blive bremset af 
Corona-forskrækkelse – så lad os også høre lidt om i 
Veteran Tidende, hvad andre gør i denne specielle vin-
ter.

– og så må vi i øvrigt glæde os til foråret, og nogle 
gode ture i de gamle køretøjer – det kan jo da heldig-
vis gøres ”med afstand”.

Venlig hilsen fra Uldum Mølle
Jens Heldgaard

Vi må gøre noget!
Tekst: Jens Heldgaard
Fotos: Medlemmer Uldum Mølle gruppen

Ønsker man at komme på maillisten til Uldum Mølle, 
skriver man blot en mail til Jens på:

Heldgaard8700@gmail.com – så kører det!

Har fået ny julegave Audi 80 LS 1975 
45 år gammel bil. 
Fin rustfri stand, men med gammel orange lak. 
Røde og orange lak på bil, bliver ofte irret og mat med tiden. 
Der dannes et hvidt oxideret lag, som falmer lak. 
Så der ventede et stort polerarbejde i juleferien. 
Et 3 trins program med Turtle Pro compound.  
Start med T20, rengøring så T 40 og sidst Turtel Wax. 
Købt ved T Hansen sammen med polermaskine og lammeuld skiver. 
Bestilt på nettet og leveret dagen efter kl.8.30 
Butikkerne har jo lukket nu . 
Resultat: Står som ny bil med super glans på lak. 
Se fotos. 
 
Venlig Hilsen  
Karsten Simonsen 

Hej,  
I 1971 blev jeg indkaldt til Livgarden.  Af en eller grund blev jeg motorcykle ordonnans.  Det foregik på en BSA B40, 350cc (en ejers det dansk forsvar.) Fodbremsen var i venstre side, gear i 
højre, 1’ gear op resten ned.  Derhjemme havde jeg en BMW R68. 600cc med 35HK (PS). På BMW en var gear og bremse i den anden 
side, gear 1’ ned , og resten op. Det gav lidt problemer.  BMW en blev selvfølgelig malet med stafferinger ,og fik lang twinsæde med rustfri skærme osv.  
Senere blev den totalskadet. En VW holdt stille ved hajtænder, men så kørte den lige ud for os ,da vi var et 
par meter fra den. Henning var bag på.  Henning bliv noget forslået. Jeg blev lammet fra navlen og ned. Langsomt fik jeg min førlighed igen.  
Mvh. Jørgen Lorenzen. 
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Uldum
–

–

–

–

–
–

–
–

–

Hej og godt Nytår. Jeg sender et par billeder af 2 mc som er blevet renoveret her i vinter. Den sorte er en skade som var smadret på begge sider, og der var slidt hul i motoren. Den anden er en ombygning til  Crambler.  
På billederne kan man se før og efter.  De er begge BMW K100 fra årg. 1985.  
Mvh. Jørgen Lorenzen 

– –

karosseri og få hele ”bunden” samlet og prøvekørt, så 
–

– –

–
–



– –

–
–

– 

–

– 

–

–
–
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Her følger en lille guide til opslag i 
Motorregisterets data, og ved hjælp 
af siderne Bilrapport.dk og nrpla.de.  

Du ser et billede af en veteranbil på 
nettet eller i avisen og bliver nys-
gerrig – hvad er det for et køretøj? 
Kan du se nummerpladen og er den 
dansk, så kan du slå den op på net-
tet.

Motorstyrelsens Digitale Motorregi-
ster (DMR) – du kan faktisk benyt-
te Motorstyrelsens Digitale Motor-
register uden at logge på. Her kan 
du slå køretøjet op efter registre-
ringsnummer eller chassisnummer. 
Herefter kan du se alt om køretøjet, 
undtagen personoplysninger (ejer og 
eventuelle brugere). Blandt oplys-
ningerne er registreringsdata, tekni-
ske data, tilladelse til veterankørsel, 
afgiftsforhold. DMR kan også til en 
hvis grad vise historiske data som 
tidligere registreringsnumre. Dog 
kan data slettes efter at et køretøj 
har været afmeldt i mere end 12 år.  

Bilrapport.dk – denne side er lavet 
af et webudviklingsbureau i Herning 
– Kameli Aps – hvor du kan anfø-
re registreringsnummeret direkte. 
Eksempel: bilrapport.dk/b444 for 
registreringsnummer B 444. Her 
kan du se nogenlunde de samme 
informationer som på DMR – men 
de modtager udtræk af opdateringer 
fra Motorstyrelsen hver mandag, så 

Nyt fra MhS
Har du den eneste ene?

er et køretøj ændret tirsdag, vil det 
ikke slå igennem før næste mandag! 
Skal der nørdes igennem, har Bilrap-
port en ”Avanceret søgning”. Sidder 
I ved kaffen og kommer til at dis-
kutere hvor mange 1964 Chevrolet 
Corvette der er indregistreret, ja så 
finder man svaret ved Bilrapport.dk/
soeg: Se skærmbillede 1.

Efter at have valgt type (Personbil), 
mærke (Chevrolet), type (Corvette) 
og så datoerne 1-1-1964 til 31-1-
1964 og trykket ”Søg” finder du sva-
ret: Se skærmbillede 2.

Med andre kriterier får man selvføl-
gelig flere data. Bilrapport.dk viser 

I dag vil man nok ikke møde mere end én 1958 Oldsmobile cabriolet på turen, slet ikke i 
samme farve. På nettet kan du nørde i hvor mange der er registreret i Danmark.

Skærmbillede 1

Skærmbillede 2
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Årets første møde med 
Motorstyrelsen 

Adfærdsændring? Nok ikke! 

Den 29. januar var vi igen indkaldt 
til Motorstyrelsens branchemøde, 
der foregår i det såkaldte Motorkon-
taktudvalg. Ved afslutningen af det 
forrige møde i oktober måned, der 
havde vi nok alle håbet på, at det 
var slut med de virtuelle møder. Det 
var det så ikke, endnu en gang måt-
te vi både undvære styrelsens kaffe 
og croissanter, samt den gode mulig-
hed for at gnubbe albuer med resten 
af branchen.

Lige før jul sidste år fremsatte re-
geringen og deres forligspartnere 
et lovforslag om ændrede løbende 
brændstofafgifter mv. Motorhistorisk 
Samråd, med mange flere, blev invi-
teret til at komme med deres forslag 
til ændringer i et såkaldt hørings-
svar.  

Et af ændringsforslagene i den nye 
lov, L129, omfattede en forhøjel-
se af vægtafgiften i hvert af årene 
2022 til 2026 med følgende satser: 
2022 3%, 2023 6,5%, 2024 6,5%, 
2025 6,5% og 2026 10%. Sam-
menlagt giver det 32,5% altså med 
næsten 1/3. Men sådan skal man 
ikke regne. Der årlige stigning skal 
nyberegnes med det nye års %-an-
del ud fra de foregående års, hvilket 
betyder at hvis vægtafgiften i 2021 

op til 200 resultater. Trods navnet 
finder den selvfølgelig også motor-
cykler, traktorer, motorredskaber osv.   
I Registreringsnummer eller Chas-
sisnummer kan man anføre et møn-
ster. Vil man for eksempel se de kø-
retøjer som stadig kører rundt med 
bogstavkombinationen BP (Helsin-
ge) og 5 cifre skriver man BP????? i 
Registreringsnummer. Desværre kan 
man ikke se om nummerpladen er 
original sort, historisk eller moder-
ne hvid plade. BP blev brugt på nye 
hvide plader for et par år siden. Man 
kan se de samme oplysninger som i 
DMR på nær historiske data. Til gen-
gæld kan man se eventuel belåning 
i bilbogen. Pas på! Det er en tidsrø-
ver.  

Nrpla.de – trods endelsen .de er det 
en pæredansk hjemmeside, lavet af 
de samme folk som Bilrapport.dk. 
Den kan stort set det samme, men 
er der mere end 200 resultater kan 
man ved at klikke på en knap hente 
200 mere. På den måde kan man 
få alle køretøjer listet ud når der er 
over 200. Nrpla.de viser de sam-
me data som Bilrapport.dk. Alle tre 
hjemmesider bruges rutinemæssigt 
i vores arbejde med de historiske 
nummerplader, f.eks. når vi kontrol-
lerer om et nummer er ledigt, eller 
når vi skal se hvor mange ledige 
numre der er i vores reserverede 
nummerserier. God fornøjelse!  

Michael Deichmann
Bestyrelsesmedlem
Motorhistorisk Samråd

Direktør Jørgen Rasmussen lagde 
ud med en beskrivelse af hvordan 
det er at drive en virksomhed som 
Motorstyrelsen her under pandemi-
en, og med de mange medarbejdere 
sendt på hjemmearbejde.

Dernæst kunne han præsentere 
den nyansatte underdirektør, Claus 
Holm. Claus Holm kunne derpå præ-
sentere os for Motorstyrelsens kom-
mende vejlednings- og kontrolplan, 
og Motorstyrelsens juridiske afdeling 
fortalte nærmere om de ændringer 
der er lagt frem til Registreringsaf-
giftsloven i lovforslag L129.

Vi håber at det næste møde bliver i 
Aalborg, i Motorstyrelsens velkendte 
rammer.  

Johnny B. Rasmussen
Sekretariatsleder
Motorhistorisk Samråd

Der manglede den gode kaffe og croissan-
terne, men vi er altid glade for at deltage i 
Motorstyrelsens møder desuagtet...

Et helt almindeligt syn foran en forhandler i 
70’erne. I dag er de alle borte, og nu er det 
tanken at vi skal ned til forhandleren igen, 
for at kigge på den nyeste Simca!

er 100 kr. vil den i 2026 være 137 
kr. – altså en forøgelse med næsten 
37%.  

I et paragraf 20 spørgsmål, stillet 
af Kristian Pihl Lorentzen (V), der 
har Skatteministeren oplyst, at det 
samlede årlige provenu vedrørende 
vægtafgift af køretøjer, der er mere 
end 35 år gamle alene, udgør i stør-
relsesordenen ca. 70 mio. kr., heraf 
vedrører ca. 80 pct. personbiler. Da 
de oplyste tal er efter de nuværende 
bestemmelser. Så vil provenuet alt-
så stige med knapt 26 mio., når vi 
kommer frem til 2026.

Baggrunden for disse forhøjelser 
skulle være for at gennemføre en 
adfærdsændring hos bilister, der kø-
rer biler drevet af fossilt brændstof. 
Altså animere borgerne til at købe 
en el- eller hybridbil. Men det er så 
her at logikken svigter totalt, i hvert 
fald for veteranfolket. For hvem af 
os med de gamle, historiske kultur-
arvsklenodier er interesserede i at 
droppe vore prægtige køretøjer til 
fordel for en elbil? Nej vel? 

Motorhistorisk Samråd har derfor i 
vores høringssvar på det kraftigste 
opfordret ministeriet til at undtage 
køretøjer ældre end 35 år fra denne 
absurde regel. Vi har samtidig hen-
vendt os til de relevante politikere 
på Christiansborg, og i detaljer for-
klaret dem om dette fejlskud. 

Igen håber vi på deres støtte og po-
sitive påvirkning under de videre be-
handlinger af lovforslaget.

Steen Rode-Møller
Formand
Motorhistorisk Samråd
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Det bliver racerbiler fra syv årtier, 
man kan opleve ved årets udgave af 
Classic Race Aarhus.

Godt syv årtiers historie indenfor bi-
lernes og motorsportens udvikling 
er på plakaten, når Classic Race 
Aarhus den 17.-19. september fin-
der sted på vejene rundt om Minde-
parken i det sydlige Aarhus. Løbet – 
der har til formål at skabe midler til 
forbedring af børns trafiksikkerhed 
– får også i sin 11. udgave en stærk 
historisk grundstamme.

”Det er de gamle racerbiler, der er 
vores sportslige DNA, og som ska-
ber grundlaget for vores fortælling 
om motorsporten fra årtierne efter 
besættelsen og frem til nutidens 
motorsport,” siger Poul Dalsgaard, 
direktør for Classic Race Aarhus.

”Vi har til årets udgave af løbet styr-
ket denne fortælling ved at sætte 
SixtyFivers på programmet. Dermed 
forventer vi, at Classic Race Aarhus 
får deltagelse af ikke bare langt flere 
biler fra 50erne og 60erne end tidli-
gere, men også et mere varieret felt 
blandt de ældste biler.” 

Det er klassikere som Alfa Romeo 
Giulia, Mini Cooper og Volvo 544, 

der alle blev lanceret for mere end 
50 år siden, som SixtyFivers byder 
på. ”Men vi stopper naturligvis ikke 
her,” fortsætter Poul Dalsgaard. ”Li-
gesom i de tidligere år kommer det-
te års program også til at tælle yder-
ligere to såkaldte årgangsklasser, 
henholdsvis 71- og 76/90-klassen. 
Her har bilerne typisk fra 30 til 50 
år på bagen, og dem er der mange, 
som kan huske fra deres barndom 
og ungdom, og de plejer altid at le-
vere godt race. Hertil kommer så 
endnu en historisk klasse, nemlig 
Youngtimer, der jo er klassen for de 
yngste af de ældste biler ved Clas-
sic Race Aarhus. Her køres der tæt 
race i standardvogne som eksem-
pelvis BMW M3, Peugeot 306 GTI, 
Toyota Supra og andre genkendelige 
biler fra før 2003.”

Det samlede program for Classic 
Race Aarhus er nu så småt ved at 
tage form.

”Men vi har stadig lidt i mere histo-
risk i ærmet, som vi vil kunne præ-
sentere i den kommende tid,” lover 
Poul Dalsgaard. ”Det varer heller 
ikke længe, inden de aktive kan be-
gynde at tilmelde sig arrangemen-
tet.”

”I løbet af januar åbner vi for tilmel-
dingen,” fortæller Steffen Møller, 
sportschef ved Classic Race Aar-
hus. ”Blandt de aktive indenfor den 
historiske motorsport er der typisk 
stor interesse for visse klasser, og vi 
giver også i år kørerne mulighed for 
at kunne tilmelde sig i god tid, så de 
ikke skal bekymre sig over det, når 
først den nye sæson for alvor går i 
gang.”

PRESSEMEDDELELSE – JANUAR 2021

Stærk historisk grundstamme ved Classic Race Aarhus

Øverst: I slutningen af 60erne begyndte 
bilfabrikkerne at fremstille deciderede 
sportsversioner af deres standardvogne, 
og de er toneangivende i 71-klassen (foto: 
Classic Race Aarhus / Jesper Larsen).

Leif Nørgaard Christiansen har tidligere 
deltaget i 76-90-klassen ved Classic Race 
Aarhus. I den forgangne sæson blev han 
tysk mester i sin ikoniske Ford Sierra RS500 
Cosworth (foto Classic Race Aarhus / Peter 
Marker).
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Silkeborg markedsføres blandt an-
det som bilby. Det begreb står for 
en – for veteranbilister – interessant 
udvidelse. Til foråret åbner en ny at-
traktion, som har sit udspring i vo-
res verden. Manden bag projektet er 
Marc Vogel. Han er landets største 
Bugattisamler og siden han indrette-
de et bilværksted i 2012 har han i 
ny og næ haft besøgende, som ger-
ne vil se de spændende vogne og 
indsnuse den pragtfulde atmosfære, 
der er omkring de mere eller mindre 
adskilte gamle biler. 

De besøg fostrede tanken om et 
værksted, som kunne besøges af 
bil- og godtfolk. Uden om værkste-
det bliver blandt andet et meget an-

Gubsø Garage

derledes oplevelses-, event- og kon-
ferencecenter. Det hele ligger i et 
smukt terræn i udkanten af byen. 
Lige ved afkørsel 30 på motorvej 
15. 

Foruden synet af de spændende bi-
ler bliver bygningerne også bemær-
kelsesværdige. De er inspireret af 
den første fabrik Bugatti byggede i 
Molsheim. Byggeriet gik i gang i slut-
ningen af 2019. Facaderne er ru-
stikt murværk og tagene bliver dæk-
ket med falset zink. Indvendigt er 
der åbent op til kippen, så man kan 
nyde tagkonstruktionens spænden-
de former af kraftigt tømmer og stål. 
Det bliver et stort sted: I alt 3100 
kvadratmeter under tag.

Konferencestedet skal bruges til al-
lehånde arrangementer: Fester af 
enhver art og også sammenkomster 
for bilklubber. Der er et fuldt industri-
køkken og restaurant. Den vil være 
åben, når der er møder på stedet: 
Antagelig 80-100 dage om året. 

På værkstedet kan ses alle proces-
ser i restaurering af klassiske biler: 
Motor- og maskinarbejde, karrosse-
ri - både træ og metal, sadelmageri, 
støbning o.s.v. Der vil også blive ud-
stilling af biler i flere måneder hvert 
år. Der vil være vogne, som man el-
lers skal rejse til udlandet for at op-
leve: Alfa, Bugatti, Cisitalia, De Dion, 
Delage, Delahaye, Ferrari, Maserati, 
Voisin. Men også de mere jordnære. 

Af Peter Bering

Gubsø garage set fra engen. Cornelius + Vöge og arkitekt maa Peter Zinck.

Marc Vogel kører en runde på byggepladsen 
i Bugatti Type 40. Foto: Jakob Jørgensen.

Type 35 delvis samlet på værkstedet.  
Foto: Jakob Bonfils.

Marc Vogel i en Bugatti Type 51 fra 1933. 
Foto: Jakob Bonfils.

Bugatti Type 57C – fra Aalholm.  
Foto: Jakob Bonfils.

Karossseriet til Delahaye 135 under kranen. 
Foto: Jakob Bonfils.
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Siden vi sidst bragte nyt om det 
kommende museum i Bagsværd er 
der sket meget – selvom der har væ-
ret forsinkelser i det store byggepro-
jekt. Der er blevet isoleret, malet og 
installeret – det bliver rigtig flot.

Den store hal er ved at være klar til 
at blive fyldt med biler, blot mang-
ler den sidste belægning på gulvet 
og andre småting. Sådan er status 
her i midten af februar – når du læ-
ser dette er den flotte hal sikkert 
fyldt pænt op med køretøjer og an-
det sjovt. 

Haaning Collection bliver mere end 
et bilmuseum – selv kalder Nicholas 
Haaning det for et oplevelsescenter, 

Særudstillingen “Hold Dem til Volvo 
– den holder til Dem” på Sommers 
Bilmuseum i Nærum nåede kun at 
være åben i ca. halvanden måned 
før coronarestriktionerne tvang mu-
seet til at lukke. Det er derfor be-
sluttet, at udstillingen forlænges 
frem til marts 2022. Nogle biler vil 
være ude at køre med deres ejere i 
sommerperioden – dem kommer der 
forhåbenlig god “erstatning” for. Til 
gengæld vil man kunne se en meget 
spændende bil, som ikke var med i 
første omgang. Der åbnes så snart 
det overhovedet bliver muligt.

-jmn.

De flotte omgivelser har allerede været i 
brug – som ramme om Dansk Motorsport 
Award her i februar. På billedet ses i midten 
Felix Smidt, der var vært, samt brødrene 
Michael (tv) og Nicholas Haaning (th).

Haaning Collection

Volvo-udstillingen 
forlænges

med mange faciliteter, og hvor der 
også bliver mulighed for at afholde 
arrangementer for op til 300 perso-
ner.

Som tidligere nævnt er grundstam-
men i samlingen bilerne fra Vest-
sjællands Bilmuseum, gennem man-
ge år samlet af Erik Haaning. Men 
der kommer både biler til hverdag 
og fest – og der er i den senere tid 
indkøbt flere biler, især i den sidste 
kategori. Så det bliver lidt mere fest 
end tidligere.

Ambitionen er nu, at museet åbner i 
april – hvis corona-situationen ellers 
tillader det.

-jmn.
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I januar viste vi billeder af en meget 
avanceret dansk bus, med stålkar-
rosseri fra DOMI, bygget i 1949 på 
et Morris Commercial-chassis. Histo-
rien kom for dagen efter at vi havde 
vist et gammelt foto på siderne med 
det gule spørgsmålstegn, og det var 
en overraskelse, at der rent faktisk 
eksisterer sådan én – på Danmarks 
Busmuseum i Skælskør.

Det er nok noget begrænset, hvor 
mange busser DOMI nåede at byg-
ge – efter en voldsom brand ophør-
te produktionen af buskarrosserrier 
nemlig i 1951.

Endnu en DOMI-bus
Her kan vi vise endnu én. Morten 
Egeskov Storgaard fra Sporvejs-
museet på Skjoldenæsholm har 
sendt billedet af denne – en Leyland 
Comet, også fra 1949. 

Morten skriver om bussen: Leyland 
Comet er egentlig et lastvognschas-
sis, men Københavns Sporveje køb-
te i 1949 16 busser med karrosse-
ri fra DOMI. Det blev eneste gang 
at DOMI byggede busser til Køben-
havns Sporveje. Busserne var i øv-
rigt KS’ første med varme til såvel 
chauffør som passagerer. KS 329 
blev leveret 16. december 1949 og 

kørte frem til 1961. Heldigvis valg-
te man at indlemme bussen i KS’ 
museumsvognssamling og bussen 
findes således i dag på Sporvejsmu-
seet. Indregistreret og køreklar bru-
ges den på museets veteranbuslinje 
i nærområdet. Bussen blev i øvrigt 
restaureret for godt 10 år siden og 
fremstår i dag næsten som i 1949.

Tak til Morten Egeskov Storgaard – 
og cadeau for en fin restaurering af 
dette stykke rullende kulturarv!

-jmn.
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Fra Fugl Føniks til Mågevinge

Af Erich Karsholt

Da Tyskland overgav sig i maj 
1945, var Mercedes-Benz et bil-
mærke i ruiner. Nærmest som en 
Fugl Føniks genopstod bilmærket 
med afsæt i mindre personbiler og 
erhvervskøretøjer fra 1930’erne. In-
gen forestillede sig dengang, at bil-
mærket få år senere kunne lancere 
en sportsvogn, der står som et ikon 
fra 1950’erne.

Mercedes-Benz var gået sønderbom-
bet ud af Anden Verdenskrig – og 
mange forventede at Daimler-Benz 
AG og deres bilfabrikker var et af-
sluttet kapitel. Det var ikke limousi-
ner og sportsvogne Tyskland havde 
brug for i genopbygningen. Og de 
biler, der først kørte ud fra bilfabrik-

kerne, var da også erhvervskøretøjer, 
herunder model 170 som varevog-
ne, pickups og ambulancer.

Helt frem i 1950’erne var Tyskland 
stadig under genopbygning. Sports-
vogne var et nichemarked, der hel-
ler ikke hos Daimler-Benz AG umid-
delbart stod på produktionsplanen, 
uanset at Mercedes-Benz fra 1952 
igen var med i motorsport. 

Det var dengang ofte tilfældet, at 
der fra Tyskland blev sendt særlige 
biler, som kørte gennem Danmark 
og videre til det øvrige Skandinavien, 
for her at blive præsenteret for pub-
likum. Vi har tidligere i VT (februar 
2013) fortalt om en 300 SL-racerbil, 
der i maj 1953 blev præsenteret i 
Danmark. 

Det var en af de racerbiler, der hav-
de været anvendt i 1952-sæsonen 
og understreger, at Daimler-Benz AG 
godt var klar over, at bilerne kun-
ne være med til at tilføre bilmærket 
en fornyet sportslig vitalitet. Men 
det var ikke planlagt, at bilmodellen 
skulle i serieproduktion.

En amerikaner ville det anderledes
Den 2. september 1953 blev der af-
holdt møde i Daimler-Benz AG’s di-
rektion. Den amerikanske importør 
af Mercedes-Benz, Max Hoffman, var 
inviteret med. Han argumenterede 
for, at der var et marked for Merce-
des-Benz sportsvogne i USA og han 
skulle nok afgive bestilling på de før-
ste 1.000 stk., hvis der blev iværk-
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Fra biludstillingen i New York fra 6.-14. 
februar 1954, hvor de to Mercedes-Benz 
sportsvogne blev præsenteret. 300 SL var 
meget tæt på den kommende produktions-
model (men læg mærke til dørhåndtagene), 
hvorimod 190’eren var knapt så langt.
(Daimler AG Archive).

sat en serieproduktion. Resultatet 
blev, at direktionen lovede to nye 
sportsbiler klar til New York Motor 
Show i februar 1954 – blot fem må-
neder senere. 

Egentlig ganske utroligt, for der var 
en del udviklingsarbejde, der skulle 
gøres inden modellen var gadeklar: 
En indstigning, der var mere praktisk 
til daglig brug, forbedret kørekomfort 
som varmesystem og lydisolering, 
luksusinteriør og et rimeligt bagage-
rum. Også teknisk var der udfordrin-
ger. Den direkte benzinindsprøjtning 
var stadig forholdsvis ny. Nu skulle 
teknikken fungere i en bil, der skul-
le anvendes dag efter dag og under 
forskellige omstændigheder. Det var 
trods alt noget andet end racerløb.

Tyskerne er kendt for at holde hvad 
de lover og det lykkedes. På bilud-
stillingen i New York i februar 1954 
kunne Daimler-Benz AG præsentere 
færdige prototyper på de kommen-
de seriefremstillede udgaver af 190 
SL og 300 SL. Især den sidstnævn-
te var stort set produktionsklar – og 
det er den vi koncentrerer os om her 
i artiklen.
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Lidt om bilmodellen
Teknikken i 300 SL (W198) tog 
grundlæggende afsæt i Mercedes 
300 sedan (Adenauer-modellen), 
men naturligvis modificeret, herun-
der med en helt anden affjedring.

Den sekscylindrede rækkemotor 
blev monteret skråt mod den ene 
side, så en mere aerodynamisk front 
kunne realiseres, mens elektronisk 
benzinindsprøjtning muliggjorde en 
forøgelse med 40 hk, sammenlignet 
med den karburatorudstyrede racer-
bil-udgave fra 1952 (W194).

Til gengæld var gitterramme-kon-
struktionen i den nye 300 SL over-
taget fra racerbilen. Den vejede kun 
50 kg og havde en ekstrem bære-

Et overblik over alle versioner af Mercedes 300 SL Coupé: Til højre 300 SL (W194) racerbil fra 1952, ved siden af prototypen til racersæso-
nen 1953, derefter produktionsbilen (W 198) fra 1954 og yderst til venstre racerprototypen 300 SLR, den såkaldte “Uhlenhaut Coupé” (W 
196 S) fra 1955. (Daimler AG Archive).

Snittegning fra salgsbrochure. 

evne. Den lette konstruktion – vægt 
med reservehjul, værktøj og brænd-
stof var 1.295 kg. 

Ulempen var, at rammens højde ikke 
tillod konventionelle døre. Løsningen 
blev i stedet til de legendariske ”må-
gevinge”-døre, der til gengæld var 
med til at sikre bilen sin ikonstatus.

Bilen opnåede straks stor begej-
string. Også herhjemme, hvor de fle-
ste blot ønskede sig et lille nyt køre-
tøj til hverdagsbrug. Drømme kunne 
man naturligvis, og Berlingske Tiden-
de skrev efter præsentationen i New 
York, at den nye Mercedes 300 SL 
”er næsten Drømmen om Automobi-
let virkeliggjort.”  

At der var tale om en bil med helt 
usædvanlige egenskaber for sin 
tid, fremgik af Fyens Tidendes be-
skrivelse kort efter: ”Alle bane-raf-
finementerne er bibeholdt, baade 
indstigningen gennem taget og 
Bosch-benzinindsprøjtningen i den 
tre liter store motor, som ved 6200 
omdrejninger præsenterer 240 hk 
og saa respektable hastigheder som 
80 km i 1. gear, 135 km i 2., 200 
km i 3. og 267 km/tim. i højgear! 
(---) Man mangler faktisk kun at faa 
fastsat prisen, og den bliver jo sik-
kert ikke mindre bemærkelsesvær-
dig.”
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Gitterramme-konstruktionen i 300 SL blev overtaget fra racerbilsudgaven.  
(Daimler AG Archive).

Den sekscylindrede motor, anbragt på skrå for at gøre bilen lavere. (Daimler AG Archive).

Et kig ind i bilen. Rettet kunne drejes til 
vandret i forbindelse med indstigning.

Tekniske data
Iflg. salgsbrochure, ca 1955

Motor
6-cyl. rækkemotor, 2996 ccm. Direk-
te benzinindsprøjtning.
Kompression 1:8,55
215 DIN-hk v. 5.800 omdr./min.
240 SAE-hk v. 6.100 omdr./min.

Indhold
Kølesystem: 15,5 liter.
Motorolie: 11-15 liter.
Benzintank: 130 liter.

Forbrug
Benzin: 12-19 liter pr. 100 km.
Olie: 0,2 liter pr. 100 km.

Transmission
4-trins gearkasse, fuldsynchronise-
ret.
Findes med tre forskellige udveks-
linger i bagtøjet: 1:3,64, 1:3,41 og 
1:3,25.
Baghjulstræk, pendulaksler.

Bremser
Tromler for og bag, bremseforstær-
ker.

Mål og vægt
Akselafstand: 2,4m
Totallængde/bredde/højde:
4,52m /1,79m /1,3m.
Egenvægt: 925 kg.
Køreklar med benzin/væsker, reser-
vehjul og værktøj: 1295 kg.

Tophastighed (udveksling 1:3,25)
1. gear: 74 km/t.
2. gear: 129 km/t.
3. gear: 186 km/t.
4. gear: 260 km/t.

En medarbejder fra Politiken skrev 
dog i 1954, at han havde kørt i bilen 
på Strandvejen med 90 km/t – i før-
ste gear... Fra Mercedes-Benz bilfabrikken i Sindelfingen, hvor Mercedes 300 SL blev fremstillet.  

(Daimler AG Archive).
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Pressemeddelelse
I august begyndte serieproduktionen 
på bilfabrikken i Sindelfingen og i 
oktober 1954 blev den færdige Mer-
cedes 300 SL vist på biludstillingen 
i London. United Press’ korrespon-
dent Anthony J. Castle rapporterede, 
at det var ”Udstillingens Clou” og 
fortsatte: Ikke engang Miss World, 
Antogone Constanda ”som paa Ge-
neral Motors Stand præsenterede 
al sin Ynde og Charme i Konkurren-
ce med Cadillac’s ’Vidundermodel’, 
kunne aflede Strømmen af Nysgerri-
ge fra den raffinerede tyske Vogn.” 

Teksten stammer fra en presse-
meddelelse fra Mercedes-Benz 
Export-Nyhedstjeneste oversat til 
dansk og udsendt af Bohnstedt-Pe-
tersen A/S kort efter udstillingen. I 

Pressemeddelelsen blev der natur-
ligvis henvist til de resultater racer-
vognsudgaven havde opnået, men 
det blev understreget, at den nye 
serieproducerede udgave var me-
get mere end det – her er det jo lidt 
spændende, når man ser teknik og 
egenskaber beskrevet med datidens 
øjne:

”Sportsvognens overordentlig livlige 
Acceleration og Racervognens Fart 
er i ’300 SL’ kombineret med en 
kostbar Touringvogns Bekvemmelig-
heder og Raffinementer. I Forbindel-
se med Landevejskørsel saavel som 
Kørsel i tætpakket Bytrafik giver 
Model ’300 SL’ sin Ejer den herlige 
Fornemmelse af at være i Besiddel-
se af en Vogn af gennemført moden 
Konstruktion.”

Kørselskomforten blev yderligere ud-
dybet: ”Ideelt affjedrede Sæder af 
Racervognstypen giver selv under 
hurtig Kørsel gennem skarpe Sving 
Fornemmelse af fuldkommen Sik-
kerhed.” (Sikkerhed var noget andet 
dengang!). Desuden blev det under-
streget at der var ”uhindret Udsyn i 
alle Retninger.” 

Ejere af Mercedes 300 SL kan for-
tælle, at det kan være en varm for-
nøjelse at køre i bilen om somme-
ren. Af pressemeddelesen fremgår 
det ellers, at det var der også tænkt 
på: ”Selv under stor Belastning af 
Motorens Ydeevne forbliver Tempe-
raturen i Vognens Indre kølig grundet 
paa den gode Isolering med dobbelt 
Forbrædt. Et effektivt Ventilationssy-
stem, drejelige Ventilationsruder for 
ekstra Ventilation og det indstilleli-
ge Opvarmningssystem giver i For-
bindelse med Motorens harmoniske 
Melodi forøget Bekvemmelighed.”

Den direkte benzinindsprøjtning blev 
naturligvis også fremhævet. Det 
samme var tilfældet med den øvrige 
teknik, der selvfølgelig skal læses 
med forståelse for datidens tekno-
logi: ”Komplette Svingaksler og dob-
beltvirkende hydrauliske Støddæm-
pere giver Mercedes-Benz ’300 SL’ 
– ogsaa paa ujævne og krumme Vej-
baner – en fremragende Vejbane- og 
Kurvestabilitet, samt en enestaaen-
de støt Ligeud-Kørsel. Styringen er 
også hydraulisk sikret mod Stød.” 

Bremserne fik også et par linjer 
med på vejen: ”Konstruktionen af 
de bløde, men dog overordentlig ef-
fektive ’turbo-kølede’ Bremser sik-
rer Minimum Slitage. Luftstrømmen, 
der passerer Aluminiums-Bremse-
tromlerne, har en konstant kølen-
de Virkning paa de selvjusterende 
Bremsesko. Selv den haardeste Op-
bremsning kan foretages sikkert og 
blødt uden fysisk anstrengelse, idet 
en Vacuumforstærker nedsætter det 
paa Bremsepedalen krævende Tryk 
betydeligt.”

Ejere af Mågevinger kan selv vurde-
re om beskrivelsen svarer til realite-
terne. 
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Danmarkspremiere
I november 1954 kom Daimler-Benz 
AG’s eksportchef for Skandinavi-
en, Rudolf Oeser, sammen med fa-
brikskører Emil Kaiser, til Danmark 
kørende i en af de nye Mercedes 
300 SL. Den ny bilmodel - der blev 
omtalt som Sølvpilen - kom dermed 
for første gang til Danmark i en ud-
gave, der kunne købes.  

Den 9. november 1954 blev den nye 
300 SL præsenteret for den danske 
presse i København. Berlingske talte 
om, at Sølvpilen var en ”Sensation i 
Verdensklasse – som en startende 
Flyvemaskine.” 

Politiken fortalte læserne, at Sølvpi-
lens ”formskønne Linier omslutter 
en maskine i sensationelt Tilsnit.” 
For første gang sælger Mercedes- 
Benz nu ”væddeløbsvogne” – og det 
tyske bilmærke gjorde dermed Ja-
guar rangen stridig med salg af ver-
dens hurtigste seriebyggede bil.

I Danmark var der dengang fri ha-
stighed, og eksportchef Oeser søgte 
at gøre Statens Færdselspoliti inte-
resseret i bilen, ved at invitere politi-
kommissær Meldgaard Larsen med 
på en tur i bilen, så færdselspolitiet 
kunne se mulighederne i en bil, der 
kunne indhente færdselsyndere. Det 
kunne have været et flot syn med 
POLITI på siden af bilen, men heller 

ikke dengang kunne politiet dispo-
nere så mange penge på en enkelt 
bil…

Bilen kørte herefter videre til de øv-
rige nordiske lande for at blive præ-
senteret, men kom tre uger senere 
tilbage til Danmark, hvor bilen deltog 
ved en række arrangementer rundt 
om i landet hos de danske forhand-

lere. Ved kundearrangementerne fik 
de meget interesserede en tur med 
fabrikskører Emil Kaiser.

Den 30. november 1954 kom bilen 
til Aarhus. Jyllands-Posten skrev da-
gen efter: ”Aldrig har en bil vist vakt 
Opsigt i Jylland som en graa Racer 
gjorde det i gaar Eftermiddag paa 
Odder Landevej udenfor Aarhus. 

Racerbilsudgaven af 300 SL blev vist i Danmark i 1953: Her på Albani Torv den 10. 
maj 1953. Mercedes-Benz sendte denne racerbil fra 1952-sæsonen ”på gennemrej-
se” til Skandinavien for at skabe PR og opmærksomhed for bilmærket, der først et 
par år forinden igen var begyndt at eksportere biler.  
(Fyens Stiftstidendes pressefotografer, Odense Stadsarkiv).

Den nye 300 SL skabte stor opmærksomhed hvor den blev vist frem – her er det på Kgs. 
Nytorv i København. Med solbriller yderst til højre Henry Bohnstedt-Petersen. 
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Hvad det var for en, kunne ingen 
konstatere, for man saa ikke ret me-
get andet end en graa Skygge. Saa 
var den væk.”

BT skrev, at med 300 SL kunne man 
tilbagelægge turen fra København til 
Roskilde på syv minutter – teoretisk 
set. Helt teoretisk var det ikke. Det 
var som nævnt en tid med fri hastig-

Invitation til premiere i Aalborg Hallen den 
1. december 1954. DVK-medlem Kaj Berg 
Andersen, der var med sin far til arrange-
mentet, har gemt invitationen fra dengang. 

Den 4. december var 300 SL’en nået til Aarhus. Nr. 2 fra venstre er Christian Bohnstedt-Pe-
tersen, herefter sønnen Henry og med hånden fremme Rudolf Oeser. Yderst til højre står Emil 
Kaiser, der kørte en tur med de interesserede på Oddervej, og hvor der jf. Aarhus Stiftstiden-
de blev kørt meget hurtigt. (Foto: Ib Hansen, Aarhus Stadsarkiv).

Mercedes 300 SL vises her frem på Fyn i december 1954. Både unge og ældre kigger under motorhjelmen og beundrer dørene. Fra v. testkø-
rer Hans Kaiser, eksportchef Rudolf Oeser, dir. Chr. Bohnstedt-Petersen og dir. Ernst Rasmussen fra Autro, samt en dreng, der var heldig at 
opleve bilen. (Fyens Stiftstidendes pressefotografer, Odense Stadsarkiv).

Den 29. november 1954 blev Mercedes 300 
SL præsenteret hos forhandler Autro, Sdr. 
Boulevard 80 i Odense. Bilen blev beundret 
både indenfor og gennem ruden. (Fyens 
Stiftstidendes pressefotografer, Odense 
Stadsarkiv).

hed: Jyllands-Posten skrev, at bilen 
med Emil Kaiser nåede op på 230 
km/t – på Odder Landevej! Journali-
sten refererede et landpostbud, der 
forskrækket steg af cyklen, da bilen 
kom racende forbi: “Sig mig, er de 
flyvende Tallerkener nu kommet ned 
på Jorden?”
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Udenfor rækkevidde
Selv om bilen ikke var helt så sjæl-
den som flyvende tallerkener, lå den 
langt fra de fleste menneskers øko-
nomiske formåen. Ikke mindst her 
i Danmark. Ved lanceringen koste-
de Mågevingen 43.000 kr. hertil 
kom omsætningsafgift på 28.200 
kr. og den daværende dollarafgift på 
26.413 kr. I alt 97.613 kr. Det lyder 
jo ikke af så meget, men omregnet 
til nutidskroner svarer det til ca. 1,5 
millioner kr. 

Redaktør Mogens H. Damkier, Skan-
dinavisk Motor Journal, skrev i sin 
omtale fra biludstillingen i Forum i 

Mågevingen præsenteres på biludstillingen i Forum i 1956. Nr. to fra venstre er Christian Bohnstedt-Petersen og til højre for ham den alle-
stedsnærværende Prins Knud, der altid var at finde, når der var biludstilling i byen.

1956 om sportsbilerne fra Merce-
des-Benz: 

”Modellerne 190 og 300 SL er 
udenfor økonomisk rækkevidde for 
de fleste danske bilkøbere, der næ-
sten må betale det tredobbelte af 
vognens reelle værdi gennem told, 
omsætningsafgift og dollarpræmie-
ring, men man kan glæde sig over 
den meget smukke udformning og 
den fornemme konstruktion af dis-
se vogne – når alt kommer til alt er 
hverken den smilende Mona Lisa 
eller andre berømte kunstværker til 
salg, og på samme måde må vi be-
tragte de kostbare vogne.” 

Stop i Hillerød i forbindelse med Det 
Svenske Grand Prix i Kristianstad, i august 
1955. På billedet ses racerkører Karl Kling 
(til venstre), den teknisk ansvarlige bag 
udviklingen af 300 SL, Rudolf Uhlenhaut og 
racerkører Juan Manuel Fangio (til højre).  
(Daimler AG Archive).
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300 SL nr. 1 i DK: Blandt dem, der har 
haft en Mågevinge er DVK-medlem Fritz 
Friedrichsen, Gentofte. Han købte midt i 
1960’erne denne sølvmetalic 300 SL (1955) 
for 25.000 kr. En dejlig bil, men ikke særlig 
praktisk, husker Fritz, der solgte den efter et 
års tid. Bilen indgik senere i Bohnstedt-Pe-
tersens samling.

300 SL nr. 2 til DK: De første to Mercedes 300 SL, der kom til Danmark, blev anvendt til 
motorsport – Preben A. Andersen og Julius Voigt Nielsen deltog i denne blå 300 SL (1956) 
ved Rally Sestiere, 1957. De sluttede som nr. 38.

Denne røde Mercedes 300 SL (1956) med 
nummerpladen A5 var nr. 3 der kom til 
Danmark. Bilen tilhørte Knud Jansen fra fa-
milien bag Jansen Benzin. Han var også aut. 
Mercedes-Benz forhandler med forretning på 
H. C. Ørstedsvej i København.

Ole Tholstrup var indehaver af denne 300 SL (1957), der var nr. 4 i DK. Den sølvmetalic 
bil ses foran virksomheden Teknova nogle år senere. Medarbejderne var den dag på vej til 
”Fagenes fest.” (Erik Jensen).
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Den åbne udgave
På biludstillingen i Geneve i marts 
1957 blev en roadster præsente-
ret. Ligesom sin forgænger var den 
åbne udgave baseret på initiativ fra 
Max Hoffman, der havde presset på 
for en åben version af 300 SL, som 
han så gode salgsmuligheder i, ikke 
mindst i det varme Californien, hvor 
der var et stort marked for cabriole-
ter.

Mercedes 300 SL roadster havde 
premiere på biludstillingen i Genève 
i marts 1957. Skandinavisk Motor 
Journal rapporterede herfra: ”Den 
nye, åbne Mercedes-Benz 300SL, 
udstillet i flammerød lakering, var 
så ubetinget det tyske stjerneskud. 
Ikke alene tager denne lynhurtige 
sportsmodel sig langt bedre ud i vir-
keligheden, end billeder lader ane, 
men den rummer mangfoldige tekni-
ske enkeltheder af stor interesse.” 

Teknisk svarede roadsteren stort set 
til coupéen. Alligevel var der sket 
en del. Ved at ændre sidedelene af 
den rørformede ramme kunne ind-
gangshøjden reduceres, så normale 
døre kunne realiseres. Baghjulsop- 
hænget blev forbedret: Enkeltleds 
pendulakslen med et sænket dreje-
punkt, blev installeret med en kom-
penserende fjeder. I forhold til den 
originale svingaksel på den lukkede 
udgave, blev køreegenskaberne mar-
kant forbedret. 

Der kom løbende forbedringer: I 
marts 1961 fik 300 SL Dunlop-ski-
vebremser på alle fire hjul, og fra 
marts 1962 blev der installeret en 
modificeret motor med en letlegeret 
blok.

Et 300 SL Roadster-karrosseri på vej til 
samling. På bilfabrikken opdagede man på 
et tidspunkt en medarbejder, der gennem 
en periode hver dag havde taget en lille del 
med hjem fra arbejde, med det formål at 
kunne samle sin egen 300 SL. Måske han 
havde tænkt sig at bære karrosseriet ud…?
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Interessen var stor, da forhandler P. Chri-
stensen i Kolding kunne invitere til premiere 
på den åbne udgave i 1958. (P. Christensen).

Nederst på siden: 300 SL Roadster med den 
originale hartdtop. (Daimler AG Archive).

På Skovriderkroen i Charlottenlund præsen-
terede Bohnstedt-Petersen i 1963 en 300 
SL Roadster sammen med en række andre 
Mercedes- og DKW-modeller.

I april 1958 flyttede Mercedes-Benz forhandleren Autro ind i et nyt bilhus på på Falen i Oden-
se. Ved den lejlighed kom eksportchef Oeser kørende i en åben Mercedes 300 SL. I midten 
dir. Ernst Rasmussen, Autro, og th. Dir. Henry Bohnstedt-Petersen.  
(Fyens Stiftstidendes pressefotografer, Odense Stadsarkiv).

Sikkerhedsseler i denne Mercedes-Benz 
300 SL var i juni 1959 med til at redde 
ægteparret Thomsen-Henriques liv, da de på 
Hovedvej A1 på Fyn blev påkørt af en gam-
mel Ford, hvis fører til gengæld døde af sine 
kvæstelser. Cabrioleten blev efterfølgende 
sat i stand og kørte over 500.000 km inden 
den blev solgt til udlandet. (Fyens Stiftstiden-
des pressefotografer, Odense Stadsarkiv).
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Op gennem 1950’erne var Mercedes-Benz racerbiler og sportsvogne vigtige trækplastre på 
biludstillinger verden over. Her fra biludstillingen i Stockholm, 1956.  (Daimler AG Archive).

Summa summarum
Der blev produceret 1.400 Måge-
vinger fra 1954-57 og 1.858 af 
den åbne 300 SL Roadster frem til 
1964. Langt de fleste af bilerne blev 
eksporteret til USA. 

Importen af 300 SL til Danmark var i 
produktionsårene yderst begrænset. 
Gennem de autoriserede forhandle-
re blev der kun importeret fire 300 
SL Coupé og fire 300 SL Roadster. 

De fleste af de oprindelige danske 
300 SL er senere blevet solgt til 
udlandet, mens andre efterfølgen-
de er blevet importeret, således at 
der i dag faktisk findes flere 300 
SL end der i sin tid kom til landet. 
Det estimeres i øvrigt at op mod tre 
fjerdedele af de fremstillede 300 SL 
som både coupé og roadster stadig 
eksisterer.

300 SL  1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 Total

Coupé  166 856 308 70             1.400
Til DK    1 2 1             4

Roadster        618 267 200 241 256 182 94 1.858
Til DK            1 2     1 4

Total  166 856 308 688 267 200 241 256 182 94 3.258

Produktion – og salg i Danmark

Kilde: Daimler AG Archive.

Langt de fleste af bilerne blev eksporteret til USA. Nogle af dem kom til USA, når de ame-
rikanske udstationerede soldater vendte hjem fra ophold på amerikanske baser i Vesttysk-
land. (Daimler AG Archive).

Mågevinge til salg i Danmark
Det er ikke hver dag man oplever en 
original Mercedes Mågevinge til salg 
i Danmark, men hvis den ikke er 
solgt (februar 2021) og du har 9,2 
millioner kr. tilovers, så har CC-Cars 
i Ans en flot rød Mercedes 300 SL 
Coupé, 1955 til salg. Bilen kom for 
nogle år siden fra USA. I 1960 fik 
den ny motor monteret i Stuttgart, 
og den skulle kun have kørt 36.000 
km. 

En dansker købte bilen for nogle år 
siden, men har nu sat den til salg – 
der er ikke mange i Danmark, så dej-
ligt hvis den bliver på vores bredde-
grader.
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I en årrække lånte AI Forsikrings adm. direk-
tør Henrik G. Benz årligt en bil fra Bohn-
stedts samling og brugte den til diverse 
arrangementer. Her bilkoncernens Mercedes 
300 SL til et økonomiløb i 1984!

Der var engang, at gamle Mercedes 300 
SL ikke var helt så eftertragtede som de er 
i dag. Bare se dette foto. Det viser Peter 
Bang  som dreng ved siden af to 300 SL – 
en åben og en lukket – som hans far, Lars 
Bang, bedre kendt som AutoBang, i sin tid 
havde til salg.

Peter Bohnstedt-Petersen opbyggede en veteranbilsamling med bl.a. en Mercedes 300 SL – 
og en Mercedes type S fra 1920’erne. 

Kilder:
Daimler AG Archive / Daimler AG Media Ar-
chive. 
A. Pritchard: Gullwing. The Mercedes-Benz 
300 SL Coupé.
E. Karsholt: Mercedes-Benz I Danmark.
Berlingske Tidende, 24/2 1954 0g 9/8 
1957.
Fyens Tidende, 16/3 1954.

Jyllands-Posten, 1/12 1954.
Politiken, 10/11 og 26/11 1954.
Skandinavisk Motor Journal, nr. 3/1956 og 
nr. 4/1957.

Om Max Hoffman:
H. Mönnich: The BMW Story. A Company in 
its Time.
Porsche.de/presskit: Porsche in the USA.

The New York Times, 18/3 2007.
Classic Cars, marts 2009.
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Max Hoffman, 1904-1981. 

Manden, der ikke blot importerede 
Mercedes-Benz til USA, men også 
var medvirkende til at få sat 300 SL 
i produktion, stod også bag impor-
ten af andre europæiske biler, her-
under Alfa Romeo, Aston Martin, 
BMW, Farcel Vega, Jaguar, Porsche 
og Volkswagen. Han fik i den forbin-
delse afgørende betydning for, at 
sportsbiler, der i dag er ikoner, blev 
sat i produktion. 

Hans navn var Maximilian (Max) Ed-
win Hoffman. En dygtig forretnings-
mand født i Wien i 1904 af jødiske 
forældre, der havde en symaskine- 
og cykelfabrik. Med interesse for bi-
ler blev den unge Hoffman forhand-
ler og fabrikskører for det østrigske 
Grosse & Friedmann, der fremstil-
lede Amilcar under licens. Senere 
etablerede han med en partner sel-
skabet Hoffman & Huppert, der bl.a. 
solgte Alfa-Romeo, Rolls-Royce og 
Volvo på det østrigske marked.

I 1938 flygtede Hoffman fra nazi-
sterne, først til Paris, men det var en 
stakket frist og i 1941 tog han via 
Portugal til USA. Her skabte han sig 
en ny karriere med at sælge smyk-
ker fremstillet af metalliseret plast, 
der så ægte ud. En del af forklarin-
gen lå i hans personlighed, han var 
karismatisk, en gudsbenådet sælger 
og han formåede at skabe de rette 
kontakter.

Med afsæt i den formue han hav-
de skabt, tog han i 1946 til Europa, 
for her at se på mulighederne for at 

etablere import af europæiske bi-
ler til USA. Før krigen var de oversø-
iske biler meget sjældne i Amerika 
og først og fremmest meget eksklu-
sive biler, for dem der ville imponere 
naboen, der havde en Packard eller 
Duesenberg. Eksempelvis blev der 
blot importeret 41 Mercedes-Benz til 
USA i årene 1936-41. 

Hoffmann så muligheder i de bil-
mærker han selv havde elsket fra 
1930’ernes Europa og i 1947 etab-
lerede han Hofmann Motor Company 
på Park Avenue på Manhattan. Den 
første - og eneste bil - i forretningen 
var en Delahaye coupé med karros-
seri af Figoni & Falaschi. Så var sti-
len lagt. 

Hoffman havde på sin rejse til Euro-
pa opnået agenturet for Jaguar for 
det østlige USA. Senere fulgte en 
række andre engelske bilmærker 
som Aston Martin, MG, Triumph og 
Healey. Den nye forretning opnåe-
de hurtig et godt omdømme. Ikke 
blot var der stil over tingene og god 
service. Andre forhandlere var kendt 
for at give lave indbytningspriser på 
europæiske biler, mens Hoffman 
gjorde det modsatte: Han tog ger-
ne velplejede biler med lave kilome-
ter tilbage til en forholdsvis høj pris, 
hvilket skabte tillid og troværdighed 
– og yderligere salg.

I 1952 fik Hoffman agenturet for 
Mercedes-Benz for det østlige USA. 
I første omgang med fokus på 300 
Adenauer-modellen. Hoffman havde 

Max Hoffman

allerede med Jaguar konstateret, at 
det især var europæiske sportsbi-
ler, der var interesse for. Og Hoffman 
satsede gerne, som da han bestil-
te 1.000 stk. af de kommende 300 
SL-sportsbiler i 1953. 

På anmodning fra Daimler-Benz udvi-
dede Hoffman sine aktiviteter til Ca-
lifornien og Texas. ”Indtil da havde 
jeg aldrig været på vestkysten, ikke 
engang som turist,” sagde Hoffman 
sidenhen. Det lykkedes Hoffman at 
sælge over 13.000 Mercedes i pe-
rioden 1952-57, langt de fleste de 
mest eksklusive modeller.

Succesen med Mercedes-Benz fik 
Jaguar til at føle sig sat i skyggen og 

Øverst på siden: 
Hoffmans første forretning på Park Avenue, 
Manhattan, mens der stadig var både Jaguar 
og Mercedes-Benz i forretningen. 
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briterne opsagde aftalen med Hoff-
man. Som den drevne forretnings-
mand han var, fik han en aftale om 
provision for hver solgt Jaguar, der 
blev solgt i hans salgsområde en 
lang årrække. 

Det var ikke kun de store biler Hoff-
man fokuserede på. I 1949 fik han 
de første 20 Volkswagen til USA, 
og han prøvede ihærdigt i fire år at 
gøre amerikanerne interesserede 
i Folkevognen, men uden det store 
held. Herefter tog Volkswagen AG 

selv over, mens Hoffman satsede på 
Fiat. Det blev dog aldrig den store 
succes - så gik det bedre med Alfa 
Romeo, som han også fik overtalt til 
at producere en åben Giulietta. 

Porsche
Max Hoffman blev kendt som ind-
gangen til Amerika blandt Europas 
bilfabrikker og hans betydning be-
tød, at han blev taget med på råd af 
bilfabrikkerne, når det skulle vurde-
res hvad der kunne blive en succes.  

I efteråret 1950 tog Ferry Porsche 
kontakt til Max Hoffman på Paris 
Motor Show. I sin samtale med Hoff-
man udtrykte Ferry Porsche sit øn-
ske om at sælge fem Porsche 356 
modeller om året i USA. ”Hvis jeg 
ikke kan sælge fem biler om ugen, 
er jeg ikke interesseret” var Hoff-
mans svar. De to østrigere kom godt 
ud af det med hinanden og de første 
tre Porsche 356-modeller blev sendt 
til USA det samme år med en stig-
ning til 32 i 1951.

Hoffman brugte den pulserende 

Ferry Porsche og Max Hoffman. Det fortæl-
les, at Hoffman bad Porsche om at sætte et 
logo på bilerne ud over navnet. Det skulle 
gå hurtigt, så det endte med at tage afsæt i 
Baden-Württembergs våbenskjold…

Hoffmans showroom på 443 Park Avenue, Manhattan blev indviet i 1957 og var tegnet af arkitekten Frank Lloyd Wright. Ganske storslået, i 
lyset af at vi her taler om en bilforretning sidst i 1950’erne. Wright fik som delbetaling for arkitektarbejdet en Mercedes 300 (Adenauer) og 
en 300 SL…

amerikanske motorsport og de man-
ge klubber for her at skabe et mar-
ked for Porsche. Udover at hjælpe 
Porsche-mærket med at få et gen-
nembrud i USA, påpegede Max Hoff-
man, at der var behov for en mindre 
og mere overkommelig sportsvogn 
til det amerikanske marked. 

En Porsche 356 kostede over 4.000 
dollars i USA på det tidspunkt, det 
samme som en stor Cadillac cabri-
olet. Porsche reagerede i efteråret 
1954 med 356 Speedster, som var 
prissat til lige under 3.000 dollars. 

Samme år solgte Hoffman 11 Pors-
che 356-modeller om ugen. Pors-
ches amerikanske drøm var blevet 
en realitet, med omkring 30 procent 
af den årlige produktion sendt over 
Atlanten. Senere nåede tallet helt 
op til 70 procent. 

BMW
I 1957 valgte Daimler-Benz AG at 
indgå et samarbejde med Studeba-
ker-Packard. Hoffman fik et pænt 
fratrædelseshonorar og kastede sig 
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Et kig indenfor i det oprindelige showroom 
med Fiat og Porsche side om side.

Hoffman var som ung en habil racerkører. Her ses han i en Porsche Speedster – en bil han 
selv bragte på bane.

i stedet mere helhjertet over BMW, 
som han allerede importerede. 

Salget af BMW 501/502 var be-
grænset og Hoffman så naturligvis 
muligheder i en sportsmodel på lin-
je med Mercedes 300 SL og over-
beviste kontakterne i München om 
de salgsmuligheder han så i mere 
sportslige modeller. BMW frem-
drog en skitse med afsæt i Veritas 
racerbiler med et Baur-karrosseri, 
men Hoffman afviste de designud-
kast han så. I stedet bragte han den 
tyskfødte industrielle designer, Al-
brecht Goertz, på banen. Goertz, der 
siden 1930’erne havde levet i New 
York, kastede sig over opgaven og 
skabte BMW 503 og efterfølgende 
den fantastisk smukke BMW 507.

Hoffman var begejstret og love-
de BMW, at han nok skulle aftage 
2.000, hvis priserne lå på 12.000 
D-Mark, hvilket var lavere end hvad 
300 SL kostede. Selv om teknologi-
en tog afsæt i V8-motoren fra BMW 
502 endte priserne dog over det 
dobbelte, så Hoffmans tilbud om at 
købe et par tusinde gik fløjten. Der 
blev fremstillet 412 BMW 503 som 
coupé og cabriolet og blot 253 BMW 

507 cabriolet i årene i 1956-1959. 

Trods den høje pris betød det lave 
produktionstal at sportsbilerne ko-
stede BMW penge. Det ændrede 
ikke på, at samarbejdet mellem 
BMW og Hoffman fortsatte og fra 
1966 koncentrerede Hoffman sig 
om importen af BMW til USA. Han 
skulle også have været manden, der 
overbeviste BMW om, at de skul-
le montere en to-liters motor i BMW 

1600, så 2002-modellerne, der un-
derstregede mærkets sportslige til-
gang, blev skabt. 

I 1975 overtog BMW selv importen 
og Max Hoffman kunne gå på velfor-
tjent pension. Han døde i 1981 og 
er siden optaget i Automotive Hall of 
Fame.
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I et gammelt Harcks Universitets-
hæfte med gråt omslag og sort 
voksdugsryg har min far ført bilregn-
skab fra han købte sin første bil. På 
første side læses:  
Søndag d. 28. sept Tæller: 45500.

Næste opslag:  
STANDARD SWALLOW K21.909 Købt 
29.Sept.1952

10/10 forsikring (1.kvartal) 126,40

3/11 Winther: karburator rep., 6 
nye tændrør (30,00), modstand i ra-
dio (30,00) håndbremse rep., spot-
light, hjelm o.a. småting ordnet  
160,00

I november, december følger smø-
ring, kokosmåtter, sprit, vask og 
smøring, 2-3 opladn. af akkumulator, 
forsikring. 

Så 1953:

4/1 Kondensator (Winther) 0,00

5/1 Vask 6,00

- og derefter sat i garage til 20/2.

Imens kører vi i Ford’en, der alligevel 
skal males.

Næste side handler om udgifterne 
fra februar til april og slutter med:

STANDARD SWALLOW solgt 26.april 
1953 efter ca. 4.800km kørsel for kr. 
8.500. Kommisssion: ”Danoka”, Vod-
roffsvej. Køber: Fabrikant Thorsen, 
Danasvej 3.

Hæftets første halvdel rummer alle 
udgifter bortset fra benzin, som er 
op ført i anden halvdel. SS1 var ikke 
noget lykkeligt bekendtskab. Den så 
smaddersmart ud; men far fortalte 
at den var ret dårlig med mere ud-
seende end præstation. Den står 
i dag på Lourings Museum i Gjern. 
Den omtalte Ford var min farfars; 
en lille engelsk model C fra 1936, 
købt brugt i 37. Det er lidt morsomt 
at læse at vi kører i Ford, der allige-
vel skal males. Hvad skal man mon 
lægge i det? Forden kan jeg huske 
og min fars næste vogn kan jeg 
også huske:

1953 MG, K12.987, overtaget 4.maj 
1953 for kr. 10.000.

Der er hovedreparationer et par gan-
ge, lakeringer og ny kaleche o.s.v. i 
1954 en morsom indførsel:

20/8 Høve (sommerhuset): 10m tov 
og en pakke King’s til en flink bonde-
mand, som prøvede at hive vognen 
op af pløret 8,40

Mekaniker m. lastvogn, som gjorde 
det  2,00

SS1 fotograferet 24.april 1953 - to dage før den blev solgt.

Restriktioner
Af Peter Bering
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I 1954 skulle MG SA have en overhaling. Istandsættelsen fylder en hel side i universitetshæftet. Maleren kom cyklende og værkstedet 
var monteret på et longjohn-stel. Man må formode, at Poul Erik har kunnet se henover  kassen. billederne er taget Kristi Himmelfartsdag. 
Slibning og spartling forgik  i indkørslen; malingen på vejen foran huset. Vognen blev kitfarvet; den havde været mørkeblå. Den lyse kulør 
var ikke sagen, så tre år senere blev den malet sort. Det var meget bedre. Den Winther, der er omtalt, var familiens mekaniker. Han havde 
værksted i en lav sidebygning bag en beboelsesejendom i Korsgade. Henning, som fik benzin og Redex, ved jeg ikke hvem var; men en 
mulighed er at det var naboens søn. Hvad han lavede på MGen ved jeg ikke. Men han var mekanisk begavet og kørte på en stor amerikansk 
motorcykel, hvorfra han fik kælenavnet Bulder eller Buller - som jo lyder ens.

Nu når jeg til overskriften. Det er i 
benzinregnskabet, man finder no-
get om restriktionerne. I 1952 ko-
stede en liter 80 øre, falder til 74 i 
november 1954, stiger igen i 55 og 
56 (95øre). Der regnes på forbru-
get, som ligger omkring 6,5-7km/l. 
I marts-april er der strejke; men det 
lykkes at købe benzin alligevel. Og 
så fyldes der på en anden vogn i ef-
teråret 1956:

11/9 ROLLS ROYCE 30 liter SUPER 
CA. 3KM/L I BYEN 27,30

Det var konsul Nordstrands fanta-
stisk smukke Letorneur & Marchand 
cabriolet, som blev prøvet; men den 
var for stor og dyr, så den blev ikke 
købt.
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Næste opslag er det der ses øverst 
side 35. Det er det eneste sted pen-
nen er dyppet i det røde blæk. Der 
er noget på færde: I slutningen af 
1956 blev det værre end forårsstrej-
ken. Suezkrisen indledtes med Is-
raels invasion af Sinaihalvøen, som 
blev fulgt op af landsættelse af fran-
ske og britiske faldskærmstropper i 
kanalzonen. Egypten havde nationa-
liseret kanalen i juli. De europæiske 
tropper blev sat ind under påskud 
af at ville adskille egyptere og isra-
elere. Sikkerhedsrådet løste krisen 
og FN indsatte en fredsbevarende 
styrke langs den egyptisk-israelske 
grænse frem til 1967. Rationerin-

I september 1956 påkaldte generalkonsul Nordstrands 1929 Phantom 1 sig min fars interesse. Han lånte den et par dage; men købte ikke. 
Den havde kun kørt 60.000 km. Fotos: Jens Nielsen.

gen har åbenbart givet min far be-
kymringer. Så han søgte extratilde-
ling – og fik det. Men hvorfor? Han 
fik slet ikke brugt det. Rationeringen 
ophørte inden vi skulle køre til som-
merhuset. Knallertbenzinen skyldtes 
ikke kriser. I foråret 1957 var MG 
hos pladesmed, karetmager og bag-
efter maler (Citroën). Bagenden blev 
fornyet og vognen blev sort. De lån-
te knallerter var dels min mormors 
Velo Solex og dels morfars NSU 
Quickly. Der spores en lettelse.

18/5 MG IGEN! 35liter SUPER 
125M+ 35,00

Jeg mindes, at jeg syntes min far 

så lidt forkert ud på den knallert, så 
det har han sikkert også selv følt. 
Det er næppe tilfældigt at der er 
kommet et udråbstegn efter IGEN!

I 1961 følger efter MG, som var en 
SA drophead, en Alvis Speed 25  
drophead. Den er også med i hæf-
tet frem til 1964. Det var det år, den 
blev afmeldt for at få den helt store 
tur og vi fik en splinterny bil. 

Derefter blev Alvis ’sommerbil’, selv-
om jeg også fik lov til at bruge den 
om vinteren indimellem.
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Vi har tidligere her i VT (senest nr. 
513) omtalt dansk-amerikaneren 
William S. Knudsen, der foruden 
topposter i Ford Motor Company og 
General Motors, gjorde en formida-
bel indsats under Anden Verdens-
krig. Han stod i spidsen for den 
amerikanske oprustning, hvilket var 
medvirkende til De Allieredes sejr. 
Nye foto giver anledning til at min-
des Knudsen en ekstra gang. 
 
 
I Veteran Tidende nr. 533 fortalte vi, 
at vor medlem Erik Bjerring, der har 
arbejdet hos General Motors I Dan-
mark, herfra reddede en del billeder 
og dokumenter, bl.a. adskillige fo-
tos fra William S. Knudsens besøg 
i 1938 og 1945. Mange af dem har 
ikke tidligere været vist og vi brin-

ger her en række af billederne, der 
er med til at illustrere det format 
Knudsen havde. Bjerring har også 
gemt udklip, hvor dansk-amerikane-
ren udtalte sig om det store bilemne 
i 1938: Folkevognen! 

Folkevogne
I efteråret 1938 var Knudsen, der 
året forinden var udnævnt til den 
øverste præsident for General Mo-
tors (med reference til bestyrelses-
formand Alfred P. Sloan) på rejse 
til biludstillinger i Paris og London 
samt nogle af bilkoncernens euro-
pæiske datterselskaber. 

Noget af det der optog den meget in-
teresserede danske presse var, hvil-
ket syn Knudsen havde på datidens 
store fokusområde: Folkevogne – og 

her var ikke kun tale om Ferdinand 
Porsches nyudviklede tyske folke-bil. 
Begrebet dækkede over, at mange 
bilfabrikker i Europa havde fået biler 
på programmet, som også mere al-
mindelige mennesker kunne erhver-
ve. Samtidig blev de amerikanske bi-
ler større og større. 

På spørgsmålet om der kommer en 
amerikansk folkevogn, smilte Knud-
sen og slog ud med hånden, mens 
han svarede: ”Vi har jo Folkevogne, 
de fleste amerikanske Vogne er Fol-
kevogne.” Anledningen var at næ-
sten hver fjerde amerikaner havde 
bil. ”Problemet Folkevognen eksiste-
rer derfor slet ikke for os, og vi be-
høver ikke bryde vore Hoveder med 
det.”

Big Bill’s Danmarks-besøg i 1938 og 1945

Af Erich Karsholt

William Knudsen foran General Motors Int. 
ved besøget i 1938.
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Knudsen anerkendte, at der rundt 
om i Europa taltes meget om den ty-
ske Folkevogn (altså boblen) og for-
talte pressen, at man især hos Opel 
naturligvis var ”meget interesseret i, 
hvordan Eksperimentet spænder af. 
Men jeg er nu ikke bekymret for vort 
Vedkommende.” 

Bilkoncernens præsident havde set 
billeder og tegninger af den tyske 
Folkevogn. Og fortalte i den forbin-
delse om sit syn på bilen: ”Den ser 
saamænd meget godt ud, men naar 
det kommer til Stykket vil en Bil altid 
være en Smagssag. Folkevogn eller 
ikke Folkevogn, i Realiteten vil Folk 
altid have det sidste, det nyeste og 
det bedste, ogsaa indenfor vor Bran-
che.” General Motors havde forsøgt 
sig med at sætte motoren bagi, men 
den troede Knudsen ikke på…

Pressen spurgte også til om man 
ikke snart var nået frem til den fuld-
komne bilmodel. Hertil svarede 
Knudsen, at det var ikke muligt: Der 
sker hele tiden forandringer. Farten 
vokser, og i den forbindelse stiger 
bilkøbernes krav til sikkerhed. Dertil 
kan biler ikke blive komfortable nok. 
Knudsen skulle til England og se på 
forsøg med gearløse biler, som han 
så frem til at se: ”Problemet er at 
skabe en Vogn med saa faa Dele 
som overhovedet muligt – og for 
hver Del, vi kan undvære, er vi naaet 
et stort Skridt fremad” konkluderede 
Knudsen.   

Generalen vender tilbage
At der var bekymring omkring krig i 
Europa, fremgik også af spørgsmå-
lene. Knudsen håbede den kunne 

undgås: ”Verden har ikke Raad til at 
føre Krig, det er alt for kostbart, det 
vil sætte os alt for langt tilbage” og 
supplerede at efter første verdens-
krig kostede hver falden soldat sit 
land 6.000 dollars. Penge, de over-
levende skulle tjene ind. Desvær-
re var der en lille mand i Tyskland, 
der sammen med sine kumpaner 
ikke lyttede til Knudsens gode råd. 
Knudsen tog konsekvensen og gik 
fra præsident for General Motors til 
rustningsgeneral for præsident Roo-
sevelt. En formidabel fortælling, der 
er værd at læse – og hvor Martin 
Lunds bog: Big Bill (Haases Forlag) 
kan anbefales.

Knudsen, der var blevet 66 år, blev 
ved krigsafslutningen af bestyrel-
sesformand Alfred Sloan bedt om at 
flyve til Europa og inspicere General 

Med på rejsen i 1938 var bl.a. (nr. 2 fra venstre) vicepræsident Lawrence P. Fischer og den 
berømte General Motors bildesigner Harvey Earl (nr. 3 fra venstre). Til højre George Carter, 
der også var med på rejsen. Fotografi fra D’Angleterre, september 1938.

Buste af General Motors opsat på fabrikken. 
Findes i dag hos bilkoncernen i Detroit.

William Knudsen holder tale for de danske General Motors-med-
arbejderne i 1945. Under besøget i Danmark blev han overalt 
hyldet for sin enestående indsats under Anden Verdenskrig. 
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Motors fabrikker og vurdere om der 
var noget, der kunne reddes. 

Den 8. august 1945 landede 
dansk-amerikaneren med fly i Ka-
strup. I Danmark drejede det sig 
ikke blot om besøg hos General Mo-
tors International A/S. Foruden fami-
lie og venner blev der plads til pres-
semøde, hvor repræsentanter for 
nærmest hele den danske presse 
var tilstede. Hertil kom besøg hos 
bl.a. udenrigsminister Christmas 
Møller og Kong Christian den tiende. 
Knudsen modtog ved den lejlighed 
Storkorset af Dannebrog. På veg-
ne af Danmark sagde Kongen der-
med tak for indsatsen under anden 
verdenskrig. Efter ti dages ophold i 
København rejste William Knudsen 
videre til Stockholm. Kort inden af-
rejsen talte han med en journalist 

fra Berlingske Tidende: ”Jeg er ble-
vet fuldstændig forkælet herovre, og 
jeg rødmer endnu, naar jeg tænker 
paa alle de venlige Ord, der er sagt 
om mig. Jeg er jo bare en Mand, der 
har gjort mit Job, et stort Job gan-
ske vist, men det var naturligvis min 
Pligt at gøre det, naar jeg sad inde 
med Forudsætningerne for at løse 
det.”

Tilbage i USA aflagde Knudsen rap-
port til bestyrelsesformanden. Om 
det danske selskab fortalte han be-
styrelsesformanden, at det var kom-
met nogenlunde godt igennem be-
sættelsen. Der var endda skabt et 
mindre overskud på fremstilling af 
gasgeneratorer. Knudsen foreslog, 
at han kunne vedblive med at rejse 
rundt og tilse de mange General Mo-
tors fabrikker og rapportere tilbage 

til ledelsen, men den 69-årige Sloan 
stod fast på at den tidligere topdi-
rektør (i modsætning til ham selv) 
havde passeret pensionsgrænsen. 

Trods sin kampgejst var helbredet 
ikke med Knudsen. Han havde slidt 
sig selv op. Det blev ikke bedre af, 
at han gennem årene havde drukket 
og røget fremfor at lytte til lægernes 
råd. I løbet af 1947 blev han stadig 
mere syg. Det gik den gale vej og 
den 27. april 1948 døde William S. 
Knudsen, 69 år gammel, af en hjer-
neblødning. William S. Knudsen blev 
anerkendt fra alle sider i det ameri-
kanske samfund for hans betydelige 
indsats. Hvis én dansker skal væl-
ges til at være virkeliggørelsen af 
The American Dream, må det være 
Big Bill fra Voldmestergade.

Ankomst til Hotel D’Angleterre, antage-
lig efter besøg hos Kong Christian den 
tiende på Sorgenfri Slot. Der var heller 
ikke plads til meget hvile under besøget 
i Danmark.

Ved Knudsens fødehjem på Voldmestergade 
26, København blev en mindeplade opsat 
under besøget i 1945.

Knudsen besigtigede i 1945 også 
den ene del af GM-fabriksanlægget, 
hvor der var indrettet flygtningelejr 
for tyskere. William Knudsen forlader General Motors 

efter besøget i august 1945. 

Tak til Erik Bjerring for lån af fotos.

Kilder:
Berlingske Tidende 20/9 og 22/9 
1938 og 18/8 1945.
Berlingske Aftensavis 19/9 1938.
Politiken 20/9 1938.
Samt en række udaterede avisartikler.
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I redaktionsgruppen kender vi godt 
en Rolls-Royce når vi ser én, og vi 
ved også en lille smule om billedet 
herover. Det er taget i gården bag K. 
W. Christensens fine bilforretning på 
Østerbrogade nr. 7C (se vores arkiv-
spørgsmål i VT 504 og svaret i VT 
505). Vi ved også at billedet er taget 
i 1926 – bagpå er desuden anført 
“Rolls-Royce no. 23 L C (Minister 
Wessel)”. 23 L C har vist noget med 
et nummersystem som Rolls-Roy-
ce brugte, så her håber vi at der en 
nogle kyndige i mærket, der kan for-
tælle mere om hvad det er for en bil 
– og skulle nogen kunne identificere 
personerne vil det også være meget 
velkomment.

K.W. Christensen var et af tidens 
store danske bilfirmaer, med import 

af flere bilmærker, herunder Chrys-
ler, Hupmobile og altså RR. Desuden 
var de generalagent for Michelin 
Autogummi. Pt. samler vi materiale 
sammen, som vi håber kan udmønte 
sig i en større artikel om firmaet. 

Vi kender selvfølgelig også bedste-
mor Ands bil, når vi ser den. En De-
troit Electric – eller er den her må-
ske en Baker? Eller noget andet? 
Oprindelsen af dette foto er ganske 

Fra arkivet
Svar til: vt@veteranbilklub.dk

ukendt, men det er jo dansk! Der 
står International Rectifier på bilen – 
det er navnet på en større koncern, 
der eksisterer den dag idag. Og det 
har noget med strøm at gøre – recti-
fier betyder ensretter.

Redaktionen er langt fra eksperter 
når det gælder elbiler, men det kun-
ne næsten se ud som om der er sol-
celler på taget? I 50’erne??? Hvem 
ved noget om denne begivenhed?
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Svar på billederne  
i VT 535

Det kan godt være, at sidste må-
neds spørgsmål ikke var så svære, 
men det har ikke forhindret at svare-
ne har været både overraskende og 
spændende – og der har været rigtig 
mange af dem! Stor tak til alle!

Den lange bil er en Fiat 1400A. Fiat 
1400 blev lanceret i 1950 og var Fi-
ats første med selvbærende karros-
seri, en på det tidspunkt meget mo-
derne bil. En dieselversion fandtes 
fra 1952 – og karrosseriet blev også 
brugt til den mere luksuriøse Fiat 
1900, som var Fiats topmodel, også 
introduceret i 1952. 

I 1954 kom model 1400A, med lidt 
større motorydelse (50 hk mod tidli-
gere 44) og nyt kølergitter m.m. 

Som så mange af Fiats modeller var 
Fiat 1400/1900 også genstand for 
licensproduktion andre steder, f.eks. 
NSU-Fiat, Steyr og ikke mindst Seat. 
1400-modelen var faktisk Seats før-
ste, fra 1953 – sådan én kan man 
se i VeteranTidende nr. 475 fra ja-
nuar 2016. Den er baseret på Fiat 
1400B, der kom i 1956.

Men tilbage til den lange 1400A. 
Der er ikke tale om en dansk karros-
seriombygning, men en model ved 
navn 1400 President fra det italien-
ske firma Francis Lombardi. Lom-
bardi byggede forskellige specialbi-
ler baseret på Fiat, f.eks. Fiat 600 
med 4 døre, små sportslige coupéer 
og så de lange – herunder de Pinin-
farina-tegnede Fiat 1800 og 2300 
i 60’erne. Mest kendt er hans bil 
til paven, en forlænget Fiat 2300 
fra 1964, med Landaulet-tag. Også 
Seat fandtes i President-model, byg-
get hos Lombardi.

Så langt var stort set alle svarene 
rigtige, og det er i øvrigt ikke svært 

Fiat 1400A “President”

Når man ved hvad man leder efter, er det ikke svært at finde billeder, dog af skiftende 
kvalitet, på nettet: Her er nogle udgaver af Francis Lombardis “President”: Fra oven ses her 
en 1400 (ca. 1953), en 1400A (1954-55), en 1400B (1956). I 1959-60 kom FIat 1800 
og i 1961 Fiat 2300, med Pininfarina-karrosseri, som begge blev forlænget hos Lombardi. 
Nederst en Fiat 2300.



VeteranTidende · marts 202142

at finde oplysninger på nettet om 
både Fiat 1400 og Francis Lombar-
di. Så kommer vi til spørgmålet om 
hvordan en Lombardi President kan 
være havnet som taxa i Sønderjyl-
land.

Svaret kom på en mail fra Sven Ul-
rik Pedersen, som havde vedhæf-
tet en fin salgsbrochure: Fiat 1400A 
Droskemodel. Nordisk Fiat har altså 
markedført modellen i Danmark – og 
i mindst ét tilfælde med held!

Spørgsmålet er så, om der kan have 
været flere, men den ene, Z6630, 
som vi viste billedet af, var i hvert 
fald en 1400A årgang 1955, med 
benzinmotor. Nu er tiden vist kom-
met til at afsløre, at bilen findes 
endnu – for til eders ydmyge redak-
tørs store overraskelse, kom der et 
telefonopkald fra bilens nuværende 
ejer, DVK-medlem Asbjørn Petersen.

Z6630 som den så ud, da Asbjørn fik den for 
omkring 15 år siden. Men den var bedre end 
sit udseende.

Lombardi-tegninger, der viser indretningen 
med klapsæderne midtskibs i den 480 cm 
lange bil. Totallængden er måske ikke over-
vældende, men akselafstanden, 315 cm, må 
siges at være noget...!

Brochuren dækker både den almindelige Fiat 1400A og dieseludgaven, og prisoversigten 
fortæller, at den lange 7-personersmodel har været med chaufføradskillelse. Tagbagagebæ-
rer var almindeligt taxa-udstyr – men dieseludgaven havde det ikke? Der plæderes i øvrigt 
særdeles kraftigt for dieselmotoren – benzin var tre gange så dyrt brændstof!  
Fiat 1400 var blandt de første personbiler med dieselmotor. Tak til Sven Ulrik Pedersen.
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Bilens historie er til dels ukendt, 
men der burde være god mulighed 
for at finde ud af mere – for bilens 
papirer er der, i form af registrerings- 
attesten fra 1965 (der jo dengang 
indeholdt flere oplysninger end de 
senere), en toldattest og lidt andre 
papirer.

Bilen er indregistreret 1. gang den 
4/8-1955 – under nummer Z6630. 
To dage tidligere er bilen blevet ve-
jet hos Den Offentlige Vejning og 
Maaling i Esbjerg, v. statsautorise-
ret Vejer og Maaler Gerhard Jen-
sen. På vejesedlen har vi navnet på 
bilens første ejer: Vognmand Chr. 
Jespersen. Vejningen blev foretaget 
kl. 10.30 og bilens vægt fastsat til 
1250 kg. inklusive reservehjul og 
kofanger-bagagebærer.

Næste relevante papir er toldatte-
sten, dateret 21/9-1961. Her er der 
betalt fuld afgift, så bilen også kun-
ne bruges privat – bilen var “frikørt”, 
som man kaldte det. Der er desvær-
re intet navn på toldattesten. Men 
en kvittering for betalt vægtafgift 
tyder på at bilen på dét tidspunkt 
har været indregistreret med nr. ZH 
47.029 (det er stadig Esbjerg og 
kan pricipielt også stadig være vogn-
mand Jespersen), men den 29/9 er 
kvitteringen forevist på politistatio-
nen i Ringkøbing, gældende for køre-
tøjet med nr. DP 48.059.

I 1963 omregistreres bilen i Ring-
købing med et lavere DP-nummer: 
DP 23.446. Måske lidt mystisk.
Ifølge overleveringen er det til en 
vognmand i Ørnhøj. Og så er der 
den sidste (aktuelle) registrering. 
Den nu 10 år gamle Fiat registreres 
den 19/3 1965 til Vognmand Vig-
go Birch, Vorgod, Barde pr. Herning. 
Det er muligvis hos ham, at bilen får 
en ny, brugt motor, som kun har kørt 
34.000 km. Men Viggo Birch afmel-
der bilen allerede i marts 1966, og 
den har givetvis ikke kørt siden.

Bilen har således kun været i drift i 
mindre end 11 år – og mon ikke det 
har været som hyrevogn i hele pe-
rioden. Antallet af ejere kan vi ikke 
være sikre på, men bilen har gan-
ske sikkert hele tiden befundet sig i 
Sønderjylland.

Asbjørn Petersen som bor i Spjald 
fik bilen mere eller mindre foræren-
de for nok 15 år siden – nogen hav-
de været i gang med at lave den, 
men tydeligvis gået i stå med pro-
jektet. Noget adskilt, men grundlæg-
gende i sund tilstand, uden særlig 
rust. Med i bunken af stumper var 
der dele fra to andre (almindelige) 
Fiat 1400.

For et par år siden gik Asbjørn i gang 
med at restaurere bilen – motoren 
og gearkassen er blevet renoveret 
i Viborg, og bilen er blevet lakeret; 
nu skal den være hvid. Asbjørn har 
flere andre projekter, så Fiat’en hol-
der pause ind imellem. At samle en 
bil som andre har adskilt er ikke en 
nem opgave, og der er heller ikke 
helt overblik over hvad der eventu-
elt mangler af dele. Meget arbejde 
mangler stadig, bl.a. er kabinen helt 
nedslidt og alt skal fornyes. Så det 
varer nok lidt før vi ser Z6630 rulle 
på vejene!
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Måske er de glade mennesker på de gamle reklamefotos ikke de største af vækst, men man 
kan godt se at bilerne er store! Convertible Coupéen som ses her er opgivet til en totallæng-
de på 190”. Det svarer til 4,82 meter – altså længere end den lange Fiat 1400A...

Terraplane 1935

Flere havde svaret “Hudson Terra- 
plane” og alle havde faktisk også år-
gangen, 1935, rigtig.

Det er ikke forkert, men heller ikke 
helt rigtigt – for netop på dette tids-
punkt hed modellen ikke Hudson: 
Terraplane blev markedsført som et 
selvstændigt mærke, men da navnet 
blev opfundet i 1932 var det med 
Essex som fornavn. Essex Terrapla-
ne fandtes i flere modeller, mange 
karrosserivarianter og med både 6- 
og 8-cylindrede rækkemotorer, som 
var meget kraftfulde. I 1934 for-
svandt de 8-cylindrede og Essex-nav-
net – herefter hed bilerne blot Terra-
plane indtil det sidste år, 1938, hvor 
Hudson valgte at markedsføre dem 
som Hudson Terraplane.

For en ordens skyld skal det her lige 
præciseres, at Essex var et bilmær-
ke ejet af Hudson. Essex-bilerne fra 
slutningen af 20’erne og begyndel-
sen af 30’erne blev herhjemme an-
nonceret som “Den lille Hudson”. 
Ligesom Essex siges Terraplane at 
skulle opfattes som et billigere alter-
nativ til de eksklusive Hudson, men 
der har nok ikke været meget “bil-
ligt” over Terraplane! 

Herhjemme blev både Hudson, Es-
sex og Terraplane importeret af 
Skandinavisk Motor Compagni. Ter-
raplane-mærket lader ikke til at have 
været markedsført særlig intensivt, 
og det er højst tænkeligt at bilen 
herhjemme gennem hele perioden 
har været kendt som Hudson Terra-
plane.

SMC havde samlefabrik på Nørrebro 
i København, og det vides at der her 
(i mindre omfang) har været samlet 
Essex-vogne. Det er muligt, at også 
Terraplane har været samlet her. Om 
bilen på vores foto er dansksamlet, 
er ikke til at sige med den viden vi 
pt. har. En lille ting, der måske kan 
tyde på det, er bilens forkofanger. 

Den adskiller sig fra de amerikan-
ske (se de øvrige billeder), og ligner 
mest af alt de kofangere, der blev 
fremstillet på Søborg Vognfjeder Fa-
brik, der blandt andre leverede til 
Citroën. Men ellers er bilen jo me-
get præcist udstyret som de ameri-
kanske, selv dythornene ser ud til at 
være de samme.

Vores bil ser ud til at være en Ter-
raplane Six Convertible Coupé. Mo-
dellen fandtes (i hvert fald i USA) 
med to udstyrsniveauer, Special og 
De Luxe. I alle tilfælde med en 6-cy-

lindret, sideventilet rækkemotor på 
knapt 3,5 liter.

Man finder ingen Terraplane i DVKs 
medlemsliste, men et opslag i DMR 
resulterede i 1 stk., årgang 1934, 
som åbenbart er afmeldt. Jeg hu-
sker at der tilbage i 80’erne var én 
under restaurering på veteranbil-
værkstedet på Christiania (hvor jeg 
var medlem) – helt sikkert en årgang 
34 eller 35, med det meget flotte 
og karakteristiske kølergitter, med 
stængerne i vifteform.

-jmn.
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Årsrapport
1/1 – 31/12  2020

Anvendt regnskabspraksis
Den af klubben anvendte regnskabsprak-
sis viser foreningen ordinære driftsresul-
tat, for at give et fyldestgørende billede af 
klubbens drift. 
 
Generelt om indretning og måling 
Kontingentindtægter indtægtsføres over 
den periode de vedrører. Forudbetalt kon-
tingent opføres i balancen under gæld.

Annonceindtægter indtægtsføres i det 
regnskabsår annoncerne er indrykket. 
Indkøb af klubregalier udgiftsføres i det 
regnskabsår de indkøbes, uagtet at der 
forefindes en beholdning på regnskabsaf-
slutningstidspunktet.

Klubbens renteindtægter og udgifter, ind-
går under finansielle poster.

Værdipapirer måles til dagsværdi ved 
regnskabsårets udløb, udbytter, realisere-
de samt urealiserede kurs- gevinster eller 
tab indregnes under finansielle poster.

Anskaffelser omkostningsførers i købs-
året. Større anskaffelser, som repræsen-
terer en væsentlig værdi optages i balan-
cen til anskaffelsespris inkl. eventuelle 
anlægsomkostninger.

Værdipapirer, indregnet under omsæt-
ningsaktiver, omfatter børsnoterede obli-
gationer, aktier og andre værdipapirer, der 
måles til dagsværdi på balancedagen.

Tilgodehavender optages i balancen til no-
minel værdi. Gældsforpligtelser optages i 
balancen til nominel værdi. 
 
Covid-19 
Foreningen har udskudte A-skatter og 
AM-bidrag i forbindelse med statens ud-
sættelse af afregningstidspunktet.

Årsrapporten er i øvrigt udarbejdet i over-
ensstemmelse med klubbens vedtægter 
og almindeligt anerkendte regnskabsprin-
cipper.

Per Henrik Nielsen

Kasserer

Dorte Stadil

Formand

Leif Munck Cira Aalund

Bestyrelsens godkendelse 

Årsrapporten for 2020 for Dansk Veteranbil Klub giver efter 
vores opfattelse de nødvendige oplysninger til bedømmelse 
af klubbens aktiver og passiver, den økonomiske stilling samt 
årets resultat.

Nærum, den 4. februar. 2021

Revisionspåtegning
Vi har revideret årsrapport for Dansk Veteranbil Klub for regn-
skabsåret 1. januar - 31. december 2020. Regnskabet omfat-
ter resultatopgørelse, formueopgørelse og noter.

Årsrapporten viser efter vores mening et retvisende billede af 
klubbens økonomiske stilling pr. 31. december 2020 og årets 
indtægter og udgifter.

Efter vores bedømmelse indeholder årsrapporten de oplysnin-
ger, som efter god regnskabsskik bør komme til medlemmer-
nes kendskab.

Nærum, den 4. februar 2021
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Formueopgørelse 

pr. 31. december           2020                       2019

AKTIVER   

Klubhus Aabenraa  619.241,00 619.241,00
Klubhus Løve  832.312,50 832.312,50
Klubhus Fyn  440.693,06 440.693,06
MKP campingvogn  0,00 11.000,00
Swift  1,00 1,00
Trailer  1,00 1,00
Deposita  161.500,00 161.500,00
Debitorer    9.469,20 2.156,70
Forudbetalte regninger   6.395,00 0,00
Værdipapirer til kursværdi pr. 31/12   1.348.329,05 1.325.298,72
Andre tilgodehavender  902,63 3.036,80
AL Bank, Flex  248.658,61 1,61
AL løbskonto  0,00 0,00
AL Bank  159.156,93 131.161,85
Nordea  0,26 0,26
Nordea  2.642.678,11 2.625.440,91
BG Bank, girokonto  13.275,38 38.951,85
Kassebeholdning  2.149,50 2.151,00
AKTIVER i alt  6.484.763,23 6.192.948,26
   

Resultatopgørelse     
For perioden 1. januar-31. december 2020. 
   
  Resultat 2020 Resultat 2019 Budget 2020
  Kr. Kr. Kr.
INDTÆGTER Noter    
Kontingentindtægter  2.557.227,31 2.604.555,35 2.650.000,00
Salg af klubregalier  5.984,00 6.538,00 6.000,00
Lejeindtægter/udgifter (se Nærum)  0,00 0,00 0,00
Annonceindtægter m.v.  68.085,00 33.440,00 60.000,00
Veteran Forsikringsklubben  72.705,04 72.814,16 65.000,00
Gaver & arv  796,60 0,00 0,00
Anvisningsprovision  0,00 0,00 0,00
I alt  2.704.797,95 2.717.347,51 2.781.000,00
     
OMKOSTNINGER     
Veteran Tidende 1 1.142.189,94 1.232.125,25 1.300.000,00
Løbsomkostninger 2 15.692,94 28.769,12 50.000,00
Bibliotek 3 95.938,85 70.395,83 100.000,00
Nærum + Åbenrå + Løve +  Fyn 4 510.610,56 531.064,56 525.000,00
Medlemsrelaterede omkost. 5 266.876,96 383.854,96 450.000,00
Administrationsomkostninger 6 496.986,61 500.329,20 675.000,00
Hensættelser 7 0,00 0,00 0,00
I alt  2.528.295,86 2.746.538,92 3.100.000,00

ORDINÆRT RESULTAT  FØR RENTER  176.502,09 -29.191,41 -319.000,00
 
FINANSIELLE POSTER     
Realiserede værdipapirer/Udbytter  29.478,82 22.620,00 50.000,00
Urealiseret kurstab/gevinst  23.030,33 -78.177,86
Renteindtægter/udgifter  -17.184,02 614,39 2.000,00
Renteindtægter værdipapirer  3.386,75 4.013,56 5.000,00
I alt  38.711,88 -50.929,91 57.000,00
ÅRETS RESULTAT  215.213,97 -80.121,32 -262.000,00
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PASSIVER  Pr. 31/12-2018 Pr. 31/12-2017 
   
FORMUE   
Egenkapital primo  6.074.898,26 6.155.019,58
Årets resultat  215.213,97 -80.121,32
EGENKAPITAL  6.290.112,23 6.074.898,26
    
KORTFRISTET GÆLD   
Hensættelser   0,00 0,00
Forudbetalt kontingent  94.820,00 71.312,00
Skyldig A-skat, AM/ATP  81.131,00 21.840,00
Skyldige omkostninger  18.700,00 24.898,00 
Kortfristet gæld i alt  194.651,00 118.050,00 

Passiver i alt  6.484.763,23 6.192.948,26

Noter        

   Resultat 2020  Resultat 2019    
Note 1   Veteran Tidende       
Trykning  343.952,50 401.649,07
Udsendelse  425.865,44 448.924,74
Redaktionsomkostninger  289.912,00 289.984,00
Kørselsgodtgørelse  0,00 0,00
Øvrige omkostninger  82.460,00 91.567,44
  1.142.189,94 1.232.125,25    
 
Note 2   Løbsomkostninger     
Løbsomkostninger Sjælland og øer  3.000,00 11.007,87
Løbsomkostninger Fyn  8.000,00 7.875,00
Løbsomkostninger Jylland  1.500,00 7.000,00
Styrkeprøven i Danmark  0,00 0,00
Rallyplader  3.192,94 2.886,25
Jubilæumsarrangement  0,00 0,00
  15.692,94 28.769,12    
  
Note 3   Bibliotek     
Indkøb af blade  5.662,69 5.429,41
Indkøb af litteratur  594,95 1.218,85
Administration  22.059,10 24.421,88
Bibliotek - Kgl.  40.332,36 39.925,69
Registrering   0,00
Inventar  27.789,75 0,00
Salg af bøger mm  -500,00 -600,00
  95.938,85 70.395,83    
 
Note 4  Sekretariat/Nærum     
Nærum, husleje  418.870,00 416.045,00
Nærum, el og varme  59.014,00 59.015,00
Nærum, lejeindtægt  -34.032,00 -54.433,20
Inventar  60,00 572,93
Forsikring + Diverse  7.160,18 7.006,58
  451.072,18 428.206,31    
 
Note 4A  Huset Åbenrå     
Faste udgifter  14.054,83 11.654,72
Diverse  0,00 1.077,24
Lejeindtægt  0,00 0,00
  14.054,83 12.731,96
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   Resultat 2020  Resultat 2019  

Note 4B  Huset Løve     
Faste udgifter  27.090,84 28.457,46
Diverse  0,00 2.414,00
Lejeindtægt  -13.600,00 -17.350,00
  13.490,84 13.521,46
     
Note 4C  Huset Nr. Broby      
Faste udgifter  28.202,45 53.066,92
Diverse  6.590,26 28.137,91
Lejeindtægt  -2.800,00 -4.600,00
  31.992,71 76.604,83
     
Total Note 4  510.610,56 531.064,56
     
     
Note 5  Medlemsrelaterede omkostninger    
Klubsteder generelt  0,00 16.878,83
Klubsted Nærum  2.192,00 8.941,00
Klubsted Mulstrup  8.075,00 12.450,00
Klubsted Klippinge  7.650,00 9.129,00
Klubsted Nr. Broby  1.200,00 7.920,60
Klubsted Aabenraa  1.650,00 4.562,00
Klubsted Lillebælt  17.648,50 22.412,00
Klubsted Ristrup / Låsby   12.744,30 16.229,92
Klubsted Ulfborg  11.050,00 8.400,00
Klubsted Vesterhede  8.150,00 9.480,00
Klubsted Uldum  5.833,50 8.398,70
Klubsted Løve  1.850,00 5.210,86
Klubsted Amager  0,00 0,00
Klubsted Engelholm - lukket  0,00 429,00
Klubsted Sindal  3.700,00 5.650,00
Klubsted Holbæk  17.200,00 8.412,00
Klubsted Mårum  14.972,00 14.910,00
Klubsted Skjoldbjerg  10.093,33 9.000,00
Klubsted Herborg  7.200,00 6.050,00
Klubsted Næstved  1.200,00 1.620,00
Klubsted Herning  5.700,00 9.700,70
Film om JSR - se 4901(køb regalier)  0,00 -2.122,50
DVK arrangementer  0,00 28.802,04
Motorhistorisk Samråd  112.401,00 115.173,00
Hjemmeside  2.773,00 4.500,00
Køb af klubregalier  2.125,00 19.180,00
Udstillinger, materiel  6.375,00 23.283,46
Udstillinger, diæter & kørsel  0,00 3.786,00
Udstillinger, andre omk.  0,00 3.339,27
Udgifter vedr. Swift   1.335,56 1.320,48
Udgifter vedr. MKP Campingvogn  3.758,77 808,60
Medlems- og køretøjslisten  0,00 0,00
   
Total Note 5  266.876,96 383.854,96
     
Note 6 Administrationsudgifter     
Generalforsamling, advokathjælp  6.250,00 10.754,00
Mødeaktiviteter bestyrelsen  1.055,90 1.232,05
Telefon- og kontorgodtgørelse, bestyrelse 16.908,99 16.248,75
Telefon – fax – internet  10.930,42 15.281,77
Porto  37.618,38 28.160,95
NETS - kontingentopkrævning  33.690,80 32.264,77
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BUDGET FOR 2021 OG 2022   
 
  Resultat 2020 Budget 2021 Budget 2022 
 Noter Kr. kr. kr.
INDTÆGTER     
Kontingentindtægter  2.557.227,31 2.625.000,00 2.600.000,00
Salg af klubregalier  5.984,00 5.000,00 5.000,00
Lejeindtægter/udgifter  0,00 0,00 0,00
Annonceindtægter m.v.  68.085,00 65.000,00 65.000,00
Veteran Forsikringsklubben  72.705,04 75.000,00 75.000,00
Realiserede værdipapirer/Udbytter  29.478,82 20.000,00 20.000,00
Urealiserede kurs gevins/tab  23.030,33 0,00 0,00
Anvisningsprovision & gaver  796,60 0,00 0,00
Renteindtægter/udgifter  -17.184,02 1.000,00 0,00
Renteindtægter værdipapirer  3.386,75 2.000,00 2.000,00
I alt  2.743.509,83 2.793.000,00 2.767.000,00 
   
OMKOSTNINGER    
Veteran Tidende 1 1.142.189,94 1.325.000,00 1.300.000,00
Løbsomkostninger 2 15.692,94 40.000,00 70.000,00
Bibliotek 3 95.938,85 90.000,00 90.000,00
Nærum + Åbenrå + Løve +  Fyn 4 510.610,56 500.000,00 520.000,00
Medlemsrelaterede omkost. 5 266.876,96 425.000,00 400.000,00
Administrationsomkostninger 6 496.986,61 550.000,00 550.000,00
Hensættelser 7 0,00 0,00 0,00
I alt  2.528.295,86 2.930.000,00 2.930.000,00 
   
Årets ordinære resultat  215.213,97 -137.000,00 -163.000,00

Forsikringer (ført under Nærum)  0,00 0,00
Kontormaskiner  0,00 536,03
Kontorartikler  33.447,96 26.136,09
Gebyrer (incl. Adm. værdipapir)  4.243,21 3.807,16
Repræsentation og gaver  13.086,31 15.957,88
Transportgodtgørelse bestyrelsen  6.051,32 28.402,20
Småanskaffelser  8.908,44 1.278,00
EDB udstyr / ekstern hjælp  23.678,38 17.795,53
Lønninger incl. personaleomkostninger  301.116,50 302.470,40
Renteudgift  0,00 3,62
   
Total Note 6  496.986,61 500.329,20
     
Note 7   Hensættelser     
Hensættelser  0,00 0,00  
Saldo pr 31. december  0,00 0,00  
     
Note 8   Tilgodehavender     
Debitorer  9.469,20 2.156,70
Forudbetalte omkostninger  6.395,00 0,00
  15.864,20 2.156,70  
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Husk at alle former for annoncer 
og invitationer mv. skal sendes til 
DVKs sekretariat, f.eks. på mail:  
kontor@veteranbilklub.dk  
– altså ikke til redaktionen!

Rubrikannoncer er gratis for med-
lemmer af DVK.

DANSK VETERANBIL KLUB

Vognemblem 60mm Ø
Kr. 125,-

Stofmærke 70mm Ø
Kr. 25,-

KLUBARTIKLER

Bestilling kan ske ved henvendelse til:

Sekretariatet
Telefon 4556 5610

Mail: kontor@veteranbilklub.dk

Nøglering
Kr. 25,-

DVD-film
Kr. 100,-

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 - 27. marts 2022

Midlertidigt lukket...

Særudstillingen forlænges
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Pas godt på  
din passion og hobby

Priseksempler for veteran/klassisk køretøj 
Årlig præmie. Ansvars- og kaskoforsikring inkl. statsafgift – Selvrisiko 2.045 kr.

Dagsværdi  
indtil kr.

Veteranbil/-motorcykel Klassisk bil/-motorcykel
Veteranknallert

Ansvar og kasko Ansvar alene Ansvar og kasko Ansvar alene

50.000 757 / 530 kr. *

236 / 165*

1.888 / 1.321 kr. *

584 / 409*
Lovpligtig ansvarsforsikring:  

521 kr.** 
150.000 1.182 / 828 kr. * 2.949 / 2.064 kr. *

500.000 2.813 / 1.969 kr. * 6.807 / 4.765 kr. *

*Priseksemplerne viser præmien før (A/) og efter (/B) fradrag af overskuddet på 30 %.
**Prisen for veteranknallertforsikringen (+25 år) er før overskudsdeling og evt. samlerabat.

Alle priserne er eksklusive afgifter og 55 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 medlemmerne deler overskuddet. 
Vi trækker din andel fra i din pris for det kommende år. 
Præmien i 2021 er fx reduceret med 30 % på baggrund af 
overskud i 2020.

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 medlem i GF Veteran

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

Så nemt flytter du dine forsikringer over til os

*** For at blive medlem i GF Veteran skal forskellige krav være opfyldt.  
Du kan læse mere om kravene, vilkår og forsikringssummer m.m. på www.gfforsikring.dk/veteran.
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Man behøver ikke
være veteran...

...for at læse

www.VeteranPosten.dk

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

LINDEMANN
BLYERSTATNING
Blyerstatningsadditiv.  
Rækker til 400 liter  
benzin.

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

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

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

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

Veterandele.dk

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

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

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

Venligst henvendelse: 
GS EJENDOMME
Tlf.: 4037 0156 
eller e-mail: jw@gsejendomme.dk
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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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BSA C12 - årgang 1956 til salg. Me-
get god stand. Kr. 20.900 - med hi-
storie.

Jørgen Lorenzen, tlf. 21206085
e-mail: amdl@stofanet.dk

Honda CX 650 Custom med læder, 
sidetasker og værktøjsrulle. Meget 
god stand. Kr. 30.900 - med historie.

Jørgen Lorenzen, tlf. 21206085
e-mail: amdl@stofanet.dk

Tid til nye støddæmpere. Støddæm-
pere til de fleste biler, årgang 1950 
til 1980 sælges. Priser fra kr. 75. 
Evt. hele mit restlager ca. 2.000 
stykker, til en fornuftig pris.

Otto Krogh
e-mail: otto@ottokrogh.dk

Morris 1000 Super fra 1969, 1 ejer 
og gamle sorte plader. Velholdt, i 
pæn stand og kører som den skal, 
synes igen i 2025. Originale papirer, 
som købekontrakt, servicebog og 
værkstedshåndbog haves.  
Pris kr. 39.800. Flere oplysninger gi-
ves.

Birthe Holm Kristensen,  
tlf. 30245400. e-mail: bjk@ c. dk

MGB V8 årgang 1971. En sjælden 
skønhed og i perfekt stand. Mo-
dificeret med V8 motor og totalre-
noveret. Kører fantastisk. Kontakt 
venligst for yderligere billeder og in-
formation. Pris kr. 249.000.

Claus Nielsen, tlf. 42425678
e-mail: charris@live.dk

Morris Minor serie MM 2-dørs sa-
lon - årgang 1952. Sorte nr. Plader 
M5855. Har stået stille i 30. år. Har 
kørt fra den 01.11.1952 til 1972. Vi 
har renoveret den, og fik den synet i 
2002. Lige synet 14.09.2018. Den 
er renoveret og malet. For et godt 
stykke over kr. 100.000 i 2002. Pris 
kr. 68,000. 

Ida Nielsen, tlf. 40863859
e-mail: infn@webspeed.dk

BMW 630 CS 2,8 ltr. Automatic – 
årgang 1978. Synet som veteran 
29.01.2019. Kører fint. Har kørt ve-
teranbilture de sidste år og lidt som 
ekstra bil om vinteren - vinterdæk 
på. Rust i diverse kanter. 

Detaljerede billeder kan fremsen-
des. Pris kr. 40.000. Står på Nord-
falster. 

Steffen Jørgensen, tlf. 54446872
e-mail: sands@mail.dk  

Alfa Romeo 2000 Spider - årgang 
1961 til salg. Farve rød med nyt sort 
læderindtræk. Totalt renoveret med 
ny bund. 99% original. Sidst synet 
oktober 2014. Medfølger: Rude til 
Hardtop, ekstra gearkasse, motor-
blok, topstykke, forhjulsophæng, el 
dele m.v. Priside kr. 400.000.

Gunnar Minds, tlf. 22386635
e-mail: gmi1428@hotmail.com

Opel Olympia - årgang 1939. I god 
stand. Ny bremsecylinder + vindues-
viskermotor. Bilen kan ses i Veteran 
Tidende nr. 515. Køber bestemmer 
prisen!

Aage Thomsen 
tlf. 75673115/21803081.

Volvo Amazon B18 4-dørs - årgang 
1966. Dueblå. Pæn i maling. Sorte 
plader. Læderindtræk. Ingen rust. 
Synet i 2020. Køber bestemmer pri-
sen.

Aage Thomsen 
tlf. 75673115/21803081.

Til Opel Rekord-A model 1963-64. 
Køler i god stand. Bagsæde i blåt 
stof/plast (til rep.af førersæde). H 
og V bagskærm - kanter til rep. af 
rust. - forpanel og ned. bagpanel.

H. P. Nielsen, tlf. 40149037

Biler 
sælges

Motorcykler 
sælges

Dele til biler 
sælges

Dele til biler 
købes

Køb & salg
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VeteranTidende fra 1997-2010 
kan afhentes for kr. 100. Det er fra 
starten af medlemsbladet i A4 str.

Lars Thøttrup, tlf. 24231837
e-mail: walther.ganlose@mail.dk 

Tomme 5 liters Castrol dunke sæl-
ges for i alt kr. 160.

Carl Petersen, tlf. 21642233
e-mail: schutzjensen@dbmail.dk

Citroën Radio - årgang 1993. Fejler 
intet bortset fra at det jo er en FM-ra-
dio. Har det interesse kan den afhen-
tes gratis i Allerød.

Bent Jacobsen  
e-mail: benttreogbente@gmail.com

 
Diverse

Køb & salg

sten i DK i 1937. (Sort/elfenben). I 
perioden fra den ankom til Danmark 
til den endte på Fyn var den blevet 
malet om i en anden tofarvet lake-
ring (stålgrå/blå).

I min tid som ejer af bilen har jeg 
ladet motoren hovedrenovere, men 
det er stadig den originale motor 
som sidder i bilen (matching num-
bers). Sæder og indtræk er de origi-
nale og bærer selvfølgelig præg af 
at have været brugt igennem 82 år, 
men jeg synes at bilen skal behol-
de indtrækket så længe den kan, da 
det trods alt er bilens sjæl, og den 
skal den have lov til at beholde.

Til dato har bilen altså været i fami-
liens eje i 62 år, så den betragtes 
næsten som et familiemedlem.

Bilen er forsynet med en 6-cyl. 2 li-
ters rækkemotor med 2 karburato-
rer og en ydelse på 55 hk. Den har 
hydrauliske bremser og støddæm-
pere samt centralsmørring. Bilen er 
produceret på BMW’s bilfabrik i Eis-
senach, og cabrioletversionen blev 
færdiggjort hos karosserifirmaet  
Autenrieth i Darmstadt. Der blev i alt 
bygget ca. 4000 stk. i denne cabrio-
letversion i perioden 1936-1941.

Helge Jørgensen

BMW 326
...fortsat fra bagsiden.

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!

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.

Bagklappen
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Ret beset hører min bil slet ikke til på denne side, da den ikke er forsynet med en bagklap! Ad-
gangen til bagagerummet foregår ved at man lægger bagsædets ryglæn ned og dermed kan 
man lægge kufferter etc. i bagagerummet. Kun dækslet over reservehjulet kan afmonteres 
udefra, og således får man adgang til reservehjulet. Nå, bilen har en bagende og derfor her-
med min lille fortælling om bilen og dens historie i en kort version.

Som nummerpladen fortæller, er bilen en årgang 37 (1937) type 326 (cabriolet). M kan så stå 
for model eller Odense Amt – alt efter stemning!

Bilen har altid kørt i Danmark. Første ejer var en fabrikant Chas. Otzen, Valby, og bilen blev 
leveret af Skandinavisk Motor Compagni som dengang var BMW importør. Hvor den har væ-
ret i de næste 15 - 16 år vides ikke. Min morbror på Fyn købte den i 1958 og kørte i den til 
1964. På det tidspunkt var den tjenlig til en større renovering som han dog ikke ville i gang 
med på det tidspunkt. Han købte en nyere Volvo Amazon i stedet for, og BMW’en blev kørt i 
garagen på gården, hvor den stod i ca. 20 år. Vi kørte dog korte ture i den af og til for at hol-
de den i gang, og det betød, at da jeg overtog den efter ham i 1985. Så var det absolut ikke 
et vrag som vi skulle i gang med at restaurere. Dog skulle der laves en del rustarbejde, mo-
toren renoveres, ny kaleche og bilen males i de originale farver som den havde ved ankom-

BMW 326 cabriolet 1937

Fortsættes på omslagets inderside >
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