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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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Mars Allé 6, 2860 Søborg.
Tlf: 2046 2798
vt@veteranbilklub.dk

Annoncepriser:
1/1 side:  3.000,- kr.
1/2 side:  1.600,- kr.
1/4 side:  900,- kr. 
1/8 side:  500,- kr.
10% rabat v. indrykning 3x eller mere.

I redaktionen desuden:
Morten Alstrup 
Peter Bering
Jens Heldgaard
Erich Karsholt
Peter F. Lykkeberg
Uffe Mortensen
Erik Nielsen
Thom Bang Pedersen
Tage Schmidt
Dorte Stadil
Leif Gr. Thomsen

Layout/produktion: 
Møller Nicolaisen design, Søborg.
Tlf: 2046 2798 · jens@mn-design.dk

Tryk: Stibo Complete, Horsens.

Redaktionelt stof sendes senest den 5. i måneden til redaktøren, 
gerne pr. mail: vt@veteranbilklub.dk. Annoncer og invitationer til 
klubbens kontor, senest den 5. i måneden. Dette gælder også gratis 
rubrikannoncer. Gerne via mail til: kontor@veteranbilklub.dk. 
Professionelle annoncer skal leveres reproklare.

Indbydelser til DVKs løb og arrangementer optages gratis. Indbydelser 
til andre løb og arrangementer, hvor vore veterankøretøjer aktivt kan 
deltage, er i begrænset omfang gratis.

Indlæg i bladet er ikke nødvendigvis udtryk for redaktionens eller 
DVKs synspunkter. Eftertryk i begrænset omfang tilladt med omhygge-
lig kildeangivelse og kun efter forudgående aftale. 
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Køb & Salg 59

Bagklappen: Austin 1100, 1974 60

Stof og deadline:

Fra redaktionen
Vi er glade for denne gang at kunne præsentere hvad 
der næsten kan kaldes et temanummer af VeteranTi-
dende om Porsche 911. Dens plads i bilhistorien er in-
diskutabel! Ingen andre har som Porsche bygget videre 
på en grundkonstruktion fra begyndelsen af 50’erne, 
som andre forlod, men som Porsche fik (og har fået) 
fantastiske biler ud af.

Ellers kan vi her fra redaktionen blot sige, at nu begyn-
der vi igen at håbe på flere bidrag om klub- og motorliv! 
Fra mødestederne, turene og garagerne! Tænk på jeres 
blad – husk at det er et klubblad! Skriv og send billeder!

Vi glæder os til at høre fra jer. Forresten er vi også ved 
at være løbet tør for “bagklapper”...

-jmn.

Nr. 540
Juni 2021

Forsiden:
Porsche 911, 1967.

Foto: jmn. 

-jmn.

Prototypen til Porsche 911. Den blev præsenteret på biludstillingen 
i Frankfurt i september 1963 som Type 901. (Fabriksfoto).
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Juni
Lørdag 5. Fars Dag for veteranvarebiler og 
veteranlastbiler kl. 10-16. Frilandsmuseet Hjerl Hede, 
Hjerl Hede Vej 14, 7830 Vinderup. For mere information 
og tilmelding af køretøjer: km@hjerlhede.dk

Lørdag 5. Løvspringstur 2021. Kl. 9.0.0 Nr. Søby Auto/
Møbelpolstring, Langagergyden 2, 5792 Årslev.
Tilmelding: Jørgen Kastrup, tlf. 30911941 
mail: jorgen.kastrup@gmail.com. Invitation i VT 539.

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

Søndag 6. Nyhavn Erhvervsforening. Bolværksmøde for 
veteranbiler fra før 2. verdenskrig. Kl. 09:00 til 12:00.
Nyhavn vil i år starte corona-venligt op, dvs. at der ikke 
vil være et indendørs bruncharrangement, dog vil man 
være vært udendørs til noget til munden og hænderne.
Håber du vil bringe dette ud til vores kørehungrende 
lemmer. Igen i år vil vi tillade os at håndplukke 
køretøjerne samt også inddrage et mindre antal 
efterkrigskøretøjer! Max. deltagende antal køretøjer: 35! 
Tilmelding til:  kimpolte@hotmail.com 
COVID-19: Samtlige deltagere skal medbringe Corona-
pas eller en negativ Corona-test, der maksimalt er 72 
timer gammel.

Onsdag 16. Aftentur i det fynske. Vi kører en tur i det 
smukke fynske landskab, ad små og mindre veje og 
slutter et sted, hvor vi kan nyde den medbragte mad 
eller aftenkaffe. Arrangementet er uforpligtende, ingen 
tilmelding – mød blot op med jeres køretøj og det gode 
humør. PS! Husk borde og stole.  
Vi starter kl. 17:30 og kører kl. 18:00 fra Svendborgvej 
18, Ollerup, 5762 V. Skerninge. Ved Alfred Svendsen, 
tlf. 20581801.

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

Søndag 20. Hedetræf. Autogalleriet, Industrivej Syd 1A, 
7400 Herning. Kl. 9-16. Et træf for alle typer klassiske 
motoriserede køretøjer. Nærmere oplysninger hos Bent 
Damsgaard, mail: bldamsgaard@gmail.com, tlf.: 
26277965.

Aktivitetskalender

Møder, løb og arrangementer

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

Onsdag 21. Aftentur i det fynske. Vi starter kl. 17.30 og 
kører kl. 18.00 fra Roldsted Kirke, Ørbækvej 841B 
5863 Ferritslev. Kirsten og Anders, tlf. 20331902.

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

Lørdag 31. Biler der fulgtes med sporvognene. 
Sporvejsmuseet, Skjoldenæsvej 107, 4174 Jystrup 
Midtsjælland. Tilmelding og info: Søren Palsbo, tlf. 
60836234 - email: presse360@gmail.com 
Invitation i VT 535.

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

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

Onsdag 18. Aftentur i det fynske. Vi starter kl. 17:30 og 
kører kl. 18:00. Info følger. Flemming Larsen, tlf. 
20831349.

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 

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.

Jesper Larsø Gersehaven 51 3320 Skævinge 5361 4742  
Sebastian Haigh Gersonsvej 21, 01 2900 Hellerup 2536 2039  
Poul Nordstrøm Strandtoften 1A 5600 Faaborg 2622 2985  
Kent Nyberg Dragstrupvej 19 3250 Gilleleje 2325 7255 Volvo Amazon P121 1966
Peter Køpke Egernvej 12 6000 Kolding 2013 7121 Volvo PV 544 1964
Ernst Sørensen Østergaard Håndværkervej 7C 7400 Herning 2625 1360  
Nicolaj Bøge Edlund Andersen Bjerregårds Sidevej 2 2500 Valby 4074 9022 Austin 1100 1974
Erling Jespersen Ejlstrupløkken 22 5200 Odense V 4045 4752  
Thomas Trykjær Kirkeballe 3 5540 Ullerslev 2710 1611 Mercedes-Benz 450 SL 1978
Jens Erik Byskov Randløv Fredstedvej 60 6100 Haderslev 2031 2460  
Steen Ole Carmel Ryttergårdsvej 9 4000 Roskilde 2033 2511 FIAT 503 1927
Frank Reichel Tværvej 60 2791 Dragør 2636 8094  
Evald Post Frifeltvej 34 6780 Skærbæk 4218 1955  
Mogens Hansen Sønderås 3 4200 Slagelse 4018 7241 Opel Commondore A 1972
Preben Andersen Strandhavevej 112, st 2650 Hvidovre 2627 7471 MGB 1973
Aksel Nørgaard Graversen Store Fjelstervangvej 22 6933 Kibæk 4046 5311  
Poul Erik Jensen Søvejen 13 6900 Skjern 2460 9822 Volvo PV 544 B-16 1960
Christian Nordal Petersen Mogens Mogensens Vej 11 3070 Snekkersten 2032 9944  
Søren Peter Knudsen Sneppevej 2 6740 Bramming 2297 0824  

Velkommen til nye medlemmer:

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.

Onsdag 8. Aftentur i det fynske. Vi starter kl. 17:30 og 
kører kl. 18:00 fra Øster Skerningevej 17B, Ollerup, 
5762 V. Skerninge. Jørgen Jensen, tlf. 20831349.

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

Lørdag 25. Englændertræf. Info følger.  
Kurt Plith, tlf. 2029 6605 - e-mail: postmaster@plith.dk

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. Udsat til 2022.

September
Torsdag 16. - mandag 20. GoodWood. Info: Dorte 
Stadil. Tlf. 40158008, e-mail: dorte@stadil.net 
Invitation i VT 536. Udsolgt.
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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

Juni d. 1. Klubmøde.
Juni d. 8. Klubmøde.
Juni d. 15. Klubmøde.
Juni d. 22. Klubmøde.
Juni d. 29. Klubmøde.

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.

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

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

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

Juni d. 15. Vores årlige aftenkøretur. 
Vi mødes på adressen Tolstrupvej 
46, Havbyrd, 4100 Ringsted. Vi star-
ter kl. 19:00, derefter går turen ud i 
den danske natur. Kaffepausen hol-
der vi ved Kongsgården, Strandvejen 
11, Vester Broby, 4180 Sorø.

Medbring kaffe / kage og stole og 
borde. Husk at overholde alle Co-
vid-19 restriktionerne.

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

Midtsjælland 
Ringsted

Østsjælland 
Klippinge

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

Klippinges mødestedsleder gen-
nem de sidste 24 år, 92-årige Kai 
Wredstrøm, er desværre faldet så 
uheldigt, at han brækkede hoften 
og lårbenet. Men han er opereret 
og har det godt og træner meget 
for at komme til hægterne og hjem 
igen. Det har nok lange udsigter og 
Kais alder taget i betragtning, er Kai 
og undertegnede blevet enige om 
at lukke mødestedet, som foregår 
hjemme hos Kai privat.

En kæmpe tak til dig Kai for dit sto-
re arbejde med mødestedet og alle 
de ture og arrangementer du har 
stået for igennem de 24 år.

Jeg ved fra Kai, at alle stadig er vel-
komne til at kigge forbi og få en 
sludder og en kop kaffe.

Dorte Stadil

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

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

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

Bo Frederiksen, tlf. 55990235.

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.

Juni, 29. kl. 18. Vi starter grillen op 
denne aften. der kan købes pølser 
og kartoffelsalat. I er også velkomne 
til at medbringe det i selv ønsker at 
grille. Drikkevarer købes på møde-
stedet.

Juli 27. kl. 19. Vi kører en aftentur 
denne aften, mødestedet giver kaf-
fen og kage denne aften.

August 31. kl. 19. Klubmøde.

Bjarne Hansen, tlf. 25793131.  
vivi-m-hansen@hotmail.com
www.dvk-fyn-broby.dk

Fyn
Nr. Broby

Sønderjylland
Aabenraa

2. torsdag i måneden klubmøde kl. 
19.00. 
Skolevænget 12, 6200 Aabenraa.

Du kan læse mere på DVK Aabenraa 
www.dvk-aabenraa.dk.

Juni d. 10. Klubmøde. Frede har in-
viteret til klubmøde i sin garage. Der 
vil være mulighed for at se Fredes 
biler. I forbindelse med garagen er 
der en køkken/køkkenartikler/ gave-
butik, der også holder åbent. Så der 
er spændende ting at kigge på. 
Adresse: Egelund 8, 6200 Aaben-
raa. Jeg tager kage med, så vi vil 
gerne have tilmelding senest 4. juni 
til: Liseogfrits@johansens.info eller 
mobil 22642909.

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

Vestjylland 
Herborg
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Mødestederne

Midtjylland
Herning

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

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

Leif Gr. Thomsen er blevet 85 år!
Leif har gennem rigtig mange år glædet os alle med sine dejlige tegninger 
og ikke mindst teksterne dertil, i VeteranTidende!

Stort tillykke og tak, til dig fra os alle sammen!

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.

Juni d. 8. Vi mødes kl. 19.00, og 
kører en lille tur – evt. besøg ved et 
ældre mekanikerværksted med me-
get spændende udstyr og værktøj. 
Hold øje med DVK-Mail fra Uldum 
Mølle – der kommer detaljerne – 
som jo afhænger af Corona-situati-
onen.

Juli d. 13. Afhængig af situationen 
holder vi et sommermøde, for de der 
ikke er på ferie.

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

De saje ollsammel: “Kan do haus?” 
Men Æ hovse så skidt, å no kan Æ it 
hovs, hvad det er Æ it kan hovs!

Dorte
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Finn Christiansen – mindeord
Søndag den 25. juli sad vi ved mor-
genkaffen, og jeg havde tænkt bag-
efter at køre ned til Finn og Erika lidt 
uden for Rinkenæs, for at Finn kun-
ne justere karburatoren på min Ford 
Taunus. Bedst som jeg sidder i tan-
kerne ringer telefonen – og det er en 
ulykkelig Erika, som fortæller, at hun 
kl. 0.45 har fundet Finn død i stolen 
foran fjernsynet. 

Finn var udlært automekaniker hos 
Austin i Sønderborg. En dag i sin læ-
retid kommer en lokal Austin Healey 
ind til reparation. Finn traf på stedet 
en beslutning, der ville komme til at 
følge ham i mange år og livet ud – 
sådan en bil måtte han eje! Vejen 
dertil var ikke helt lige – andre biler 
kom imellem, og han blev medlem 
af DVK. 

Tiden gik, og hjertet brændte stadig 
for Austin Healey, så dem restaure-

rede han ikke mindre end 3 af, og 
når man talte med ham om bilerne, 
som han jo kendte enhver skrue i, 
strålede øjnene. 

Han var ved sin død igang med at 
restaurere en EMW 327 coupe, som 
han desværre ikke nåede, selvom 
der var lagt et meget stort arbejde i 
bilen.

Finn og Erika har været særdeles 
flittige til at møde op i klubhuset i 
Aabenraa, og der kom vi for 4 år si-
den rigtig tæt på dem – især på den 
tur til England, som Alice og Kjeld 
Holm-Nielsen planlagde – en tur på 
vist 17 dage, hvor der blev kørt, gri-
net, drillet, hygget, spist dejlig mad, 
besøgt mange (bil) museer, Good-
wood o.s.v.  Adskillige ture fulgte – 
og altid havde vi det dejligt sammen.

Den sidste tur Finn og Erika foretog 

Fortid og nutid mødes...

var med Healey-klubben til Svostrup 
ved Silkeborg lørdag den 24. april. 
Finn hyggede sig – især nok omkring 
sin bil, for med tiden drillede bentø-
jet en hel del. Det blev en lang tur 
fra Gråsten i Sønderjylland, så Erika 
gik tidligt i seng – Finn blev hængen-
de lidt i stolen foran fjernsynet; men 
blev altså fundet død i nattens løb.

Han nød klublivet og sin Healey til 
den allersidste dag – men vi er man-
ge som virkelig vil savne ham på 
vore ture fremover.

Æret være Finn’s minde.

På vegne af 
DVK Aabenraa

Frits Johansen
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Det lysner! Bilerne er kommet ud af 
vinterhullerne og selv vejret er på vej 
i den rigtige retning. Der er udsigt til 
flere farvebilleder i VT!

Når vi nu på det nærmeste har lavet 
et temanummer om Porsche 911 
var det jo nærliggende at smutte en 
tur til AJ-tanken i Skovshoved en lør-
dag formiddag. Der kan man nemlig 
være helt sikker på at se et stør-
re antal Porscher – og mange an-
dre sportslige, klassiske biler i hvad 
man kan kalde den øvre ende af 
skalaen. I øvrigt med god variation i 
bilernes alder. 

En tur på tanken

Tekst og foto: jmn.

Helt almindelige hverdagsbiler er der 
sjældent mange af i Skovshoved – 
men jeg observerede da en fin Fiat 
127 og et folkevognsrugbrød (dog 
med et meget “sportsligt” trærat!), 
foruden min egen Citroën DS21 fra 
1971.

Der begynder at komme tilbud; det 
er bare om at komme ud at køre til 
ét af de steder, hvor bilfolk samles – 
hvilket sted man vælger kan så pas-
sende afhænge af hvad man har lyst 
til at se. 
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Nyt fra MhS
Kø ved Motorstyrelsens 
regnemaskiner

Motorstyrelsen har netop udgivet 
en række beregningsskemaer i for-
bindelse med de omfattende æn-
dringer af registreringsafgiftsloven, 
der blev søsat med fremsættelsen 
i Folketinget den 18. december 
2020, og som forventes at træde i 
kraft den 1. juni. 

Som det nok vil være de fleste be-
kendt, så betyder ændringerne af 
lovgivningen, at den registreringsaf-
gift, der skal betales blandt andet 
ved import af veterankøretøjer, bliver 
en hel del enklere og i de fleste til-
fælde også billigere.  

Den hidtidige lovgivning var ganske 
kompleks og uigennemskuelig, ikke 
mindst grundet det særlige brænd-
stoftillæg. Det hele erstattes nu af 
en simpel beregningsformel med 
blot tre såkaldte skalaknæk og uden 
diverse tillæg yderligere.  

Princippet for beregning af registre-
ringsafgift på en veteranbil eller ve-
teranmotorcykel, er at tage udgangs-
punkt i køretøjets oprindelige pris 
som nyt, uden afgift, men inklusi-
ve daværende moms- eller omssat-
ser. Det beløb reduceres nu til 75%. 
Det næste der skal ske, er at man 
med de tre skalaknæk beregner sel-
ve afgiften af det grundbeløb man 

Der må nok forventes kø hos Motorstyrel-
sen, når de nye registreringsafgifter træder i 
kraft den 1. juni

var kommet frem til. Første skala-
knæk siger at man betaler 25% i 
afgift af de første kr. 65.000. Næ-
ste skalaknæk siger at man beta-
ler 85% af den del af beløbet der er 
mellem 65.000 og 202.200. Tredje 
skalaknæk siger at man skal be-
tale 150% af det beløb der er over 
202.200.  

For nogle veterankøretøjer skal man 
dog være opmærksom på det der 
kaldes handelsværdien, hvilket er 
den aktuelle markedspris på køretø-
jet. Hvis den er lavere end de nævn-
te 75% af nypris (u/afgift), så er det 
mere fordelagtigt at beregne afgift af 
den værdi. Ændringerne for veteran-
motorcyklerne får den konsekvens 
i forhold til tidligere, at de vil stige 
fra typisk 0 kr. i afgift til nogle få tu-
sinde. For de populære veteran-pick-
ups og andre varevogne, der betyder 
den nye lovgivning at de til gengæld 
typisk vil ende på en afgift på 0 kr, 
hvor der altså ikke længere kommer 
yderligere tillæg til.  

Lige nu er vi alle i limbo med hensyn 
til registreringsafgifterne. I princip-
pet er lovgivningen trådt i kraft ved 
fremsættelsen i december, men Mo-
torstyrelsen har fået frem til denne 
sommer til at få tilrettet deres sy-
stemer og det Digitale Motor Regi-
ster (DMR). Det betyder at har man 
betalt afgift i perioden fra december 
til ca. 1. juni, så vil der ske en gen-

beregning efterfølgende, hvor man 
så vil få en ekstra opkrævning eller 
penge tilbage, alt afhængigt af den 
nye beregning.  

Det er til den situation at Motorsty-
relsen har iværksat arbejdet med at 
udfærdige de nævnte regnemaski-
ner. Med dem kan man altså selv 
kontrollere hvordan det vil gå, når 
Motorstyrelsen går i gang med deres 
genberegninger. Du vil med dem alt-
så kunne få svar på om du får pen-
ge tilbage, eller du kan forvente en 
ekstra bon. Man indtaster blot de 
oplysninger man har fået i sin afgø-
relse fra Motorstyrelsen, og så vil 
man med et tryk på knappen kunne 
se den nye afgift.

Der er for så vidt ikke noget problem 
i at man kan bruge regneskemaerne 
til at ”gætte” på en ca. afgift på den 
drømme-import man går med, men 
det kræver at man kender nypris, 
handelspris og den oprindelige pris 
uden afgift, hvilket de færreste har 
adgang til. Der findes visse metoder, 
hvormed man målt i rigelige træsko-
længder kan regne baglæns fra ny-
prisen hos forhandleren til en nuvæ-
rende cirka afgiftspligtig værdi. Den 
bruger Motorhistorisk Samråd ofte, i 
forbindelse med diverse forespørgs-
ler. Vi har også brugt denne metode, 
da vi tidligere udgav en artikel speci-
fikt om det emne.

Har man lyst til at give sig i kast 
med skemaerne så har Motorstyrel-
sen samlet diverse information om 
dem, og en mulighed for download 
på denne side: https://www.mo-
torst.dk/bilaftale-2021/beregnings-
skemaer-til-registreringsafgift/ Der 
bliver fortsat arbejdet på, fra Motor-
styrelsens side, at optimere infor-
mationerne til brugerne. Informati-
oner der forhåbentlig skal gøre det 
lidt tydeligere hvad der skal tastes 
ind hvor.  

Johnny B. Rasmussen
Sekretariatsleder
Motorhistorisk Samråd
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Dialogmøder med  
Kulturministeren

Hjemløse veterankøretøjer
I et nyt høringssvar opfordres Skat-
teministeriet til at se på en dispen-
sationsmulighed for kravet om en 
fast bopælsadresse når man vil re-
gistrere et veterankøretøj. Opfordrin-
gen kommer ud af en helt anden 
sag, der handler om hjemløses mu-
ligheder for at eje en bil eller andet 
køretøj, som så igen har fået en helt 
anden beslægtet indgangsvinkel til 
en lovændring, den handler om auto-
campere.  

Ganske kort så er lovændringen 
kommet på plads, efter et ønske 
fremsat af Kristian Pihl Lorentzen (V) 
fra ejere af autocampere der ønsker, 
i deres pensionisttilværelse, at af-
hænde deres ejendom, og drage ver-
den rundt i autocamper. Problemet 
hermed, er beskrevet i registrerings-
bekendtgørelsen. Der står at man 
skal have fast bopælsadresse her i 
landet for at kunne registrere et kø-
retøj her.

Sammenfaldende med dette har 
der været en udvalgsbehandling i 
Skatteudvalget, omkring de såkald-
te hjemløse, der ønsker at eje et 
køretøj, på trods af at de ingen fast 
bopælsadresse har. De to, på sin 
vis sammenfaldende, interesser har 
fået Skatteministeren til at fremsæt-
te et lovforslag, der skal give Motor-
styrelsen dispensationsmulighed ”til 
hjemløse og andre”.

Det var lige hvad vi behøvede for 
at huske på nogle henvendelser, vi 

Man kan godt have hus, børnebørn, og det 
halve liv i Danmark, men ikke en veteranbil, 
hvis ikke også adressen er her. Foto: Danica 
Chloe - danicachloe.dk

Motorhistorisk Samråd bidrager med kom-
mentarer til genåbningen af det kulturelle 
Danmark.

tidligere har modtaget med spørgs-
mål til lignende problemstillinger. De 
henvendelser, vi har fået, har dre-
jet sig om danskere med midlerti-
dig eller længerevarende adresse i 
udlandet, men hvor de så typisk har 
ønsket at placere deres veteranbil 
i deres danske sommerhus, så den 
kunne bruges, når de ferierede her.  

Den mulighed har der ikke været i 
registreringsbekendtgørelsen tidli-
gere, men nu åbnes der altså for at 
danskere, der på den ene eller den 
anden måde er ”adresseløse”, nu 
skal kunne søge en dispensation for 
de regler.  

Typisk har der været tale om køre-
tøjer, der har været i familiens eje 
i rigtig mange år, og derfor ikke øn-
skes afhændet. Der har også været 
køretøjer med oprindelige emalje-
nummerplader, blandt andet hos en 
mand der nu bor i Malmø, og som 
nu har været nødt til at omregistrere 
den i et familiemedlems navn, for at 
omgå reglerne og bevare nummer-
pladen.

Hos Motorhistorisk Samråd bruger 
vi nu vores taleret, gennem hørings-
svaret, til at gøre opmærksom på 
at under ”hjemløse og andre” altså 
også fra tid til anden kan være en 
udenlandsdansker med et registre-
ret veterankøretøj.  

Johnny B. Rasmussen
Sekretariatsleder
Motorhistorisk Samråd

Siden starten på coronapandemi-
en her i Danmark, har Motorhisto-
risk Samråd medvirket i et sektor-
partnerskab under Kulturministeriet. 
Sektorpartnerskabet består af en 
meget lang række af organisationer 
på området, fra sportens verden, 
over de udøvende kunstnere, til kul-
turinstitutioner af alle mulige slags.  

Siden marts 2020 har vi jævnligt 
været indkaldt til møder online, med 
embedsfolkene i ministeriet med 
ansvaret for at viderekommunike-
re nedlukning, og nu genåbning, på 
ministerens ressortområde. For gan-
ske nyligt var det Kulturminister Joy 
Mogensen der deltog, og vores for-
mand Steen Rode-Møller var såle-
des også inviteret.

I Motorhistorisk Samråd er vi glade 
for denne direkte indgang, og mu-
lighed for at give vores besyv med. 
Vi kender jo godt præmissen, at det 
vi kommer med nok, ikke rykker ret 
meget, om noget i det hele taget. 
Men vi bidrager meget gerne, på 
vegne af alle de veteranfolk vi ved 
der også meget gerne vil have nor-
maliteten tilbage, når der skal arran-
geres og organiseres ude i klubber-
ne.  

Johnny B. Rasmussen
Sekretariatsleder
Motorhistorisk Samråd
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Måske jeg lige kan supplere med lidt 
yderligere oplysninger om den sorte 
Terraplane, som er blevet omtalt i VT 
nr. 537 og 538.

Gennem nogle år drev jeg veteranbil-
værksted på adressen Sydmarken 
35, Søborg. Her kom der ret mange 
mennesker, deriblandt Robert Han-
sen, som var trafikflyver samt ve-
teranfly- og veteranbilentusiast.

Robert, som havde et meget vinden-
de væsen, fik lov til at arbejde på 
sin Ford V8 1936 på mit værksted. 
En dag spurgte Robert, om ikke jeg 
”lige” kunne færdiggøre restaure-
ringen af en Terraplane, som et par 
af hans venner ejede. Svar: Joh det 
kunne jeg godt. Bilen kendte jeg fra 
da den blev rettet op efter en kollisi-
on. Det arbejde blev fornemt udført 
af Henning og hans pladesmed – 
Tingvalla Autoservice på Amager.

Bilen stod på Christianias veteranbil-
værksted og var ejet af de to venner 
Anders og Mogens, som ikke rigtigt 
kunne enes om projektet, så derfor 
var løsningen at det blev færdiggjort 
af en 3. person- og det faldt så i mit 
lod.

Mens bilen stod på Christiania var 
motoren blevet frostsprængt, så 
man skaffede en anden fra USA. 
Denne motor skulle hovedrepareres 
og et cylinderværksted gav en ca 
pris for det ønskede arbejde. Færdig 
blev motoren, men slutprisen var nu 
mangedoblet – stor ballade; dog ind-

gik man forlig. Men først nu begynd-
te problemerne. Motoren var nemlig 
et nummer større end den origina-
le, og Anders og Mogens kæmpede 
med at få motoren monteret. Dette 
lykkedes sådan nogenlunde; men 
der henstod lidt ”småting”.

Bilen blev bragt til mit værksted og 
vi arbejdede ihærdigt med at få tin-
gene til at passe. Da den blev star-
tet ville den kun gå på 3 cylindre, og 
det med fuld choker. Den nye motor 
var leveret uden karburator, og man 
havde derfor monteret den gamle, 
som var 1-portet, ved hjælp af et 
overgangsstykke. Men den nye over-
størrelsesmotor skulle altså have 
en 2-portet ditto – stor diskussion 
med ejerne. Mange ting blev prøvet 
uden held- jeg var ved at blive ret 
surmulet over mig selv. Der måtte 
dog kunne findes en forklaring på de 
persisterende motorproblemer. Red-
ningen kom fra en hel uventet kant.

I den periode importerede, solgte og 
monterede jeg ret mange veteranbil-
dæk. En af mine trofaste kunder var 
Kjell Bergquist fra Tommelilla i Skå-
ne. Kjell kom en dag og skulle hente 
nogle dæk, og jeg spurgte ham i min 
kvide om han måske skulle havde 
en karburator der passede på bilen 
- tjo det var ikke umuligt, og ugen 
efter kom han med en fin komplet 
karburator. Vi skilte karburatoren ad, 
rensede og monterede den – vupti 
så spandt motoren som en tiger.

Da bilen nu var køreklar, bragte jeg 
den ned til min gode kollega og ven 
Ole Sommer, Utterslev Torv. Ole 
fremstillede og monterede et helt 
nyt ledningsnet i original harness / 
strømpe, med de originale farveko-
der osv. De der husker Ole, vil vide, 
at han altid leverede de mest fanta-
stiske og gennemførte arbejder.

Bilen kørte jeg til syn, og den blev 
godkendt. Undervogn inkl fjedre oa 
var noget slidt; men godkendt blev 
den trods alt.

Jeg så den aldrig mere; men fik se-
nere at vide at den var blevet solgt 
til Tyskland.

Et par fotos fra mit værksted med 
bilen fra da den var på ”værft ”ved-
lægges.

Udover det ovenfor beskrevne ek-
semplar har jeg kendt et par andre 
Terraplanes. Dem oplevede jeg hos 
en af min families gode bekendte 
Jimmy Thomsen, som nogle måske 
husker som ejer af Kon(g)kylie bilen 
/ Talbot.

VTs artikel om danske Terraplanes 
fik mig til at opsøgte Jimmy, som hu-
sker begge biler tydeligt. Den ene, 
en cabriolet, blev solgt til udlandet 
i tresserne. Den anden, en sedan, 
blev hugget op, da motoren gav op – 
også i tresserne. Vi ledte efter nogle 
fotos af bilerne i Jimmys fotoalbum.

Desværre fandt vi kun tomme plad-
ser i albummet, hvor billederne skul-
le have været, men måske dukker 
de op en dag.

Lars Legaard

Terraplane-minder

Billeder fra Lars Legaards værksted. Artiklen 
fylder “hullet” i Bo Jensens artikel om bilen 
i VeteranTidende fra april – vi er omkring 
1985-86. -red.
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Frem til midten af 1990’erne kun-
ne man på rejse i Sverige nærmest 
ikke undgå at se de mange bilfor-
retninger med skiltet Philipsons på 
taget. I efterkrigstiden forhandler 
af bl.a. Saab, Simca og Mercedes, 
men forretningen med historie tilba-
ge til 1908 forhandlede og samlede 
også amerikanske bilmærker. En ny 
bog fortæller historien. 

Gunnar V. Philipson (1883-1970) 
var en driftig herre og bogen af Stig 
Edqvist fortæller historien om hvor-
dan han, fra etablering af en lille bil-
forretning i Stockholm i 1908, hvor 
han var 24 år gammel, udvikler sit 
bilimperium og bliver en af de rige-
ste personer i Sverige.

I de første år var det med forskelli-
ge mærker som franske Mathis og 

amerikanske K-R-I-T, der havde en 
pæn afsætning, frem til bilmærket 
gik konkurs i 1914. Efter krigen tog 
Gunnar V. Philipson til USA og det 
lykkedes her at få agenturet på Dod-
ge ved at afgive en stor bestilling 
og etablere en ny flot udstilling på 
Strandvägen i Stockholm. Byens fi-
neste adresse.

Dodge gav Philipson mulighed for 
at ekspandere. Samtidig fulgte an-
dre agenturer, bl.a. Cord, Voisin og 
Horch. Særlig betydning fik, at Phi-
lipson opnåede agenturerne på 
Chrysler, De Soto og Plymouth, efter 
Dodge sidst i 1928 blev en del af 
Chrysler-koncernen.

I midten af 1920’erne byggede Phi-
lipson det syvetager store AB Auto-
mobilpalatset i Stockholm med ud-
stilling, værksted og plads til 2.000 

biler. Her etableres også samling af 
de amerikanske biler indtil denne 
aktivitet i 1938 blev flyttet til Augu-
stendal udenfor Stockholm, hvor Phi-
lipson erhvervede J. V. Svenssons 
Bilfabrik (der tilvirkede motorer) og 
her etablerede en stor samlefabrik.

Undervejs blev der udvidet med fi-
lialer rundt omkring i Sverige. Det 
gik stort set kun fremad, og i 1932 
kunne Gunnar V. Philipson, der i fol-
kemunde blev kaldt for Bilkongen, 
sætte endnu en fjer i hatten med 
agenturet på den folkelige DKW. 
Mellem 1935-1939 solgtes ca. 
10.000 DKW i Sverige.  

Fra Philipin til Saab
Krigen satte sin begrænsning på ak-
tiviteterne, her blev produceret bl.a. 
generatorer og i 1943 iværksættes 

Boganmeldelse:

Philipsons i Sverige
Af Erich Karsholt

Philipsons udstilling på Strandvägen 7A i Stockholm. Til venstre en 
Voisin og til højre en åben Dodge, 1923. 

Philipsons udstiller i Motala, 1937. Fra ven-
stre Wanderer, Chrysler, De Soto og Dodge.

På bagsiden til dette foto står, at Prins Sigvard har byttet sin Chrys-
ler mod denne Horch cabriolet, 1938.
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et forsøg på en egenproduceret bil, 
naturligvis med navnet Philipin. Som 
forbillede havde man DKW F8 og to 
prototyper blev fremstillet. Delene 
skulle komme fra underleverandører 
og bilen koste 5.000 kr. 

En af prototyperne blev pænt an-
meldt i en testkørsel af svenske Mo-
tor i 1946, men Gunnar V. Philipson 
fik samtidig kendskab til at Svenske 
Aeroplan AB var længere med udvik-
ling af Saab-bilen. Philipson valg-
te at indstille sit bilprojekt og blev 
i stedet generalagent for Saab for 
Sverige i en årrække. 

Det er dog først og fremmest sam-
arbejdet med Mercedes-Benz, bogen 
fokuserer på. I 1947 rejste Gun-
nar V. Philipson til Daimler-Benz AG 
i Stuttgart og afgav her en ordre på 

300 lastbiler. Det blev indledningen 
til et samarbejde, der for alvor tog 
fart, da personbilerne fulgte i febru-
ar 1950. 

Sverige stod her stærkere end de 
lande, der havde været med i Anden 
Verdenskrig. Sverige kunne i højere 
grad levere valuta for de mange bi-
ler, der var brug for. Resultatet var, 
at Sverige i første del af 1950’erne 
var blandt de lande hvortil der blev 
eksporteret flest Mercedes-Benz. De 
mange fotos i bogen af især Merce-
des 170 viser, at modellen var en ef-
tertragtet bil i Sverige og lagde grun-
den til udbredelsen af bilmærket i 
de følgende årtier. 

Der er mange lighedspunkter mel-
lem Sverige og Danmark (bortset fra 
bilafgifterne) ligesom Philipson og 

Bohnstedt-Petersen begge voksede 
sig store på samarbejde med DKW 
og Chrysler-koncernen i 1930’erne – 
herunder samling af de amerikanske 
biler – og efterfølgende med Merce-
des-Benz i efterkrigstiden. 

Efter Gunnar V. Philipsons død i 
1970 blev bilkoncernen drevet vide-
re under ejerskab af hustruen Märta 
Philipson (1917-1997). Senere blev 
koncernen solgt til ejendomsforeta-
genet Arcona, der dog ikke formåe-
de at fastholde bilmærkets positi-
on. I 1994 tog Mercedes-Benz selv 
over og etablerede eget dattersel-
skab i Sverige, mens de mange Phi-
lipson-forretninger i løbet af nogle år 
blev solgt fra.

Det er først og fremmest det betyde-
lige antal fotos, der i bogen er vist i 

De to Philipin prototyper, 1946. 

Samling af Dodge på 6. sal (!) i Automobil-
palatset, Stockholm.

De første Dodge, der blev samlet på den nye 
fabrik i Augustendal udenfor Stockholm i 
1938.
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stor størrelse og en høj kvalitet, der 
bringer glæde, når man fordyber sig 
i bogen. Mange af dem har ikke tid-
ligere været publiceret. Det er som 
sagt mest Mercedes-Benz der er i 
fokus. Forordet antyder, at en kom-
mende bog vil uddybe på de andre 
bilagenturer. Det lyder godt, selv om 
der allerede i denne bog er  god læ-
sestof og især fotos til alle, der in-
teresserer sig for bilhistorien i vores 
svenske broderland.

Stig Edqvist:  
Philipsons – Mercedes-Benz  
i Sverige

Trafik-Nostalgiska Förlaget (tnf.se) 
i samarbejde med Mercedes-Benz 
Klubben Sverige. 112 sider.

Alle fotos er fra bogen.

Philipsons var i en lang årrække også gene-
ralagent for Saab i Sverige. Her forsiden af 
Philipsons kundeblad.

Skuespiller Sickan Carlsson med hund ved hendes Mercedes 170 S A-cabriolet på Djurgårds-
broen, Stockholm i 1950. Af 832 fremstillede A-cabriolet blev de 166 solgt i Sverige.

I 1956 kunne man fejre bil nr. 15.000 importeret til Sverige siden Philipsons overtog agen-
turet i 1950. I midten ses Gunnar V. Philipson og til højre Daimler-Benz eksportchef Rudolf 
Oeser.

Simca var endnu et af Philipsons mange agenturer. Her fra udstilling på Stockholms Bilsa-
long, 1962.
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udstillingerne

Billedet øverst på siden må være fra 1926, hvor Kæmpehallen var helt nybygget. Der er 
mennesker, biler og aktivitet omkring hovedindgangen – men om det er i forbindelse med 
biludstillingen ved vi ikke. Det kunne tænkes at være den efterfølgende udstilling, som 
blev afholdt af institutionen Dansk Købestævne, der som nævnt i sidste blad var økonomisk 
samarbejdspartner for Automobil- & Cycle Grosserer Foreningen og muliggjorde opførelsen af 
bygningen.

Rosenørns Alle ser hverken ud til at være brolagt eller asfalteret! Men der er dog lagt sten 
ud langs sporvognsskinnerne.

FORUM
Den næste artikel, som vi kalder 
del 2, i vores serie om Forum-ud-
stillingerne er på vej. Vi er stadig 
ikke helt færdige med at studere 
det omfattende materiale vi har – 
desuden finder vi jævnligt mere, 
som vi gerne vil have med.

Igennem mange år var Forum-ud-
stillingerne de absolut vigtigste 
motorbegivenheder i Danmark, 
for ikke at sige Nordeuropa. Vi 
vender snarligt tilbage med del 2, 
som kommer til at handle om åre-
ne 1927-30.

Denne gang har vi lidt supple-
ment til artiklen i sidste Veteran-
Tidende – dels har vi fundet nogle 
flere billeder, som I ikke skal sny-
des for – og så har vi også fundet 
nogle, som vi ikke vidste at vi hav-
de! Desuden har vi her lidt flere 
data om byggeriet og hallen.

Byggeriet
Som man kunne læse sidst, var ale-
ne opførelsen af hallen, der på det 
tidspunkt formentlig har været Nord-
europas største, været en eneståen-
de bedrift. Der blev slået mange re-
korder, og udover at arbejdet foregik 
i en iskold vinterperiode, var der et 
ekstremt tidspres. 

Sidst skrev vi også, at byggesum-
men løb op i 1,1 millioner kroner, 
svarende til 38 millioner i nutidskro-

ner. Men når man omregner på den 
måde, hører det med til historien, 
at materialer den gang var langt dy-
rere end idag – til gengæld var ar-
bejdskraften meget billigere. Dette 
er selvfølgelig ikke uden betydning, 
når der på et tidspunkt var ca. 300 
mand i gang på byggepladsen.

Udforudsete problemer var der selv-
følgelig også under byggeperioden. 
Blandt andet måtte der piloteres op 
til 3 meter ned i den bløde grund, 

Del 1: Supplement
Af Jens Møller Nicolaisen, Erich Karsholt og Uffe Mortensen



VeteranTidende · juni 2021 19

Lidt flere fotos fra byggeriet. Øverst er ydermurene på vej og ved at blive beklædt med betonplader – sikkert slutningen af november 1925. 
Til højre ses tårnene, der brugtes til at hejse de store spær op – her er vi tidligst i slutningen af januar 1926! Så mon ikke de to nederste 
billeder er fra begyndelsen af februar 1926, hvor gulvet er ved at blive lagt. Der er sne på jorden! Og glastaget langt fra færdigt!

Et herligt foto af trængslen på tværs af hallen – hovedingangen ses øverst til venstre. Til venstre F. Bülow & Co’s store stand; bussen er en 
GMC. Til højre har firmaet “Auto-Materiel A/S” med “Tilbehørs-Artikler” en mindre stand, og bag den er det Skandinavisk Motor Compagni 
med Dodge Brothers, Hudson, Essex, Triumph MC og et stort udvalg i reservedele, dæk og andet godt.
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for at kunne rejse murene, der med 
stålsøjler for hver 10 meter skul-
le bære taget. Jernkonstruktionen i 
ydervæggene havde en samlet vægt 
på 120 tons og bestod foruden søj-
lerne af vandrette dragere og en 
skeletkonstruktion, der er beskrevet 
som “jernbindingsværk” i en datidig 
artikel i Politiken.

Taget er selvfølgelig det mest in-
teressante – med en samlet jern-
vægt på 400 tons! Det har været en 
enorm opgave for Vølund, der udover 
at bakse med problemer med leve-
rancerne af stål, måtte etablere en 
midlertidig tegnestue og byggeplads, 
hvor spærene blev fremstillet.

Husk at udstillingen blev åbnet den 
20. februar 1926. Her er så nogle 
flere datoer:

Den 3. december 1925 blev de før-
ste spærdele kørt ind på byggeplad-
sen. Den 20. december var spær-
fag 1 på plads. Den 28. december 
spærfag 2. Den 9. januar spærfag 
3. Den 14. januar spærfag 4. Den 
18. januar spærfag 5. Den 28. janu-
ar spærfag 6 – og så videre!

Flere har spurgt, men vi ved ikke 
hvordan de mange og tunge jernele-

menter blev transporteret fra Øre-
sundsvej til Julius Thomsens plads, 
andet end at de blev kørt. Et godt 
gæt er, at det er sket på hestetruk-
ne blokvogne, sikkert fremstillet til 
formålet – via Langebro, som Vølund 
i øvrigt også have leveret konstukti-
onen til.

Udover den samlede jernvægt på 
520 tons blev der anvendt en svim-
lende mængde beton – i form af pla-
der. Det var som byggemateriale re-
lativt nyt. 

Udstillingen
Ifølge kataloget var der i alt 106 
stande – importørernes, naturligvis, 
men også en stor mængde andre 
– fabrikanter og importører af dæk 
samt leverandører af altverdens 
automobilrelaterede ting, motoror-
ganisationer som KDAK og FDM og 
mange flere. I sidste blad havde vi 
opstillet en liste over de udstillere, 
der havde køretøjer med – men vi 
overså i hvert fald mindst én, nemlig 
Johs. Fog & Co., der foruden at ud-
stille Wolseley, også havde noget så 
besynderligt som en campingvogn 
med: En tohjulet “Ferievogn”, bereg-
net til at spænde efter et Automo-

bil, med sovepladser til fire personer 
og skabe, borde, vask, køkken, radio 
med mere. Vognen anes bagest i bil-
ledet på foregående side.

Ordet campingvogn var selvfølgelig 
langt fra opfundet – og først i slut-
ningen af 30’erne begyndte man at 
se de første campingvogne herhjem-
me, og det vakte stor opmærksom-
hed, da Politiken fremviste to “Kam-
peringsvogne” i 1937, bl.a. på en 
boligudstilling i Forum.

På side 23 bringer vi omtalen af 
Johs. Fog & Co.’s stand – det er en 
side fra det særlige udstillingsnum-
mer af KDAK’s blad Auto, som ud-
kom i forbindelse med udstillingen i 
1926.

Og så har vi en rettelse: Vi skrev at 
Ford Motor Company ikke selv ud-
stillede, men var repræsenteret gen-
nem deres forhandlere. Men det var  
stik modsat. For det var nemlig Ford 
selv, der stod for standen i Kæmpe-
hallen – efter at have indgået aftale 
med forhandlerne om ikke at udstil-
le særskilt. Og det var nok meget 
fornuftigt, for det var netop omkring 
den tid, hvor balladen og rivalise-
ringen mellem de danske hovedfor-



VeteranTidende · juni 2021 21

Til venstre: 
Hans Lystrup var om nogen udstillingens (og Kæmpehallens) 
fader, og udstillede adskillige bilmærker. Her ses en del af 
Lystrups store stand, med de fornemme belgiske Minerva – 
men forrest i billedet har Københavns Vogn- & Karrosserifabrik 
et hjørne: En stor limousine på Minerva-chassis og en droske 
på et De Dion Bouton-chassis. Billedet er muligvis taget inden 
udstillingen blev åbnet – så det kan være der stadig bliver lagt 
glas på taget i den anden ende af hallen...!

Foruden bilerne solgte Skandinavisk Motor Kompagni Triumph 
motorcykler og Firestone dæk. 
 
Hvad der foregår på billedet til højre er uklart: En kontrollør er 
hejset op, men om det er for at skifte pære i en PH-lampe eller 
om det er for at nyde udsigten, får vi vist aldrig svar på. 

Her nederst er det Dunlop Rubber Co. A/S, der udstiller mange 
typer dæk. Et fint eksempel på de mange stande, hvor der var 
gjort rigtig meget ud af udsmykningen og præsentationen, 
også selvom standene var små.
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Til højre i dette billede ses Wolseley-biler fra Johs. Fog & Co. Man kan også se lidt af Eccles 
Ferievognen. I forgrunden et ufærdigt aluminiumskarrosseri fra N. Larsens Vognfabrikker i 
Smallegade.

Kronprins Frederik var gennem mange år Forum-udstillingernes protektor. Her ses han med 
høj hat på Ford Motor Companys stand.

handlere var værst. Se evt.  Veteran-
Tidende nr. 512, februar 2019.

Når Ford-forhandlerne ikke fik de-
res navn eksponeret på udstillingen, 
måtte de i stedet annoncere inten-
sivt i pressen – som f.eks. Trolle & 
Yde gjorde det i Politiken: 

Noter om udstillingen
Aviserne skrev yderst flittigt om ud-
stillingen, både før, under og efter.

Politiken havde en næsten daglig ru-
brik, kaldet “Noter om Udstillingen”. 
Her kunne man læse om glade vin-
dere af lotteriet, om nye forhandlere, 
royale og andre prominente gæster 
på udstillingen eller f.eks. om Talbot 
og Renault med Weymann-karros-
serier. Men også om den ulyksalige 
sidste dag med de mange bortvis-
ninger. Der var rigeligt at skrive om! 

Tak
Tak til Anders Clausager, som påpe-
gede vores lille Wolseley-forglemmel-
se. Og nu vi er ved forglemmelserne 
– så fik vi ikke skrevet sidst, at vi jo 
har samlet Forum-materiale gennem 
længere tid. Her skal det nævnes, 
at Jens Ørvad nåede at samle og sy-
stematisere mange ting, som vi har 
haft utrolig stor glæde af.
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Ferdinand “Butzi” Alexander Porsche ved sit mesterværk, 
Porsche 901, i 1963.

Porsche 911 – Skabelsen af et ikon
Af Bjørn Stegger · Fotos fra Porsche.

Porsche – De tidlige år
Ferdinand Porsches (u)gerninger i 
trediverne og under 2. verdenskrig 
tvang ham i 20 måneders fæng-
sel efter krigen. Og Porsche famili-
en måtte forlade Tyskland og tage 
tilbage til fødelandet Østrig i efter-
krigsårene. Ferdinand Porsche og 
hans søn ”Ferry” etablerede et lille 
værksted i Gmünd, en lille bjergby, 
hvortil Ferry Porsche i slutningen af 
krigen havde bragt en hel del af ud-
styret fra ingeniørbureauet og den lil-
le fabrik i Stuttgart. Det var således 
i Gmünd, at grundlaget for sports-
vognsmærket Porsche blev skabt. 

Med englændernes hjælp var Folke-
vognen hurtigt efter krigen kommet 
i produktion i Wolfsburg i Nordtysk-
land. Og det var med mange grund-

komponenter fra VW Type 1, at de 
første Porscher blev konstrueret og 
bygget i Gmünd. De allerførste cir-
ka 50 østrigske eksemplarer havde 
aluminiumkarosserier. Men da pro-
duktionen i 1950 blev flyttet til Stutt- 
gart-Zuffenhausen i Tyskland, fik 
bilerne stålkarosserier. De blev intro-
duceret både som coupé og cabrio-
let under betegnelsen 356, Porsche 
bureauets konstruktionsnummer for 
bilen. Allerede i 1951 døde Ferdi-
nand Porsche, og det blev sønnen 
Ferry Porsche, som alene kom til at 
stå for det lille nye sportsvognsfir-
ma.  

Grundlaget for 356erens succes
Udover bilen selv var der to andre 
vigtige medvirkende årsager til, at 

Porsche 356 skulle blive en stor 
succes. Porsche indgik tidligt en af-
tale med Volkswagen, om at Pors-
che skulle sælges og serviceres af 
Volkswagens forhandlernet. Og Ferry 
Porsche besluttede helt fra starten, 
at deltagelse og succes i motorsport 
skulle være det helt primære marke-
ting- og salgsinstrument – for Ferry 
Porsche var en født racer! Således 
blev den tunede Volkswagen motors 
slagvolumen fra starten reduceret, 
så den 40 hk stærke motor netop 
passede i 1.100 cm3-klassen. 

Konsekvent videreudvikling ved del-
tagelse i motorsport
356-serien blev konstant videre-
udviklet både for at forbedre dens 
egenskaber som gadebil, men lige 
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Porsche Gmünd Coupé – Én af de 50 første 356 med aluminiumkarosseri fremstillet i Østrig 
fra 1948 til 1950.

Meget tidlig Porsche 356 Coupé produceret i Stuttgart - 1950.

Porsche 356 Gmünd med Ferdinand og Ferry 
Porsche – 1950.   

så meget for at øge dens mulighe-
der for at opnå succes i racerløb. 
Stødstangs-boxermotoren voksede 
i løbet af få år fra 1.100 til 1.300, 
1.500 og 1.600 cm3, både for at 
opnå større effekt og for at kunne 
konkurrere bedst muligt i de forskel-
lige klasser i motorsport. Volkswa-
gen gearkassen blev hurtigt afløst af 
en Porsche gearkasse med paten-
teret synkronisering. Og bremser og 
undervogn blev kraftigt forbedret. Så 
bilen fik med tiden mindre og min-
dre med Folkevogn type 1 at gøre, 
selvom onde tunger den dag i dag 
stadig elsker at kalde VW Type 1 
”en gravid Porsche”. 356 bevarede 
dog platformrammen, det pladskræ-
vende forhjulsophæng med dobbel-
te langsgående svingarme og pen-
dulbagakslen med torsionsstave. 
De seneste årgange leveredes 356 
med en hjælpefjeder bagi, som skul-
le modarbejde unoderne ved pendul-
bagakslen. Da Tage Schmidt i 1962 
prøvekørte en 356 1600 Super, var 
han således begejstret for bilen - 
ikke mindst dens svingegenskaber i 
kyndige hænder – og dens velegnet-
hed som langtursvogn.

Allerede i 1951 debuterede Pors-
che på Le Mans med en 1,1 liter 
letvægt strømlinje racerudgave af 
356 og fuldførte på en hæderlig 20. 
plads. Lige siden har det lille firma i 
Stuttgart altid været med i internati-
onal racing – både i Le Mans og i et 
stigende antal sportsvogns-vædde-

Porsche 356 A Coupé – 1957.
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Porsche 550 A Coupé – Le Mans 1953.        

løb over hele verden. Og naturligvis i 
sportsvogns-verdensmesterskabet.  

I 1953 introducerede Porsche sin 
første centermotor-racerbil, Typ 550 
Spyder, med en avanceret luftkølet 
4 cylindret boxermotor med 4 over-
liggende knastaksler, den såkald-
te ”Fuhrmann” motor (opkaldt efter 
konstruktøren). I løbet af halvtred-
serne kom udgaver af motoren på 
1,1, 1,3, 1,5, 1,6, 1,7 og 2,0 liter. 
De små Porscher var mere pålidelige 
end konkurrenterne – og på vanske-
lige baner som Targa Florio og Nür-
burgring var Porsche ofte ”giant-kil-
ler” – af og til sågar med totalsejre 
til trods for vognenes små motorer. 
Fra 1957 kunne 356 gadebilerne le-
veres i særlige – og yderst kostbare 

Porsche 550 Spyder – 1953.

Porsche 356 Coupé – Le Mans 1953.
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Porsche 356 B Coupé – 1960.

Porsche 356 “Pre” A Speedster – 1954. Porsche 356 B Cabriolet – 1962.

– Carrera versioner med neddrosle-
de udgaver af Fuhrmann motoren – 
til sidst med 130 hk DIN i en 2 liter 
version kaldet 356 Carrera 2. 

Flere attraktive varianter
Porsches trofaste designmedarbej-
der Erwin Komenda havde været in-
volveret i 356erenes karakterfulde 
og let genkendelige, svungne og but-
tede design fra starten – og Komen-
da var også med til gradvis at mo-
dernisere 356 designet med større 
og større vinduer og hævede kofan-
gere. Den yderst succesrige Porsche 
USA-importør Max Hoffmann (se VT 
nummer 537) var medvirkende til, at 
der i slutningen af 1954 blev intro-

duceret en særlig version af 356 ca-
briolet – Speedster – som dengang 
var en skrabet roadster sparemodel, 
der blev solgt til en ekstra attrak-
tiv  lav pris, men som i dag er blevet 
den i særklasse mest ikoniske og 
kostbare 356 – ikke mindst hvis den 
har ”Fuhrmann” Carrera motor!  

356 – verdensberømt og højt re-
spekteret – men ved vejs ende
Allerede i slutningen af halvtred-
serne var Porsche med 356 gade-
bilerne og de store successer i de 
mindre klasser op til 2 liter indenfor 
motorsporten blevet ét af verdens 
allermest respekterede og berøm-
te sportsvognsmærker. Meget mere 

robuste, holdbare og anvendelige 
i dagligdagen end de andre! Men 
356erens udviklingspotentiale var 
ved at være opbrugt. I begyndelsen 
af tresserne var dens ydelser ikke 
længere imponerende i forhold til fø-
rende personbiler som f.eks. Merce-
des-Benz 220, Jaguar Mk. II, Citroën 
DS og Alfa Romeo Giulia. 

Behov for et helt nyt koncept
Både Ferry Porsche og hans med-
arbejdere – ikke mindst designerne 
Erwin Komenda og Ferry Porsches 
søn, Ferdinand ”Butzi” Porsche, 
der havde studeret industriel form-
givning på den berømte Design-
hochschule Ulm – minimalismens 
hjemsted – begyndte derfor i 1959 
for alvor at overveje, hvordan en ef-
terfølger til 356 skulle udformes. 
Betydeligt mere plads i kabinen, 
betydeligt større bagagerum, mere 
kørekomfort og langt bedre ydelser, 
men fortsat hækmotor og luftkølet 
boxer lød Ferry Porsches hovedop-
skrift. Ved at anvende McPherson 
forhjulsophæng med langsliggende 
torsionsstave i stedet for den traditi-
onelle VW Type 1 afledte forhjulsop-
hængning fik man meget mere plads 
til rådighed i bagagerummet foran til 
golftaskerne. I begyndelsen af udvik-
lingsforløbet holdt man fast i pendul-
bagakslerne, men efter kort tid gik 
man heldigvis over til skråsvingarme 
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Porsche 901 camoufleret prototype kaldet “Fledermaus” (flagermusen) – 1962.

Porsche 1962 - Ferdinand Piëch og Ferry Porsche ved en tidlig Porsche 901 (911) motor.         

Porsche T 7, 757 eller 695 blev forløberen til 901 kaldt. Akselafstanden var 20 cm større 
end i den endelige 901. Og silhuetten var markant anderledes med meget større højde 
over bagsæderne. Bilen imødekom Ferry Porsches ønsker om mere plads end i 356. Men 
han ombestemte sig heldigvis og besluttede, at 901 skulle være en mere kompakt coupé 
med et klassisk flydende fastback-tag. Selvom mange detaljer lignede, var der alligevel et 
godt stykke vej til de endelige designløsninger på 901. Vi takker Ferry Porsche for, at han 
ombestemte sig og besluttede, at den nye bil skulle være en efterfølger til 356 – og ikke en 
storebror.

bagi, stadig med tværliggende torsi-
onsaffjedring. Motoren var i begyn-
delsen en 6 cylindret 2 liter udgave 
af den hidtidige stødstangsmotor 
med boring 80 mm og slaglængde 
66 mm. Og som noget andet helt 
nyt skulle den nye bil have et fuldt 
selvbærende karosseri – i stedet for 
at stå på en platformramme som 
356eren.

Allerede i 1961 var et lille antal pro-
totyper af den nye større Porsche 
klar til prøvekørsel og videre overve-
jelser. Karosseriet var hovedsageligt 
designet af ”Butzi” Porsche. Og det 
bar allerede mange af de karakte-
ristika og detailløsninger, som det 
endelige karosseri skulle få. 1961 
prototyperne blev kaldt Typ 757, T7 
eller 695. Kært barn havde åben-
bart mange navne. Akselafstanden 
var en hel del større end i den en-
delige nye bil – og der var både væ-
sentligt mere ben- og hovedplads 
pga. af den større akselafstand og 
tagforløbet med hævet tag bagi. På 
dette tidspunkt forestillede Ferry 
Porsche sig endnu ikke, at den nye 
model skulle afløse 356, men snare-
re at den skulle være en storebror.  

Fra tænkt storebror til direkte efter-
følger
Men heldigvis ændrede Ferry Pors-
che mening undervejs, så akselaf-
standen blev kortet en hel del ned, 
og designet af taget blev ændret til 
et rent fastback-coupé-tag med et 
helt jævnt forløb i én stor lang bue – 
dog med en markant kasketskygge 
over den store rektangulære bagru-
de - og med en lige så markant kant 
over baglygterne og fordybningen til 
bagnummerpladen. Både Erwin Ko-
menda og Ferdinand ”Butzi” Pors-
che arbejdede med at designe for-
slag til den nye model. Men det blev 
i sidste ende Butzis design, der blev 
valgt. Butzi var efter sigende også 
inde på, at bagruden skulle kunne 
vippe op, så der blev nem adgang 
til bagagepladsen bagi bilen, men 
karosseri-ingeniørerne og karosse-
ri-producenten Reutter ville ikke gå 
med til det, fordi de (formentlig med 
rette) mente, at det ville give proble-
mer med knageri og utætheder.
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Porsche 901 prototype i perfekt firehjulsdrift. Med en dreven kører bag rattet og med opti-
male tolerancer i undervognen var den i stand til at opnå meget høje svinghastigheder. Men 
man skulle ikke fortryde – og slippe speederen midt i svinget….

En tidlig Porsche 901 prototype med den 
oprindelige instrumentering med kun to 
hovedinstrumenter og 356-rat.

Porsche 901 prototype interiør 1963 med 
teaktræindlæg i instrumentbrættet, trærat 
uden hornkontaktring – og det Porsche 
typiske pepitaternede indtræk. Interiøret 
i denne sene prototype var meget lig de 
første 911 produktionsmodeller.

Porsche 901 prototype i sin elegante, minimalistiske skønhed. Meget symbolsk fotograferet 
foran et vrag af en 356. Bemærk at kølergitteret endnu ikke er monteret på bagklappen af 
901eren.

Akselafstanden endte med at blive 
beskedne 221 cm, og både bilens 
bredde, højde og længde endte ret 
tæt på 356erens mål. Den nye mo-
del blev altså ikke en storebror, men 
en efterfølger til 356, en kompakt 
2+2 coupé med plads til golfkøller-
ne i bagagerummet foran – og til 
et par rejsetasker bag forsæderne 
på de små bagsæder med nedklap-
pelige ryglæn. Lidt større udvendig 
end 356 ja - men ikke meget. Og 
stort set med samme vægt på godt 
1.000 kg. Men den opfyldte allige-
vel Ferry Porsches ønske om mere 
plads til chauffør og medkører – 
især den indvendige bredde.

Også vedr. motoren traf Ferry Pors-
che en skelsættende undervejs-be-
slutning: Væk med stødstængerne! 
Den nye motor skulle have kæde- 
drevne overliggende knastaksler og 
tørsumpsmøring. Og sådan blev det. 
Der var mange udviklingsproblemer 
med den nye motor. Det var f.eks. 
ikke nemt at opnå en tilfredsstillen-
de køling af de mellemste cylindre. 
Men det lykkedes! Porsche anvendte 
fra starten 3 sammenkoblede Solex 
enkeltkarburatorer i hver side til den 
nye motor. Og motoren blev fornuf-
tigvis udlagt, så der var mulighed 
for senere at øge slagvolumenet fra 
de oprindelige 1991 cm3. Gearkas-
sen blev ligeledes helt nyudviklet: 
En femtrins gearkasse med Porsche 
synkromesh. Også tandstangssty-
ring var et novum for Porsche – in-
house-konstrueret, men fremstillet 
af ZF. Bremserne blev store ATE ski-
vebremser på alle fire hjul i stedet 
for Porsches egne hidtidige alumini-
umtromlebremser. (Også de sidste 
årgange af 356 fik skivebremser.) 
De flotte stålfælge(med forkromning 
som ekstraudstyr) blev genbrugt fra 
356. Både fælge og dæk var overra-
skende smalle, nemlig 4 ½ tommer 
og 165 R 15. Men man skal huske 
på, at det først var i årene lige efter, 
at den nye Porsche kom på marke-
det, at fælg- og dækbredderne be-
gyndte at udvikle sig hastigt. 

Fra 901 til 911
På IAA biludstillingen i Frankfurt i 
september 1963 blev en prototy-
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pe af den nye Porsche udstillet som 
”Typ 901”. Efter at Porsche siden 
1957 havde anvendt først 700- og 
derefter 800-typenumre til sine ra-
cerbiler og udviklingsprojekter, men-
te man, at den nye bil var så stort 
et spring fremad, at man valgte at 
give den et 900-nummer. Imidlertid 
kom der meget hurtigt protester fra 
Peugeot, som mente at have rettig-
hederne til biler med trecifrede mo-
delbetegnelser med 0 i midten. Så 
Porsche valgte allerede inden pro-
duktionsstarten i september 1964 
at ændre modelbetegnelsen til 911. 
Produktionsudgaven af 911 afveg 
på en lang række punkter fra proto-
typerne, bl.a. var instrumenteringen 
udvidet og udstødningen ændret fra 
to symmetriske afgangsrør til et ud-
stødningsrør i venstre side.  

Alvorlige børnesygdomme
I udviklingsforløbet, hvor prototyper-
ne var håndbygget af Porsches fø-
rende teknikere, havde bilen rime-
ligt gode motor- og køreegenskaber 
– til trods for at motoren viste sig at 
blive 30 kg tungere end oprindeligt 
forudset. Men det ændrede sig des-
værre, da bilen kom i serieprodukti-
on. For det var ikke muligt i produk-
tion at holde tilstrækkeligt styr på 
indstillingen af de seks Solex-karbu-
ratorer – og især ikke af fortøjet og 
torsionsstavene!

Af loyalitet over for sin mangeåri-
ge samarbejdspartner Solex havde 
Porsche valgt at holde fast i Solex 
som leverandør af karburatorerne 
til 911. Men det viste sig desværre, 
at det ikke – trods langvarige forsøg 
– var til at få bugt med en markant 
flat-spot mellem 2.500 og 3.500 
omd./min. Ferdinand Piëch, Fer-
ry Porsches dengang ganske unge 
nevø og nyuddannede automobilin-
geniør var på det tidspunkt leder af 
eksperimentalafdelingen og opbyg-
ningen af Porsches racermotorer. 
Han kunne konstatere, at 911 mo-
toren med 2 tredobbelte Weber 40 
IDA karburatorer (som egentlig var 
udviklet til Lancia Flaminia) ikke hav-
de flat-spot problemer. Så i februar 
1966 blev Solexerne droppet og er-
stattet af Weber. Motoreffekten på 

Porsche 901 prototype fra 1963 med to symmetriske udstødningsrør og den lille PORSCHE 
logotype. Udluftningshullerne over bagruden har endnu ikke fundet deres endelige udform-
ning.

Intern præsentation i sommeren 1963 af Porsche 901 prototypen. Forrest Ferry Porsche. 
Bag ham til venstre den tekniske chef Hans Tomala, som kort tid derefter blev fyret. Til 
højre for Tomala står Ferdinand Piëch, som meget hurtigt skulle overtage ansvaret for at få 
styr på bilens alvorlige børnesygdomme – og for Porsches udvikling og motorsportsaktivite-
ter i det hele taget. Yderst til højre den synligt tilfredse designer af 901, Ferdinand ”Butzi” 
Alexander Porsche.
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1963/64 – Det endelige instrumentbræt 
med fem runde instrumenter og omdrejnings-
tæller i midten. Trærattet har fire karakte-
ristiske matsorte metaleger. Den markante 
hornkontakt i midten kaldtes ”pucken”. 
Instrumenternes design og farve er helt ana-
logt med 356 i de tidlige 901/911. Og Blau-
punkt radioen og askebægeret er perfekt in-
tegreret i teaktrælisten. Instrumentbrættets 
minimalistiske funktionelle elegance er helt 
unik. I dag næsten 60 år senere orienterer 
Porsches instrumentbrætter sig naturligvis 
fortsat efter dette ultimative forbillede.

130 DIN hestekræfter forblev den 
samme.  

Problematiske køreegenskaber
Meget værre end motorproblemerne 
var det, at det slet ikke var til at sty-
re bilens køreegenskaber i seriepro-
duktion. Den daværende tekniske 
direktør, Hans Tomala, havde fast-
lagt nogle helt urealistisk snævre to-
lerancer for undervognen, som ikke 
kunne overholdes i produktionen. Og 
desuden havde han bestemt, at de 
øverste forankringspunkter for Mc-
Pherson fjederbenene skulle være 
faste, fordi han mente, at karosseri-
produktionstolerancerne var perfekt 
minimale. Det viste de sig naturlig-
vis ikke at være…. 

Porsche besad heller ikke vægte 
til hjørnevejning af undervognen på 
911 produktionslinjen, da produkti-
onen startede. Montagen og indstil-
lingen af torsionsaffjedringen fore-
gik således efter gehør og Gefühl 
de første måneder af produktionen. 
Der var også store og uløselige pro-
blemer med en bestemt type kunst-
stofbøsninger, som man gerne ville 

Porsche 911 prototypen fra sommeren 1963, ”S-CU 902”, med den legendariske Porsche-fotomodel Thora Hornung bag rattet.  
Tankdækslet har ikke fundet sin endelige form, og der er ikke gummiliste under døren.

indføre, fordi de efter sigende skulle 
være vedligeholdelsesfri. Men des-
værre viste de sig meget hurtigt at 
gå i stykker med fatale konsekven-
ser. Resultatet af alle disse ulykkeli-
ge faktorer var, at der med de langt 
de fleste produktionseksemplarer 
var store problemer med køreegen-
skaberne – med helt ekstrem over-
styring især ved speederslip midt i 
svingene, manglende retningssta-
bilitet og forskellige køreegenska-
ber i højre- og venstresving pga. den 
upræcise justering af torsionsstave-
ne.  
 
Ferdinand Piëch tager over – og for-
bedrer 911 – trin for trin 
Ferry Porsche måtte afskedige Hans 
Tomala og gøre sin nevø Ferdinand 
Piëch til teknisk ansvarlig i en al-
der af 29 år. Sammen med Helmuth 
Bott og flere andre senere meget 
kendte Porsche ingeniører begynd-
te Piëch arbejdet på at få styr på 
911erens fra starten så lumske kø-
reegenskaber. Meget hurtigt fandt 
man frem til, at der kunne opnås en 
nærmest utrolig forbedring ved at 
placere 11 kg jern skjult i hvert hjør-

ne af forkofangeren! Og man fore-
tog hurtigt ændringer, så der kunne 
justeres i fornødent omfang på for-
hjulsgeometrien. Men de første par 
år af 911erens liv er absolut ikke en 
periode, man hos Porsche ser tilba-
ge på med stolthed!   
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En tidlig Porsche 911 Targa fra 1967/68 med aftagelig bagrude.

På billedet ses det lidt senere bakelitrat med hornkontaktring – 
og instrumentbrættet med børstet aluminiumindlæg, der afløste 
teaktræ. PORSCHE logotypen og 911 skiltet har fået deres endelige 
udformning.

Porsche 901 prototype udstillet på biludstillingen i Geneve 1964.

I baggrunden forskellige sene Porsche 356 C modeller med de 
karakteristiske 2 kølergitre.

De tidlige testeksemplarer var ofte 
præpareret af Porsches teknikere
Tage Schmidt roser 911eren i sin 
prøvekørsel af en meget tidlig ver-
sion fra 1965 (se side 41). Det på-
gældende eksemplar har forment-
lig været et særligt test-eksemplar, 
som havde været igennem en om-
hyggelig finjustering af kyndige Pors-
che teknikere, inden det blev udleve-
ret til prøvekørsel. Det gjaldt mange 
af de første 911ere, der blev testet 
- ikke mindst i Tyskland - at de var 
særligt præparerede. Vi ved fra de 
imponerende resultater fra vædde-

løbsbanerne, at allerede de helt tid-
lige Porsche 911 i de rette hænder 
kunne køre rigtig hurtigt. Så Tages 
ros til den meget tidlige 911 hænger 
formentlig også sammen med, at 
Tage selv var en fremragende kører, 
som kunne udnytte 911erens særli-
ge koncept på den rette måde. 

B-serien med større akselafstand 
fra årgang 1969
Med Ferdinand Piëch i spidsen ud-
førte Porsches teknikere forbedring 
efter forbedring af 911eren de efter-

følgende år. Man flyttede rundt på 
batterierne og andre komponenter 
foran i vognen for at optimere ba-
lance og inertimoment. Man indfør-
te endnu lettere og endnu dyrere 
letmetaller i motor og transmissi-
on for at reducere vægten bagi. Og 
i 1968/69 lanceredes ”B-serien” 
med forlænget akselafstand. Man 
ændrede de bageste svingarme, dri-
vakslerne, kardanleddene, de bage-
ste hjuludskæringer og meget andet 
for at få reduceret motorudhænget 
bagi – og for at få reduceret cambe-
rændringerne ved fjedervandring og 

Den nye topmodel 911 S med 160 hk DIN blev introduceret i 1966. Med en lang række forbedringer og endnu større bremser end i den 
almindelige 911. De ikoniske smedede Fuchs aluminiumfælge blev introduceret på 911 S. Oprindeligt var de kun 4 ½ tommer brede og uden 
de karakteristiske sorte felter. 
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1972 E-serien var den mest ekstreme Ur-911 med olietanken placeret foran baghjulene og oliepåfyldningsdækslet placeret på højre side for-
an højre baghjul. Allerede fra 1973 gik man igen tilbage til olietanken placeret i motorrummet. Men da havde den kompromisløse Ferdinand 
Piëch jo desværre også forladt firmaet i Porsches store familieudrensning.

belastningsændringer. Samtidig gik 
man op i fælg- og dækbredde. Det 
samlede resultat af alle disse be-
stræbelser var en markant forbed-
ring af køreegenskaberne. Der blev 
også indført aluminiummotorhjelm 
på 911 for at optimere vægtfordelin-
gen – og mange, mange andre små 
(og ofte meget kostbare) forbedrin-
ger.

E-serien med ”Ölklappe” fra årgang 
1972
I E-serien, der blev præsenteret i ef-
tersommeren 1971, blev olietanken 
til tørsumpsmøringen flyttet frem 
foran baghjulene med oliepåfyldning 
bag sidedøren i højre side. Desuden 
introduceredes den lille spoilerlæbe 
under forkofangeren på topmodellen 
911 S, som stabiliserede bilen aero-
dynamisk ved højere hastigheder. 
Denne såkaldte ”Ölklappe”-model er 
i dag måske den allermest attraktive 

Porsche 911 Carrera 2,7 Coupé fra 1974 eller 1975 i en typisk tidlig halvfjerdserfarve. Den 
var forsynet med samme motor som den ikoniske 911 Carrera RS på 210 hk DIN. Og med 7” 
og 8” Fuchs fælge. Turbo front-gummilæben og hækspoileren var populært ekstraudstyr lige-
som Carrera klistermærkerne. Bemærk at Porsche er ved at overgå til sorte lister omkring 
ruderne og sorte sidespejle. Men på disse årgange var forlygtekransene stadig forkromede, 
og hjulnavene endnu ikke sortmalede.
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klassiske 911er, fordi den så synligt 
dokumenterer den ganske ekstreme 
indsats, Ferdinand Piëch og hans in-
geniørteam ydede for at få styr på 
911eren. 

F-serien fra årgang 1973 – den 
sidste ”Ur-Elfer” – og Ferdinands 
Piëchs farvel til Porsche
Piëch var ansvarlig for arbejdet med 
at forbedre Porsche 911s fra star-
ten problematiske køreegenskaber 
til den mest vindende og mest kom-
mercielt succesrige GT-vogn nogen-
sinde. Og for at Porsche i samme 
periode blev verdens mest vinden-

de racersportsvogne med tre ver-
densmesterskaber på stribe i 1969, 
1970 og 1971 – og de første af lige 
nu 19 Le Mans totalsejre. I 1970 
blev Piëch udnævnt til teknisk direk-
tør hos Porsche. 

Men allerede godt et år senere måt-
te han – sammen med sin – ligele-
des overbegavede – fætter, designe-
ren af de fantastisk smukke, tidløse 
og ikoniske Porsche 804, 904 og 
911, Ferdinand ”Butzi” Porsche, for-
lade virksomheden, fordi et Pors-
che-familieråd af uransalige grun-
de besluttede, at der fremover kun 
måtte være ét eller to medlemmer 

Porsche 911 Carrera 2,7 Targa 1974 eller 
1975. Bemærk de lidt bredere bagskærme, 
der var nødvendige for at optage de 1” bre-
dere baghjul end forhjul. Da listerne omkring 
ruderne, dørgrebene og sidespejlene var 
blevet matsorte, måtte den flotte sølvglin-
sende targabøjle også finde sig i at blive 
kedelig matsort.

Porsche 911 Carrera 2,7 Coupé var forsynet med samme motor som den ikoniske 911 Car-
rera RS på 210 hk DIN. Dette eksemplar har 6” og 7” Fuchs fælge. Det er basis Carrera 2,7 
versionen uden ekstraudstyr. 

Kigger man nøje efter har Franz og Steffi gjort det godt – hun er nemlig stadig med, og har 
ovenikøbet fået en kølle i hånden...

Franz kan ikke modstå den dejlige unge blafferske Steffi og samler hende op i sin fine Pors-
che 911 Carrera 2,7 Coupé fra 1974 eller 1975. Den ultimative version af en tidlig G-model.

af Porsche-familien involveret i fir-
maets daglige drift. Jalousi måske? 
Hvem ved? F-serien fra 1972/1973 
blev således den sidste 911, Piëch 
var ansvarlig for. Men hans store og 
kompromisløse indsats blev heldig-
vis dygtigt fortsat i ubrudt linje af 
Helmuth Bott, Hans Mezger og en 
lang række andre dygtige Porsche 
ingeniører. 

En ikonisk og tidløs bil er blevet til 
et ikonisk og tidløst koncept
Fra 1973/1974 blev de voksende 
amerikanske sikkerheds- og antifor-
ureningskrav afgørende for udviklin-
gen af Porsche 911. Modellerne fik 
de karakteristiske hævede kofan-
gere med gummibælge i siderne og 
kraftige gummibuffere bagpå – og 
med motorer med reduceret ydelse 
pga. antiforureningsudstyr. Det lyk-
kedes således for Porsches tekni-
kere og designere at bringe 911 ind 
i en helt ny tidsalder. Og det er de 
blevet ved med lige siden – generati-
on efter generation! 

Porsche 911 er udviklet til et gan-
ske særligt bilkoncept, en særlig bil-
filosofi: Hovedelementerne i desig-
net, den måde, den kører og lyder, 
den måde man sidder – og boxer-
hækmotoren. Og dens uovertrufne 
brugsegenskaber, pålidelighed og 
holdbarhed. Hovedelementer som 
det mesterligt er lykkedes for Pors-
che at bringe videre helt op til i dag 
i 8. generation – med større salgs-
tal end nogensinde – i nu meget tæt 
på 60 år.
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Selvom den først kom et stykke ind i Porsche 911erens liv, var cabriolet-udgaven af 911 lige så vellykket som cabriolet-versionen af 356. 
Her er det en sen Carrera 3,2 Cabriolet fra 1987, 1988 eller 1989 med 16” Fuchs fælge med sorte nav og lavprofildæk. På dette flotte pro-
filbillede ser man meget tydeligt de karakteristiske ”gravstens”sæder med integrerede nakkestøtter. En G-model Carrera fra 1987-89 anses 
af mange Porsche fans som den ultimative 911, fordi den er den ultimative evolution af den oprindelige 911er-teknik, fordi byggekvaliteten 
og holdbarheden er i absolut Spitzenklasse, og fordi der stadig er noget af den oprindelige 911 charme og umiddelbarhed tilbage.

Modelhistorie

Generation 1 – Årgang 1964-1973
I 1965 præsenterede Porsche en 
4-cylindret udgave af 911, der blev 
kaldt 912. Den havde motoren fra 
356 SC/Super 90 og afløste 356, 
der udgik i 1965 efter at være ble-
vet produceret i over 70.000 eksem-
plarer. 912 var en pæn succes i få 
år, men udgik igen i 1969. Produk-
tionen blev kortvarigt genoptaget i 
1976 som 912E til det amerikanske 
marked – uden succes.

De ikoniske smedede Fuchs alumi-
niumfælge, som Ferdinand ”Butzi” 
Porsche også designede – og som i 
dag er synonyme med den klassiske 
Porsche 911 – blev introduceret på 
den helt nye topmodel Porsche 911 
S med 160 DIN hk i 1966. Oprinde-
lig var de kun 4 ½ tommer brede og 
uden de karakteristiske sorte felter. 
Men allerede fra 1967 blev de 5 ½ 
tommer brede og fik det karakteri-
stiske tofarvede udseende – og fra 
1968 6 tommer brede. 

I slutningen af 1966 kom den første 
Porsche 911 Targa – også desig-
net af Butzi. Dens markante B-stol-
pe-styrtbøjle gjorde den til verdens 

Porsche 901 prototypen fra sommeren 1963, ”S-CU 902”. Thora Hornung demonstrerer det 
store bagagerum på den nye Porschemodel...

Den 4-cylindrede 912, 1965.
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Prototypen på Porsche 911 Carrera RS 2,7 
– ovenikøbet i den helt ikoniske version ”M 
471 Leichtgewicht”. Dvs. alt udstyr, der ikke 
var absolut nødvendigt for at køre hurtigt, 
var smidt overbord. Karosseriet var udført af 
tyndere plade og klapperne var af glasfiber. 
Carrera RS 2,7 var den første gade-Porsche 
med bredere baghjul end forhjul – og den 
introducerede den ikoniske anderumpe-spoi- 
ler på bagklappen. Motoren var nu nået op 
på 2,7 liter med 210 hk DIN, som kunne 
flytte den lettede bil i et tempo, hvor kun 
de færreste supersportsvogne kunne være 
med. Bilen blev en dundrende succes - både 
salgsmæssigt og sportsligt. Og den er i dag 
den allerstørste juvel i 911 modelrækken – 
til priser, der er nærmest ubegribelige – og 
stadig stigende….

Topmodellen 911 S med 160 hk DIN blev 
introduceret i 1966. 

Porsche 911 Targa prototype fra 1966 med den aftagelige bagrude. Targabøjlen havde 
endnu ikke fået sin endelige overflader hverken på ydersiden eller indersiden. Og bøjlen var 
smykket med et Porsche emblem i stedet for den endelige Targa logotype.

første sikkerhedscabriolet. Bagru-
den var oprindelig af plast og kunne 
tages af, så det var muligt at køre 
helt åben. I årgang 1969 fik Targa 
den store glasbagrude.

Porsches første automatgear – 
Sportomatic – indførtes 1967 i Pors-
che 911 med hovedsigte på det 
amerikanske marked. Der skiftedes 
gear som med et traditionelt H-gear, 
blot uden koblingspedal. 

I 1969/1970 voksede den 6-cylin-
drede boxermotor til 2,2 liter slagvo-
lumen, i 1971/1972 til 2,4 liter - og 
i 1972/1973 til 2,7 liter i den ikoni-
ske topmodel 911 Carrera RS, der 
med 210 DIN hk og egenvægt under 
1.000 kg stadig anses som den de-
finitive Porsche 911 – og en af de 
bedste ”driver’s cars” nogen sinde. 
Dens anderumpe-spoiler på bagklap-
pen var den første store hækspoiler 
på en serieproduceret bil. I dag sæl-
ges 911 Carrera RS 2,7 til skyhøje 
millionbeløb. 

En tidlig Porsche 911 Targa fra slutningen af 1966 med aftagelig bagrude.
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Den smukke cabriolet-version blev først 
introduceret i 911 SC 3,0 i 1981.

Bemærk ”gravstens”-sæderne med 
integrerede nakkestøtter, som var ka-
rakteristisk for Porsche i mange, mange 
år. (Ligesom et vist andet mærke med 
hækmotorbiler...)

Efter at have anvendt og eksperimenteret med turboladning i motorsporten i ganske få år, in-
troducerede Porsche i 1974 sin nye topmodel 911 Turbo med 260 hk DIN, bredere skærme, 
bredere hjul med sortmalede nav i de flotte Fuchs fælge, forstærkede bremser, en markant 
spoiler-gummilæbe foran og en enorm hækvinge bagpå. Bilen var meget svær at køre pga. 
turbotøven. Men den blev hurtigt et ikon. Og dens ydelser var på niveau med de hurtigste 
supersportsvogne.

Allerede i 1977 kom den endnu mere ekstreme efterfølger 3,3 liter 911 Turbo. Ydelsen blev øget til 300 hk DIN ved hjælp af det større 
slagvolumen og en stor ladeluftkøler i den kæmpemæssige hækvinge. Fuchs fælgene voksede til 16” for at rumme de enorme bremser med 
kæmpemæssige finnede firestemplede kalipre og perforerede bremseskiver, som kom fra Porsches legendariske sportsracervogn, 917.  
Motoregenskaberne i den nye 3,3 Turbo var trods den højere ydelse mere civiliserede end i den første Turbo generation.

Generation 2:  G-serien – Årgang 
1974-1989
10 år efter lanceringen af 911 skete 
den første gennemgribende opdate-
ring i G-modellen, der produceredes 
1973-1989 – længere end nogen 
anden 911-generation. Den kendes 
på de større stødfangere, som op-
fyldte de nye amerikanske sikker-
hedskrav, og integrerede nakkestøt-
ter. 

Den første Porsche 911 Turbo blev 
introduceret i 1974. Dens 3-liters 
turbomotor med 260 hk var naturlig-
vis med aner fra motorsporten. Fra 
1976 blev karosserierne udført af 
galvaniseret stål. I 1977 voksede 
Turbo motoren til 3,3 liter og 300 hk 
med intercooler.

I 1982 kom den første 911 Cabrio-
let og en ny 3,2 liter Carrera motor.  
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964 fra 1989 til 1992 lignede Porsche 911 G-modellerne meget bortset fra de mere afrun-
dede og aerodynamiske kofangere og den bevægelige hækvinge, der rejste sig automatisk 
ved højere hastigheder. Imidlertid var hele 85 % af indvoldene nye – inkl. skruefjedre og 
ABS-bremser. Og den kunne fås med firehjulstræk som alternativ til baghjulstrækket.

993 fra 1993 til 1998 blev den sidste af-
tapning af den klassiske luftkølede Porsche 
911 – stadig baseret på det oprindelige 
karosseri - men med en helt ny undervogn. 
Det opdaterede design var udført af den nye 
designchef Harm Lagaay og hans team. Det 
var så vellykket, at både 911erens oprin-
delige designer, Ferdinand ”Butzi” Porsche 
og BRAUNs legendariske designchef Dieter 
Rams kørte 993 Coupé i Silbermetallic. 
Sølvmetal har altid klædt de klassiske Pors-
cher utroligt flot!

Generation 3:  964 – Årgang 1989-
1992 
I 1989 årgangen kom Porsche 911 
Carrera 4 med firehjulstræk baseret 
på erfaringerne fra supersportsvog-
nen Porsche 959. 964-generationen 
lignede generation 2 bortset fra de 
mere afrundede og aerodynamiske 
stødfangere og bagspoileren, der 
automatisk rejste sig ved 80 km/t. 
Under den kendte silhuet var 85 pro-
cent af komponenterne imidlertid 
helt nye. 964 havde ABS, servosty-
ring og airbags – samt et redesignet 
chassis med skruefjedre i stedet for 
de tidligere modellers torsionsstæn-
ger. 964 var også den første 911, 
der kunne fås med Tiptronic auto-
matgear. I 1990 kom en ny Porsche 
911/964 Turbo med den velkendte 
3,3-liters motor, og i 1992 introduce-
redes en helt ny 3,6 liters turbomo-
tor med 360 hk.  

Generation 4:  993 – Årgang 1993-
1998 
Denne generation af 911 kaldes of-
test 993, der er Porsches interne 
typenummer. Den blev den sidste 
911 serie med luftkølet motor. 993 
havde Porsches første undervogn 
helt i aluminium. Turbo-udgaven af 
993 havde både biturbo og firehjuls-
træk – og præstationer der mere 
end matchede den tidligere super-
sportsvogn 959. Med 993 kom der 
også en række nye versioner som 
GT2, Carrera RS – og en helt ny Tar-
ga, hvor et stort elbetjent glasskyde-
tag afløste den traditionelle aftage-
lige tagplade. 993 kendes på lavere 
forskærme med nye ellipseformede 
og fladere forlygter.  

Porsche 959 var en 911-baseret supersportsvogn spækket med ny teknologi inkl. ABS og 
firehjulstræk, som Porsche lancerede i 1989. Den blev produceret i et begrænset antal frem 
til 1993.
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Da 996 generationen af 911 blev præsen-
teret, lød der et ramaskrig fra Porsche 
puristerne. For den var vandkølet. Det var 
der imidlertid en god grund til. For Porsche 
ønskede ikke fortsat at lave toventilede mo-
torer. Men fireventilede topstykker var ikke 
til at få til at fungere med luftkøling. Derfor 
var det den logiske løsning, at den sekscy-
lindrede boxermotor fremover skulle være 
vandkølet og fireventilet. Den nye motor 
fik en langt højere literydelse, kunne dreje 
langt højere omdrejningstal og var langt 
mere effektiv end de hidtidige luftkølede. 
Og det lykkedes for Porsche at give de nye 
”Wasser” 911er en rigtig flot boxermotorlyd. 
Mens fundamentalisterne var forbeholdne 
over for 996 generationen, strømmede nye 
kunder til. For den nye model var væsentligt 
større og mere komfortabel end de hidtidige 
911ere. Den blev da også en større salgs-
succes end nogen af sine forgængere.

Den aktuelle Porsche 911 hedder i virkeligheden 992. Den blev lanceret i 2018. Spækket 
med alt i elektronik og mulighed for firehjulsstyring - og alt i komfort- og sportudstyr. Man 
kan stadig vælge manuelt gear. Men det er det de færreste, der gør. Bilen er så sublimt god, 
at den kan køres hurtigt og sikkert af hvem som helst. Men med en garvet sportskører bag 
rattet kan den – trods alt sit luksusudstyr – køre omgangstider på en racerbane, kun meget 
få konkurrenter med meget ringere brugsegenskaber kan hamle op med. Det er planen, at 
992 skal være den første 911-generation, der kan fås i en hybrid-udgave. Det kan ikke vare 
længe, før den dukker op…. 

Porsche puristerne ønsker sig en helt ny 911 generation, der vender tilbage til den oprindeli-
ge 911ers kompakte mål og koncept. Men de er desværre i mindretal. Køberne vil have 992, 
som den er – indtil Porsche præsenterer den næste 911 generation….

991 generationen fra 2011-2019 var betyde-
ligt større og mere komfortabel end sin 997 
forgænger. Med alt i luksus- og sportsudstyr 
som standard eller ekstraudstyr tiltrak den 
nye vogn en helt ny type af kunder, der 
strømmede til fra Mercedes, BMW, Audi, 
Bentley, Jaguar osv. For en 991 var ikke min-
dre komfortabel end konkurrenterne. Den 
var bare hurtigere både ligeud og i svingene. 
Og så skulle man bøje sig lidt mere for at 
komme ind og ud. Men især komforten og 
magien i Porsche navnet og 911 nummeret 
trak helt nye kunder til.

Porsche 997 fra 2004 til 2012 var teknisk baseret på 996, men væsentligt forbedret. Og 
karosseriet var betydeligt mere vellykket med tydeligere referencer til den klassiske 911. 
Forlygterne blev runde igen. Og baglygterne lignede også lidt den oprindelige 911. For man-
ge Porsche fans er 997 den mest vellykkede ”moderne” 911 generation.

Generation 5 til 8:  996, 997, 991 
og 992 – Årgang 1997 til dato
De senere Porsche 911ere er vand-
kølede med den mest moderne fi-
reventilteknik. Men de er fortsat 
loyale over for det grundlæggende 
koncept med boxerhækmotor og 
2 + 2 indretning. Med tiden er de 
blevet større og større – og meget 
mere komfortable. Og med moder-
ne styringselektronik, automatgear, 
optionalt firehjulstræk og alt i betje-
ningselektronik er de gradvis blevet 
nemmere og nemmere at køre. Men 
selv et lille barn kan stadig nemt 
genkende dem som Porsche 911.

Vokseværket betyder ikke, at 911 
ikke længere kan følge med på ra-
cerbanerne. Tværtimod. Det er lyk-
kedes igennem Porsches målbe-
vidste udviklingsindsats at gøre 
de senere 911ere mindst lige så 
succesrige på racerbanerne som i 
911erens tidlige år. 

Hvis man har penge nok, kan man 
stadig som privatkunde købe de mo-
derne og ekstremt avancerede 911 
racer- og sportsversioner hos fabrik-
ken i Stuttgart-Zuffenhausen.
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Hvad er det, der har gjort, at Pors-
che 911 er blevet den mest succes-
rige og ikoniske sportsvogn, som nu 
i generation 8 fastholder og videre-
fører de oprindelige udgavers fanta-
stiske egenskaber og fascinerende 
karisma?  Her er et bud: 

Designet
• Det unikke, minimalistiske design, 

som viste sig ganske tidløst.

• Loyal over for sin forgænger 356 - 
og genkendelig fra den - men i en 
helt ny aftapning, som var et kvan-
tespring fremad både i former og 
detaljering.

• Ikonisk både i grundform og detal-
jerne.

• En helt ren, slank og slikket pro-
fil med tilspidsede sideruder i en 
perfekt og spændstig form.

• Karakteristiske torpedorør-for-
skærme med mere moderne og 
tidløse udgaver af forgængerens 
forlygter.

• Rektangulær bagrude med karak-
teristisk kasketskygge og perfekt 
afrundede hjørner.

• Tilsvarende, men mindre, rek-
tangulært kølergitter med perfekt 
afrundede hjørner.

• Forrude, forreste sideruder og 
døre med minimalistiske, men al-
ligevel spændstige og tidløse for-
mer.

• Perfekt formede vandrette blink- 
og positionslygter foran - og vand-
rette horn-riste - som tilsammen 
med forlygterne gav vognen et 
meget karakteristisk og venligt an-
sigtsudtryk.

• Karakteristisk luftindtag i forklap-
pen med helt parallelle kanter og 
perfekt positionerede vindues-    
viskere.

• Smukke og karakteristiske fælge – 
først pladefælgene – og senere de 
ikoniske smedede letmetalfælge 
fra Fuchs – naturligvis også desig-
net af Ferdinand ”Butzi” Porsche.

• Det perfekte, tidløse og ikoniske 
instrumentbræt med hele fem 
store urskiver – med den største 
– omdrejningstælleren – som det 
naturlige midtpunkt. 

Boxer-sekseren
• Den fantastiske sekscylindrede 

boxermotor med det ultraspontane 
bid og det ganske enestående lyd-
billede af metallisk raslen, højfre-
kvent hylen og lavfrekvent indsug-
ningsbrølen.

• Som gik fra dybe vibrationer, der 
forplantede sig mange meter væk, 
i tomgang – og op til til ”911-ur-
skriget” ved meget høje omdrej-
ninger. Andre fuldblodsbiler lød 
anderledes, men ingen lød bed-
re - hverken i tomgang eller under 
belastning. En tidlig udgave af en 
911 med åben racer-udstødning – 
ja tak!

 
Hækmotoren
• Den bagude placerede hækmotor, 

som især i de tidligste udgaver var 
en (for) stor mundfuld for mange 
amatører, men som i kyndige hæn-
der leverede optimal fremdrift un-
der alle forhold pga. den ekstremt 
store vægt på de drivende baghjul. 

• I årene før firehjulstrækkets indtog 
var der ingen anden vogn med et 
så ekstremt afsæt – også på løst 
underlag. Den nærmest lagde bag-
enden ned på underlaget – og så 
afsted med minimalt hjulspin!

• Man følte simpelthen, at man var 
ved at ryge ud gennem bagruden 
– klamrende sig til rattet, samtidig 
med at man pressede speederpe-
dalen i bund! 

Bremserne
• Hækmotorens placering langt bag-

ude gav også en helt perfekt vægt-
fordeling ved hårde opbremsninger 
med en helt jævn vægtfordeling på 
alle fire hjul, som sammen med de 
fremragende skivebremser også 
på baghjulene gav bilen en uover-

truffen bremseevne med kortere 
bremselængder end alle andre bi-
ler. 

Brugsegenskaberne
• Soliditeten, langtidsholdbarheden, 

de praktiske brugsegenskaber i 
dagligdagen, som overtraf alle an-
dre sportsvogne. 

• Banebrydende fra 1976 med lang-
tidsholdbart galvaniseret karosse-
ri.

• En fuldblodssportsvogn helt uden 
fuldblodsnykker - med en arbejds-
hests daglige kvaliteter.

• Som Ferry Porsche sagde: 911 er 
den eneste bil, du kan deltage i i 
et safarirally, i Le Mans, køre i te-
atret i – og køre hver morgen og 
aften i myldretidstrafikken i New 
York. 

Den sportslige succes
• Ingen anden bil har vundet mere i 

motorsport – og det i nu snart 60 
år! Og der er ingen tegn på, at suc-
cesen vil blive mindre! For al den 
udvikling 911 har opnået igennem 
tiden i væddeløb er altid hurtigst 
muligt blevet omsat og videreført i 
gade-udgaverne. 

• De fantastiske resultater har løftet 
Porsche helt op i den allerøverste 
sportsvognsliga - efter 70 års ræs 
på alverdens racerbaner. Med fore-
løbig 19 Le Mans sejre.

• Porsche er fødte racere. Ét af de 
ganske få automobilfirmaer, som 
med rette kan sige, at deres ga-
debiler er direkte udviklet ud af 
deres racerbiler. Et håndgribeligt 
bevis på, at motorsport kan være 
vejen til optimal udvikling, trovær-
dighed, vækst og succes for et – 
engang for ikke så mange år siden 
– lillebitte nystartet automobilfir-
ma!

Opskriften på verdens mest succesrige sportsvogn
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Prøvekørselsrapport
Jyllands-Posten 2. juni 1965

Porsche 911 på vejen
Af Tage Schmidt

    KORT SAGT: Bortset fra det ud-
vendige er hele den foregående 
Porsches stærke personlighed over-
ført uskadt til den nye – og forbedret 
på afgørende punkter. En civiliseret 
fuldblods sportsvogn der synes at 
rumme et uudtømmeligt fond af kø-
reglæde og egner sig til dyrkelse af 
kørselsteknik på højeste plan. Hæk-
motorens ulemper næsten totalt eli-
mineret. 200 km/t i blæst uden pro-
blemer for den øvede, og man leder 
forgæves efter de sædvanlige over-
styrings-tendenser i sving. 0-100 
km/t på under 9 sek.

    PRØVEEKSEMPLAR: Porsche 911 
i standardudførelse. Gennemgri-
bende nykonstruktion med 6-cylin-
dret boksermotor. Pris 104,185 kr. 
Samme vogn fås med mindre udstyr, 
4-cylindret motor på 112 SAE-hk og 
lidt anden gearing til 70.130 kr. un-
der modelbetegnelsen 912 (topha-
stighed 185 km/t).

    PRØVEBETINGELSER: Normale, 
med tørre veje og blæst i hele perio-
den. Mere end 500 km tilbagelagt.

Gennem sving i reneste racerstil
    STYREEGENSKABERNE er sam-
men med motoreffekten nok det 
mest fascinerende. Den nye hjulop-
hængning med McPherson system 
foran og dobbelte kardanled bagi 
(negativ camber på alle hjul i ubela-
stet stand!) giver en stabilitet, som 
man ville have forsvoret at finde i en 
så haletung bil. 

Jeg har i stærk blæst og sidevind 
holdt 200 km/t på motorvej uden 
særlige problemer, og i svingene 
forekom kun de overstyringseffek-
ter, man kan fremkalde med enhver 
lige så hurtig bil gennem kraftig 
gasgivning eller ved at løfte foden 
fra speederen i et sving, som tages 
med høj hastighed (vognen

søger da blot længere ind i svinget 
på harmløs måde som en velkon-
strueret forhjulstrukken bil i samme 
situation). Normalt forholder vognen 
sig neutralt.

Jeg har kun kørt et par andre vogne, 
hvis hjul har så godt tag i vejen. Det 

var umuligt at få hjulene til at spin-
ne ved almindelig brutal igangsæt-
ning, og der kan overføres forbløffen-
de megen kraft gennem baghjulene, 
uden at de skrider ud i svingene. 

Hvis man på rette måde giver kraf-
tig gas gennem et sving, som tages 
i passende gear, får man afdrift på 
alle hjul i reneste racerstil. Man kan 
på lignende måde provokere vold-
som understyring, og der er næp-
pe tvivl om, at 911 også i alle andre 
henseender kan styres som en regu-
lær, velafbalanceret baneracer, når 
man kender den til bunds.
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På ujævne belægninger føles ofte 
medstyrende reaktioner fra hjulop-
hængningen, men de nødvendige 
korrektioner foretages let og auto-
matisk, takket være tandstangsty-
retøjet, der er forbilledligt for en så 
hurtig vogn, letvirkende, præcis og 
direkte. 

Turbineagtig motor,  
perfekt gearskifte
    MOTOREN arbejder turbineagtigt 
smidig og blødt og løber så uan-
strengt og villigt op til det tilladte 
maksimum på 6800 o/m, at det er 
absolut nødvendigt at følge omdrej-
ningstælleren under hurtig accele-
ration gennem gearene. IføIge de 
tilgængelige oplysninger kan topha-
stigheden – der af fabrikken opgives 
til 210 km/t – holdes uafbrudt.

Kun de helt store sportsvogne som 
Jaguar E-type, Ferrari og Aston Mar-
tin er afgørende meget hurtigere. 
Jeg målte accelerationstider på 7 
sek. for 0-100 meter, 11,8 for 0-200 
og 16,2 for 0-400 meter, og af fa-
brikkens accelerationskurve fremgår 
følgende omtrentlige tal: 6½ sek. for 
0-80 km/t, knap 9 for 0-100 km/t, 
17 for 0-140 og 24 for 0-160 (fabrik-
ken opgiver desuden tiden for 0-400 
meter til 16,6 sek.).

På grund af den gennemgående høje 
gearing og den udpræget sportslige 
momentkurve arbejder motoren ikke 
gerne med under 2000 o/m i de to 
højeste gear, og gearskiftet skal i 
det hele taget bruges flittigt.

    GEARSKIFTET er fem-trins og gi-
ver følgende hastigheder ved 1000 
o/m, angivet omtrentligt efter fabrik-

kens diagram: 10 km/t i første, 15 
i andet, 22 i tredje, 28 i fjerde og 
33 i femte. Der er perfekt virkende 
synchromesh mellem alle fem gear, 
og gearskiftet fungerer fremragende 
hurtigt og præcist, når man har lært 
det at kende.

Lyd som fra lille sportsfly
    STØJNIVEAUET. Det høres tyde-
Iigt, at motoren er luftkølet, men 
selv om lydbilledet adskiller sig væ-
sentligt fra tilsvarende ædle, vand-
kølede motorers, lades man ikke 
i tvivl om, at maskineriet er yderst 
sportsligt.

Normalt er motoren temmelig lyd-
svag, men den larmer energisk op, 
når man træder hårdt på speederen, 
og i området 4000-5000 o/m fore-
kommer der under acceleration en 
resonnans, som minder om lyden fra 
et lille sportsfly. 

Der er bemærkelsesværdig lidt 
vindstøj ved alle hastigheder, men 
der forekommer en del forskellig me-
kanisk støj, blandt andet fra trans-
missionen (dog kun nok til at un-
derstrege vognens ægthed). Som 

helhed er 911 tilstrækkelig lydsvag 
til også på dette punkt at give en rej-
sekomfort, som nærmer sig en luk-
sussedans.

    AFFJEDRINGEN føles på tilsvaren-
de måde komfortabel, selv efter luk-
susvogn-standard. Den virker aldrig 
utilbørlig hård, skønt den tydeligt er 
beregnet til primært at give maksi-
mal sikkerhed til hurtig kørsel.

160-180 km/t naturlig på motorvej 
    BREMSERNE – store skivebrem-
ser uden servoforstærkning – har 
eminent og utrættelig stopkraft til 
vognens ydeevne. Stabiliteten under 
katastrofebremsning var tillige frem-
ragende god. 

    INDRETNINGEN afrunder billedet 
af en praktisk sportsvogn, der tyde-
ligt er skabt af folk, som kender den 
meget hurtige kørsels særlige pro-
blemer. 

    KONKLUDERENDE er ovenståen-
de blandt andet ensbetydende med, 
at man – både på motorvej og på 
snoet vej – i glimrende komfort kan 
holde hastigheder af en helt anden 
størrelsesorden, end man normalt 
vil anse for mulig. På motorvej føles 
det for eksempel naturligt at køre 
160-180 km/t konstant, og selv på 
korte, lige stræk er er det meget let 
at toppe 150 km/t.

Potentiellet er så stort, at kun de 
færreste vil have mod og evne til at 
udnytte det fuldt ud, og selv for de 
fleste erfarne vil det tage tid at blive 
fuldbefaren i 911.

Den prøvekørte 911 fotograferet af Tage Schmidt til rapporten i 1965.
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Supplerende oplysninger
    STANDARDUDSTYRET omfat-
ter indstillelige, fuldt nedfældelige 
ryglæn, sammenklappelige reserve-
sæder, oliestandsmåler, olietermo-
meter, olietryksmåler, advarselslam-
per for håndbremse og benzinstand, 
bagspejl med antiblændingsanord-
ning, defrosterdyser til bagrude, vi-
skere med 3 hastigheder, 2 bak-
lygter og 2 tågelygter, matsort 
letmetalrat med trækrans.

    MÅL: Længde 416 cm, bredde 
161, højde 132. Frihøjde 15 cm. 
Vægt 1080 kg (DIN). Vendediameter 
10,3 m. 2¾ ratomdrejning fra side 
til side. Dækdimension 165×15. 
Benzintankindhold 62 liter.

    KONSTRUKTION: Slagvolumen 
1991 ccm. Kompressionsforhold 
9:1. To overliggende knastaksler. 
6 Solex karburatorer. 8 hovedlejer. 
148 SAE-hk ved 6100 o/m. Drej-
ningsmoment 19,3 SAE-kgm ved 
4300 o/m. Selvbærende chassis. 
Torsionstav-affjedring for og bag. 
Uafhængig baghjulsophængning 
med skråsvingarme. Særlige tekni-
ske specifikationer: Oliekøler. Tør-
sumpsmøring.

    DÆKTYPE PÅ PRØVEVOGN: Tyske 
Dunlop SP (radialdæk standardud-
styr).

Omdrejningstælleren sidder midt i instru-
mentpanelet og er større end speedomete-
ret.

Bagi findes to små reservesæder (bedst til 
børn), som hver for sig kan foldes sammen 
og give bagageplads

Bagagerummet foran er forholdsvis stort.

Speeder og bremsepedal er ideelt indrettet 
til hæl-og-tå betjening for samtidig brems-
ning og nedgearing.

“Egnet til dyrkelse af kørselsteknik på højeste plan”. 911 i drift på Hockenheim under et 
arrangement for bilpressen i 1969. Her ses de smedede Fuchs aluminiumsfælge, der blev 
synonyme med den klassiske Porsche 911. (Foto: Tage Schmidt).
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Der har altid været mange skrøner, 
for ikke at sige fordomme, om Pors-
che 911. Man kan af og til høre den 
omtalt som en decideret fejlkon-
struktion, en gumpetung og kejtet 
bil, med farlige styregenskaber på 
grund af vægtfordelingen – en bil 
der helst vil køre med bagenden for-
rest! Eller beskrevet som en tunet 
folkevognsbobbel med et lidt fiksere 
karrosseri på. 

Min bilinteresse har altid haft to vig-
tige omdrejningspunkter, som griber 
dybt ind i hinanden. Det ene er en 
bils design, det andet er dens dyna-
miske køregenskaber – altså hvor-
dan konstruktionen (og designet) 

Porsche 911 1967
– og et par bemærkninger fra 
en nybegynder...

Tekst og foto: Jens Møller Nicolaisen.
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angriber naturkræfterne, og dermed 
muliggør både hurtig og sikker kør-
sel, også under dårlige forhold som 
f.eks. glatte veje. Store hjul med 
uafhængige ophæng, lavt tyngde-
punkt, lille frontareal, god vægtforde-
ling, minimal uaffjedret vægt – man-
traerne er mange – og løsningerne 
er mange, på forskellige biler. Og når 
man snakker om bilen som industri-
elt designobjekt, så skal den berøm-
te sammenhæng mellem form og 
funktion jo være der. Bilens udse-
ende skal være præget af tingenes 
funktion, for ellers er det ikke design 
vi taler om, men simpel styling. Pynt 
kan da være fint nok, men helst ikke 
for meget! Der skal være en idé, 
som er udtrykt i formen.

Måske har jeg hørt for meget på de 
“kloge”, der mener at en Porsche er 
grundlæggende forkert. I hvert fald 
har jeg aldrig haft den helt store in-

teresse for mærket, bortset fra, at 
især de tidlige 911ere i mine øjne 
er nogle fantastisk smukke og ele-
gante biler, med sød musik i bagage-
rummet. 

En køretur i den lille grå 1967’er, 
som ses på billederne her, har virke-
lig været en øjenåbner – for 911eren 
kan en masse, som de fleste biler, 
herunder også de “rigtige”, ikke kan! 
Én ting er, at konstruktion, design og 
styling spiller fuldstændigt og konse-
kvent sammen – men på en anden 
måde end de fleste andre biler. Den 
korte akselafstand og relativt tun-
ge bagende er naturligvis ikke med 
til at gøre bilen retningsstabil, men 
giver til gengæld nogle meget klare 
fordele, både når det gælder accele-
ration, svingegenskaber og bremse-
evne. Derfor skal bilen også køres 
anderledes – og det kan godt være 
noget man skal lære. Men så kvitte-

I begyndelsen troede jeg at det var denne 
911’er jeg skulle ud at se. Bilen her er en 
tidlig 1965’er som for 5-6 år siden var på 
besøg i min indkørsel – en af mine naboer 
havde renoveret den og ville da lige vise den 
frem! Men da jeg kom op til Lars forleden, 
viste det sig at det slet ikke var samme bil – 
og Lars’ bil er to år nyere. 

Bemærk de tidlige Porsche- og 911-emble-
mer på bagklappen. 

Hvad der blev af 1965’erren ved jeg ikke, 
men jeg har hørt et sted, at den ikke længe-
re er her i landet...
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rer den også præcist og kontant ved 
at sende grænserne længere ud end 
de fleste andre bilers.

Forleden dag fik jeg så min 911-de-
but i den fine grå bil her. Den tilhører 
Lars Erik Nielsen, som nok er kendt 
af alle motorsportsfolk (og alle Pors-
che-folk)! Han har kørt GT i Le Mans 
fem gange, med flere podiepladser 
som resultat, og i en længere årræk-
ke også været ansat som kørein-
struktør hos Porsche! Selvom jeg 
kørte som en gammel dame, i hvert 
fald den første del af turen, fik jeg 
nogle fine små dessin’er – og et par 
ting blev forsigtigt prøvet. På hjemtu-
ren tog Lars rattet og gav nogle sær-
deles overbevisende eksempler på 

hvordan en 911er kan være under 
hårfin kontrol, også når man er et 
pænt stykke over skridgrænsen og 
bevæger sig mere eller mindre side-
læns. Det var en stor oplevelse!

Bilen er købt fra et større lager af 
urestaurerede biler i Californien. 
Lars har flere andre Porscher og kø-
rer til dagligt i en 911 (991) jubi-
læumsmodel fra 2013. Den blev 
“udgivet” i anledning af Porsche 
911’erens 50-års jubilæum. I den 
forbindelse lavede man en video-
film, hvor den nye model var meget 
smukt filmet i aktion, side om side 
med en ur-911’er. Og så var det jo 
nærliggende også at have den klas-
siske model! 

Californien-bilen var noget blakket 
og skulle igennem en total adskil-
lelse for at blive renoveret, men var 
grundlæggende sund i skroget. Den 
var malet orangefarvet, men født i 
den rigtige skifergrå farve, som den 
nu har fået igen. Sæderne var sorte, 
men er nu med det pepitaternede 
indtræk (hvilket den ligesågodt kun-
ne have haft fra ny), og så har Lars 
sat Fuchs-fælge på. 

Det er de eneste afvigelser fra da bi-
len var ny i 1967 – og Lars har også 
de originale stålfælge, der altid har 
hørt til bilen, så de kan komme på 
når man har lyst til det. Fuchs-fælge-
ne klæder nu bilen temmelig godt!
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Sprød...!
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Lars’ to grå 911’ere – præcis som i reklamevideoen fra 2013. Fotos fra Lars erik Nielsen.
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På det store billede er vi i 1956, ved 
et meget moderne boligbyggeri et 
sted i udkanten af København.

Det er legepladser og grønne områ-
der, og det er nok typisk for den type 
bebyggelser, at den slags nu oftest 
er erstattet af store parkeringsplad-
ser til biler. Biler var der nemlig ikke 
så mange af – i 1956 var der blot 
ca. 360.000 i Danmark; et tal som 
var fordoblet bare 5 år senere.

Dertil kommer at de biler der var, 
havde en høj gennemsnitsalder, og 
et par af køretøjerne her er nok gan-
ske repræsentative i den retning. 
Fortæl os mere!

Fra arkivet
Svar til: vt@veteranbilklub.dk

Billedet herunder, med de tre smuk-
ke modeller, faldt Uffe Mortensen 
over, i et forsøg på at identificere bi-
len vi viste i sidste måned (se næ-
ste sider). Og nej, sådan én var det 
ikke.

Især amerikanske biler fra tiden 

lige omkring 1930 ligner jo hinan-
den meget, hvor de måske gik i flere 
retninger designmæssigt i løbet af 
30’erne. På bilen her er det vel kun 
kølerkappen og dens tværpind, der 
stikker lidt af fra den grå masse.

Hvad er det for en bil?
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Det var måske lidt ondt kun at vise 
den store bil fra siden, for vi har fle-
re billeder af den. Men nu skulle 
det jo ikke være for nemt – og det 
var det tydeligvis heller ikke! Måske 
snarere for svært – for bilen har ikke 
standardkarrosseri. Så meget desto 
mere er der grund til at være impo-
neret over Egon Lintner, der godtnok 
uden at være sikker nævnte Willys 
Knight, bare ved at se på kølerkap-
pen fra siden!

Helt præcist, så er den en Willys 
Knight Great Six, model 66B, årgang 
1930, med karrosseri fra Henrik-
sen & Olsen Karrosserifabrik, Godt-
haabsvej 22 på Frederiksberg. Jens 
Nielsens billeder må være taget før 
1. juli 1959, hvor nummerpladen 
K651 blev afmeldt. Bilen eksiste-
rer stadig – den befinder sig nemlig i 
magasinerne på Danmarks Tekniske 
Museum i Helsingør. Den har også 
en ret usædvanlig historie, som vi 
kender nogle fragmenter af.

Den store Willys Knight er en meget 
ekslusiv, og i sin tid meget dyr vogn. 
Den har en 6-cylindret glidermotor 
på 4,2 liter. Her skal det ikke være 
en større afhandling om glidermoto-
rer; i korthed går det ud på, at der 
i stedet for ventiler kører en foring 
mellem stempler og cylindre. Denne 
foring bevæger sig op og ned, ved 
hjælp af en særlig “knastaksel”, 
og har nogle porte som bestemmer 
indsugning og udblæsning. Der er 
derfor ingen ventiler og ventilfjed-
re, hvilket er med til at give en gli-
dermotor en meget jævn og lydløs 
gang. Glidermotorer var meget dyre i 
fremstilling, da systemet kræver me-
get stor præcision. De blev anvendt 
i adskillige ekslusive biler før Anden 
Verdenskrig, eksempelvis Minerva, 
Panhard-Levassor og Voisin – men 

Flere af Jens Nielsen fotos af K651. WK Great Six var en stor bil: Akselafstand 3,05m!

Svar på billederne 
i VT 539

Willys Knight

systemet blev opfundet i begyndel-
sen af 1900-tallet og patenteret 
af en Herre ved navn Charles Yeal 
Knight. Vil man vide mere om det, er 
der masser af information, f.eks. på 
Wikipedia – søg på “sleeve engine”.

Men tilbage til K651. Toldattesten 
fortæller, at bilen blev indregistre-
ret til Bagermester Alfred Holmberg, 
Fensmarksgade i København. En ba-
germester med en ny Willys Knight 
må nok have haft helt specielle ev-
ner for at rulle boller! 
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Datoen mangler på toldattesten, 
med den første registrering fremgår 
af en kopi af registreringsattesten: 
Den 19/6-1931, hvilket jo passer 
fint med at bilen skulle forsynes med 
karrosseri, før den kom ud at køre.

Papirerne fortæller desuden, at bilen 
var afmeldt under krigen, registreret 
igen i 1946 og frem til 1/7-1959, 
med samme nummer. Få dage sene-
re indregistreres den igen, nu med 
nummer AH 30.816, til Fru Grethe 
Holmberg i Charlottenlund. Det kan 
næppe være andre end bagermeste-
rens kone – men hun har nok ikke 
kørt ret langt med bilen.

Om Jens Nielsen har været med 
inde over ved vi ikke, men nu er vi 
på det tidspunkt, hvor et par pro-
minente DVK-folk var meget aktive 

i arbejdet med at finde og sikre be-
varelsen af finere biler, der allerede 
betragtedes som veteranbiler (læs 
bare artiklen om Szawe i VT fra fe-
bruar!).

O.T. Neel havde åbenbart fået kon-
takt med Fru Holmberg. Der findes 
et brev fra januar 1961, hvor Neel 
efterspørger et firma, der skulle lig-
ge inde med nogle dele til bilen – 
samtidig med at han takker for, at 
bilen er blevet doneret til Danmarks 
Tekniske Museum, som DVK på den 
tid havde et meget intenst samarbej-
de med. På dette tidspunkt var vog-
nen endnu ikke afhentet.

Så vidt vides lykkedes det at samle 
alt til bilen, på nær de to reserve-
hjul, som ses på Jens Nielsens bil-
leder. Bilen står idag i magasinerne 

på DTM – og det har den gjort siden 
1961. Som man kan se, ligner den 
sig selv. Planerne om at restaurere 
den er desværre løbet ud i sandet, 
sikkert for længe siden. Skal der la-
ves motor er det også en både dyr 
og besværlig affære, men det må 
siges, at bilen er noget af et natio- 
nalklenodie – og også teknisk en 
meget interessant bil. I første om-
gang skal vi nok bare være glade for, 
at den overhovedet er bevaret!

Som bilen ser ud dags dato – tilsyneladende ganske intakt og komplet, og i sikker forvaring på Danmarks Tekniske Museum. Kigger man 
nærmere på billederne, kan man godt se, at en restaurering vil være et større arbejde – og der vil givetvis være en stor opgave i det tekni-
ske. Det kræver ressourcer, som man ikke har pt. – men lad os håbe at det kommer en dag. Billederne er taget af Uffe Mortensen.
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-jmn.

Lygter, køler, forkofanger og andre dele på 
chassiset ser ud til at være helt originalt 
Willys Knight årgang 1930. Men både kar-
rosseri og skærme er specielt lavet til bilen. 

Der har været mange karrosserifabrikker i 
hele Danmark, men vi (i redaktionsgruppen) 
kender ikke noget til Henriksen og Olsen på 
Godthaabsvej. Er der nogen blandt læserne, 
der kan fortælle noget, så hører vi meget 
meget gerne fra jer!

Forhandlerplader som denne er meget almin-
delige på datidens biler. 

Nummeret 44088 identificerer vognen som 
en model 66B. En 66B “Sportsvogn med 
Klapsæde” var udstillet på Forum-udstillin-
gen i København i 1930, men af Willys Over-
land Crossley Ltd., som havde et distrikts-  
kontor i København. Men det kan nemt være 
den samme bil: Løppenthin og Feilberg kan 
jo have nået at få forhandlingen inden bilen 
blev solgt til bagermesteren – i 1931...

Et foto (tyvstjålet ét 
eller andet sted fra 
nettet) af en tilsyne-
ladende ret original 
bil, magen til – men 
med de originale 
forskærme.

Bilen med nummer A9028 var åben-
bart lige så svær. Ingen bud, ind-
til sidste sekund før deadline, hvor 
Anders Bonde skrev Graham-Paige 
1931 – genkendt på kølerkappe, 
motorhjælm og inddækningen af for-
fjedrene, men med helt “forkerte” 
forskærme. Det kan naturligvis for-
klares ved at bilen var langt over 20 

Graham-Paige 1931

år gammel da billedet blev taget. At 
den har overlevet helt frem til slut-
ningen af 50’erne er det intet mær-
keligt i – i den knappe efterkrigstid 
holdt man liv i alt hvad der kunne 
køre, med de (få) midler man havde.

Modellen ser ud til at være en Stan-
dard Six, årgang 1930-31. Mærket 
blev herhjemme importeret af A/S 
Cyclone, der på dét tidspunkt også 
havde import af Packard. 
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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,-

Intensiv skiltning
Søborg Torv omkring 1960.  
Man kan godt få det indtryk, at trafikken 
på torvet var ensrettet.

Nyd den fine trio af nyttekøretøjer!

Foto fra DVKs arkiv.
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Invitationer

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                      
                        
                                                                                                                                                            

 

HESTEKRÆFTER I HORSENS  2021 
 

Lørdag d. 28. august 2021  
 

Hermed indbydes der til 14. udgave af løbet for klassiske biler og Motorcykler, der køres i 
omegnen af Horsens. 

 

Løbet vil blive gennemført i fuld overensstemmelse med de retningslinjer og påbud der gælder 
mht. Coronasmitte. 

 

Startsted:  Hotel Opus Horsens, Egebjergvej 1, 8700. 
 

Morgenmad kl. 8:00  ~  Start kl. 9:00  ~  Løbets længde: ca. 80-100 km med opgaver og poster. 
 

Startgebyr:  200.- pr. person der omfatter morgenbord, frokost og kaffebord ved 
præmieuddelingen på Hotel Opus. 

 

Tilmelding: Hans Geschwendtner, 4041 1921, Amager Landevej 171 C, 2770 Kastrup. 
 

Senest 15.8.2021 
e-mail:  hans@geschwendtner.dk  

Oplys:  navn, antal personer, bilmærke, årgang 

                 

25 års JUBILÆUMSLØB 

Munkebjergløbet 2021 
 
Vejle og omegn vil den 7. august 2021 igen – og for 25. gang være rammen om et hyggeligt billøb for veteran-Vintage og 
klassikerbiler. Der kan deltage max. 120 biler. 
 

Løbet vil blive gennemført i fuld overensstemmelse med de retningslinjer og påbud der gælder mht. Coronasmitte.   
 

Løbet køres som et ruteløb, hvor man starter i hold fra forskellige startsteder. Startstederne er Munkebjerg Hotel, Børkop 
Vandmølle og Vejle Center Hotel. 
Der er morgenmad på startstedet.  Løbet køres som en kultur/naturoplevelse for hele familien, hvor man rykker fra startsted til 
startsted. Igen i år bliver frokosten indtaget 3 steder. 
Efter løbet hvor man både scorer holdpoints og individuelle points, bliver vinderne hædret ved Munkebjerg Hotel. 
I lighed med de tidligere løb, vil der være Jubilæums-festmiddagsbuffet på Munkebjerg Hotel om aftenen med dansemusik. 
Obs! Der er IKKE Hill-Climb i samme weekend i år - det er weekenden efter!! 
 

Pris pr. bil (incl. 2 personer) kr. 400,00. Ekstra voksen kr. 200,00. Børn kr. 100,00. Prisen inkluderer morgenbord, 
formiddagskaffe, frokost og eftermiddagskaffe. Festmiddagen på Munkebjerg kr. 300.- pr. person. (excl. drikkevarer). 
Pakkepris på startgebyr for 2 personer + festmiddagen er kr. 900.  
 

Jeg har på hotellet reserveret et antal værelser til særlig favørpris, hvis der ønskes overnatning før løbet og/eller efter 
festmiddagen.  
 

Morgenbordet starter kl. 8:00, og selve løbet kl. 9:00 og slutter kl. 16:00 med præmier. Ruten bliver omkring 90-110 kilometer i 
kuperet terræn. Der bliver pauser og opgaver undervejs.  
 

Hvis man har særlige ønsker om at køre sammen med bekendte, vil jeg prøve at opfylde det. 
 

Tilmelding indeholdende: navn, adresse, by, bilmærke-årgang, deltagerantal, e-mail og særlige ønsker. 
 
 

Hans Geschwendtner    ~    Amager landevej 171 C, 2770 Kastrup.    ~    tlf. 3254 1921    ~    mobil: 4041 1921 
e-mail:  hans@geschwendtner.dk                  senest  20.7.2021 
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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

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.

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
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Pas godt på  
din passion og hobby

GF Veteran tilbyder forsikringer via GF Forsikring a/s, som er et dansk forsikringsselskab omfattet af Garantifonden for skadesforsikringsselskaber. 
Vi tager forbehold for eventuelle fejl. Indholdet kan ikke erstatte den vejledning, som du kan få ved at kontakte os.  

Du kan finde betingelserne for vores produkter på www.gfforsikring.dk 

GF Veteran · Strandvejen 59 · 2100 København Ø 
Tlf. 7224 4198 · www.gf-veteran.dk · gf-veteran@gf-forsikring.dk

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

Så nemt flytter du dine forsikringer over til os

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

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

Dagsværdi  
indtil kr.

Veteranbil/-motorcykel Klassisk bil/-motorcykel
Veteranknallert

Ansvar og kasko Ansvar alene Ansvar og kasko Ansvar alene

50.000 757 / 530 kr. *

236 / 165*

1.888 / 1.321 kr. *

584 / 409*
Lovpligtig ansvarsforsikring:  

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

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

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

Alle priserne er eksklusive afgifter og 55 kr. i medlemskontingent.

GF’s veterankøretøjsforsikring er tilpasset de særlige behov, du har som ejer af en veteranbil, veteranmotorcykel 
eller et andet klassisk køretøj. Når du forsikrer dit klassiske eller veterankøretøj hos GF, bliver du samtidig medlem af 
forsikringsklubben GF Veteran***. Det forsikrede køretøj kan anvendes til hobbykørsel, maksimalt 6.000 km årligt, i perioden 
fra 15. marts til 31. oktober. Du skal også have registreret et køretøj til daglig brug for at kunne tegne veteranforsikring. 

Forsikringer med overskudsdeling. Hvert år gør vi 
regnskabet op, og medlemmerne deler overskuddet. 
Vi trækker din andel fra i din pris for det kommende år. 
Præmien i 2021 er fx reduceret med 30 % på baggrund af 
overskud i 2020.

Rabat når du har flere. Har du to eller flere klassiske-/ 
veteranbiler eller -motorcykler, så får du 25 % rabat på 
forsikringer til alle køretøjerne. 

Vejhjælp i Danmark. Du kan få vejhjælp fra SOS Dansk 
Autohjælp på helt specielle betingelser og til en særlig 
favorabel pris, når du har veteran- og klassisk bil/MC 
registreret i dit navn hos GF Veteran.

Vejhjælp i udlandet. Har du tegnet kaskoforsikring på din 
bil eller motorcykel, så får du hjælp fra SOS International, 
hvis du kører galt eller kører i stå i udlandet (det røde 
kort). Totalvægten må ikke overstige 3.500 kg.

Det får du som medlem i GF Veteran
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Næstved  Automobil-, NostAlgi- & sAmlermuseum
– en oplevelse for hele familienDanmarks største private samling

3.400 m2 FYLDT MED: 170 biler, 100 motorcykler, knallerter, landbrugsmaskiner, 
traktorer, fly, 50 små forretninger og værksteder fra 50’erne samt meget mere…

Voksne/Erwachsene/Adults: 100 kr. - Pensionister: 85 kr.
Børn 6-13 år/Kinder 6-13 Jahre/Children 6-13 years: 30 kr.

Under 6 år gratis/unter 6 Jahren frei/under 6 years free

skellet 19, Næstved (ved Næstved Havn, bag Netto) · tlf.: 40 19 23 45 · 61 67 34 71 · www.næstvedautomobilmuseum.dk

Åbent/Geöffnet/Open: 1/5 - 30/9 + uge 42 (efterårsferie)
Ma-fr/Mo-Fr/Mon-Fri: kl. 12.00–16.30  –  Lø-sø/Sa-So/Sat-Sun: kl. 10-16.30

Juni & Juli: Mandag-Søndag/Montag-Sonntag/Monday-Sunday: kl. 10-16.30

 
Rustreparation af veteranbiler 

Pladedele fremstilles 
www.veteransmeden.dk

bo@kjer.net 
ved Bo Kjer 
40458882 

Ballerupvej 91 3500 Værløse 
 

rabat ved indtegning  
af flere biler eller  

motorcykler

25%

Vi sætter pris på originalerne

Vores assurandør og specialist i veteran- 
forsikring er Steen List der arbejder ud  
fra vores kontor i Herning.

Steen er naturligvis en del af veteranfolket 
og kører blandt andet Morgan +8. 
Du er altid velkommen til at kontakte 
Steen for at høre mere om priser og 
indtegnings regler.

75 91 21 92
veteran@thistedforsikring.dk
veteranforsikringdanmark.dk

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

Ud over forsikringens pris opkræves lovmæssige afgifter. Det drejer sig om skadesforsikringsafgift på 1,1% af 
præmien og garantifondbidrag på 40 kroner. For veteranbiler opkræves desuden et miljø bidrag på 84 kroner.

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

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

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

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

En del af

Præmieeksempler

Hvem er vi?
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Til Opel Rekord A eller B Model; 
komplet sæt sæder evt. kun bag-
sæde ryg & bund, samt hattehylde – 
gerne i blå nuancer

H. P. Nielsen, tlf. 40148037.

To ældre hjelme. God stand sælges.  
Pr. stk. kr. 200. 

Helen Bonde, tlf. 22358530
e-mail: helenbonde@icloud.com

VeteranTidende fra 1997-2010 
kan afhentes for kr. 100 – 8420 
Knebel. Det er fra starten af med-
lemsbladet i A4-størrelse.

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

Mercedes-Benz 350 SL Cabriolet - 
årgang 1973, sælges.

John Andersen, tlf. 20257528
e-mail: ja@green-andersen.dk 

Daimler Double Six (Jaguar XJ40 
V12) 136.500 km. Garagefund fra 
Sverige, dansk reg. og afgift, god hi-
storik, fin stand, kr. 65.000. 

Jørgen Dahl, tlf. 41918354 
e-mail, joda156@gmail.com

Austin Healey Sprite Mark 2 – år-
gang 1962. Sølvmetallic. 1098 
motor med de store hovedlejer. 
Nyrenoveret gearkasse. Sjældne 
MiniLite-fælge fra perioden. Genera-
tor. Særdeles kvik og kører fanta-
stisk. Holder syn til 17. april 2026. 
Pris kr. 95.000.

Johan Fløe Svenningsen,  
tlf: 53765276. jfs@trimmer.dk

Har du drømmen om at eje en lil-
le Fiat 500 af de helt gamle, eller 
kender du måske en der har, så er 
muligheden der nu. Jeg ønsker at 
sælge denne smukke FIAT 500 fra 
1968. Åge, som bilen er døbt, har 
kørt ca. 77.000 km sammenlagt 
i alle årene. Sidst synet 13/9-19. 
Jeg har bilag/fakturaer på div. ved-
ligeholdesdele og udskiftninger. Jeg 
skal gøre mit bedste for at svare på 
spørgsmål angående bilen. Se flere 
billeder af Åge på hans Instagramsi-
de: Fiat500_1968. Pris kr. 70.000. 
Kun seriøse henvendelser og bud. 

Tina Jeilman, mobil 26202801
e-mail: email tinajeilman@gmail.com

Opel Manta A GT/E – årgang 1975. 
Danmarks eneste originale GT/E. 
Nysynet maj 2021 – 8 år til næste 
syn. Bilen er hentet i Tyskland, en 
ejers vogn med servicebog i 2012. 
Bilen har været adskilt totalt og blev 
lakeret overalt. Dokumentation fore-
findes, motor hovedrepareret og 
alle sliddele udskiftet. Speedome-
ter stod på 190.000 km – står nu 
på 25.000 km. 7-13 ATS-fælge og 
Recaro-forstole og ellers holdt origi-
nal. Org. fælge haves. Da jeg nu er 
fyldt 75 år og har 3 veteran/klassi-
ske biler, ønsker jeg at sælge. Pris 
ide kr. 190.000. 

Arne Rasmussen, tlf. 74461822
e-mail: arne.ras@dlgmail.dk

Biler 
sælges

 
Diverse

Dele til biler 
købes

Køb & salg

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

Rubrikannoncer er gratis for med-
lemmer af DVK.



Prøv at se på billeder af gamle biler – Alle er taget forfra (næsten).
Vi vil her på bagsiden i de næste numre gerne vise nogle spændende biler fotograferet bagfra, og den historie, 
der ofte kan udledes af nogle bogstaver, tal, et mærke eller andet, der er karakteristisk for netop denne særlige 
model. 
Send os gerne et foto af din bils bagende, og fortæl hvad der er specielt ved den – vi glæder os til nogle gode 
små historier, og vi kan vel alle lære lidt mere om specielle modellers betegnelser og særkende.
Send til: vt@veteranbilklub.dk eller Heldgaard8700@gmail.com  /Jens Heldgaard

Maskinel Magasinpost
Afsender:
Postbox 7777
7000 Fredericia

Dansk Veteranbil Klub

42123
Afsender:
Postbox 7777
7000 Fredericia

Sorteret Magasinpost
ID nr. 42123

BMC genoptog med Mini i 1959 Jørgen Skafte Rasmussens DKW-koncept fra 1931: forhjuls-
træk, tværstillet motor samt uafhængigt ophængte hjul i hvert hjørne. Den blev straks en kult-
bil og har været det siden.

I 1962 kom den lidt større Austin/Morris/MG/Riley/Wolseley 1100/1300 med hydrolastic-af-
fjedring. Den havde endnu bedre køreegenskaber, var rummeligere og mindre larmende. Den 
var tegnet af Pininfarina og efter min mening smukkere. Set bagfra bemærker man, at den har 
næsten samme bagparti som en MGB GT, som også var tegnet af Farina.

Det var fremragende biler, utroligt rummelige og velkørende, men desværre er langt de fleste 
forlængst rustet bort.

Denne Austin 1100 1974 var udstillet hos en Austin-forhandler indtil maj 1993, hvor den for 
første gang blev indregistreret. På grund af et dødsfald kom den ikke rigtigt ud at køre og over-
gik til en bilsamler. I maj 2011 blev den atter indregistreret med 584 km på tælleren ved sy-
net, og den har endnu ikke kørt 4.000 km! Det er en fantastisk oplevelse at køre en bil fra 
1974, som på alle måder føles og kører som en ny bil!

Desværre kan jeg modstå alt, undtagen fristelser. Derfor har jeg nu syv biler, selvom jeg kun 
har plads til fem. Derfor er den nu til salg. [Red.: Vi kan meddele, at bilen siden ovenstående 
blev skrevet, har fundet et nyt hjem.]

Venlig hilsen – Jørgen Hansen

Austin 1100 · 1974
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