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(mandag - torsdag 10-13)
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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 – Stevns - Store Heddinge
Rosenvangen 20, 4660 Store Heddinge.
Kontakt: Martin Denni Nielsen,  
tlf. 22380216, mols73@gmail.com

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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Stof og deadline:

Fra redaktionen
Nu begynder det: Vi er på tærskelen til en tiltrængt, ny 
køresæson uden for meget coronafis, og som det ser 
ud lige nu, med sommer og masser af sol. Jeres klub-
blad viser de første spæde tegn på normaliseringen, 
men forhåbentlig bliver næste nummer fyldt med flot-
te farvebilleder af gamle biler og glade mennesker, fra 
træf og ture og fra mødestederne. Ikke?

Egentlig var det meningen af anden del af vores arti-
kelserie om Forum-udstillingerne skulle vente lidt. Der 
arbejdes på en større afhandling om en meget kendt 
bilmodel, som har 60-års jubilæum i år. Den har der 
ikke været tid og mulighed for at gøre færdig. Derfor 
handler meget af indholdet i dette blad om køretøjer fra 
før 1930, hvilket vil være til glæde for nogen og til irrita-
tion for andre. Til de sidste kan vi sige “bare vent”. Der 
kommer altid en pige og en sporvogn til. Hver måned 
får du et nyt VeteranTidende, som sjældent ligner det 
foregående. Kan vi gøre alle glade en gang imellem, er 
vi i redaktionen selv ganske glade!

Fortsat god sommer! -jmn.

Nr. 541
Juli 2021

Forsiden:
Elegante former (også på 
hjul) en søndag morgen i 
Nyhavn 2021.

Foto: jmn. 

Sekretariat og bibliotek holder

FERIELUKNING uge 28, 29 og 30
Mandag den 12. juni til og med 1. august 2021
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Juli
Søndag 4. Generalforsanling i Dansk Datsun Klub. Kl. 
14:00 - Mørkholtvej 12, 6092 Sdr. Stenerup. 
Dagsorden ifølge vedtægterne.

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.

Lørdag 31. Stevnsløbet. Kl. 08:00 morgenkaffe Nytorv i 
Store Heddinge - kørestart kl. 10:00. Invitation VT 541. 
Info: Martin Deni Nielsen, tlf. 22380216 - e-mail: 
mols73@gmail.com

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

Søndag 8. Veterankøretøjsdag. Kl. 09:00 - 18:00 med 
start på Bogø og Stubbekøbing havne. 
Tilmelding og info: Carsten Astrup, tlf. 27627029  - 
e-mail: carstenastrup@hotmail.com
Søndag 15. Munkebjerg Hill Climb. 25 års 
jubilæumsløb.
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 22. Stort stumpemarked fra kl. 10 til 15.  
Hans Egedesvej 19, 5210 Odense NV. 
Info: Per Mortensen, tlf. 22179665

Lørdag 28. Hestekræfter i Horsens.
Info: Hans Geschwendtner, tlf. 40 411921. 
mail: hans@geschwendtner.dk

Aktivitetskalender

Møder, løb og arrangementer

Søndag 29. Fjordløbet 2021.
Køres fra Græstedgård i Ølstykke - første start kl. 
10:00. Tilmelding: Per Frederiksen, tlf. 2137 5028 eller 
via www.vbmc.dk (tilmelding fra 1. maj 2020).
Invitation 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 i VT 539.

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.  
Kurt Plith, tlf. 2029 6605 - e-mail: postmaster@plith.dk 
Invitation her i bladet.

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 
Udsolgt.
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Aktivitetskalender

Se også www.veteranbilklub.dk/kalender, som også kan indeholde opdateringer modtaget efter bladets deadline.

Allan Eriksson Valby Langgade 250, 01 2500 Valby 4057 4001 Mercedes-Benz 250 1968
Peter Bubbel Jensen Haraldsgade 38, 03. tv 2200 København N 2229 6050  
Brian Bak Nielsen Holsteinborgvej 2B 4243 Rude 2030 0115  
Anders Thøsing Andersen Havdrupvej 15 4623 Lille Skensved 2262 7373  
Terkel Lind Storchsvej 1 2000 Frederiksberg 2460 7799 Ford Mustang 1972
Bjarne Bahn Larsen Gl. Skovvej 105 4420 Regstrup 4225 1950  
Charlotte Nielsen Havnegade 57, 02. tv 5500 Middelfart 4057 0660 GMC High Sierra 1978
Casper Burkal Ingridsvej 8 6000 Kolding 2015 6855 Mercedes-Benz 500 SEC 1982
Henrik Fritzbøger Jægerlund Sauntevænget 4 31000 Hornbæk 2013 0069 Alfa Romeo Spider 1979
John Johansen Odinshøjvej 74 3140 Ålsgårde 3032 0973  
Morten Christensen Lindegårdsparken 14 4360 Kirke Eskilstrup 6025 9327 Chevrolet 1932
Martin Conrad Bismarckallee 11C Deutschland  Gordon-Keeble 1964
Morten Hansen Åskellet 12 2605 Brøndby 4055 2485 Porsche 944 S2 1991
Thor Sanko Posthusvej 13 7860 Spøttrup 2849 5283  
Anders Gøtke Nielsen Skelbæk 4 3600 Frederikssund 2979 6886  
Sophie Hytteballe Mothsvej 62 2840 Holte 3049 6800
Jan Thomsen Gungdyvej 35 8362 Hørning 2339 5960
Raymond Anders Skaarup Amager Strandvej 32, 04. tv 2300 København S 2146 8035
Poul-Erik Hindsgavl Assensvej 395 5642 Millinge 2840 8058

Velkommen til nye medlemmer:

Hver uge

1/1-31/12 Hver søndag kl. 18.00 Kør til Store Heddinge - Biler før 1985. Store Heddinge, Torvet 1, 4660 Store Hed-  
  dinge. Info: Martin Deni Nielsen, tlf. 22380216 - e-mail: mols73@gmail.com

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 Hveranden tirsdag Egeristræf. Ejstrupvej 7A, 6920 Videbæk. Se datoerne på www.veteranvest.dk
 kl. 18.00 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.
6/6 Hver torsdag kl. 17.00 Ry Veterantræf.  
  Følg med på: https://da-dk.facebook.com/groups/724593534265339/

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

Som man kunne læse i sidste nummer af VT, 
holder Kai Wredstrøm op, efter en masse dej-
lige år, men heldigvis har hans efterfølger alle-
rede meldt sig. Martin Nielsen, som mange på 
Sydsjælland allerede kender fra hans ”Stevns-
løb” og ”Kør til St. Heddinge” som finder sted 
hver søndag. Martin lægger hus til, således at 
de månedlige møder kan fortsætte, og stadig i 
hjemlige omgivelser.

Stor tak til Kaj for dit store arrangement i DVK, 
og hjertelig velkommen til Martin, som vi øn-
sker god fart fremover.

Dorte Stadil

Klippinge bliver til Stevns, St. Heddinge
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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. 

Juli den 1. Klubmøde.

August den 5. Klubmøde.

September den 2. Klubmøde.

Oktober den 7. Klubmøde.

November den 4. Klubmøde.

December den 2. Klubmøde.

Kim Polte, tlf. 26134229
kimpolte@hotmail.com

Nordsjælland 
Mårum

2. onsdag i måneden klubmøde kl. 
19.00. Kom i gammel bil! 
Tinghusevej 23 - Mårum, 3230 
Græsted.

Værkstedsaftener: Andre onsdage 
kl. 19.00. Starter fra den 4. august.

Juni d. 9. Klubmøde, vi hygger i mø-
delokalet og sparker dæk.

Juli den 14. Klubmøde, vi hygger i 
mødelokalet og sparker dæk, ide 
modtages med tak.

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

Juli – klubmøde.

August – klubmøde.

September - klubmøde.

Oktober – klubmøde.

November – klubmøde.

December – 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.

Juli den 17. Klubmøde.

August den 19. Klubmøde.

September den 16. Klubmøde.

Oktober den 21. Klubmøde.

November den 18. Klubmøde.

December den 16. Klubmøde.

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.  

Juli den 20. Klubmøde.

August den 17. Klubmøde.

September den 21. Klubmøde.

Oktober den 19. Klubmøde.

November den 16. Klubmøde.

December den 21. Klubmøde.

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

Midtsjælland 
Ringsted

August den 11. Klubmøde. Arbejder 
på sagen, ide modtages med tak.

September den 8. Klubmøde. Vi for 
besøg af Lennart Weber, forfatter til 
bogen om Geniet fra Nellerød (Nelle-
rødmanden).

Oktober den 13. Klubmøde. For vi 
besøg af Neils Jonassen om 1000 
Miglia.

November den 10. Klubmøde. Møde-
aften Tidstypisk Tøj og Tilbehør – del 
2. En gennemgang af tøjmoden fra 
1950 – 1989, og den historie der 
lå bag! Præsenteret af Cira – ejer af 
Ciras Vintage.

December den 8. Klubmøde. Julefro-
kost kl. 18.00. tilmelding til e-mail: 
margit@malead.dk

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



VeteranTidende · juli 2021 7

Østsjælland 
Stevns – Store Heddinge

4. tirsdag i måneden kl. 19.00.
Rosenvangen 20, 4660 Store Hed-
dinge.

Jeg vil rigtig gerne overtage klubmø-
derne på Stevns efter at Kai Wred-
strøm desværre ikke kan fortsætte, 
og glæder mig til en masse spæn-
dende aftener. 

Da jeg vil gerne være lidt på forkant 
med hvor mange vi bliver, og lave 
det lidt hyggeligt, så send 20.- kr. pr. 
person til mig på mobilepay, eller en 
SMS og mønt, så sørger jeg for at 
der er lidt kaffe og kage. 

Vel Mødt!

Juli d. 27. Klubmøde.

August d. 24. Klubmøde.

September d. 28. Klubmøde.

Oktober d. 26. Klubmøde.

November d. 23. Klubmøde.

December d. 28. Klubmøde.

Martin Denni Nielsen, mobil 
22380216
mols73@gmail.com

Sydsjælland 
Næstved

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

Juli den 7. Klubmøde.

August den 4. Klubmøde.

September den 1. Klubmøde.

Oktober den 6. Klubmøde.

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.

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

August 31. kl. 19. Klubmøde.

September den 28. Klubmøde.

Oktober den 26. Klubmøde.

November den 30. Klubmøde.

December den 28. 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.

Juli d. 8. Nu er det forhåbentlig rigtig 
sommer og sol, så vi holder et helt 
almindeligt klubmøde, hvor vi må-
ske kan sidde udenfor med kaffe og 
kage og en masse hyggesnak, uden 

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

Juli den 29. Klubmøde.

August den 26. Klubmøde.

September den 30. Klubmøde.

Oktober den 28. Klubmøde.

November den 25. Klubmøde.

December den 30. Klubmøde.

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

Bent Højvang, tlf. 21811288 
bentinger@stofanet.dk

Sydvestjylland
Skjoldbjerg

November den 3. Klubmøde.

December den 1. Klubmøde.

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

Bo Frederiksen, tlf. 55990235.

at tænke på afstand osv.

August den 12. Klubmøde. Kl. 
18:00. Grillaften. Grillen er tændt 
fra kl. 18.00. Vi tager grillpølser og 
kartoffelsalat med, og efterfølgende 
kaffe. Af hensyn til indkøb vil jeg ger-
ne have tilmelding et par dage før.

September den 9. Klubmøde.

Oktober den 14. Klubmøde.

November den 11. Klubmøde.

December den 9. Klubmøde.

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



VeteranTidende · juli 20218

Mødestederne

Østjylland
Uldum

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

Medlemmer i det midt-østjyske er 
velkomne på vores mail-liste, som 
udsendes med nyheder og info om 

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.

Juni d. 28. Klubmøde. Vi mødes hos 
Finn Hansen, Sønder Ommevej 123 
- (123 Genbrug).

Juli den 26. Klubmøde. Vi mødes 
ved Kviesøe kl. 18:00 - hvis i vil spi-

Vestjylland
Ulfborg

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

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

Juli den 15. Klubmøde.

August den 19. Klubmøde.

September den 16. Klubmøde.

Oktober den 21. Klubmøde.

November den 18. Klubmøde.

December den 16. Klubmøde.

Sussi og Carsten Skovgaard Ander-
sen.
c.s.andersen@post.tele.dk

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

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

Juli den 30. Klubmøde.

August den 27. Klubmøde.

September den 24. Klubmøde.

Oktober den 29. Klubmøde.

November den 26. Klubmøde.

December den 31. Klubmøde.

Claus Bjerregaard, tlf. 40530870
clausbjerregaard8@gmail.com

2. torsdag i hver måned - klubmøde 
kl. 19.00. 
Ryesgaard, Ndr. Kobbelvej 27, 
7000 Fredericia. 
“Havnetræf Fredericia” hver tirsdag 
aften 2021.

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

Juli den 8. Klubmøde.

Juli d. 10. Ø-turen. Tilmelding skal 
ske til Henning Linaa, senest den 
3. juli 2021 på mail: henninglinaa@
gmail.com eller tlf. 42271014. 
Se invitation her i bladet.

August den 12. Høstløb og Grill – 
info følger.

September den 9. Klubmøde.

Oktober den 14. Klubmøde.

November den 11. Klubmøde.

December den 2. Julefrokost – info 
følger.

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

Sydjylland
Lillebælt

Vestjylland 
Herborg

møderne m.v. – send en mail til 
Jens Heldgaard – så er du med – og 
får del i de gode tilbud.

Juli d. 13. Afhængig af situationen 
holder vi et sommermøde, for de der 
ikke er på ferie. Hold øje med DVK-
mail fra Uldum Mølle.

August d. 3. Hyggetræf på Kystens 
Perle, Lovbyvej, i Horsens fra kl. 
17.00 – Husk at bestille bord hvis i 
ønsker at spise ”veteranmeny” i re-
stauranten – se invitation her i bla-
det.

August d. 10. Vi holder møde på 
Møllen, og følger op på de arrange-
menter der blev udsat i foråret, og 
ser også på nogle af de projekter 
der er blevet omtalt i nyhedsbrevene 
da vi ikke kunne holde møder. 
Endvidere planlægning af efterårets 
arrangementer.

September d. 7. Hyggetræf på Ky-
stens Perle, Lovbyvej, i Horsens fra 
kl. 17.00 – Husk at bestille bord 
hvis i ønsker at spise ”veteran-
meny” i restauranten – invitation her 
i bladet.

September den 14. Klubmøde.

Oktober den 12. Klubmøde.

November den 9. Klubmøde.

December den 14. Klubmøde.

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
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Midtjylland
Herning

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

Medlemmer i det Midtjyske kan kom-
me på vores SMS-/mailliste for info 
om arrangementer m.v. - ved tilmel-
ding til SMS: 30616806 og mail: 
njs@live.dk (ved tilmelding pr. mail 
oplyses også mobilnummer). 

Juli den 5. Klubmøde.

August den 2. Klubmøde.

September den 6. Klubmøde.

Oktober den 4. Klubmøde.

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

Der afholdes igen klubmøder i DVK- 
Østjylland, Låsby afd. fra kl.19:00. 
Ønsker man at deltage, hører vi ger-
ne fra dig, af hensyn til indkøb af 
brød og diverse. Evt. pr. mail:  
laasby@veteranbilklub.dk eller giv et 
ring / SMS på:  28 19 68 19.

HUSK: Ry Veterantræf hver torsdag 
fra kl. 17:00

Juli den 21. Klubmøde.
August den 18. Klubmøde.
September den 15. Klubmøde.
Oktober den 20. Klubmøde.
November den 17. Klubmøde.
December den 15. Klubmøde.

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

Juli den 13. Klubmøde.

August den 10. Klubmøde.

September den 14. Klubmøde.

Oktober den 12. Klubmøde.

November den 9. Klubmøde.

December den 14. Klubmøde.

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

Tag så lige og forsvind med den rustfjerner!

se, ellers kl. 19:00 til kaffe og hyg-
ge.

August den 30. Klubmøde.

September den 27. Klubmøde.

Oktober den 25. Klubmøde.

November den 29. Klubmøde.

December den 27. Klubmøde.

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

November den 1. Klubmøde.

December den 6. Klubmøde.

Peer Bak, tlf. 97122914
peba@kabelmail.dk
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Så kom endelig dagen, hvor vi skul-
le på tur. Vi skulle mødes kl. 11 ved 
Stadions parkeringsplads i Fjelster-
vang. Snart var parkeringspladsen 
fyldt op med 27 biler og 2 lastbiler 
med ialt 48 personer. Kristian Nør-
gård udleverede skilte til bilerne, og 
vi fik betalt for sodavand og øl.

Vejret var så fint og vi kørte ud ad 
små veje gennem Harreskoven mod 
Arnborg. Der var tilrettelagt 2 pau-
ser. Frokosten blev indtaget i natur-
rigt omgivelser, nemlig ved Skjern 
å bro. Folk havde medbragt borde 
og stole, så der blev hurtigt lavet et 
langbord. Snakken gik lystigt og folk 
hyggede sig.

Efter frokosten kørte vi videre igen 
ud ad små veje. Vejret var stadig 
godt og alt i naturen var så grønt. 
Vores næste stop var ved Svanholm 
sø, hvor vi sulle drikke vores med-

Red.anm.:
Vi modtog hele to beretninger om denne tur – 
som i øvrigt var ganske enslydende. Én er jo 
nok, så der blev trukket lod. Til gengæld har 
vi billeder fra begge, hvilket vi takker for!

Tekst og fotos fra Inger og Benny Jensen
Suppl. fotos fra Steen Elgaard.

Farsdagstur lørdag den 5. juni 2021

bragte kaffe. Stedet ligger i udkan-
ten af Sdr.Felding, og selv om vi bor 
lige i nærheden kendte vi ikke ste-
det. Et skønt sted med en gammel 
dyb kulsø, stor grønt område med 
bord og bænke, shelters, bålplads, 
mulighed for at fiske og endelig en 
dejlig natur legeplads med gynger 
og mulighed for børnene at røre sig. 
Der blev hurtigt sat borde sammen 
til et langbord og kaffe og kager blev 
fundet frem.

Efter kaffen og hyggeligt samvær 
skulle vi køre hjemad. Turen hjem til 
Fjelstervang foregik igen ad de små 
veje. En tur på ialt 60 km. som fore-
gik stille og roligt og ingen blev tabt 
af syne selvom vi kørte så mange 
sammen.

Tak for en god tur

Inger og Benny

DVK Ulfborg
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Veteranklubben havde planlagt og 
afviklet en løvfaldstur til Vestjylland 
med indhold af forskellig slags Kristi 
himmelfarts dag den 13. maj med 
mødested i Fredericia kl. 9.

Turens længde var omtrent 225 km i 
alt og indeholdt følgende:

Første stop var ”Smedenes By” i 
Lem (Vestas hjemby). Her har den 
lokale industri opbygget og etableret 
et stort flot museum som på bedste 
måde fortæller om udviklingen siden 

Løvspringsturen
”Smed Hansen” (Vestas grundlæg-
ger) for mange år siden stod af to-
get i Lem. 

Efter et grundigt foredrag på muse-
et og indtagelse af den medbragte 
frokost gik turen videre til det sær-
lige Kloster på Dejbjerg Hede. Vi fik 
en god snak og orientering om både 
Klosteret og Kloster Kirken. Og ikke 
at forglemme den helt særlige ud-
sigt fra P pladsen der.

Birte og Henry Hansen
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Endelig kunne vi igen opleve de ef-
terhånden traditionsrige morgener 
i Nyhavn, med sol, smukke biler og 
god morgenmad – der har vist været 
opbygget en sund sult efter alle fire 
ting! Intet under, at tilslutningen var 
stor – desværre tillader pladsen ikke 
mere end 35 biler, og så var de vir-
kelig pakket tæt ved bolværket.

Det var fantastisk omsider at være 
sluppet for de værste corona-restrik-
tioner – alligevel satte pandemien 
sit præg på dagen: Vi var befriet for 
den sædvanlige belejring af uden-
landske turister. 

Stor tak til Kim Polte og Torben Vale-
rius for et flot arrangement!

Tekst og foto: JMN.

Nyhavn, 6. juni
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Nyt fra MhS
FIVAs Socio-økonomiske  
undersøgelse 2020-21

FIVAs 2020/21 Socio-økonomiske 
undersøgelse afslører entusiaster-
nes købekraft og klubbernes betyd-
ning for den verdensomspændende 
bevægelse!

Historisk har FIVA gennemført en 
større undersøgelse hvert 5-8 år, og 
dette er den seneste opdatering, 
der blev gennemført i slutningen af   
2020. Undersøgelsen er den største 
og mest detaljerede nogensinde, der 
er gennemført med næsten 55.000 
entusiaster, der deltager fra hele ver-
den, heraf 1.516 danske. Undersø-
gelsen indsamlede også 128.000 
detaljerede evalueringer af histori-
ske køretøjer, heraf 3.634 danske, 
som giver en uovertruffen videnbase 
for FIVA og medlemsforbundene.  

Resultaterne her er hentet fra med-
lems- og klubundersøgelserne. Re-
sultaterne vil være med til at forme 
branchens fremtid og vil give vigtige 
fakta og tal, der er nødvendige for at 
beskytte fremtiden for vores fælles 
kulturarv på et tidspunkt med hurti-
ge ændringer.

FIVAs verdensomspændende undersøgelse, viser nogle særdeles interessante resultater for 
brugen og ejerskabet af historiske køretøjer i Danmark.  
(Foto: Jørgen Kjær - Forlaget Motorploven)

Danske medlemmers købekraft

FIVA-undersøgelsen afslører det enorme økonomiske bidrag, som entusia-
ster yder til lokale og nationale økonomier rundt om i verden. Den gennem-
snitlige entusiast bruger mere end 20.000 kroner årligt direkte på deres 
køretøj (er), herunder forsikring, reparationer og restaurering, opbevaring, 
service og brændstof. Det samlede forbrug (når andre udgiftsområder er 
inkluderet som arrangementer, indkvartering osv.) andrager 27.450 kroner 
årligt. Heri indgår i øvrigt ikke de penge, som godt ti procent af medlemmer-
ne har anvendt på indkøb af nye køretøjer, og som i gennemsnit androg hen-
holdsvis 128.000 og 43.800 kroner for biler og motorcykler. Den globale 
købekraft udregnet meget konservativt alene på de omkring 2 millioner en-
tusiaster, der på verdensplan er repræsenteret gennem FIVAs medlemsklub-
ber, anslås derfor til omkring 75 milliarder kroner årligt eksklusiv udgifter til 
køb af nye historiske køretøjer.

Brugen af de danske historiske køretøjer  

Undersøgelsen viser, hvordan de historiske køretøjer bruges, og afslører, at 
det gennemsnitlige køretøj tages ud 18 gange om året hvor biler i gennem-
snit kører 1.388 km og motorcykler 907 km om året.

Om FIVA: The “Fédération Internationale 
des Véhicules Anciens” (FIVA) was found-
ed in 1966. At present FIVA federates 
member organisations in 71 countries 
throughout the world, which in turn rep-
resent many millions of historic vehicle 
enthusiasts. FIVA’s primary objective is to 
encourage the safe use of self-propelled, 
mechanical vehicles, more than thirty 
years old, on the roads for the benefit 
of both their owners, dedicated enthusi-
asts and the general public. Through its 
Legislation Commission, FIVA has been 
assiduous in protecting the continued use 
of historic vehicles in the face of any ad-
verse legislation. At present, this is largely 
concentrated on European countries and 
the European Union, but with ever increas-
ing pressures on motor transport, the 
potential threat is ever present.
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Mere end 6 ud af 10 køretøjer bruges fortrinsvis til hyggekørsel, medens 
deltagelse i organiserede ture årligt i gennemsnit andrager 88 km til de hi-
storiske biler og 67 km til de historiske motorcykler.

Værdien af danske medlemsklubber for den historiske køretøjsbevægelse  

Der deltog samlet 74 danske klubber ud af de 1.972 klubber der på ver-
densplan besvarede undersøgelsen. Den gennemsnitlige danske histori-
ske køretøjsklub har 246 medlemmer, men så mange som 20% har 50 eller 
færre medlemmer, mens 18% har 500 eller flere medlemmer. Den gennem-
snitlige alder for et klubmedlem er i 2021 56 år. 

I gennemsnit arrangerer klubberne 14 begivenheder hvert år, der dækker et 
stort udvalg af aktiviteter fra sociale begivenheder, udstilling og fremvisnin-
ger, til køreture og stumpemarkeder. Det gennemsnitlige medlemsgebyr er 
330 kroner om året.

Værdien af   klubber strækker sig meget længere, og inkluderer et stort ud-
valg af supporttjenester, der er rettet mod medlemmerne og opmuntrer dem 
til at opretholde køretøjer i fungerende tilstand. Dette inkluderer digitalt 
engagement via hjemmesider, sociale medier og regelmæssige e-nyheder, 
men også teknisk rådgivning fra erfarne eksperter, der kan støtte medlem-
merne i et stort udvalg af reparations- eller restaureringsarbejde.

Konklusion  

Disse overskrifter giver en opsummering af nøgletal fra bevægelsen om de 
historiske køretøjer og viser, at det økonomiske bidrag til lokale og nationa-

Helt på linie med klubber verden over, ser de danske klubber også en ræk-
ke trusler i horisonten:

le økonomier er betydningsfuldt fra 
deltagerne. Det er også vigtigt at 
bemærke, at historiske køretøjer i 
gennemsnit tilbagelægger ekstremt 
korte afstande og primært bruges 
som rene hyggekørsler i en tid hvor 
der fokuseres på at ændre de sam-
fundsmæssige holdninger til brugen 
af   motorkøretøjer. Samtidig yder de 
historiske køretøjsklubber et kæm-
pe bidrag til bevægelsens bæredyg-
tighed og tilvejebringelse af begi-
venheder og aktiviteter, der ikke kun 
er målrettet entusiaster, men også 
understøtter en kulturel identitet, 
der stadig vækker genklang hos alle 
- entusiastiske som ikke-entusiasti-
ske.

Det har utrolig stor værdi for Dan-
mark og Motorhistorisk Samråd, at 
FIVA med jævne mellemrum laver 
disse store undersøgelser omkring 
de historiske køretøjer og medlem-
merne i køretøjsklubberne. Disse 
data er på en gang spændende læs-
ning, men også et væsentlig styre-
værktøj for vort fremtidige arbejde 
rettet imod befolkningen, men ikke 
mindst de myndigheder og politike-
re, som har de historiske køretøjer 
som en del af deres ressortområde. 
På mange måder falder vore køre-
tøjer igennem systemet, og risikoen 
for at de bliver glemt i mængden af 
ikke historiske køretøjer er overhæn-
gende, hvis vi ikke utrætteligt gør 
opmærksom på utilsigtede følgevirk-
ninger, hvor man har glemt denne 
del af vores fælles kulturarv. Det er 
måske også på tide, at man frem for 
at se de historiske køretøjer som et 
let økonomisk offer, begynder at se 
på den enorme købekraft og dermed 
de arbejdspladser, som denne hobby 
genererer i vort samfund.   

Med venlig hilsen

Steen Rode-Møller,  
Formand for Motorhistorisk Samråd 

Lars Genild
Vicepresident i FIVA og formand for 
FIVA’s Legislation Commision     
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DTU Bibliotek har fået digitalise-
ret en del af sin historiske bogsam-
ling, så alle kan læse med på sitet 
Danmarks Tekniske Kulturarv. Der 
er guf for den motorhistorisk inte-
resserede – og for den, der bare 
generelt er interesseret i, hvordan 
Danmark kom til at se ud, som vi 
kender det med vand i hanen, el i 
stikkontakten og asfalt på gader 
og stræder. 
 
Jeg indrømmer det gerne. Jeg er vild 
med den selvbevidste motorjourna-
list og flyver Alfred Nervø. Hans be-
retninger i Politiken fra besøg hos 
opfinderen J.C.H. Ellehammer på 
Lindholm i 1906, dengang sidst-
nævnte drømte om at flyve som den 
første, er fantastisk læsning. Det 
samme er Nervøs selvbiografiske 
bøger. Men min favorit er de 100 
vink og råd for automobilister, som 
Nervø udgav i 1920. Den bog er nu 
blandt de over 800 bøger, som DTU 
Bibliotek har digitaliseret fra sin ene-
stående samling af historiske bøger. 
Og derfor kan man nu søge sig frem 
til gode råd som fx.:

Undgaa saavidt mulig at køre Høns 
og Hunde over. Hønen er en anden 
Mands Værdi, der ødelægges; og selv 
om Hundene ofte er af noget tvivl-
som Værdi, bør man huske, at man 

ved at køre dem over som Regel ska-
ber Sorg i et Par Barnehjærter og 
ofte hos Voksne med.

I et andet råd opfordrer Nervø bili-
ster til at være hensynsfulde over 
for andre og især passe på enspæn-
derkøretøjer, der er meget lidt styr-
bare og derfor ofte foretager ganske 
uberegnelige manøvrer. Også børn 
og cyklister bevæger sig ofte, hæv-
der Nervø, efter naturlove, vi endnu 
ikke kender.

Nervø ville næppe blive anset for 
at være helt (køns)politisk korrekt i 
dag. Men jeg holder nu også meget 
af hans råd om at vælge de rette 
passagerer til mandfolketuren, fordi 
det giver et indblik i forskellen på at 
sidde lunt og godt i en moderne bil 
med aircondition og så kørselsople-
velsen for 100 år siden:

Indret Turen efter Passagererne, eller 
vælg Passagererne efter Turen. De 
bereder ikke ældre, ængstelige Da-
mer nogen ublandet Glæde ved at 
spurte afsted i 100 Kilometers Tem-
po; og De har heller ikke selv den 
rette Glæde af en rigtig „Mandfol-
ke-Sportstur”, hvis Passagererne ikke 
forstaar at nyde Strabadserne sam-
men med Dem, men nærmest døjer 
ondt af dem. Det kan være herligt 
at køre en kold Vinternat og maat-

te standse midt i en øde Skov for at 
skifte en Fælg eller rette en anden 
Bagatel; men Duften gaar af Oplevel-
sen, hvis der sidder et forpylret Indi-
vid bag i Vognen og fortæller at hun 
— eller endnu værre han — fryser 
og er søvnig, træt og ødelagt og læn-
ges efter en varm Seng og uafladelig 
spørger: „Kan vi ikke snart komme 
afsted“ ?

En af de ting, som sarte passage-
rer næppe holdt af, var de støvpro-
blemer, som bilkørslen afstedkom til 
gene for både vejfarende og bebo-
ere. Disse problemer og deres be-
kæmpelse kan man læse om i en 
bog om støvfri veje fra 1914.

Punkteringer og  
det evige batteriproblem
Da Nervø skrev hørte punkteringer 
til dagens orden, og bilringenes be-
tydning – og udfordringerne med 
dem – kan man få et indtryk af i en 
anden af de scannede bøger, nem-
lig Michelins håndbog for bilister fra 
1912. Det er også et emne, der ta-
ges op i de mange automobilhånd-
bøger fra perioden, fx bøger af Fritz 
Schmitto, en anden markant skikkel-
se fra bilismens danske barndom. 
Blandt de digitaliserede værker er 
også Schmittos foredrag fra 1918 

Bilhistorie og andet godt fra Danmarks Tekniske Kulturarv
Af Louise Karlskov Skyggebjerg
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om moderne motorbrændselsstoffer.

Og det fører videre til spørgsmålet 
om elbiler, hvor man på DTU Biblio-
teks nye site både kan finde en bog 
om elektromobilbatterier fra 1913 
og andre dansk og tysksprogede bø-
ger om elbiler fra omkring århundre-
deskiftet. En af mine favoritter er J. 
Klugmanns bog om elektromobilet 
fra 1902, hvori man kan læse om 
det evigt aktuelle problem med at få 
udviklet batterier, der er tilstrække-
ligt gode: 

Elektromobiler til Sportsbrug [har] 
endnu ikke […] vunden stor udbre-
delse, hvilket maa tilskrives, at det 
endnu ikke er lykkedes at konstrue-
re et Akkumulatorbatteri, der forener 
Lethed med Evne til at opsamle en 
større Mængde Energi, saaledes, at 
Elektromobilet kan køre lange Stræk-
ninger uden ny Ladning.

En af de ting, der bidrog til, at elbi-
len tabte til benzinbilen, var selv- 
starteren, og hvorvidt den vil gå sin 
sejrsgang verden over filosoferer Ar-
nold Christensen over i sine automo-
bilbetragtninger fra 1919.

Roen der forsvandt
En af elbilens fordele er som be-
kendt, at den larmer mindre end 

benzindrevne biler, og larmen fra de 
mange nye biler er da også et af de 
problemer, der tages op i de digita-
liserede bøger. I en bog om de dan-
ske byerhverv fra 1904 kan man 
læse om København:

København er blevet en stor By og 
en moderne By. Det er de moderne 
Samfærdselsmidler, den skylder sin 
mægtige Udvikling. Og det er endelig 
de mest moderne Samfærdselsmid-
ler Cyklen og Automobilen, der giver 
Københavns Gader deres Præg, tænk 
blot paa den idylliske Tilstand for en 
Menneskealder tilbage! Med Automo-
bilen er den sidste Rest af Idyllen for-
svundet. Københavns Gader er ikke 
for Drømmere og gammeldags Ro-
mantikere mere. Folk har travlt i Kø-
benhavn.

Men travlhed og stress er ikke 
sundt. Så lad mig slutte med endnu 
et af Nervøs råd fra 1920: ”Tag altid 
de Stød, Verden og Vejen giver Dem 
og Deres Motorkøretøj, med Sindsro 
og Overlegenhed”. 

Så går det nok alt sammen, og der 
kan blive tid og overskud til at dykke 
ned i de mange fantastiske bøger, 
der nu er frit tilgængelige på  
www.tekniskkulturarv.dk.

På det nye site Danmarks Tekniske 
Kulturarv præsenterer DTU Bibli-
otek over 800 bøger fra før 1920 
samt hundredvis af fotografier fra 
den store industriudstilling i Køben-
havn i 1888. Materialet på sitet kan 
bruges næsten frit; se vilkårene på 
sitet i afsnittet “Om”. Alt er såkaldt 
OCR-scannet, så man kan søge di-
rekte på alle ord i teksterne.

Find Danmarks Tekniske Kulturarv 
på www.tekniskkulturarv.dk. Hvis du 
er interesseret i historiske tekniske 
tidsskrifter, så prøv også at besøge 
www.ing.dk/danmarkshistorie.

Generelt giver de digitaliserede bø-
ger og tidsskrifter et unikt indblik 
i, hvad ingeniører og andre, der ar-
bejdede med at skabe fremtidens 
samfund, har vidst, forestillet sig 
og diskuteret. På DTU Biblioteks 
nye site er der enkelte bøger fra 16- 
og 1700-tallet, men hovedparten 
er fra 1800-tallet og begyndelsen 
af 1900-talllet. Det var en periode, 
hvor Danmark ændrede sig drastisk 
og mange af de ting, vi tager for giv-
ne i dag, blev skabt.

Så dyk selv ned i stoffet og læs fx 
om den store udbredelse de såkald-
te elektriske strygejern havde fået 
i 1906, om vækkeuret (Den Vigtige 
Opfindelse formedelst ethvert Lom-
meuhr, at vaagnes sikker og til be-
stemt Tid, endog paa mindre end et 
Minut nær), der også kunne sikre 
mod indbrud og begravelse af skin-
døde, om gadelarm, om fremtidige 
hovedtrafiklinjer anno 1926 og de 
særlige automobilveje, som man var 
begyndt at anlægge i udlandet. Og 
meget meget mere.
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Haaning Collection

Det går fremad hos familien Haaning 
med museet i Bagsværd. Åbningen 
har været udsat i flere omgange, 
men nu er målet, at museet officielt 
åbner torsdag den 19. august. 

Både Erik Haaning og sønnerne Mi-
chael og Nicholas har lagt en utrolig 
fælles energi og kreativitet i skabel-
sen af museet. Og en masse pen-
ge, naturligvis – faktisk dobbelt så 
mange som de havde tænkt sig fra 
starten – men til gengæld er resulta-
tet blevet tre gange så godt som de 
håbede på!

Som man kan se på billederne, så 
er tingene ved at tage form, selv-
om håndværkerne fortsat har meget 
travlt! Der har allerede været afholdt 
nogle små preview-arrangementer; 
bl.a. med besøg fra DVK.

Med ca. 85 biler og et stort antal to-
hjulede køretøjer, er det ambitionen 

af vise hele bilhistorien fra begyndel-
sen (i den ene ende af hallen) til de 
nyere klassikere (i den anden ende 
af hallen). Der bliver gjort meget ud 
af fortællingen, blandt andet med en 
tidslinie opsat på den ene endevæg. 
Her vises forskellige landes bilfabrik-
ker fra begyndelsen og frem. 

Med hjælp fra jungletrommer er det 
lykkedes at finde 45 frivillige, som 
kan være kustoder på museet.

Der bliver rigeligt for os bilnørder på 
museet, men der er lagt stor vægt 
på, at stedet bliver familievenligt 
– bl.a. med en legeplads og andre 
aktivitetsmuligheder for børn. Den 
gamle vinduesfabrik vil også have 
flotte faciliteter til mange andre for-
mer for events, som både vil gøre 
stedet levende og være med til at 
udgøre et økonomisk fundament.

Vi følger med i projektet her i VT!

Tekst og foto: Jens MN.

Benz Patentwagen 1886 licenseret replika.

Buick.

Reo Royale Victoria Coupé.
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Jeg havde engang en arbejdsgiver, 
der udtalte disse vise ord, som jeg 
synes har et vigtigt budskab.

Efter en gennemført Løvspringstur 
her på Fyn, vil jeg gerne komme med 
nogle betragtninger om det at arran-
gere et veteranbilsløb.

Som frivillig arrangør gør man sig 
selvfølgelig mange tanker om hvorle-
des turen skal være, hvor skal den 
starte og hvor skal den gå hen.

Kender man nogle ret ukendte veje 
som går gennem et smukt landskab 
og hvad mon deltagerne vil sætte 
pris på. Næste skridt er for mig at 
udlægge en rute ud fra Kraks kort. 
Derefter testes ruten. Fejl og mang-
ler justeres og rettes til efter bed-
ste evne. Der tages kontakt til en 
virksomhed eller enkeltperson, der 

Den der ikke laver noget, laver heller ikke nogen fejl
er villig til at stille op med et læk-
kert morgenbord, og man skal ko-
ordinere med slutpunktet for turen. 
Alt sammen er noget der tager tid, 
og specielt i disse coronatider. Der 
skal også kommunikeres med  DVKs 
hovedkontor om annoncering i bla-
det og udformning af ”rallyplader”, 
mange små detaljer, der er vigtige 
for at gennemføre en veterantur og 
alt sammen er noget der gøres af fri-
villige.

Som frivillig arrangør lægger man sig 
i selen for at opnå det bedst muli-
ge resultat. Men der kan selvfølgelig 
ske små fejl – og det gør der. Det er 
beklageligt, men med lysten til at få 
en god oplevelse i selskab med an-
dre entusiaster og veteranbilselske-
re, burde disse småfejl være til at 
leve med.

Desværre er det sådan, at nogle 
ganske få føler sig kaldet til at frem-
føre kritiske bemærkninger som 
”det her er noget sjusk” eller lignen-
de bemærkninger. De selvsamme 
personer skal jo nok holde sig pænt 
tilbage i køen, når der efterlyses fri-
villige til at arrangere ture. Meld jer 
dog på banen, hvis i har bedre må-
der at lave ture på.

Jeg vil selvfølgelig fortsætte med at 
arrangere ture, da det morer mig og 
jeg oplever at det store flertal værd-
sætter indsatsen fra de frivillige, og 
appellerer til at de heldigvis meget 
få giver credit for de frivilliges arbej-
de. Vi gør jo arbejdet også for jer.

Med venlig hilsen
Jørgen Kastrup

Opel og Overland Whippet – og en benzin-
stander fra DDPA.

“Duellen”: Ford Taunus og Opel Rekord. Volvo 444 bliver poleret. Lancia Trevi.

Land Rover for børn – fint prepareret af Ib 
Rasmussen. Den bliver en sjov del af lege-
pladsen udenfor...



 

VeteranTidende · juli 202120

Det var en god vejrudsigt som gjorde 
dette til den første sommerweekend 
og udsigt til forskellige arrangemen-
ter med bilerne gjorde det til en rig-
tig fornøjelse, efter lang vinter med 
restriktioner der nu er lettet lidt.

Vi valgte at køre til Køge fredag ef-
termiddag til biler på torvet. Tids-
punktet var rykket frem til klokken 
16, så vi tænkte at være i god tid. 
Ankomst til Køge centrum lidt over 
fire og her var allerede helt fyldt op 
med biler på torvet. Vi fik da sneget 
os ind på en plads og kunne så gå 
en runde og kikke på bilerne, fanta-
stisk at samle så mange biler af alle 
typer på så lidt plads – og der blev 
ved med at komme nye til så man 
bredte sig mere end det var menin-
gen til at starte med. Men alt fore-
gik i god ro og orden, til alles ros 
gled tingene med en vis portion tål-
modighed fornuftigt. Stor ros til alle 
de frivillige hjælpere! Her var mas-
ser af tilskuere og så var der musik 
til, samt en masse mennesker at 
snakke med. Desværre fik jeg kun 

taget få billeder, men der vil ligge en 
del på nettet og komme nogle under 
Kør Til Køge.

Lørdag var vejret jo endnu bedre og 
da jeg havde set et stumpemarked 
annonceret i Gerlev ved Jægerspris 
kørte jeg en tur herop.

Dette var diametralt modsat dagen 
før i Køge, her var meget afslap-
pet med bilerne og sælgerne i god 
plads og fin plads til parkering. Det 
hele forgik på marken bag Tims Re-
tro Garage – dette var som at besø-
ge et museum både indendørs og 
udendørs. Den store hal der også 
fungerede som værksted med kon-
tor i den ene ende og café med salg 
af kaffe og lette måltider i den ene 
side samt første sal med bar. Alt var 
flot udsmykket og fyldt med forskel-
lige effekter mest fra halvtredserne, 
loftet var et kapitel for sig med store 
reklamemalerier, så her var masser 
at se på og snakke om.

Ved siden af den store hal var en la-
vere bygning og her var My 50s Clo-

Første sommerweekend
Tekst og foto: Thom Bang Petersen

set en fin forretning med retro-tøj 
som passer til de gamle biler. For-
retningen var ogå en udstilling i sig 
selv.

Udenfor var masser af forskellige 
udstillinger med køretøjer og samti-
dig indgik gæsternes køretøjer også 
lidt i udstillingen.

Der kom løbende besøgende til 
stumpemarked både MC og Biler så 
der var hele tiden nye folk at tale 
med, og køretøjer at kikke på, jeg 
havde ingen fornemmelse af hvor 
meget salg der var, men jeg følte 
mig hensat til et lokalt stumpemar-
ked i USA og det er en af de ting jeg 
har savnet i denne corona-tid, alt i 
alt en rigtig hyggelig dag med gamle 
og nye bekendte.

Mandag viste sig også fra den bed-
ste vejrside så vi kørte en tur til 
Køge Marina – som altid rigtig hygge-
ligt og nu med en udvidelse af par-
keringen til bilerne. Her blev hurtigt 
full booked!

Køge Torv
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Køge Marina
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udstillingerne
I 1927 havde Kæmpehallen fået sit nye navn Forum. Billedet her er nu nok et par år nyere.

FORUM
Autobranchen, i form af Automo-
bil- & Cycle Grosserer Forenin-
gen, var initiativtager til Forum 
og den første udstilling i 1926. 
Den var – som det fremgik af sid-
ste nummer af VT – en meget 
stor succes. Det blev også tilfæl-
det i de følgende år. Alligevel var 
det først i november 1926, at for-
eningen besluttede, at der også 
skulle afholdes udstilling i 1927.

Sidst i 1920’erne var optimis-
men stor og stadig flere kom 
med på vognen og erhvervede 
eget motorkøretøj, selv om de 
fleste måtte nøjes med at bru-
ge udstillingen til at drømme om 
den dag, det blev deres tur.

I 1927, hvor udstillingen blev afholdt 
mellem 18. og 27. februar, kunne 
grosserer Hans Lystrup meddele, at 
biludstillingen i København – i lighed 
med året før – ville blive den stør-
ste afholdt i Nordeuropa. Grossere-
ren understregede også, at det ikke 
kun handlede om, at udenlandske 
bilmærker viste det seneste nye. 
Udstillingen var af stor interesse 
for det danske erhvervsliv. Desuden 
havde udstillingen betydning for, at 
”Brugere af hensyn til den nationa-
le Økonomi faar let Adgang til at er-
hverve den rigtige Type Vogne til det 

rigtige Arbejde.” Derfor var det en 
samfundsnyttig gerning branchen på-
tog sig ved at arrangere en udstil-
ling, der kunne bidrage hertil.

Erhvervsminister Slebsager stemte 
i og bekræftede, at biler var ”ble-
vet en Samfundsfaktor af den stør-
ste Betydning.” Det var nye toner i 
forhold til politikernes indstilling i 
bilens barndom en generation for-
inden. Bilerne var også blevet flere, 
bedre og ikke mindst billigere. 

Der var nu stadig lang vej for de 
fleste danskere til egen bil. Midt i 
1920’erne var det blot et par styk-

Del 2: 1927-29.
Af Jens Møller Nicolaisen, Erich Karsholt og Uffe Mortensen

1927
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Hvem der var mester for katalogets forside 
i 1927 ved vi ikke, men det var tydeligvis 
ikke Bøgelund.

Katalogerne var en vigtig ting for udstillin-
gerne – de fleste større udstillere havde fine 
salgsannoncer – og listerne over udstillere 
har været et vigtigt værktøj, når vi har skul-
let identificere og datere billederne.

OBS: Vi mangler stadig at få fat i enkelte 
af katalogerne: 1931, 2 stk.: biludstilling i 
marts samt MC, omnibus og lastvognsudstil-
ling i november, samt fra biludstillingerne i 
1933 og 1934.

Siden sidst er vi stødt ind i endnu flere bille-
der fra den første udstilling i 1926. Her på 
siden er et par, som ingen skal snydes for!

Vi befinder os på stand nummer 96, hos Cai 
Caspersen, som havde import af mærkerne 
Morris og Lancia. Cai Caspersen var en far-
verig figur, som man kan (bør) læse mere om 
i Bilhistorisk Tidsskrift nr. 73 fra 1983.

På det øverste foto er udstillingen tilsyne-
ladende ikke åbnet endnu; det udstillede 
Morris Cowley chassis ser ud til at have 
været pakket ind i papir, og der er stadig et 
klæde over podiet under bilen til venstre. 
Hallen ser også ud til at være halvtom.

I midten er det samme chassis, som Cai 
Caspersen viser frem for Kong Christian X.

Nederst ser vi så bilen til højre: En Lancia 
Lambda, med registreringsnummeret K27! 
Det er Prins Axels nummer. Cai Caspersen 
var nær ven med Prins Axel (også kaldet 
Kardan-Axel) – og vi ved fra Toldvæsenets 
gamle protokoller, at Prins Axel indenfor en 
kort årrække ejede mindst 4 stk. Lancia 
Lambda. Senere solgte Caspersen ham også 
en stor fransk Talbot, som fik nummer K28, 
men det er en anden historie.

Den noble Herre med bowleren kender vi 
ikke, men til højre er det Hans Lystrup (med 
høj hat) og Cai Caspersen selv.
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i øvrigt dekoreret standen med en 
stor totempæl. 

Ford Motor Company havde I 1927 
ikke så meget at byde på, men dog 
11 biler. Og på en endevægsstand 
med fin vægdekoration centreret 
omkring en stor globus, der under-
stregede Ford-bilens udbredelse. 
Foruden diverse udgaver af Ford 
Model T også Lincoln, herunder en 
Sports-Touring og en Coupé samt en 
gennemskåret motor. Motor skrev, at 
kun på et område står Lincoln tilba-
ge for andre fine bilmærker: Det er 
ikke nær så dyrt. 
 
En af de store danske bilimportører 
var dengang K. W. Christensen, der 
repræsenterede Chrysler, Rolls-Roy-
ce og det franske lastbilmærke Latil. 
Især den udstillede Rolls-Royce New 
Phantom forsynet med et Barker 
syvpersoners luksuskarrosseri vak-
te interesse. Førersædets tag kun-
ne rulles tilbage og være en såkaldt 
”Pariser-coupé.” Pressen skrev, at 
det var første gang et sådant kar-
rosseri blev vist i Danmark. Og det 
var udstillingens dyreste vogn. Det 

var dog ikke eneste Rolls-Royce på 
udstillingen. Dansk Karosseri Fabrik 
udstillede en topersoners cabriolet, 
der af Auto blev betegnet som ”en 
veritabel lille Perle i dansk Hånd-
værkstradition.” 

Så var det trods alt et større marked 
for de amerikanske Chrysler, som K. 
W. Christensen også repræsentere-
de. Her blev udstillet otte forskelli-
ge modeller. At det danske marked 
havde interesse, blev understreget 
af, at Chryslers europæiske salgs-
direktør, Mr. Morse, var kommet til 
København og fortalte til Politiken, 
at det, der skaber den moderne bil, 
var det store antal, der fremstilles: 
”I gamle Dage troede man, at jo fær-
re Biler pr. Aar, desto bedre Kvalitet. 
Nu véd vi, at kun dem, der bygger 
mange Biler, sælger til billige Priser 
og skaffer sig en stor Omsætning, 
har Raad til Forsøg og til at indkøbe 
kostbare Værktøjsmaskiner. De be-
taler sig først gennem stor Arbejds-
ydelse. En lille Fabrik er intet i vore 
Dage.” Selv om koncentrationen tog 
voldsomt til, især i USA, var det na-
turligvis et partsindlæg. 

ker ud af hundrede danskere, der 
havde egen personbil. I den hense-
ende lå Danmark på en tredjeplads 
i Europa - efter Storbritannien og 
Frankrig. Drømmen om egen bil var 
der naturligvis hos langt flere, og 
biludstillingerne gjorde det muligt 
at holde drømmen om egen bil ved 
lige. 

Ønskerne fra udstillerne var så sto-
re, at Forum sagtens kunne have 
været større. 109 Udstillere repræ-
senterende ni lande og over 50 for-
skellige mærker (inkl. motorbåde).  
 
De største udstillere var at finde 
blandt de amerikanske bilmærker. I 
modsætning til året før (hvor mær-
ket var repræsenteret af sine hoved-
stadsforhandlere) stillede General 
Motors med deres egen store stand 
med 25 personbiler. Kun tre af dem 
var åbne, det var ”Tidens Tegn” 
skrev Motor i bladets omtale. Chev-
rolet 1927-modellerne vakte stor op-
mærksomhed, de var længere og la-
vere og med glansfulde Duco-farver, 
De er med en enkelt ord ”Nydelige” 
skrev Motor. General Motors havde 

I forhold til året før, var der i 1927 sparet lidt på udsmykningen for at give mere plads til både biler og publikum. De ophængte skilte bar 
bilmærkernes navne mod tidligere udstillernes. 
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Fords annonce i Politiken den 18. februar 27 nævner de 
skelsættende forbedringer på model T: Lakering, karburator 
og hjul på de lukkede modeller. Grundkonstruktionen var der 
ikke pillet ved i adskillige år – men det var billige og solide 
biler, og Ford T solgte godt til det sidste.

Til venstre på fotografierne er det Lincoln-modellerne, der 
kostede næsten 10 gange prisen på Ford T! Alligevel var Lin-
coln prismæssigt en del lavere end mange andre bilen i den 
absolutte luksusklasse.

Til højre forsiden af KDAKs ’AUTO’ 18/2-27.

General Motors A/S:
-  Chevrolet personbiler, last- og varevogne, 

Pontiac, Oldsmobile, Oakland, Buick, Cadil-
lac samt GMC vare- og lastbiler.

Hersleb Christensen & Co.:
-  Isotta Fraschini
Vilh. Nellemann:
- Nash og Steyr personbiler, Standard motor-

cykler
Hans Lystrup:
-  Minerva, Wanderer, GM-biler på GMs stand, 

diverse cykler og tilbehør
H.C. Christiansen A/S:
- Renault personbiler og lastvogne
Johannes Fog & Co.:
-  Wolseley, Lea Francis
F. Bülow & Co.:
-  Longframe chassisforlængelse, div. tilbehør 

samt GM-biler på Gms stand.
Dansk Karrosserifabrik:
- “2-Personers Kabriolet” (RR)
Densk Belgisk Motor Co.:
-  Imperia (Weymann karrosseri)
Trolle & Yde A/S:
-  Overland Whippet, Willys Knight, Hupmobile, 

Overland og Unic lastvognschassiser
Cai Caspersen & Co.:
-  Lancia, Morris
K.W. Chistensen:
-  Rolls-Royce, Chrysler, Latil

Udstillere af køretøjer 1927:
Ford Motor Co.: 
-  Ford person- og lastvogne, Lincoln, Fordson 

traktor m.m.
Moon Sales Corporation:
- Moon personbiler
International Harvester Company:
-  IH lastbiler/chassiser, 18-pers. omnibus
Fiat Automobil Handelskompagni A/S:
-  Fiat personbiler
Københavns Automobil Central:
-  Berliet personbiler, lastvognschassis
Engelsk-Dansk Motor Import Kompagni:
-  Sunbeam, Talbot (engelsk), Humber MC
Nordisk Motor Depot A/S:
-  Mathis, Mercedes-Benz drosche og person-

biler, Daimler-Benz Omnibus og Lastchassis
De Forenede Automobilfabrikker A/S:
-  Triangel busser og lastbiler
C. Friis-Hansen & Co.:
-  Studebaker, Peugeot, Peugeot MC
A/S Scania-Vabis & Raadvaddam:
- Auburn
Automobiles Citroën A/S:
-  Citroën person- og vareautomobiler
Thornycroft Scandinavia A/S:
-  Lastvogn med 2000l benzintank, bådmotor-

er, 30 fods motorbåd
Brdr. Friis-Hansen:
-  Harley Davidson motorcykler, Universal 

bådmotor

Excelsior-Henderson Motor Co.:
-  Henderson og Super X motorcykler
Bohnstedt Petersen:
-  AJS, Marchless og Norton motorcykler mv.
Axel Ketner:
-  BSA motorcykler
Rudge Cycle Co.:
-  Rudge cykler og motorcykler, Indian MC
Isidor Meyer:
-  Standard, Rover personbiler, Saroléa og 

Ariel motorcykler
Brødrene Karberg:
-  Levis, Sun, James og Nut motorcykler og 

div. cykler
Skandinavisk Motor Co. A/S:
-  Dodge Brothers, Stutz, Hudson-Essex, 

Triumph MC, tilbehør
Automobilforretningen “Union” A/S:
-  Packard
Valdemar Hinrichsen:
-  Opel personbiler
Max Nielsen:
-  Brennabor personbiler og cykler
Paul Christensen:
-  Raleigh motorcykler, div. cykler m.m.
Fisker & Nielsen A/S:
-  Nimbus motorcykler
Aktieselskabet Asra:
-  DKW motorcykler

Til listen kommer der en sand underskov at udstillere med cykler, autotilbehør, forsikring, reservedele, værktøj mv. I alt var der 109 stande.
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Der var naturligvis også mange euro-
pæiske bilmærker med på udstillin-
gen. Fiat fik stor opmærksomhed 
med en åben 509 Touring monteret 
med sæder med lysegråt slange-
skind klar til at ”friste enhver Kjø-
benhavnerinde.” Bilmærket blev dog 
også rost for at have noget at byde 
på til de motorinteresserede: “Fiat 
var den første lille Motor med hur-
tigt Omdrejningstal og stor Nyttevirk-
ning,” skrev Politiken.

Nye på udstillingen var Mercedes- 
Benz, der jo først var blevet en reali-
tet året før med sammenslutning af 
Daimler og Benz. Einar Høst fra Nor-
disk Motor Depot, der repræsente-
rede mærket, kunne udstille et om-
nibus-chassis, et droske-chassis og 
en sekscylindret Touring. Høst udstil-
lede også de franske Mathis-vogne. 
De er elegante i linjeføringen og ”Ud-
førelsen er fineste fransk Arbejde” 
skrev Motor.

Nye var også Opel, der endnu ikke 
var en del af GM, men blev importe-
ret af Valdemar Hinrichsen, Hader-
slev. Udstillet blev bl.a. en todørs 
Coach og en lillebil-droske med 
plads til to personer (!) foruden 
chauffør. Opel fik også pæne ord 
med på vejen af Motor: ”Solid i ud-
førelse, tiltalende i Linier og elegant 
i Udseende er den nu som før.” Ge-
nerelt var begejstringen stor hos mo-
torpressen, der stort set gav alle bi-
ler og stande positive komplimenter. 
Glæden over udstillingen var stor 
hele vejen rundt.

De Forenede Bilfabrikker i Odense 
var eneste udstiller af et dansk bil-
mærke. DFA stillede med en lastbil 
og to Triangel Omnibusser til hhv. 19 
og 24 personer. Der var også dansk 
håndværk hos Fisker & Nielsen, der 
udstillede deres Nimbus-motorcykel.  
Et andet dansk islæt var Jørgen 
Skafte Rasmussens DKW-motorcyk-
ler udstillet af importfirmaet ASRA, 
en forkortelse for AktieSelskabet 
Rasmussen, som den danske iværk-
sætter også stod bag.

På de enkelte stande stod sælge-
re og overbeviste om netop deres 
mærkes fortræffeligheder. Kort in-
den udstillingen sluttede trykkede 

Dansk Karosserifabrik, Drejøgade i København, var et af de mest ansete blandt landets 
utallige karrosserifirmaer. Den ’2-personers Kabriolet’ som er nævnt i kataloget var denne 
smukke Rolls Royce Silver Ghost. Det var det eneste danskbyggede personvognskarrosseri 
på hele udstillingen!

Politiken viste også et billede af bilen. Under overskriften ’Det ødelæggende Skattesystem’, 
kunne man læse følgende tekst: ’Billedet viser det usædvanlig smukke Karosseri, Dansk 
Karosserifabrik har udstillet på den store Biludstilling i Kæmpehallen. Det er det eneste dan-
ske Karosseri, der findes. Denne Industri, der har udviklet sig til høj Fuldkommenhed, er nu 
omtrent ødelagt af Venstreregeringens Omsætningsafgift. Vi kan under denne Lovs Vilkaar 
ikke konkurrere med Udlandet – derfor køber vi fremmed Arbejde i Stedet for dansk, naar vi 
skal have Karosseri paa en Vogn’. Citat slut.

Bilen eksisterer idag i bedste velgående, endda på danske hænder, selvom den befinder sig i 
England. Se side 46!

Et ganske typisk Forum-foto fra 1927: Hans Lystrup viser Kronprins Frederik rundt på udstil-
lingen – tydeligevis på et tidspunkt, hvor udstillingen ikke var åben for gæster. Her kigger de 
på Morris-biler på Cai Caspersens stand. Kronprinsen var i en længere årrække udstillinger-
nes protektor – og udstillingerne blev næsten dagligt besøgt af medlemmer af kongehuset.
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bilsælgerne hornene i bund på alle 
de udstillede biler. De overgik horne-
ne fra Gardens musik. Dagen efter 
kørte bl.a. General Motors alle sine 
udstillede biler gennem byen så by-
ens borgere kunne nyde synet en 
ekstra gang.

Udstillingen havde været en succes, 
med endnu større besøgstal end 
året før. Aviserne skrev begejstret 
om behovet for at have en årlig sa-
lon, hvor autobranchen kunne frem-
vise sine nyheder i en tid, hvor bi-
lismen for alvor var på vej ind. Men 
i den gode grosserer-forening holdt 
man grundigt øje med branchens 
vilkår og de politiske forudsætnin-
ger for at drive bilimport og handel. 
Først i september blev det på en 
ekstraordinær generalforsamling be-
sluttet, at der skulle være udstilling 
igen i 1928.

Mens vi er ved pressen, så blev det 
jævnligt debatteret hvad man kunne 
bruge Forum til. Snart blev der holdt 
blomsterudstillinger, hundeudstillin-
ger, boligmesser og meget mere, og 
i august-september 1927 var der ’In-
ternational Luftfartsudstilling’. Sene-
re kom naturligvis de berømte 6-da-
ges cykelløb.

Forventningerne til udstillingen var 
store allerede i slutningen af 1927, 
hvor motorpressen kunne fortælle 
om de kommende nyheder. Herun-
der den nye Ford (A), men også det 
faktum at flere af de større bilmær-
ker nu var på vej med 6-cylindrede 
biler, også på modeller i den over-
kommelige ende af prisskalaen.

Kronprins Frederik udtrykte i åb-
ningstalen ønsket om, at udstillin-
gen måtte blive til gavn og glæde 
både for arrangørerne og for den 
sag, den tjener. Alle var enige om, at 
motorkøretøjer bragte fremskridtet 
med sig. Det er dog beklageligt, sag-
de Kronprinsen, ”at det i Aar har vist 
sig, at Forum er for lille.” Som de 
foregående år ville udstillerne gerne 
have haft mere plads til at vise de-
res køretøjer ligesom alle, der solgte 
tilbehør m.v. også ønskede at være 
med.

Bøgelund var i 1928 tilbage i fin stil med 
illustrationen til plakater og kataloger. 
Forums tre markante buer i facaden var ved 
at være indprentet som bygningens vartegn i 
folks bevidsthed, så det var ikke nødvendigt 
at illustrere hele bygningen.

Cadillac og Buick på GMs stand i 1927 – og den iøjen-
faldende totempæl. Mange udstillere udgav specielle 
salgsbrochurer i forbindelse med udstillingerne.

Herunder ses et hjørne af Bülows strand med Veedol-olie.

1928

Men det der blev udstillet, var nok 
til at sikre en stor publikumsinteres-
se. Den store interesse fik naturlig-
vis udstillerne til at gøre sig umage, 
så deres stande kunne får de besø-
gendes opmærksomhed. Da bilud-
stillingen åbnede 23. februar 1928, 
havde General Motors bygget et højt 
tårn dekoreret med alle koncernens 
bilmærker. Blandt bilerne var især 
Chevrolet i fokus. Det var trods alt 
bilmærket, der skulle tage kampen 
op med den længe ventede Ford 
Model A, der var den bil på udstillin-
gen, der tiltrak sig størst opmærk-
somhed. Folk måtte til tider stå i kø 
for at komme til på Fords stand hvor 
den nye model var i fokus.

Udenfor udstillingen på Julius Thom-
sens Plads stod en Triangel terræn-  
lastvogn, der viste at danskerne 
også kunne være med. Blandt de 
“nye” mærker, der var repræsen-
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teret var de store ottecylindrede 
Horch-modeller. Bilmærket havde 
tidligere været repræsenteret i Dan-
mark, og bl.a. opnået udbredelse 
som hyrevogn, men var forsvundet 
efter Første Verdenskrig. I 1928 ud-
stillede Horch deres biler under eget 
navn – året efter havde Vilh. Nelle-
mann fået agenturet.

NSU var også med igen med motor-
cykler og en sekscylindret bil. I det 
hele taget var de tyske biler for alvor 
kommet godt tilbage her ti år efter 
Verdenskrigen var sluttet. De tyske 
biler var ifølge motorbladene præget 
af godt håndværk og den tyske valu-
ta samtidig svag, hvilket gjorde biler-
ne yderst interessante.

Af nye mærker var også amerikan-
ske Jordan, repræsenteret af K. M. 
Lausen & Co., der også have agen-
turet på Austin. Jordan, der var et af 
de bilmærker, der ikke overlevede 
den økonomiske krise nogle år se-
nere, udstillede en ottecylindret ca-
briolet.

C. Friis-Hansen havde agenturerne 

på Peugeot og Studebaker. Ud over 
to sekscylindrede Peugeot var det 
særligt en gennemskåren Studeba-
ker med guldkarrosseri, der vakte 
opsigt. Køretøjet havde været udstil-
let på biludstillingen i New York in-
den det kom til København. Udførel-
sen skulle have stået i 100.000 kr. 
(svarende til ca. 3,5 mio. kr. i dag).  
I den dyre afdeling kunne Dansk Ka-
rosserifabrik igen stille med en Rolls 
Royce sedan med dansk karrosseri.  
Også hos Automobilforretningen Uni-
on, der repræsenterede Packard, var 
der udstillet to biler med karrosse-
ri fra den danske karrosserifabrik. 
Hvilket understreger, at det den-
gang stadig var normalt med unikke 
karrosserier. Pressen skrev, at de 
smukke danske karrosserier var fle-
re tusinde kroner billigere end ameri-
kanske specialkarrosserier.

Citroën havde fået stand nr. 1 og ud-
stillede bl.a. to nye B14, en Berline 
og en Familiale, samt både en last-
bil, hyrevogn med dansk karrosseri 
og en topersoners cabriolet med sil-
kebetræk på sæderne. Udenfor stod 

Foto taget den 22. februar 1928, dagen før åbningen af årets biludstilling. Alt var minutiøst planlagt og velorganiseret, ned til hver millime-
ter af det næsten 7000 m2 store gulvareal.

Forum var fyldt op, så der næppe har været plads til én bil mere – og adskillige firmaer som gerne ville udstille, måtte afvises.

desuden 20 nye vogne klar, som 
kunne køre interesserede videre til 
et gratis besøg på den nye Citroën 
samlefabrik i Københavns Sydhavn!

Mange af dem, der havde mulighe-
derne for at erhverve en ny bil, brug-
te udstillingen til at lukke en handel. 
Efter udstillingen i 1928 udtalte en 
tilfreds Robert Svendsen, der repræ-
senterede Renault, til Motor om af-
sætningen: ”Vi har solgt 16 Vogne 
herinde. (---). Det er aabenbart, at 
Publikum interesserer sig mest for 
de middelstore Vogne.”  Sikkert fordi 
middelklassen nu for alvor var kom-
met godt op at køre.

Det var ikke kun fest og farver. For-
sikringsselskabet Baltica viste på to 
søljer billeder af trafikulykker, der jo 
fulgte med de stadig flere motorkø-
retøjer. Det ændrede ikke på at ud-
stillingen endnu engang var udtryk 
for troen på, at samfundets udvikling 
og stadig flere motorkøretøjer var to 
sider af samme sag.
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De Forenede Automobilfabrikker udstillede 
naturligvis Triangel-vogne, men havde også 
overtaget generalagenturet på Fiat og 
udstillede både almindelige og meget store 
biler: Her kigger Kronprinsen på en gigantisk 
Fiat 519 – som han netop havde købt. 

Der var flere kongelige handler – på det næ-
ste foto kigger Kronprinsen på Prins Viggos 
nye Reo.

Der var mange gode fremskridt i nyheder 
omkring 1928; blandt andet at de fleste 
almindelige biler nu havde fået 4-hjulsbrem-
ser. Men én af de absolut vigtigste nyheder 
var naturligvis Ford, der omsider kunne 
introducere en reelt ny model, i form af Ford 
A. Den nye model blev fremvist med forskel-
lige karrosserier: Tudor sedan, Phaeton, 
Roadster, Coupé og Sport Coupé samt som 
11/2 tons lastvogn. Desuden viste man et 
personvognschassis. 

På standen, som ses nedenfor, var der i 
øvrigt et par Lincoln og en Fordson traktor.
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Et par flotte fotos af Skandinavisk Motor Co’s store stand – Essex, Hudson, Dodge Bros. (ses ikke på fotos), og det for SMC nye mærke 
Stutz. Den store vogn på billedet til højre er en Hudson Model O Brougham, med en motor på ca. 4,7 liter.

Nogle eksempler på de mange flotte annoncer i udstillingens katalo-
ger – her fra 1928...
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1929 – to udstillinger!
For at afhjælpe pladsproblemerne 
valgt man i 1929 at afholde to ud-
stillinger. Én for personbiler samt 
én for motorcykler, busser, vare- og 
lastbiler erhvervskøretøjer. Og der 
var ikke problemer med at fylde ud-
stillingerne op. På personbilsudstil-
lingen, afholdt fra 22. februar til 3. 
marts, var der blevet plads til 184 
biler, heraf var de 119 af ameri-
kansk oprindelse.  

Personbilerne
Der blev spekuleret i om udstillin-
gen overhovedet kunne afholdes. En 
særlig kold isvinter lagde sig over 
store dele af Europa, så godstog 
stod stille og sejlruter frøs til, så der 
var køretøjer, der ikke nåede frem. 
Men udstilling blev der! Oscar Widler 
fra Malmø skulle udstille fire Delage.  
Tre af dem var 14 dage tidligere 
sendt med tog fra Paris, men de var 
ikke kommet frem. Resolut blev en 
Delage kørt fra Paris, så den nåede 
frem til dagen efter åbningen. 

Citroën udstillede sin nye sekscylin-
drede C6-model med helstålskarros-
seri og desuden et roterende chas-
sis. Politiken skrev, at modellen blev 
omhyggeligt studeret af udstillings-
gæsterne – ingen tvivl om, at det var 
en tid med stor interesse for biler-
nes teknik. 

Ikke kun kendte bilmærker blev ud-
stillet. Johs. Fog (der siden fokuse-
rede på sin tømmerhandel) udstil-
lede en amerikansk Kissel-vogn. 
Politiken var sikker på, at det var et 
bilmærke man inden længe ville se 
rundt om i byens gader. Det var dog 
Ford og Chevrolet, der stadig var de 
fremherskende mærker. 

De nye sekscylindrede Chevrolet var 
måske udstillingens største nyhed. 
Der var således afgivet 3.500 be-
stillinger på den nye bilmodel. På ti 
dage var der solgt halvdelen af det 
antal Chevrolet, der var solgt hele 
året før! 

I 1929 var det Vilh. Nellemenn, som havde 
fået agenturet for Horch, og udstillede hele 
3 stk.: En 4-personers Cabriolet, en 5-per-
soners Sedan og en 7-personers Pullmann 
Limousine – samt udstillingsmotoren forrest 
i billedet.
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Adler var blandt de tyske mærker, 
der igen var at finde i Danmark. Et 
andet var tyske N.A.G., ”en af Ud-
stillingens absolutte Sensationer” 
skrev Motor, selv om blot en enkelt 
limousine blev udstillet. Den havde 
til gengæld automatisk kobling. 

Dansk Karosseri Fabrik stillede med 
en firedørs Fiat cabriolet i beige med 
brun kaleche og brune skærme, et 
trinbræt i nøddetræ med gummili-
ster i forniklet indfatning. Og ikke 
nok med det, karrosserifabrikken ud-
stillede også en firepersoners Isotta 
Frascini i vinrød med sort lakkaleche 
og sorte skærme. I pressen beteg-
net som udstillingens smukkeste 
vogn.

Den dyreste – og hurtigste – bil, der 
blev udstillet, var dog en Mercedes 
Type S. En bil både Kronprins Frede-
riks og Prins Axel, der var præsident 
for KDAK, beundrede på deres vej 
rundt på udstillingen. 

Næsten 70.000 mennesker besøg-
te udstillingen. Lidt mindre end året 
før, men pressen skrev, at den hårde 
isvinter bl.a. havde forhindret man-
ge fra Fyn og Jylland til at tage tu-
ren til hovedstaden. Aviserne skrev, 
at udstillingen sagtens kunne være 
fortsat, hvis ikke det var fordi, der 
skulle gøres plads til en ny udstilling 
med motorcykler og erhvervskøretø-
jer få dage senere.

Citroëns stand med de nye C4- og C6-modeller og et Eiffeltårn med lys i – Citroën havde en 
tilsvarende reklame på det rigtige Eiffeltårn. Nederst det roterende C6-chassis.

Motorcykler og erhvervskøretøjer
Fra den 9.-17. marts 1929 blev der 
afholdt udstilling med motorcykler 
og erhvervskøretøjer. Det var første 
gang i Nordeuropa, at der blev holdt 
to udstillinger. Også til denne udstil-
ling var interessen stor og der var 
også nok at se på: Over 200 motor-
cykler og næsten 100 erhvervskø-
retøjer blev udstillet! Hertil kom mo-
torbåde. Politiken skrev, at de store 
busser og de små motorcykler gav 
udstillingen en afveksling man ikke 
fandt på personbil-udstillingen. Det 
var tydeligvis en god idé med endnu 
en udstilling, nu der ikke var plads 
til det hele i Forum på en gang. Ikke 
just hvad man havde forestillet sig 
nogle år forinden, da Kæmpehallen 
blev opført!
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Bohnstedt-Petersen A/S havde så 
mange motorcykel-agenturer, at der 
blev udstillet næsten 40 maskiner 
og adskillige sidevogne foruden en 
stor mængde tilbehør, der også var 
blevet plads til på udstillingen. På 
Brdr. Friis-Hansens stand var Har-
ley-Davidson repræsenteret. Sær-
lig opmærksomhed fik en gennem-
skåret model, som importøren selv 
havde fremstillet på værkstedet i 
Omøgade. Opel var også med blandt 
motorcyklerne: En cykel firetakts mo-
tor og 500 ccm. ”Automobilen paa 

to Hjul” kaldte udstilleren A/S Saxo-
nia motorcyklen.

General Motors udstillede bl.a. en 
lastbil med den særlige danske 
Longframe-opfindelse, der med mon-
tage af en tredje aksel muliggjorde 
en langt tungere last. Også her be-
tød isvinteren at der var køretøjer, 
der ikke nåede frem. En Mercedes 
diesel-traktor var et af dem. 

De store erhvervskøretøjer, der 
også omfattede opbygninger som 
redningskøretøjer, bl.a. en Renault 
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De to store panoramafotos er sammensat af 
hver tre billeder, som Forums fotograf om-
hyggeligt har skåret sammen. Det øverste er 
taget fra indgangen over mod restauranten 
på den modsatte langside – det nederste 
lige modsat. 

Man kan kun blive imponeret over den smuk-
ke hal med sine små 7000 m2 og 21 meter 
op til loftet – ingen søjler, og en jernvægt på 
520 tons. Læste du historien om bygningens 
opførelse i VT 539?

Aalborg Omnibus Selskab havde købt denne 
Dodge Brothers Omnibus – og havde i øvrigt 
adskillige af dem i forvejen. Her ses SMCs 
direktør Axel Semler (tv) med Dir. Studstrup.
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brandbil, tiltrak sig naturligvis også 
interesse fra de bilinteresserede, 
der ikke var i målgruppen. Til gen-
gæld var interessen fra de professi-
onelle så stor, at der blev solgt en 
hel del lastbiler og busser. 

På forhånd havde der i pressen væ-
ret skepsis – om der nu også var ba-
sis for at afholde to udstillinger, men 
det blev gjort til skamme, så også i 
de efterfølgende to år blev der holdt 
særlige udstillinger for motorcykler 
og erhvervskøretøjer. 

Fra 20’erne til 30’erne
Det buldrede derudaf for hele den 
danske bilbranche gennem tyverne, 
og det var ikke kun på grund af sam-
lefabrikkerne og Københavns centra-
le beliggenhed i det nordlige Europa.  
De internationale udstillinger i Fo-
rum var i høj grad med til at åbne 
omverdenes øjne, og bilproducenter 
fra nær og fjern havde ofte repræ-
sentanter med – hvis de da ikke li-
gefrem selv deltog som udstillere.

I den næste artikel kigger vi på 
30’erne – der startede med samme 
højtryk, men hurtigt blev bremset af 
depression og handelshindringer –
og hvor det snart blev vigtigt for de 
europæiske bilproducenter for alvor 
at tage konkurrencen op med USA. 
Artiklen følger i et snarligt nummer 
af VeteranTidende.

Kilder:
F. Schmitto (red.): Automobilets Historie.
Veteran Tidende, nr. 296/2001.
Dagbladet Politikens avisarkiv.
Kataloger fra de enkelte år.
Desuden artikler fra Auto, Jydsk Motor, Motor 
og Motorbladet fra de respektive årgange 
(Jens Ørvads samling).
Fotos fra DKB, Henrik Jacobsen, Kaj Berg, 
Peter Bering, Danmarks Motorhistoriske Arkiv 
samt forfatternes egne arkiver.

Vi søger stadig...
Kataloger fra 30’erne samt fotos og 
alt andet materiale fra udstillingerne 
efter 1930. Alt har interesse – især 
mangler vi billeder fra perioden 
1950-68.

Til højre: Fords helsidesannonce i Politiken 
den 23. februar 1929 fortæller sin egen 
historie om udviklingen af København som 
international bilby i 20’erne.

Excelsior-Henderson Motor Co. havde denne store stand lige nedfor trappen ved indgangen. 
Bemærk den sofistikerede sidevogn – tilsynladende med mahognidæk!

Udsmykningen var ikke mindre gennemført på udstillingerne for motorcykler og nyttekøre-
tøjer. Her er det Citroëens stand med nye varevogne og mindre lastbiler, baseret på C4- og 
C6-modellerne.

På De Forenede Automobilfabrikkers stand med Triangel udstilledes to busser, to lastbiler og 
to store chassis’er.
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Marius Alfang
Af Uffe Mortensen

Silkeborg har været kendt som bi-
lernes by gennem mange år, og det 
ser ud til at det har været sådan al-
tid, lige fra de første biler blev solgt i 
Danmark. En af pionererne var Mari-
us Alfang, født 1878, under besked-
ne kår. Hans far, der var af svensk 
afstamning, og mor var ikke gift, og 
lille Marius kom til at bo hos sine 
morforældre, men tabt bag af en 
vogn, det var han ikke !

Første gang vi støder på Marius Al-
fang er i en annonce i Jyllands Po-
sten, år 1900. Her annoncerede han 
med salg af reservedele til de ma-
skiner som der blev mere og mere 
almindelige i landbruget. Han var for-
handler for det meget kendte firma i 
København, Brdr. Bendix, der med ti-
den blev Nordens største landbrugs-
maskine en-gros firma. 

Men Alfang ville også sælge biler, 
og i 1908 blev han generalagent for 
hele Skandinavien, for det tyske bil-
mærke ORYX, bygget af Berliner Mo-
torwagen-Fabrik. Han havde allerede 
et større værksted i Silkeborg, og 
påtog sig alle typer af reparationer 

og fremstilling af alle typer reserve-
dele – godt nok store løfter.

Salget gik godt, nok mest fordi Al-
fang var en dygtig sælger, men også 
fordi der i de større byer blev flere 
og flere vognmænd som forlod he-
stedroskerne, for at kunne befordre 
passagererne i de nymodens auto-
mobiler. Det hele gik godt lige indtil 
1914, hvor 1. verdenskrig brød ud 
i Europa. Bilproduktionen rundt om 
i Europa blev omlagt fra person- til 
lastbiler, og pludseligt kunne Alfang 
ikke få flere biler fra Tyskland.

Gennem sit kendskab til landbruget 
havde Alfang set de nye traktorer 
som var begyndt at komme til lan-
det. Et af mærkerne var det ameri-
kanske Case, måske ikke det mest 
udbredte, men Case var også be-
gyndt at bygge biler, og det var lige 
hvad Marius manglede til sin forret-
ning. Det lykkedes hurtigt for ham 
at blive importør af Case. Det var en 
lidt større bil med en 6-cylindret mo-
tor på godt 3,5 liter, og nu begynd-
te de jyske vognmænd at køre med 
Case.

I 1912 krydsedes Alfangs veje med 
to andre bil-pionerer fra Silkeborg. 
Det er A. Friberg, som har den store 
cykelfabrik Kureer, grundlagt før år-
hundredskiftet, og som også får lyst 
til at sælge biler. 

Omkring 1906 søger han en kontor-
mand i Berlin, og en vis J.W. Darr 
bliver ansat. Nok fordi han er god 
til at skrive tysk, for Friberg får nu 
importen af Horch biler i Danmark. 
Darr får så også noget, idet han bli-
ver forlovet med Fribergs datter, og 
senere gift med hende. Julen 1911 

Marius Alfang i sin private vogn – en Case 
1919 Coupé. Arkiv: Jan Jensen, Randers.

Marius Alfangs store værksted i Silkeborg 
med gang i salget af Ford T.  
Silkeborg Arkiv.
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En meget tidlig Oryx 1908, type X, 6/10PS. Indregistreret under nr. X 115, 1909, af køb-
mand N Døssing. Arkiv: Uffe Mortensen /DVK.

Oryx 1914 Type K 2,  7-21 PS. Sidste model som fabrikken byggede. Fabrikken kom senere 
ind under NAG. Arkiv: Uffe Mortensen /DVK.

Oryx med et typisk åbent tysk 7 personers karrosseri, fra tiden lige før første verdenskrig. 
Arkiv: Uffe Mortensen /DVK.
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hjemme hos Friberg var nok ikke så 
hyggelig, for Friberg går fallit i januar 
1912. 

Horch importen bliver overtaget af 
Darr og Alfang i et kompagniskab. 
Det varer nu ikke så længe, da fami-
lien Friberg flytter til København, og 
Fru Friberg stifter et aktieselskab, 
som overtager importen og salget af 
Horch bilerne. Hvorvidt Alfang og Co 
overhovedet får solgt nogle Horch-bi-
ler er meget usikkert.

J.W. Darr bliver i Silkeborg, og begyn-
der af importere Mathis og Audi bi-
ler. Darr får solgt rigtig mange Audi- 
busser i Danmark, nok over 150 stk. 
Begynder så også selv at bygge bus-
ser på indkøbte chassiser, og ska-
ber DAB, som bliver en meget stor 
busfabrik i Silkeborg.

I februar 1920 er der afstemning 
om genforeningen i Sønderjylland. 
I Silkeborg er der et Sanatorium, et 
hospital for folk som har haft tuber-

kulose, og her er også en del søn-
derjyder indlagt, og de vil gerne hjem 
og stemme. Alfang har løsningen, 
han stiller to biler til rådighed, kører 
selv den ene, den der er åben, og 
så går det bare afsted fra Silkeborg 
til Sønderjylland. Nok en lang tur i 
åben vogn. På billedet ser det ud til 
at det er mændene der har fornøjel-
sen af at køre i åben bil.

1920 er et godt år for Alfang. Der er 
godt gang i bilforretningen, og i hans 

Oryx, som kørte som taxa i Helsingør. Stor 
flot vogn, når københavnerne skulle fra 
Helsingør station til Marienlyst badehotel. 
Arkiv: Uffe Mortensen /DVK.

Case til 7 personer. Vognmand Grønvang 
1921, Silkeborg. Arkiv Jan Jensen, Randers.

Darrs bilforretninge på Torvet 4 i Silkeborg. Nedenfor et kig ind i gården, med Audi og Ma-
this. Silkeborg arkiv. 
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store værksted er der også travlhed. 
Alfang får nu den idé at han vil være 
vognmand. Det er ikke svært at få 
fat i en lastvogn. I Tyskland er der 
i årene efter verdenskrigens afslut-
ning meget til salg. (Man skal lige 
huske at Danmark ikke havde væ-
ret med i krigen, men havde tværti-
mod tjent mange penge på at leve-
rer dåsekonserves, til både venner 
og fjender.) Alfang køber en lastvogn 
af mærket Mannesmann-Mulag, og 
åbner med den fast fragtkørsel med 
varer og fragt mellem Silkeborg og 
Fragtcentralen i Århus. Efter at have 
drevet ruten i 10 år, sælger Alfang 
den til den chauffør som har været 
med fra starten. I mange år frem i 
tiden er ruten kendt som Alfangs Ef-
terfølger.

Først i 1920’erne daler kvaliteten 
af CASE bilerne. Der opstår også 
forsinkelser med leverancen, og til 
sidst holder CASE helt op med at 
bygge biler; fremover vil man kon-
centrere sig om fabrikation af trakto-
rer og landbrugsmaskiner.

Nu står Marius Alfang så igen uden 
et bilmærke. Han vælger det sikre, 

og bliver Ford forhandler. Han når 
at sælge mange Ford T, som bliver 
samlet i København, og så sker det 
igen: Ford standser i 1927 produkti-
onen af Ford T, og der går der over et 
år, før der kommer en ny model, nu 
kaldet Ford A.

Alfang er nu blevet så træt af det 

hele, at han i 1930 (?) sælger sin 
forretning i Silkeborg, og flytter til År-
hus, hvor han prøver igen. Her bliver 
han Pontiac forhandler, men det er 
vist et mærke som ikke sælger sær-
lig meget i Danmark, og han lever så 
af at sælge brugte biler. 

De tilgængelige kilder tyder på, at 

Alfang og Mannesmann-Mulag lastbilen, som han brugte på fragtruten. Silkeborg arkiv. 

Marius Alfang transporterer sønderjyder fra sanatoriet i Silkeborg hjem til afstemning i 1920. I hvert fald den bageste bil er en Case. 



VeteranTidende · juli 202142

Marius Alfang lever meget spar-
tansk. Han bor nærmest i et som-
merhus på en lille grund, men han 
er levende interesseret i mekanik og 
specielt motorer. Han forsøger også 
på at etablere benzinstationer for-
skellige steder i Århus, men får ikke 
de nødvendige godkendelser. 

De næste mange år bruger han ti-
den på at tegne forskellige motorer, 
og han opnår at få 5 patenter. Det 
første patent vedrører nu ikke en 
motor. Det er en sneplov, som i pa-
tentet hedder “Maskine til fjernelse 

af sne fra jernbanelinier og lande-
veje”. Patentet gælder fra februar 
1937, og er ledsaget af en tegning 
og forklaring, som gør princippet let-
tere at forstå. Systemet går ud på at 
der i en stor tragt, sidder 2 propeller 
som skærer, og blæser sneen ind i 
tragten, her tilsættes extra luft, og 
sneen blæses så igennem et stort 
rør ud til den side man ønsker.

I 1938 sker der det besynderlige, at 
DSB på sit store værksted i Århus, 
bygger en sneplov efter de samme 
principper. Alfang gør sine patentret-
tigheder gældende, og opnår en er-
statning, da han har patentet. 

De 4 næste patenter handler om 
turbinemotorer. Noget som Alfang er 
sikker på vil blive fremtidens bilmo-
tor. Det var der mange andre som 
også tænkte. Mange af de store bil-
fabrikker har gennem tiden bygget 
et utal af forsøgsbiler med en form 
for turbinemotor, men det har aldrig 
slået an.

Den eneste turbinemotor som rig-
tig blev til noget er den som flyindu-
strien bygger. Jetmotoren blev op-
fundet af en englænder, som efter 
en flyvetur i en flyvemaskiner sidst 
i 1920’erne, men en almindelig, 
stempelmotor, mente at der var alt 
for mange rystelser, så han fandt på 
at ombygge en brugt dampturbine- 

motor om, så den kom til at køre på 
petroleum, og hvor den inderste del 
af motoren hele tiden drejer rundt. 
Han præsenterede motoren for det 
engelske krigsministerium, men de 
ville overhoved ikke se eller høre om 
den motor. Han tog til Amerika, og 
her så de anderledes på den motor, 
de betragtede manden som en helt, 
og de arbejde videre på det, som 
blev til jetmotoren. 

På en eller anden måde, så havde 
tyskerne kigget med, for de havde 
nået et bygge fly med jetmotorer, i 
sidste del af anden verdenskrig.

Marius Alfang levede stille og roligt 
de sidste år af sit liv, men lige til det 
sidste håbede han at finde et dansk 
firma, som ville bygge og videreud-
vikle hans ide til denne fantastiske 
motor. Det lykkedes ikke. I en alder 
af 80 år blev han kørt ned af en cyk-
list, kom på hospitalet, og døde kort 
derefter. 

En fantastisk mand, som trods en 
svær begyndelse, fik et fantastisk 
liv. Blev næppe rig på penge, men 
lykkedes med mange af de projekter 
hans gå-på-mod bød ham.

Tak til Silkeborg Arkiv, Teknisk museum, 
Dansk Veteranbil Klub, Jens Birch, Sorø og 
Jan Jensen, Randers.Patenttegning af Alfangs sneslynge.
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Jeg købte 58 UE i 1977 og importe-
rede den til Danmark. På vedlagte 
billede kan man se, at nummerpla-
den er BM 68164, og i 1977 kunne 
man stadig få sorte nummerplader, 
fra vist nok Ærø, bare man accepte-
rede en kvadratisk bagnummerpla-
de, og det var det jeg fik. 

Siden den blev købt blev den flyttet 
til England sammen med mig 5 år 
senere, og jeg vedlægger billeder af 
champagnegildet, da den fyldte 100 
år den 13. maj i år.

Jeg vedlægger også et billede, hvor 
der ikke er personer på, og hvor 
man kan se, at bilen er stort set 
den samme nu som den var for 44 
år siden.

Silver Ghosten har været en stor del 
af vores liv, og vi har kørt omkring 
60.000 km, og har haft mange gode 

Sølvspøgelse fylder 100 år

oplevelser. Vi har været i Amerika 
med Queen Elisabeth II i 1989, hvor 
vi turede rundt i de østlige stater.

Vi har også været i Alperne et par 
gange, hvor vi fejrede 100 året, da 
Rolls-Royce vandt Alpenfart i 1913. 
Desuden har vi kørt i Spanien og 
selvfølgelig også i Danmark, og vi 
har aldrig haft alvorlige tekniske pro-
blemer.

Med sin 7,6 liter motor kan bilen 
godt følge med på motorvejene op til 
omkring 90 km/h, men det største 
problem er, at vi kun har bremser på 
baghjulene, og de er ofte olieret, så 
man skal tænke langt frem.

Jeg tror at mange af os har det så-
ledes, at vores veteranbiler bliver en 
del af vores liv, og som beriger os 
med mange oplevelser. Sådan har vi 
i hvert fald haft det. 

Redaktionen har modtaget en mail fra Jens Pilø:

Silver Ghost’en i 1977 – og den seriøse fej-
ring af bilens 100-årsdag, den 13. maj i år. 
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Stock-car kan siges at være en no-
get speciel variant af dét man kalder 
motorsport. De fleste motorsports-
folk har da også gennem tiderne 
med en let fnysen belært omverde-
nen om, at stock-car intet har med 
motorsport at gøre. Rent cirkus – en 
skrammeldisciplin. Måske var og er 
det sådan. Men det rokker ikke ved, 
at stock-car løbene var utroligt popu-
lære og trak tusindvis af tilskuere til, 
i slutningen af 50erne og gennem 
60erne. I Sverige var det en endnu 
større “sport”, og der var ofte man-
ge svenske deltagere i løbene i Dan-
mark.

Fra arkivet
Svar til: vt@veteranbilklub.dk

Det var billigt at være med – en 
gammel udtjent bil, helst med en 
stor motor (ofte Ford V8), lettet for 
alt overflødigt, og forsynet med dræ-
berkofangere – så var man i gang.

Det vender vi tilbage til med en arti-
kel på et senere tidspunkt. I mellem-

tiden vil vi meget gerne have et bud 
på startnummer 581 her. Mærke, 
model og årgang - tak!

Nedenfor ses en anden brutal yder-
lighed i bilernes mangfoldige uni-
vers. Hvem kender denne røde sjæl-
denhed?
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Der er ofte stor forskel på hvor man-
ge svar vi modtager til de forskelli-
ge fotos. Faktisk var der kun to, der 
havde en mening om ovenstående – 
til gengæld var der rigtig mange, der 
følte sig udfordret af billedet med de 
to damer på.

Anders Clausager var den ene af de 
to, der kommenterede billedet oven-
for, som er taget den 29. juli 1956. 
Bebyggelsen hedder Arildsgård, og 
ligger i Københavns kommune, i 
nærheden af Tingbjerg. Clausager 
skriver om køretøjerne:

“Den forreste er en Ford Eifel, den 
tyske udgave af den engelske Ford 
Ten model C, med to døre og udbyg-
get bagagerum. Da den har plade-
hjul i stedet for trådhjul, er det mo-
dellen fra 1937 til 1939, som også 
har kølergrill i stil med 1937 Ameri-
kansk Ford V8. Eifel blev angiveligt 
samlet i København!  

Bag Forden holder der en scooter - 
måske en Lambretta, som vist hav-
de reservehjul oftere end Vespa, og 
derefter en (tror jeg) DKW, hvis du 
nu ikke snyder mig og siger det er 
en IFA F8. Men sådan så en DKW ud 
bagfra fra 1935 til 1939. Motorcyk-
len - det ved jeg ikke. Det assymme-
triske tankdæksel bør sige nogen 
noget. En beskeden lille maskine er 
det i hvert fald”.

Herfra kan det bekræftes, at den ba-
geste bil er en DKW. Her, hvor vi har 
mulighed for at zoome i billedet kan 
man se det på hjulkapslerne, hvor 
der står DKW med tydelige bogsta-
ver. Eders ydmyge redaktør tror også 
på Lambretta; den mangler Vespa-
ens “numseballer” – og den skrå 
placering af reservehjulet helt ba-
gest er typisk Lambretta. Så er der 
motorcyklen. Der er ikke kommet an-

Sten-Erik Wessel Brand sendte et 
meget fyldestgørende svar! Vi siger 
tak – læs og bliv klogere:

“Bilen på side 50 med de to unge 
damer er en 1931 De Vaux 6-75 
Sport Sedan. Den er amerikansk og 
blev kun fremstillet i 1931 og 1932.

Producenten af bilen var De Vaux-
Hall Motors Corp., og initiativtagerne 
bag firmaet var Norman de Vaux og 
ingeniør Elbert J. Hall fra Hall-Scott 
Motor Car Co. Norman de Vaux hav-
de allerede i en længere årrække 
været en fremtrædende personlig-
hed inden for amerikansk bilsalg. 
Hall var bilkonstruktør og var an-
svarlig for konstruktionen af den-
ne bils motor. Bilens attraktive ydre 
skyldtes designeren Count Alexis 
de Sakhnoffsky, som var direktør for 
designafdelingen hos Hayes Body 
Corp., som også byggede karrosse-
rierne til De Vaux bilerne. Motorerne 
blev fremstillet af Continental Mo-
tors Corp.

De Vaux bilerne blev produceret dels 
i Grand Rapids, Michigan fra 1. april 
1931, dels i de gamle Durant-fabrik-
ker i Oakland, Californien fra 15. 
april 1931.

Modellen som den afbildede med 4 
døre solgtes for $705, og bilen var 
således en direkte konkurrent til 
både Ford og Chevrolet, som tilbød 
modeller i nogenlunde samme pris-
klasse. Ligesom Ford og Chevrolet 
tilbød De Vaux forskellige karrosseri-
typer i mange forskellige farver.

I begyndelsen gik det rigtig godt for 
mærket. De Vaux solgte godt, men 

Svar på billederne 
i VT 540
Ford, Lambretta, DKW + ?MC

De Vaux 1931

dre bud på den, bortset fra at Egon 
Lintner mener at den er tysk, hvilket 
begrundes med baglygten. Måske 
en NSU eller Wanderer, men nok 
ikke en DKW.

allerede i slutningen af 1931 da-
lede efterspørgslen på mærket så 
drastisk, at mærket blev overtaget 
af motorleverandøren Continental 
i starten af 1932, som forsøgte at 
føre mærket videre. Dette mislyk-
kedes imidlertid, og i 1933 var det 
helt slut, efter at Continental havde 
prøvet at sælge bilerne under eget 
navn.

Under navnet De Vaux solgtes 4808 
biler og kun 1358 stk. blev solgt un-
der navnet Continental. Ikke mær-
keligt, at bilen er yderst sjælden, og 
det er estimeret, at der i dag kun 
er bevaret 25 stk., som er officielt 
kendt via klubmedlemskaber, etc.

Lidt fakta om den afbildede model:
Motor: 6 cyl sideventilet rækkemo-
tor med 4 hovedlejer samt tryksmø-
ring med oliefilter. Stempler af alu-
miniumlegering. Boring: 77,15 
mm, slaglængde 101,6 mm. Ku-
bikindhold samlet: 3518,5 cm3. 
Max. Ydelse (med normalbenzin) 
70HK/3400 o.p.m.

Transmission: 3 fremadgående gear 
med ”constant mesh quiet helical 
gears” på andet gear.

Affjedring: Stiv for- og bagaksel med 
langsgående bladfjedre og dobbelt-
virkende ”Houdaille” hydrauliske 
støddæmpere.

Bremser: Mekaniske ”Steeldrau-
lic” 4-hjuls indvendigt ekspanderen-
de tromlebremser med indkapslede 
kabler til bremsetromlerne. Max ha-
stighed: 128 km/t.

Havde mærket været introduceret 
under gunstigere afsætningsvilkår 
end der fandtes dengang under de-
pressionen, kunne De Vaux måske 
have været en alvorlig konkurrent til 
både Ford og Chevrolet”.

Kilderne (og svarerne) er lidt tvetydi-
ge vedr. modelnavnet: Flere skriver 
6-75, mens andre skriver Model 80. 
Der lader til at være enighed om at 
der kun blev fremstillet én model 
– men måske har den skiftet navn 
undervejs, i forbindelse med en for-
øgelse af motoreffekten?

Sådan er der (som næsten altid) lidt 
tilbage af de gule ?

-jmn.
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Rettelse:

Mere Silver Ghost, mere Forum...!
Jens Pilø er også ejer af denne Silver Ghost, med et meget fint karrosseri fra Dansk Karosserifabrik. Den var udstillet i Forum i 1927 – og 
det er den selvsamme bil som man kan se på side 26.

I artiklen om svenske Philipsons i sidste nummer af VeteranTidende side 17 viste vi et foto af en smuk Simca 1501 fra 1970, men med en 
fejlagtig billedtekst, der fortalte, at billedet var fra Stockholms Bilsalon i 1962.  Billedteksten hørte i stedet til dette billede med en Simca 
1000 på podiet.  -Red.
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Invitationer

PROGRAM 
08:00 Ankomst til Nytorv i Store Heddinge 

10:00 

Der serveres morgenkaffe m.v. fra kl. 08:30. 

Køretøjerne starter, kører gennem byen og en tur ud 
i den smukke stevnske natur, hvor der vil være 
indlagt nogle spændende opgaver og besøg. Vi 
slutter ved Store Heddinge Skole, hvor der bydes 
på en let frokost (max. 2 personer pr. køretøj) samt 
præmieuddeling. 

Løbet er åbent for D.VK.-medlemmer. Max. 50 køretøjer, der 
skal være mindst 35 år gamle - men gerne ældre. 

Tilmelding inden den 1. juli 2021, pris kr. 200,- pr. køretøj 
(2 personer). Evt. ekstra personer koster kr. 75,- pr. deltager. 

TILMELDING TIL STEVNSLØBET lørdag den 31. juli 2021 

Navn: 

Adresse: 

Postnr./by: 

Køretøj: Årgang: 

Deltagerantal: Betaling kr. 

Sendes til: indscannet som PDF eller TIF-fil til:    
mols73@gmail.com

LØRDAG DEN 31. JULI 2021

Betaling kan være mobilepay 22380216, eller bankoverførsel på NORDEA Reg nr :2360 og Kontonnummer : 6878631275

Yderligere info: Martin Deni Nielsen, tlf. 2238 0216

morgenkaffe samt udleveres rutebeskrivelse og ”nummerplader”.
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Invitationer

ETU FORSIKRING VETERANLØB 2021
Lørdag den 21. august 2021 byder ETU Forsikring velkommen til ”ETU - VETERANLØBET”

Traditionen tro vil ETU Forsikring gerne invitere til veteranløb. Har du en veteranbil eller motorcykel er du 
velkommen til at deltage i løbet. Som noget nyt i år arrangerer vi også knallertringridning for veteran- 
knallerter.  

ETU Veterandag er et gratis arrangement som foregår omkring Rødekro.
 
Vi mødes klokken 9.30 ved ETU Forsikring, Hærvejen 8, 6230 Rødekro, hvor ETU er vært med kaffe og 
rundstykker. Klokken 10.30 starter løbet, der strækker sig over 50-70 kilometer, hvor der vil være indlagt 
små sjove/lærerige opgaver/poster undervejs.  
Knallertringridning kommer til at foregå ved ETU Forsikring kl. 11:00
 
Løbet slutter igen på Hærvejen 8, 6230 Rødekro, hvor ETU Forsikring har tændt op i grillen, og for alle 
deltagere serveres en gratis sønderjysk ringriderpølse med tilhørende øl/vand. 
 
Der er pæne præmier til vinderne af løbet og knallertringridning. 
 
For såvel deltagere som ikke deltagere vil der være rig mulighed for at besigtige de fremmødte  
veterankøretøjer både før og efter løbet.  
 
Tilmelding til løbet er nødvendig og kan ske på vores hjemmeside www.etuforsikring.dk, eller ring på  
telefon: 74 72 86 00 - mandag-torsdag mellem 09:00-16:00 og fredag 09:00-14:00. Sidste frist for 
tilmelding er d. 13. august 2021. 
 
Alle er velkomne til at deltage, eneste betingelse er man møder op i en veteranbil, motorcykel eller  
knallert. 

ETU Forsikring glæder sig til at se dig/jer til nogle hyggelige timer.  

På grund af den nuværende Corona situation følger vi selvfølgelig myndighedernes anbefalinger og tager vores forholdsregler 
for at forebygge smitte.  

Hos ETU Forsikring er vi specialister i veterankøretøjer. Skal vi forsikre din veteranbil, 
motorcykel eller knallert?  
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Invitationer

Invitation til Englændertræf
Lørdag den 25. september 2021

kl 10.00 - 16.00

DVKs mødested Løve afholder igen træf 
for alle køretøjer med engelsk oprindelse.

Kom med dit køretøj og vis det frem, eller 
besøg træffet, og se og få en snak om-
kring de skønne køretøjer.

Der vil som sædvanlig være gratis kaffe 
og kage til alle. Og er man til mere, kan 
øl, vand, og evt. en pølse fra den gamle 
veteran-pølsevogn købes.

Det er også tilladt at tage sin egen mad-
kurv med.

Kom og få en hyggelig dag, sammen med alle de andre Englænderentusiaster!

Vel mødt!
DVK, Knudstrupvej 6, Løve, 4270 Høng.

 
Tovholder: Kurt Plith (info 20296605). Øvrige tovholdere Uno Andersen, Dirch Glad.

–
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Invitationer

.

På turen skal vi bl.a. opleve:

Rüdesheim & sejlads på Rhinen
Sejlads på Rhinen langs slottene og Lorelay,
vinsmagning af rhinvine, Germania statuen med
stolelifttur, Siegfrieds Mekaniske Musikmuseum,
St. Hildegards kloster og m.m.

Bad Nauheim
Byen, hvor Elvis Presley aftjente sin værnepligt
sidst i 1950-erne. Bad Nauheim er også et kendt
kursted med smukt kurbyggeri og graduerwerke.

Bilmuseet Zylinderhaus En rejse gennem 90 år
med tysk bilhistorie med en enestående udstilling
af over 170 biler, motorcykler og varevogne, som
bl.a. Adler, Borgward, Hansa, Goliath, Wanderer,
Horch, DKW, Audi, NSU, Lloyd, BMW, Mercedes,
Bitter, Opel. Et stort antal køretøjer er blevet
restaureret professionelt i museets eget Oldtimer
værksted, som vi selvsagt også skal se!

PRIS PR. PERSON: 4.995,-KR.
Inkl.: bustransport, 4 overnatninger 
med halvpension på hyggeligt hotel,
morgen- og aftensmad på færgen og 
spændende udflugter (ekskl. entreer.)

Turen arrangeres i samarbejde m.
Polonez Rejsebureau, min. 35 pers.

Forhånds tilmelding er  nødvendig for turens gennemførelse 
Information hos Arno Werner på tlf.: 23 66 30 19
Tilmelding på e-mail: arnohwerner@gmail.com

Sidste frist for tilmelding 1.8.2021
Efter endt tilmelding tilsendes detaljeret dagsprogram samt vejledning vedr. Covid-19

RÜDESHEIM 5 dg.: 18.10. – 22.10.2021
Oplev Rhinlandets smukke landskaber på en kulturhistorisk
rejse til Rüdesheim. Busrejsen er på 5 dage og er en blanding
af kultur, historie, naturoplevelser. Der er også en perle til
automobil entusiaster – Bilmuseet Zylinderhaus!

Hotel Lindenwirt beliggende i Drosselgasse
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Vognemblem 60mm Ø
Kr. 125,-

Stofmærke 70mm Ø
Kr. 25,-

DANSK VETERANBIL KLUB
S A L G S A R T I K L E R

Bestilling kan ske ved henvendelse til:

Sekretariatet
Telefon 4556 5610

Mail: kontor@veteranbilklub.dk

Nøglering
Kr. 25,-

DVD-film
Kr. 100,-

AUTOHALLEN v/Ib Rasmussen introduceret det nye koncept: 

VETERAN DELEBILER 
 

➢ 3 biler: MGB 1971   /   MG TD 1953   /   Ford Zephyr 1959 
➢ 5 brugere 
➢ 6 ugers brugsret i hver bil  
➢ 18 ugers brugsret i alt – for hver bruger!    

 

Du bliver registreret bruger af alle disse 3 veteranbiler ved at indbetale 65.000kr. Løbende fast bruger gebyr 
er 1.000 kr per måned. Dette dækker forsikring, vægtafgift, service, opbevaring m.v. for alle 3 biler. På et 
planlægningsmøde ved køre sæsonens start, fordeles de 3 biler mellem de 5 brugere, således at hver bruger 
får rettighed til at benytte hver bil i op til 6 uger – altså 18 uger i alt i perioden fra 1. april til 30. oktober. 
Bilen får foretaget servicekontrol på Autohallen ved hvert brugerskifte.  

Skulle du på et tidspunkt ønske at træde ud af ordningen, får du 50.000kr retur 

Hvis du er interesseret i at høre mere, er du velkommen til at kontakte:      

Mail:  rasmussen@sport.dk,     Telefon: 2026 3220                                       
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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

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
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Pas godt på  
din passion og hobby

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

Dagsværdi  
indtil kr.

Veteranbil/-motorcykel Klassisk bil/-motorcykel
Veteranknallert

Ansvar og kasko Ansvar alene Ansvar og kasko Ansvar alene

50.000 757 / 530 kr. *

236 / 165*

1.888 / 1.321 kr. *

584 / 409*
Lovpligtig ansvarsforsikring:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Det får du som medlem i GF Veteran

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

Så nemt flytter du dine forsikringer over til os

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



VeteranTidende · juli 202154

Annoncekupon til Køb & salg i VeteranTidende
Rubrikannoncer vedrørende veterankøretøjer optages gratis. 
DVK hæfter ikke for de annoncerede effekters ægthed og stand.

Salg       Køb        Tekst:

Biler

Dele til biler

MC

Dele til MC

Automobilia mv.

Diverse

Medl.nr. og navn:

Adresse:

Tlf. og email:

DVK · Nærum Hovedgade 3 · 2850 Nærum
Mail: kontor@veteranbilklub.dk 

Husk! Sidste frist den 5. i måneden!

 
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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FIAT Argenta/132 2,0 TC motor 
sælges, pris 2.500 kr.

Michael Kryger Sørensen,  
tlf. 40641466
e-mail: kryger1961@gmail.dk  

MGB V8 – årgang 1971. En sjælden 
skønhed og i perfekt stand. Modifi-
ceret (og synet) med V8 motor og to-
talrenoveret. Kører fantastisk. Kon-
takt venligst for yderligere billeder 
og information. Pris kr. 239.000. 

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

FIAT 124 Spider til salg.

Troels Amundsen
e-mail: troelsamundsen@gmail.com

Austin Healey MKIII BJ8 - årgang 
1967 m/overdrive. Totalrestaure-
ret for ca. 8 år siden. (Billeder af re-
staurering fra start til slut). Stået i 
opvarmet garage. Bilen har vundet 
flere pokaler både herhjemme og i 
Tyskland bl.a. Ringkøbingløbet. Bilen 
sælges pga. særlige omstændighe-
der. Nysynet.

Erika Christiansen, tlf. 2735 8832, 
finn.christiansen05@gmail.com 

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

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

Suziki Vitara 4x4 aut. – årgang 
1990. Den moderne MPVs moder. 
Super pæn stand, 178.000 km, 0 
rust, importeret fra Sydeuropa, ikke 
registreret i DK. Sælges pga. syg-
dom. Priside kr. 25.000.

Thomas Wrige-Larsen,  
tlf. 2941 1152.

Sort Rover P4 75 fra 1953. Impor-
teret til Danmark af Nordisk Film. 
Synet 2017, næste syn 25. Origina-
le Sorte nr. plader iht attest. Ven-
strestyret med ratgear og 6 cyl. mo-
tor. Pris: kr. 79.500.

Jens Thillemann, tlf. 2946 4956
e-mail: jens.thillemann@mail.tele.dk

Ford Anglia - årgang1960 - (Den 
med den skrå bagrude). Nu er “Nu-
ser” til salg, efter 32 års godt sam-
arbejde. Det der skulle laves - blev 
lavet! Den står i dag køreklar. Holder 
syn til august 2024 - Sælges for kr. 
50.000.

Kai Wredstrøm, tlf. 5325 2888.

Biler 
sælges

Dele til biler 
sælges

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
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Billedet viser bagenden på den Fiat Abarth 850 TC Corsa som den fynske racerkører Arnold 
Larsen blev Danmarksmester i 1967 i klassen 0-850 ccm Gruppe 2.

Arnold var sammen med Fiat forhandler Son Borch Christensen taget til Abarth-fabrikken i Itali-
en for at hente deres nye racere. Mens Sons 1000 TC blev transporteret hjem satte Arnold sig 
bag rattet i sin nye racer og kørte direkte mod Danmark hvor der var race på Roskilde ring.

Her vidste man at Arnold var på vej hjem og starten blev holdt tilbage imens man ventede 
hans ankomst.

Arnold kom susende og fik monteret racerdæk og racerpotte. Og kørte derefter ud og vandt sit 
første løb i sin nye Abarth, og blev som førnævnt danmarksmester i sin Klasse.

I hvert fald var motoren også godt gennemvarm.
Venlig hilsen fra Mogens Jensen

Fiat Abarth 850 TC Corsa 
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