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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
Vessø Have 1
8680 Ry
Tlf. 2969 2423
phn@vandcenter.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

Bjarne Hansen 
Forriddergyden 2, Snarup, 5750 Ringe. 
Tlf: 2579 3131 
logeskovauto@get2net.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

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: John Gamstrup
brochure@veteranbilklub.dk
Tidsskriftsarkiv: John Laursen
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 / 40306670
jonordlund@mail.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: 5328 2826 
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



VeteranTidende · januar 2022 3

VeteranTidende
Månedligt medlemsblad for 
Dansk Veteranbil Klub.
Oplag: 6200. ISSN 1600-8278

Redaktør:
Jens Møller Nicolaisen
Mars Allé 6, 2860 Søborg.
Tlf: 2046 2798
vt@veteranbilklub.dk

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

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

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

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

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

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

VT 548/februar udkommer omkring den 28. januarr.
Deadline til dette blad: 5. januar. 

Indhold:
Fra redaktionen 3

Plymouth 1932 – hvem kender den? 3

Aktivitetskalender 4

Generalforsamling 2022 4

Klubaktiviteter – mødesteder 5-8

Velkommen til nye medlemmer 8

Årets Emil 2021 9

Veteranløb i Nordtyskland 11

Nyt fra MhS 12

Racerbiler Made in Denmark - boganmeldelse 14

Forum-udstillingerne del 4: 1943-52 16

A/S Cyklebørsen, værkstedsvognen 40

Fra arkivet – spørgsmål og svar 49

Køb & Salg 55

Bagklappen: Mercedes-Benz 420 SE 1986 56

Stof og deadline:

Fra redaktionen

Plymouth – hvem kender den?

Denne gang fortsætter vi vores store artikelserie om Fo-
rum-udstillingerne, hvor vi bl.a. er nået til 1950. Det var 
i høj grad den udstilling, der i sin tid inspirerede os til at 
skrive om Forum – biludstillingerne er blandt de største 
motorbegivenheder i Danmarkshistorien, og 1950 må-
ske den største.

Ja – så er det nytår igen! Det største nytårsønske må 
vist være, at vi får en god sæson uden alt for mange 
omikron-forhindringer og den slags. Årsskiftet er i hvert 
fald en god anledning til at se fremad mod lysere tider.

Redaktionen ønsker alle et rigtig godt nytår!

Denne Plymouth blev indregistreret i København i no-
vember 1932, og skiftede iflg. toldattesten ejer året ef-
ter. Men i 1968 dukker den op i Stockholm. Nyt ejerskif-
te i 1971 til en familie, der beholdt den helt til efteråret 
2021. Billedet er taget af Anders Willgaard ved et vete- 
ranløb i 1972. Den var/er grøn med sorte skærme og 
rødt indtræk i kunstlæder.

Men hvor var bilen mellem ca. 1933 og 1968? Her er 
historien ukendt – men måske er der nogen, der kender 
bilen? I så fald kontakt venligst redaktionen!

Nr. 547
Januar 2022
Forsiden:
’Verdens hurtigste stan-
dard sportsvogn’, Jaguar 
XK 120, på E. Sommers 
stand i Forum, februar 
1950.

 

-jmn.

-jmn.
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Januar
Torsdag 27. Morrismøde kl. 19.00 hos Hos Willibald 
Farbmarcher, Hjortevænget 613, 2980 Kokkedal.
Tilmelding senest mandag den 24/01-2022.  
willibald@mail.dk eller tlf. 23339957.

Lørdag 29. Stumpemarked i Vissenbjerghallerne.
Motorcykler-knallert-dele til biler. Her vil du finde en 
masse reservedele samt tilbehør.  
For stadeplads skriv på mail@bredgade26.dk 
Helge Madsen, tlf. 51941528. 
e-mail: mail@bredgade26.dk.

Februar
Torsdag 24. Morrismøde kl. 19.00 hos Lennart 
Poggenborg, Granvej 5, Sørup, 3480 Fredensborg.
Tilmelding senest mandag den 21/2-2022,  
poggefar@email.dk eller tlf. 48484101.

Marts
Lørdag 19. Generalforsamling i DVK. Se nedenfor.

Torsdag 31. Morrismde kl. 19.00 hos Nils Erik Olsen, 
Sophus Bauditz vej 11, 2800 Kgs. Lyngby.
Tilmelding senest mandag den 28/3-2022:  
nilseriko@gmail.com eller tlf. 61716585.

April
Lørdag 2. til søndag 3. Bilmesse og Brugtmarked i 
Fredericia. 

Aktivitetskalender

Møder, løb og arrangementer

https://www.bilmesse-brugtmarked.dk/
Info: Solvej Tang-Petersen, tlf. 40886464 
- e-mail: info@bilmesse-brugtmarked.dk

Lørdag 9. Loppe- & Stumpemarked - Herning. 
https://www.loppeogstumpemarked.dk/
Info: Kurt Hansen, tlf. 97151603 
e-mail: stumpe@mch.dk

Lørdag 23. Aars Stumpemarked. 
https://www.aars-stumpemarked.dk/
Info: Solvej Tang-Petersen, tlf. 40886464 
 - e-mail: info@bilmesse-brugtmarked.dk

Torsdag 28. Morrismøde kl. 19.00 hos Ole Nordlund, 
Møllebovej 13, 2640 Hedehusene.
Tilmelding senest mandag den 25/4-2022:  
jonordlund@mail.dk eller tlf. 40306670.

Udland:

Juli
Lørdag d. 16. til onsdag d. 27. Normandiet, 
Nordfrankrig. Info: Jesper Johansen, tlf. 29454366 - 
e-amil: jkj@outlook.dk
Se invitation og program på www.veteranbilklub.dk.

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

4/5-21/9 Hver onsdag kl. 17.30 Kom til Løgumkloster og Spark Dæk. Markedspladsen midt i byen.
  Biler, motorcykler, scootere, knallerter og traktorer fra før 1987 samt youngtimer- og  
  specialkøretøjer. Afslutning på arrangementet lørdag d 24-09-2022 kl. 9.00-17.00.
  Info: Bent Jessen, tlf. 51892758

Tilbagevendende aktiviteter i køresæsonen 2022

Generalforsamlingen
19. marts 2022 · Fyn, Klubhuset i Nr. Broby

Valg af kandidater
§ 7.5 En oversigt over hvilke kandi-
dater, der er på valg, og hvilke kandi-
dater, der genopstiller, skal offentlig-
gøres i Veteran Tidende.

Vest:
Per Henrik Nielsen
Bjarne Hansen

Øst:
Ole Poulsen
Erich Karsholt 

Valg af suppleanter
§ 11.13  Der vælges to supplean-

ter, henholdsvis en fra øst og en fra 
vest. De vælges for en toårig perio-
de, således at suppleanten fra øst 
er på valg i lige årstal, og supplean-
ten fra vest er på valg i ulige årstal.

Øst: Claus Thulstrup 

Forslag
§ 7.6 Forslag til bestyrelseskandi-
dater skal være fremsendt til besty-
relsen inden udgangen af januar og 
skal offentliggøres sammen med 
dagsordenen.

§ 7.7 Forslag fra medlemmerne, der 

ønskes behandlet på generalforsam-
lingen, skal være fremsendt til be-
styrelsen inden udgangen af januar 
og fremgå af dagsordenen til gene-
ralforsamlingen. 

Vedtægtsændringer §15
§15.1 Forslag fra medlemmerne om 
ændring af klubbens vedtægter skal 
være bestyrelsen i hænde inden ud-
gangen af januar og kan alene be-
handles på en ordinær generalfor-
samling.

Bestyrelsen · Dorte Stadil

Flere arrangementer kan ses på hjemmesiden.
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Mødestederne

Amager

OPRÅB
For nylig udsendte jeg et nyhedsbrev 
til bilvennerne på Amager og efterly-
ste et par ildsjæle som vil være med 
til at puste liv i Amagergruppen.

Uden ildsjæle er det svært, så hvis 
du/I vil være med til at udtænke ide-
er hører jeg gerne fra dig på mail: 

amagerDVK.jbl.@gmail.com

Mange hilsener
John Bording Laursen

Note.: Bor du ikke på Amager er du 
naturligvis stadig mere end velkom-
men.

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. 

December den 2. Klubmøde. Jule-
tam-tam med indslag og hygge.

Januar den 6. Nytårskur.

Februar den 3. Klubmøde.

Marts den 3. Klubmøde.

April den 7. Klubmøde.

Maj den 5. 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. 

Januar den 12. Nytårskur.

Februar den 3. Klubmøde med Allan 
Back.

Marts den 3. Klubmøde med Finn 
Gårdskjær, Kulsviger.

April den 13. Klubmøde med Len-
nart Weber om Nellerød-manden.

Maj den 11. Klubmøde med Helle 
Hansen om Kjeld Hansen.

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

Vestsjælland 
Løve

Mødested Løve er åben alle tirsda-
ge kl. 19.00-22.00.  
Knudstrupvej 6, Løve, 4270 Høng. 

Vi har en mail-liste, så hvis du vil 
have Løve-nyt på mail, så kontakt 
undertegnede. Se på www.loeve.dk

Januar den 4. Klubmøde.
Januar den 11. Klubmøde.
Januar den 18. Klubmøde.
Januar den 25. Klubmøde.
Februar den 1. Klubmøde.
Februar den 8. Klubmøde.
Februar den 15. Klubmøde.
Februar den 22. 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.

Januar den 20. Klubmøde.

Februar den 17. Klubmøde.

Marts den 17. Klubmøde.

April den 21. Klubmøde.

Maj den 19. 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.  

Januar den 18. Klubmøde.

Februar den 15. Klubmøde.

Marts den 15. Klubmøde.

April den 19. Klubmøde.

Maj den 17. Klubmøde.

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

Midtsjælland 
Ringsted

Vi må desværre (igen) tage forbehold 
for eventuelle corona-restriktioner! 
Aflysninger kan forekomme. Hold jer 
orienteret på hjemmesiderne!
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Sydsjælland 
Næstved

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

Januar den 5. Klubmøde – aflyst på 
grund af ombygning.

Februar den 2. Klubmøde.

Marts den 2. Klubmøde.

April den 6. Klubmøde.

Maj den 4. Klubmøde.

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

Bo Frederiksen, tlf. 55990235.

Mødestederne

Sidste tirsdag i måneden klubmø-
de kl. 19.00, samt i vinterhalvåret 
cafe- og biblioteksaften den 2. tirs-
dag kl. 19.00 hvis ikke andet er 
anført. Vesterågade 16, Nr. Broby, 
5672 Broby.

Januar den 11. Nytårskur - mødeste-
det giver champagne og kransekage.

Januar den 25. Klubmøde. Forslag 
til 2022 – hvad skal der ske i det 
nye år? Kom med forslag!

Februar den 22. Klubmøde.

Marts den 29. Klubmøde.

April den 26. Klubmøde.

Maj den 31. Klubmøde.

Bjarne Hansen, tlf. 25793131.  
logeskovauto@get2net.dk
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.

Januar den 13. Klubmøde/nytårskur. 
Forhåbentlig er vi alle kommet godt 
ind i det nye år, så vi kan ønske hin-
anden et glædeligt godt kørende 
2022, med lidt “bobler” og kranse-
kage. Pris 25 kr. pr. person.

Februar den 10. Klubmøde. Vi ses 
på Egernsund gamle maskinfabrik 
Havnevej 3, 6320 Egernsund, hvor 

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

Januar den 27. Klubmøde.

Februar den 24. Klubmøde.

Marts den 31. Klubmøde.

April den 28. Klubmøde.

Maj den 26. Klubmøde.

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

Bent Højvang, tlf. 21811288 
bentinger@stofanet.dk

Sydvestjylland
Skjoldbjerg

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

Januar den 28. Klubmøde.

Vestjylland 
Herborg

Østsjælland 
Stevns – Store Heddinge

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

Januar den 25. Klubmøde.
Februar den 22. Klubmøde.
Marts den 22. Klubmøde.
April den 26. Klubmøde.
Maj den 24. Klubmøde.

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

Martin Denni Nielsen, mobil 
22380216
mols73@gmail.com

der i dag er showroom med nye/
gamle sportsbiler. Temperaturen 
i hallen er ca. 16 grader, så husk 
varmt tøj. Der vil være kaffe og kage 
efter vi har set de fine biler. Tilmel-
ding senest 3. februar til Frits.

Marts den 10. Vi vil se film med 
gamle Als-løb, fra dengang vi var helt 
unge. Selvfølgelig er der også hygge-
snak kaffe og kage.

Marts den 10. Klubmøde.

April den 14. Klubmøde.

Maj den 12. Klubmøde.

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

Midtjylland
Herning

Mødetstedet lukket medio septem-
ber – info følger.

Østjylland
Uldum

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

Medlemmer i det midt-østjyske er 
velkomne på vores mail-liste, som 
udsendes med nyheder og info om 
møderne m.v. – send en mail til 
Jens Heldgaard – så er du med – og 
får del i de gode tilbud.

Januar den 11. Klubmøde på Møllen 
- Nytårskur og planlægning af kom-
mende års aktiviteter.

Februar den 8. Klubmøde på Møllen 
– info i nyhedsbrevet.

Marts den 3. Klubmøde på Møllen – 
info i nyhedsbrevet.

April 12. Klubmøde.

Maj den 10. 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

Sydvestjylland
Vesterhede

Sidste mandag i måneden  
klubmøde kl. 19.00.
Refshøjvej 49, 7250 Hejnsvig.

Januar den 31. Klubmøde.

Februar den 28. Klubmøde.

Marts den 28. Klubmøde.

April den 25. Klubmøde.

Maj den 30. Klubmøde.

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

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

Januar den 20. Klubmøde.

Februar den 17. Klubmøde.

Marts den 17. Klubmøde.

April den 21. Klubmøde.

Maj den 19. Klubmøde.

Sussi og Carsten Skovgaard Ander-
sen: c.s.andersen@post.tele.dk
Carsten Andersen, tlf: 61469740
Sussi Andersen, tlf: 23260562

2. torsdag i hver måned - klubmøde 
kl. 19.00. 
Ryesgaard, Ndr. Kobbelvej 27, 
7000 Fredericia. 
“Havnetræf Fredericia” den sidste 
tirsdag i måneden her i vinterhalv-
året, frem og til Maj 2022.

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

Sydjylland
Lillebælt

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

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: 28196819.

Januar den 19. Klubmøde.

Februar den 16. Klubmøde.

Marts den 16. Klubmøde.

April den20. Klubmøde.

Maj den 18. Klubmøde.

Anita & Per Madsen, tlf. 2888 6819
laasby@veteranbilklub.dk

Østjylland
DVK Låsby

Februar den 25. Klubmøde.

Marts den 25. Klubmøde.

April den 29. Klubmøde.

Maj den 27. Klubmøde.

Claus Bjerregaard, tlf. 40530870
clausbjerregaard8@gmail.com

Januar den 13. Klubmøde – Nyt-
årskur.

Februar den 10. Klubmøde.

Marts den 10. Klubmøde.

April den 14. Klubmøde.

Maj den 12. Klubmøde.

John Andersen, tlf. 29782909
ja-ryesgaard@c.dk 
www.dvk-lillebaelt.dk
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Daniel Søby Ludvigsgårdevej 20 5591 Gelsted 4297 2633 Ford Mustang 1966
Lars Bølle Liljehaven 45 2765 Smørum 2344 4443 VW Karmann 1969
Ole V. Nielsen Slotsgade 7, 02. th. 0505 8900 Randers C 2087 9988  
Heine Askær-Jensen Overgaden Neden Vandet 1C, 04 1414 København K 2984 6788 Riley RDM 1950
Ole Dalsgaard Jensen Kildedalsvej 25 8832 Skals 3085 6306 Vespa APE 1951
Hans Erik Dall Jensen Ole Rømers Vej 12 6000 Kolding 2163 3531  
Flemming Axel Thastum Kyed Maltvej 35 6600 Vejen 4247 7611  
Jens Jakob Fruensgaard Strandtoften 13 4070 Kirke Hyllinge 4033 3747 MGB GT 1967
Jens Vilhelm Andreasen Kongstedvej 84 4100 Ringsted 2467 5586  
Thomas Alessi Frederiksen Grønkjærsvej 15 7000 Fredericia 3022 0046  
Bjarne Østergaard Sørensen Solhøj 22 9610 Nørager 4072 6656 Opel Commodore 2,8 GS 1975
Perry Dürr Grønhøj Skivevej 14 7470 Karup 3064 1606  
René Hansen Hammersholt Byvej 11 3400 Hillerød 2128 5059  
Amalie Engberg Brødeskovvej 13 3400 Hillerød 6089 3355  

Velkommen til nye medlemmer:

- Fik du samlet skidtet igen?   - Ja.
- Hvorfor er du så ked af det?   - Jeg har en dims i overskud!

Mødestederne

Nordjylland
Sindal

DVK/Nord har ikke mere fast møde-
sted i Sindal. 
Vi mødes til besøg og køreture hos 
firmaer eller personer som har no-
get på hjertet.
Så er du ikke på vores mailliste, så 
meld dig til her:  
thorben@elleham.dk – så kommer 
der indbydelse til det der sker i 
fremtiden.

Februar den 1. Anna Grete og Hans 
fra Bjergby inviterer DVK / Nord til at 

besøge dem i Bjergby Autoværksted, 
Navervænget 1, 9800 Hjørring for at 
se firmaet og de fine veteranbiler de 
har samlet gennem årene.
De er også så venlige at byde på 
kaffe og kage denne aften.
Så lad os mødes der nord for Hjør-
ring tirsdag kl. 19.00, hvor vi også 
kan byde hinanden velkommen i det 
nye år 2022.

Thorben Damsgaard, 
tlf. 2149 1841
thorben@elleham.dk
www.dvk-nord.dk
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I dag – lørdag den 13. november –
kan vi fejre klubbens 67-års fødsels-
dag og uddele Årets Emil.

Årets Emil blev indstiftet i 2004 af 
den daværende bestyrelse, I anled-
ning af klubbens 50-års jubilæum 
og samtidigt 40-året for Ole Emil Rii-
sagers engagement med klubbens 
medlemsblade; først Bilhistorisk 
Tidsskrift og senere VeteranTidende. 

Årets Emil pris, bliver således for 
17. gang tildelt en person, for som 
der står i fundatsen: ”For betydelig 
indsats inden for forskning i eller for-
midling af dansk motorhistorie”.

Årets modtager af Årets Emil er en 
person, der har interesse for mange 
forskellige ting, men først og frem-
mest mennesker. Og det er også i 
forbindelse med hans kobling mel-
lem mennesker og biler, at han har 
gjort sig særlig bemærket indenfor 
vores emneområde. 

Prismodtageren voksede op i 
1970’erne og var egentlig ikke sær-
lig interesseret i biler dengang. Men 
så fik han en kæreste hvis far havde 
en Porche 911 og den var smuk. 

Faren lå altid og skruede på den og 
hvert år var han på Nürburgring for 
at give den gas. Vores prismodtager 
var med et år, og interessen for bi-
lerne voksede. 

Årets Emil 2021

Han hjalp også kærestens mor med 
at køre til antikmarkeder i hendes 
lille Fiat 850 Sport Coupé, fyldt med 
uanede mængder af antikviteter – 
og sågar et bornholmerur. 

Fiat’en var ikke altid så pålidelig. 
Sammen med kæresten havde vo-
res prismodtager været til fest et 
sted i Gammel Holte og kæresten 
ringede til sin far kl. 3 om morgenen 
(det er sådan noget piger kan!) og 
spurgte om han ville komme og hen-
te dem. Det sagde faren ja til, men 
havde kun Fiat ‘en at køre i og her 
var gearkassen gået i stykker, så bi-
len kun kunne bakke. Men i stedet 
for at sende en taxa, valgte faderen 
at bakke de 6 kilometer, frem og til-
bage! 

Prismodtageren har fortalt, at hans 
interesse for de gamle biler stam-
mer fra disse oplevelser. For bag 
hver eneste oplevelse i et bilmærke 
ligger jo en fantastisk historie, der 
som regel handler om stor passion, 
handlekraft, iværksætteri og mod.  
Og så handler det jo i bund og grund 
om mennesker. 

Årets prismodtager har medvirket 
ved et utal af film- og TV-produkti-
oner i forbindelse med sit arbejde 
som journalist, men det er to mar-
kante bøger, der gør ham til modta-
ger af prisen som Årets Emil.

Den traditionelle fejring af DVKs 
fødselsdag og uddelingen af den 
fornemme Årets Emil pris måtte 
i 2020 aflyses på grund af coro-
na-epidemien, men i 2021 lykke-
des det igen at afholde det hygge-
lige arrangement – med deltagelse 
af medlemmer fra hele landet og 
bustransport fra Jylland.

DVK kunne fejre 67-års fødselsdag 
og den fine pris gik til Martin Lund, 
som modtog den, blandt andet, for 
sin fine bog om William S. Knudsen.

Martin Lund var ikke den eneste  
som fik hæder på dagen – Kai 
Wredstrøm, der i hele 24 år har 
drevet DVKs mødested i Klippinge, 
men som siden sidst har ’pensio-
neret sig’ i en alder af 92 år, blev 
også hyldet og dekoreret med DVKs 
sølvnål.

I det følgende kan man læse Dortes 
tale til Martin Lund.

- og DVKs 67-års førdselsdag

-jmn.



VeteranTidende · januar 202210

Den kommer vi tilbage til. 

Martin har fortalt, at Ole Emil også 
bidrog med informationer og rettel-
ser. For det var jo et emne, der også 
havde hans store interesse – og 
som vores kære ven Ole Emil, skrev 
i sin tid: ”I forbindelse med bogen 
om de kongelige biler skrev Martin 
om kronprins Frederik og Ingrids rej-
se til USA i 1939, hvor de besøgte 
Detroit i 24 timer. Besøget var arran-
geret af en herre ved navn William 
S. Knudsen. Ham havde Martin al-
drig hørt om og da hans efternavn 
lød dansk, blev Martin nysgerrig.” 

Den sidste bog der var skrevet om 
Knudsen var fra 1946 og det var 
utroligt hvad dansk-amerikaneren 
havde bedrevet. Det tog 10 år at 
komme rundt om manden, der både 
var topdirektør hos Ford, og bl.a. 
anbefalede en samlefabrik i Køben-
havn, og senere blev direktør for 
Chevrolet – og også her anbefalede 
han en samlefabrik i København, in-
den Hr. Knudsen blev generaldirek-
tør for hele GM - General Motors. 

Da krigen rasede i Europa, valgte 
han at stoppe, for at tiltræde som 
ansvarlig for USAs oprustning – til 
en betaling af 1 dollar i årsløn. 

Den mand er så fantastisk, og selv 

Den første bog kom i 2009 og var et 
resultat af, at prismodtageren havde 
lavet en tv-serie til DR om Dronning 
Ingrids liv og her set nogle af de bi-
ler, de kongelige kørte i. Og nogle af 
de klassiske Bentleys, Rolls Royce 
og Daimler’s som også var i de kon-
gelige garager – eller stalde som de 
vist hedder. Der er jo også mange 
heste i bilernes motorrum… 

Årets prismodtager blev interesse-
ret i de kongeliges interesser i bi-
lerne, og hvilke biler de havde haft 
– og med hans journalistiske tæft 
begyndte han at indsamle informati-
oner og imponerende mange histori-
ske fotos af de kongelige biler.

Nu har mange af jer sikkert gættet 
at det er journalist og forfatter, Mar-
tin Lund, der er årets prismodtager 
af Årets Emil.

Martin, der har skrevet bogen om De 
kongelige biler og senest den store 
bog om William S. Knudsen: Big Bill. 

om andre nu også har skrevet om 
William Knudsen, så går Martins 
bog – med afsæt i research i arkiver 
og interviews med efterkommere i 
både Danmark og USA – helt i dyb-
den og Martin har dermed skabt en 
formidabel bog om den dansker, der 
ubetinget har haft den højeste pla-
cering i bilindustrien, og hvis heroi-
ske indsats under krigen fortjener at 
blive husket. Det har Martin sørget 
for med bogen om ”Big Bill”.

Martin vil gerne lave en film om Wil-
liam S. Knudsen, desværre følger 
der ikke penge med Årets Emil, og 
slet ikke de 3-4 millioner kr. som en 
film vil koste… men vi anerkender 
dit arbejde! 

Du er hermed Årets Emil 2021! 

TILLYKKE!
Dorte Stadil
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Vi i ”Team Old Time” deltager denne 
weekend i et Veteranløb, i det Nord-
tyske, cirka 160 km syd for den dan-
ske grænse. Samtidig får vi jo en 
weekendtur ud af det. Jow hyggen 
er i højsædet. Vi har for 10 år siden 
dannet ”Dansk Tysk Historic Team”. 
Det består at 3 tyske par og 2 dan-
ske. Så kan vi deltage i de tyske 
”Holdkonkurrencer”. Til dagens tur 
har vi ”lejet” et par hold ekstra ind, 
så vi kan stille med to Hold. Husk 
det er vigtigt, at vi har det sjovt. 

Løbet er et ”Hyggeløb”, sådan lidt 
i stil med et nisseløb. Alt sammen 
kun sjov og ballade. Det er klubben 
”Motor Sport Club Bad Oldesloe e. 
V. im ADAC” der er værter, og løbs-
ledelsen består af formand Uwe 
Meins & Thomas Dahm, løbsleder. 
Løbets navn er “28. Int. MSC Stor-
marnfahrt”.

Der er tilmeldt 35 biler og der er 
”kun” en klasse. (Pga. af årstider er 
nyere biler også tilladt, hvis man ejer 

en veteranbil. Dette har nogle valgt). 
Turen er på 85 km i den flotte natur 
her i de to amter, Stormarn & Her-
zogtum Lauenburg. Og man må sige, 
at vejrguderne har gjort alt, hvad 
de kunne. Vejret er flot, flot, efter-
årsvejr. Højt solskin, med en dybblå 
himmel. På turen skal vi bl.a. finde 6 
nummererede fotos og skrive num-
meret ind i kontrolkortet, efterhån-
den som vi finder dem. 

Vi har også spørgsmål i vores rute-
bog, som vi besvarer efterhånden, 
som vi når frem til dem. Eksempel: 
Hvad hænger der på husgavlen på 
adressen Schulstrasse 1? Svaret: 
En halv bil. Eller: Hvad er der særlig 
ved Buslinje 658? Svaret: En nat-
bus. 

Endelig har vi også 6 praktiske op-
gaver. 1. Gæt navnene på disse 6 
blade (træer) 2. Støvlekast. 3. Byer 
i Stormarn. 4. Parker højre forhjul i 
firkanten (50+50) på vejen. 5. Saml 
en advarselstrekant så hurtigt som 

muligt og under 30 sekunder. Ende-
lig opgave 6. Parallelkørsel på tid. 
100 m på nøjagtig 14 sekunder (vo-
res tid). Vores ”makker” i den anden 
vognbane har fået en anden tid. Ti-
den er enten 12 eller 14 sekunder. 
Rigtig sjov opgave.

Og endelig er der under kaffen præ-
mieuddeling. Der er præmier til 
alle, i form af diverse slagtervarer, 
som røget skinke og røgede kødpøl-
ser. Fine ting. I vores egen inter-
ne Mannschaft konkurrence, vinder 
”Dansk Tysk Historic Time I”. kne-
bent over ”Dansk Tysk Historic Time 
II”. Sidst på eftermiddagen har vi 
fået snakket færdig og sætter kur-
sen hjemad. Og igen en ny oplevel-
se rigere. 

Her på vores hjemmeside er det me-
get mere læsestof hvis nogen skulle 
have lyst. www.teamoldtime.dk 

Med Sportslig hilsen 
Team Old Time – Troels

Veteranløb i Nordtyskland



VeteranTidende · januar 202212

Nyt fra MhS
De motorhistoriske  
klubber tilbage i vante  
netværksrammer

2021 udgaven af det Motorhistori-
ske Årsmøde var meget ventet efter 
vi havde måtte springe et år over, 
grundet problemerne med Coronaen, 
der udviklede sig i vinteren 2020.  

Men den 27. november var vi klar 
igen. Invitationer og dagsordner var 
sendt ud til medlemsklubberne. Der 
var aftaler om bespisning og tids-
plan for dagen, og de betydnings-
fulde gæster fra Motorstyrelsen var 
sikret deres deltagelse. Mere end 
100 delegerede satte den morgen 
kurs fra hele landet til Comwell hotel 
og konferencecenter ved Middelfart. 
Så var vi i gang.  

Det Motorhistoriske Årsmøde i 
2021 fulgte den samme drejebog, 
som har været brugt de senere år. 
Vi startede med en fælles ståen-
de morgenmadsbuffet, hvor der blev 
hyggesnakket over små caféborde 
på tværs af de deltagende klubber. 
Derefter trak vi ind i det store konfe-
rencelokale og vores formand Steen 
Rode-Møller, tog fat på sin gennem-
gående beretning fra året der gik. 
Dette årsmøde gav dog også de de-
legerede en status på det, der var 
sket i det år, hvor årsmødet måtte 
undværes.

Efter en pause hvor den gode kaffe 
flød frit, blev ordet givet til vores be-
styrelsesmedlem Lars Genild. Han 
kunne der, i sin egenskab af vice-

Motorstyrelsens direktør Jørgen Rasmussen var årets oplægsholder på Det Motorhistoriske 
Årsmøde 2021. Præsentationen, og den efterfølgende spørgsmål/svar sektion, blev mødt 
med udbredt tilfredshed. (Foto: Jens Møller Nicolaisen)

Trods de seneste Corona-restriktioner, 
så blev det igen et velbesøgt årsmøde i 
Comwells flotte rammer. (Foto: Jens Møller 
Nicolaisen)

præsident i FIVA, og formand for den 
meget væsentlige Legislation Com-
mision, give de delegerede indblik i, 
hvad der rører sig på lovgivningsom-
rådet i EU i relation til vores interes-
seområde. Han kom også forbi den 
store internationale socio-økonomi-
ske undersøgelse, blandt andet den 
del der vedrørte de spændende svar 
fra klubberne.  

Comwells køkken holder en høj stan-
dard, hvilket vi fik at nyde til froko-
sten. De senere år har vi haft invi-
teret en relevant oplægsholder, der 
med udgangspunkt i vedkommendes 
egen platform, giver årsmødedelta-
gerne indsigt i hvordan veterankøre-
tøjsbevægelsen ser ud derfra. I år 

var denne oplægsholder direktøren 
for Motorstyrelsen Jørgen Rasmus-
sen, der havde medbragt to af sty-
relsens ansatte, til at hjælpe med 
svar på forsamlingens mange gode 
spørgsmål.

Jørgen Rasmussen havde forberedt 
et godt, sagligt og relevant indlæg, 
hvor han havde kigget nøje på kø-
retøjsstatistikkerne og de specielle 
forhold der gælder på afgifts- og re-
gistreringsområdet. Motorstyrelsen 
direktør havde desuden fundet tre 
højaktuelle emner som han gav os 
særligt indblik i. Det handlede om 
de nærmest uoverstigelige udfordrin-
ger der er med datakvaliteten i DMR, 
og om det arbejde som nu snart 
skal i gang med at definere hvordan 
det afgiftsmæssige ID-tab kan få be-
tydning for veterankøretøjerne. Beg-
ge er problemstillinger hvor Motorhi-
storisk Samråd bidrager til arbejdet 
og den bedre forståelse. Sluttelig 
kom Jørgen Rasmussen også ind på 
afgiftsager og på hvad det betyder 
for Motorstyrelsen og borgerne at 
Forbrugerombudsmanden har stil-
let spørgsmål ved Motorstyrelsens 
manglende partshøring. Det var i det 
hele taget et fantastisk godt ind-
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Tankens indhold  
ved årsskiftet

Motorhistorisk Samråds formand, Steen 
Rode-Møller, gav de delegerede et indlæg 
der spredte sig ud over de seneste par års 
aktiviteter. I dette indlæg fabulerer han lidt 
over året der kommer. (Foto: Jens Møller 
Nicolaisen)

Jørgen Rasmussens præsentation var fyldt med relevant fakta, der var gravet frem i dagens 
anledning. Her lidt om det seneste års antal nyregistrerede veterankøretøjer i alt.

I forbindelse med det netop afhold-
te årsmøde i Middelfart, havde vi 
Motorstyrelsens direktør, Jørgen 
Rasmussen, samt to af hans hånd-
gangne folk på besøg. Vi havde bedt 
Jørgen Rasmussen fortælle lidt om 
de problemer Motorstyrelsen står 
med bl.a. manglende oplysninger i 
Det Digitale Motorregister (DMR) i 
forbindelse med afgørelser om et 
køretøj har mistet sin identitet – el-
ler ikke.

Siden Motorstyrelsens fødsel i 2018 
har vi oplevet en stadig stigende vil-
je til både at lytte og samarbejde. 
Og Motorstyrelsens tilstedeværel-
se og lysten til åbent at svare på de 
mange spørgsmål, er med til at un-
derstrege den forbilledlige relation, 
der er mellem MhS og Motorstyrel-
sen. Dette bliver yderligere udbygget 
med en møderække, der skal klar-
lægge de krav, der skal til for at en 
bil ikke mister sin afgiftsmæssige 
identitet. Det første møde er beram-
met til den 11. januar 2022.

Efter to år uden årsmøde var det 
en stor glæde at se det store antal 
fremmødte delegerede fra de man-
ge klubber. Og efterhånden som vi 
også kommer rundt på besøg i klub-
berne som ønsker at høre, hvad vi 
laver, hvem vi har kontakt med og 
hvilke sejre og nederlag vi oplever, 
og kommer på besøg på de forskel-
lige klubstande til bilmesserne i Fre-
dericia, kommer jeg til at kende flere 

læg, der blev fulgt op af rigtig mange 
gode spørgsmål fra salen.  

Efter endnu en kaffepause i det til-
stødende lokale, med mere snak 
ved de små borde om både sæso-
nen der nu er gået, og indlægget fra 
Motorstyrelsen vi netop havde hørt, 
var vi klar til at gå til den sidste af-
deling af Det Motorhistoriske Årsmø-
de 2021. Her skulle 8 klubber, samt 
3 museer optages i Motorhistorisk 
Samråd. Klubberne fordelte sig på 
tre lokalklubber, en mærkeklub, to 
mc-klubber, en motorsportsklub og 
en US-bilklub. Vi rundede dagen af 
med at få genvalgt bestyrelsen, der 
trods udfordringerne med at få coro-
na-aflysningen fra 2020 til at pas-
se til virkeligheden og vedtægterne, 
betød at alle kunne genvælges, og 
to nye opstillede suppleanter kunne 
indvælges uden kampvalg. Samtidig 
sagde vi farvel til bestyrelsesmed-
lem Ole Nørretranders og suppleant 
H.C. Thing.  

De delegerede blev sendt hjem til 
deres klubber med et sæt af de nye 
fantastisk flotte nummerpladepla-
kater til ophæng i deres klublokaler, 
eller blot som trofæ for deltagelsen 
i endnu et stort Motorhistorisk Års-
møde. Vi prøver igen til næste år, så 
sig til din klub hvis du godt vil være 
delegeret. 

Johnny B. Rasmussen
Sekretariatsleder
Motorhistorisk Samråd

og flere, høre om klubbernes proble-
mer og om spændende køretøjer, 
der pludselig dukker frem fra hjørnet 
i en lade.

Som formand er det nok noget af 
det mest berigende ved at træffe så 
mange entusiastiske og dedikerede 
ejere og elskere af gamle køretøjer. 
Tak for det!

Men, jeg ser også (ikke mindst i 
spejlet) at ingen af os bliver yng-
re. Og derfor skal mit nytårsønske 
være: Lad nu de unge komme til! 
Giv dem den unikke chance for at få 
lov til at køre i eller på et veterankø-
retøj, for lige så meget som vi selv 
ynder at benytte det, lige så meget 
skal vi have den glæde til at spre-
des til de yngre generationer. Ellers 
ender vores elskede, rullende kle-
nodier på museum eller i skrotpres-
sen. Og det må ikke ske. De hører 
hjemme på landevejene – også mor-
gendagens landeveje! 

Godt Nytår!

Steen Rode-Møller
Formand
Motorhistorisk Samråd
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Med racerbiler er det som med biler 
i det hele taget. De færreste er klar 
over den produktion, der har væ-
ret på vores hjemlige breddegrader. 
Mere end 50 forskellige racerbiler 
er blevet fremstillet i Danmark. De 
fleste som enkeltstående projekter. 
Ofte med afsæt i dele fra andre biler 
som Ford, VW og DKW.

I årene efter 2. Verdenskrig, hvor 
det var vanskeligt at købe en privat-
bil, var det bogstaveligt umuligt at 
få tilladelse til at købe en racerbil. 
Og motorsport blev endda forbudt 
i Danmark i 1948. Alligevel var der 
dem, der ikke kunne lade være og 
som havde lyst til at komme ud at 
køre race. Trods mangel på alt, bort-
set fra entusiasme, gik de i gang 
med at bygge deres egne biler, som 
de så i en periode måtte køre med i 
de andre nordiske lande.

Bogen handler (heldigvis) ikke kun 
om bilerne, men i lige så høj grad 

om entusiasterne bag. De mange 
mennesker, der har skabt – og kørt 
– de selvbyggede biler. Bogen viser 
den utrolige entusiasme og opfind-
somhed, som blev lagt for dagen 
blandt bilbyggere, der i langt de fle-
ste tilfælde også var dem, der selv 
sad bag rattet i racerbiler med nav-
ne som Viggo Jensen Special, Mad-
sen Tatra og Fut/Jernsengen.

Nellemann 
Blandt dem, der fortælles om er de 
mange med efternavnet Nellemann, 
der ikke har kunnet dy sig for at en-
gagere sig i bilkonstruktion: Vilhelm, 
Sofus, Robert og Jac. Ford-forhand-
ler Robert Nellemann fremstillede i 
1947 en Midget-racer og i 1948 en 
racer til specialvognsklassen med 
afsæt i Ford V8-komponenter. Og det 
er meget karakteristisk for mange af 
de biler, der blev skabt herhjemme, 
at der indgik dele fra andre mærker. 
I mange år ud fra hvad der var til-
gængeligt. I 1950 fik Robert Nelle-
mann erhvervet en Allard J2, som i 
øvrigt var mange af de danske biler 
overlegene. Alligevel er det overra-
skende hvor mange sejre de danske 
biler generelt tog hjem.

Bogen er opdelt i kategorier, der no-
genlunde tidsmæssigt viser udvik-
lingen fra slutningen af 1940’erne 
frem til i dag: Specialvogne, Midget, 
Formel 3 – med bl.a. en vis seriepro-
duktion i form af Alfa Dana, herefter 
Formel Vee (med komponenter fra 
VW), Formel Ford, Formel 3, Formel 
2000 for til sidst at indeholde et ka-
pitel om sportsvogne, herunder pro-
totyper. 

Af Erich Karsholt

Danske racerbiler

Silver Bird-raceren er grundlæggende opbygget som en sprintracer til de korte løb på speed-
waybanerne. Men da Robert Nellemann i 1949 skal køre et løb over 30 km på Skarp- 
nåack-flyvepladsen ved Stockholm, sker det med en rygsæk i form af en ekstratank, som 
passede perfekt til bilens øvrige karrosseri.

Anmeldelse:

Morten Alstrup, Carsten Frimodt 
og Anders Bonde har i fællesskab 
skrevet og illustreret en bog om 
danske racerbiler – og dem, der 
skabte og kørte i dem. Og hvilken 
bog! Forfatterne har støvet histo-
rie og fotos op, så de kommer hele 
vejen rundt om de mange både op-
findsomme og hurtige biler, der er 
skabt herhjemme.
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Ud over bogens grundige gennem-
gang af biler, konstruktører/racerkø-
rere og nogle af de løb, hvor bilerne 
deltog, så er det i høj grad fotosi-
den, der medvirker til en fuldendt op-
levelse, når man sidder med bogen. 
Det er lykkedes forfatterne at skaffe 
fotos af stort set alle de biler, der 
omtales. 

Bogens aflange format styrker gengi-
velsen af de mange – primært sort/
hvide – fotos og medvirker til en fø-
lelse af, at man næsten er med og 
kan høre bilerne race afsted. Med 
den historiske motorsport, der fra 
1980’erne fik et opsving, er nogle af 
de danske racerbiler igen kommet 
ud at køre efter mange år i garager 
og lader.

Aquila
Bogen fortæller også historien om 
makkerparret Dan Suenson (der i 
øvrigt har skrevet forord) og Anders 
Bonde, der i fællesskab står bag 
Aquila-bilerne. Her gives en grundig 
beskrivelse af disse formelbiler og 
den entusiasme der står bag. Mens 
der ikke var de store krav til de tidli-
ge racerbiler, viser kapitlet om Aqui-
la, at der i dag er mange krav og 
standarder, der skal tages højde for. 
Og dermed er det ikke mere billigt at 
bygge sine egen racerbil. 

Sandsynligvis er det Ole Jørgensen, der sidder i Nardi-raceren med medkonstruktør Erik Lar-
sen ved siden af bilen, der først blevet færdigsamlet på dagen, men motorklappen er allerede 
blevet bulet.

En ny, uberørt Jala står klar til at blive indsat på de danske racerbaner i 1966. Mens for-
hjulsophænget er strengt dikteret af reglementet, benytter Aage Langthjem sine egne ideer 
til opbygningen af bilens bagende.

I bogen er der dog et tip til dem der 
gerne vil bygge egen racerbil, men 
mangler finansieringen. Ingen vil 
låne penge ud til en racerbil, så for-
tæl at pengene er til et nyt køkken – 
og lev med det gamle. 

Forfatterne har talt med mange af 
dem, der var med til at skabe biler-
ne og som har kørt med. Mange af 
dem er borte i dag, men deres virke 
og historie er her dokumenteret.

Bogen henvender sig til alle, der in-
teresserer sig for dansk bilhistorie 

og dansk motorsport. Bogen er nem-
lig et vigtigt bidrag til forståelsen af 
dansk motorsport i den sidste halv-
del af det 20- århundrede og frem til 
i dag. De tre mænd bag bogen skal 
have stor anerkendelse for at have 
samlet de mange brikker til historien 
om de danske racerbiler. Derfor er 
det et vigtigt værk om dansk motor-
sportshistorie, der vil stå som stan-
dardværk for eftertiden over en vig-
tig periode i dansk motorsport.

Fotos og billedtekster fra bogen.

Morten Alstrup, Carsten Frimodt 
og Anders Bonde:

Racerbiler. Made in Denmark

Forlag: Alstrup, 2021.
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udstillingerneFORUM
Den sidste udstilling før krigen 
for hele motorbranchen blev af-
holdt i 1934 grundet 1930ernes 
krise. Da økonomien endelig så 
bedre ud sidst i 1930erne fulgte 
besættelsen. Og selv befrielsens 
optimisme blev på motorområdet 
afløst af indkøbsrestriktioner, så 
man skulle helt frem til 1950 før 
der igen blev udstillet biler i Fo-
rum. Det var med håb om bedre 
tider, næsten ingen kunne på dét 
tidspunkt få ny bil. 

Sammenslutningen af Bilimportø-
rer i Danmark og dens medlem-
mer satsede al kraft på at vise 
det bedste og nyeste af hvad ver-
dens bilfabrikker kunne præstere 
– i håb om at kunne gøre indtryk 
på både befolkningen og myndig-
hederne...

Del 4: 1950-52
Af Jens Møller Nicolaisen, Erich Karsholt og Uffe Mortensen

Forum, som bygningen så ud efter genopbygningen i 1947. Det hyggelige billede er fra 1948.

Efter den sidste internationale bil-
udstilling i 1934 blev Forum, der var 
opført og indtil da havde været ejet 
af Automobil- & Cyckle Grosserer 
Foreningen og foreningen Dansk Kø-
bestævne, omdannet til et selvstæn-
digt aktieselskab, under navnet Ud-
stillingsbygningen Forum A/S.

Frem til 1943 dannede Forum ram-
me om mange og vidt forskellige ud-
stillinger og arrangementer. Bolig- 
udstillinger, møbelmesser, Børne-
hjælpsdage, gartner- og blomster-
udstilinger – og sportsstævner som 
boksekampe og ikke mindst de be-
rømte 6-dages cykelløb, der første 
gang blev holdt i 1934. Den sidste 

biludstilling i 1939 skal også næv-
nes her: General Motors-udstillingen 
med Hans Lystrup som primus mo-
tor (se de foregående artikler).

Besættelsen
Med besættelsen blev tingene noget 
sværere. I april 1940 blev en dansk-
tysk bokselandskamp aflyst – må-
ske af åbenlyse årsager – i Politiken 
forklaret med, at Forum i lighed med 
andre steder var “uanvendelig” da 
bygningen var taget i anvendelse af 
militæret. Men de mange og forskel-
ligartede udstillinger fortsatte også 
efter den 9. april 1940. Forum måt-
te bl.a. lægge mure til en stor propa-



VeteranTidende · januar 2022 17

Denne udstilling i oktober 1942 viste alle 
mulige eksempler på hvordan Danmark med 
snilde klarede forsyningsvanskelighederne.

Der har været grundigt gennemtræk efter braget den 24. august 1943, hvor Forum blev 
totalt raseret i en af krigens mest omtalte sabotageaktioner. Alt glas var smadret og stør-
stedelen af murværket var blæst ud. Bygningen var ubrugelig. Men Vølunds solide stålkon-
struktion var intakt. Ukendt fotograf - Nationalmuseet/Det Kgl. Bibliotek.

gandaudstilling for det nationalsocia-
listiske Tyskland, med titlen “Liv og 
Lærdom”. Den handlede selvfølge-
lig om tysk videnskabs fantastiske 
frembringelser – men også om “Ung-
dommens musikalske Opdragelse” 
og om racepleje, her kaldet “Slægts-
pleje” og “Forebyggelse af efterkom-
mere med nedarvede Sygdomme”. 
Hvor stor en publikumssucces den 
udstillig var, står hen i det uvisse.

I maj 1942 døde statsminister Stau-
ning og Forum lagde hus til en stor-
stilet bisættelsesceremoni med over 
8000 gæster. Men også de danske 
nationalsocialister med Fritz Clausen 
i spidsen holdt deres stormøder i Fo-
rum. Der blev stadig holdt udstillin-
ger indimellem – Forum blev drevet 
som en forretning. En stor udstilling, 
arrangeret af foreningen Dansk Ar-
bejde, gav formentlig et solidt over-
skud, til trods for at man forinden 
havde være nødt til at installere et 
mørklægningssystem til bygningens 
store glastag, til en svimlende sum 
af 30.000 kr. Det bestod af plader, 
der med snoretræk kunne skydes 
sammen over hinanden, og der blev 
brugt over 8 kilometer flagline. 

Udvidelsesplaner
I 1943 var der planer om at udvide 
Forum. A/S Forum ville overdrage 
bygningen til en selvejende instituti-
on, som skulle ledes af en bestyrel-
se bestående af forskellige statslige 
og kommunale institutioner, Grosse-
rer-Societetet, Danmarks Lærerfor-
ening, Automobil- & Cyckle Grosse-
rer Foreningen samt flere andre. Et 
meget ambitiøst projekt, hvor kun 
hallens jernkonstruktion blev beva-

ret. Udenom skulle tilføjes en stor 
firkant i tre etagers højde. Biograf 
i den ene ende, “Ungdomsborg” i 
den anden. I selve udstillingshallen 
10.000 siddepladser. Den skulle 
kunne deles i tre, med skydevægge. 
Anslået pris 5,5 millioner kroner. 

Arkitekten var O. Gundelach-Peder-
sen, og der var grønt lys fra de for-
skellige myndigheder, som også stil-
lede et millionbeløb i udsigt. Men 
meget kort tid efter offentliggørel-
sen blev det klart, at projektet måtte 
henlægges til bedre tider – dels var 
der vigtigere opgaver for det offentli-
ge, dels var det umuligt at gennem-
føre på grund af materialemangel. 

Bum!
Den 24. august kunne man i Politi-
ken læse, at FDF-spejderne havde 
aflyst deres “Danmarks Dag”-arran-
gement. Havde man købt billet, kun-
ne den refunderes på FDFs kontor i 
Frederksberggade. Årsagen til aflys-
ningen blev også nævnt: “Forum var 
blevet taget i brug til andet formål” 
– hvilket af gode grunde ikke var 
nærmere specificeret i notitsen.

Samme dag lød braget. Tyskerne 
havde beslaglagt Forum og var i fuld 
gang med at indrette bygningen til 
kaserne for 1.500 soldater. Et stort 
antal køjesenge af træ – og sengetø-
jet – var allerede ankommet.
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Det var netop på dette tidspunkt, at 
modstandsbevægelsen for alvor var 
begyndt at tage form. Holger Danske 
gruppen var helt nydannet og havde 
kun et par mindre sabotageaktioner 
bag sig (den første var spængningen 
af Citroëns værksteder i Sydhavnen 
præcis en måned tidligere).

Aktionen mod Forum var i en noget 
større målestok, men blev foretaget 
af en lille gruppe på bare 6 mand. 
Den fandt sted midt på dagen, hvor 
håndværkerne havde frokostpause;  
i bygningen befandt sig kun Forums 
inspektør og en kontrollør. To mand 
holdt dem op, mens en tredie an-
bragte 28 kilo sprængstof i en øl-
kasse midt i bygningen. Det hele 
var nær gået galt, da lunten blev an-
tændt for tidligt – én af sabotørerne 
blev såret, men alle kom derfra og 
der var ikke yderligere personskade.

Skade var der til gengæld på Forum! 
Den ialt 520 tons tunge jernkon-
struktion holdt til mosten, men det 
meste af murværket blæste ud. Det 
5.400 m2 store glastag var på et se-
kund omdannet til store dynger af 
glasskår. Det samme gælder i øvrigt 
en stor del af glasset i den omkring-
liggende bebyggelse.

Tyskerne blev rasende, og spræng-
ningen af Forum er sandsynligvis 
den direkte anledning til den hår-
dere kurs, de indledte 29. august 
1943.

Fantastiske billeder inde fra hallen, forment-
lig taget dagen efter. Der er fejet gangstier 
i det tykke lag af glasskår. Desuden ses 
tyskernes køjesenge og pakkerne med 
sengetøj. De mange plader der hænger og 
dingler i loftet er krydsfinér fra den mindre 
end et år gamle mørklægningsinstallation. 
På billedet herover ses nogle mænd, der 
betragter et stort hul i gulvet – stedet, hvor 
sprængladningen var anbragt. 

Der var skader på de fleste, men på bille-
derne kan man også se at mange af hallens 
store PH-lamper var intakte – det siges at 
ingen af dem er bevaret. Mon de blev kørt 
till jern i forbindelse med oprydningen? En 
ting er sikkkert: Finder du én, vil den kunne 
veksles til en yderst eksklusiv veteranbil. 
Tip: De gråhvide metalskærme var 80 cm i 
diameter. 

Alle fotos: Ukendt(e) fotograf(er) – National-
museet/Det Kgl. Bibliotek.



VeteranTidende · januar 2022 19

Svære tider
Efter besættelsens ophør i 1945 
hungrede danskerne efter nye biler. 
Men det tog sin tid, bilfabrikkerne 
skulle først genopbygges. I efteråret 
1946 var der ca. ca. 20.000 færre 
biler end indregistreret i 1939 og 
mange af bilerne var i en meget dår-
lig forfatning. 

Biler var naturligvis ikke det eneste 
danskerne ønskede sig, da man hav-
de lagt krigen bag sig. Der var uba-

Der er masser at læse på Nettet 
om sabotageaktionen, der betragtes 
som én af de vigtigste gennem hele 
krigen. 

Genopbygningen
Der skulle gå lang tid, før Forum blev 
genopbygget. I den mellemliggende 
periode kunne bygningen ikke rigtigt 
bruges til noget, men stedet blev 
brugt til cirkusplads. Restaurations-
lokalet var også raseret, men blev i 
en periode brugt af politiet til oplag-
ring af hittegodscykler.

I sommeren 1946 havde Forums ar-
kitekt, Gundelach-Pedersen indsendt 
tegninger til et nyt, udvidet Forum, 
baseret på de udvidelsesmulighe-
der, der allerede fra begyndelsen i 
1926 havde været tænkt ind. En 
10m bred “ring” omkring bygningen 
ville øge Forums areal til det dob-
belte. Med Københavns Magistrats 
godkendelse var man klar til at gå i 
gang, men så fik Handelsministeri-
et betænkeligheder og kunne ikke 
give tilladelse til brug af byggemate-
rialer i så stort et omfang, når der 
i den grad manglede materialer til 
boligbyggeri. Projektet blev skåret 
ned, fra 3 millioner til det halve, og 
bortset fra en mindre tilbygning gen-
opstod Forum stort set i sin oprin-
delige udformning. Byggeriet forsin-
kedes flere gange af problemer med 
materialeforsyning og trakasserier 
med myndighederne. 

Først i september 1947, mere end 
4 år efter sabotagen, kunne Forum 
genindvies – hvilket skete med en 
stort anlagt gartneriudstilling fra den 
25. september til den 5. oktober.

Dette udsnit af den danske Volvo-impotør Alfa-Lavals annonce i udstillingskataloget fra 1950 
er typisk for tiden: Fik man mulighed for at importere en bil, var man ikke sikker på at finde 
en kunde, der kunne få lov til at købe den. Bedre tider var på vej – men det gik langsomt.

lance i samhandlen med udlandet 
og et betydeligt træk på landets va-
lutareserver; det krævede handling.

Valutacentralen var under krigen 
blev afløst af Direktoratet for Vare-
forsyning (med samme funktion), 
som i oktober 1947 skærpede reg-
lerne, i en grad der fik aviserne og 
bilbranchens folk til at tale om et 
decideret importstop. I praksis blev 
der ikke bevilget valuta til import af 
personbiler, herunder dele til sam-
ling på dansk grund. De meget få bi-
ler, som importørerne fik hjem blev 
forbeholdt borgere, eksempelvis læ-
ger og dyrlæger, der kunne påvise at 
et motorkøretøj var stærkt påkrævet 
til udførelse af deres erhverv. Køb af 
bil krævede en særlig købstilladel-
se, udstedt af Direktoratet. Et par 
uger efter de nye regler var trådt i 
kraft lå der over 1.000 ansøgninger. 
Langt de fleste blev afslået. Først ef-
ter 1952 blev den stramme regule-
ring blødt en smule op, med flere be-
vilgede tilladelser samt mulighed for 
at købe bil ved hjælp af den såkald-

te dollarpræmiering – en ordning, 
som cirka fordoblede salgsprisen. 
Alt dét, og de kaotiske markedfor-
hold det affødte, skal vi ikke gå i 
yderligere detaljer med her.

At bilen var uopnåelig, gjorde den 
ikke mindre attraktiv! Samtidig var 
bilen mere end noget andet et sym-
bol på fremskridt og bedre tider – og 
i de tidlige efterkrigsår var bilen cen-
trum for en markant udvikling, både 
teknologisk og stilmæssigt. Men det 
foregik i det eksotiske udland.

Fotos af nye designs fyldte aviser 
og bilblade, men der var langt mel-
lem dem på gaderne. Især de større 
bilmodeller måtte der kigges langt 
efter. De fleste tilhørte som regel ud-
lændinge og diplomater, der ikke var 
afhængig af indkøbstilladelse. 

Sådan så verden ud, da Sammen-
slutningen af Automobil-Fabrikanter 
og Importører i februar-marts 1950 
kunne indbyde til den første inter-
nationale biludstilling i København i 
16 år.
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1950: Århundredets biludstilling!
Folkevognen var så småt begyndt at dukke 
op på de danske veje, men i 1950 var der 
nok ikke mange, der kunne forestille sig 
omfanget af den kommende succes. Bilen 
var en førkrigskonstruktion og stadig med 
mekaniske bremser, hvilket man dog snart 
fik lavet om på. Den var også Skandina-
visk Motor Co’s bedste bud på en bil i en 
overkommelige prisklasse, hvilket sikkert 
var medvirkende til at der blev gjort lidt 
ekstra ud af at vise den frem på udstillingen. 
Cabrioletmodellen som ses til højre i billedet 
var en nyhed.

Centralt i billedet ses et udsnit af Fords sto-
re stand med de amerikanske biler, og bag 
den Citroëns stand med forskelige Traction 
Avant-modeller, i Forum for første gang, næ-
sten 16 år efter introduktionen i Danmark.

Længst væk mod højre ses i hvert fald tre 
stk. Volvo 444 – Volvo blev stadig importe-
ret af Dansk Alfa-Laval A/S.

Billedet er taget fra balkonen over Restau-
ranten modsat hovedindgangen.

Ingen bil
Plakaten, hvis motiv også blev brugt 
til katalogets forside og til dels også 
annoncering, var tegnet af Arne Un-
germann, der på det tidspunkt læn-
ge havde været kendt som illustra-
tor og plakatkunstner. Idéen om at 
reklamere for en biludstilling uden 
at vise en eneste bil, var genial – for 
langt de fleste mennesker var tan-
ken om ny bil en smuk, men fuld-
stændig urealistisk drøm! 

Ungermann udførte plakaten efter 
opgave fra Forum – idéen var formo-
dentlig hans egen – det siges i hvert 
fald, at han havde lavet noget lignen-
de symbolsk før, hvor hovedmotivet 
var noget beskueren måtte tænke 
sig til. Intet under, at plakaten idag 

betragtes som et hovedværk inden-
for dansk plakatkunst. 
 
Optimisme i Forum 
På åbningsdagen, den 24. februar 
1950, holdt formanden for Sammen-
slutningen af Automobil-Fabrikanter 
& Importører, Axel Semler, en tale 
hvor han påpegede, at det måske 
ikke var helt indlysende, hvorfor man 
holdt en biludstilling, når stort set 
ingen havde mulighed for at købe en 
personbil, men at branchen ”gen-
nem tiderne har bevaret en sund op-
timisme.” 

Formanden var sikker på, at der 
snart ville blive åbnet op for yderli-
gere import, og forbrugerne skulle 
derfor have mulighed for at sam-
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Arne Ungermanns meget sigende plakat: Ny privatbil var en illusion for de fleste. Samme motiv sås på katalogets forside og visse annoncer 
for udstillingen. © Arne Ungermann/VISDA.
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menligne forskellige biler. Semler 
fortsatte: ”En sådan sammenligning 
har ikke været mulig i mange år, thi 
med den begrænsede import af per-
sonautomobiler har forbrugeren ikke 
engang ved at gå fra forretning til 
forretning været i stand dertil. Snart 
har der nemlig været automobiler 
fremme fra et land snart fra et an-
det land, snart af en type snart af 
en anden type, men her i Forum vil 
praktisk alt, som der kan blive tale 
om at købe, være udstillet.”

Udstillingen blev åbnet af dens nye 
protektor, Arvepris Knud, der stort 
set altid var på pletten, når der ske-

te noget, der havde med biler at 
gøre. Arveprinsen var selv godt kø-
rende. Ford Motor Company A/S sør-
gede i mange år for, at der blev leve-
ret en god amerikansk bil til ham.  

Intet uvedkommende
Der blev kun udstillet personbiler. 
Motorcykler og erhvervskøretøjer 
var der ikke blevet plads til. Udstil-
lingskomiteen havde også med hård 
hånd afskaffet fyld i form af stande 
med reservedele, lotterier, støvsu-
gere og andet uvekommende, for at 
få plads til så mange nye biler som 
muligt og for at give de forskellige 

udstillere lige vilkår. Forums arkitekt 
Oscar Gundelach-Petersen stod for 
udstillingens design og opbygning.

Dagbladet Politiken skrev, at det 
måtte være ”den fyldigste, mest al-
sidige biludstilling, der nogensinde 
har været afholdt herhjemme.” Der 
var vitterligt tale om biler for alle: 23 
bilfirmaer udstillede 65 forskellige 
mærker med 92 forskellige model-
ler, der igen blev vist i forskellige ud-
gaver. 

Den billigste bil var en trehjulet 
Bond Minicar til 4.500 kr., den dy-
reste en Rolls-Royce Silver Wraith 
til over 140.000 kr. Den engelske 
bil- og flymotorfabriks salgsdirektør, 
J. E. Scott, var i Danmark. For selv 
om der måske ikke var udsigt til no-
gen betydelig afsætning i Danmark, 
kørte der ifølge salgsdirektørens ud-
sagn 18-20 Rolls-Royce herhjemme. 
Lidt større chance for afsætning bød 
Rover 75 (P4) trods alt på. Danmark 
var ifølge Politiken det første land 
udenfor Storbritannien som den nye 
model blev eksporteret til.

Alle tidens bilmærker var repræsen-
teret. Fra Frankrig den billige Rovin 
(der ikke fik større udbredelse), Pan-
hard med fokus på Dyna X, Renault, 
der fremviste 4CV i forskellige vari-
anter, Peugeot (203) og Citroën, der 
udstillede sine forhjulstrukne Trac-
tion Avant-modeller. Ingeniør Ahl-
mann-Olesen skrev, at han dvælede 
”med velbehag ved denne konstruk-
tion, som nu – efter 15 års produk-
tion i praktisk talt uændret skikkel-

I KDAKs blad Auto, som viste udstil-
lingsplakaten på forsiden af deres 
februarnummer, havde man tilsyne-
ladende ikke helt så høje tanker om 
Arne Ungermanns evner. Lederskri-
benten vedgik, at plakaten var både 
symbolsk og humørfyldt – men fort-
satte så: 
’Ungermann har taget revenche for 
den mildest talt mærkelige plakat, 
han tegnede til det store lufthavns-
løb i Kastrup, hvor hans bil løftede 
det højre hjulpar i et venstresving. 

For at være helt paa den sikre side, 
har han denne gang fuldstændig 
udeladt bilen, og hans plakat er 
dermed blevet symbolsk – den tol-
ker drømmen om bilen (eller den ny 
bil), saadan som de allerfleste af 
os gaar med den i os. Det unge par 
sidder – uden bil – ved et imaginært 
rat og kører gennem et foraarsgrønt 
landskab. Det er saaledes De drøm-
mer, naar De gaar rundt og ser de 
mange fristende biler i Forum – men 
mellem disse dejlige vogne og rea-

liseringen af Deres drøm om bilen, 
ligger saa generende realiteter som 
varedirektoratet, importbegrænsnin-
gen, og Krag ved hvad. Saa derfor er 
plakaten for biludstillingen i Forum 
blevet historien om “Kejserens nye 
Klæder” om igen – overført til bilens 
tidsalder, anno 1950’.

Jens Otto Krag var på det tidspunkt Handels-
minister (med en fortid i både Valutacentralen 
og Direktoratet for Vareforsyning) – men også 
medlem af Forum-udstillingens såkaldte 
ærespræsidium.

Lidt mere om plakaten

Studebaker blev efter 1947 importeret af Nordisk Diesel og havde meget moderne karrosse-
rier. 1950-modellerne Champion og Commander var smarte, men stadig med chassisramme 
og sideventilede, 6-cylindrede rækkemotorer.

Billedet viser hvordan det store glastag i Forum var blevet delvis sløjfet efter genopbyg-
ningen i 1947.



VeteranTidende · januar 2022 23

1  De Forenede Automobilfabriker A/S
Austin

2  DOMI – Vilh. Nellemann A/S
MG
Morris
Riley
Wolseley
Chrysler
Plymouth
Hansa
Nash

3  Britmo A/S (British Motors A/S)
Hillmann
Humber
Sunbeam-Talbot

4  Skandinavisk Motor Co. A/S
Bentley
Dodge
Hudson
Packard
Rolls-Royce
Rover
Singer
Folkevognen VW

5  Nordisk Dieselauto A/S
Jeep
Saab-92
Skoda (Se ogsaa stand 21)
Standard Vanguard
Studebaker
Willys-Overland

6  Dansk Alfa-Laval A/S
Volvo

7  Automobiles Citroën A/S
Citroën

8  Ford Motor Company A/S
Ford 
Lincoln
Mercury

9  General Motors International A/S
Buick
Cadillac
Chevrolet
Oldsmobile
Opel
Pontiac
Vauxhall

11  E. Sommer
Jaguar
Javelin
S 1

12  Nordisk Fiat A/S
Fiat
Simca

13  Erla A/S
Erla
Erla Bond Minicar
Morgan

14-15  Autoropa A/S & 
Bohnstedt-Petersen A/S
De Soto
D.K.
D.K.W.
Hanomag
Mercedes-Benz

Fra udstillingskataloget. Det fremgår ikke 
hvem der havde stand nr. 10 – og hvor den 
var...

16  Einar Nielsen
Peugeot

17  C.E. Caning
Armstrong Siddeley

19  E.K. Sindberg & Co. A/S
Panhard-Levassor

20  Birkerød Automobilhal
Aero Minor
Skoda
Tatraplan

21  Kovo Ltd.
Aero Minor
Skoda
Tatraplan

22  Leon Jørgensen
Delage
Delahaye
Tempo

23  Brosson Motor Company 
Rovin

24  Brdr. Friis-Hansen A/S
Renault

25 Danmarks Automobil-Forhandler Forening

26 Motorbranchens Fællesraad

De udstillende firmaer med bilmærker
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De to største stande centralt i hallen var selvfølgelig tildelt Ford Motor Company og General Motors International. Her er det Ford, naturlig-
vis med både de amerikanske, engelske og tyske modeller, men også med den franske V8-model, Ford Vedette, i en ’elegant’ cabrioletudga-
ve. Den ses i venstre side af dette opslag, der er hentet fra kundebladet Ford Nyt, april 1950. 

De Forenede Automobilfabrikker præsente-
rede foruden A40 Devon og A70 Hampshire 
den åbne A90 Atlantic og den store A 124 
Sheerline, med 4-liters 6-cyl. motor.

Wilh. Nellemanns unge importfirma DOMI 
udstillede bl.a. Morris Minor som både sa-
loon og Tourer, de større modeller Oxford og 
Six, samt MG (TD og Y) og Wolseley.

Nellemann havde i eget navn en sektion af 
stand nr. 2, med de store amerikanske biler 
Chrysler, Plymouth og Nash – samt den nye 
og meget moderne tyske Hansa.
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se – stadig hævder sig overlegent i 
sammenligning med de nye vogne i 
enhver prisklasse.” 

Automatgear – var det første gang?
Motor skrev, at ”Virkeliggørelsen af 
mange Automobilisters Drøm, den 
gearløse Vogn” var en sensation, 
der kunne findes på General Mo-
tors stand. Det var automatgearet, 
der her var tale om. Bilbladet skrev, 
at det var første gang, at en bil med 
den konstruktion blev udstillet i Dan-
mark.

General Motors havde to forskellige 
gear. ”Hydro-Matic” blev anvendt på 
Cadillac, Oldsmobile og Pontiac og 
bestod af en hydraulisk kobling og 
en selvskiftende gearkasse. Buick 
anvendte et system kaldet ”Dyna- 
flow” med en hydraulisk transfor-
mator, som gør det ud for et trinløst 
automatisk gear, suppleret med et 
tandhjulsgear som bakgear og slæ-
begear under særlige forhold.

Af artiklen i Motor fremgik, at både 
Ford og General Motors arbejdede 
på, at kunne indføre automatgear 
over hele linjen, så det også kunne 
være i de billigste modeller i løbet 
af nogle få år – hvilket jo blev tilfæl-
det. I dag kan man vel nærmest ikke 
få en amerikansk bil med manuelt 
gear. 

Renault 4CV er et godt eksempel på at bilbfarikker-
ne i efterkrigsårene nu koncentrerede sig om mindre 
biler, der var billige i anskaffelse og som havde god 
driftsøkonomi. På Brødr. Friis-Hansens stand var 
der en enkelt Renault AHG ’Station-Wagon’, men 
ellers var det den allerede godt sælgende 4CV, 
der blev udstillet i alle udstyrsversioner, inklusive 
Cabrio-Coach. Vognens teknik blev vist meget over-
skueligt med den ’eksploderede’ bil.

Af udstillingskataloget fremgår det, at der også 
var engelsk-samlede 4CV blandt bilerne. De afveg 
udstyrsmæssigt lidt fra de franske. Der har højst 
tænkeligt været en valutamæssig fordel ved at 
importere bilerne fra England.

Den søde annonce her til venstre fortæller, at den 
lille bil var Danmarks billigste sedan til 5.960,- kr., 
men den reelle pris “paa Gaden”, dvs. inklusive 
omsætningsafgift, var 7.744,- kr. Dertil kommer, at 
man naturligvis skulle have indkøbstilladelse for at 
kunne købe den.
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Tyskerne tilbage
Blandt de udstillede biler var en lang 
række tyske mærker, der først nu 
var parate til eksport, bl.a. Merce-
des-Benz, DKW, Hansa, Opel og Ford 
(Taunus). 

Naturligvis var Volkswagen også re-
præsenteret. Direktøren for den ty-
ske bilfabrik, Heinz Nordhoff var ta-
get til Danmark, hvor han var gæst 
hos Skandinavisk Motor Co., der 
udstillede bilen. Det fortæller noget 
om, at på trods af importbegræns-
ningerne forventede de udenlandske 

bilfabrikker, at der snart ville blive 
åbnet for øget eksport til Danmark. 
Trods befolkningens begrænsede 
størrelse talte Danmark naturligvis 
også med i den samlede afsætning. 
Skandinavisk Motor Co. udleverede  
små minature-folkevogne i plast, 
en enkelt dag blev der udleveret 
10.000 af de små folkevogne, så 
mange danskere fik trods alt en bil 
med hjem!

Bohnstedt-Petersen A/S deltog i Fo-
rum med hvad der kunne skaffes 
af biler fra DeSoto, DKW, Hanomag 

(som man også havde fået agentu-
ret for) og Mercedes-Benz. De tyske 
biler var stort set alle opdateringer 
af modeller fra før krigen, også de 
tre udgaver af Mercedes 170 model-
len: En sedan med benzinmotor, en 
med dieselmotor samt en todørs ca-
briolet ”i en håndværksmæssig ud-
førelse, som viser, at tyskerne sta-
dig indtager en førerstilling på dette 
specielle område”, skrev Internatio-
nal Motor-Revue i sin omtale. 

Det var dog især dieseludgaven, der 
blev bemærket. Beregninger viste, 
at mens brændstofprisen på ben-
zinudgaven var 7,18 øre/km, så var 
den blot 1,6 øre/km for dieseludga-
ven. Motorjournalist O. Ahlmann-Ol-
sen konkluderede på den baggrund: 
”Hvis prisen på dieselvognen (som 
endnu ikke er kendt) ligger nogen-
lunde fornuftigt, er der ingen tvivl 
om, at vi her står overfor en vognty-
pe, som det vil være en god forret-
ning for samfundet at søge fremmet 
på det danske marked.” 

Nok se, men ikke køre!
Stor interesse samlede sig om den 
ny Saab 92, der sammen med Volvo 
444 repræsenterede vores svenske 
broderland. Og så var der hele tre 
danske biler: E. Sommer A/S præ-
senterede S1, Bohnstedt-Petersen 
A/S viste en prototype kaldet DK 1 

Mercedes-Benz havde stadig kun førkrigsmodellen 170 i programmet, dog med mindre 
opgraderinger. Udgaven med dieselmotor var ny. Den flotte 170S Cabriolet imponerede, men 
den lille racerbil i halv størrelse var givetvis den største attraktion blandt de yngre gæster.

Udstillingens mangfoldighed er også til at få øje på på dette foto: Bohnstedt-Petersens 
amerikanske mærker og den lille DKW til venstre. Den var samlet på BP’s samlefabrik, men 
havde tysk karrosseri fra før krigen. Se også VT 545.

Borgward Hansa 1500, som importeredes 
af DOMI, var en regulær nyskabelse, med et 
fint pontonkarrosseri og centralrørsramme.



VeteranTidende · januar 2022 27

og A/S Erla Autoimport stillede med 
en bil, der reelt var en tysk Wendax 
monteret med dansk karrosseri. Alle 
var de forsøg på at skabe en bil, der 
kunne fremstilles herhjemme med 
brug af danske dele og dermed min-
dre behov for indkøb i udenlandsk 
valuta.

Foruden de mere almindelige biler, 
som danskerne drømte om, var der 
på udstillingen også drømmebiler 
som Jaguar XK 120 til 39.200 kr. og 
en lang række amerikanske dollar-
grin med moderne udstyr som bl.a. 

Sommer S 1
Som nævnt præsenterede E. Som-
mer A/S modellen S 1 på biludstil-
lingen i Forum i 1950. Bilen havde 
været under udvikling i halvandet 
år, undervejs var den bygget om fire 
gange, bl.a. et resultat af nye tek-
niske muligheder, herunder hydrau-
liske bremser og uafhængige for-
hjulsophæng. 

Bilens fundament var engelsk Brad-
ford motor, gearkasse og bagaksel, 
mens hovedparten af de øvrige dele 

E. Sommers stand med Jaguar Mk V, Jaguar XK 120, to stk. Jowett Javelin og til højre Sommers egen “S 1”, der måske blev den mest omtal-
te bil på udstillingen overhovedet.

S 1 studeres af Axel Semler, Arveprins Knud 
og Caroline-Mathilde. Mellem dem anes J. O. 
Krag. Og mon ikke det er Erik Sommer selv, 
med ryggen til kameraet.

Vi har ingen billeder af den lækre Pininfarina 
Fiat 1100 i Forum, men bilen blev omtalt i 
Politiken, der bragte dette fabriksfoto. 

var fremstillet i Danmark, hvilket 
også var hensigten, når produktio-
nen skulle iværksættes. 

Bilen blev positivt deltaget. Motor 
skrev at ”det er en Vogn, der pas-
ser aldeles storartet for vore Forhold 
med god Plads til 4 Personer og 
med en økonomisk Motor af simpel 
Konstruktion, billig at vedligeholde. 
Motoren har kun to Cylindre, men 
bliv ikke forskrækket af den Grund, 
en ’Boxermotor’, som Tyskerne siger, 
eller en ’flat twin’, som Englænder-

varmeapparat, radio og automat-
gear. 

En anden bil, der vakte opsigt, var 
Fiat 1100 S Coupé med Farina-kar-
rosseri. Politiken skrev at især det 
mere ungdommelige publikum kred-
sede omkring denne bil og den kvin-
delige del af udstillingsgæsterne 
”kan ikke holde et begejstret udbrud 
tilbage.” Til gengæld var prisen også 
på svimlende 49.600 kr. “paa Ga-
den”, hvilket vil sige inklusive om-
sætningsafgift.
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ne siger, en Motor med to vandrette 
over for hinanden liggende Cylindre, 
er saa udmærket afbalanceret, at 
man næppe vil opdage, at der kun 
er to Cylindre. Motoren, som er paa 
25 HK, er det eneste af de mere 
’dyre’ Dele, der ikke er dansk.”  Jour-
nalisten håbede inderligt, at det lyk-
kedes at få bilen i produktion. 

Det skete ikke. Erik Sommer håbede 
på nedsat omsætningsafgift på den 
danske bil, men det blev ikke tilfæl-
det. Og med en pris omkring 10.000 
kr. var der mange konkurrenter. Den 
eneste S 1 der blev bygget kørte en 
årrække som tjenestebil i bilfirmaet 
og kan i dag ses på Sommers Auto-
mobile Museum i Nærum. 

Bohnstedt DK A1
Den usikkerhed, der var forbundet 
med leverancer fra udenlandske 
bilfabrikker var baggrunden for at 
Bohnstedt-Petersen A/S satte gang 
i et forsøg, med et dansk stålkarros-
seri, der blev monteret på et førkrigs 
DKW F8 chassis. Det gav samtidig 
erfaringer, der kunne bruges til at 
vurdere mulighederne for en dansk 
produceret bil. 

Bilen, der var skabt af ingeniør 
Svend Aage Mathiesen, fik navnet 
DK A1 og var en todørs sedan med 
plads til fem personer. Karrosseriet 
var fra Næsby Karrosserifabrik og i 
alt ca. 60 procent af bilen var dan-
ske dele, mens totaktsmotoren på 
20 hk var tysk. 

Da bilen blev præsenteret på bilud-
stillingen i Forum 1950 var prisen 
fastsat til 15.550 kr. inkl. afgifter. 
En årlig produktion på 1.000 stk. 
skulle til for at gøre produktionen 
rentabel, men mange europæiske 
bilfabrikker præsenterede samtidigt 
nye, billigere modeller, så projektet 
blev opgivet.

Erla 
En af de danske biler, der blev præ-
senteret på biludstillingen i Forum 
var reelt en tysk Wendax med dansk 
karrosseri præsenteret som en Erla 
– og opkaldt efter A/S Erla Autoim-
port. Der var tale om en topersoners 
coupé med en tocylindret motor 
på 748 ccm, der kunne yde 25 hk 
(DIN). Bilen var kommet hertil på ty-

Sommer S 1, som den ser ud idag.

Man forsøgte ikke at skjule, at DK A1 var en 
DKW i forklædning. Her er den flankeret af 
to stk. DKW F8 Super.

På det lille foto er det formodentlig ingeniør 
Mathiesen, der viser bilen frem for de konge-
lige – Axel Semler er med i profil.

ske nummerplader, så det var mere 
for at skabe omtale, at der blev talt 
om en dansk bil, der skulle produce-
res herhjemme.

Erla Autoimport A/S var etable-
ret i 1946 af Henry Erlind, der bl.a. 
fik agenturer på engelske Bond og 
Morgan samt tyske Tempo, Goliath, 
Lloyd og Neckar.

I 1951 døde Henry Erlind af et hjer-
tetilfælde. Erla Autoimport blev her-
efter ledet af Walther Krohn og Otto 
Hee. I 1950’erne fik selskabet agen-
tur på Alfa-Romeo, Skoda og Tat-
ra samt i 1962 – i en kort periode 
– BMW. Selskabets store gennem-
brud kom med importen af Toyota 
fra 1963.
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’Folkevogne’
Selvom Forum-udstillingen viste bi-
ler i enhver prisklasse, med en vis 
overvægt til de helt uopnåelige, er 
det interessant at bemærke, at der 
især fra de europæiske bilfabrikan-
ters side blev lagt vægt på de min-
dre biler. Selvom de på grund af im-
portrestriktionerne reelt var lige så 
uopnåelige som de dyre biler, var der 
ikke tvivl om at biler havde en stadig 
større andel i samfundsudviklingen. 
Og efterhånden som økonomierne i 
de enkelte lande gik bedre og almin-
delige mennesker skulle have bil, 
ville det være afgørende for produ-
centernes overlevelse, at have over-
kommelige modeller på programmet. 

Det var ikke kun den tyske ’Folke-
vognen VW’ man kunne se. I 1950 
var de fleste af de forskellige euro-
pæiske landes ’folkevogne’ repræ-
senteret (udtrykket blev brugt om 
mange andre biler end VW) og gav 
næring til de mere realistiske drøm-
me om at blive bilejer i en ikke alt 
for fjern fremtid. Det var små biler, 

Den nye Saab blev beundret af alle – fra Prin-
sesse Caroline-Mathilde til Forums kontrol-
lører. I baggrunden anes to ret forskellige 
biler: Den lille Rovin D3 til 6.800 kr. og en 
Delage D6, der ikke var pris på!

De to grønne Saab 92 var en nyhed, måske større end man forestillede sig i første omgang. 
Bilen på podiet havde Saab foræret til Dronning Ingrid (hvilket Handelsminister Jens Otto 
Krag glædede sig over – det var jo valuta til landet). Nordisk Diesel havde fået importen, 
men havde ikke stor succes med Saab. Efter et par år blev agenturet givet til Leon Jørgen-
sen, som heller ikke havde heldet med sig – og frem til slutningen af 1957 var der kun solgt 
omkring 160 biler. Da Automobilforretningen ICI overtog kom der til gengæld rigtig gang i 
salget. Se også VT nr. 517. Danmark var i øvrigt det første land Saab eksporterede biler til.

der sjældent havde over 25 he-
stekræfter og kostede mindre end 
10.000,- kr. VW var naturligvis det 
stærkeste kort fra Tyskland, hvor 
DKW ellers havde haft en stor mar-
kedsandel. 

Fra England var det især de nye Mor-
ris Minor, men også f.eks. Austin 
A40 og Ford Anglia. Fra Italien var 
der Fiat 500 C, der i efterkrigsversi-
onerne var blevet kraftigt modernise-
ret med topventiler på de 4-cylindre-
de motorer. 

Frankrigs nye folkevogn var Renault 
4CV, men også den lille Panhard 
Dyna X er et godt eksempel på en 
model, frembragt af en fabrik, der 
før krigen var kendt for større og 
eksklusive biler. Begge var i konkur-
rence med Simca 5, en fransk Fiat 
500-klon, der blev begyndelsen til 
Simca-mærket.

En anden markant nyskabelse var 
Saab 92, der godtnok motormæs-
sigt var meget tæt på DKW, men i 
øvrigt et helt nyt teknisk koncept 

med sit aerodynamiske og selvbæ-
rende karrosseri.

De fleste af de nævnte småbiler var 
nok primært tænkt til hjemmemar-
kederne – eksempelvis kan nævnes, 
at Frankrig i 1949 kun importerede 
252 personbiler fra England. Men 
Danmark var for de fleste et inte-
resssant eksportmarked, hvor man 
kunne konkurrere på nogenlunde 
lige vilkår.
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Et flot overblik over hele Nordisk Diesels 
stand med Triumph, Studebaker, Standard 
Vanguard, Willys Jeep og Saab. Willys Wa-
gon’en mangler sjovt nok på billedet.

Bagest ses Renault med 4CV og AHG, 
derefter 2 stk. Rovin, den ene i gaveæske, 
og en Delage, udstillet af Leon Jørgensen. 
Tilsyneladende ingen Delahaye, selvom den 
er nævnt i kataloget. Til venstre Skoda og i 
forgrunden et hjørne af Skandinavisk Motor 
Co.’s stand, med en Dodge Coronet 8-perso-
ners sedan. Skulle sådan én kunne afsættes 
i Danmark, ville det nok være som hyrevogn.

Billedet er som flere af de andre sikkert 
taget før åbningen; gangarealet ser ud til 
lige at være blevet vandet...

Triumpf Mayflower havde, som det blev 
udtrykt i kataloget, et “udtalt særpræget 
udseende”, som man nok mente ville føre 
til diskussioner. Redaktionelle ytringer 
undgår vi her. Den dansksamlede Standard 
Vanguard (foto til venstre) har et noget 
andet udtryk. Det er den der henvises til i 
den lille grafik, som vi har snuppet fra en 
ND-annonce.
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Mange af billederne her i artiklen er ganske sikkert taget i forbindelse med åbningen, eller 
umiddelbart før. Flere aviser skrev om mylderet, der gjorde det svært for publikum at se 
andet end hatten på manden foran.  

Citroën viste deres forhjulstrukne Traction Avant-modeller, både 11 Sport, Berline 11 og Berline 15six – samt en opstilling med en bil, hvor 
drivlinien – motor, gearkasse og fortøj – var afmonteret som én enhed. Men uanset at bilerne ubetinget stadig var de mest moderne fra et 
teknisk synspunkt, ja så var de 15-16 år gamle – og så håbløst umoderne ud i folks øjne. Salget gik også kun én vej i 50’erne – nedad.

Bemærk at Citroën udstillede en taxa – hyrevogne var en mulighed for afsætning, med helt andre vilkår end for privatbiler. Det samme gjaldt 
selvfølgelig biler til offentlige myndigheder, ambassader, politi mv. Det var der rigtig mange, der benyttede sig af.

Dansk Citroën ville også gerne have udstillet den nye model: 2CV. Men i Frankrig sagde moderselskabet nej – produktionen var stadig be-
grænset og den lille bil i første omgang forbeholdt hjemmemarkedet.

Status
Handelsminister Jens Otto Krag 
medgav i sin åbningstale, at den 
danske bilpark var i en sørgelig til-
stand, og var enig i, ville være af 
stor værdi at få den bragt på fode 
hurtigst muligt. Selv om Krag mente, 
at 10.000 nye personbiler årligt var 
rimeligt, anså han det ikke muligt i 
det indeværende år. Der var stadig 
lang vej igen før bilimporten kunne 
blive normaliseret.

Man kan ikke sige at det holdt publi-
kumsinteressen tilbage! Udstillingen 
blev set af ikke mindre end 167.000 
mennesker – en absolut rekord. Der 
kom folk fra hele landet. Den første 
søndag kom der ca. 25.000 gæster, 
herunder seks turistbusser med mo-
torinteresserede fra Aalborg. Den 
sidste dag stod de bilinteresserede 
gæster i kø langt op ad Rosenørns 
Allé, og mange gik forgæves, da 
man simpelthen ikke kunne lukke 
alle ind. Også mange svenskere be-
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Et par fine fotos af Skandinavisk Motor Companis stand med VW og nyhederne Land Rover 
og Rover 75. Ikke mindst set i forhold til sine forgænger, var Rover 75 – en yderst moderne 
bil, introduceret i slutningen af 1949. Karrosseriet blev fremhøvet for sin strømliniedesign, 
og det siges, at Rover var mere end stærkt indspireret af de nye Studebaker; så meget at de 
havde købt to stk., der blev brugt i udviklingsarbejdet.

De første årgange havde ekstralygten i midten, hvilket fav dem øgenavnet cyklopen. Måske 
er der også en referance til Rovers egen gasturbine-prototype med navnet JET 1.
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nyttede lejligheden, for nok var der 
mere gang i afsætningen af biler i 
broderlandet, men der havde endnu 
ikke været afholdt en udstilling, der 
viste alle de nye modeller. 

Danskere, der ikke kunne købe ny 
bil, kunne trods alt købe kataloget 
med de udstillede biler. Det måtte 
genoptrykkes tre gange under udstil-
lingen – og de to ’unge damer’, der 
gik rundt og solgte det på udstillin-
gen, har nok haft mere end alminde-
ligt travlt. 

Der blev også slæbt brochurer ud af 
hallen i stort antal – næsten alle im-
portørerne havde alene i anledning 
af udstillingen udgivet friske, farve-
strålende salgsbrochurer, vel viden-
de, at der ikke blev solgt én eneste 
bil mere af den grund. Det var ude-
lukkende for at vise flaget.

Da udstillingen lukkede sendte bil-
branchen en afskedssalut til byen, 
hvor bilsælgerne samtidigt trykkede 
hornene i bund på alle de udstillede 
biler – det var jo blevet en tradition – 
og larmen har sikkert kunnet høres i 
det meste af byen. 

Biler retur
Det var de færreste af de udstille-
de biler, der efterfølgende kom i be-
røring med dansk asfalt. Langt de 
fleste var toldplomberede og efter 
udstillingen blev de straks sendt til-
bage til deres hjemland eller videre 
til en biludstilling i Bruxelles. 

Men 1950-udstillingen gik over i hi-
storien som én af de mest skelsæt-
tende og mest besynderlige – den 
fik enorm omtale, ikke kun her i 
Danmark. Den samlede bilbranche 
havde med deres kraftanstrengelse 
pustet kraftigt til drømmene og helt 
sikkert også gjort et stort indtryk på 
myndighederne.

Udstillingen i 1950 blev alle tiders største tilløbsstykke. Her ses en Willys Jeep, også kendt 
som ’Freds-Jeepen’, én af de allerførste nye bilmodeller i Danmark efter krigen, på standen 
hos Nordisk Diesel, der også havde samleproduktion af modellen.

Der er naturligvis mange af udstillingens 
biler, som vi ikke har billeder af. Men her 
er lidt flere fra annoncer i udstillingens 
katalog. 

Ligesom Ford havde GM mange amerikanske 
biler med – GMs to hovedforhandlere var 
Hans Lystrup og F. Bülow & Co., som stod 
for salget. Leon Jørgensen har næppe solgt 
den udstillede Delage, men måske et par 
Tempo Matador som hyrevogne...
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1951 – motorcycler og cyclemotorer
14 måneder efter den store biludstil-
ling i 1950 var forholdene ikke ble-
vet stort bedre. Bilbranchen havde 
ingen grund til at feste, og slet ingen 
grund til at afholde udstilling. I ste-
det blev der i april 1951 holdt en ud-
stilling med de tohjulede, arrangeret 
af Sammenslutningen af Fabrikanter 
og Importører af Motorcykler – hvis 
medlemmer i mange tilfælde også 
var med i bilimportørernes sammen-
slutning.

Statens regulering af salget var ikke 
mindre restriktiv end for bilernes 
vedkommende. De tohjulede var ind-
delt i fire kategorier: De store mo-
torcykler, typisk over 150 cm3, og 
de såkaldte “letvægtsmotorcykler”, 
hvor myndighederne havde bestemt, 
at de skulle udgøre omkring 90% af 
de udstedte indkøbstilladelser. Så 
var der “knallerter” – et nyt ord i det 
danske sprog – med motorer på max 
50 cm3. I denne kategori var også 

Forsiden af udstillingskataloget var meget 
passende illustreret med... en knallert!

Det skønne foto ovenfor har vi fra Bülows 
store arkiv, der som bekendt nu indgår i 
DVKs samling. Det er “Vespa-Kortegen”, 
der ankommer til Forum på udstillingens 
åbningsdag den 5. april – optoget var 
tydeligvis led i et større salgsfremstød med 
forskellige Vespa- og Ape-modeller. 

Bemærk at scooterne er på prøveplader 
inklusive de forreste nummerplader. Frem til 
1955 havde motorcykler de karakteristiske 
krumme nummerplader på forskæmene. De 
blev også kaldt for kødøkser, hvilket lyder 
som en ret naturlig forklaring på hvorfor de 
blev afskaffet...

løse motorer til montering på en al-
mindelig cykel – i parantes kan det 
bemærkes, at man ikke havde fast-
sat en grænse for tophastigheden. 
Den sidste kategori var deciderede 
varemotorcykler, med sidevogn eller 
evt. i trehjulede udgaver med lad el-
ler varekasser. Til de sidstnævnte 
kategorier behøvede man ikke ind-
købstilladelse.

Motorcykeludstillingen trak mindst 
lige så megen presseomtale som 
biludstillingen året før. Men igen 
handlede de fleste skriverier om fru-
strationen over alle de herligheder 
man som almindelig dansker ikke 
kunne andet end at komme i nærhe-
den af. Myndighederne havde som 
nævnt en bedstemmelse om at ca. 
90% af de importerede motorcyk-
ler skulle være af letvægtstypen. 
Der blev kun givet indkøstilladelse 
til ca. 1.500 motorcykler i 1950 (ud 
af ca. 10.000 ansøgninger). Så det 
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giver sig selv, at salget af de “rigti-
ge” motorcykler må have været for-
svindende småt, måske under 100. 
“Danskerne skal se, hvad de ikke 
kan faa” skrev Politiken på åbnings-
dagen. Kunne man ikke få en ind-
købstilladelse, fortsatte Politiken, 
kunne man gå i Forums biograf og 
”faa et indtryk af hvad de store fa-
briker investerer af kapital og men-
neskelig kraftudførelse for at naa 
frem til de resultater, vi ser i trafik-
ken i dag.” 

Der havde ikke været motorcykel-
udstilling siden 1933, hvor største-
parten af de udstillede køretøjer var 

motorcykler i størrelsen 350-1000 
cm3. I 1951 var billedet derfor no-
get anderledes – de store cykler 
var jo lige så uopnåelige som biler. 
Men i letvægtskategorien var der et 
kæmpe udvalg – og et nyt fenomæn 
var også kommet til: Scootere! Her 
var der en ren skov af mærker, med 
Vespa, importeret af F. Bülow & Co., 
og Lambretta fra Nordisk Diesel, 
som de dominerende.

Knallerter og hjælpemotorer til cyk-
ler var naturligvis et kæmpehit. 
Især de sidstnævnte – at monte-
re en “røvskubber” på sin cykel var 
for mange den eneste mulighed for 

at have transport med egen motor, 
og der var utallige fabrikater, både 
danske og udenlandske, at vælge 
imellem. Et andet dansk indslag var 
letvægtsmotorcyklen DISA V100. 
Motoren var på 98 ccm, der gav en 
tophastighed på 67 km/t og så kun-
ne den køre 70 km/l. Forventninger-
ne var store, men afgifter gjorde at 
mange foretrak en billigere knallert.

Også alverdens tilbehør og sidevog-
ne, igen mange danske, var udstillet 
i stort antal. Over 50 firmaer udstil-
lede og godt 80.000 mennesker be-
søgte udstillingen.

Et lille udvalg af de mange annoncer i udstillingskataloget.



VeteranTidende · januar 202236

I løbet af 1952 åbnede der sig en 
mulighed for at private kunne købe 
bil. Det var den såkaldte dollarpræ-
miering, hvor eksportører indtjente 
udenlandsk valuta, der kunne bru-
ges til import, f.eks. af biler, der så 
blev pålagt en afgift der nogenlunde 
fordobleede prisen. Reelt var det be-
gyndelsen på nutidens høje afgiter, 
og det gav en mindre stigning i sal-
get af privatbiler. Men der skulle gå 
en del år før man havde noget, der 
ligner normaliserede tilstande. I ef-
teråret 1951 besluttede importør-
sammenslutningen, at der ikke skul-
le være personbilsudstilling i 1952.

I hele perioden fra 1939-52 steg 
den samlede bestand af personbi-
ler i Danmark kun med 395 stk., 
svarende til 0,34%! Kigger vi til na-
bolandet Sverige var stigningen på 
hele 39,7%, blot til sammenligning. 
Privatbiler blev af myndighederne 
betragtet som luksus. Fornyelsen af 
vognparken indenfor erhvervslivet, 
altså nyttekøretøjer, blev derfor pri-

1952: Lastvogne, varevogne og busser
oriteret, med mere lempelige regler 
for at få udskiftning i den nedslidte 
vognpark.

Det afspejler sig klart i tallene. I 
samme periode (altså 1939-52) 
steg antallet af vare- og lastbiler 
samt busser med 16.675 stk., eller 
36,7% – den procentuelle stigning 
svarer i øvrigt nogenlunde til den 
svenske.

På den baggrund er det jo ikke 
svært at forstå, at Sammenslutnin-
gen af Automobil-Fabrikanter og Im-
portører valgte at afholde en udstil-
ling udelukkende med nyttekøretøjer, 
hvor myndighederne havde givet 
handlen fri for lastbiler og busser. 
Også for varebilernes vedkommen-
de var markedet mere åbent, selvom 
der stadig skulle indkøbstilladelser 
til, hvorimod privatbilerne stadig var 
underlagt de skrappe (men sikkert 
nødvendige) restriktioner. 

Udstillingen blev holdt i september 
og var nummer 13 i rækken af de in-

Plakat og katalogforside var skabt af Aage 
Rasmussen, især kendt for sine flotte 
DSB-plakater – måske den hyggeligste af 
alle Forum-plakaterne.

Øverst ses mangfoldigheden på Bohn-
stedt-Petersens stand: Mercedes-Benz last-
biler i alle størrelser, en 170 varevogn, en 
stor bus, DKW F89 Schnellaster og længst 
til venstre en Hanomag lastbil.

Bagved ses bl.a. Brdr. Friis-Hansen med 
Renault og en stor DSB-bus, udstillet af 
E. Sommer som bla. importerede Magirus 
Deutz og de engelske Guy.
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Citroën introducerede de forhjulstrukne nyheder HY kasssevogn og, omsider, 2CV’en i form af varevogn, med typebetegnelsen AU. Især 
2CV’en fik stor opmærksomhed i aviserne. På standen havde Citroën også en 11 Sport 450 kg. varevogn, ombygget fra personvognsudgave 
i Sydhavnen til det danske marked – en kreativ løsning på problemet med ikke at kunne sælge personbiler. Udstillet var også en T23 lastbil 
og et stort buschassis, type T45. Som så mange andre måtte Citroën i årene 1948-52 overleve på salg af nyttekøretøjer.

Tempo Matador og Tempo Hanseat på Nordisk Diesels stand.

Billedet til venstre: 
Prinsess Caroline-Mathilde ser ud til at være måbende imponeret 
over det fine interiør i 2CV-varevognen. Den blev en stor succes i 
Danmark og vi skal helt frem til omkring 1970 før salget af af per-
sonvognsudgaven overgik varevognens. 

De første varevogne blev lakeret, ovenikøbet tofarvede, da fabrik-
kens lakering i en halvmat alufarve simpelthen var for tarvelig. Den 
nye “Baby-Citroën” fik stor omtale i forbindelse med udstillingen. 
Med en motor på kun 9 hk var den ingen sprinter.

Citroën var i øvrigt et af de yderst få bilmærker, der gennem alle åre-
ne havde egen repræsentation i Danmark; Automobiles Citroën A/S 
var et direkte datterselskab af Citroënfabrikken i Frankrig.
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De nye VW-rugbrød var uden tvivl det største guldæg hos Skandinavisk Motor Co., og salget var i 1950 allerede godt i gang. Men SMC 
havde meget andet at byde på.

Til højre ses Land Rover, der kom på markedet i 1948, og dermed stadig en vigtig nyhed.

Den lyse lastbil er en Dodge. Modellen blev produceret i både England og Belgien. Den store bus er en tysk Henschel, sikkert hvad man den 
gang ville kalde “en ordentlig Krabat”: over 10 meter lang og 9,2 tons tung, med en 6-cyl. dieselmotor på 8,6 liter.

Billedet er sikkert taget på bestilling fra SMC – om aftenen, og uden lys på de øvrige stande. 

ternationale biludstillinger i Køben-
havn. Den blev den eneste nogen-
sinde, der udelukkende blev afholdt 
med kommercielle køretøjer. Udstil-
lingen viste alt hvad man kan fore-
stille sig af erhvervskøretøjer, fra 
små primitive ladvogne over busser 
til de største lastbiler, ambulancer 
og brandbiler og arbejdsredkaber. 

Forum var proppet til randen, og byg-
ningen var efterhånden blevet for 
lille. Man supplerede derfor med et 
stort areal udenfor, hvor nogle af de 

største busser og lastbiler kunne ud-
stilles. Alligevel havde mange af ud-
stillerne set sig nødsaget til at leje 
sig ind hvor de kunne finde egnede 
lokaler i nærheden. Bohnstedt-Peter-
sen havde lejet plads i Søpavillionen 
og Nellemann på Vodroffsvej, et par 
minutters gang fra Forum, havde ind-
rettet en stor udstilling i deres eget 
hus, med gratis adgang, i udstillings-
dagene.

Selvom Forum-udstillingen egent-
lig ikke henvendte sig til private, var 

der meget stor interesse og omta-
le i dagspressen. At det var varebi-
ler, der var tilgængelige blev også 
bemærket: I den danske bilbranche 
var man dygtige til at udstyre bilerne 
med luksusdetaljer og raffinemen-
ter, der rakte langt udover bilernes 
funktion.

Ca. 170 biler var udstillet og fik be-
søg af 37.330 betalende gæster. 
Ikke mange, men alligevel tilfreds-
stillende for branchen, som meldte 
om et overvældende godt salg.
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Kilder bl.a.:
Tage Agdal (red.): Den danske motorbranche. 
Dagbladet Politikens avisarkiv.
Politikens Hvem-Hvad-Hvor 1953.
Motorsagens Oplysningsråd: Aktuel Mo-
tor-Statistik nr. 7, juli 1955.
Danmarks Statistik: Statistiske Efterretninger, 
nr. 59, 30/10 1950.
Forum udstillingskataloger og årsberetninger.
Desuden artikler fra Auto, Jydsk Motor, Mo-
tor og Motorbladet m. fl. fra de respektive 
årgange. 

Forum i VeteranTidende:
Nr. 539, maj 2021: 1. del: 1926.

Nr. 540, juni 2021: Supplement til 1. del.

Nr. 541, juli 2021: 2. del: 1927-29.

Nr. 546, dec. 2021: 3. del: 1930-39.

Dette nr.: 4. del: 1943-52. De sidste 
artikler, frem til og med 1968, satser vi på 
at få klar i løbet af 2022. -red.

Til venstre Renault’er til enhvert formål hos 
Brdr. Friis-Hansen, og bag dem E. Sommers 
stand med bussen igen. Formentlig en Guy/
Gardener med plads til 45 passagerer. 
Øverst til højre i billedet ses 3 stk. VW rug-
brød hos Skandinavisk Motor Co. Bemærk 
også den lille Fiat 500C varevogn.
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A/S Cyklebørsen, Horsens
Værkstedsvognen genopstår
Dette er anden del af fortællingen om A/S Cyklebørsen i Horsens – og 
handler om at genskabe den markante og kendte værkstedsvogn, der 
gjorde stor gavn i virksomheden i 1950’erne, hvor der igen kom fart i mc- 
og bilsalg, samt mange grene indenfor værkstedsaktiviteter.
Tekst og fotos: Jens Heldgaard

Som nævnt i første del af artiklen i 
forrige nummer af VT, er jeg med-
lem af en lille klub med bl.a. mange 
tidligere Cyklebørsen-medarbejdere.  
Gennem deres mange historier om 
værkstedet og tiden først i 50’erne, 
fik jeg lyst til at bygge en kopi af den 
spændende VW værkstedsvogn, så 
historien kan bevares.

Den er baseret på de stumper man 

kan skaffe i dag, og det startede 
med en ret komplet, men meget ru-
sten Type 1 fra 1963 – hvor der fore-
lå papirer fra Skat på, at den kunne 
registreres igen i systemet.

Jeg havde kun to fotos af den op-
rindelige bil at gå ud fra, suppleret 
med detaljer som de gamle meka-
nikere kunne huske. Så det blev så-
dan lidt ”på fri hånd” at designet 
blev fastlagt og skitseret. 

Projektet
Jeg har gennem årene arbejdet med 
flere VW type 1 projekter, så det var 
ikke skræmmende at gå i gang med 
at adskille donorbilen – den havde 
de sædvanlige skavanker, og mange 
rustne dele kunne blot skæres bort 
under demonteringen.

De gode brugbare dele fra hjulop-
hæng, beslag, håndtag, instrumen-
ter o.s.v. blev lagt i depot, så det rå 
karosseri var klar til den videre pro-
ces.

Som ventet var det lettest at skifte 
hele forendens pladedele, idet lap-
peri her vil blive alt for tidskræven-
de, så der blev skåret ind til benet, 
og alt renset af, så genopbygningen 
kunne starte. Og som mange andre 
også har konstateret, er de pladede-
le man køber i dag ikke ”paskram” – 
så der skal en del justeringer til.

Efterhånden kommer der styr på mål 
og tilpasning, så det igen ligner for-
enden på en VW Type 1.  

Ny bagende
Nu skulle jeg så i gang med den 
specielle ”lad-del” som jo starter 10 
mm bag B-stolpens dørfals.

Det skal lige nævnes at jeg i forhold 
til karosseriarbejde er en glad ama-
tør, men ”lysten til at ville giver jo ev-
nen til at kunne” – så jeg ”opfandt” 
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mange hjemmelavede metoder og 
småværktøjer til processen med pla-
dearbejdet og opbygning af diverse 
forstærkninger inde i konstruktio-
nen.

Jeg startede med at udskære nog-
le store huller i siderne, for at få 
lidt overblik over den bærende kon-
struktion, afstivninger og den videre 
proces. Kanterne i de bageste si-
deruder gemte jeg, og brugte senere 
til at danne den lille bagrudes ind-
presning.

Alt i bagenden er lavet fra bunden, 
af ganske almindelig karosseriplade 
i forskellige tykkelser. Jeg startede 
med at lave en træskabelon til side-
stykkerne, og med en kantbukker og 
nogle store rør på gulvet fandt jeg 
en metode til fremstilling af disse 
forholdsvis simple dele.

Øverste kant forstærkes med et 
kraftigere omvendt U, der også støt-
ter den indvendige side i ladet.
Gæller til luftindtag til motorrum er 
presset ud på min gamle Stenhøj 
presser, med et værktøj, som jeg har 
”arvet” efter Poul Suhr, og tilpasset 
til dette formål.

De fleste samlinger i pladerne er ud-
ført med fals og udstansede huller 
til svejsninger, eller kant til kant.

Hjørnerne til bagenden var lidt mere 
udfordrende, men med lidt skæring, 
svejsning og sandsæk gik det fint.

Bageste afslutning
Jeg ville gerne bygge bagenden, så 
den ligner den oprindelige (lange) 
Type 1 pickup eller bussen, så jeg 
søgte en original bagklap, som jeg 
kunne bygge ud fra. Jeg fandt en fin 
og hel bagklap hos en venlig VW-
mand, som har gemt mange gode 
dele. Dog var den for bred, da min 
pickup er smallere end den origina-
le – og derfor måtte den kortes op 
med 120 mm – dog sådan at lukke-
mekanisme, nummerpladelys m.v. 
stadig sad hvor det skulle.

Rundt i karosseri-kanten er der fals 
til tætningsbånd, og hængsler blev 
drejet og svejst, så det er som den 
originale konstruktion. 
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Da jeg har en Cyklebørsen-trailer 
type L500 fra 1956, ville jeg gerne 
lave træk på bilen. Jeg fandt et ori-
ginalt træk der fastgøres på tværrø-
rene til torsionsfjedrene bagi, samt 
til hornene ved gearkassen – men 
jeg har derudover indbygget en lille 
gitterbjælke helt ude i bagenden un-
der klappen, så der opnås et stabilt 
ophæng.

Kofangeren som er vist her, er en 
prototype lavet af udstødningsrør 
fra Biltema – Den er senere udført 
i rustfrit poleret stål – og ligner me-
get den, der sad på den oprindelige 
Værkstedsvogn.

Bagskærmene er originale sedan- 
skærme, hvor der er fjernet en ”stor 
trekant” i den bageste del, og deref-
ter påsvejst en ny boltekant, der er 
tilpasset karosserisiden. (Der skulle 
lige et par forsøg til inden det lykke-
des).

Førerhuset 
Efter at bageste del af taget er skå-
ret af, (husk endelig god afstivning 
her!) skulle bagsiden af førerhuset 
så konstrueres.

Jeg havde som nævnt, gemt ”false-
ne” fra de to bageste sideruder, og 

hjørnerne herfra kunne anvendes 
som udgangspunkt for en ramme, 
der danner en passende indpres-
ning, så ruden kommer til at sidde 
pænt. Rundt om rammen blev svejst 
pladestykker, med et gitterværk ind-
vendigt som afstivning. 

Afslutningen op mod taget er udfor-
met med en lille ”spoiler” som også 
er tildannet af karosseriplade.

De indvendige ladsider er afsluttet i 
bunden med en bærende kant, som 
tværvangerne i asketræ er fastgjort 
til.
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Afrensning-grunding
Efterhånden som opbygningen af ka-
rosseriet skred frem, blev delene af-
renset for gammel maling. Det fore-
gik dels med varmepistol og spartel, 
og dels ved slibning og afrensning 
med de sorte fiber-skiver til vinkelsli-
beren. Hele bunden, undervogn og 
hjulophæng, samt de karosseride-
le der var egnede til det, blev sand-
blæst med et meget fint slibemid-
del, så de stod helt rene.

Malingen var en tokomponent indu-
strigrunder fra Teknos (Teknodur Pri-
mer 3420-00), der hovedsagelig blev 
sprøjtet på udendørs i det lune vejr 

– det fungerer godt, og man undgår 
en masse støv i værkstedet – og 
der skal jo alligevel mellemslibes og 
spartles nogle gange undervejs, så 
et par støvkorn er ikke et problem i 
denne fase. 

Bunden
Bunden vil jeg ikke skrive så meget 
om, da det er en helt normal stan-
dard konstruktion for en VW årgang 
63, med dansk stelnummer, papirer 
til genindregistrering og en ”ny” 30 
HK ”pumpemotor” monteret på den 
originale gearkasse.
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Min gode rådgiver Svend Friis er ud-
lært hos Albert V. Jensen på Cyk-
lebørsen i 50’erne, og har skruet i 
VW’er i en menneskealder – og jeg 
er så heldig at Svend stadig kan 
give gode råd og hyggelig vejledning.

Jeg har fra tidligere projekter et in-
terimistisk sæde og rat-opbygning, 
samt en lille benzintank, så det er jo 
oplagt at foretage nogle ”prøveture” 
af hele undervognen inden der sæt-
tes top på.

Jeg har gennem de mange år med 
veteranbilprojekter erfaret, at når 
man er så meget i bund med pro-
jekterne, skal der ske en prøvesam-
ling inden det endelige malerarbejde 
udføres. Jeg samlede hele bilen og 
monterede alle bolte og beslag – det 
giver en dejlig ro, når man efterføl-
gende ved, at tingene passer sam-

men inden den endelige lakering. 

Lakering-montering
Lige før julen 2020 var alle dele 
grundmalet, spartlet, finslebet og 
primet hjemme i værkstedet, og klar 
til at køre til et lånt malerværksted, 
hvor en professionel automaler over-
tager delene, og lakerer de adskilte 
stumper på alle flader.

Jeg valgte en Stratos-silber L227, 
som var en af de første metallakker, 
der sidst i 50’erne blev anvendt hos 
VW – Jeg havde set den på en udstil-
let bil i VW museet i Wolfsburg, og 
er godt tilfreds med resultatet.

Lige efter nytår 2021 var vi så klar 
til at starte den mere hyggelige fase, 
med montering og færdiggørelse.

Sammen med Svend valgte jeg at 

Der er svejst nye bundplader i, og 
alt er pulver-blæst, og grundet med 
2k-Teknodur, og slutlakeret med 
blank sort lak. (Teknodur 3740-09)

Mellem grunding og lakering, er der 
med hjælp fra varmepistol, formet 
og pålimet nogle ”tunge” bitumen-
plader, der dæmper svingninger og 
resonans i bundpladerne.

Dette er i øvrigt gjort flere steder 
hvor der er større flader.

Alle komponenter til bremser, brem-
serør, benzinrør, styretøj og gearskif-
te er enten nye eller renoverede, så 
alt spiller, når det hele monteres på 
bunden.

VW Type 1 konstruktionen er jo sær-
deles velegnet for ”selvbyggere”, da 
alt kan ses og afprøves inden den 
endelige samling med ”toppen”
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lave så meget som muligt på karos-
sen, medens den stod på transport-
vognen, idet vi så kunne stå oprejst 
inde i førerhuset og lave isolering, 
beklædning, himmel og det meste 
af el-arbejdet.

Det var en stor hjælp, at Svend sta-
dig kan huske alle ledningsfarver og 
sokkelnumre udenad – så han sup-
plerede fint det gode ledningsdia-
gram, som kan hentes fra VW-sider 
på Internettet. Vi monterede også 
for- og bagruder i denne opstilling.

Grundet Corona-stilheden var der 
i starten af 2021 heldigvis mange 
gode dage i værkstedet, og arbej-
det skred godt fremad, så vi den 21. 
marts 2021 kunne holde ”bryllup”, 
hvor top og bund igen mødes – og 
alle bolte passede i hullerne – en 
god dag.

Og igen: Type 1 konstruktionen er så 
enkel, at jeg kunne foretage ”prøve-
kørsler” af den delvis samlede bil 
undervejs, så man sikrer at tingene 
fungerer efterhånden som de mon-
teres. 

Ladbund 
Før den endelige lakering havde jeg 
en fase med opbygning af ladbun-
den, som jeg valgte at konstruere 
som skibsdæk, så det kan tåle lidt 
regnvejr.

Jeg havde tilpasset vanger af aske-
træ, og fremstillede så bundpladen 
af 12 mm forskallings-krydsfiner 
med pålimede stave af teaktræ, og 
mellem disse fuger af sort gummi.
(Det er vigtigt at man her bruger de 
rigtige materialer fra en skibsbyg-
ger, idet man ikke kan slibe og olie-
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alu-beslag i presenningen, samt små 
læderstropper, fik jeg en løsning, der 
minder meget om den oprindelige 
presenning på de åbne VW-varevog-
ne i 50’erne og 60’erne. 

Interiør
Det lille førerhus skulle også beklæ-
des og sæder polstres.

Da himlen jo ikke kan monteres 
med de sædvanlige fjedertråds-bøj-
ler, måtte jeg lime filt og himmel-stof 
op på indersiden af det rengjorte og 
malede tag, og tilpasse en isolering 
og stofbeklædning på bagvæggen.

Jeg anvendte en ”fyldig” lim til disse 
dele (Danalim Gulv & Væg Expres nr. 
245)  – da jeg ikke har gode erfarin-
ger med kontaktlim og spraylim her.

De 2 sædestel blev sandblæst og 
malet, og efterfølgende polstret hos 
Dagnæs Møbel- og Autopolstrer.

Da bilen jo i forvejen afviger lidt fra 
originalen, valgte jeg en cognac-far-

vet læder til sæder og dørsider.

Nye armlæn måtte beklædes med 
samme materiale, da de kun fås i 
sort (her er kontaktlim velegnet).

Filt og tæpper i bund og skærmkas-
ser er kommende vinter-beskæftigel-
se i 2022. 

Færdiggørelse og syn
På et tidspunkt må man bestemme 
sig for at projektet er klar til at præ-
sentere for myndighederne, så der 
kan komme nummerplader på.

Jeg havde som nævnt en erklæring 
fra Skat, om at den afmeldte dan-
ske donorbil med kendt stelnummer, 
kunne genoptages i systemet.

Jeg havde undervejs i projektet fle-
re gange spurgt nogle forskellige in-
stanser indenfor bilsyn og godken-
delse, om hvordan man får sådan en 
skabning gennem systemet og synet 
– men ikke fået nogle brugbare og 
entydige svar.

re med almindelig fugemasse.) Jeg 
valgte at lave en lille ”service-lem” 
ned til motorrummet, idet der er 
blevet lidt langt ind til motoren fra 
bagklappen. Kanten rundt om la-
det er også monteret med teaktræ, 
som bærer bøjler og presenning. I 
hvert hjørne i bunden er placeret et 
10 mm kobberrør, hvorfra der går 
flex-slanger ud til de to bageste hjør-
ner og ud af bunden – så der er sik-
ret afløb for regnvand. 

Beslag og presenning
For at beskytte bagage (og bunden) 
mod regn, valgte jeg at laminere 4 
teaktræsbuer til at bære en vandtæt 
presenning.

Jeg ville gerne lave konstruktionen 
som den originale (lange) pickup, 
type 1, og fik Henning – en dygtig 
klub-ven – til at fremstille nogle små 
rustfrie bøjler, som er skruet på kan-
ten hele vejen rundt.

Med teaktræsbøjlerne og indlagte 
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Jeg blev henvist til en bekendtgørel-
se om ombyggede biler, og eventuelt 
en testvirksomhed.

Dette var lidt uoverskueligt, men 
heldigvis fik jeg kontakt til en god 
og hjælpsom synsvirksomhed, som 
klarede tingene med syn, toldsyn 
og (gen)registrering i systemet – og 
Skats efterfølgende afgift-vurdering 
endte heldigvis i en 0-løsning, så ef-
ter et par uger var de gule nummer-
plader i hus.

Senere er planen at få historisk 
korrekte kopier af de originale gule 
emaljeplader med R 18.352.

Efterskrift 
Vinteren 2022 skal nu bruges til at 
få den indvendige beklædning fær-
dig, samt få klargjort L500 Cykle-
børsen traileren til en synet sam-
menkobling, så trækket kan blive 
præsenteret til næste sæsons træf 
og køreture.
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Når man gennem 3½ år har brugt 
rigtig mange timer og en del penge 
på sådan et projekt, kommer der ef-
ter syn og prøvekørsler lidt overvejel-
ser omkring hele ideen, og om resul-
tatet blev som planlagt ?

Hvis vi går tilbage til 1950’erne hvor 
den oprindelige pickup blev bygget, 
så var det jo en hektisk periode, 
hvor rigtig mange ting skulle ”lø-
bes i gang” efter de hårde krigsår, 
og blandt andet var der jo et kæm-
pe behov for at kunne købe og køre 
i både personbiler og ikke mindst er-
hvervsbiler og MC, samt vedligehol-

de, reparere og servicere dem.

Jeg tror det bliver hyggeligt at tage 
min værkstedsvogn ud til træf og kø-
reture m.v., og få lov at fortælle den 
gode historie om Cyklebørsen i den-
ne periode, og den dygtige og drif-
tige indehaver Albert V. Jensen fra 
Horsens.

Der er stadig meget vi kan lære af 
historien, om at få ideer, være ved-
holdende med sine planer, og drive 
en sund og ordentlig forretning med 
gode medarbejdere. (Se artikel i sid-
ste nummer af VT).

En god oplevelse var det også, da 
jeg kunne præsentere bilen for 
medlemmerne i den lille Cyklebør-
sen-klub, og samle 6 af de gamle 
knægte, der rent faktisk havde kørt 
i den originale VW-pickup i 50’erne, 
da de var lærlinge eller ansatte i 
virksomheden – de har givet mange 
gode råd undervejs, og kunne heldig-
vis godkende resultatet – så stor tak 
til dem for hjælp og gode råd under-
vejs! Efterfølgende var der ”bobler” 
i glassene – og en enkelt på gulvet 
– og mange gode historier fra Cykle-
børsen-tiden !
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Gamle billeder med mange biler på 
er populære blandt VTs læsere – i 
hvert fald er der altid mange svar, 
når der er mange biler.

Ovenpå sidste måneds vintergrå ta-
ger vi et herligt farvefoto med sol 
og sommer. Det store spørgsmål er 
ikke hvor vi er henne – mon ikke de 
fleste kan knække den nød. Men bi-
lerne er interessante, og der er især 
én, som måske er lidt mere interes-
sant end de andre (og nej, det er 
ikke M 20·135 jeg tænker på).

Vi vil selvfølgelig gerne have alle bi-
lerne identificeret, gerne med om-
trentlig årgang – og et årstal for bil-
ledet. 

Billedets oprindelse er desværre 
også redaktionen ubekendt. Vi har 

haft det liggende på en usb-pind i 
flere år – og forhåbentlig generer 
vi ingen ved at bringe det her. Men 
hvis nogen kender til det, vil vi gerne 
kunne kreditere ophavet.

Det andet billede er fundet i arkivet 
og er efter sigende ét, som Svend 
Dråby brugte, da han i sin tid kæm-
pede en brav kamp for indførelsen 

Fra arkivet
Svar til: vt@veteranbilklub.dk

af historiske nummerplader til vore 
biler. Et arbejde der jo endte med at 
bære frugt – pladerne fik vi i 1998.

Tilbage til billedet: Hvem kan sige 
noget om præcis denne bil? Mær-
ke, model og årgang – ja tak – men 
måske er der nogen, der kender til 
dens skæbne? Den har jo ikke væ-
ret helt almindelig i Danmark!
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Tak for de mange gode svar; ingen 
tvivl om at det var et foto, der sat-
te gang i huskemekanikken. Der var 
heller ikke en eneste fejl i svarene 
og kommentarerne.

Vi er i Torvegade på Christianshavn, 
med Christianshavns Torv til venstre, 
Lagkagehuset til højre, og vi ser 
mod Knippelsbro. I nederste venstre 
hjørne er det Frits Kochs fine tele-
fonkiosk fra 1896, den oprindelige 
nr. 1, der i begyndelsen stod på Kgs. 
Nytorv. Den står der endnu, men er 
flyttet længere ind på torvet, sikkert 
i forbindelse med at der blev lavet 
metrostation.

Billedet er taget den 4. november 
1961, ingen var langt fra den dato, 
og flere nævnte ovenikøbet det præ-
cise klokkeslet, 12.35 (antageligvis 
på grund af uret på kiosken).

De mest synlige biler skal også 
nævnes. Forrest i rækken mod fo-
tografen kører en Opel Rekord P2 
varevogn på gule plader, ganske sik-
kert den nyeste bil på billedet. Der-
efter en VW 1200, Mercedes 180D 
taxa med frilygte og tagbagagebæ-
rer, Ford Taunus “flyvende tæppe”, 
en lille Lloyd og en Fiat 600 Multi-
pla, som ikke var helt ualmindelig 
dengang. Længere tilbage en Opel 
Rekord P1, en NSU Prinz og en Volvo 
PV 544.

Sporvognen er KS’ egen model, kal-
det Dukke Lise – typen var i drift fra 
1949-1967 og kørte kun på linie 2. 
Den var meget moderne i sit design, 
men blev ingen større succes, bl.a. 
fordi den var for tung. Der bygge-
des kun 8 stk. og aldrig en tilhøren-
de bivogn (det er en Lunding-vogn på 
slæb). Én er bevaret og kan ses på 
Spovejsmuseet Skjoldenæsholm.

Svar på billederne 
i VT 546
Torvegade, Christianshavn.

Mercedes-Benz med Citroën-tag

På vej mod Knippelsbro er der først 
endnu en Mercedes-taxa (måske en 
lillebil – eller taxi) med en cykel bag-
på, en BMW Isetta, en Renault 
Dauphine, Opel Olympia, Mercedes- 
Benz (privatbil), Lloyd, VW og en 
amerikaner, der ser ud til at være en 
Ford Falcon. Derefter flere Opel’er in-
klusive en Olympia varevogn.

Fra Overgaden Oven Vandet kører en 
motorcykel med to personer ud, og I 
hælene på den kører en Heinkel ka-
binescooter og en Lambretta-scoo-
ter.

Ved Overgaden Neden Vandet er 
bl.a. en Citroën 11 Sport på vej ud 
i køen, der sikkert er opstået fordi 
Knippelsbro har været åben.

A propos scootere, så er der mindst 
5 Vespa og 3 Lambretta på billedet 
(og max. 3 styrthjælme). Læg dertil 
to store ladcykler og en pølsevogn, 
og idyllen er total.

Ved første øjekast er den ikke helt 
ualmindelig i 50’erne og begyndel-
sen af 60’erne: Både Mercedes 
170- og 180-modellerne blev i pænt 
antal genstand for ombygninger til 
hyrevognsbrug, med forlænget ka-
bine, en ekstra siderude og oftest 
med et par klapsæder i midten. Der 
var mange karrosserifirmaer der byg-
gede “drosker”.

Hvad der fik lamperne til at blinke i 
eders ydmyge redaktørs Citroën-infi-
cerede hjerne var bilens tag, inklu-
sive de bageste sideruder –  som 
utvivlsomt er snittet ud af en Citroën 
11B Familiale, i øvrigt en model der 
også i stor udstrækning blev solgt til 
hyrevognsbrug herhjemme. Så må-
ske har Citroën’en også doneret et 
par klapsæder.

Mon ikke bilen har været den ene-
ste i verden med den sammenbyg-
ning, der faktisk ser ret vellykket ud. 
Så vellykket, at man må formode at 
den er lavet af en proffessionel – 
måske endda på én af landet mange 
karrosserifabrikker. Det kommer vi 
nok ikke nærmere. 

Citroën Familialen, der har lagt tag 
og sideruder til, kan både være fra 
30’erne og 50’erne – der er kun en 
lille fals omkring bagruden til forskel 
(og den kan vi jo ikke se). Men uan-
set om den var rusten eller skadet, 
er det jo genbrug på højt plan fra en 
tid, hvor den slags kunne betale sig, 
og hvor der var masser af dygtige 
håndværkere der kunne udføre en 
sådan ombygning.

Redaktionen hører fortsat meget 
gerne fra den flinke mand, der har 
billedet – bilens var ejet af hans far, 
der var vognmand og havde mange 
Mercedes 180 – men altså kun én 
som denne. Hvis nogen andre skul-
le vide noget om historien, så kom 
endelig frem! I øvrigt skal det lige 
nævnes, at selvom flere af svarer-
ne kendte til de danske droske-Mer-
cedes’er, var der ingen der havde 
opdaget, at taget her var fra en Ci-
troën. 

Citroën 11B Familiale årgang 1953. Førkrigsmodellen har samme tag, men er uden den 
udbyggede bagklap.
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Citroën med Mercedes-Benz-tag

Den sjove historie findes også med 
omvendt fortegn!

Jeg har i årevis samlet oplysninger 
og fotos af de danske Citroën 11 
(og det gør jeg stadig). En særlig in-
teresse er de danske cabrioletter, og 
tilbage i 2004 lånte jeg nogle sjove 
billeder af en Citroën 11AL Cabriolet 
fra 1935-36, der var forsynet med 
en hardtop.

Cabiolet’en har vi aldrig fået præcist 
identificeret, men den er én af 12 
stk. 11 Sport, der i sommeren 1935 
blev importeret og samlet i Sydhav-
nen i København. Af de 12 eksiste-
rer hele tre endnu, men bilen her er 
helt sikkert ikke én af dem.

Bilen tilhørte Willy Olsen, som bytte-
de sig til den i 1955. Han arbejde-
de på Taarnby Karrosserifabrik, hvor 
man bl.a. byggede ambulancer ba-
seret på Mercedes 180. Her kunne 
han klunse sig til taget med bagru-
de, der var tilovers og som han lave-
de hardtoppen af. Den var naturlig-
vis aftagelig – om sommeren kørte 
han med den originale kalesche. 
Men hardtoppen har med den store 
bagrude været både smart og mo-
derne i midten af 50’erne.

Billederne er taget i Havnsø, i april 
1956. Willy Olsen solgte bilen i 
1959 til en skovløberelev i Farum for 
6.500 kr.

Det er ikke Willy Olsen på det øverste foto, men en nytrimmet konfirmand i familien. På det 
nederste foto kan man nemt genkendte bagruden – fra en Mercedes-Benz 180.

-jmn.

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: lone.solberg@sommersautomobilemuseum.dk
Hjemmeside: www.sommersautomobilemuseum.dk

Hold Dem til

– den holder til Dem!

Særudstilling 
 18. oktober 2020 - 27. marts 2022
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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. 
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Pas godt på  
din passion og hobby

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

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

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

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

Så nemt flytter du dine forsikringer over til os

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

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

Dagsværdi  
indtil kr.

Veteranbil/-motorcykel Klassisk bil/-motorcykel
Veteranknallert

Ansvar og kasko Ansvar alene Ansvar og kasko Ansvar alene

50.000 757 / 530 kr. *

236 / 165*

1.888 / 1.321 kr. *

584 / 409*
Lovpligtig ansvarsforsikring:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Det får du som medlem i GF Veteran
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Rustreparation af veteranbiler 

Pladedele fremstilles 
www.veteransmeden.dk

bo@kjer.net 
ved Bo Kjer 
40458882 

Ballerupvej 91 3500 Værløse 
 

TRÆKAROSSERIER
Renovering af bestående eller opbygning af nyt

Kaleschebøjler og andre karosseridele i træ 
fremstilles på bestilling

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

www.veteran-ford-t.dk

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?

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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Opel Olympia – årgang 1953. Nysy-
net på sorte plader og i meget god 
stand. Nedsat pris kun kr. 55.000. 
Står på Sjælland.

Ejgil Christensen, tlf. 40143526.

78’er plade mrk. Colombia m. 
soundtrack fra “Genevieve” spillet af 
Larry Adler. Giv et bud.

Leif Gr. Thomsen, 21450157,
soleif6100@gmail.com.

Hella søgelygte som vist på billedet, 
med spejl model Hella (betaler op til 
2.000 kr. - hvis den er i fin stand).

Henrik Høj Andersen, tlf. 27397839, 
send gerne SMS.
henrikhojandersen@gmail.com.

Recaro / Scheel skål-sæder fra 
60/70’erne, uanset stand, alle mo-
deller (som billede eller lign).

Henrik Høj Andersen, tlf. 27397839, 
send gerne SMS.
henrikhojandersen@gmail.com.

Hele større eller mindre samlinger /
partier af nye tyske veterandele - til-
behør fra reservedelslager - gl. auto-
værksted 50/60’erne - købes. 

Henrik Høj Andersen, tlf. 27397839, 
send gerne SMS.
henrikhojandersen@gmail.com.

Dele til folkevogn fra 50’erne ret-
ningsvisere, baglygter, også dele til 
rugbrød pladedele, instrumentering, 
tilbehør mv.

Henrik Høj Andersen, tlf. 27397839, 
send gerne SMS.
henrikhojandersen@gmail.com.

Fabriksny forkofanger til Austin 
1100/Morris 1100 (Morris Marina) 
sælges for kr. 500 - afhentet i Kgs. 
Lyngby.

Jørgen Hansen, tlf. 22987971,

jhaffmf@gmail.com.

Vespa / Lambretta veteranscooter 
1948-1970 uanset stand/model, 
gerne til renovering – købes (evt. 
som billede eller lign).

Henrik Høj Andersen, tlf. 27397839, 
send gerne SMS.
henrikhojandersen@gmail.com.

Biler 
sælges

 
Diverse

Motorcykler  
købes

Dele til biler 
købes

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.

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!
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Så er min Mercedes W126 - 420 SE fra 1986 kørt i garage, og må vente på en forhåbentlig 
ny og god sæson 2022. Jeg har haft bilen siden påsken 2019, og den er ”vanedannende” at 
cruise i, ud ad de små skønne danske veje.

Det er en tidlig serie 2, som i forhold til de fleste S-Klasser er ret beskedent udstyret. Den 
har automatik, som alle W126-V8’ere er født med, derudover soltag og elruder alene i fordø-
rene. Endvidere almindeligt stofindtræk. Der er end ikke radio i den, men det ville også være 
synd, jeg vil hellere lytte til skønsangen fra V8’eren. :-)

Men det var et helt bevidst valg; jeg ønskede ikke en topudstyret Klassisk Mercedes. Farven 
for denne model er også forholdsvis sjælden i lysegrøn metallic og gyldenbrunt indtræk, som 
var meget tidstypisk i 80erne.

Så da den dukkede op på Mobile.de, slog jeg hurtigt til. Vognen havde kørt godt 70.000 km. 
blev der oplyst. Dog var der ikke servicebog med. Men da den blev toldsynet i Padborg, var 
det en tidligere Mercedes mekaniker der synede den, og som sagde at han godt ville skri-
ve under på det. Bilen står fuldstændig urørt i såvel karosse som drivline. Så fuldkommen 
”matching numbers” som det hedder i klassikermiljøet. Bilen blev i øvrigt synet for 8 år her i 
maj 21, uden en eneste bemærkning.

Til sidst en lille sjov historie. Alle tyske biler har såkaldte bilbreve som følger bilerne. Af det-
te fremgår, at bilen har været ejet af Mercedes koncernens fabrik i Mannheim. Dette i 3 år, i 
forbindelse med at Mercedes-Benz købte den tilbage, da den var et par år gammel. 

Verdens første anerkendte bil fra Carl Benz blev bygget i Mannheim i 1886, og min 420’er 
er fra 1986. Ifølge den originale købskontrakt kostede den i alt 80.155,91 DM, ved levering 
den 15/5-1986.
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B
agklappen

Mercedes-Benz 420 SE 1986

Venlig hilsen – Filip Graversen.


