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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

Vauxhall 
Leif Larsen 
Tlf: 24453919 
leiflarsenautomobiler@gmail.com

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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Klubblad i coronatiden
Igennem de sidste mange måneder har VeteranTidende 
ikke rigtig lignet sig selv. I redaktionsgruppen synes vi 
at bladet har to hovedopgaver. 

Den ene er at være det Bilhistoriske Tidsskrift, som 
DVK har en mangeårig tradition for at være Danmarks 
primære udgiver af. At formidle motorhistorie er må-
ske mere end noget andet “enkeltområde” at formid-
le danmarkshistorie, når man snakker om de sidste 
100 årstid. Motorhistorien har præget alt i samfundet 
og sætter stadig et hårdt aftryk på godt og ondt. Det er 
kulturarv, og når tingene én gang er trykt i bladet bliver 
det stående – i modsætning til materiale der udgives 
på nettet, og som oftest forsvinder igen eller ændres.

Den anden opgave er at afspejle de mange aktivite-
ter, der finder sted i DVK-regi: Både det aktuelle, f.eks. 
fra vores mange mødesteder, og alle de store og små 
arrangementer, hvor folk og køretøjer i alle aldre sam-
les om vores fælles interesse. At DVK er stor og favner 
bredt, fra stenalderens veteraner til 80’ernes klassike-
re, hverdagsbiler, brugsbiler, sportsvogne; hele molevit-
ten! Reportager fra begivenheder, hvor DVK-medlemmer 
har været med eller har en interesse – uanset om det 
har været DVK-arrangementer. Masser af dejlige farve-
billeder, høj sol, mennesker samlet.

Selvom der i sommeren var lidt luft fra coronaen, blev 
det ikke til meget, på grund af utallige aflysninger. Og 
lige nu er alt stadig lukket ned. Det er ufatteligt svært 
at dække aktiviteter, når der ingen aktiviteter er.

Ser man mod dette års køresæson, kan det vist kun bli-
ve bedre, men ingen ved jo noget. Situationen kommer 
med stor sandsynlighed til at påvirke klublivet et godt 
stykke tid endnu – og dermed bladet.

Også det motorhistoriske stof er påvirket, for vi har ikke 
de normale muligheder for at gå ud og lave det – og vi 
møder ikke så mange nye mennesker og deres biler. 
Heldigvis har vi gode projekter undervejs, og masser af 
idéer – også til artikler om de lidt yngre biler.

-jmn.

Nr. 538
April 2021

Forsiden:
John Johansen i Cooper S 
under Helsingør Motor Klubs 
manøvreprøver i Kvistgård, 
den 3/12-1967. 
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April
Lørdag 17. Aars Stumpemarked. Aflyst.
www.aars-stumpemarked.dk 
Info: Solvej Tang-Petersen, tlf. 40886464 
mail: 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 - mail: 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

Lørdag 29. Oldtimerløbet, Gråsten. Aflyst. 
Info: Erik Krogh, tlf. 26738130 - mail: erik@ekrogh.dk

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

Juli
Torsdag 29. til lørdag 31. Ringkøbingløbet.  
info KDAKclassic.com
Niels Jørgen Kannevorff, tlf. 40182342 
 - 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 i VT 535.

August
Lørdag 7. Munkebjergløbet. 25 års jubilæumsløb.
Info: Hans Geschwendtner, tlf. 40411921. 
mail: hans@geschwendtner.dk

Aktivitetskalender

Møder, løb og arrangementer

Lørdag 15. Munkebjerg Hill Climb.
Info: Hans Geschwendtner, tlf. 40411921. 
mail: hans@geschwendtner.dk

Søndag 29. Hestekræfter i Horsens.
Info: Hans Geschwendtner, tlf. 40 411921. 
mail: hans@geschwendtner.dk

Søndag 29. Fjordløbet 2021.
Køres fra Græstedgård i Ølstykke - første start kl. 
10:00.
Tilmelding: Per Frederiksen, tlf. 2137 5028 eller via 
www.vbmc.dk (tilmelding fra 1. maj 2020).
Invitation her i bladet.

September
Lørdag 23. til søndag d. 24. Græsted Veterantræf. 
Info: Pernille A. Sørensen, tlf.: 21453146.

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.dk 
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

Bernard De Waal Malefijt Varnæsvej 81 6200 Aabenraa 5138 8966  
Peter Sejersen Holmevej 254 8270 Højbjerg 4057 6920 Alfa Romeo Spider 1967
Ivan Luffe Hårbøllevej 5A 4792 Askeby 4030 0327  
Gert Krogh Nielsen Buntmagervej 8 8920 Randers NV 2080 8826  
Kent Middelhede-Larsen Rosenstien 12 8800 Viborg 2073 8196 Aston Martin GT 1974
Gunnar Jensen Holtug Strandvej 8 4660 Store Heddinge 2426 8083 MGC 1969
Søren Andersen Hækvej 14 4540 Fårevejle 2145 8795  

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

20/5-16/9 Hver torsdag “Ud i det blå” fra Vejle Havn. Info: Benedicte Henriksen, tlf: 75893600.
  -mail: 75893600@hafnet.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.

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.

Villy Vejnøe, tlf. 29910179
villy@vejnoe.dk

Peer Bak, tlf. 97122914
peba@kabelmail.dk

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

1 2
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Nyt fra MhS
Skadede veterankøretøjer 
sidestilles nu med alminde-
lige køretøjer

Klubber og museer banker 
utålmodigt på...

Frem til Folketingets vedtagelse 
af  L129, en større omlægning af 
registreringsafgifterne, var genop-
bygning af et veterankøretøj, efter 
trafikskade eller brand, muligt uden 
der skulle svares ny afgift. Vi vurde-
rer at denne særregel nok har red-
det mange historiske og bevarings-
værdige køretøjer fra skrotning. Det 
er nu blevet anderledes.    

Veterankøretøjer har hidtil været 
friholdt fra de generelle regler i regi-
streringsafgiftslovens §7 om afgifts-
pligt ved genopbygning. Med ved-
tagelsen af L129 afskaffes denne 
undtagelse uden egentlige eller kon-
krete argumenter herfor. Motorhisto-
risk Samråd vurderer at afskaffelsen 
vil betyde, at man i praksis sjældent 
vil kunne overholde lovgivningen om-
kring skadesbehandling af veteran-
køretøjer.  

• Først og fremmest betyder afskaf-
felsen af undtagelsen, at skader på 
veterankøretøjer skal opgøres på 
grundlag af prisen på nye reservede-
le. Det er Motorhistorisk Samråds 
vurdering, at taksator i op mod 90% 
af tilfældene ikke vil kunne finde 
nye tilgængelige reservedele, som 
kan danne grundlag for opgørelsen. 
Selv hvis man kunne tage udgangs-

Nylige ændringer i lovgivningen betyder at der i dag eksisterer de samme skadesgrænser for 
veterankøretøjer, som for almindelige køretøjer.

punkt i prisen på brugte reservedele 
- der vel at mærke også kan være 
vanskeligt tilgængelige, så vil det 
ikke være praktisk muligt at opgøre 
skadens værdi med den fornødne 
sikkerhed.  

• Dernæst vil det være lige så umu-
ligt at opgøre skadens omfang i ud-
gifter til værkstedstimer, da man i 
mange tilfælde vil skulle gøre brug 
af specialiseret håndværk. Eksem-
pelvis er tildannelsen af ældre træ-
konstruktioner utroligt langsomme-
ligt arbejde, ligesom der for mange 
køretøjers vedkommende er tale om 
unika og ikke masseproducerede 
køretøjer, med deraf følgende højere 
udgifter til reparationen.  

Med afskaffelsen af undtagelsesbe-
stemmelsen i § 7, stk. 1, vil mange 
flere bevaringsværdige veterankøre-
tøjer dermed risikere skrotning ved 
skade, da prisen på ikke tilgængeli-
ge reservedele og håndværk vil be-
tyde, at udgiften kommer over loftet 
på 75% af værdien. Motorhistorisk 
Samråd vurderer også, at dette po-
tentielt kan få negative konsekven-
ser for udgifterne til forsikring af 
køretøjerne. Vi vurderer også, at der 
vil være negative konsekvenser for 
de virksomheder, der specialiserer 
sig i reparation og genopbygning af 
veterankøretøjer, hvis de køretøjer 
ikke længere skal repareres, men 
skrottes.  

For flere år siden besluttede besty-
relsen i Motorhistorisk Samråd at 
udvide vores medlemsportefølje til 
også at omfatte relevante museer. 
For indeværende er der enkelte mu-
seer, som nu er medlem, men flere 
banker på. Det samme gælder et 
antal klubber, som også har ønsket 
at blive medlem. Ulykkeligvis er vi 
i den situation, at vores vedtægter 
tilsiger, at når papirarbejdet er frem-
sendt og bestyrelsen har indstillet 
klubber og museer, kan disse først 
officielt optages, når de er godkendt 
af årsmødet, som normalt afholdes 
i november. Coronasituationen, med 
det tilhørende forsamlingsforbud, 
har medført, at følgende klubber og 
museer er blevet indstillet af besty-
relsen, men endnu ikke optaget i 
Samrådet.  

Indstillede klubber:
Hjørring US Car Club
Motorklubben Centrum
Vodskov Veteranbil Club
Kolding Volvo Klub
Kawazaki MC
Nordvestjysk Autogalleri  

Indstillede museer:
Panzermuseum East
Haaning Collection
Næstved Automobilmuseum  

Det kribler i fingrene for at få bragt 
formalia på plads: Via et årsmøde, 
men om det vil ske inden november 
i år, hvor vi forhåbentlig kan holde 
vores ordinære årsmøde, er desvær-
re umuligt at sige. Alle indstillede er 

Motorhistorisk Samråd har på det 
kraftigste opfordret til, at reglerne 
om afgiftsfri genopbygning af ve-
terankøretøjer blev bibeholdt i uæn-
dret form. Man har dog valgt ikke 
at ville lytte til vores argumentation, 
hvilket betyder at der i dag eksiste-
rer de samme skadesgrænser for 
veterankøretøjer, som for almindeli-
ge køretøjer

Johnny B. Rasmussen
Sekretariatsleder
Motorhistorisk Samråd
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Du kan fortryde en 
afgiftsbetaling

Hvorfor skulle 
originalitetskravet væk?

På vegne af et medlem, har vi fore-
spurgt Motorstyrelsen om mulighe-
den fortsat eksisterer, for at man 
kan fortryde indbetaling af registre-
ringsafgift. Svaret er entydigt at det 
kan man godt, hvis ikke køretøjet 
har været indregistreret endnu.  

Sagen er, at nogle måske har betalt 
registreringsafgift inden forslaget 
om de nye registreringsafgifter blev 
fremsat den 18. december, men 
hvor det så efterfølgende viser sig, 
at det ville have været mere fordel-
agtigt at vente.  Hvis man kun har 
betalt beløbet, men ikke fået num-
merplader på den endnu, er der nu 
mulighed for at man kan fortryde og 
så få det indbetalte beløb tilbage. 
Vær dog opmærksom på at der gæl-
der det krav om indregistreringen.  

I det her specifikke tilfælde drejer 
det sig om en ældre amerikanerbil, 
der er betalt afgift på midt i decem-
ber. I følge de gamle regler blev af-
giften ca. 25.000 kr. Beløbet blev 
betalt og der blev bestilt historiske 
nummerplader til den, som det tager 
lidt tid at få frem. Det viser sig efter-

Fra tid til anden, navnlig gennem de 
seneste år, er vi blevet mødt med 
spørgsmålet: Hvad er der egentlig 
galt med at have et originalitetskrav 
i lovgivningen? Det er et spørgsmål, 
der kræver et godt og gennemarbej-
det svar. Vi har valgt at se på det 
kronologisk fra bestemmelsen op-
stod i lovgivningen og frem til i dag, 
med et lille blik ud i den nærmeste 
fremtid.  

Vores kronologiske gennemgang 
fylder alt for meget til et enkelt ny-
hedsbrev, men det er at finde på vo-
res hjemmeside i sin fulde længde. 

følgende, at de nye afgifter betyder 
at denne bil bliver godt 10.000 billi-
gere i afgift, og det er jo også værd 
at tage med.  

Med dagens friske melding fra Mo-
torstyrelsen, kan ejeren nu skrive til 
Motorstyrelsen og anmode om så 
at sige “at lade handlen gå tilbage”. 
Når han derefter spørger igen til regi-

Du kan, under visse betingelser, faktisk godt fortryde at du har handlet med Motorstyrelsen.

En række klubber og museer står nu klar til 
at melde sig ind i Motorhistorisk Samråd, vi 
bliver bare lige nød til vente på at Danmark 
åbnes lidt mere.

Janis Joplins Porsche er et ikon, et flot eksempel på vores motorhistoriske kulturarv, trods 
den ikke ser ud som da den forlod forhandleren i 1964.

Her kan det læses mere detaljeret, 
eller eventuelt downloades til sene-
re brug.

Du finder den 8 sider lange artikel 
på adressen https://motorhistorisk.
dk/2021/03/05/hvorfor-skulle-ori-
ginalitetskravet-afskaffes/. Her vil 
du også kunne finde et billedgalle-
ri, hvor vi har samlet 13 eksempler 
på konkrete unikke veterankøretøjer, 
der i dag er anerkendt som væsent-
lige kulturhistoriske bidrag til motor-
historien.

Johnny B. Rasmussen
Sekretariatsleder
Motorhistorisk Samråd

blevet orienteret om situationen, og 
alle medlemsklubber og museer vil, 
så snart vi hører nyt om en mulighed 
for at afholde vores årsmøde, blive 
orienteret.  

Er du medlem af en klub der også 
godt vil optages i samrådet, så kan 
det altså sagtens nås endnu. Kon-
takt mig gerne for yderligere infor-
mationer.

Steen Rode-Møller
Formand
Motorhistorisk Samråd

streringsafgiften, vil den så i stedet 
blive beregnet efter de nye og billi-
gere afgiftsmodeller. Er du i samme 
situation, så opfordres du til at tage 
kontakt direkte til Motorstyrelsen, 
der vil kunne hjælpe dig videre.  

Johnny B. Rasmussen
Sekretariatsleder
Motorhistorisk Samråd
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Der er kommet flere reaktioner på 
artiklen om Mercedes 300 SL i sid-
ste nummer af VeteranTidende.

Anders Bonde skriver, at den direkte 
benzinindsprøjtning på 300 SL om-
tales to steder, det ene sted som 
en mekanisk løsning, som det var 
tilfældet. Det andet sted er den om-
talt som elektronisk, hvilket ikke var 
tilfældet engang.

Jørgen Hansen har gjort os opmærk-
som på, at de to 300 SL, som Pe-
ter Bang står mellem, er to lukkede 
coupé, selv om man kun ser lidt af 
den ene. Det kan ses af forlygter-
ne, og der er således ikke foto af en 
åben model.

Jørgen erindrer samtidig, at han som 
9-årig, den 29. november 1954, pas-
serede på vej fra skole forbi Autro 
på Sdr. Boulevard i Odense: “Jeg 
stod længe og kiggede ind ad bu-
tiksvinduet, men vovede så at gå ind 
i forretningen, selvom det var åben-
lyst, at jeg ikke var en potentiel kø-
ber. En venlig sælger spurgte, om 
jeg ville prøve at sidde i bilen! Ja, 
mon ikke! Den oplevelse var nok en 

medvirkende årsag til, at jeg i dag 
har en 190 SL.”

Hans Holtman undrer sig over at æg-
teparret i den forulykkede 300 SL, 
der blev ramt på landevejen på Fyn, 
omtales Thomsen-Henriques. Det 
fremgik af den samtidige avisomta-
le, men hvor Thomsen kom fra vi-
des ikke, de hed kun Alice og Kai 

Henriques. Han havde agenturet på 
den dengang kendte parfumefirma 
“4711” og var bl.a. kendt for sine 
mange fine biler.

Anders Ditlev Clausager har fulgt op 
på omtalen af Max Hoffman i sidste 
nummer, i forhold til hans samarbej-
de med Jaguar.

Mercedes-Benz 300SL igen

Her er et par af Peter Berings 300SL-fotos: Øverst fra Assensløbet i 1974 (ikke alle bilerne 
var veteraner dengang) og her fra Klampenborg Galopbane i 1989.
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Om biler i TV-spil
Man vil vist nødigt beskyldes for at 
være fjernsynsnarkoman, men nogle 
gange ruller der noget over skær-
men, som man altså må se. Og så-
dan har det været i mange år, tænk 
bare på ”Matador”.

Den gang blev det til et par artikler 
i VT om de køretøjer, der blev an-
vendt, og de var nemlig lånt af, for 
en god del, medlemmer af DVK. 

Nu er det ”Badehotellet”, der er det 
store seerhit, og mange nyder vel 
nok en tid, der var. Mennesker med 
vidt forskellige interesser sidder og 
lurer på, om de sange, som Weyse 
synger, kan være fra tiden, eller om 
ølflaskerne er med skulder, eller om 
damernes påklædning matcher med 
tidens mode o.s.v. Og der forekom-
mer anakronismer, regissøren kan 
ikke vide alt.

Sådan et gammelt DVK-medlem som 
lille mig nærstuderer de køretøjer, 
som man får at se i små og stør-
re glimt, og da ser man i den første  
periode en tysk lastvogn, der godt 
kan tolkes som en Kølner-Ford i rig-
tig årgang. Men den var bemalet 
med et stort hagekors på døren, det 
mener jeg ikke, tyskerne brugte.

Endvidere så man et glimt af en Ford 
A 28 eller 29, god for tiden, men 
med hvide dæksider. Jeg har haft 
min gang på autoværksteder i ca. 
80 år og mindes ingen hvide dæksi-
der ”dengang”. Nå, det var jo også i 
provinsen.

For øvrigt kørte grosserer Madsen i 
1940 rundt i en Ford V8 1946.

Der må være nogen i medlemsska-
ren, der udlåner køretøjer til TV-brug, 
og det kan man godt forstå, for der 
må jo falde lidt af til vognens under-
hold. Men vil det ikke være rimeligt, 
at der følger lidt konsulentvirksom-
hed med, så udlåneren giver sit be-
syv med om køretøjets korrekthed 
med hensyn til f.eks. farve og tids-
mæssig indplacering?

I håbet om ikke at have fornærmet 
nogen

Leif Gr. Thomsen

Fra motorhistorikeren Jens Lehmann 
i Tyskland, som er ved at skrive en 
artikel om bilmærket Szawe, har vi 
modtaget dette foto, som han meget 
gerne vil have oplysninger om.

Meget tyder på at billedet er fra Sve-
rige, og det kunne meget vel tænkes 
at være fra en stor udstilling i Göte-

William Lyons og Jaguar var ikke gla-
de for Hoffmans måde at drive for-
retning på. Hoffman skal bl.a. have 
påtvunget hver af sine forhandlere 
to Folkevogne for at få en XK 120, 
flere år før VW blev anerkendt i USA. 
Det understreger hvor vanskeligt det 
var at sælge VW i USA de første år.

I omtalen af Hoffman er der korrek-
tioner til billedteksterne på side 33, 
bilen for oven er antagelig en Glöck-
ler og ikke en Porsche Speedster. 
Nederst er der ikke tale om et foto 
fra Hoffmans udstillingslokale, der 
er nærmere tale om et foto fra en 
biludstilling i USA.

Anders Clausager sendte en anek-
dote med. For cirka 30-35 år traf 
Anders den aldrende racerkører Gi-
ovanni Lurani, der fortalte, at Dan-
mark var det sted hvor han havde 
kørt hurtigst på landevej (modsat 
racerbane). Forklaringen var, at han 
havde lånt Rudolf Uhlenhauts per-

Szawe i Göteborg?

sonlige 300 SLR coupé og havde 
kørt den gennem Danmark og tilba-
ge på en tur fra Tyskland til Norge. 
I 1950’erne var der herhjemme fri 
hastighed, man skulle dog køre ef-
ter forholdene, men mon ikke Lurani 
kom op over de 200 km/t. Det var 
ikke den eneste gang, Uhlenhauts 
300 SLR coupé kørte hurtigt i Dan-
mark. I 1955 kørte chefingeniøren 
selv bilen gennem Danmark til det 
store grand-prix i Kristianstad. Uh-
lenhaut var også kendt for at køre 
(mindst) lige så hurtigt som dati-
dens racerkørere.

Peter Bering har fundet en række 
foto frem af Mercedes 300 SL, der 
har deltaget i nogle arrangementer 
gennem årene.

Tak for de mange personlige oplevel-
ser og korrektioner.

-ek.

borg, i anledning af byens 300 års 
jubilæum, 1923. Walter Köster & 
Co. kunne være forhandler af mær-
kerne Szawe og Hassia.

Det er (kvalificeret) gætteri. Hvis no-
gen kan komme det nærmere, hører 
redaktionen meget gerne fra jer!

-jmn.
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Johansen & Johansen
KDAK-DOMI-løbet 21/2-1959, start hos DOMI i Glostrup. Niels Johansen og hans co-driver gannem mange år, Knud Johannesen.

I VeteranTidende nr. 535 /janu-
ar bragte vi historien om bilfirmaet 
Auto-centralen i Helsingør, etableret 
i 1923 med værksted og snart efter 
bilforhandling, med bla.a mærker-
ne International Harvester, Chrysler, 
DKW. Fra 1948 og frem til lukningen 
i 1983 var firmaet DOMI-forhandler – 
i en periode blandt de største.

Auto-centralen var et rent familie-
foretagende, startet af John Svend-
sen Johansen og hans kone Chri-
stiane i 1923, og gradvist gennem 
50’erne overtaget af sønnerne Niels 
og Billy, der begge havde været 
med fra de næsten var børn. Billy 
måtte stoppe på grund af sygdom, 
hvorefter Auto-centralen blev dre-
vet af Niels Johansen og hans kone 
Kirsten fra omkring 1970. Famili-
en havde desuden god hjælp fra et 
par betroede medarbejdere, som på 
det nærmeste var ansat igennem 
hele deres liv. Det kan man læse 

mere om i VT-januar, hvor det også 
lige var nævnt, at både Niels og Kir-
sten også var bilfolk i fritiden – ikke 
mindst sammen med deres søn 
John (f. 1945). Som medlemmer af 
Helsingør Motorklub (HMK) gjorde 
især Niels og John sig særdeles be-
mærket, med gentagne meget flotte 
resultater indenfor de almindeligste 
discipliner – orienteringsløb, manøv-
reprøver og rally.

Som det også fremgik af artiklen om 
Auto-centralen i VT 535, havde John 
Johansen et meget stort materiale 
med billeder og udklip af familiens 
bedrifter. Dette materiale, samt nog-
le meget meget hyggelige samtaler 
med John, har gjort denne artikel 
mulig. Selv kørte John fra han var 
18 år og små 20 år frem, men hi-
storien starter naturligvis med hans 
far, Niels Johansen, der begyndte 
at køre orienteringsløb allerede om-
kring 1950 – måske endda lidt tid-

ligere. Her kan vi nyde de mange 
flotte fotos, suppleret med de oplys-
ninger det nu har været muligt at fin-
de, og Johns kommentarer i spredt 
orden. Forvent ikke en stram krono-
logisk gennemgang – mange begi-
venheder har det ikke været muligt 
at sætte dato på; blandt andet er 
mange avisudklip ikke dateret. Men 
nyd det hele som det tidsbillede det 
er – fra dengang glade amatører, 
også uden et stort budget, kunne 
komme ud og lege. Ofte med helt al-
mindelige biler, men altid med kon-
kurrencelyst, ambitioner, kammerat-
skab og godt humør. 

Motorklubberne
Motorklubber, også lokale, har der 
været mange af i Danmark, lige si-
den der begyndte at komme biler. 
Her skal det ikke handle om de dan-
ske motorklubbers historie, men 
med den enorme vækst i vognpar-

Af Jens Møller Nicolaisen
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Det tidligste vi har billeder af: Rally den 30-31 
oktober 1954, arrangeret af Dansk Rally Club. 
Startstedet: Mogenstrup Kro på Sydsjælland. 
Den lille Morris 8 er sikkert den Niels og Knud 
kørte i. I forgrunden er det Poul Rasmussens 
Citroën 11 Sport, med nummer B191.

Samme rally – ophold undervejs: Morgenkaffe 
søndag morgen på Guldborgsundkroen. En 
undtagelse fra deltagernes “helt almindelige” 
biler ser ud til at være en Jaguar XK 120.

Trelleborg-løbet arrangeret af ASK blev kørt på Djursland den 14-15/9 
1957. Formanden for sportsudvalget D. Schønwandt overrækker 3. præmi-
en i seniorklassen samt nummerpladen, som Niels og Knud tabte i farten 
på en skovetape. 

Bordet med præmi-
erne, før uddelingen 
i Grenå.

Samme bil som overfor. Den var én af Autocentralens udlejningsbiler, hvilket 
ses af registreringsnummeret (46.***). Her er Niels fotograferet i baggår-
den bag Autocentralen i 1958, forud for Trelleborg-løbet. Både Niels, og 
senere John, var storforbrugere af lygtekranse fra Morris Oxford ’58.

ken fra slutningen af 50’erne og op 
igennem 60’erne og 70’erne, ople-
vede klubberne også en kraftig til-
gang i medlemstallet. Den største 
var ASK, stiftet i 1930 og som en 
kort overgang udgjorde “sportsafde-
ligen” i KDAK, men som selvstæn-
dig klub stod som arrangør for nogle 
af de første motorløb i Danmark ef-
ter anden verdenskrig. I den perio-
de sås også en opblomstring af lo-
kale motorklubber rundt omkring i 
landet. Som John udtykker det: Alle 
ville køre motorløb, men havde in-
gen penge. Der blev kørt i gamle bi-
ler, på motorcykler og i al slags vejr 
– også om natten. Lædertøj, mud-
der, kompas, rundt om møddinger på 
gårdene. Løbene havde oftest start 
og slut på kroer. Det var ostemadder 
og frikadeller og ganske almindeli-
ge mennesker, der ikke havde råd til 
mere.

I løbet af 60’erne blev motorklubber-

ne noget mere etablerede. Mange 
af dem med flere hundrede med-
lemmer; alene på Sjælland var der 
(mindst) syv større klubber. HMK, 
Helsingør Motorklub, der også 
var stiftet i 1930, var i midten af 
60’erne den trediestørste af dem, 
med godt 300 aktive medlemmer. 
Motorsport – naturligvis på ren ama-
tørbasis – blev en folkesport, og det 
var ikke kun blandt kørerne: der var 
stor publikumstilslutning og massiv 
dækning i pressen. 

Aktiviteterne var mange, og der ske-
te noget hver eneste weekend. Der 
blev kørt orienteringsløb, rally og 
manøvre- og specialprøver – og ind 
imellem lejede man sig ind på mo-
torbaner som Roskilde Ring og Jyl-
landsringen og fik afløb for trangen 
til fart. Men ellers blev der kørt over-
alt, hvor det var muligt: En mark, 
en grusgrav eller et fabriksareal om 
søndagen kunne danne ramme om 

store og små arrangementer, med 
mange tilskuere eller uden publi-
kum, hvis man bare skulle øve sig.

I klubberne kørte man mod hinan-
den internt og arrangerede klub-
mesterskaber i forskellige vogn-
klasser. Efterhånden konkurrerede 
klubberne også mod hinanden: Der 
blev afholdt Sjællandsmesterska-
ber, Jyllandsmesterskaber og andre 
regionale turneringer – men bort-
set fra rally, mærkeligt nok, aldrig 
Danmarksmesterskaber. På Sjæl-
land var der foruden Sjællandscup-
pen især to turneringer, som trak 
mange deltagere: “Femkampen” og 
“Syvcuppen”.

Selvom mange konkurrencer var 
mere eller mindre lokale, kunne man 
godt deltage andre steder, men ikke 
vinde points til turneringerne. John 
Johansen fortæller, at han et år del-
tog i Jyllandsmesterskabet, og var 
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helt tilfreds med at vinde sejren, in-
klusive sølvtøjet. 

Begyndelsen – med Niels Johansen
Niels Johansen var født i 1922 og 
blev udlært mekaniker i 1943. Da 
han i starten af 50’erne begyndte 
at køre i motorsport, var det oftest 
med sin gode ven Knud Johannesen 
som co-driver. I begyndelsen var det 
mest orienteringsløb, som blev kørt 
i en Morris 8E årgang 1939, men 
hans mors DKW F8 (se VT535) blev 
også brugt. Efterhånden som der 
kom gang i salget af DOMI-biler, blev 
det naturligvis Morris – og da han 
fik etableret biludlejning i Auto-cen-
tralen, var der jo altid biler til rådig-
hed. Niels meldte sig ind i Helsingør 
Motorklub, HMK, og som tiden gik 
blev bilsporten en altoverskyggende 
fritidsinteresse, hvor Niels var ude 

at køre i de fleste weekender året 
igennem. Sammen med Knud Jo-
hannesen deltog han i mange større 
løb og havde fine resultater. Det var 
også med Knud, når Niels deltog i 
de årlige og meget berømte KDAK/
Mobil Økonomiløb, første gang i 
1959, og derefter i de følgende 
mange år. I 1961 tog de førsteplad-
sen i en Morris Mascot 850. Ikke 
kun i deres klasse; de vandt gene-
ralklassementet med et gennemsnit-
ligt benzinforbrug på hele 19,6 km/l 
på den over 1000 km lange rute. 
Det gav genlyd, både hos DOMI og 
i den danske verdenspresse, og be-
driften blev ikke mindre af, at bilen 
var én af Auto-centralens udlejnings-
biler, som allerede havde kørt over 
60.000 km!

Her springer vi i øvrigt let og elegant 
hen over Mobil Økonomiløbene – vi 

har planer om en større artikel om 
dem i en forhåbentlig ikke alt for 
fjern fremtid. (Læs: skulle du ligge 
inde med billeder eller andet materi-
ale om økonomiløbene, hører redak-
tionen meget gerne fra dig!).

Hvor det i de tidlige år mest var ori-
enteringsløb, blev det senere manøv-
re- og specialprøverne Niels deltog i 
– med mange førstepladser i de føl-
gende år. Men fra 1963 fik Niels en 
alvorlig konkurrent, som han oftest 
måtte finde sig i at tabe til: Hans 
egen søn.

John Cooper-Johansen
I 1963 var der gang i butikken hos 
Autocentralen – og det var året hvor 
John fyldte 18 år. På dette tidspunkt 
havde han endnu ikke fået sit vel-
klingende tilnavn. John var i lære 

Herligt foto af Johansen Senior, Continental Rally 1963 – 
her med en bil, der var “beregnet” til formålet.

Sejr i generalklassementet, KDAK/Mobil Økono-
miløb 1961! Det vender vi tilbage til...

Før start af DOMI-løbet 30/9-1961. Løbet havde start og 
mål ved Maglesø, syd for Holbæk. Knud og Niels med en ren 
og pæn Morris 1000 – en anden af firmaets udlejningsbiler.

Knapt så renvasket Morris ved ankomsten til målet. 
til gengæld meget velklædte Herrer...!
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som elektriker på skibsværftet i Hel-
singør og var aldrig direkte ansat i 
familiens virksomhed. Men naturlig-
vis brugte han megen tid og kræfter 
på at være med – både i forretnin-
gen og i fritiden, som jo mest blev 
tilbragt på fire hjul. Der var selvfølge-
lig ingen tvivl om at han også skulle 
køre – og med Autocentralen i ryg-
gen havde han jo nem adgang til det 
rullende materiel!

John blev tidligt medlem af HMK og 
kørte i begyndelsen næsten ude-
lukkende i en helt standard Morris 
Mascot 850. Den kunne han vinde 
mange manøvreprøver og specialprø-
ver med – og ganske ofte slog han 
også sin far, foruden alle andre. På 
dét tidspunkt havde Autocentralen 4 
stk. af modellen som udlejningsbiler 
– John har fortalt hvordan han fandt 
frem til den bedste, ved simpelthen 

af prøve dem alle fire. Særligt i 3. 
gear var det ret nemt at fornemme 
hvordan motoren trak – og én af de 
fire var markant bedre end de andre. 
Så BA46.223 blev altid foretrukket. 
Eneste ulempe var, at han til tider 
måtte finde sig i, at den var udle-
jet...

Den lille standard-Mascot var fin til 
mange konkurrencer, men selvfølge-
lig; den var ikke noget lyn, med 34 
hestekræfter. En enkelt gang blev 
den kørt på en klubdag på Roskilde 
Ring – og dét var ikke spændende: 
Sømmet i bund hele tiden – eneste 
beskæftigelse var at skifte mellem 
3. og 4. gear. Senere skulle det bli-
ve meget sjovere at køre på RR – i 
en Cooper S. Det var John god til.

Sådan var begyndelsen – de følgen-
de mange år fik John en imponeren-

de karriere med utallige sejre og me-
sterskaber, ofte i konkurrence mod 
sin far – men lige så ofte med sej-
re til dem begge to, fordi de kørte i 
hver sin klasse. Det må have været 
et fantastisk og enestående familie-
fælleskab at have, og det må have 
været en pragtfuld tid, med sjov og 
kammeratskab. 

At lave en overskuelig og kronolo-
gisk liste over alle begivenheder og 
sejre er helt uoverskueligt, men på 
de følgende sider kan vi nyde en 
masse af Johns fantastiske fotos, 
som fortæller historierne herfra. 
Grus, sne, støv, varmt gummi, olie-
duft og motorbrøl er til at fornemme, 
hvis man lige ser lidt på billeder-
ne! Billedteksterne er skrevet ud fra 
Johns kommentarer, suppleret med 
oplysninger fra diverse udklip og an-
dre oplysninger.

Manøvreprøve i Havreholm Grusgrav, vinteren 1964-65. Knud (Johan-
nesen) styrer.

John var ikke fyldt 18 år, da Niels opfordrede 
ham til at vise hvad han duede til i en bil. Han 
satte sig derefter bag rattet i faderens Morris 
1000 og gennemkørte en bane med kegler i 
dagens hurtigste tid. Det foregik på Gurre Ring 
ved Kvistgård – en privat anlagt motorbane 
med kraftigt terræn, som blev flittigt benyttet og 
drevet af HMK.

Billedet her er muligvis ikke fra den lejlighed, 
men dog fra ét af Johns første løb, på en indu-
strigrund hos asfaltfirmaet Colas, i 1963. Det er 
sandsynligvis den samme (udlejnings)bil.

John voksede op med biler – her ses han 
sammen med en legekammerat, i gården bag 
Autocentralen. Niels havde bygget den fine 
trædebil.
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Efter BMCs berømte MonteCarlo-sejr i 1964 var legen-
den Paddy Hopkirk og hans observatør Henry Liddon 
på besøg i Danmark. Her deltog de i et forhandlermøde 
hos DOMI og der blev arrangeret en demonstration på 
Roskilde Ring. Her fik både Niels og John en uforglem-
melig Cooper S-tur på banen, der var dækket af et tykt 
lag sne. Sneen generede ikke Mr. Hopkirk det mindste. 
Legetøjsfirmaet Corgi Toys lancerede naturligvis en tro 
model af den vindende Cooper S – som blev uddelt 
til deltagerne i DOMI-arrangemente. Niels sikrede et 
par signerede eksemplarer. Noget af et relikvie! Paddy 
Hopkirk er totalguru på verdensplan i Mini-miljøet.

Billederne her er formentlig fra skydeterrænet i Melby-lejren. 
John syntes det var et lidt kedeligt sted at køre; der var for 
fladt, men der blev sit også kun kørt der en enkelt gang eller 
to.

Udlejningsbilen med nummer BA 46.223 var den foretrukne 
af fire. Når der blev kørt fik den lige et par strimler tape og et 
par Castrol-mærker, så den blev lidt “sporty” – men den var en 
helt almindelig “flad” Morris Mascot 850. Om mandagen blev 
fartstriberne og Castrol-reklamerne taget af – så der har nok 
været et vist forbrug af begge dele. Skulle der køres i løs jord 
og mudder, kom der grovmønstrede vinterdæk på forhjulene.

Også Niels var gået over til forhjulstræk, i form af en MG 1100 
Mk I. Den arvede registreringsnummeret  BA 26.000 fra én af 
de tidligere Morris 1000. På billedet hvor den har sat sig lidt 
for fast i jorden er det John, der skubber...
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Her er vi til is- og snetrail på “Gurre Ring”, en godt kuperet bane anlagt på et privat område, og drevet af HMK-frivillige. Det er 
Niels i Marina (igen en udlejningsbil) og John, igen i BA 46.223.

Den fikse bemaling af bilerne (med plakatfarve) var inspireret af det meget vindende (og efterfølgende legendariske) KAC 
Racing Team; her blev det så til HAC, for Helsingør AutoCentral.

Over 100 biler deltog i forskellige klasser. Niels tog 1. plads (1001-1300ccm), mens John for en gangs skyld måtte lade sig 
nøje med en 2. plads (701-850ccm) i Mascotten, efter Kjeld Hansen i Saab.

John vandt manøvreprøverne i Melby, en 
del af klubmesterskabskonkurrencen. 
Da han dagen efter blev fotograferet 
til avisen var vinderbilen i mellemtiden 
blevet lejet ud, så her poserer han med 
fars MG. Den blev i øvrigt senere udsty-
ret med en Cooper S-motor.
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John vandt mange turneringer og konkurrencer med helt almindelige Mascot 850. 
Den eneste “modifikation” bestod i at øge dæktrykket voldsomt – det var helt nød-
vendigt, hvis man ville beholde fodtøjet på. Nærmere forklaring: Kig på billederne!

Her er det manøvreprøver igen –  formentlig på Avedøre Kaserne. Blandt de mere 
egenartede prøver var baglæns slalomkørsel. John vandt, for han havde nemlig 
øvet sig!

Obersten holdt tale ved præmieuddelingen, og lagde ikke skjul på, at nationen 
kunne få gavn af dygtige kørere i tilfælde af krig.

John var ikke vild med Hydrolastic-af-
fjedringen, der blev indført i Mini’erne i 
slutningen af 1964. “Det  var ligesom 
at køre i en balje skvulpende vand”, 
som han udtrykker det. Det hjalp med 
hårdere støddæmpere. Hydrolastic’en 
var mere harmonisk på de større 
Marina’er.

John og nogle af deltagernes biler.

John med sin mor Kirsten, som i en 
periode også kørte orienteringsløb, 
med fine resultater.
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HMK havde gode forbindelser til en motorklub i Örkelljunga, ca. 50 km nordøst for 
Helsingborg. Her blev der hvert år lavet en meget stor isbane, over 2 km lang, så 
4. gear kom i brug på langsiderne. Det var stor deltagelse fra Helsingør mange 
år i træk. Dét år disse billeder er fra, nok lige omkring 1965, kørte hele familien 
Johansen sammen i én bil – MG’en, der nu var med Cooper S-motor.

Der blev altid kørt til grænserne – og 
nogle gange altså lidt over...



I 1966 blev det endnu mere alvor. John fik en ægte Cooper S 1275 Mk I. Bilen 
var splinterny, men det har måske været et overgemt eksemplar, for John husker 
med sikkerhed, at bilen ikke havde hydrolastic-affjedring. 

Bilen blev brugt et par år, og af og til også kørt af Niels. En praktisk detalje var 
det indvendige bakspejl fra MGB.

Pigen her arbejdede i en fotoforret-
ning – måske er de også hende, der 
har taget de fine billeder.

Kirsten.
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Statistik
Johansen og Johansen førte naturligvis 
statistik over deres resultater. Her er 
en lille liste, der giver en god idé om 
hvor svære de var at komme udenom, 
i perioden 1967-71. Ofte var der over 
100 deltagere i løbene.

1967 Niels  John
Antal løb 24 24
Klassesejre  2 15
2. pladser 7 5
Totalsejre 2 11

1968  Niels John
Antal løb 22 28
Klassesejre 4 20
2. pladser 8 5
Totalsejre 1 15

1969 Niels John
Antal løb 23 25
Klassesejre 8 19
2. pladser 5 2
Totalsejre 0 16

1970 Niels John
Antal løb 30 30
Klassesejre 7 19
2. pladser 5 4
Totalsejre 0 16

1971 Niels John
Antal løb 30 31
Klassesejre 15 22
2. pladser 7 4
Totalsejre 2 19
Udgået 2 2

John ses her i midten, efter at han i 
1967 blev klubmester i manøvreprø-
ver. HMK havde på det tidspunkt 220 
medlemmer.

Her er det Niels i MG’en med Cooper S-motor.

Det var hans første klubmesterskab 
– og vandt man tre år i træk, blev 
vandrepokalen til ejendom. Nu er den 
selvfølgelig Johns.

Med den lille Cooper S blev det meget 
svært at køre fra den unge Johansen.

Her ses den i aktion ved manøvreprøver 
på asfaltfabrikken Colas, og til højre på 
en bane i Havreholm Grusgrav. Begge 
indgik i det såkaldte “Morris-løb”, med 
prøver seks forskellige steder.
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Også Roskilde Ring blev brugt til ma-
nøvre- og specialprøver i forbindelse 
med klubturneringerne. De forskellige 
prøver var sat op på banen med kegler, 
brædder etc., og man kørte så ringen 
rundt fra prøve til prøve og samlede 
point sammen.

Der blev også afholdt klubdage, hvor 
flere motorklubber lejede sig ind i fæl-
lesskab og medlemmerne kunne få lov 
til at køre rigtigt ræs, selvfølgelig ganske 
uofficielt. God træning for de “halvpro-
fessionelle”, og sjov for alle.

Klubdag, 1967. Den lille lyse bil med 
nr. 43 er en Glas S 1004. 4-cylindret 
med overliggende knast og tandrem. 
En sjældenhed. Den var hurtig, husker 
John.

Manøvreprøve på græsset indenfor i 
ringen. Bemærk ølkasserne!

John bider skeer med Morten Spiro i Volvo Amazon med 135 hk.
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Banen på Havreholm Gods fik navnet 
Havreholm Grand Prix grusbane. Her er 
det Niels i MG’en som altså ikke læn-
gere var en 1100. Nedenfor køres ma-
nøvreprøver på skibsværftets område 
på Kongevejen. Senere kørte Niels og 
John i hver sin klasse – på den måde 
kom der flere præmier hjem.
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Her er det Niels, der giver gas...

Den originale motorhjælm blev skiftet ud med en sort (fra en skadet Mascot); 
smart skulle det være. Et Morris 850-emblem passede i Cooper-emblemets huller, 
hvis det lige blev savet over – og Mascot-emblemet tilføjet på bagklappen. Måske 
for at reklamere, for pral har det jo ikke været. Da bilen efter et par år blev solgt, 
kom den rigtige motorhjælm på igen, inklusive det lille (og meget dyre) “S”.

Læg mærke til dækkene på det store foto. De blev pumpet ekstremt hårdt op, for 
hvis bilen kom ned på fælgkanten, ville den ikke kunne skride – og så var der stor 
risiko for at vælte.
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Cooper S nummer to – en ny, forbed-
ret gearkasse med synchronisering i 
1. gear var på vej, men det trak ud. 
Den hvide var byttet ind hos Autocan-
tralen og blev brugt indtil John omsi-
der kunne få Mk II’eren, der også ses 
her på siden.

Niels kørte stadig i 1968 oriente-
ringsløb med sin trofaste observatør, 
Knud Johannesen.

BA33.611 i farver...

1971. D’herrer Johansen fotograferet efter at have vundet mesterskab i hver sin 
klasse i Sjællands Cup’en. Især John var stærk i sin Cooper S, som var tunet til 
gruppe 2. Af 20 arrangementer vandt han de 17, heraf de 16 i generalklassmen-
tet. Efter sæsonen tog han pause et årstid.

Niels kørte i den lille klasse under 1000 ccm. Bilen lignede i alt stort en almin-
delig Mascot, men var udstyret med en hysterisk motor, baseret på en Cooper 
S-blok på 970 ccm.

Johns tredie og sidste ægte Cooper S var denne Mk II, sikkert årgang 1969. Den 
fik kofangerbøjler (som er originalt på Mk I) og selvfølgelig også de obligatoriske 
Morris Oxford-lygtekranse. Nu kom der også udbyggede skærmkanter på.
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DOMI solgte tuningssæt til Mascot-
terne og de gode HMK-medlemmer fik 
lejlighed til at prøve dem. 

Her er det nu en helt almindelig bei-
gefarvet Mascot 1000, sikkert også 
en udlejningsbil, som Niels kører i.

“En gang imellem kørte han som død og helvede” var Johns kommentar til dette 
foto, hvor NIels må tage banens absolut yderste kant i brug, for at komme rundt. 
Bilen ser nu også ud til at have lidt rigelig toe-in?

Manøvreprøve på den færdiggjorte, 
men endnu ikke indviede Ring 3 
(Klostermosevej ved Helsingør Svøm-
mehal).

Denne Mascot 1000 Mk II var også 
én af Autocentralens udlejningsbiler. 
Den var sat op med Cooper 998 top-
stykke og knast fra Cooper 997. Det 
var ikke alle, der fik lov til at leje den.

Nogen kan sikkert fortælle præcist 
hvor billederne er taget –  på nabo- 
grunden ses et større antal nye Opel 
Rekord varevogne.
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Som DOMI-forhandler havde Niels 
(og John) god adgang til det rullen-
de materiel, og kunne tillade sig 
et vist “forbrug”. Her er Niels i en 
Mk III – under manøvreprøve hos 
Colas og nederst til trackday på Ring 
Knutstorp, i duel med en klubkam-
merat i Datsun 100A.

Det var formentlig denne Mk III, 
som var med den overkvadratiske 
970ccm motor, der kunne tage me-
get høje omdrejninger.

I 1972 lancerede British Leyland den “nye”, baghjulstrukne Marina. Den kan 
man mene hvad man vil om; den var grundlæggende et teknisk tilbageskridt i 
sammenligning med den tidligere forhjulstrukne model, og er ofte blevet beteg-
net som en forvokset Morris 1000. Som et led i præsentationen blev en særlig 
rally-udgave af bilen vist i Bella-Centret. Den var forsynet med et fabriksfremstil-
let tuningssæt, der gav den ca. 100 hk. i stedet for standardudgavens 60 heste, 
og den hårde model vakte en vis opsigt.

Samme år havde John besluttet sig at prøve kræfter med rallysporten, efter 
at have holdt en lille pause med manøvreprøverne. DOMI stillede derfor en ny 
Marina 1,3 til rådighed – dog ikke den tunede version. Faktisk var bilen ganske 
standard, bortset fra bemalingen, fjernprojektørerne og en bundkarsbeskytter.

John dannede makkerskab med Freddy Jensen, som havde stor erfaring i rally, 
og de to kørte sæsonen igennem adskillige løb, med pæne resultater. En del af 
løbene gav points til DM i rally, hvor de sammenlagt fik en placering som nr. 7 i 
klassen.

Den store sejr udeblev heller ikke: I det internationale Nordland Rally, der strakte 
sig over en 1.300 km lang rute i Danmark og Tyskland fik de en flot førsteplads i 
klassen for gruppe 1-biler op til 1300ccm.

I efteråret 1972 deltog bilen også i det finske Kesoil rally, men måtte udgå fra 
førstepladsen efter at være kørt mod en sten, der ramte bagtøjet, der blev tryk-
ket så meget bagud, at kardanakslen røg ud. Bilen blev i øvrigt lappet så meget 
sammen, at den kunne krabbe sig hjem, delvis sidelæns.
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Johns HMK-kammerat, Ove Ravn, havde 
et elektrikerfirma. Han kørte manøvre-
prøver i firmabilen og vandt et år Sjæl-
landscuppen i den lille klasse. En Mini 
er vel en Mini! Han tunede selv og kørte 
på et tidspunkt med overliggende knast!

I løbet af sidste halvdel af 70’erne var 
der en vis tilbagegang i interessen for 
manøvre- og specialprøver. Efter det sto-
re rally-år 1972 var John også begyndt 
at bruge tiden på andre interesseom-
råder, hvilket dog ikke forhindrede ham 
i at køre – og vinde – adskillige løb og 
turneringer.

DOMI havde fået nye mærker i takt med 
de engelske bilers dalende kvalitet; bl.a. 
Daihatsu, hvor både Niels og John fik 
gode resultater med Charade.

John vandt bl.a. klubmesterskab i 
manøvreprøver i 1980, og endnu bedre 
blev det i 1982, hvor han vandt Sjæl-
landscuppen i Daihatsu, 7-cuppen i en 
Austin Metro og 5-kampen i en tunet 
Mascot Special GT.

I de efterhånden mange hyggelige 
samtaler jeg har haft med John, har han 
ofte nævnt hvor privilligeret han syntes 
han var, i kraft af adgangen til biler og 
reservedele fra Autocentralen. En anden 
ting var det fine forhold der var mellem 
Autocentralen og DOMI – et forhold som 
begge parter nød godt af på mange 
måder.

Med Autocentralens konkurs i 1983 var 
det naturligvis slut – trist, men trods alt 
et passende tidspunkt...

Da den nye baghjultrukne Marina lod 
vente på sig, blev de første rallies i 
1972 kørt med denne Marina 1300 
GT, med sort vinyltag og det hele. Her 
er den i det navnkundige Rally Monte 
Carlebo, hvor John sammen med 
Freddy Jensen endte som nummer 4 i 
deres klasse.

Marina 1,3 i et rally i sommeren 1972.
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John Johansen er blevet en smule 
mere lyshåret, siden han stoppede sin 
motorsports- karriere i 1984. Her er 
han, fotograferet forleden dag, med et 
udsnit af sine utallige præmier.

Niels og John, med deres vindende bi-
ler i 1982. Mini’en i midten var Johns 
sidste, en Special GT med fartsriber 
og vinyltag – og en meget hurtig motor! 
Og – selvfølgelig – de sædvanlige 
lyygtekranse fra Morris Oxford årgang 
1958!

Stor tak til John Johansen, som 
ikke blot har delt sine oplevelser 
med os, men også doneret alle 
fotos, udklip og meget mere til 
DVKs arkiv /Danmarks Motor-
historiske Arkiv. Og der er mere 
endnu – til kommende numre af 
VeteranTidende!
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Før anden verdenskrig fandtes der 
et utal af franske bilmærker, både 
små og store. Langt størsteparten 
forsvandt i de tidlige efterkrigsår, og 
fransk bilproduktion var helt domine-
ret af de fem store: Renault, Citroën, 
Simca (fransk Ford), Panhard og Peu-
geot. Idag reduceret yderligere!

Automobiles Lambert blev etableret 
1926 i Mâcon. Set fra en kommer-
ciel synsvinkel blev det aldrig stort – 
og i 1953 var det også slut. Allige-

Automobiles Lambert
vel har Lambert en ikke uvæsentlig 
plads i bilhistorien. 

Bag firmaet stod konstruktøren Ger-
main Lambert, som blev anerkendt 
for sine biler af høj kvalitet, engage-
ment i motorsporten og avancere-
de konstruktioner. Heriblandt nogle 
meget lave sportsvogne med for-
hjulstræk så tidligt som 1931, hvor 
firmaet var flyttet til Reims, der var 
midtpunkt for datidens racersport i 
Frankrig. I 1946 flyttede firmaet til 

Giromagny. Det er her billederne på 
disse sider er taget.

Omkring 1961 besøgte Bo Bonfils 
Germain Lambert sammen med en 
ven. Den aldrende Lambert havde 
tydeligvis sat sig som mål at redde 
et større antal finere franske biler 
for eftertiden, inklusive nogle af sine 
egne. Den slags biler var ikke i høj 
kurs for små 60 år siden! Det lyk-
kedes åbenbart, i hvert fald delvis 
– som man kan se på de to billeder 
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Det stod der på siden af Germain 
Lamberts lastbil og over et af de 
halvtage, der husede en mæng-
de franske biler, deriblandt nogle af 
hans egne. 

Det ses tydeligt at mange af biler-
ne har kendt bedre dage, men det 
er værd at huske at det er ca. 60 år 
siden billederne blev taget og den-
gang var det bare “gamle biler” ...de 
fleste drømte om en ny Citroën eller 
en Opel Rekord!

Min bror Bo var i 1961 flyttet til Am-
sterdam med sin kæreste Dola – og 
flyttelæsset derned, skete ved hjælp 
af hans Riley Lynx 1935, fuldt lastet. 
Den bil skabte mange kontakter i 
den amsterdamske prewar-bil-ver-
den. Han mødte mange mennesker, 
med meget spændende biler i dybe 
garager, var ung og nysgerrig.

Jan Cohen mødte han meget tidligt, 
og jeg kan huske, at Bo fortalte at 
Jan kørte i en Bugatti T40 Road-
ster som dagligbil og at han købte 
og solgte fine biler han fandt, for at 
købe endnu en Bugatti.

Derfor kørte Jan og Bo samt kære-
ster, til Lyon for at hente en Talbot 
Lago T26. På vejen tilbage til Am-
sterdam, besøgte de Germain Lam-
bert i Giromagny, som Jan kendte til. 
Det var i 1961-62.

Bo havde sin Rollei med, og tog tre 
ruller film af hvad der gemte sig un-
der Germain Lamberts halvtag, i la-
der og i værkstedet.

Germain Lambert var tydeligvis en 
dygtig og opfindsom konstruktør 
og måske var han for tidligt på den 
–  og måske var konkurrenterne for 
skrappe, for der blev aldrig produ-
ceret ret mange af hans biler, des-
værre. Dette til trods for at han var 
meget tidlig med uafhængig affjed-
ring af alle fire hjul plus forhjulstræk, 
trukket af en Ruby motor. 

Lambert var født i 1903 og altså 
kun 23 år i 1926, da hans første bil 
så dagens lys. Hans lille lastbil med 
skiltet på siden eksisterer stadig og 
var sammen med tre andre Lam-
bert-biler udstillet på Retromobile i 
Paris i 2013. De er til daglig udstil-
let på bilmuseet i Mulhouse.

Når jeg ser på Germain Lambert’s 
ansigt, er der en sørgmodighed i 
hans udtryk, samtidig med at han 
udstråler stor værdighed, luvslidt 
men rank. Måske så han det som 
sin opgave efter bankerot og kon-
kurs, at samle så mange fine Fran-
ske biler som muligt, for at bevare 
dem.

Hvad der er sket efter at min bror 
tog billederne, er svært at finde ud 

Pour le sauvetage des belles · l’automobile est née en France
(For redning af de smukke · bilen er født i Frankrig)

af. Jeg har læst mig til at han skrev 
sine erindringer, som blev udgivet i 
1976 i et lille oplag og er så godt 
som umuligt at opdrive.

Han var gift og havde to sønner, den 
ene hed (hedder) Guy, som var pri-
mus motor i at få bilerne udstillet på 
Retro Mobile.

Måske Bo’s billeder kan medvirke 
til at finde ud af mere om hvad der 
skete senere i Germain Lambert’s liv 
samt hvad der skete med alle biler-
ne og den sjældne Bucciali motor og 
de tre kølere!

Jakob Bonfils 2021

af Lambert-biler, der idag står på det 
berømte Schlumpf-museum i Mul-
house.

Jakob Bonfils har for nylig skannet 
nogle af Bos gamle negativer og gi-
vet de fantastiske billeder nogle ord 
med på vejen. Mange tak for det!

(Eders ydmyge redaktør savler, og 
overvejer om han er født for sent).

-jmn.

De to Lambert-biler, der var udstillet på 
Retromobile i 2013, og som nu står på  
Schlumpf-museet.
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Jan Cohen og Germain Lambert i et af værkstederne

Tre Bucciali-kølere!



VeteranTidende · april 2021 33

Sanford, ?? og Georges Irat

Lamberts egen lastbil og  
en Delage i baggrunden
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Bugatti T44

Ballot og Delage i baggrunden Bucciali-motor!
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Amilcar 6C og Amilcar CGS

Jan Cohen og Germain Lambert  
får sig en smøg

To overliggende knastaksler, knastakselhus måske tilhørende den 
8-cylindrede motor ved siden af. Men hvilket fabrikat? 
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Bugatti T44 med rallyplade, JUIN 76 EB, 
hvilket betyder 1957 (Ettore fødtes i 
1881 og ægte Bugattisters kalender går 
fra hans fødsel!)

Dola foran den Talbot Lago T26 som de hentede.
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Vores lille udvalg, bestående af to 
fotos, kunne passende have været 
brugt til en artikel om bilers overle-
velsesevne.

Hvis man ser på den danske vogn-
park i 50’erne og videre, langt op i 
60’erne, så udgjorde varebilerne (og 
nyttekøretøjer i det hele taget) en 
meget stor del af det samlede trafik-
billede. Personbiler i den dyre ende 
af skalaen udgjorde en brøkdel.

Idag er det præcis omvendt, hvis 
man f.eks. ser på de deltagende bi-
ler på et veterantræf! For varebilerne 
var relativt prestigeløse brugsgen-
stande, og de blev rask smidt væk, 
hvis prisen på en reparation begynd-
te at komme blot i nærheden af bi-
lens handelsværdi. At have noget 
nyt var også vigtigt for et firmas al-
mindelige anseelse.

Sandsynligheden for at den lyse bil 
herunder stadig eksisterer er helt 
sikkert større end chancen for at 
bare én af de 25 varevogne fra Geis-
mar Vask findes endnu.

Men lad os høre hvad I ser på bil-
lederne! Vi kan afsløre, at også det 
nederste billede er taget i Danmark, 
og mon ikke det vil være ret nemt 
for mange at fastslå fabrikat, model-
ler og årgang.

Det er i øvrigt både sjovt og glæde-
ligt, at så mange af vores arkivbille-

Fra arkivet
Svar til: vt@veteranbilklub.dk

der, især på det seneste, har kastet 
interessante historier og viden af 
sig! Det håber vi også sker denne 
gang – måske sidder der nogen der-
ude, som ved noget om netop biler-
ne her, eller som har en historie bag 
billederne.

Giv endelig lyd! Og skulle nogen lig-
ge inde med gamle fotos af biler, der 
ikke lige er til at identificere, så kon-
takt redaktionen – der kan jo nemt 
være hjælp at hente blandt VTs sto-
re og kloge læserskare!
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Jo, den er god nok. Altså at denne 
bil slet ikke er en Detroit Electric, 
og at det ikke er en glad familie på 
vej hjem fra byggemarkedet med en 
spånplade.

Billedet er taget i Stockholmsgade 
i København, den 6. juli 1960 – og 
viser en Baker Electric fra 1912, for-
synet med et solpanel på taget. Vi 
må vende tilbage til dét med tidlige 
elbiler en anden gang. Det særlige 
ved eksemplaret her er, at den var 
verdens første bil, der kørte på sol-
energi!

Ifølge de kilder jeg har kunnet finde, 
var bilen færdig i 1958. Bag pro-
jektet stod en amerikansk viden-
skabsmand, Dr. Charles Alexander 

Svar på billederne  
i VT 537

Der var alligevel nogle i redaktions-
gruppen, der kendte den fine Rolls 
Royce på K.W. Christensens gårds-
plads. På Landsarkivet havde jeg for 
nogle år siden protokoller over diplo-
matvogne fremme. Og Wessel duk-
ker ofte op; ja, han er sandsynligvis 
den diplomat, der har købt flest bi-
ler overhovedet: 1926 Rolls Royce, 
1927 Chrysler, 1929 en mere og en 
Delage, 1930 Ford, 1932 Rolls Roy-
ce og 1934 endnu en Rolls. Det var 
næppe den chilenske stat, der køb-
te alle disse vogne, snarere manden 
selv.

Enrique ’Harry’ Luis Wessel (1880-
1951) var født i Chile, uddannet in-
geniør og blev i 1922 landets chargé 
d’affaires i Danmark – senere kaldet 
minister og ambassadør. Han havde 
dansk far, svendborgenseren Peter, 
der som teenager var rejst til Chile, 
hvor hans halvbror boede, og hvor 
han opbyggede en formue. Moderen 
var fra San Francisco.

LC23 er bilens chassisnummer. Det 
er ikke anført i Toldprotokollen. Dip- 
lomatvognene er ikke så nøje doku-
menteret. Da der ikke blev betalt re-
gistreringsafgift, kom det sig vel ikke 
så nøje, at have styr på alle detaljer-
ne. Men der er ikke tvivl om, at det 
er den bil vi ser, der er i protokollen. 
Indførelsen skete 12/3-1926, værdi-
en var 57.000 kr og den beregnede 
afgift: 20.450kr. Det ville svare til 
at den skulle koste lige under 2 mil-
lioner uden afgift i dag. Wessel var 
meget velhavende og Riisager har 
beskrevet ham og hans brødre som 
playboys.

Bilen har et barker limousinekaros-
seri. Den var udstillet på K.W. Chri-
stensens stand på den første ud-
stilling i ’Kæmpehallen’, som Forum 

Rolls Royce Phantom I 1926  
Barker Limousine

Baker Electric 1912  
– solcelledrevet!

blev kaldt til at begynde med. Bilen 
blev omtalt i motorpressen og derfra 
ved vi, at den var lyseblå. Man gæt-
ter næppe helt forkert, hvis man ser 
toppen og skærmene som sorte. 

Herren med hat og overtøj er K.W. 
Christensen og mit gæt er, at vog-
nen enten er på vej til udstillingen 
eller lige er kommet tilbage. Det er 
vinter; men trods sneen er et par af 
de ansatte fra forretningen kommet 
ud for at blive foreviget sammen 
med bilen. De var aldrig gået på ga-
den uden hat. Jeg ved ikke hvad de 
hedder. Jeg ved heller ikke hvad der 
senere skete med Rollsen; men det 
er der måske andre der gør. Wessels 
to andre Rolls Royce blev i landet 
og den ene fik en ret bemærkelses-
værdig skæbne. Det vender vi tilba-
ge til en anden gang. Der blev taget 
mindst et billede mere den vinter-
dag. Uden personer og sikkert be-
regnet på reklame. Modellen afløste 
Silver Ghost kaldtes New Phantom 
eller Phantom I. 

Peter Bering

Escoffery, der sammen med nogle 
universitetsstuderende konvertere-
de den gamle elbil til soldrift. Flere 
kilder nævner, at bilen ikke blev vist 
frem før 1962, men de har tydeligvis 
fejlciteret hinanden – for det var al-
lerede i 1960, og begivenheden blev 
omtalt vidt og bredt, også i danske 
aviser.

Escoffery var ansat som teknisk 
chef i International Rectifier Corpo-
ration i Californien, på det tidspunkt 
førende virksomhed indenfor elektro-
nik og energiteknologi, og som finan-
cierede det meget kostbare projekt. 
Alene solpanelet til bilen kostede 
20.000 $ – dengang. Men forhåb-
ningen hos International Rectifier, 
som havde licens til Escofferys sol-
paneler, var at kunne fremstille dem 
langt billigere i kraft af en rationel 
masseproduktion.

Solceller baseret på sillicium var 
ikke helt nyt. Amerikanerne havde al-
lerede opsat satelitter, der blev dre-
vet af solceller – og man var absolut 
bevidst om de enorme energires-
sourcer der kommer fra solen, og at 
olie, kul og andre fossile brændstof-
fer ikke ville række til evig tid.

At lade et solpanel drive en elbil har 
naturligvis været nærliggende, men 
det er unægtelig lidt af et paradoks 
at man i 1958 brugte en antikveret 
bil fra 1912 til at demonstrere den 
nyeste teknologi! Til gengæld har 
den sikkert både været effektiv og 
driftssikker, og et fint blikfang, da Dr. 
Escoffery tog på præsentationsturen 
i 1960. 

Turen gik rundt til mange store byer 
i Europa, og måske også resten af 
verden. Det hele var yderst spekta-
kulært. Et dansk avisudklip fortæl-
ler, at bilen ved præsentationen i 
København kørte på italiensk sol! 
Den var nemlig blevet opladet i Itali-
en, hvorefter den blev sendt direkte 
til København. I Politiken fra 7/7-60 
findes også en ret stor artikel, der 
både fortæller om præsentationen 
og om solcellernes lyksaligheder.

Det 2,5m2 store solpanel på bilens 
tag havde over 10.000 solceller og 
bilen kunne på 30 timer lades op til 
3 timers kørsel, angiveligt med en 
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fart på 20 mph. Under demonstrati-
ons-turneen viste Dr. Escoffery også 
andre anvendelser af solpaneler: til 
radioer, walkie-talkies og telefoner.

Udnyttelsesgraden af solenergi-
en var naturligvis langt fra på højde 
med nutidens solpaneler, men dels 
tillagde man det ikke større betyd-
ning, fordi energikilden er gratis, og 
dels havde man en forventning om 
den teknologiske udvikling, der selv-
følgelig også kom senere.

Præcis som dengang foregår der 
idag en intens udvikling af soldrevne 
køretøjer, i et samspil mellem tekni-
ske universiteter og store virksom-
heder. Hvert andet år afholdes World 
Solar Challenge i Australien, hvor 
deltagerne konkurrerer på hastighed 
og energiudnyttelse.

På YouTube findes der et lille klip 
med Dr. Escofferys Baker i England 
1960. Den fremkommer, hvis du lyk-
kes med følgende gymnastiske øvel-
se på dit tastatur:

https://www.youtube.com/
watch?v=Lxdct_aLWEo

-jmn.

Dr. Charles A. Escoffery sidder i bilen og styrer med en pind fra bagsædet – de forreste stole er drejelige. Amsterdam, 21/7–1960.

...og her i London.

Den lange Fiat igen

Nummerpladeeksperten Thomas 
Thorsen sporede en vis undren over 
at Fiat’en kunne være ændret fra  
DP 48.059 til det lavere DP 23.446.

Men det er ikke spor mærkeligt, da 
nummerserien 48xxx var allokeret til 
Lillebiler. 47xxx, som Fiat’en også 

på et tidspunkt var indregistreret un-
der var til drosker.

På Thomas’ fantastiske hjemmeside 
nrpl.dk kan man blandt meget andet 
se de mange nummerserier, der var 
afsat til forskellige typer køretøjer.

-jmn.
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Terraplane K21·467

Metallak var ikke almindeligt i star-
ten af 30’erne, men alle biler var 
heller ikke sorte eller mørkegrå. 
Mange biler fra USA, bl.a. biler fra 
Hudson, havde metallak.

En læge hjemvendt fra Java tog 
sin tjenestebil, en højrestyret Lin-
coln Zephyr 1936, med til Charlot-
tenlund. Den var lysegrøn metallic, 
og hans navn var Poul Toussieng. 
Graham havde på deres Blue Stre-
ak , mod en merpris, kunnet levere 
to nuancer blå, hvor sølvet i lakken 
ikke var aluminium, men pulverisere-
de fiskeskæl, der gav en perlemoref-
fekt. Den ene hed “Pearl Essence of 
Blue”. Det var i 1932.

Men tilbage til K21·467. Det var et 
Hudson-produkt, en Terraplane Con-
vertible Coupé 1934, solgt fra ny af 

SCM i farven lyseblå metallic. Den 
havde lysegrå kalesche, brunt inte-
riør og “woodgrain” på instrument-
bordet. Som ekstra havde den den 
tidstypiske søgelygte på venstre for-
rudestolpe.

Den første ejer havde den kun i et 
år, og i 1935 så en apoteker fra Kø-
benhavn Ø. bilen stående til salg. 
Hans navn var Gemsøe. Han var nu 
ikke tilfreds med den friske farve 
og mente at motorhjælmens lodret-
te gæller misklædte bilens linier. 
Derfor fik han på en karrosserifabrik 
fremstillet to neutrale hjælmsider, 
og bilen blev lakeret sort. Det med 
hjælmen skulle han nu snart for-
tryde, for på vej på ferie i Frankrig, 
måtte han erfare, at der er varmere 
sydpå end i Danmark. Terraplan’en 
begyndte at koge, og resultatet blev, 
at de på et værksted sydpå måtte 
have de blikplader der sidder mel-
lem motor og chassis afmonteret – 
så den fik normal temperatur.

Rattet faldt heller ikke i Gemsøes 
smag, så sidt i 30’erne fik han mon-
teret et fint ét af banjotypen, hentet 
fra Opel Admiral 1938. Man kunne 
senere stadig ane Opel-emblemet 
under horntrykkets hvide lak.

Ikke alle biler kommer igennem li-
vet uden buler. Det første uheld var 
da en cyklist lagde sig på højre for-
skærm og knuste en forlygte. Det 
var midt i 50’erne, lang tid før eBay. 
Så at finde en original lygte af fabri-
kat Tribeam var umuligt. Det lykke-
des Bosch på Østerbro at finde et 
sæt brugbare Bosch-lygter i passen-
de størrelse.

På samme Bosch-værksted så jeg 
mange år efter mange fine biler til 
reparation, bl.a. Thomsen-Henriques 
blå Mercedes-Benz 300 SL og en fin 
grøn Minerva Landau Sedan.

Af Bo Jensen

Dette er mine oplevelser omkring 
K21·467 – god læselyst!

Billedet ovenfor blev også vist i BhT nr. 
43/1975. Den skadede bil var netop blevet 
solgt i København.
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Selv så jeg K21·467 for første gang 
i 60’erne. Den havde garage i sam-
me gård i Classensgade 21, hvor 
min far, maler Jensen, lakerede for 
DOMI-service ved Jørgen Sørensen. 
Apotekeren og hans bil sås ofte i ga-
debilledet på Østerbro, og inden den 
blev sat i garage skiftede Gemsøe 
sin grønne lodenfrakke til en brun fa-
brikskittel, støvede bilen af med en 
strudsefjer, hvorefter han kørte den 
på plads.

Midt i 60’erne havde den mistet lidt 
af sin glans, så min far heloplakere-
de den og gav den friske stafferin-
ger. Så stod den igen med tidligere 
tiders sorte glans.

I slutningen af 60’erne havde Ber-
lingske Tidende i weekenderne nogle 
artikler om gamle biler og deres eje-
re. Der var Terraplanen én af dem – 
en anden var om Georg Christiansen 
fra Lyngby og hans blågrønne åbne 
Packard fra 1924.

Nu kørte Gemsøe og hans kone ikke 
længere på ferie i Frankrig – de hav-
de fundet et, sagde han, dejligt sted 
på Mols. Men Gemsøe var på sine 
gamle dage begyndt at lide af svim-
melhed, og det var netop på vej til 
Mols i 1974, at det gik galt: Ved Fre-
derikssund mistede han et øjeblik 

bevidstheden og kolliderede med en 
mindre personbil. Fru Gemsøe slog 
hovedet gennem vindspejlet og Gem-
søe selv fik sin tandprotese knust 
– og bilen slået til vrag. Den sidste 
gang jeg så Gemsøe var da han stod 
og græd ved siden af sin bil i gara-
gen, og kort tid efter var den solgt.

Den blev dog genopbygget. En enkelt 
gang senere så jeg den live – det 
var på på Ordrupvej i Charlottenlund. 
Den var igen blevet fin og havde fået 
gæller i motorhjælmen og de kor-
rekte forlygter. Dog var woodgrain-in-
strumentbordet lakeret sort – det 
trak i mine øjne lidt ned.

Så en dag sad jeg ved frokosttid hos 
nu afdøde DKW-mand Steen Banke i 
Rødovre og kiggede i det tyske blad 
Oldtimer-Markt. Der var den gamle 
Terraplane nu til salg i Tyskland.

Tid er noget underligt noget, men 
det er nok 12-13 år siden. Bilen er 
stadig i Tyskland og er registreret 
med nummer RÜD MF 34 H, i Rüde-
sheim, Hessen.

Til slut skal siges, at bilen var til 
salg på eBay for et par år siden, for 
89.000 euro, men den blev ikke 
solgt ved den lejlighed...

Efterskrift:
Om bilen stadig er indregistreret 
som nævnt ovenfor ved vi ikke, men 
der er et foto på nettet, hvor man 
også kan se bilens meget flotte vif-
teformede kølergitter. På grund af 
rettigheder kan vi ikke trykke det her 
i VT. Men her er linket:

https://www.alamy.com/stock-pho-
to-vintage-car-hudson-terraplane-ro-
adster-of-1934-vintage-car-race-wies-
baden-12588248.html

Bo havde egentlig skrevet, at bilen 
efter den store skade blev rettet op i 
veteranbilværkstedet på Christiania. 
Men da bilen kom derind, var den 
allerede lavet, inklusive lak. Der var 
til gengæld mange mekaniske ting, 
bl.a. en frostsprængt motor. Jeg er 
nu ikke den eneste der husker den 
fra den tid – Lars Leegaard ringede 
forleden og kunne berette flere ting 
om genopbygningen og bilen. Lars 
har mere endnu, blandt andet om en 
Terraplane fra 1935 – måske den vi 
viste i VT februar og marts. Det er 
også noget med et gammelt fotoal-
bum, som vi ikke har kunnet nå at 
skaffe her til aprilnummeret, men 
forhåbenlig kan vi følge op i Veteran-
Tidende til maj.

-red/jmn.

Bos egne fotos af Terraplane’n ved Gemsøes garage samt efter den voldsomme skade i Frederikssund.
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Invitationer

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,-

Invitation til:

Fjordløbet 2021
køres fra Græstedgård i Ølstykke

Søndag den 29. august
første start er kl.10:00

Løbet er på ca. 75 km. og køres fortrinsvis på de små hyggelige veje omkring Roskilde Fjord
og er åbent for alle køretøjer fra før 1984 - Køretøjet deltager gratis.


Undervejs er der indlagt poster med simple opgaver der skal løses.


Der serveres gratis morgenmad til deltagerne før start og på én af posterne

vil der blive serveret en let frokost uden alkoholiske drikke.


Deltagergebyret er kr. 125,00 pr. person over 15 år 
og kr. 25,00 for personer under 15 år.

Yderligere oplysninger på 2137 5028
Max. 66 biler og 25 MC/Scooter

Arrangør: Ølstykke Veteranbil & Mc Klub 

Der tages forbehold for evt. aflysning i forbindelse med Corona-restriktioner!
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Pas godt på  
din passion og hobby

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

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.

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. 

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
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Man behøver ikke
være veteran...

...for at læse

www.VeteranPosten.dk

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

LINDEMANN
BLYERSTATNING
Blyerstatningsadditiv.  
Rækker til 400 liter  
benzin.

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

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

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

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

Veterandele.dk

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

Tegn veteranforsikring gennem  
ETU forsikring A/S

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

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

HØJ SERVICE – FLEKSIBILITET – HANDLEKRAFT

Bilforsikring

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

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

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

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

Hold Dem til

– den holder til Dem!

Særudstilling 
 18. oktober 2020 - 27. marts 2022

Vi åbner når vi kan!

Særudstillingen forlænges
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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 
 

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?

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

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

Gammel Indian motorcykel. Skal 
være komplet – gerne på lånebasis 
til vort Automobil og MC-museum 
(Hindsgaul Biler A/S).

E. Hundsgaul Madsen, tlf 40584612

Austin 1100 - årgang 1974. Helt 
unik bil som kun har kørt 3.700 km. 
Er og kører som en ny bil. Det lave 
km-tal garanterer mange års pro-
blemfri kørsel og en konstant stigen-
de værdi. Holder syn til maj 2028. 
Sælges kun fordi jeg har syv biler og 
plads til fem. kr. 69.000.

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

Fabriksny Hardtop til FIAT 124 
Sport Spider.

E. Hindsgaul Madsen, 
tlf. 40584612

Nye diagonaldæk sælges: 11 stk. 
5.60-15. 3 stk. 6.50-16. 1 stk.6.40-
15. 1 stk.5.00-16. 1 stk.5.60-15 
(hvid side). Pris kr. 550 pr. stk.

Stig Pedersen, tlf. 2840 5161
stiggepedersen@gmail.com 

IFA F8 Cabriolimousine - årgang 
1954. Fin og velkørende bil med 
flot, nyt læderinteriør. Den sidste ud-
gave af de tocylindrede DKW’er Jør-
gen Skafte Rasmussen skabte før 
verdenskrigen. Holder syn til marts 
2028. Sælges kun fordi jeg har syv 
biler og plads til fem. kr. 79.000.

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

Triumph TR3 A til salg. Cabriolet, 
farve rød, højrestyret, 48 eger, over-
drive og første indregistreret 10. 
november 1958. Ny motor 2007, 
AT-motor. Malet i 2009 år igen rød. 
Samme ejer i 22 år. Uden rust. Alle 
papir er ok fra 22 år til dags dato. 
Holder til syn maj 2023.

Henrik Bagge Kolding, 45533360
e-mail: h.kolding@mail.dk

Til Opel Rekord A eller B model: 
komplet sæt sæder evt. kun bag-
sæde ryg & bund, samt hattehylde - 
gerne i blå nuancer.

H. P. Nielsen, tlf. 40149037

Biler 
sælges

Motorcykler 
købes

Dele til biler 
sælges

Dele til biler 
købes

Køb & salg

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.
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Hassings Billeksikon i god stand - 
købes.

H. P. Nielsen, tlf. 40148037

Hella søgelygte som vist på billedet 
- med spejl model Hella købes. Be-
taler op til 2.000 kr. hvis den er i fin 
stand. Send gerne SMS.

Andersen, tlf. 27397839
henrikhojandersen@gmail.com

HALDA triptæller og Heuer stopur 
købes, uanset stand, alle modeller. 
Send gerne SMS.  
Henrik Høj Andersen, 27397839

henrikhojandersen@gmail.com

Rundt værktøjssæt til VW købes - 
ukomplet, send gerne SMS.

Henrik Høj Andersen, 27397839
henrikhojandersen@gmail.com

Husk at vi i DVKs bibliotek har man-
ge bøger til salg til medlemmerne. 
Se også sidste VT!

Henv. til biblioteket: Tlf: 45565610, 
tast 2 –eller mail: 
bibliotek@veteranbilklub.dk

Veteran Tidende Nr. 1, 1. Årgang op 
til nu, komplet med enkelte undta-
gelser og et kortere slip i nyere tid, 
byttes for nogle flasker god vin. 

Krumtappen Nr. 1, første Årgang 
1978, Tidsskrift for Sjællands Motor 
Veteraner, næsten komplet, byttes 
også for et par gode flasker vin. 

Bilhistorisk Tidsskrift, 1973 til 
1996, næsten komplet, byttes for et 
par flasker vin.

Ove Sørensen, tlf. 51445295
e-mail: ulla.ove@oncable.dk 

 
Diverse

Køb & salg

Bilmodellen blev også anvendt af 
færdselspolitiet i en periode. I tredi-
verne havde politiet 12 Buick 8, alle 
cabrioletbiler. 

Bilen var karosserimæssigt meget 
dårlig og blev skilt i atomer med me-
gen sandblæsning og svejsning til 
følge samt flere lag sort maling. Der 
var mange uoriginale dele i bilen. Det 
krævede 4 rejser til Hershey stumpe-
marked i USA med lidt ferie involve-
ret. 

Det tog 17 år at renovere bilen, som 
kom på plader i 1998. Bilens histo-
rie er blevet undersøgt, og første ejer 
var den italienske ambassade fra 
marts 1939-1948, hvorefter den hav-
de ca. 5 ejere før mig. Bilen er nu på 

det oprindelige diplomat nr. som hi-
storiske plader. Den er i en meget fin 
original og teknisk stand og har givet 
mange gode køretimer. 

Bilen er samlet af GM i københavn 
sikkert fra et samlesæt (i kasse) pro-
dukt. Af modellen blev der i 1939 
produceret 175.568 stk. og 2.260 
stk. til eksport og af alle Buicks 
231.219 stk. = 7.9% af alle US pro-
ducerede biler 1939 og en 4 plads 
på daværende bil-hitliste i USA. Bilen 
var i august 2019 til filmoptagelse 
hos Nordisk Film til Badehotellet og 
vil formodentlig optræde i et kom-
mende afsnit. 

Jørgen Krause

Buick...
...fortsat fra bagsiden.

Bagklappen
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Sælges: Buick sedan 1939, er i daglig brug. I god stand, men lidt rust i forskærme. Ja sådan 
lød annoncen i 1980 i DVKs A5-medlemsblad om bilen i Holbæk. Jeg havde en Buick 1934 
købt i oktober 1979, så hvorfor ikke også en Buick 8 fra 1939. 

Bilen var annonceret af mekanikeren, som havde vedligeholdt den i 20 år. Det var nu to damer, 
som på vegne af deres afdøde søn skulle sælge bilen med en advokat involveret. Jeg besøgte 
de to damer og så bilen med en kort køretur bagefter. Betingelsen for at købe bilen var, at den 
ikke blev solgt til udlandet. Damerne havde fået et tilbud fra et tysk filmstudie, som blev afslå-
et. Jeg lovede at bringe bilen i fin stand og ikke at videresælge den til udlandet. Damerne eller 
advokaten checkede i DVK, hvem jeg var bl.a. via Emil Riisager. Jeg havde kun været medlem 
siden oktober 1979. 

Jeg må være vurderet værdig til at købe bilen til en pris, som lå under prisen tilbudt af det ty-
ske filmstudie. Beløbet blev betalt til advokaten. Jeg hentede bilen senere hos mekanikeren i 
Holbæk. Tog toget dertil med min søn på 4 år og købte af mekanikeren et læs af reservedele 
til en pris af næsten en 1/3 af bilprisen. Bilen hang godt i bagfjedrene hjem. Den kom let op 
på 100 km/timen. 

Buick 8 Special model 41 1939

Fortsættes på omslagets inderside >
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