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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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Indhold:
Fra redaktionen 3

Aktivitetskalender 4

Velkommen til nye medlemmer 5

Klubaktiviteter – mødesteder 6-8

D’Yrsan 9

Forårskåde veteranbilister 10

Nyt fra MhS 12

Datsun-mand med mange reservedele 14

Kommentarer 16
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En usædvanlig fotosamling 42
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Køb & Salg 58

Bagklappen: Pininfarina Spidereuropa 60

Stof og deadline:

Fra redaktionen
Foråret buldrer frem, og vi kan se frem til en køresæson 
med nogenlunde mulighed for at mødes. Da covid19- 
restriktionerne hele tiden ændres, kan det ikke lade sig 
gøre at have en fuldstændig opdateret kalender her i 
bladet – så følg med på DVKs hjemmeside!

I dette blad er vi omsider kommet i mål med den første 
artikel i en serie om de internationale biludstillinger i 
branchens eget hus, Forum i København. De følgende 
tre artikler følger i løbet af året.

I dette blad har vi også fokus på en VW, der ikke er så 
almindelig – der er kun nogle enkelte registreret her-
hjemme. Et fint eksemplar af K70 kunne ses på “Bag-
klappen“ af VT 524 fra februar 2020. Fra et teknisk/hi-
storisk synspunkt er det en meget interessant bil, som 
Tage Schmidt prøvekørte flere gange, som det ses her i 
bladet. Tage Schmidt var i øvrigt også medlem af den in-
ternationale jury, der i 1971 tildelte VW K70 en anden-
plads i European Car of the Year, med 121 points, efter 
Citroën GS (283 points).

Nr. 539
Maj 2021

Forsiden:
Thor Bøgelunds plakat for 
den internationale Automobil-
udstilling i København, 1926.

Tak til Kenneth Dam. 

Det var svært at vælge hvilket billede der skulle ind på side 38, for 
der var to. De er taget en helt almindelig hverdag om formiddagen, 
på en rasteplads på Helsingørmotorvejen. Ja, dengang for 50 år si-
den, kunne der jo nærmest være hyggeligt på en motorvej! Trafikken 
var nærmest ingenting i forhold til det helvede mange strækninger 
har udviklet sig til. Er redaktøren blev gammel – eller var bilerne 
ikke også lidt kønnere dengang? 

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

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

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 20. “Ud i det blå” fra Vejle Havn.  
Info: Benedicte Henriksen, tlf. 23241438  
mail: 75893600@hafnet.dk

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

Søndag 30. Madpakketur. Kl. 10:00 Grønholtvej 16, 
Fredensborg. Tilmelding: Cira Aalund, tlf. 21250133 
mail: cira.aalund@gmail.com. Invitation her i bladet.

Juni
Lørdag 5. Løvspringstur 2021. Kl. 9.00 Nr. Søby Auto/
Møbelpolstring, Langagergyden 2, 5792 Årslev.
Tilmelding: Jørgen Kastrup, tlf. 30911941 
mail: jorgen.kastrup@gmail.com. Intitation her i bladet.

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

Torsdag 17. “Ud i det blå” fra Vejle Havn.  
Info: Benedicte Henriksen, tlf. 23241438  
mail: 75893600@hafnet.dk

Juli
Lørdag 17. “Ud i det blå” fra Vejle Havn.  
Info: Benedicte Henriksen, tlf. 23241438  
mail: 75893600@hafnet.dk

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

Aktivitetskalender

Møder, løb og arrangementer

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

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

Søndag 15. “Mad, kunst og livsstil” ved Selsø Slot. 
 Kl. 11:00 - 16:00, Selsø Slot, Selsøvej 30A, 4050 
Selsø. Info: Merete og Henrik Mortensen,  
mail: h211@outlook.dk

Torsdag 19. “Ud i det blå” fra Vejle Havn.  
Info: Benedicte Henriksen, tlf. 23241438  
mail: 75893600@hafnet.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 VT 538.

Søndag 29. Garderhøjfortet i Gentofte. 
 Kl. 11:00: Garderhøjfort 4, 2820 Gentofte.
Info: Lasse Harkjær, tlf. 40364048 
mail: lasse@harkjaer.dk. Invitation her i bladet.

September
Fredag 3. til søndag d. 5. Græsted Veterantræf. 
Info: Pernille A. Sørensen, tlf.: 21453146. 
(Tidligere fejlagtigt annonceret den 23.-24. sept. - 
Redaktøren beklager). 

Torsdag 16. “Ud i det blå” fra Vejle Havn.  
Info: Benedicte Henriksen, tlf. 23241438  
mail: 75893600@hafnet.dk

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

27/4-1/10 Hver anden torsdag Egeristræf. Ejstrupvej 7A, 6920 Videbæk. Se datoerne på www.veteranvest.dk
  Info: Kristian Nørgaard Gravesen, tlf. 27810131 - e-mail: nsunuser@gmail.com.

13/4-12/10 Hver tirsdag kl. 18.00 Spark dæk på Gilleleje Havn. Info: Pernille A. Sørensen, tlf. 21453146 
  mail: pernille.a.soerensen@gmail.com

Hver måned

11/5-14/9 Hver anden tirsdag Storstrøms Aftenture. Kl. 19:00, Vordingborg Nordhavn, Nordhavnsvej 34, 4760   
  Vordingborg. Info: Per Christiansen, tlf. 40591204, mail: enghavevej10@yahoo.dk

Tilbagevendende aktiviteter i køresæsonen 2021
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Aktivitetskalender

Møder, løb og arrangementer

Corona-pandemien kan stadig medføre aflysninger! Det anbefales derfor kraftig at se www.veteranbilklub.dk/kalender, som også 
kan indeholde opdateringer modtaget efter bladets deadline.

Axel Brabæk Kongevejen 79 3480 Fredensborg 4015 6468 Studebaker Big Six 1926
René Kirkeskov Olesen Blodhøjvej 16 4040 Jyllinge 5360 0043  
Thomas Veng Møller Østergaardsvej 16 7200 Grindsted 5196 5937 Ford Mustang 1973
Lars Juel Thiis Store Torv 18, 04. tv 8000 Aarhus 2066 7788 FIAT 130 3200 ccm 1973
Casper  Santin Ryvangs Allé 54 2900 Hellerup   
Brian  Groth Ryvangs Allé 54 2900 Hellerup   
Kjeld  Seidler Ryvangs Allé 54 2900 Hellerup   
Bjarne Henriksen Rørhaven 48 2680 Karlslunde 4056 1252 Volvo Amazon B 20 1970
Frank Donslund Primulavej 28 7200 Grindsted 2252 7470 Morris Mini 1966
Mathias Øllgaard Bloch Lundbyesgade 23, 02. th 8000 Aarhus C 4047 2017 Citroën 2CV 6 1987
Leif Videbæk Svanevej 6 6920 Videbæk 6131 3723  
John Brandstrup Ketting Parkvej 247 8462 Harlev J 2060 6868 Chevrolet El Camino 1967
Christian Voss Bomager 2 3230 Græsted 2891 6093 FIAT 127 0,9 ltr. 1977
Palle Tveen Poulsen Høve Stræde 38 4550 Asnæs 5125 0883  
Lejf Sundgaard Laugesen Herningvej 22 6920 Videbæk 2295 5717 Buick Skylark 1963
Ole Hannecke Neptunvej 22 4040 Jyllinge 3030 4231 Opel Kaptajn 2,5 ltr. 1953
Henrik Welander Raabjerg Carl Plougs Vænge 1 5230 Odense M 2880 0850  
Erik Ravnholt Mortensen Kløvertoften 3 7430 Ikast 2348 4542  
Thomas Sune Johansen Slåenvej 4 3390 Hundested 2257 0210 Cadillac de Ville 1969
Hanne Aagaard Hovedgaden 44 4622 Haudrup 3072 3714  
Mikkel Lund Schmedes Nordre Digevej 29 2300 København S 2621 8262  

Velkommen til nye medlemmer:

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.

En ikke udpræget politisk korrekt annonce 
når den ses i 2021. Den blev indrykket i 
både dag- og fagblade i forbindelse med 
den store biludstilling i 1926. 

Pirellis store og frygtindgydende “uhyre” 
blev af nogle “kunstnere” modelleret op 
i stor størrelse til udstillingen. Man kan 
faktisk se den på billedet side 25.

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

Torsdag d. 20. maj: Vi mødes kl. 
18:00 på Ringstedvej 112, Holbæk 

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

og kører en tur. Bagefter grill, hvis 
vejret tillader det. Alt selvfølgelig 
kun hvis der ikke er restriktioner på 
antal forsamlede.

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).

Onsdag d. 5. maj: Lille køretur ud i 
det blå, med startsted ved mødeste-
dets P-plads kl. 19:00.

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

- I formiddags havde jeg en rigtig god vits, her inde i mit hoved. Nu har jeg glemt den.
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D’Yrsan
Siden sidst har flere reageret på Bo 
Bonfils’ smukke billeder af de gam-
le biler i Frankrig. På side 33 var der 
en bil vi ikke lige kunne identificere.

Det er en trehjulet D’Yrsan – nemt 
for dem der ved det: Den har jo et 
stort Y på køleren.

Ligesom Germain Lambert var D’Yr-
san et lille fransk foretagende uden 
den helt store produktion. Mærket 
blev etableret i 1923 af Raymond 
Sivan de Cavanac. De små trehjule-
re var forsynet med Ruby-motorer, og 
fandtes i tre generationer – den sid-
ste nåede op på 36 hk med en top-
ventilet Ruby på 972 ccm. Den har 

nok været pænt kvik! Ialt blev der 
fremstillet 530 stk. 3-hjulede.

I 1927 kom en 4-hjulet “Grand 
Sport”, men succesen var meget be-
grænset. I 1929 deltog en D’Yrsan 
på Le Mans – men det blev det ikke 
bedre af. Bilen måtte udgå efter kun 
9 omgange. Kun 50 stk. nåede at 
blive lavet af de 4-hjulede modeller. I 
1930 blev nøglen drejet om.

Sivan de Cavanac kom i øvrigt fra 
et andet lille fransk bilfirma, nemlig 
Sanford – sådan én ses jo holdende 
ved siden af, til venstre på billedet.

- jmn.

V glæder os over at få et argument for at 
vise et par af de fine fotos igen – øverst 
billedet fra sidst i anstændig størrelse, og 
herover endnu ét med de samme tre biler.
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Næppe var sæsonen skudt i gang 
før en gruppe førkrigs-bilister mød-
tes til årets første tur. 

Vejret var lovet godt, men det havde 
vejrguderne glemt. Formiddagen gik 
derfor med at drøfte vinterens ople-
velser og genvordigheder, mens reg-
nen silede ned. 

Ved frokosttid blev der stilstand fra 

Forårskåde veteranbilister
Af Mogens Bessermann
Foto: Peter Bering, Jakob Bonfils, David Simonsen, Eugenio Lai, Karsten Wikkelsø.

oven og kortegen kunne begive sig 
ud på de sydsjællandske småveje. 
Over Dronning Alexandrines bro til 
Møns småveje for til sidst at ende 
hos Leif Novicky i Bogø by. Leif No-
vicky viste os rundt i et par timer 
i sin enorme samling. Jammerligt 
koldt var det, men årets første sam-
menkomst forløb godt trods corona 
restriktioner og gav lovning på mere.

Opmarch i Peter Berings gård. Riley Nine 
Monaco 1935, Bugatti type 40 1928, HRG 
1500 1947, MG TC 1945.

Det må se flot ud om sommeren i solskin. 
På vej mod Møn.

Karsten Wikkelsø ankommer i MG TC 1945.

Mogens Bessermanns Lagonda
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Detroit Electric. El-biler var højeste mode som køretøj for kvinder. Det tunge arbejde med at dreje håndsvinget på en benzin motor og 
risikoen for at brække armen i forsøget, kunne man ikke byde kvinderne. I hvertfald ikke dengang  Dette eksemplar var præsidentens frues 
køretøj. Efter at være i præsidentens garage blev bilen solgt og solgt igen. I processen gik historien tabt. Det var først da Leif undersøgte 
sagen, at historien om dens første ejer igen blev knyttet til køretøjet. Den originale donkraft var i brug da vi var på besøg. I det hele taget 
fremstod bilen original med en klædelig patina.

Hos Leif Nowicky

Hvad mon de morer sig over?

Peter Zinks Bugatti med bremseproblemer
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Nyt fra MhS
Motorcykelstøj eller ”loud 
pipes save lives”?  

Gennem flere år har der været ret 
stor fokus på støj fra især motor-
cykler i det sydlige Tyskland, og 
især i Østrig.  

Det kulminerede sidste år med at 
grupper i den tyske forbundsstat, 
fremsatte ret populistiske forslag 
omkring lovgivningsmæssige krav til 
motorcykelstøj, og i Østrig blev en 
række populære bjergstrækninger 
pludselig forbudt land for køretøjer 
med et stationært støjniveau over 
95 dB(A). Sidstnævnte vakte i øvrigt 
noget undren hos mange, da der al-
lerede i EU-lovgivningen (forordning 
24 af 1997) er et gældende ”80 
dB(A), målt med 20 meters afstand, 
ved accelererende forbi-kørsel med 
50km/t” som en del af de europæ-
iske typegodkendelser også kaldet 
”motorstøj”.

Rent praktisk har det dog vist sig, at 
især sportsbetonede moderne mo-
torcykler ikke er specielt støjende, 
når de tøffer forbi med 50 km/t, når 
dette ovenikøbet skal måles med 
20 m afstand. Det er straks mere 
åbenbart, når de kommer skrigende 
med +14.000 o/m, i et forsøg på at 
nyde bjergvejene i kortest mulig tid. 
Nu vil især det Østrigske politi nok 
ikke blive specielt populære, hvis de 
i samfundets interesse, begyndte at 
foretage gentagne målinger på mo-
torcykler, der hamrede op ad bjerge-
ne med omdrejningstælleren sat på 
stormstyrke.  

De har derfor været nødt til at ty til 

Støjkrav vedrørende bjergkørsel, blandt 
andet i og omkring alperne, vil stille ejere 
af ældre motorcykler i en ganske svær 
situation.

en mere praktisk mulig måling, nem-
lig den som kaldes ”stilstandsstøj”, 
og som gennem en del år (siden ind-
førelsen af EU3-normen) har været 
noteret på registreringspapirerne for 
alle motorcykler. Det er her de mak-
simalt 95 dB(A) kommer ind i bille-
det, simpelthen fordi der som sådan 
ikke er angivet nogen generel mak-
simal støj, der er dog den hale ved 
målingen, at den i registreringspapi-
rerne opgivende måling er gælden-
de, såfremt den er lavere end de 95 
dB(A).

En historisk gennemgang - Betyder 
alt dette noget for vore gamle mo-
torcykler?

Ja, det gør det og grænserne afhæn-
ger selv for de gamle motorcykler af 
alderen.   

• Er motorcyklen fra FØR 1969, 
er der reelt ingen krævede støjbe-
grænsning, men man var dog den 

gang efterhånden bekendt med, at 
støjniveauer over 95 dB(A) kunne 
give varige høreskader.   

• Fra omkring 1969 og frem til Dan-
mark meldte sig ind i EF i 1973, 
havde vi dog typisk støjniveaugræn-
ser, der lå 2-3 dB(A) under resten 
af Europa. Derfor kom der regler i 
denne periode, som stillede krav om 
maksimalt støjniveau for motorkøre-
tøjer på 84 - 92 dB(A) afhængig af 
motorstørrelsen.   

• Med indlemmelsen i EF i 1973, 
blev der vedtaget en harmonisering 
der gjorde, at køretøjer godkendt i 
et andet EF-land ikke kunne næg-
tes godkendelse i Danmark. Vi fik 
derfor reelt de gældende maksimale 
95dB(A) ind ad bagdøren.   

• Forordningen 78/1015/EØF om 
støj fra motorcykler rykkede værdier-
ne nedad til 78 – 86 dB(A). Regel-
sættet blev dog først reelt indført i 
Danmark i 1982, og indtil da (1973 
– 1982) fremgik de danske støjkrav 
af Detailforskrifter for køretøjer, ly-
dende på 84 – 88 dB(A).

• Forordningen 87/56/EØF har-
moniserede selve målemetoden for 
støjmålingen, og den blev gjort mere 
realistisk, i forhold til den støjudbre-
delse som en motorcykel frembrin-
ger ved kørsel i bymæssig bebyggel-
se. 87/56/EØF skærpede i 1987 i 
øvrigt niveauerne et nøk mere til 77 
– 82 dB(A).   

Grænseværdieer for støj i dB (A) og ikrafttrædelsesdatoer for typegod-
kendelse af to- og trehjulede motordrevne køretøjer

Køretøjer

1. Tohjulede knallerter
< 25 km/h
> 25 km/h
Trehjulede knallerter

2. Motorcykler
< 80 cm3
> 80 <  175 cm3

> 175 cm3

3. Trehjulede motorcykler

Grænseværdier gældende fra 
24 måneder efter vedtagelsen af 

dette direktiv

66
71
76

75
77
80

80
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Spar på soden, men ikke for meget
Fra den 6. april 2021 åbnes der 
igen op for en ny pulje til skrotning 
af ældre dieselbiler. Puljen er som 
den forrige skrotningspulje sat til 
100 millioner, og man regner med at 
36.000 dieselbiler vil blive skrottet 
under den nye ordning.  

Reduktion af NOX-udledningen  
Det er regeringens ønske at ned-
bringe luftforureningen, ikke mindst 
i de større byer. Her vurderes det 
at transportsektoren står for 45 % 
af den danske NOX-udledning, hvor 
de ældste dieselbiler antages at 
bidrage til en relativ stor andel af 
NOX-udledningen, og hvor de ældste 
modeller også er kilde til partikelfor-
urening.  

Regeringen afsætter derfor en pul-
je på 100 mio. kr. til midlertidigt at 
hæve skrotpræmien for ældre die-
selbiler. Skrotningsgodtgørelsen hæ-
ves til 5.000 kr. for de ældste die-
selbiler fra før 2006. Initiativet er 
en del af aftalen om en grøn omlæg-
ning af transportsektoren, der under-
støtter regeringens langsigtede mål 
om at udfase benzin og dieselbiler 
der vil bidrage til ren luft i byerne.   

2.800 kr. ekstra  
Alle bilejere betaler et mindre årligt 
beløb gennem forsikringen, som gør 
at man kan få en skrotpræmie på 
2.200 kr., når man skrotter sin bil. 
Den nye pulje til den midlertidige for-
højelse af skrotpræmien betyder, at 
der bliver lagt ekstra 2.800 kr. oveni 
i de 2.200 kr., så ejere af gamle die-

En ny pulje afsat til skrotning af dieselbiler, vil kunne tynde gevaldigt ud i vores  
motorhistoriske kulturværdier. 

• I 1997 kom så forordningen 
1997/24/EF der bragte værdierne 
ned til de i dag gældende 75 – 80 
dB(A) ligesom man oprettede en ka-
tegori specifikt for knallerterne.  

Ældre motorcykler i en  
ganske svær situation
Disse værdier er reelt stadig gæl-
dende, men for alle aldre af køretø-
jer skal man være opmærksom på, 
at det målte støjniveau i virkelighe-
den, er en total værdi af fire – fem 
støjkilder: Vindstøj, dækstøj, mo-
torstøj, indsugningsstøj og udstød-
ningsstøj. På ældre motorcykler kan 
især motorstøj og indsugningsstøj 
andrage ret høje værdier.  

Det vi nok ligeledes skal være op-
mærksomme på, er at man snildt 
kunne give efter for et borgerpres og 
indføre nye generelle krav, der som 
konsekvens tilsidesætter de gamle 
støjregler, ligesom man måske aller-
værst kunne få en idé om, at stille 
krav om at såvel luftindtag som ud-
stødning skal være originale.  

Sidstnævnte vil stille ejere af de æl-
dre motorcykler i en ganske svær 
situation, da originale fabriksfrem-
stillede udstødningsanlæg har været 
umulige at skaffe i årtier – de har 
det jo med at blive slidt på den ene 
eller anden måde.

Ingen kan som bekendt forudsige 
fremtiden, men vi vil holde øje med 
udviklingen og ikke mindst gøre 
EU-parlamentarikerne opmærksom-
me på, at de skal være opmærk-
somme på, ikke at forivre sig og ind-
føre regler for de køretøjer, der nok i 
virkeligheden slet ikke er problemet.  

Med vanlig venlighed
Lars Genild
Bestyrelsesmedlem og formand for 
FIVAs Legislation Commision
Motorhistorisk Samråd   

Kategori efter 
slagvolumen i 

cm3

Grænseværedier 
for støj i dB(A)

< 80
<125
<350
<500
>500

78
80
83
85
86

selbiler der er ældre end 2006 sam-
let får en godtgørelse på 5.000 kr.  

Vi har ikke noget præcist overblik 
over hvor mange veterankøretøjer 
der findes i dag med diesel-motorer, 
men det er ikke mange. Vi formoder 
også at dem der er nået så langt og 
stadig er bevaret, nok også skal bli-
ve taget sig kærligt af. Der er dog 
ikke nogen tvivl om at der er en hel 
del dieselbiler blandt de årgange der 
er omfattet af puljeordningen her, og 
som nu vil blive trukket til skafottet.  

Er kulturværdien mere værd end 
5.000 kr. 
I Motorhistorisk Samråd er vi som 
alle andre også bekymret for miljøet, 
og transportens indvirkning på det-
te. Vi har dog også en anden bekym-
ring, den handler om bevarelsen af 
vores motorhistoriske kulturarv, og 
der vil en effektiv udryddelse af en 
særlig køretøjstype gøre det til en 
svær opgave.  

Det er derfor vores håb at man na-
turligvis vil benytte sig af denne ord-
ning, men har man et særligt velbe-
varet og godt vedligeholdt eksemplar 
af en dieselbil, hvad enten det så er 
en personbil eller en af de få vare-
vogne, at man så tænker på om ikke 
det specifikke køretøj kan have en 
anden værdi end blot den økonomi-
ske.  

Johnny B. Rasmussen
Sekretariatsleder
Motorhistorisk Samråd
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Søren Peter Knudsen i Vejrup er 
kendt langt omkring, ikke bare i det 
Sønderjyske, men af mange som 
også holder af Datsun-bilerne.

Søren Peter stammer fra en min-
dre gård og mistede sin far allere-
de som 14 årig og blev derfor sendt 
i mekanikerlære samme år. Søren 
Peter blev udlært i 1955 hos en GM 
forhandler i Holsted, men var alle-
rede startet med egen virksomhed, 
inden han blev udlært. Knallerter 
og motorcykler var et stort hit efter 
krigen, hvad Søren Peter havde fået 
næse for, så derfor tilbød han ser-
vice og reparation af disse køretøjer.

Historien om den stovte Datsun-mand med mange reservedele

Værnepligten startede 2. november 
1961 og var lang, men uden krudt 
og kugler for Søren Peter, som efter 
tre dages rekruttid kom direkte på et 
værksted og havde efter sigende en 
god tid som soldat.

Efterfølgende drev Søren Peter et 
værksted med reparationer af en-
hver art, indtil der kom et nyt bil-
mærke til Danmark, som var meget 
spændende. Datsun var mærket, 
som skulle på markedet, sammen 
med andre nye og specielt japanske 
bilmærker som i løbet af 60’erne 
startede i Europa og dermed også 
lille Danmark. Mange husker sats-

ningen med Toyota Crown, som 
pludselig var en meget stor bil til 
fornuftige penge, endda med en ud-
styrsliste som ganske få europæi-
ske bilmærker kunne matche.

Søren Peter var selvfølgelig med næ-
sten fra starten, som forhandler af 
det nye japanske bilmærke Datsun. 
Flot skulle det være, derfor opfør-
tes i 1968 efter datiden en meget 
stor og flot udstillingshal i udkanten 
af verdensbyen Vejrup, hvor de nye 
spændende Datsun biler skulle præ-
senteres og sælges i stor stil.

Forhandlernettet som blev opbygget 
fra ca. 1967 skulle omfatte mange 
forhandlere. Midt i 70’erne var der 
cirka 70 Datsun forhandlere i Dan-
mark. Importørerne af de forskellige 
nye mærker kæmpede derfor om at 
finde egnede mekanikere, til at sæl-
ge deres mærker. Med de flotte lo-
kaler og skilte fik Søren Peter hurtigt 
en stor forhandling op at køre, hvor-
for det i 1970 var nødvendigt at op-
føre et tidssvarende værksted sam-
men med udstillingshallen.

Herefter gik det rigtig stærkt, mas-
ser af biler blev solgt, både lokalt 
og i hele regionen. Specielt de sto-
re Datsun Laurel dieselbiler blev et 
særkende for Søren Peter, som blev 
mest sælgende af disse biler i hele 

Af Bent Nielsen
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Danmark med cirka 200 i alt. De 
sidste importerede Søren Peter selv 
fra en tysk forhandler.

Bilerne solgte han blandt andet til 
Taxavognmænd i Kolding og an-
dre steder, hvor man havde opda-
get både kvalitet og pris i forhold til 
Mercedes. Dog skal bemærkes, at 
stemplerne var måske en lidt anden 
kvalitet i forhold til Mercedes. Der 
står stadig komplette stempelsæt 
og pakninger til Datsun Laurel på 
det velassorterede reservedelslager 
i Vejrup!

Søren Peters store passion var salg 
af både nye biler og brugte som kom 
i bytte, hertil skulle der også op-
bygges et tilsvarende stort reserve-
delslager til eget værksted og salg 
til andre lokale værksteder. Reser-
vedelslageret findes stadig og her 
er ikke fjernet ukurante Datsun re-
servedele fra hylderne, efterhånden 
som nye modeller skød frem. Der 
blev i stedet bygget en ny hal, når 
pladsen blev for trang på det første 
lager.

Lageret står stadig som dengang for 
cirka 50 år siden, hylder med fiber-
kasser, et rums to rums og tre rums, 
hvor reservedelsnumrene var hånd-
skrevet på hvide labels og klæbet 
på enden af kassen. Ren nostalgi!

Man hensættes omgående til de ti-
der, hvor man selv var ung svend 
ved den lokale Datsun forhandler på 
Djursland, midt i 70’erne, hvor man 
beundrede Kurt Jørgensens hukom-
melse for reservedelsnumre.

Dette er intet imod hvad Søren Peter 
kan præstere som 83 årig, han hu-
sker stadig alle reservedelsnumrene 
til de forskellige modeller.

Lokationerne har Søren Peter også 
i hovedet, både på lageret og i de 
to separate haller, som derfor heller 
ikke giver problemer med at finde de 
enkelte reservedele. Søren Peter har 
dog stadig de gode gamle papirkata-
loger, som sjældent bruges, hvorfor 
de er låst inde i et gammelt penge-
skab!

Søren Peter er stadig aktiv, bor i 
dag midt i Vejrup sammen med Jen-
ny, men besøger stadig værkstedet, 

som en søn driver videre, med alle 
typer reparationer. Desværre blev 
Søren Peter ramt af sygdom i 2020, 
men han er still going strong, det 
går fremad hver dag og humøret er 
bevaret og stadig kan han heldigvis 
både køre bil og finde fine reserve-
dele til gamle Datsun-biler.

Når man vil besøge Søren Peter i 
Vejrup skal man give sig god tid og 
ringe inden ankomst på 2297 0824. 
En bilmand i Søren Peters alder har 
mange sjove oplevelser fra bran-
chen, som er værd at høre på. Hertil 
også hans enorme kendskab til de 
forskellige gamle Datsunmodeller og 
endeligt må man ikke snyde sig selv 
for et besøg i udstillingshallen. Af 
gode grunde ingen nye Datsun biler, 

men til gengæld mange andre helt 
specielle køretøjer, som Søren Peter 
selvfølgelig kan fortælle en historie 
om.

Mangler man er reservedel til en 
gammel Datsun, vil Søren Peter 
være et godt sted at henvende 
sig, dog har mange medlemmer af 
Dansk Datsun Klub store mængder 
af nye og brugte reservedele. Der-
for kan man altid henvende sig til 
klubbens formand Jørn Krogh, 2022 
6109, Palle Sørensen, 2838 5440 
eller Bent Nielsen 7178 5321. Om-
vendt kender man til eller har re-
servedele til gamle Datsun biler må 
både Jørn, Palle eller Bent meget 
gerne kontaktes.
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Mere om Badehotellet
Ikke et ord om Atlantic Crossing og 
en Wanderer i Washington m.m.! 
Men jeg kan absolut tilslutte mig 
og udvide Leif Gr. Thomsens indlæg 
om badehotellet. Man har generelt 
ramt rigtigt med undtagelse af, som 
nævnt, efterkrigs-Forden. Jeg var fak-
tisk imponeret, da Kølner Ford V8 
lastvognen tonede frem. Meget kor-
rekt, da farven også kunne være rig-
tig. Wehrmacht havde to af slagsen, 
nemlig type G 917 T St III a og b 
bygget fra 1939 til 1942 med laste-
evne 3.000 kg og 90 hk samt type V 
3000 S (G 198 TS) bygget fra 1941 
til 1945 med nyttelast 3.200 kg og 
95 hk. 

Badehotellets Kølner-Ford er af først-
nævnte type. Den gjorde sig imid-
lertid ikke godt i krigsindsatsen, da 
denhavde rammeproblemer og kun 
fire gear. Efterfølgeren havde fået 
løst rammeproblemerne og også 
fået en femtrins gearkasse. Den 
hurtigløbende V8-motor var dog min-
dre egnet til strabadserne. I alt blev 
der produceret 50.067 stk. af de to 
typer.

Et stort antal blev leveret fra fabrik-
ken som halvbælte kaldet Maultier 
(Muldyr). Bælteudrustningen var ud-
viklet af SS, og den blev også sendt 
til Østfronten i kasser til eftermonte-
ring på Ford og Opel Blitz lastvogne-
ne. Det var et regulært monterings-
sæt, som kun tog nogle få timer at 
eftermontere. Herunder blev bagaks-
len flyttet frem til lige bag førerhu-
set, påmonteret drivhjul til bælterne 
i stedet for hjul og drevet af en med-
følgende kort kardanaksel. Der med-
fulgte også en håndbremsestang 
mere, således at hver bælteside 
kunne afbremses til hjælp for sty-
ringen. Udover ovenstående 50.067 
blev 13.952 fabriksleveret som Ford 
V8 V3000G Maultier.

Kommentarer

Paradoksalt var to af de største ty-
ske bilfabrikker, nemlig Ford og Opel 
amerikansk ejede. Også Ambi-Budd i 
Berlin var amerikansk ejet; fabrikken 
pressede karosseridele til Kübelwa-
gen og producerede millionvis af 20 
liter kanistre, af amerikanerne kal-
det Jerrycan!

Leif Gr. Thomsen skriver også, at 
det vist ikke var korrekt, at Ford V8 
lastbilen havde hagekors på døre-
ne. Helt korrekt, hagekorset blev 
ikke brugt til afmærkning af køretø-
jer. Operative køretøjer kunne være 
afmærket med bjælkekorset, mest 
kendt fra de tyske fly. Øvrige køretø-
jer havde ikke nogen afmærkning, 
men alle køretøjer var på bagenden 
påført et troppetegn, som viste til-
hørsforholdet. En grafik som stadi-
ge anvendes internationalt og også 
i den danske hær, dog ikke på køre-
tøjer.

Og så for en ordens skyld nummer-
pladerne: Hvide med to kendings-
bogstaver og et efterfølgende num-
mer. WH for Wehrmacht Heer, WM 
for Wehrmacht Marine og WL for 
Wehrmacht Luftwaffe. Og så var der 
Himmlers Waffen SS, en selvstæn-
dig hærenhed, der havde samme 
våben og køretøjer som den regulæ-
re hær og kæmpede sammen med 
den. Kendetegn på nummerplader: 
SS runer.

Kilder og fotos er fra Werner 
Oswalds bog, Kraftfahrzeuge und 
Panzer der Reichswehr, Wehrmacht 
und Bundeswehr.

Badekar i 30’erne?
Lad mig begynde med at sige, at jeg 
på ingen måde er ekspert i de biler, 
der er med i TV-serien “Badehotel-
let”. Men ligesom Hr. Thomsen ny-
der jeg at se historiske serier fra før, 
jeg selv kan huske. Alligevel kan jeg 
ikke lade være med at bemærke - 
og kommentere – når jeg ser noget i 
serierne, jeg ikke mener, er historisk 
korrekt.

Derfor synes jeg ligesom hr. Thom-
sen, at de, der producerer historiske 
serier, artikler m.m. burde have en 
eller flere konsulenter og/eller eks-
perter med på råd, så de fleste fejl 
kunne undgås.

Jeg noterede, igen ligesom hr. Thom-
sen, at den tyske wehrmacht-last-
vogn, der vises flere gange, er bema-
let med et hagekors på døren. Det 
har jeg aldrig set på fotos eller film 
fra dengang - enten var der et bal-
kenkreuz (nærmest malterserkors) 
eller ingenting - i hvert fald på de fo-
tos, jeg har set.

De fleste medvirkende biler i “Bade-
hotellet” er udstyret med orange Er-
max blinklys, som vor nuværende lov 
foreskriver det, men det gjorde loven 
i tyverne og trediverne ikke; men 
selv om et sådan blinklys havde væ-
ret et krav, kunne det ikke havde 
været leveret som “ungpigebryster” 
eller “badekar” fra Ermax, da firma-
et først blev grundlagt i 1948, som 
man også kan læse i VT nr. 504.

Dan T. ChristensenOle W. Berg

Så er der filmoptagelse – med alternative nummerplader... Foto: jmn.
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Boganmeldelse
Rolf Brems: Lavt gulv – høj service 
– historien om Preben Louw Peder-
sen. 168 sider, ill. Forlaget J-bog. 
195 kr.

Forlaget J-bog er kendt for sin talrige 
bøger om busser, vognmænd såvel 
som producenter. Denne bog adskil-
ler sig ved at omhandle en person, 
ingeniøren Preben Louw Pedersen. 
Bogen viser ham som et fascine-
rende menneske med et stort antal 
ukonventionelle ideer. Man får et 
indtryk af et meget alsidigt menne-
ske men også et menneske som var 
hel opslugt af det han lavede. 

Efter at have besluttet ikke at for-
følge en karriere som jazzmusiker 
– klaver og klarinet – havde han en 
serie job, bl.a. andet hos Ford, inden 
han havnede hos Scandia i Randers 
fordi Fords direktør flyttede dertil og 
ville have Louw Pedersen med. Da 
Scandia købte Aabenraa Karosse-
rifabrik blev Louw Pedersen direk-
tør der. I en periode derefter havde 
han eget firma, og der ligger måske 
nøglen til at forstå Louw Pedersen. 
Han havde nogle originale ideer om 
hvordan busser skulle bygges. Nogle 

Endnu mere om Mer-
cedes-Benz 300SL og 
benzinindsprøjtning
Da en den legendariske Mercedes 
blev lanceret i 1955, var den direk-
te benzinindsprøjtning udviklet af 
Bosch en ny teknik, hvilket i de dan-
ske motormedier blev omtalt som 
epokegørende. Og det bliver den 
egentlig stadig!

I virkeligheden var teknik og erfarin-
ger en hyldevare for Bosch, der som 
grundlag havde ændret en meka-
nisk dieselindsprøjtningspumpe til 
benzinindsprøjtning. Dette sker ikke 
uden problemer, da benzin ikke har 
nogen synderlig smøreevne og andre 
flydegenskaber end dieselolie.

Hyldevaren bestod i, at store tyske 
flyvemotorer allerede fra begyndel-
se af trediverne havde haft ben-
zinsprøjtning af tre fabrikater, nem-
lig Daimler-Benz-Bosch, Junkers og 
Deckel.

Dette bevirkede f.eks., at jagerflyet 
Messerschmidt 109 bestykket med 
en Daimler-Benz DB 601 tolvcylin-
dret motor med benzinindsprøjtning 
kunne flyve regulær rygflyvning. Den 
britiske pendant Spitfire, var tilsva-
rende bestykket med en Rolls-Royce 
Merlin tolvcylindret motor, men med 
karburator. Den kunne derfor ikke gå 
ind i et kraftigt næsedyk eller flyve 
vedvarede rygflyvning, da motoren 
simpelthen holdt med at trække.

Det vidste begge siders piloter, lige-
som at de også vidste, at Messer-
schmidt piloterne måtte afstå at føl-
ge Spitfiren i krappe drej, da der var 
fare for at vingerne knækkede af! Ja, 
sådan var der så meget, og ingen al-
lierede fly fik benzinindsprøjtning un-
der anden verdenskrig.

Ole W. Berg

ideer som man af bogen får indtryk 
af havde svært ved at trænge igen-
nem med hos vognmændene på det 
tidsounkt. Så efter 4 år gik firmaet 
Alubus fallit, og efter nogen tid hav-
nede Louw Pedersen hos DAB i Sil-
keborg. Der gik det bedre, og som 
udviklingschef fik han mulighed for 
at konstruere de busser han troede 
på, busser med lav indstigning og 
hele drivaggregatet stablet op ba-
gest. Siden da er der bygget mange 
busser efter Louw Pedersens ideer, 
både til brug herhjemme og til eks-
port. 

Ved siden af sin erhvervsvirksomhed 
var Louw Pedersen også censor ved 
ingeniøruddannelserne, så han sav-
nede ikke faglig anerkendelse. Ulyk-
keligvis blev han syg i 1987, en syg-
dom som langsomt tærede på ham. 
Han døde i år 2000.

Bogen er som sagt anderledes en 
busbøger flest, fordi man får et ind-
blik i et engageret menneskes liv 
og tankegang, samtidig med at man 
bliver godt oplyst om en side af bus-
konstruktion.

-nj.
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udstillingerne
Kæmpehallen, sikkert fotograferet kort efter færdiggørelsen i 1926, før den fik navnet Forum.

FORUM
Denne artikel er den første i en 
række, som vi regner med bliver 
på fire. Den omhandler etablerin-
gen af “Kæmpehallen” – navnet 
Forum kom til senere – og den 
første internationale automo-
biludstilling, der fandt sted fra 
20. februar til 3. marts 1926.
Efter planen følger anden del om 
tiden frem til 2. verdenskrig, og 
tredie del om de første efter-
krigsår, med særlig fokus på 
udstillingen i 1950. Fjerde og 
sidste del kommer til at handle 
om årene 1954-68, hvor ud-
stillingerne blev afholdt i lige 
år – dog med en undtagelse 
i 1966. Efter 1968 flyttede 
udstillingerne til Bella Centeret, 
det Bella Center, der idag hedder 
Grøndalscenteret. Forhåbenlig 
kan vi en skønne dag fortsætte 
artiklerne om udstillingerne der.

Nogle af de absolut største begi-
venheder igennem tiderne for den 
danske motorbranche er de store in-
ternationale biludstillinger, som fra 
1926 og frem til 1968 fandt sted i 
branchens eget tempel, Forum i Kø-
benhavn. Udstillingerne var importø-
rernes vigtigste middel til at nå ud til 
potentielle kunder, og den opmærk-
somhed de skabte var næsten uden 
sidestykke! Interessen var enorm på 
begge sider af skranken: Tusindvis 
af mennesker besøgte udstillinger-
ne, som også fik massive omtaler i 
både motor- og dagspresse. 

Især i første halvdel af 1900-årene 
var konkurrencen fra TV, nettet og 
andre af vor tids medier ikke med til 
at udbrede kendskab om tidens kø-
retøjer, hvilket udstillingerne i stedet 

formidlede. Navnlig i 20’erne var Kø-
benhavn bilby nummer 1 i Nordeuro-
pa, samtidig med at bil og motor var 
symboler på det bedste i udvikling, 
fremskridt og velstand – alt dét man 
kun kunne hylde (sådan er det jo 
ikke helt mere). 

Biludstillinger før Forum
Der var naturligvis biludstillinger før 
Forum åbnede i 1926. Søndag den 
9. marts 1902 åbnede Skandinavi-
ens første bil-, motorcykel og cykel-
udstilling i det daværende Koncert-
palæ i Bredgade (i dag Odd-Fellow 
Palæet). Her udstillede danske 
producenter som Citus, Brems og 
Dansk Automobil- & Cyclefabrik side 
om side med en række udenlandske 
mærker. Udstillingen blev en succes 

Del 1: 1926.
Af Jens Møller Nicolaisen, Erich Karsholt og Uffe Mortensen
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med 16.140 besøgende og et salg 
på 32 biler og 20 motorcykler. 

Allerede måneden efter blev der i In-
dustriforeningen på Rådhuspladsen 
i København afholdt endnu en bilud-
stilling, arrangeret af Dansk Auto-
mobil Klub. Også denne biludstilling 
blev en publikumssucces, selv om 
man efterfølgende måtte notere et 
underskud på seks kroner.

De næste biludstillinger var i 1905 
og 1907 i Tivoli, hvor en stor mid-
lertidig hal var opført, så flere biler 
kunne udstilles. Den franske konsul 
holdt ved åbningsmiddagen i 1907 
en længere tale for den sidste hest 
i Danmark. Det var ikke lige om hjør-
net. Da man i januar 1907 opgjorde 
bestanden af motorkøretøjer her-
hjemme, var antallet 231 biler og 
ca. 1.455 motorcykler, så det var 
ikke sandsynligt at hesten som be-
fordringsmiddel ville blive fortrængt 
fra landets veje med det første. 

De følgende år blev der ikke afholdt 
en samlet udstilling. Først i 1914 
blev der igen budt til udstilling i Tivo-
li i København, dog kun med Motor-
cykler og Bivejsautomobiler. Det var 
dengang store biler kun måtte køre 
på lande- og hovedveje. 

Selv om Danmark de første år af 
verdenskrigen ikke oplevede de sto-
re problemer, men derimod en stor 
vækst i antallet af biler, var der ikke 
meget at udstille. Men i 1920 kun-
ne dørene åbnes for en ny udstilling 
i Tivoli. Allerede inden udstillingen 
havde bestyrelsen i Automobil- & 
Cycle Grosserer Foreningen i et par 
år drøftet opførelsen af en egen ud-
stillingsbygning, men der skulle som 
bekendt gå nogle år før det blev re-
aliseret.

Det var KDAK der fejrede 25 års jubilæum 
på den rent danske udstilling i Industribyg-
ningen. 

Plakaten var tegnet af Sven Henriksen, der 
ligesom Thor Bøgelund også blev mester for 
senere Forum-plakater.

Biludstilling i Tivoli i 1907, med de store men midlertidige haller. Tegning af Franz Šedivý.

Thor Bøgelund
Plakatkunstneren Thor Bøgelund havde allerede teg-
net adskillige motorrelaterede plakater og katalog-
forsider – her er det kataloget for Tivoli-udstillingen i 
1920.

Bøgelund skabte gennem førkrigsårene flere plakater 
til Forum-udstillingerne, inklusive plakaten fra 1926, 
som ses på forsiden af dette VT. Blandt plakatfolk 
er den kendt som “Guldskyen”. Den er nok hverken 
den bedste eller mest kendte af dem, men flere af 
de følgende står som noget af det fineste og mest 
kendte indenfor dansk plakatkunst.

For en ordens skyld bør det nævnes at den originale 
1926-plakat som vi har skannet til forsiden fremstår 
ret mørk og svag på kontrast, hvorfor det har været 
nødvendigt at justere den lidt til formålet her.

Automobil- & Cycle Grosserer For-
eningen var ikke ene om at udstille 
biler. I dagene 5.-14. februar 1926, 
altså få dage før den første interna-
tionale biludstilling i Kæmpehallen 
åbnede, var der biludstilling i Indu-
stribygningen ved Rådhuspladsen i 
København. Den var arrangeret af 
Dansk Motorkøretøjsindustri i sam-
arbejde med KDAK og FDM. Her blev 
der vist danske køretøjer, bl.a. Tri-
angel og Nimbus, samt eksempler 
på hvad danske karrosserifabrikker 
kunne frembringe. Der var også ar-
bejdende værksteder, udstilling af 
tilbehør og meget mere. Danmarks 
ældste bil, Hammelvognen, var 
trukket frem og blev vist på KDAKs 
stand. Den rent danske udstilling fik 
stor opmærksomhed: Statsminister 
Stauning var udnævnt til udstillin-
gens præsident og foretog den høj-
tidelige åbning – og udstillingen fik 
også besøg af kongen.
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Grosserernes kæmpehal bliver til
Automobil og Cycle Grosserer For-
eningen begyndte allerede i 1918 
at rejse midler til en egentlig udstil-
lingshal. Baggrunden var et ønske 
om at kunne fejre foreningens 25-
års jubilæum i 1926 med en stor 
udstilling i en permanent hal, men 
intet eksisterende udstillingsrum var 
tilstrækkelig stort.

De første penge blev bragt til veje, 
men ikke nok, og projektet stod i 
stampe i flere år. Først da jubilæet 
nærmede sig kom der skred i tin-
gene, da institutionen Dansk Købe-
stævne trådte til med financiering, 
og man i fællesskab blev enige om 
at etablere en ny stor udstillingshal 
“af sådanne dimensioner at der heri 
blandt andet kan holdes udstillin-
ger og messer under forhold, som 
er byen og landet værdige, og som 
derved kan tjene til fremme af fore-
tagsomheden til gavn for alle dele af 
vort folk.” 

I maj 1925 nedsatte foreningen et 
byggeudvalg for at sikre udstillings-
bygningens projektering og opførel-
se. I udvalget sad foruden forenin-
gens formand Hans Lystrup ingeniør 
Axel Selmer fra Skandinavisk Motor 
Co. og grosserer Chr. Gottschalck, 
som var en af de tidligste danske 
motorpionerer. Det lykkedes at pro-
jektere byggeriet på kun tre måne-
der. Selve bygningen blev tegnet af 
arkitekten Oscar Gundlach-Petersen.

Byggegrunden var på 12.000 m2, 
beliggende i Frederiksberg Kommu-

ne, men ejet af Københavns kom-
mune. Begge kommuner var positi-
ve, men overtagelsen faldt først på 
plads, da Københavns Boldklub, der 
havde sine boldbaner på grunden, 
fik en betragtelig økonomisk kom-
pensation.

Dansk Købestævne havde forkøbs-
ret til arealet, mens det blev bilim-
portørerne, der stod for finansie-
ringen af udstillingsbygningen og 
overtog lejemålet. Pengene til byg-
geriet blev lånt hos nogle af forenin-
gens velhavende medlemmer, Chri-

Dette enestående foto fra Vølund på Øresundsvej viser fremstillingen af de enorme jernspær, i store sektioner. Af gode grunde blev de frem-
stillet udendørs og pladsen ser ud til at være ret interimistisk anlagt – bare se belysningen. Læg også mærke til dampkranen på skinner.
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stian Gottschalck og Hans Lystrup, 
der begge havde tjent gode penge 
på import og salg af motorkøretøjer 
i de første to årtier af automobilets 
århundrede. Byggeriet kostede 1,1 
mio. kr. Det var næsten tre gange 
mere end projekteret. Beløbet sva-
rer til ca. 38 mio. kr. omregnet til da-
gens priser. 

Kontrakten om byggeriet blev skre-
vet 11. august 1925. Og kort efter 
gik byggeriet i gang, selv om det 
først var den 25. september 1925 
at grundstenen til udstillingsbygge-
riet officielt blev lagt, under overvæ-
relse af bl.a. statsminister Thorvald 
Stauning. 

Byggeriet skulle være færdigt i fe-
bruar året efter. For at få byggeriet 
færdigt måtte der i de kolde vinter-

Dette billede er skannet fra KDAKs Auto 1926, så det er lidt sløret. Men det viser de færdi-
ge ydervægge og tårnene der blev brugt til at hejse spærene op med. Til venstre i billedet er 
en stor spærsektion på vej op. Bemærk også personerne – det siger lidt om dimensionerne 
på det hele....

Her er tagkonstruktionen længere fremskredet. Det ene af de to hovedspær er på plads, men det andet ligger stadig på jorden. Hejsetårnene 
var, som man kan se, flytbare – og dette billede viser bedre at de er lavet af noget gedigent tømmer. Godt det samme, for hver halvdel af 
hovedspærene har jo vejet over 26 tons. Øverst i billedet er et par mand i gang med at montere sprosser til glastaget.
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vet annonceret overalt, inklusive i 
udlandet. 

Tagbeklædningen var af halvanden 
meter lange ruder i 6mm råglas på 
stålsprosser, fastgjort med skruer 
uden kitning. Monteringen blev va-
retaget af 24 mand, som dagligt op-
satte 400 m2. 

Ikke et minut gik til spilde: Håndvær-
kerne knoklede med varmeanlæg, 
gulvebelægning, maler- og snedke-
rarbejde, og der blev arbejdet både 
dag og nat og søndag. 

Varmeanlægget var også impone-
rende. På en genbogrund blev opført 
et kedelanlæg, hvorfra damp til op-
varmningen blev ført gennem en tun-
nel under gaden til et hallens varm-
luftsystem. Den varme luft blev også 
ført op til glastaget, for at forhindre 
at eventuelle større snemasser kun-
ne knuse glasset. 

måneder, hvor det frøs ned til 20 
minusgrader om natten, arbejdes 
i døgndrift. Til sidst arbejdede ca. 
300 mand på byggeriet. I pressen 
var der dem der kaldte mændene 
bag for galninge, når de fastholdt at 
udstillingshallen ville stå klar til den 
første store biludstilling i februar 
1926. 

Byggeriet og hallen
Selve udstillingshallen var 6.000 
m2, hertil kom forhal, kontorer og 
restaurant, der samlet lagde 1.000 
m2 oveni. Hallens oprindelige læng-
de var 110 meter og bredden 60 
meter. Højden fra trægulvet til det 
øverste af glastaget var 21 meter. 

Allerede efter to måneder, i begyn-
delsen af november 1925, stod de 
11 meter høje ydervægge klar, med 
stålsøjler for hver 10 meter til at 
bære tagkonstruktionen. Mellem 
søjlerne var der fyldt ud med træ-
bindingsværk og præfabrikerede, 
uarmerede betonplader. Flere an-
dre byggematerialer blev anvendt, 
formentlig også træbeton. Det hele 
blev sprutpudset i en mellemgrå far-
ve. 

Netop tagkonstuktionen var en gi-
gantisk udfordring – eller som det 
blev udtrykt i KDAKs medlemsblad 
Auto: “af overordentlig stor Interes-
se rent ingeniørmæssigt”. Taget be-
stod af et stålskelet, formentlig det 
største i Norden, med frit bærende 
spændfag på op til 60 meter for at 
undgå søjler i udstillingsrummet. Al-
drig før havde der været lavet noget 
tilsvarende herhjemme. De to hoved-
spærfag vejede hver 53 tons. Mel-
lem dem blev oplagt fire noget let-
tere spærfag som hver vejede cirka 
27 tons. Fra enderne af et rektangel 

udstrålede i to halvcirkler (i datid, 
for den ene ende blev senere skam-
feret) de halvspær, der bar tagrun-
dingerne i bygningens to ender. 

Stålkonstruktionerne blev fremstil-
let hos Vølund på Øresundvej på 
Amager og transporteret til bygge-
pladsen i nittede sektioner, så store 
som man nu kunne håndtere dem. 
På byggepladsen blev de siden bol-
tet sammen. For at kunne hejse de 
store spærdele på plads i højden, 
måtte der bygges adskillige solide 
tårnstilladser og mindre farligt blev 
det ikke af, at det risikable arbejde 
foregik i stormvejr og ekstrem kul-
de. Desuden var man jo under et 
voldsomt tidspres. Et særligt spæn-
dende øjeblik var da det første af 
de store spærfag blev sat op – faldt 
det ned, ville byggeriet blive flere 
uger forsinket, hvilket utvivlsomt vil-
le medføre en aflysning af den store 
biludstilling, der for længst var ble-

Her har vi tegnet tagspærene ind på en lille 
gammel plantegning. De tykke streger er de 
to hovedspær.

Et par små illustrationer, signeret af Bøgelund i 1925. De stammer fra en lille brochure for 
udstillingen, der formentlig allerede sidst i samme år blev sendt ud til potentielle udstillere.
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PH-lamperne
Hallens elektriske belysning skal her 
have særlig omtale. Belysningspro-
jektet var udbudt i en særlig licitati-
on, som firmaet Louis Poulsen vandt 
i konkurrence med to store tyske 
virksomheder. Poul Henningsen hav-
de netop i slutningen af 1925 slået 
de første skitsemæssige streger til 
sine treskærmslamper, og med or-
dren på over 120 lamper til Kæmpe-
hallen var den velkendte PH-lampe 
født! PH selv fik travlt med at udfor-
me de endelige udgaver i tre varian-
ter, og selve produktionen blev klaret 
på under en måned. De største lam-
per, 60 stk. med en skærmdiameter 
på 85 cm, blev ophængt højt under 
det store glastag. Andre 60 lamper 
med en skærmdiameter på 60 cm 
blev ophængt lavere, langs ydervæg-
gene. Dertil kom et mindre antal 
lamper med kobberskærme, til brug 
i restauranten.

Den 19. februar, dagen før udstil-
lingen blev åbnet, kom PH for at 
inspicere ophængningen. Lamper-
ne hang hvor de skulle, men de fle-
ste var forkert justeret! Pæren skal 
sidde i en bestemt højde, hvis en 
PH-lampe skal give maksimalt lys 
uden at blænde – og PHs samar-
bejdspartner, arkitekten Knud Sø-
rensen, måtte bruge nogle timer 
overskrævs på en mange meter høj 
wienerstige på at justere lamperne. 
“Jeg kan kun sige, at de burde jo 
have været indstillet inden de kørte 

bilerne ind i hallen” udtalte han bag-
efter.

Senere skal PH have fortalt: “...vi fik 
otte Dage til at tegne og fremstille 
en Lampe til Kæmpehallen, som nu 
hedder Forum. Det drejede sig om 
Lamper til 500 watt, og paa den ma-
ade gik det til, at jeg konstruerede 
PH Lampen paa en aften med nøj-
agtig de skærmkurver, som bruges i 
Dag”. Citat slut. 

I sidste time!
De sidste glasplader i taget var end-
nu ikke sat op, da de første biler an-
kom til udstillingen. Det var den 18. 
februar om eftermiddagen, og ikke 
overraskende var det Hans Lystrup, 
der kom med Chevrolet og Minerva.  
Flere udstillere fulgte i løbet af af-

PH-lampen fik præmiere i den nye udstillingshal! Her er de første af hvad der siden skulle 
blive til millioner af PH-lamper ved at blive hængt op – et antal ligger klar på gulvet. Læg 
mærke til at billedet er datostemplet: Vi er seks dage før biludstillingen skulle åbne!

tenen, men andre måtte vente til 
aftenen før åbningen, hvis de ville 
have (glas)tag over hovedet. Der var 
trængsel og kaos omkring hallens 
to indkørsler, og der blev arbejdet 
natten igennem til den 20. februar, 
hvor den store og højtidelige åbning 
af udstillingen skulle begynde kl. 14 
med tale af biludstillingens protek-
tor, Kronprins Frederik. På samme 
tidspunkt forsvandt de sidste hånd-
værkere med den sidste stige.

Man var nået i mål! Alle involvere-
de havde ydet en utrolig bedrift, ikke 
mindst grosserernes byggeudvalg. 
Kæmpehallen stod klar, udstillingen 
var på plads. 

Bilerne havde fået deres eget gigan-
tiske tempel!

Langt hovedparten af Kæmpehal-
lens finansiering stod Hans Chri-
stian Lystrup (1875-1962) for. Han 
havde etableret sig som selvstæn-
dig i år 1900 med en cykel- og sy-
maskineforretning i Slagelse. Siden 
kom biler til, de første fra Wanderer. 
I 1916 etablerede Lystrup en filial i 
København og i 1921 tog han sprin-
get fuldt ud og lagde hovedkontoret 
på Pile Allé 5-7, Frederiksberg. 

Lystrup havde agentur på belgiske 
Minerva, franske De Dion Bouton og 
amerikanske Oakland og Chevrolet. 

Da General Motors etablerede egen 
importvirksomhed i 1923 fortsatte 
Hans Lystrup som aut. forhandler og 
fik desuden forhandling af de øvrige 
bilmærker fra General Motors. Si-
deløbende med F. Bülow og Co. var 
Lystrup i de følgende årtier hoved-
stadens store General Motors-for-
handler.

I 1919 blev Hans Lystrup formand 
for Automobil og Cykel Grosserer 
Foreningen og han var hoveddrivkraf-
ten bag etableringen af Forum. Der 
er spekuleret i, om det faktisk var 

hans idé. I 1959 gik Lystrup på pen-
sion fra sin bilvirksomhed, der sam-
me år blev omdannet til aktiesel-
skab. Helt frem til 1961 var Lystrup 
formand for Forum.

Formanden
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Da Forum for et par år siden blev solgt af 
den daværende ejer til pensionskassen PFA, 
lykkedes det for DVK-medlem Henrik Jacob-
sen, der er antikvitetshandler, at overtage 
en del arkivalier og andre effekter fra Forum. 
Blandt de mange effekter var nogle gamle 

Panoramafotos
indrammede, knivskarpe fotografier, som 
gennem årene har været ophængt i byg-
ningen. Blandt andet billederne fra byggeriet 
på de foregående sider – og tre store pano-
ramafotos, sikkert taget af egen Forums 
fotograf, som omhyggeligt har klippe-klistret 

optagelserne sammen i ca. 90 cm lange 
indraminger. 
I denne artikel ses det første, vist i sek-
tioner på de følgende sider – de øvrige 
er begge fra 1929, så dem gemmer vi til 
fortsættelsen...

Kataloget måtte efter sigende genoptrykkes flere gange. 
Forsiden var en forenklet udgave af Bøgelunds plakat.

Trængsel og kaos på Julius Thomsens Plads, hvor der af gode grunde var lavet parkeringsforbud.

Udstillingen 1926
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Venstre
Det store foto er taget fra re-
stauranten langs bygningens 
vestlige facade, så det er ikke 
alle standene der ses.

Den store skulptur, Pirellis svane-
øgle, blev fremstillet på stedet og 
indgår i deres reklamer.

I Halvcirklen midt i billedet  ses Fords store 
stand med Ford T og Lincoln.

Tilbage i billedet skimtes helt til højre 
De Forenede Automobilfabrikkers stand 
med Fiat.

Statelige Minerva’er på Hans Lystrups stand

Åbningen
Lørdag den 20. februar 1926 præ-
cis kl. 15 gik Kæmpehallens døre 
for første gang op for det store pub-
likum. En time forinden havde der 
været afholdt en højtidelig åbnings-
ceremoni hvor alle, der havde været 
involveret i hallens og udstillingens 
tilblivelse var specielt inviteret. Det 
var repræsentanter for myndigheder-
ne og virksomhederne bag byggeriet, 
ministre og andre politikere, bilbran-
chens ping’er, medlemmer af konge-
huset, ambassadører, udstillerne og 
naturligvis grossererforeningen med 
udstillingskommisionen.

Den første taler var selvfølgelig 
Hans Lystrup, bygningens og udst-
llingens fader (som han blev kaldt 

i aviserne). Efter at have budt vel-
kommen takkede han naturligvis de 
mange, der havde ydet bidrag til pro-
jektet, herunder Dansk Købestæv-
ne og Frederiksberg og Københavns 
kommuner. Han gjorde også status 
over bilens betydning for samfundet: 
At bilen ikke længere var en luksus-
vare, men en vigtig del af samfunds-
udviklingen. Lystrup var tydeligt 
berørt over at det overhovedet var 
muligt for ham at kunne stå og tale 
til forsamlingen, efter det utrolige ar-
bejde med den rekord-hurtige opfø-
relse af bygningen og hele projektet 
inklusive udstillingen.

Derefter fik statsminister Stauning 
ordet. Han talte i stærke vendinger 
om hallen som bevis for den storslå-

ede tekniske udvikling; at det kun-
ne lade sig gøre at opføre så stort 
et byggeri på samme tid som det 
tager at bygge et sommerhus. Han 
takkede også Lystrup for det vigti-
ge bidrag som hallen var til natio-
nen: Her kunne handel og industri 
fremvise hvad de evnede – og ste-
det blive centrum for både erhverv 
og kultur – sport, musik, scenekunst 
og folkemøder. Endnu en taler, ud-
stillingens overpræsident Jensen 
fremhævede hallens betydning for 
både hovedstaden og hele landet, 
og derefter holdt Kronprins Frederik 
en kort åbningstale. Den var imøde-
set med en vis spænding, for det 
var første gang han havde en offi-
ciel opgave, hvor han skulle tale for 
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Midt
Hovedindgangen med vindfang 
ses bag de flotte søjler med 
Hermes-statuen. I forgrunden Chevrolet og Oakland 

hos Hans Lystrup.

Øverst Fords kundeblad 1/3 – og til ven-
stre Berlingske politiske og Avertissements 
Tidende, 23/2. Med en fin tegning signe-
ret Poul E. Johansen og en yderst poetisk 
hyldest til bilen, skrevet af Axel Juel.

Også KDAK udgav et særnummer af Auto.

Citroëns stand med nye B12-modeller og 
den gennemskårne “Staal-Sedan”.

I forgrunden lidt af Bülows afdeling med 
Buick og Cadillac.

T.T. Nielsen havde 6 vogne med: (Fransk) Talbot og 
Delaunay-Belville. Bagved er det K.W. Christensens 
stand, men desværre kan man ikke se Rolls-Roycen.
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en større forsamling. Men den unge 
prins klarede det fint. Åbningscere-
monien sluttede med musik: Gar-
dens Musikkorps afspillede Der er 
et yndigt land – politikens journalist 
konstaterede efterfølgende at hal-
lens akustik var god: Hornene klang 
blødt og smukt overalt. Til sidst fik 
gæsterne mulighed for at gå en lille 
rundtur på standene, inden sluserne 
kl. 15 blev åbnet og hallen stormet 
af tusindvis af mennesker. 

Pressen
I dagene omkring åbningen var det 
ikke kun biludstillingen, der fik mas-
siv omtale. Byggeriet, at landet nu 
rådede over et sted med store di-

mensioner (til mange formål), var i 
sig selv en lige så stor ting. I dags-
pressen var der nærmest eufori. 
Politiken skrev: ”Ved Dag er Hallen 
som et Atelier. Da Lyset tændtes, 
laa den svøbt i et blødt og fuldkom-
ment roligt elektrisk Lys, hvor alt 
kunde ses, og alle Smaating, alle 
Farver, fik fuld Ret”. 

Aviserne fra udstillingens første 
dage var helt plastret til med stof 
om bygningen og udstillingen, med 
omtaler af byggeprocessen og kræf-
terne bag, interviews med Lystrup, 
PH, Arkitekt Gundlach-Petersen og 
mange flere, herunder de større ud-
stillere. Og selvfølgelig bugnede 
aviserne med annoncer for de sa-

liggørende automobiler. Berlingske 
Tidende 23/2-26 var udelukkende 
om udstillingen – og flere motorbla-
de udkom også med særudgaver. 

Kæmpehal i kæmpesucces
Udstillingen blev en formidabel suc-
ces! Den første søndag blev den 
set af over 15.000 mennesker og 
der var nærmest kaos i gaderne 
omkring hallen. Folk kom fra hele 
Danmark og fra udlandet. Selv om 
udstillingen var åben dagligt fra kl. 
10 til 22 var der kø foran indgan-
gen. Det fremgår af presseomtalen, 
at udstillingerne ikke blot var gla-
de for de mange gæster, men også 
den store købelyst fra danskere fra 

Højre
Chevrolet og Oldsmobile personbiler og læn-
gere til højre Chevrolet lastvogne. F. Bülow 
& Co. havde den næststørste stand. 

Skandinavisk Motor Co. udstillede en meget 
stor mængde udstyr og tilbehør foruden 
biler og motorcykler af mærkerne Dodge 
Brothers, Graham Brothers, Essex, Hudson 
og Triumph m. fl.

I hele den nordlige ende var der mindre stan-
de langs begge sider af gangen, bueslaget 
rundt. Her sås alt fra personbiler, lastbiler 
og motorcykler til tændrør, lygter, dæk, 
chauffør-uniformer og alverdens reservedele 
og tilbehør.
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on, da grosserer Lystrup lukkede for 
gitterporten i indgangspartiet: ”Den 
venlige Mand, som har rejst Kæmpe-
hallen, blev tvunget til at skille Mand 
og Kone, Forældre og Barn, Slægt 
og Venner. De der var ude, maatte 
vente, og de, der var inde, maatte 
gaa alene omkring. Det nyttede ikke 
at bede.” Mange tusinder måtte gå 
igen uden at komme ind, mens over 
33.000 mennesker var gået gennem 
tælleapparaterne i løbet af sønda-
gen. Bittert for både arrangører, ud-
stillere og publikum. 

Udstillingen
Med noget over 100 forskellige stan-
de af stærkt varierende størrelse, 
var alle typer virksomheder indenfor 
motorbranchen repræsenteret. Både 
personbiler, nyttekøretøjer og motor- 
cykler var samlet på udstillingen, de 
følgende år lavede man særskilte  

stillingen og bygningen var byens 
store samtaleemne – og skulle den 
være populær, måtte man operere 
med populære priser.

Den store succes gjorde også, at 
udstillingsperioden blev forlænget 
fra onsdag den 3. til søndag den 7. 
marts. Og den sidste søndag blev 
man nærmest kvalt i succesen. Folk 
stod i kø, så Rosenørns Allé i flere 
timer nærmest var spærret for tra-
fik. Tusinder af mennesker ventede 
på at komme ind og på et tidspunkt 
var der ikke plads til flere. Politiken 
skrev om den dramatiske situati-

både land og by. Flertallet måtte dog 
stadig kigge, eller som mange børn 
og unge, gå derfra med nogle af de 
mange brochurer, der blev uddelt. 
Udstillingskomitéen kunne i øvrigt 
”forbyde Uddeling af Reklamesa-
ger, der efter Komitéens Skøn, virker 
som Smagsløs eller illoyal Konkur-
rence.”

Den store tilstrømning af publikum 
gjorde det muligt for Hans Lystrup 
at sætte entréen ned til det halve – 
onsdag den 24. faldt billetprisen for 
voksne fra 2,- til 1.- kr. Et flot træk, 
som Lystrup motiverede med, at ud-

Det er begrænset hvad vi i øvrigt har af bille-
der fra udstillingen i 1926, men her er to fra 
H.C. Christiansen stand, hvor der udelukken-
de var Renault. Foruden de køreklare model-
ler udstillede firmaet en enormt chassis fra 
en 40CV (ses delvist på det nederste foto) 
og en flymotor med 480 hestekræfter.

En Chrysler fra K.W Christensens stand ses 
nederst til højre.

Her nederst til venstre stikker en Daimler 
næsen ind i billedet.
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C. Friis-Hansen & Co:
- Peugeot
Københavns Automobil Central:
- Chenard & Walcker
A/S K.M. Laursen & Co.:
- Austin, Nimbus
Vilh. Nellemann:
- Nash, Ajax, Steyr, Delahaye og Royal Enfield MC
Vulcano:
- Studebaker
Dansk Motor Co (v. Knud Trolle):
- Unic, Rugby, Hupmobile
A/S International Harvester Co.:
- IH bus, lastbil og traktor
Dansk Auto Depot:
- Panhard & Levassor chassis
Isidor Meyer:
- Standard samt div. motorcykler (Ariel)
Chr. Gottschalck’s Eftf., N. Bronø:
- Matchless og Levis motorcykler
Aktieselskabet Monarch:
Rex letvægtsmotorcykler
Brødrene Karberg:
- James motorcykler
A/S Asra:
- DKW motorcykler
Excelsior-Henderson Motor Co.:
- Excelsior og Henderson MC med sidevogne
Paul Christensen:
- Raleigh motorcykler
A/S Scania-Vabis & Raadvaddam:
- Scania-Vabis lastvognschassis
BSA Cycles Ltd.:
- BSA motorcykler
Skandinavisk Motor Co. A/S:
- Dodge Brothers, Hudson-Essex, Triumph MC, tilbehør
Autojyden:
- Hotchkiss
F. Bülow & Co.:
- Cadillac, Buick, Oldsmobile, Chevrolet, GMC
Hans Lystrup:
- Minerva, Oakland, Chevrolet, Wanderer biler og MC,  
  De Dion Bouton
Københavns Vogn- & Karosserifabrik:
- Limousine på Minerva-chassis,  
  droske på De Dion Bouton-chassis
Dansk Karosserifabrik:
- 7-personers cabriolet, 2-personers sportskarosseri
Ford Motor Co. – repræsenteret af forhandlerne:
- Lincoln og Ford personvogne, Fordson traktor m.m.
De Forenede Automobilfabrikker A/S:
- Fiat
Cai Caspersen:
- Lancia, Morris
K.W. Chistensen, Automobillageret:
- Rolls-Royce, Chrysler, Willys-Knight, Overland
T.T. Nielsen:
- Talbot, Delaunay-Belville
H.C. Christiansen A/S:
- Renault
The Daimler Co., Coventry:
- Daimler personbiler
Automobiles Citroën A/S:
- Citroën person- og vareautomobiler
Automobilforretningen “Union” A/S:
- Ansaldo, Packard
J. Krandrup:
- Berliet personvogne, lastvogne og chassiser

Udstillere af køretøjer:

Et af de mere spektakulære indslag var Citroëns halve bil. Det var en B10 Sedan 
med helstålskarrosseri – modellerne fra 1925 blev markedsført under betegnel-
sen “Staal-Citroën” og var de første, der helt droppede træværket i seriefremstil-
lede personbiler. Nyheden i 1926 var imidlertid bilen ved siden af – type B12, der 
nu havde fået forhjulsbremser og kraftigere foraksel med halvelliptiske fjedre.

Skandinavisk Motor Compagni – med Hudson og Essex.
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Ellehammer viste sin patenterede brandspøj-
te på en lille stand, på præcis 8,05 kvadrat-
meter. Standlejen løb op i 1.073,33 kr.

Der var store krav til udstillerne som både 
skulle have udstillingskommiteens godken-
delse og overholde en stor mængde regler 
og regulativer.

I det hele taget var der ualmindeligt godt 
styr på tingene med ordensreglement og 
retningslinjer. Intet måtte være overdækket 
mens udstillingen stod på, og emballager 
til udstyr m.v. skulle være fjernet. Også af 
hensyn til brandrisikoen. Der måtte gerne 
sættes prisskilte på bilerne, men den måtte 
ikke ændres under udstillingen. Køben-
havns Telefon A/S (KTAS) trak linjer, så de 
udstillere der ønskede det kunne få telefon 
på standen.

Her er et billede fra et hjørne af F. Bülow & 
Co’s store stand. Til venstre en Buick og til 
højre en Cadillac – mon ikke den åbne vogn i 
midten også er en Cadillac.
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udstillinger med nyttekøretøjer og 
motorcykler. Over 30 af standende 
havde salg af køretøjer. Den største 
stand havde Ford Motor Company, 
som havde valgt ikke at repræsen-
tere sig direkte, men overladt det 
til sine forhandlere. Andre store var 
Hans Lystrup (Minerva, Oakland, 
Chevrolet m.fl.), F. Bülow & Co. (Ca-
dillac, Buick, Oldsmobile og Chev-
rolet m.fl.), Skandinavisk Motor Co. 
(Hudson, Essex og flere amerikan-
ske mærker). Men der var mange 
– de kan ses samlet på listen på 
forrige side. Dertil kom så et utal af 
virksomheder med autogummi, til-
behør, reservedele, forsikringer, va-
skeanlæg, autoradioer(!), værktøj og 
meget, meget mere.   

Bagefter
Efter udstillingen kunne bilimpor-
tørerne konstatere, at halvdelen af 
opførelsessummen allerede var af-
skrevet. Selv om mange af de op 
mod 175.000 tilskuere havde haft 
fribilletter, var der også kommet 
400.000 kr. ind i standleje.

I tiden efter blev det diskuteret, om 
bygningen allerede var for lille. Men 
det havde Hans Lystrup forudset! 
Trods de halvcirkelformede ender var 
der fra starten tænkt i udvidelses-
muligheder, idet væggene mellem de 
bærende søjler var lavet i et billigt 
materiale. Der var lavet et detalje-
ret projekt, som ville øge arealet til 
11.000 m2, ved simpelthen at fjerne 
væggene og udvide med en 10 me-
ter bred ring hele vejen rundt. Det 
blev dog først i 1955, at man lavede 
en udvidelse, efter en lignende plan.

Den Tekniske Forenings Tidsskrift 
skrev, at ”Udstillingen synes at væk-
ke Interesse i Udlandet for Køben-
havn som Centrum for Nordeuropas 
Automobilhandel”. Dette var ikke 
blot resultatet af den nye hal, selv-
om udstillingen skabte international 
interesse. Ford og General Motors 
havde lagt deres første samlefabrik-
ker i Danmark og Citroën og Over-
land var på vej med at etablere sam-
lefabrikker herhjemme. 

Det gik ganske enkelt rigtig godt i 
bilbranchen!

Her vender vi så lige tilbage til den blå Rolls-Royce Phantom, som vi omtalte i de to fore-
gående VeteranTidende. Vi vidste godt, at den var udstillet i 1926. En omtale i Politiken 
fortæller, at K.W. Christensen den 3. marts solgte bilen til “en fremmed Gesandt”. Det er så 
ingen ringere end Wessel, som vi skrev om i sidste blad.

Kronprinsen og Dronningen besøgte også udstillingen næsten dagligt og der var forventnin-
ger om at de ville købe bil – om det skete vides ikke. Samme dag som Rolls’en solgte Bülow 
en stor lukket Cadillac – ingen tvivl om at der var gang i forretningerne på selve udstillingen!

Kilder: Bl.a. OER i VT 296, artikler i Politiken 1926, Særnumre af KDAK/Auto og bladet Jydsk 
Motor fra 1926, udstillingskataloget samt Tænd! – PH-lampens historie, Gyldendal 1994 (her 
kan læses meget mere om de første lamper).

Stor tak til Henrik Jacobsen (fotos), Per Christiansen (arkivalier), Kenneth Dam (plakater), og til 
alle, der har bidraget med historisk materiale.

OBS!!! Vi søger stadig!
Til de kommende artikler, som følger i løbet af året, søger vi alle former for materi-
ale. Det er perioden fra 1927 til 1968. Dokumenter, fotos, presseomtale – måske 
har vi en læser, der selv tog billeder i Forum i 60’erne?

Vi mangler også stadig nogle af katalogerne, men har 1928 og 1930 samt alle 
efterkrigsudgaverne. Kontakt gerne redaktionen på vt@veteranbilklub.dk.
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Der er vist ingen tvivl om, at Volks- 
wagen slog en sekser, da de for godt 
50 år siden overtog NSU, og der-
med den nyudviklede model K70. 
Den blev helt sikkert erfaringsgrund-
lag for mange senere VW-modeller 
(Golf!) og var teknisk en total mod-
sætning til alle eksisterende VW. 

Her i VeteranTidende var vi kort om-
kring K70 i Jørgen Linds artikel om 
NSU Ro80 (VT nr. 523, januar 2020, 
hvor vi forresten også bragte en prø-
vekørsel om Ro80 af Tage Schmidt). 
K70 var den bil NSU manglede i 
springet mellem de små Prinz og 
den store Ro80, og mere konventio-
nel end storesøsteren (K’et i model-
betegnelsen står for Kolbenmotor).

Denne gang sætter vi lidt mere fo-
kus på K70, med hele tre prøvekørs-
ler, som Tage Schmidt skrev med 
ret kort mellemrum. Når vi bringer 
dem alle tre skyldes det, at de er ret 
forskellige, for der skete jo ting un-
dervejs – også med ændringer som 
havde afgørende indflydelse på bi-
lens køregenskaber. Den første blev 
bragt inden bilen kom til Danmark, 
den næste året efter – og den tredie 
efter væsentlige ændringer på bilen. 

Der vil være gentagelser i de tre rap-
porter, men det ville nok være synd 
ikke at tage dem med i deres hel-
hed. For udover de detaljerede for-
tællinger om hvordan K70 var, så 
siger prøvekørslerne også noget om 

hvordan man for 50 år siden kunne 
køre i trafikken (helt lovligt) – og ikke 
mindst om den grundighed, der lå i 
datidens prøvekørsler, hvor det virke-
lig handlede om at forklare hvordan 
bilerne faktisk kørte (hvilket jo ikke 
mindst gælder for Tage Schmidts 
prøverapporter). 

Idag handler det jo mest af alt om 
xenon-lygter, luftindtag, kopholdere 
og usb-stik, hvorimod de færreste in-
teresserer sig for bilens køregenska-
ber i det hele taget, eller f.eks. bare 
om man har fornuftigt udsyn.

-jmn.

Billeder af K70 fra prøverne i Sydfrankrig.  
Foto: Tage Schmidt.
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VW K70 er ikke så fantastisk vel-
kørende, som rygtet sagde, da dens 
introduktion som NSU K70 annule-
redes for cirka halvandet år siden. 
Den er hverken i klassse med NSU 
Ro80 eller Citroën GS. Men den kø-
rer ualmindelig godt og sikkert på 
lignende måde som Audi 100 og 
flere andre fremragende, forhjuls-
trukne biler til 30-40.000 kr. Ingen 
anden VW tåler overhovedet sam-
menligning. 
 
Dette første indtryk af K70 er base-
ret på kørsel i området nord for den 
franske middelhavskyst mellem Port 
Grimaud og Frejus. Altså hovedsa-
gelig på stærkt snoede og ujævne 

Prøvekørselsrapport
Jyllands-Posten 2. oktober 1970 Endelig en velkørende VW

Tage Schmidt prøvekører den forhjulstrukne K70

veje, som stiller store krav til både 
styreegenskaber, affjedring og brem-
ser.

Der bliver næppe lejlighed til at prø-
vekøre K70 grundigere herhjemme 
før end et par måneder ind i det nye 
år. Før kan den næppe heller købes 
i Danmark. Prisen her kan man kun 
gætte sig til, men den må formo-
des at ligge mellem VW 411 til cir-
ka 35.000 kr. og Audi 100 til cirka 
40.000. Der vil i øvrigt blive ialt fire 
udgaver at vælge mellem, med to 
forskellige motorstyrker og to for-
skellige udstyr.

Der er ingen særlig ide i K70. Den 
forener blot ualmindelig mange af de 

konstruktions- og indretningsdetal-
jer, der idag anses for særligt attrå-
værdige blandt folk, som efterlyser 
avanceret teknik og funktionalisme.

    Mest bemærkelseesværdig er 
K70 fordi man her for forste gang 
kan forvente at få ideale køreegen-
skaber og komforten ved en vand-
kølet motor kombineret med den 
mekaniske kvalitet og det eminent 
udbyggede serviceapparat, som VW 
har vundet sig et stort, trofast publi-
kum på.

Man må dog ikke glemme, at et hid-
til ensidigt modelprogram utvivlsomt 
har været en fundamental forudsæt-
ning for VW’s særlige ry på disse 
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punkter. Jo mere forskelligartede fa-
brikkens produkter bliver, desto van-
skeligere vil det også blive at opret-
holde standarden.

Retfærdigvis skal i den forbindelse 
indskydes, at VW’s mekaniske kvali-
tetssans også må formodes at kom-
me de modeller til gode, som frem-
stilles af VW-koncernen under deres 
oprindelige navne, Audi og NSU. I 
den henseende ligger der måske 
ikke andet i navngivningen af K70, 
end at VW mere eller mindre tilfæl-
digt han valgt den som bro over en 
teknisk generationskløft til fremti-
den.

I hvert fald gav al den direkte synlige 
finish i kabine og motorrum i prøve-
vognene god grund til at vente sam-
me produktionskvalitet af den første 
forhjulstrukne VW som af hækmo-
tor-VWerne. En så nydelig udført 
for-serieproduktion er motorpressen 
sjældent blevet præsenteret for.

K70 er kompakt bygget med beske-
den tottallængde i forhold til kabi-
nens størrelse. De kantede linjer er 
med til at give relativ stor rumme-
lighed. Der kan sidde tre velvoksne 
mænd på bagsædet, hvor den mid-
terste plads dog ikke er rigtig kom-
fortabel. Længden er tilstrækkelig 
til, at der er plads til langbenede i 
for- og bagsæde samtidig. Men skal 
være unormalt langbenet for ikke at 
kunne få førersædet langt nok bag-
ud, og jeg fandt mig godt til rette 
bag rattet, selv om der ikke er andre 
indstillingsmuligheder end de sæd-
vanlige.

Bagagerummet er veldimensioneret 
med en kapacitet på 600 liter ef-
ter den målemetode, som de tyske 
bilfabrikker normalt anvender. Det 
kan gøres større ved at tage bagsæ-
deryglænet ud og vippe sædet frem-
efter.

Sæderne er usædvanlig fast pol-
stret, men måske netop derfor beha-
geligere at sidde i i timevis. Specielt 
noterede jeg en god lændestøtte.

Indretningen er meget stilren og 
funktionel med et hensigtsmæssigt 
instrumentpanel og ergonomisk vel-
gennemtænkte kontakter. Jeg fandt 

det dog akavet, at den kombinere-
de visker- og el-vaskerkontakt ved 
rattet skal presses fremefter for at 
aktivere varskeranlægget. Det falder 
mere naturligt at trække den til sig, 
når det gælder en så vigtig funkti-
on. Viskerne kan køre på tre måder: 
Hurtigt, langsomt og med pause på 
cirka fem sekunder mellem dobbelt-
slag.

Udsyn og overblik er noget af det 
bedste på markedet.

Ventilationssystemet er glimrende 
udbygget. I den sydfranske septem-
bervarme stod luftudtrækket bagi 
ikke mål med friskluftspredernes ka-
pacitet. Men herhjemme vil man for-
modentlig kunne klare ventilationen 
med lukkede vinduer under de fleste 
forhold. 

    K70 opfører sig ideelt i svingene 
med glimrende vejgreb og fin balan-
ce mellem for- og bagvogn. For- og 
baghjul følges harmløst ad i en blød, 
gradvis og let kontrollerbar udskrid-
ning, hvis man forcerer kørslen til 
grænsen for hjulenes vedhængs-
kraft. At fremkalde en bagvognsud-
skridning er praktisk taget umuligt. 
Til det ypperlige vejgreb bidrager 
165–14 radialdæk, som på prøve-
vognene var af mærket Michelin ZX.

Selve styretøjet virker præcist, halv-
tung ved langsom manøvrering, og 
lidt “langsomt”. Man skal dreje me-
get på rattet i forhold til svingenes 
krumning, og det er blandt andet 
manglen på et direkte, let virkende 
servostyretøj, som adskiller K 70 fra 
det sublime i Ro 80 med principielt 
samme undervognskonstruktion.

Affjedringen er behagelig, men må-
ler sig ikke i komfort med de bed-
ste moderne franske konstruktioner, 
for eksempel med de forhjulstrukne 
Renault’ers. I ujævne sving opstod 
tit en karakteristisk rysten i forvog-
nen.

Der var dårlig mulighed for syste-
matisk forsøg med nødbremsning 
fra høje hastigheder, men bremser-
ne virkede fint og vognen opførte sig 
eksemplarisk stabilt under al normal 
hård opbremsning.

Alt i alt ligger køreegenskaberne 
nærmest på niveau med, hvad man i 
forvejen kender fra Audi 100. Men K 
70 virker dog mere let håndterlig. 

    Jeg prøvede begge motorversi-
oner, men fik ikke indtryk af nogen 
overbevisende forskel i accelerati-
onsevnen, hvad enten det skyldtes 
en særlig heldig 75 hk motor eller 
en uheldig 90 hk. Den kraftigste mo-
tor virkede dog gennemgående mest 
smidig og magtfuld op ad bjergve-
jene, men til gengæld også noget 
mere støjende. Begge motorer var 
meget smidige over for høje omdrej-
ningstal, hvor de lød sundt og vel-
oplagt. Omdrejningstælleren som er 
standard i 90 hk versionen, havde 
advarselsfelt ved 6250 o/m.

Motorkonstruktionen har i øvrigt me-
get til fælles med de kendte, luft-
kølede NSU motorer. Udvendig er 
slægtsskabet tydeligt i de karakteri-
stiske individuelle ventildæksler.

Lydbilledet var kultiveret i begge bi-
ler, men støjniveauet ikke særlig lavt 
for prisklassen.

Hastigheden ved 1000 o/m er med 
begge motorer 7 km/t i 1. gear, 13 
i 2., 20 i 3. og 27 i 4., altså normal 
for slagvolumen og køreklar egen-
vægt. Tophastigheden er anvend-
delig til konstant marchhastighed i 
begge versioner.

Bundgearskiftet er velplaceret og vir-
ker i det store og hele godt. Men en 
meget lille tværvandring kan føre til 
fejl, så man for eksempel havner i 2. 
gear, når man vil skifte til fjerde. Det 
er måske en vanesag, men dog et 
af de få punkter, som synes at kalde 
på en forbedring.

Der er gjort meget ud af kollisions-
sikkerheden, som er i god overens-
stemmelse med tidens krav. 

Produktionsmålet er 500 eksempla-
rer om dagen i løbet af 1971. I be-
gyndelsen er dagsproduktionen 100.
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DATA:
4-cylindret rækkemotor. Boring 82 
mm, slaglængde 76 mm. Slagvo-
lumen 1606 ccm. Overliggende 
knastaksel med kæde. Fem hovedle-
jer. Dobbelt Solex karburator.

75 hk motor: Kompressionsforhold 
8:1. 75 DIN-hk ved 5200 o/m. eller 
88 SAE-hk ved 5500 o/m. Største 
drejningsmoment 12,5 DIN-kgm ved 
3500 o/m. Oktantalbehov 90-91. 
Normalforbrug (DIN) 10,2 liter nor-
malbenzin pr. 100 km.

90 hk motor: Kompressionsforhold 
9,5:1. 90 DIN-hik ved 5200 o/m el-
ler 105 SAE-hk ved 5500 o/m. Stør-
ste drejningsmoment 13,7 DIN-kgm 
ved 4000 o/m. Oktantalbehov 98-
100. Normalforbrug (DIN) 10,2 liter 
superbenzin pr. 100 km.

Skruefjederben foran og bagi. Uaf-
hængig baghjulsophængning i svagt 
skråtstillede svingarme. Indenbords 
monterede skivebremser foran, 
tromlebremser bagi, servo og brem-
setrykfordeler. Tandstangsstyretøj.

Længde 442 cm, bredde 168,5 cm. 
Køreklar egenvægt 1050 kg. Total-
vægt ifølge fabrikken 1520 kg.

 Tophastighed Acceleration 0-100 km/t

Audi 100 156 km/t 13,5 sek.
BMW 1800 160 km/t 13,0 sek.
Ford 17M 2000S 160 km/t 14,2 sek.
VW 411 E 155 km/t ca. 15 sek.
VW K70 75 hk 148 km/t 16,0 sek.
VW K70 90 hk 158 km/t 13,9 sek.

K70 fås kun med 4-dørs karrosseri. Glasarealet er usædvanlig stort. Rudeviskernes arme og 
risten over luftindgtaget til ventilationssystemet er gjort matsort mod lysreflekser.  
Det oprindelige billede fra Jyllands-Posten er desværre bortkommet, men her er et fabriksfoto 
af præcis den samme bil!

Røntgentegning fra en brochure. Bemærk baghjulophænget med krængningsstabilisator og 
forbemsernes placering langt inde i bilen.
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VW K70 er kommet i dyrt og skrapt selskab
Tage Schmidt prøvekører VW til 43.964-45.848 kroner.

Der er utvivlsomt er par importør- 
og forhandlerorganisationer, som er 
åndet lettet op ved synet af prisen 
på den billigste udgave af den ny 
forhjulstrukne og vandkølede VW K 
70. Især Audi-NSU som er nede på 
39.960 kr. med den billigste 2-dørs 
udgave af den meget lignende Audi 
100, og Volvo der har en 2-dørs 142 
til 36.161 kr. og en 4-dørs 144 til 
37.756. 

K70 er endt i en prisklasse, hvor 
salget er forholdsvis småt, og hvor 
den kommer til at slås om markeds-
andelene med ualmindelig veletab-
lerede konkurrenter med så godt ry 
for kvalitet og fine køreegenskaber 
som Saab 99 og allerede nævnte 
Audi 100.

Prøvekørselsrapport
Jyllands-Posten 23. juni 1971

Med en væsentlig lavere pris kunne 
K70 være blevet en potentiel trussel 
for Volvo, fordi VW navnet borger for 
en lignende kvalitet og service, som 
er blandt Volvos stærkeste salgsar-
gumenter, og fordi K70 udmærket 
tåler sammenligning med hensyn til 
plads og indretning og uomtvisteligt 
har bedre køreegenskaber.

Men med de gældende priser og 
uden en 2-dørs version på program-
met kommer K70 formodentlig kun 
i betragtning for en meget lille del 
af Volvos publikum. De 4-dørs Volvo 
udgaver udgør kun 20 procent af det 
samlede salg, og af denne femtedel 
er størstedelen udgaver, som koster 
mindre end K70.

Lever K70 op til VWs ry for kvalitet, 
og hvordan er den at køre i sammen-
lignet med andre biler på de sæd-
vanlige prøvestrækninger? Det er de 
to spørgsmål, som jeg har interesse-
ret mig mest for under prøvekørslen. 

Uheldige detaljer
Med hensyn til kvaliteten gjorde kon-
takten til ventilationssystemets ven-
tilator sig uheldigt bemærket ved 
at sætte sig uhjælpeligt fast midt 
under prøvekørslen, og der fore-
kom nogle ejendommelige vibratio-
ner gennem rattet fra fortøjet. Begge 
dele kan siges at være underord-
nede bagateller. Ofte nævnes den 
slags slet ikke i prøvekørselsrap-
porterne, fordi de tages som udtryk 

En god detalje er matsorte rudeviskere mod blænding. K70 med L-udstyr kendes udvendigt 
på gummilister på kofangerne.
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for de små ufuldkommenheder, som 
man enten nemt kan få rettet eller 
må lære at leve med i de fleste bi-
ler. Når de påpeges her, skyldes det, 
at de netop er, hvad man – med ret-
te eller urette – venter at blive fri for, 
når man køber VW.

En ufuldkommenhed, som helt klart 
skyldes mislykket konstruktion, fin-
des i gearskiftet. Dels kan det være 
vanskeligt af få gearstangen i bak, 
dels kan man først være sikker på, 
at man virkelig er kommet i bak og 
ikke i første gear, når man forsigtigt 
kobler til. Det er bestemt ikke udtryk 
for perfektionisme, at VW har ladet 
denne detalje overleve den mod-
ningsproces, som K70 hævdes at 
være undergået siden dens overta-
gelse fra NSU. Det skal dog også 
bemærkes, at bundgearskiftet ellers 
hører til de bedste blandt biler med 
forhjulstræk. 

Fine køreegenskaber
Med hensyn til køreegenskaber be-
kræftedes de positive indtryk fra 
den første prøvetur i Sydfrankrig for 
snart et år siden. K70 hører til de 
bedst og sikrest kørende familiebiler 
på markedet, uanset pris. Styretøjet 
er ualmindelig let for en forhjulstruk-
ken bil, også under langsom parke-
ringsmanøvrering, og alligevel ret 
direkte. Der skal altså ikke lægges 
flere kræfter i eller drejes mere på 
rattet end i gennemsnittet af biler 
med baghjulstræk.

Vejgrebet på tør vej er førsteklasses, 
og styretendensen er nær neutral og 
fuldkommen fri for den overstyring 
og dermed tendens til bagvognsud-
skridning, som hidtil har været ulø-
seligt knyttet til VW-begrebet. Helt 
ulig andre VWer er K70 også glim-
rende retningsstabil og praktisk ta-
get immun over for sidevind, så vidt 
det kunne konstateres i halvkraftig 
blæst. 

Vådt føre problematisk
Desværre må jeg tage forbehold 
overfor vådt føre, muligvis på grund 
af dårlige våd-egenskaber hos Conti-
nental-dækkene, som prøveeksempl-
laret var monteret med. I hvert fald 

var forskellen på vejgrebet i tørt og 
vådt føre påfaldende meget større, 
end man efterhånden er vant til med 
moderne bilkonstruktioner og radial-
dæk. Stor nok til at kunne overraske 
bilister, som kører hurtigt i vodt føre 
i tillid til erfaringerne med vognen på 
tør vej.

Bremseegenskaberne er i alle hen-
seender bemærkelsesværdig gode, 
ikke mindst med hensyn til stabili-
tet overfor bagvognsudskridning ved 
panikbremsning ligeud og kraftig 
bremsning i sving.

I forhold til de bedst affjedrede fran-
ske biler falder K70 lidt igennem 
med hensyn til affjedringskomfort, 
skønt den er favoriseret med lav uaf-
fjedret vægt, blandt andet ved hjælp 
af indenbords monterede skivebrem-
ser foran. Den virker halvhård, men 
selve vejgrebet på ujævn vej er i or-
den. 

Forskellige udgaver
K70 leveres med to forskellige mo-
torudgaver på henholdsvis 75 og 
90 DIN-hk og med normal-udstyr el-
ler L-udstyr, altså i alt i fire versio-
ner, med 90 DIN-hk motoren følger 
omdrejningstæller. Importøren ven-
ter, at 90 DIN-hk udgaven med nor-
maludstyr til 43.964 kr. bliver mest 
populær. Med 75 DIN-hk motor og 
L-udstyr er prisen 44.729 kr. Prøve-
kørslen foretoges med den dyreste 
udgave – med 90 DIN-hk og L-udstyr 
til 45.848 kr. Den havde i øvrigt bag-
rude med el-varmetråde og nakke-
støtter, som koster henholdsvis 647 
og 471 kr. ekstra. 

Kan virke støjende
K70 er behagelig lydsvag op til cir-
ka 110 km/t og desuden forholds-
vis støjfri ved tophastighed. Men 
ind imellem har den et par ret store 
karrosseriresonans-områder, og om-
kring 110-120 km/t kan motoren vir-
ke så fortravlet, at jeg et par gange 
greb mig selv i at lede efter et gear 
mere. Det hænger sammen med, at 
motoren ikke arbejder rigtig blødt, 
kombineret med en gearing, som 
faktisk er lidt lav med 27 km/t ved 
1000 o/m i topgear. I 1., 2. og 3. 

gear er den tilsvarende hastighed 7, 
13 og 20 km/t.

Trods den ikke særlig høje gearing 
skal man bruge gearstangen ret flit-
tigt til kvik kørsel, da motoren virker 
noget usmidig ved lave omdrejnings-
tal. 

Fabrikken opgiver tophastigheden 
til 158 km/t, svarende til 58-5900 
o/m, der sikkert er et helt accepta-
belt omdrejningstal til motorvejskør-
sel med den meget moderne motor-
konstruktion. Omdrejningstælleren 
har først advarselsfelt ved 6400 
o/m. 

God indretning
Til K70s attraktioner hører en i man-
ge henseender mønstergyldig ind-
retning med veltilmålte pladsforhold 
bag rattet og brugsrigtige kontakter. 
Viskere og forrudevasker betjenes 
med en ratkontakt, som har visker-
pausestilling.

Ventilationsanlægget er veludbygget 
med store friskluftspredere i instru-
mentpanelet og luftudsugningsven-
tiler bagi. En ejendommelighed ved 
reguleringen er, at der ikke kan åb-
nes separat for lufttilførsel i bunden 
af vognen. Trode stor ventilationska-
pacitet kan drivhuseffekten fra det 
ualmindelig store rudeareal gøre K 
70 meget varm at opholde sig i på 
solskinsdage, selv ved høje hastig-
heder.

Udsynet og overblikket gennem de 
store ruder er til gengæld fremragen-
de godt, også skråt bagud. de ba-
geste karrosserihjørner kan ses fra 
førerpladsen, og en forholdsvis kom-
pakt vendediameter bidrager til nem 
manøvrering i bytrafik. Nogle kromli-
ster i instrumentpanelet virker trist 
inkonsekvente, da der ellers er gjort 
meget rigtigt for at undgå blænding. 
Blandt andet er både ventilationsgit-
teret foran forruden og rudeviskerar-
mene matsorte.

Både handskerummet og bagage-
rummet er ualmindelig stort og veldi-
mensioneret, og bagagerummet kan 
udvides ind i bilen ved at vippe bag-
sædet op mod forsæderyglænene 
og tage bagsæderyglænet ud.
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VW konkurrent til Volvo
Tage Schmidt prøvekører K 70 til 43.552 kr.

Prøvekørselsrapport
Jyllands-Posten 25. oktober 1972

Fronten er ændret lidt med henblik på bedre bremse- og transmissionskøling. Til de dyrere 
L-modeller hører dobbelte halogen-forlygter.

Den forhjulstrukne VW K70, der op-
rindelig blev konstrueret af NSU som 
en mindre RO 80 med konventionel 
motor, er nu kommet i en helt anden 
konkurrencesituation, som umiddel-
bart synes at være mere naturlig for 
den.

Da den lanceredes på det danske 
marked for godt et år siden, var den 
alt for dyr i forhold til de vogne, som 
den uvægerlig blev sammenlignet 
med i størrelse og ydeevne, fortrins-
vis Volvo 142/144, Audi 100 og 
Saab 99. Nu koster den dyreste ud-
gave af K 70 mindre end den billig-
ste 4-dørs Volvo.

Med priser ned til 42.374 kr., som 
er lavere end for den billigste Volvo, 
skulle K70 herefter have en chance 

for at placere sig højt på den danske 
hitliste i kraft af VW-navnets borgen 
for kvalitet og service på linje med 
Volvos. Den er også gennemgående 
billigere end Audi 100 og Sabb 99.

I øvrigt sætter importøren ind på at 
konkurrere direkte med Volvo på det 
store leasingmarked for firmabiler i 
prisklassen.

Mindre støjende
K70 er ikke blot blevet billigere i for-
hold til konkurrenterne, men også 
forbedret på en række punkter, som 
tidligere har vakt utilfredshed.

K70 har altid været behagelig lyd-
svag op til cirka 110 km/t i fjer-
de gear og forholdsvis lydsvag ved 

tophastighed, men den plagedes af 
kraftig karrosseriresonans ved om-
kring 4000 o/m, svarende til 110-
120 km/t i fjerde. Nu er det meste 
af resonansen fjernet, blandt andet 
ved hjælp af nye motorophæng. K70 
hører stadig ikke til de mest lydsva-
ge ved store hastigheder og under 
acceleration i lavt gear, men dens 
støjniveau er i hvert fald gennemgå-
ende lavere end for eksempel Vol-
vos.

Motoren lyder blot forholdsvis for-
travlet ved visse hastigheder, så jeg 
har fortsat grebet mig i at tro, at jeg 
kørte i tredie gear, mens jeg faktisk 
var i fjerde.

Det hidtidige gearskifte gjorde det 
tit irriterende vanskeligt at kom-
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me i bak. Nu er der indført en ny 
konstruktion, som i alle henseen-
der virker godt med undtagelse af, 
at forskellen mellem bak- og første-
gear-positionerne er svagt defineret.

I solskin giver det store rudeareal en 
drivhuseffekt, som stiller store krav 
til ventilationssystemets effektivi-
tet med lukkede vinduer. Hidtil har 
luftudtrækkets kapacitet været i un-
derkanten af det ønskede, men nu 
siges den at være øget ved flytning 
af udtræksåbningerne fra siderne af 
bagruden til bagdørene. Den uden-
dørs lufttemperatur var desværre for 
lav i prøvedagene til at sætte anlæg-
get på prøve med hensyn til drivhus-
effekten.

Den manuelle choker-betjening, som 
siges at have voldt vanskeligheder 
med hensyn til doseringen, er afløst 
af automatik.

Behageligere affjedret
Trods lav uaffjedret vægt har K70 
hidtil ikke tålt sammenligning med 
klassens bedst affjedrede vogne 

med hensyn til komfort. Den virke-
de halvstiv. Nu har den fået mere 
progressivt virkende fjedre bagi og 
fjernet den bageste krængningssta-
bilisator. Dermed er affjedringen ble-
vet behagelig blød over alle de typer 
ujævnheder, som mine stærkt af-
vekslende prøvestrækninger repræ-
senterer. En af de skrappeste prø-
ver, kørsel med ca. 90 km/t ad en 
stærkt bølget vej, klarede den ual-
mindelig godt, blandt andet på grund 
af en god harmoni mellem karrosse-
riets og sædernes affjedring.

På en småujævn grusvej blev bag-
vognen dog meget levende på en 
måde, som minder om biler med stiv 
bagaksel på vaskebrætagtig belæg-
ning. Men da der her er tale om en 
nyetableret omkørselsvej, som jeg 
ikke har prøvet med andre biler, må 
observationen tages med forbehold 
på grund af manglende sammenlig-
ningsgrundlag. 

Kan skride med bagvognen
Derimod har ændringen af affjed-
ringen helt klart medført mindsket 
vejgreb for baghjulene i sving. Mens 
den tidligere udgave opførte sig me-
get neutral, også under forceret kør-
sel, har den nye K70 udpræget ten-
dens til at slippe taget i vejen først 
med baghjulene, og den udarter sig 
nemt til bagvognskast, hvis man 
slipper gassen midt i et sving, som 
tages hurtigt i et af de tre lave gear.

Det må antages, at tendensen for-

Ryglænet fjernes helt, hvis bagagerummet skal udvides.

Med de nye luftudtag i førene droppedes de i de bageste tagstopler.
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 K70 Volvo 142
 90 DIN-hk 82 DIN-hk
 Normal de Luxe

Pris kr. 43.552 48.172

Største benlængde til speeder, cm 108 109
Effektiv kabinelængde, cm 172 179
Albuebredde, foran, cm 139 141
Albuebredde, bagi, cm 138 147
Lasteevne, inklusive fører, iflg. fabrik, kg 460 620
Bagagerumsvolumen, iflg. fabrik, liter 700 675
Forlængelse af bagagerum ind i 
  kabinen mulig JA1) NEJ

Udvendig længde, cm 446 463
Udvendig bredde, cm 169 171
Vendediameter, målt over karrosseri, m 10,6 10,2

Acceleration 0-400 m, iflg 
  Jyllands-Posten, sek. 18,2 19,1
Acceleration 0-100 km/t, iflg. fabrik, sek 13,9 16
Tophastighed, iflg. fabrik, km/t ca. 158 147
Km/t ved 1000 o/m i topgear 28,6 29,0

Motorslagvolumen, cm3 1685 1986
Maksimaleffekt, DIN-hk 90 82
ved omdrejningstal, o/m 5200 4700
Største drejningsmoment, DIN-kgm 13,7 16
ved omdrejningstal, o/m 4000 2300
Køreklar egenvægt, iflg. fabrik, kg 1100 1100

Kraftoverførende hjul For Bag
Baghjulsaffjedring Uafh. Stiv aksel
Bremstype bagi Tromle Skive
Dobbelt bremseforbindelse til forhjul JA JA
Radialdæk JA JA

Rulleseler NEJ JA
Indrettet til barnesikkerhedssæde NEJ JA
Nakkebeskyttere NEJ JA
El-varmetråde i bagruden NEJ2) JA
Afstivning af døre mod sidekollision NEJ JA
Brandhæmmende tekstiler NEJ JA
Advarselslampe for sikkerhedsseler NEJ JA
Advarselstone mod at glemme 
  tændte lygter NEJ JA

Omdrejningstæller JA NEJ
Viskerkontakt med pause-stilling JA NEJ
Højde- og vinkeljustering af førersæde 
  mulig NEJ JA3)

1) Bagsædehynden vippes op mod forsæde-ryglænet, og det  
    bageste ryglæn tages ud.
2) Er ekstraudstyr og koster 765 kr.
3) Dog kun med værktøj.

VW K 70 sammenlignet
med 2-dørs Volvo

stærkes i vådt føre, som desvær-
re ikke har kunnet prøves (med den 
første udgave konstateredes en på-
faldende forskel på vejgrebet i tørt 
og vådt føre på Continental dæk). 
Da vægtkoncentrationen foran under 
alle omstændigheder virker stabili-
serende, vil overstyringstendensen 
dog i mange tilfælde snarere være 
en hjælp end det modsatte, og fæ-
nomenet er under alle omstændig-
heder kun aktuelt under meget hur-
tig eller uforsigtig kørsel. Man skal 
blot vide, at K70 nu reagerer væ-
sensforskellig fra de fleste forhjuls-
trukne biler i sving.

Bremsegenskaberne er helt igen-
nem særdeles gode, og de inden-
bords monterede skivebremser for-
an får nu mere køling sammen med 
kardanleddene.

Kontakterne for lygter, parkerings-
lys (som er sat ud af funktion i Dan-
mark), alarmlys og el-varmelegeme i 
bagruden har samme form og funk-
tion og sidder så tæt sammen, at 
man meget nemt griber fejl i mørke. 
Hovedkontrolpanelet for ventilations-
anlægget har svagt lysende signatu-
rer, som er en hjælp i mørke.

Den opgivne tophastighed svarer til 
5500 o/m og tåles af motoren som 
konstant marchhastighed over lange 
stræk. I forrige prøvekørselsrapport 
blav fejlagtigt opgivet den lavere gea-
ring for udgaverne med 75 DIN-hk 
motor. De rigtige km/t-tal ved 1000 
o/m er 8,3 km/t i 1. gear, 14,2 i 
2. og 21,4 i 3., og omdrejningstæl-
leren sættes af fabrikken til 6200 
o/m under acceleration op gennem 
gearene (altså et godt stykke ind i 
omdrejningstællerens hvidt markere-
de advarselsfelt). Gearstangen skal 
bruges ret flittigt til kvik kørsel ved 
lave hastigheder, da motoren er for-
holdsvis usmidig ved små omdrej-
ningstal.

Udsynet er fremragende godt med 
yderst små blinde vinkler og frit 
overblik over karrosseriets forreste 
og bageste hjørner fra førerpladsen. 
Man sidder usædvanlig højt i forhold 
til de nederste vindueskanter.

Prøveeksemplaret var monteret med 
Michelin ZX radialdæk.
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En usædvanlig fotosamling

For nylig modtog jeg en pakke med 
nogle meget fine indrammede foto-
grafier, de fleste langt over 100 år 
gamle. Afsenderen var Arnt Ander-
sen, søn af Albert Andersen, som vi 
havde en meget stor artikel om i  
VeteranTidende nr. 523, januar 
2020.

Det var et meget omfattende ma-
teriale, som dannede baggund for 
artiklen: Mange fotos, scrapbøger 
og forskellige effekter – og Arnt har 
efterfølgende doneret det hele til 
vores arkiv, hvor det nu ligger pænt 
sorteret i kasser, i biblioteket i Næ-
rum. 

Af Jens Møller Nicolaisen

Albert Andersen (1888-1960) var 
en af Danmarks ægte bilpionerer. 
Allerede i 1903 kom han i lære hos 
Ellehammer, hvor han også fortsat-
te efter læretiden, til han var 22 år. 
Derefter blev han forretningsfører 
hos Cornelius Steffensen, der ofte 
omtales som Danmarks første bilist. 
Albert fik kørekort så tidligt som i 
1907, hvor han også deltog i sit før-
ste motorløb.

I 1912 var Albert Andersen medstif-
ter af København Automobil Klub, 
og han var i det hele taget aktiv in-
denfor bilverdenen. Bl.a. eftablere-
de han meget tidligt sin køreskole 

og fra 1918 blev han forhandler af 
både cykler, motorcykler og biler.

Alt det kan man selvfølgelig læse 
om i artiklen fra VT 523 – som også 
handler om det flotte bilhus han i 
1927 fik bygget på Strandvejen 211 
i Hellerup.

Der var ti fotos i pakken – og de 
stammer alle fra Albert Andersen, 
som sikkert har haft dem hængen-
de, enten i forretningen eller i pri-
vaten. De er nu taget ud af rammer-
ne, skannet og nænsomt restaureret 
digitalt. Vi har fået lov til at behol-
de dem til arkivet, men før de bli-

Billederne her på opslaget er nogle af de 
lidt nyere. Vi har ingen oplysninger eller 
gæt på historien om den stakkels Ford T 
Centerdoor, som ses i korporlig kontakt med 
et vejtræ. Når det har været gemt og ind-
rammet, kan det skyldes at bilen siden blev 
reparet på Albert Andersens værksted.



VeteranTidende · maj 2021 43

ver gemt væk synes vi, at den lille 
samling netop skal vises som en 
samling – billederne er af usædvan-
lig høj kvalitet, og flere af dem viser 
nogle meget interssante og meget 
tidlige biler. 

Sjovt er det også, at vi i artiklen om 
Albert Andersen ikke havde billeder 
af ham fra før omkring 1920, hvor 
han lod sig fotografere med sine 
skolevogne. Det ville være meget 
mærkeligt, hvis det ikke er ham selv, 
der figurerer som chauffør på flere af 
billederne her.

Albert Andersen sidder og smiler i sin Essex skolevogn. Billedet er fra begyndelsen af 20’erne og taget på Vedbæk Strandvej i nordlig 
retning, ud for nummer 342. Der er vejarbejde: Standvejen er under udvidelse, man kan fornemme hvor smal den har været! Det ser ud til at 
være et større projekt, siden det har kunnet betale sig at installere den lille jernbane. Desværre kan man ikke se hvad der står på det lille 
lokomotiv. Men det er sikkert benzindrevet og måske af fabrikat Gideon.

Dette fotografi kan vi ikke finde på ret meget at sige om – det kan have relation til cyklen, 
da Albert Andersen, som så mange inden for bilbranchen, også gjorde i cykler. Spørgsmålet 
er hvorfor billedet overhovedet er taget. Om panserbassen skriver en bøde ud, fordi AA’s 
cykler simpelthen var vildt hurtige må stå hen, men et smukt fotografi er det i hvert fald.
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Albert Andersen deltog aktivt i Fanø-løbe-
ne, men her er vi helt sikkert på Glostrup 
Banen, hvor der den 27/9-1925 blev afholdt 
Grand Prix. I bilen, en Renault med start-
nummer 1, sidder flyveren og motorkøreren 
Søren Severinsen, der vandt i løbets mindste 
af de tre klasser. Albert ser ud til at hygge 
sig med Severinsen, og de har sikkert kendt 
hinanden godt: De var begge på Fanø i 
1921.

De samme to biler...

Billederne er ganske sikkert fra 1907, hvor 
en ung Albert Andersen enten er ved at tage 
kørekort, eller også har han lige fået det. 
På det øverste billede har Albert fået det 
ansvarfulde hverv at styre båthornet.

De to biler er gengivet  på et foto i Thorkil 
Ry Andersens bog Man drejer Håndsvinget - 
til Motoren går, på side 130. Se det lille foto 
til venstre. Det kommer oprindelig fra Motor, 
fra 1907 og er fra en automobiludstilling i 
Nykøbing Falster, hvor de to biler blev udstil-
let af “Dansk Automobil & Handelsselskab”.

Den øverste bil er 100% sikkert fremstillet 
på Dansk Automobilfabrik i St. Kongensgade 
i København. Bilen, en 14 Hk. Dobbelt-Phae-
ton, er også beskrevet i bladet “Auto-Cy-
clen” i 1906, hvor det også fortælles, at 
chassiset var leveret fra Frankrig. Indtil 
nu har man kun kendt til billederne fra de 
trykte blade – men her kan vi altså for første 
gang vise et rigtigt fotografi af den danske 
bil! Præcis hvornår – og hvor – det er taget 
kan vi ikke være sikre på, men det er sikkert 
også i 1907. 

Billederne på siden til højre

Dansk Automobilfabrik var drevet af H.C. 
Christiansen, men kom i økonomiske pro-
blemer i 1906. Det blev genetableret som 
“Dansk Automobil & Handelsselskab” med 
Cornelius Steffensen som partner, men kort 
tid efter trak H.C. Christiansen sig ud og 
startede i eget navn som importør af bl.a. 
Renault.

Ry Andersen beskriver den anden bil (K724) 
som en Clément-Bayard, men det er næppe 
korrekt. Andre kilder benævner den Dansk 
Automobilfabrik – vi hælder også til den an-
tagelse. For det første fordi bilen ikke rigtig 
ligner Clément-Bayard, men især på grund af 
lighederne med den øverste bil: styretøjets 
forbindelsesstang er placeret foran forakslen 
(hvilket ikke er tilfældet på C.-B.) og hjule-
ne, ser ud til at være fuldstændig ens på de 
to biler. Billederne må siges at være noget 
af et fund: For måske har vi her hele 2 x 
Dansk Automobilfabrik!

Den pelsklædte chauffør foroven kunne godt 
være Laurids Jensen, der senere blev ansat 
hos Albert Andersen – se VT 523.
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Stor tak til Erik Nielsen, Uffe Mortensen og Jørgen Lind, der har bidraget 
med oplysninger og kommentarer til billederne. Men først og fremmest 
endnu en gang tak til Arnt Andersen for det flotte bidrag til arkivet!

Før første verdenskrig var Clément-Bayard 
en af de største bilproducenter i Frankrig. 
Mærket blev også forhandlet af Dansk 
Automobilfabrik, men da H.C. Christiansen 
og Cornelius Steffensen “skiltes”, tog H.C. 
Christiansen agenturet med sig.

Bilerne på de tre store billeder er alle 
Clément-Bayard, og vi er omkring 1906-07 
– hvor der var mindst 7 modeller i program-
met, så vi kommer nok ikke modelbetegnel-
serne nærmere.

Til venstre ses en lille Tysk “Piccolo” med 
2 cylindre. Også dette mærke havde Dansk 
Automobil & Handelsselskab agenturet på.

Flere af de gamle billeder er taget ved 
Sorgenfri Slot i Kgs. Lyngby – af den samme 
fotograf: A. Th. Collin. I DVKs arkiv har vi ad-
skillige billeder taget af Collin samme sted. 
Kongevejen var hovedfærdselsåre ud af Kø-
benhavn, hvor det var tilladt at køre i store 
vogne – kun de mindre “bivejs-automobiler” 
fik f.eks. lov til at køre på Strandvejen.

To af billederne, med stakit og pigtråd i 
baggrunden, er taget et andet sted, men 
hvor? Måske Nordhavnen? Man aner nogle 
skilte med teksten “Amerikansk Trælast” og 
“Hammelev”...

Det er en stolt Albert Andersen ved rattet 
på de fleste af billederne – og hvis det da 
ellers stadig er ham, har han anlagt en fin 
lille moustache på de to fotos her på siden. 
Til sidst endnu et forsigtig gæt: Det kunne 
være Cornelius Steffensen med fuldskæg og 
cigar, der har fundet sig til rette i det gode 
selskab blandt fruentimmerne på bagsædet i 
Clément’en øverst.
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For nylig scannede vi en større sam-
ling negativer, der stammer fra Jens 
Nielsen – et meget kendt medlem i 
DVK, der døde for en del år siden.

Jens Nielsen var flittig fotograf, og 
tog ofte billeder af biler han mød-
te på gader og stræder – og som 
man kan se, var det især biler fra 
30’erne eller tidligere.

Fra arkivet
Svar til: vt@veteranbilklub.dk

Billederne er formentlig taget i 
60’erne, og man kan blive overra-
sket over, hvor mange fine (og i sin 
tid dyre) biler, der stadig fandtes. 

Her er et par af hans “tilfældige” ga-
debilleder. 

Hvad ser vi her?

Blandt de mange fotos var der også dét her 
– af to Herrer, der tager den med ro. Det kan 
forhåbentlig inspirere andre til at gøre det 
samme...
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Det var ikke meningen at sidste må-
neds opgaver skulle være svære – 
som vi siger: “Ingen opgave er for 
nem”. Der var mange der svarede 
Ford Taunus Transit, men det hed 
modellen faktisk ikke i begyndelsen.

Ford FK 1000 kom i produktion i 
1953 på Fords fabrik i Köln. De 
1000 i navnet henviser til nyttela-
sten – motoren var på 1,2 liter, men 
voksede til 1,5 liter i 1955. Samme 
år suppleredes med en lidt kraftige-
re model med samme karrosseri, FK 
1250.

Først med modelår 1961 fik den 
praktiske kassevogn sit nye navn: 
Taunus (som alle modeller fra 
Köln-fabrikken) Transit. Året efter 
suppleredes med en spareudgave 
med 800 kg. nyttelast, og i 1963 
fulgte en 1500 kg-version. 

Den tyske Ford var naturligvis et 
(godt) alternativ til Folkevognsrugbrø-
dene, og fandtes igennem årene i 
nogenlunde de samme karrosseriva-
rianter til forskellige formål: Kasse-
vogn, Pick-up, Dobbeltkabine, Bus, 
diverse Ambulancer og specialvogne 
– selv VWs “Sambabus” var det et 
Ford-svar på, nemlig Transit “Pano-
ramabus”. Forden var meget tæt på 
samme ydre mål som Folkevognen, 
men havde den fordel, at motoren 
ikke tog plads fra varerummet. Det 

Her er så lige billedet igen – denne gang det 
hele, inklusive teksten foroven, hvor model-
len benævnes Taunus FK 1000. Måske kom 
Taunus-navnet alligevel (kort) før Transit? 
Bilen i midten kan med sikkerhed dateres til 
1959 – på originalfotoet kan man se at der 
står FK 1250 på snuden. De øvrige biler er 
nok lidt ældre – for de har de gamle FK-logo, 
som også ses på Nilfisk-bilen nederst på 
siden.

Svar på billederne i VT 538
Ford FK 1000

gjorde det muligt at tilbyde den som 
minibus til 11 personer – med fire 
rækker sæder. Den blev også tilbudt 
i Danmark, men har sikkert ikke væ-
ret videre almindelig.

Men ellers var FK/Transit en bil, 
som jo nærmest er lige så ikonisk 
som VW’en. Der var snydemange 
af dem! Selvom Folkevognen blev 
solgt i 3-4 gange så mange eksem-
plarer, er Ford’en en bil alle voksne 
mænd husker – om ikke andet, så 
som Tekno-bil, hvor den i lighed med 
VW udkom i farvestrålende reklame-
udgaver for mange både danske og 
udenlandske firmaer. 

Den tyske Ford Transit blev også 
samlet på Fords store fabrik i Kø-
benhavn, i hvert fald i begyndelsen 
af 60’erne. Modellen havde i øvrigt 

også en engelsk søster, Ford Tha-
mes 400E, med samme grundkon-
struktion, men andre linjer i karros-
seriet. Da de oprindelige Transit og 
Thames gik ud af produktion i 1965 
fik de en fælles afløser, også med 
navnet Transit – produceret i begge 
lande samt i Belgien, dog med min-
dre forskelle.

Svarene til billedet gav redaktionen 
en idé om, at mange har særlige 
minder med Transit’en. Men der var 
især én, hvor vores billede tydeligvis 
har sat en større tankerække i gang 
– han var tilmed den eneste der, net-
op havde erindring om Geismar-biler-
ne! Bjørn Stegger har sendt de føl-
gende ord. 

Transit og Geismar 
I 1956 flyttede familien Stegger til 
et nyopført leje-rækkehuskvarter 
midt i Ringsted Kyst - kun 300 meter 
fra Øresund.

28 småbørnsfamilier kom i paradis, 
selv om leje-rækkehusene var og for-
blev en slags Harlem i Rungsted.

-jmn.

Blandt Jens Nielsens mange negativer fandt 
vi også dette billede – en bil fra Fisker & 
Nielsen. Den meget flotte bemaling må have 
været grunden til at han fotograferede bilen. 
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De rige omkring os var heldigvis ikke 
rascister, men behandlede de nye 
fattigrøve pænt og ordentligt.

Da min far ikke længere tjente nok 
som leder af sit eget lille orkester, 
måtte min mor genoptage sit kontor-
arbejde. Og det var netop fordi, hun 
havde fået heltidsjob på Hørsholm 
Rådhus, at vi flyttede fra Frederiks-
berg til Rungsted.

Det forholdt sig heldigvis således, 
at mange firmaer dengang leverede 
varer til de små hjem rundt omkring 
København. Det nød min udearbej-
dende mor godt af. Selvom hun sad 
på kontoret hele dagen, kunne hun 
på telefonisk ordre få bragt varer 
hjem fra den lokale købmand Olsen 
i hans fine Ford Taunus Transit. Jeg 
kan stadig huske de sirligt hånd-
skrevne regninger til “Fru kapelme-
ster E. Stegger” - og varerne som 
var omhyggeligt og flot arrangeret i 
passende papkasser.

Dengang var kvinder kun noget i 
kraft af deres mænd, og det gjaldt 
også min mor, selvom hun var meget 
dygtig og gjorde en fin karriere på 
rådhuset. Min mor klarede også en 
stor del af sine tøjindkøb ved at få 
varer leveret af Daells Varehus’ Ford 
Transitter.

Og fra Magasin og Illum kunne 
smukt dekorerede Ford Transitter 
bringe hende de varer, som hun hav-
de bestilt i udvalg fra deres fine ka-
taloger. 

De fine damer i Rungsted Kyst fik 
bragt og hentet deres fine pelsværk 
i A.C Bangs flotte, diskrete sorte 
Ford Transit med guldpåskrifter.

Men de Ford Transitter, jeg husker al-
lerbedst, var netop de mørkeblå og 
hvide fra Geismar, særdeles smukt 
dekoreret med det flotte GEISMAR 
logo - og med fine røde accenter for-
neden mellem hjulene.

Da vi havde kulfyr i vores lille række-
hus, og da det ikke var almindeligt 
med vaskemaskiner i de små hjem, 
var det ikke muligt for min mor at 
vaske derhjemme - andet end skjor-
ter i håndvasken, når det var akut.  
Mindst én gang om ugen fik min mor 
altså hentet og bragt vasketøj fra 

Geismar - i deres fine Ford Transitter. 
Min fars mange hvide skjorter, som 
jo var en essentiel del af hans musi-
ker-mundering, vores sengetøj – og 
også mange andre ting og sager, der 
skulle vaskes og renses.

Naturligvis var der også mange fir-
maer, der anvendte Folkevogns-
rugbrød. Men jeg husker nu Ford 
Taunus Transit som den allermest 
udbredt kassevogn dengang - og det 
sagde ikke så lidt.

Der var rigtig mange i gadebilledet 
i sidste halvdel af halvtredserne og 
første halvdel af tresserne. For Tran-
sitten var utvivlsomt en bedre vare-
vogn end Rugbrødet med sin mere 
rummelige varekasse og sin store 
bagdør. Og så så den jo godt ud – 
ikke mindst når den blev flot dekore-
ret – og det blev varebilerne jo den-
gang – inkl. fælgene, som altid også 
var i de helt rigtige identitetsfarver.

Geismars var blandt de allerallerflot-
teste og mest karakteristiske og iøj-
nefaldende Transitter dengang.

Tekno lavede utallige udgaver af 
Transitterne med snesevis af de-
koreringer. Jeg har ledt og ledt på 
nettet. Men jeg har desværre ikke 
kunnet finde ud af, om der også var 
en Geismar-udgave imellem. Det vil-
le da være mærkeligt, hvis der ikke 
var.

Desværre begyndte firmaernes kør-
sel til og fra de små hjem at ebbe 
ud hen mod midten af tresserne. 
Titusinder af familier ligesom os 
fik penge nok til at bygge og købe 
et typehus med fladt tag, flytte ud i 
pip-kvarteret, anskaffe en Volvo og 
en vovhund. Og i bryggerset blev der 
plads til en vaskemaskine - og lidt 
senere også en tørretumbler. Der 
dukkede også Vascomater op i en-
hver større gade i byerne.

Der var således ikke længere for-
retningsgrundlag for Geismars va-
skeri-afdeling. Den måtte sælges til 
ISS. Det var således slut med flåden 
af de flotte blå/hvide Ford Transitter.

Det gamle hæderkronede firma gik 
ikke godt længere. Og væveri-afde-
lingen måtte flytte adresse adskilli-
ge gange.

Efter flere forskellige ejere har Ge-
ismar nu 55 år senere tilsyneladen-
de fundet sig selv igen som produ-
cent og leverandør af meget fint og 
lækkert sengetøj, duge, håndklæder 
og andre tekstiler til soveværelse og 
hjem. Logoet er stadig det samme 
flotte historiske Geismar logo som 
på Transitterne for tres år siden. 
Men farven er himmelblå i stedet for 
kongeblå. Salget sker fra den smuk-
ke Geismar forretning i det gamle 
posthus i Store Strandstræde - og 
på nettet naturligvis. 

Mon ikke billedet af den fine flåde 
af Geismar Ford Taunus Transitter er 
taget i 1958-59, hvor bogstavskom-
binationen AA benyttedes på Frede-
riksberg-biler – og hvor dampvaskeri-
et sikkert har været på absolut max. 
– på gårdspladsen ved Geismars 
dampvaskeri, Peter Bangs Vej 24-28, 
Frederiksberg. 

Én af de flotte vogne skal sikkert ud 
til os i Rungsted og hente snavsetøj 
– og aflevere det nyvaskede…

Jeg kan svagt erindre stedet på Pe-
ter Bangsvej fra min barndom – fra 
når vi kørte forbi i vores guldgrønne 
Folkevogn Type 1. Selvom vi var flyt-
tet til Rungsted, kom vi stadig til Fre-
deriksberg af og til.

1959
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Ikke helt overraskende havde DVK- 
medlem og GM-ekspert John Ulsted 
Olesen et klokkeklart svar på vores 
andet foto. John skriver:

“Bilen på det nederste billede er en 
1963 Buick Skylark 2 dørs Hard Top. 

Buick Skylark 1963

Fotoet er taget ved GM Danmarks 
såkaldte factory show, hvor de nye 
modeller blev præsenteret.

Jeg jo har købt Erik Bjerrings sam-
ling af GMs docket cards, og derfor 
kan jeg med stor sikkerhed identifi-
cere den, da de biler der blev brugt 
til udstillingen er mærket ”Factory 
Show”

Bilen er lakeret Ermine White med 
sort indtræk, og er som alle andre 
Buicks fra 1963 samlet i USA.

Den blev solgt igennem Hans Ly-
strup d. 28/11-1962. Navn på før-
ste ejer og stelnummer har jeg na-

turligvis også. Stelnummeret kan 
desværre ikke findes på nettet 
mere, så man må formode at bilen 
ikke eksisterer længere. 

Som ekstra bonus kan nævnes, at 
bilen bagved til højre, er en ameri-
kansk-samlet 1963 Chevrolet Impa-
la 4 dørs sedan, blå metallic med 
hvid tag, og blåt interiør. Netop den 
bil var min første amerikanerbil, købt 
i 1989 og solgt kort tid efter. Den 
kom aldrig på gaden”.

Tak. Så er den ged vist barberet!

-jmn.

Lidt små klip fra brochurer - fra DVKs bibliotek. Denne er fra 1957. 

1962

1959
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Invitationer

Løvspringstur 2021 
 

Du indbydes hermed til den årlige løvspringstur. 
Vi mødes lørdag den 5. juni 2021, kl. 09:00 hos  

Nr. Søby Auto/Møbelpolstring, 
Langagergyden 2, 5792 Årslev. 

hvor Bo Thorlund og hans stab byder på kaffe/the og rundstykker. Endvidere vil han fortælle om sin virksomhed 
og der kan stilles spørgsmål til møbelpolstringens ædle kunst og vise eksempler på dette arbejde. 

 
Derefter kører vi ud i det fynske forår ad finurlige veje med indlagt drikke/tissepause. Efter en tur gennem det 

vestlige Fyn smutter vi over Den Gamle Lillebæltsbro og videre ad små veje, hvor vi ved klokken cirka 14:30 
ankommer til: 
Kryb i ly kro,  

Kolding Landevej 160, 7000   Fredericia. 
hvor vi får serveret en lækker æggekage. 

 

Tilmelding på tlf. 30 91 19 41 (vigtigt) til Jørgen Kastrup. 
Pris pr. deltager: Kr. 130,-, der dækker maden og væske indtaget under drikke/tissepause, indbetales på  

reg.nr. 3578 konto 3578954589. HUSK! du er kun tilmeldt ved indbetaling og der er ingen fortrydelsesret, dog 
returneres pengene hvis Corona forhindrer turen og man ikke kan deltage en alternativ dag. 

 
 

Spark Dæk på Gilleleje Havn 
 

        
     
Spark Dæk er en tilbagevendende begivenhed der finder sted hver tirsdag på 
Gilleleje Havn. Spark Dæk har nu eksisteret i mere end 10 år. Mange nye samt 
gamle kendinge finder hver tirsdag sammen på Gilleleje Havn for at se på køretøjer 
ældre end 25 år. Her finder man socialt samvær i de fantastiske rammer, 
nemlig med udsigten over Gilleleje Havn og med de gode spisesteder. 
Spark dæk arrangeres i samarbejde med Græsted Veterantræf. 
Kig forbi, vi er på Havnen hele sommeren i gennem, i kan ikke undgå at se os, 
for vi fylder rammen godt ud med de helt fantastiske og unikke køretøjer. 

 
Hver tirsdag, fra d. 13. april til d. 12. oktober, fra kl. 18:00 
 
Sundhedsstyrelsens råd om forebyggelse af smitte af Coronavirus / COVID-19 
skal følges omhyggeligt. 
 
Se os på Facebook:   Spar  k dæk på Gilleleje Havn 

Aktiviteter i DVK Vestjylland 2021
d.13. 04. 2021: Start Egeristræf på adressen

              Ejstrup vej 7a 6920 Videbæk
  

d.27. 04. 2021: Egeristræf.
d.11. 05. 2021: Egeristræf.
d.25. 05. 2021: Egeristræf.
d.05. 06. 2021: Farsdags tur. (nærmere senere)
d.08. 06. 2021: Egeristræf.  
d.22. 06. 2021: Egeristræf.
d.06. 07. 2021: Egeristræf.
d.20. 07. 2021: Egeristræf.
d.03. 08. 2021: Egeristræf.
d.17. 08. 2021: Egeristræf. Tag ting med til bagagerums salg
d.31. 08. 2021: Egeristræf.
d.14. 09. 2021: Træf hos S.E Auto Ringkøbing.
d.28. 09. 2021: Egeristræf.
d.02. 10. 2021: Afslutning Egeristræf. Nærmere senere.

Dette er datoer for sommeren 2021 i Vestjylland når der 
kommer flere aktiviteter vil de komme på mail og hjemmeside 
www.veteranvest.dk
Følg os også på Facebook Egeristræf

Min mail: nsunuser@gmail.com
Mobil nr: 27810131

Hilsen
          Kristian.
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Invitationer

Garderhøjfortet i Gentofte indbyder til  
Søndag den 29. august 2021

DVKs løvfaldssamling 
Vi mødes kl. 11:00 - 13:00, 

hvor vores smukke biler lines 
op til gensidig glæde på 

fortets område.
 

Kanonerne afskydes 
kl. 12:00. 

Garderhøjfortet håber 
at se så mange som 

muligt.
GRATIS ADGANG

 For bilens passagerer, 
hvis du har lyst til at se 

fortet indefra. 

Adresse: 
Garderhøjfortet 
Garderhøjfort 4 
2820 Gentofte 

Lasse Harkjær
og

Dorte Stadil 

MADPAKKETUR – SØNDAG DEN 30. MAJ 2021 
Vi mødes kl. 10.00 til en kop kaffe og et rundstykke på Grønholtvej 16. Fredensborg. 

Kører ud I det blå, hvor vi spiser vores medbragte mad og drikkevarer.  
Hvorefter vi returnerer til Grønholtvej og en ny kop kaffe med kage ca kl. 14.00. 

Pris: kr. 50,00 
Tilmelding: cira.Aalund@gmail.com / tlf 21250133. Senest 15. maj.  
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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 
 

TRÆKAROSSERIER
Renovering af bestående eller opbygning af nyt

Kaleschebøjler og andre karosseridele i træ 
fremstilles på bestilling

Poul Thostrup - tlf.: 21 73 20 26
mail:  p.thostrup@gmail.com

www.veteran-ford-t.dk

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,-
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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



VeteranTidende · maj 202156

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

 > Veteranforsikring når køretøjet er 30 år
 > Lejlighedsvis kørsel hele året
 > Vejhjælp inkluderet
 > 25% flåderabat ved kasko
 > Prisgaranti 
 > Nu også klassisk- og veteranlastbil   

ETU Forsikring - veteranforsikring 

Du kan forsikre veteran-, og klassiske biler, veteran- og klassiske motorcykler, samt veteranknallert og 
campingvogne. Indtegning sker direkte til ETU Forsikring A/S. Du kan desuden få tilbud på andre private 
forsikringer, endda med prisgaranti. 
- Vi forsikrer også ombyggede og uoriginale køretøjer samt lastbiler. Ring og hør nærmere.

Vi glaeder os til at tegne din forsikring.

Priseksempler:

Der henvises til selskabets indtegningsregler.

74 72 86 00
salg@etuforsikring.dk 
www.etuforsikring.dk

Saml dine forsikringer ved os og få op til 30%  rabat

Veteranbil årg. 1988     Værdi kr. 60.000 Selvrisiko kr. 500 – ansvar/ kasko Årlig præmie kr. 969 inkl. vejhjælp

Klassisk bil årg. 1993 Værdi kr. 85.000 Selvrisiko kr. 500 – ansvar/ kasko Årlig præmie kr. 2.464 inkl. vejhjælp

Veteran MC årg. 1983 Værdi kr. 25.000 Selvrisiko kr. 500 – ansvar/ kasko Årlig præmie kr. 998 inkl. vejhjælp

Klassisk MC  årg. 1988 Værdi kr. 60.000 Selvrisiko kr. 500 – ansvar/ kasko Årlig præmie kr. 2.395 inkl. vejhjælp

Lastbil/autocamper årg. 1983 Værdi kr. 85.000 Selvrisiko kr. 500 – ansvar/ kasko Årlig præmie kr. 1.644 ekskl. vejhjælp

Priserne er ekskl. afgifter og bidrag. 

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

Særudstillingen forlænget
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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?

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.

Selvstændige  
bilgarager

Egen port/lås, tilbydes i 
velordnede garage-ejen-
domme i Storkøbenhavn: 
Lyngby, Hellerup, Frederiks-
berg og Glostrup. 
 
Venligst henvendelse: 

GS EJENDOMME
Tlf.: 4037 0156 
eller e-mail:  
jw@gsejendomme.dk
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Morris Minor serie MM 2-dørs sa-
loon - årgang 1952. Sorte nr. plader 
M5855. Har stået stille i 30 år. Har 
kørt fra den 01. 11. 1952 til 1972. 
Vi har renoveret den, og fik den synet 
i 2002. Lige synet 14.09.2018. den 
er renoveret og malet for et godt styk-
ke over 100.000 kr. i 2002.  
Pris kr. 68.000.

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

Triumph 3 A til salg. Cabriolet, farve 
rød, højrestyret, 48 eger, over-drive 
og først indregistreret 10. november 
1958. Ny motor 2007, AT-motor. Ma-
let 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 til 
maj 2023.

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

MG A sportsvogn fra 1961 (SKAL 
være denne årgang) købes.

Kontakt til: 2914jm@gmail.com

Austin/Morris Cooper S, 970cc – 
1071cc eller 1275cc. mrk 1, årg., 
1963 - 1967 org. og i god stand. Top 
pris gives. 

Henrik Nielsen, tlf. 26974545
e-mail: lotus7@os.dk

Lotus Seven S4 1970 sælges grun-
det akut mangel af koblingsben. Et 
meget hurtigt og overalt velfungeren-
de eksemplar tæt på at være helt 
original med bl.a. originale Dunlop 
fælge. Otteårs synet pr. 30. maj 
2018.

Ole W. Berg, tlf. 40161554
e-mail: owberg@owberg.dk

Peugeot - årgang 1923. Jeg søger 
et nyt hjem til min lille Peugeot. Det 
er en model Quadrilette, der kun 
blev fremstillet i nogle få år, og er 
derfor ret sjælden. Bilen er totalt re-
noveret og indregistreret med tidsty-
piske nummerplader i 2017, og har 
siden kun været benyttet i forbindel-
se med mindre arrangementer. Hå-
ber der er interesserede som kunne 
få lyst til at komme og se den, og 
give mig et købstilbud. Jeg mener bi-
len også kunne være interessant for 
museer eller samlere. 

Poul Suhr, tlf. 20117202 
e-mail: poulsuhr@stofanet.dk

Hjulkapsler til Mercedes-Benz 190 
SL. Fin stand ingen buler eller rust. 
Kr. 1.000. 

Preben Jakobsen, tlf. 30409914  
mail: preben-jakobsen@hotmail.com

Austin A35 - årgang 1957 sælges. 
Restaureret med historiske num-
merplader og holder synet til 2025. 
Bilen er køreklar til denne sommer. 
Pris kr. 67.500. 

Søren Hansen, tlf. 61309017
e-mail: h.kirsten@jubii.dk

Morris 1000 grøn cabriolet - årgang 
1966, med sorte nummerplader 
CAE23433 - sælges. Holder syn til 
6. juni 2024. Bilen er i fin stand, in-
gen rust. kom, se og prøv. kører rig-
tig fint. Prisforslag kr. 105.000. 

Kaj Hansen, tlf. 21476168
e-mail: lerche-hansen@hotmail.com

Vauxhall 10-4 Sedan - årgang 1938. 
Velholdt - synes igen 2027 - origina-
le papirer. Priside kr. 75.000.

Orla Møller, tlf. 71752327
e-mail: orlamoller@gmail.com

Biler 
sælges

Biler 
købes

Dele til biler 
sælges

Køb & salg
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Ældre velholdt campingvogn Sprite 
Musketeer sælges - kr. 1.700. 

H. Lange Sørensen, tlf. 26167370
e-mail: herdiss@mail.dk

Tysk Læderkappe, god stand, meget 
kraftig kvalitet, skulderbrede 46 cm. 
Kr. 800. 

Læderjakke, god stand, kraftig kvali-
tet skulderbrede 50 cm. Kr. 800. 

Preben Jakobsen, tlf. 30409914  
mail: preben-jakobsen@hotmail.com 

Bildele til salg efter 60 år med gamle 
biler. Ring og hør nærmere eller kom 
på besøg.

Helmer Christensen, tlf. 61778341

Ny og ubrugt EL-motorvarmer (DEFA) 
til Volvo model 900, 700 og 200 sæl-
ges. Pris kr. 50. Kan afhentes i 3460 
Birkerød. 

Kai Andersen, tlf. 60607242.

Kromliste til bagkofanger til Merce-
des-Benz C126, 560 SEC - købes.

Kim Møller, tlf. 22543459
e-mail: kimmoeller24@live.dk

Lucas horn som på foto. Mærket: 
British patent and reg. HF 732. 12 
V. Hornet skal virke og helst med 
den høje tone. 

e-mail: mogens@bessermann.com

Gammel Bilradio Transitone ca. 
1927 søges. Behøver ikke at virke, 
også OK - kun med frontpladen.

Henrik Kastrup, tlf. 20930016
e-mail: hmk2osteborsen.dk

Heuer stopur købes til montering 
på instrumentbordet - flere modeller 
søges: Monte-Carlo, Autovaia, Ma-
ster-Time, Sebring, mv. - andre rally-
effekter har også interesse.

Henrik Andersen, tlf. 27397839 
send gerne sms eller ring.

Emaljeskilt købes fra folkevogns 
værksted - uanset stand - der findes 
flere modeller. Både service eller 
reservedele. Andre VW-effekter har 
også interesse.

Henrik Andersen, tlf. 27397839 
send gerne sms eller ring.

Vespa - årgang 1960-1980 købes.

Hans Post, tlf. 29435581
e-mail: hans.post@mail.tele.dk

Hardtop til Mercedes-Benz 190 SL, 
god stand ingen buler, lidt rust på 
kanter. Kr. 6.000. 

Preben Jakobsen, tlf. 30409914  
mail: preben-jakobsen@hotmail.com

Motorcykler 
købes

 
Diverse

Dele til biler 
købes

Køb & salg

som ikke længere kunne bruge bilen 
på grund af familieforøgelse. Hustru-
en havde ellers fået bilen i bryllups-
gave af sin mand og var meget glad 
for bilen. Bilen havde i øvrigt i hele 
sin levetid kørt i München under fle-
re ejere, men denne seneste ejer var 
netop flyttet til Düsseldorf og havde 
taget bilen med.

Jeg importerede bilen til Danmark i 
april 2010, hvor den blev kørt til syn/
toldsyn og blev godkendt uden be-
mærkninger. Den er siden, løbende 
blevet delvist renoveret og genopla-
keret i bilens originale farve.

Med venlig hilsen 
Bendt Schimmell 

Pininfarina
...fortsat fra bagsiden.

Bagklappen
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Denne bil er, så vidt det er mig bekendt, den eneste bil som bærer den meget berømmede de-
signers eget navn. Bilen som blev designet af Pininfarina-huset (Tom Tjarda) til FIAT, var i pro-
duktion i ikke mindre end 16 år (1966-1982), under navnet FIAT 124 Spider. 

I gennem alle disse år byggedes bilen (ca. 190.000 stk.) på netop Pininfarinas egen fabrik, 
dog således at karrosseriet blev transporteret til FIAT hvor al teknik blev monteret på FIAT’s 
egne fabrikker.

FIAT ønskede herefter ikke at have bilen i programmet længere og ville standse produktionen i 
1982, men ved en fælles overenskomst fik Pininfarina lov til fortsat at bygge bilen, dog under 
eget navn og under eget forhandlernet m. m. Nu blev teknikken sendt fra FIAT til Pininfarina’s 
fabrik hvor man selv stod for at færdiggøre bilen. Bilen er den samme, dog med få mindre be-
tydende opdateringer.

Denne Pininfarina er fra dec. 1982 og altså et af de tidlige europæiske eksemplarer (nr. 625) 
under det nye navn, hvoraf der blev produceret ca. 4.800 stk. til det europæiske marked (Pi-
ninfarina Spidereuropa) og ca. 3.100 stk. til det amerikanske marked (Pininfarina Spider Azur-
ra) frem til 1985. Det skal lige tilføjes at der var forskel på bl. a. hjulophæng, kofangerophæng 
samt emisionsudstyr på henholdsvis amerikanske og europæiske modeller.

Den er udstyret med Lampredi motoren på 2,0 l., 2 overliggende knastaksler, med tandrem og 
Bosch indsprøjtning. Den havde desuden 5-trins gearkasse og skivebremser på alle hjul.

Jeg fandt dette eksemplar i Düsseldorf i Tyskland hvor den var sat til salg af en privat familie, 

Pininfarina 124 DS Spidereuropa 1982

Fortsættes på omslagets inderside >
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