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Dansk
Veteranbil
Klub

Nærum Hovedgade 3, 2850 Nærum

Telefon: 4556 5610  
(mandag - torsdag 10-13)
Telefax: 4556 5611 (hele døgnet) 
e-mail: kontor@veteranbilklub.dk

www.veteranbilklub.dk

www.dvk-database.dk

Giro/DDB reg. nr.  
9570 konto 600 4253

Arb. Landsbank reg. nr.  
5326 konto 0359 651

Formand:
Dorte Stadil
Ryvej 31, 2830 Virum
Tlf. 4015 8008 
dorte.stadil@veteranbilklub.dk

Næstformand:
Kristian Nørgård Gravesen
Bjerregårdsalle 10, 6933 Kibæk
Tlf. 2781 0131
nsunuser@gmail.com

Kasserer:
Per Henrik Nielsen
Vessø Have 1
8680 Ry
Tlf. 2969 2423
phn@vandcenter.dk

Sekretær:
Ole Poulsen
Bursøvej 33, 4930 Maribo
Tlf. 4044 4666
ole.poulsen@veteranbilklub.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

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
Poul Jensen 4050 4364
pj@takko.dk 

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
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Stof og deadline:

Fra formanden

Fra redaktionen

Det er en mørk og kedelig tid vi befinder os i, med biler-
ne i vinterhi mens vi må opleve begrænsninger i aktivi-
teterne på grund af corona. Under de omstædigheder 
er det svært at holde liv i en klub! 

Heldigvis foregår der mange ting bag kulisserne – der er 
god aktivitet i biblioteket blandt de ”faste” og bladet ud-
kommer regelmæssigt hver måned. Der arbejdes også 
på højtryk med vores nye flagskib, Danmarks Motorhi-
storiske Arkiv, hvor vi efterhånden er kommet langt med 
at kreere ”maskinrummet”: Det webbaserede database-
system, der en dag skal gøre det muligt at tilgå arkivali-
erne og finde knappenåle i høstakke. Det er et stort sy-
stem, som skal designes – og så begynder næste store 
fase i arbejdet, nemlig registreringen og indtastningen.

Men det er skønt, at vi er så godt på vej. DMA, som vi 
kalder det til dagligt, bliver en ekstra god grund til at 
støtte DVK med et medlemskab – ingen andre tilbyder 
noget lignende arbejde for bevarelsen af vor fælles mo-
tohistoriske kulturarv. Og foråret er på vej, nu vi er ved 
det glædelige!

Dorte Stadil

Det er godt, at vi denne gang også har fat i en af de 
yngre klassikere; det er jo nu man skal være opmærk-
som på biler, der er i fare for at forsvinde, især biler 
fra perioden 1980-95. For lige om lidt er de blevet rig-
tig gamle. Vores ambition i redaktionsgruppen vil altid 
være at skrive motorhistorie, vel at mærke så det inde-
holder information af en kaliber, som man ikke lige kan 
finde på nettet. Det må siges at være lykkedes med ar-
tiklen om VW Polo i dette blad.

Her ved tiden hvor der skal betales kontingent til DVK, 
må jeg tilslutte mig Dortes ord ovenfor – at være med-
lem er ikke kun et spørgsmål om umiddelbare fordele 
og goder – det handler i den grad også om at støtte et 
godt formål. DVK er et enestående nationalt samlings-
punkt om vor interesse – den rullende kulturarv!

Nr. 548
Februar 2022

Forsiden:
VW Polo type 86C – 
dansk design!  
Se mere side 20 ff.

Foto: jmn.

 

-jmn.
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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. DVK Nr. Broby, 
Vesterågade 16, 5672 Broby.
Tilmelding til kontor@veteranbilklub.dk

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

Maj
Torsdag 5. til søndag 8. BP-løbet – 50 år efter. 
Info: Lars-Hugo Kristiansen. Telf. 20452937 - e-mail: 
larshugo.dk@gmail.com

Torsdag 26. til mandag 29. Vadehavstræf 2022. Info: 
Bent Jessen, tlf: 51892758. Invitation i VT 546.

Lørdag 28. Oldtimerløbet, Gråsten. Info: Erik Krogh, tlf. 
26738130 - e-mail: erik@ekrogh.dk

Juni
Fredag 4. til mandag 6. Græsted Veterantræf. Info: 
Pernille A. Sørensen - e-mail: pernille.a.soerensen@
gmail.com. 
www.gvtf.dk/

Aktivitetskalender

Møder, løb og arrangementer

Fredag 4. til mandag 6. Messing og Gaslys - FIVA event. 
Tilmelding: www.timewinder.dk/brassandgaslight – fra 
1. februar og senest 30. april 2022, kl. 23:59. 
Info: Michael Deichmann, tlf. 22278651     
mail: mde@timewinder.dk

Søndag 5. Træf- og køretøjsdag - Wedelslund Gods. 
Info: Jørgen Kjær, tlf. 30243177. 
Invitation VT 549

Søndag 5. Stjerneløb i Nordsjælland. Den Nationale 
Motorhistoriske Køredag. Info: Michael Deichmann 
e-mail: michael@deichmann.org.
Invitation VT 546.

Juli
Lørdag 2. til søndag 3. Bornholm Rundt. Info: Palle 
Kejlstrup, tlf. 40114474 - mail: palle@pallehus.dk. 
Invitation her i bladet.

Lørdag 30. Stevnsløbet 2022. Info: Martin Deni 
Nielsen, tlf. 22380216 - mail: mols73@gmail.com.
Se invitation på DVKs hjemmeside under “kalender”.

Oktober
Lørdag 1. Aars Stumpemarked. 
https://www.aars-stumpemarked.dk/
Info: Solvej Tang-Petersen, tlf. 40886464 
mail: info@bilmesse-brugtmarked.dk

Lørdag 22. til søndag 23. Bilmesse og Brugtmarked i 
Fredericia. 
https://www.bilmesse-brugtmarked.dk/
Info: Solvej Tang-Petersen, tlf. 40886464 
mail: info@bilmesse-brugtmarked.dk

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.

September
Torsdag d. 15. til mandag d. 19. Goodwood. Info: Dorte 
Stadil, tlf. 40158008 - mail: dorte@stadil.net.

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

Flere arrangementer kan ses på hjemmesiden.
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Mødestederne

Amager

Amagergruppen er nu genetableret 
og i årets løb vil vi forsøge at afhol-
de nogle arrangementer.

Information udsendes via mail til 
medlemmer på Amager, men alle er 
velkomne til at deltage.

Hvis du vil modtage vores nyheds-
brev bedes du sende os en mail på :

AmagerDVK.jbl@gmail.com

- med oplysning om navn og telefon-
nummer.

Arrangementer vil også blive advise-
ret på DVKs facebookside.

Med venlig hilsen
John Bording Laursen

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. 

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. 

Februar den 3. Klubmøde med Allan 
Back.

Marts den 3. Klubmøde med Finn 
Gårdskjær, kulsvier.

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

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.

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.  

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
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Sydsjælland 
Næstved

1. onsdag i måneden - klubmøde kl. 
19.00.
Næstved Automobilmuseum,  
Skellet 19, 4700 Næstved.

Februar den 2. Klubmøde. Foredrag 
ved Ole Poulsen.

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.

Februar den 22. Klubmøde. Fore-
drag: ”Om livet på en ø i Storebæl”. 
Leif har sejlet postruten mellem Ker-
teminde og Romsø i 35 år og har 
sammen med sin kone boet på øen 
i 20 år. En fortælling med lysbille-
der om livet på Storebælt og om det 
at bo to mennesker alene på en Ø. 
Beretninger om isvintre, hvor man er 
isoleret fra omverdenen og om natu-
ren og dyrelivet året igennem.

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.

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

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

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.

Februar den 25. Klubmøde.

Marts den 25. Klubmøde.

April den 29. Klubmøde.

Maj den 27. Klubmøde.

Claus Bjerregaard, tlf. 40530870
clausbjerregaard8@gmail.com

Vestjylland 
Herborg

Østsjælland 
Stevns – Store Heddinge

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

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

Hvis nogen har et spændende fore-
drag de har lyst til at komme og vise 
- og fortælle om, så skriv/ring til mig 
på mols73@gmail.com / telefon 
22380216 og lad os forventningsaf-
stemme og arrangere det. 

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

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

Første gang mandag d. 21. februar

Peer Bak, tlf. 9712 2914

peba@kabelmail.dk

Mødestedet åbent igen i nye loka-
ler:
Historiens Hus
Museumsgade 3
7400 Herning. 
Hver mandag fra kl. 9.00 til 12.00

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. 
Se nyhedsbrevene vedr. corona.

Februar den 8. Klubmøde.

Marts den 3. Klubmøde

April 12. Klubmøde.

Se info om møderne i nyhedsbrevet.

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.

Februar den 28. Klubmøde.

Marts den 28. Klubmøde.

April den 25. 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

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 til maj – foreløbig udsat 
på grund af Covid-19 situationen – 
følg info på www.dvk-lillebaelt.dk.

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

Februar den 10. Klubmøde. Udsat. 
Nedenstående klubmøder afventer 
Covid-19 situationen.

Marts den 10. Klubmøde.

April den 7. Klubmøde.

Maj den 12. Klubmøde.

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

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.

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

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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Henning Schmidt Lindbækvej 22 8763 Rask Mølle 2013 5558 Mercedes-Benz 280 SL 1984
Niall Gabriel Jørgensen Jagtvej 159, 09. 5 2100 København Ø 2856 7290  
Glenn Aagesen Jomfrubakken 16 3500 Værløse 2545 3999  
Per Hellesen Baumgartensvej 41 5000 Odense C 2568 1343 Harley-Davidson 1964
Jonas Østergaard Horn Lyngåvej 38 8370 Hadsten 4096 1066  
Svend-Aage Bang Pedersen Lupinvej 74, st. tv 8600 Silkeborg 5323 2930  
Kurt Sværke Pedersen Møllebakken 1 4850 Stubbekøbing 2028 4116 VW Golf 1,8 ltr 1990
Jacob Andersen Frederiksberg Allé 18, 01 1820 Frederiksberg C 2488 2515  
Jesper Breus Møller Resendalvej 3 8600 Silkeborg 6170 8549  
Søren Rubæk Jensen Gislev Lærkevej 5 5854 Gislev 3026 0567 Morris Minor Serie II 1954

Velkommen til nye medlemmer:

Tjah… – den går kun på femten…

Generalforsamling i Dansk Veteranbil Klub

Dagsorden
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning om klubbens virksomhed i det 

forløbne år.
3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regn-

skab samt meddelelse af decharge.
4. Forelæggelse af budget for indeværende og næste år.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Behandling af eventuelle forslag.
7. Valg af bestyrelse og suppleanter.
8. Valg af to revisorer.
9. Eventuelt.
 

Tilmelding
Tilmelding nødvendig i disse coronatider. Tilmelding til 
kontor@veteranbilklub.dk senest d. 10. marts.

Efter generalforsamlingen byder klubben på en vand, 
øl og en sandwich. 

Alle restriktioner, med afstand, håndsprit og maske, 
vil og skal overholdes, og måske også fremvisning af 
coronapas til den tid. 

På bestyrelsens vegne 
Dorte Stadil

Indkaldelse til

Lørdag den 19. marts 2022 kl. 13.00
Mødestedet Fyn, Vesterågade 16, Nr. Broby, 5672 Broby.
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På den sidste dag i november 2021 blev der i klubhuset 
i Nr. Broby afholdt den traditionelle julefrokost. Den til-
tagende corona i den nye omikron-variant bevirkede, at 
en del tilmeldte til frokosten meldte fra i sidste øjeblik, 
hvilket er forståeligt, da sygdommen jo har en aggressiv 
spredningstendens.

Festen blev dog gennemført med de sædvanlige sik-
kerhedsforanstaltninger såsom afspritning, afstand, og 
som noget extra var hvert andet bord tomt og om de re-
sterende sad der kun 10 personer.

Der blev lagt ud med sildemad, hvorefter koret Con 
Moto, (undertegnede synger selv bas i koret) fra Oden-
se i 25 minutter sang traditionelle engelske og danske 
julesange. Herefter blev der serveret en platte med di-
verse traditionelle julespiser. Til sidst kom en dejlig risa-
lamande på bordet. Hyggesnakken gik hen over borde-
ne og aftenen sluttede med kaffe/the og hjemmebagte 
smålillekager.

Alt i alt en hyggelig aften, og der var så vidt vides ingen 
der blev smittet med corona, hvilket nok også skyldes at 
vi alle var i den aldersgruppe, der havde fået 3. corona-
stik.

Hermed en hilsen og et par fotos fra DVK’s mødested 
Låsby.

Den 15. december var vi til en vellykket Julefrokost og 
dejlig aften hos Anita, Per og Ole. Ole lægger de flotte 
lokaler til vores Klubmøder.

Der blev serveret en rigtig god traditionel Julefrokost 
med alt – leveret fra Lillering Skov.

Stemningen var god og der var max. fremmøde. Der var 
sørme også to deltagere helt fra Ringsted på (Sjælland).

Lad os håbe at julefrokosten 2022 ikke bliver præget af 
epidemier, så vi igen kan samles mangen til en hyggelig 
aften.

Fynsk julefrokost

Hilsen fra Låsby
Alt blev styret af Anita og Per, nøjagtigt som det sker til 
Ry Træffet, som vi allerede nu glæder os meget til.

Vi ønsker og håber på et godt Nytår 2022 til alle DVK 
medlemmer.

Med mange hilsner fra
Marit og Bent Laursen

Tekst og foto: Jørgen Kastrup

DVK Fyn

DVK Låsby
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Nyt fra MhS
Motorhistorisk Samråds 
fokusområder i 2022
Efter det veloverståede Motorhistori-
ske Årsmøde i november, er bestyrel-
sen nu klar til at kaste sig over op-
gavelisten for det kommende år.  

Selv om vi det seneste år har fået 
ryddet et par af de helt store kna-
ster af vejen, så er det langt fra så-
dan, at der ikke udestår flere mar-
kante udfordringer for brugen og 
ejerskabet af historiske køretøjer i 
Danmark. I det her nyhedsbrev vil vi 
derfor kaste lys på nogle af de områ-
der, vi vil have særligt fokus på i den 
kommende tid.  

Som tidligere vil vores primære fo-
kus være rettet mod den lovgivning, 
der gælder for køretøjer på det her 
område. Vi vil målrette vores arbej-
de med strategiske planer for de re-
levante myndigheder og ministerier, 
og har derfor opdelt oversigten i føl-
gende punkter:

Skatteministeriet/Motorstyrelsen
Afgifterne, herunder både registre-
ringsafgifterne og de løbende afgif-
ter, fylder stadig mest, når vi ser ned 
over listen med opgaver. Skattelov-

Vægtafgiftforhøjelserne der er sat i værk frem mod 2026 vil ramme selv små samlinger af 
biler. Selvom vægtafgiften er lav, og stadig kun den kvarte, så vil 5 små fine NSU’er som 
dem her stige næsten 1.300 kr. samlet.

En fælles forståelse, at den rullende motorhistoriske kulturarv er bevaringsværdig, ville sikkert hjælpe på de udfordringer der fortsat opleves 
med lovgivningen. De danske motormuseer vil kunne medvirke til at løfte den fortælling.

givningen er et morads af uigennem-
skuelige regler og vilkår, der kan sy-
nes urimelige, hvis man ønsker at 
bevare den motorhistoriske kultur-
arv.  

Bilaftalen 2021 havde en række 
gode ændringer, blandt andet af-
skaffelsen af originalitetskravet og 
brændstoftillægget, samt en simple-
re beregning af registreringsafgiften 
og dens tillæg. Man ændrede dog 
også på det der kaldes ”brugsvær-

dien”, fra de hidtidige 40% til 75%. 
Det fik den konsekvens, at nyere og 
dyrere veterankøretøjer vil stige i af-
gift, og det vil ske i større og stør-
re udstrækning som årene går. Det 
skal vi have gjort op med, da vores 
fundament for at tiltrække nye inte-
resserede til området, også ligger 
i muligheden for at importere en 
drømmebil fra udlandet.

Samme politiske aftale øgede også 
de løbende afgifter, for de historiske 



VeteranTidende · februar 2022 11

Som synshallerne og Færdselsstyrelsen holder øje med os og vores køretøjer, så vil vi også 
holde øje med Færdselsstyrelsen og deres regler.  
(Billede med tilladelse fra Fair Bilsyn - Grindsted)

køretøjers vedkommende betyder 
det vægtafgiften, frem mod 2026. 
Formålet med den del af aftalen er 
at få borgeren til at vælge et køretøj 
med en mindre Co2 udledning, hvil-
ket kan være et godt og agtværdigt 
formål. Det virker blot ikke i forhold 
til bevarelsen af historiske køretøjer. 
Set i lyset af de få årlige kilometer 
der typisk køreres i og på historiske 
køretøjer, så er der ingen rimelighed 
i den forhøjelse.  

Sammen med Motorstyrelsen, har 
vi allerede sat et arbejde i gang der 
skal afklare hvilke udfordringer der 
dels er med det Digitale Motorregi-
ster (DMR), dels grænsedragningen i 
forhold til et afgiftsmæssigt identi-
tetstab, som følge af fremtidige eller 
tidligere ændringer af et køretøj, så 
det ikke længere fremstår som det 
er beskrevet i DMR. Det er vores for-
ventning at Motorstyrelsen, ved brug 
af de input der kommer fra hele or-
ganisationsnetværket omkring hob-
bykøretøjerne, vil kunne udkomme 
med en vejledning for biler i løbet 
af 2022. Sidste år kom en lignende 
vejledning om motorcykler.  

Tidligere i 2021 satte vi os sammen 
med en dygtig advokat, for at få en-
deligt gjort op med den årelange uri-
melighed der består i, at man kan få 
en forholdsmæssig del af registre-
ringsafgiften retur ved eksport, med 
mindre altså at køretøjet er ældre 
end 35 år. Der kan for nogle køretø-
jers vedkommende være tale om et 
anseeligt beløb. Sagen ligger nu til 
kommentering i EU. Så snart vi ved 
noget, så gør du det også.  

Derudover så har vi en række em-
ner på det her myndighedsområde, 
som vi også vil forsøge at håndtere 
i 2022. Det handler om tydeligere 
regler for køretøjer uden papirer, om 
den forhadte skadesgrænse der er 
indført, og flere andre ting.   

Transportministeriet 
/Færdselstyrelsen
Selv om lovudkastet omkring EU-ty-
pegodkendelser og særlig godken-
delse af individuelle køretøjer (som 
eksempelvis ombyggede køretøjer 
og køretøjer ældre end 30 år hvor 

der ikke forefindes en standard ty-
pegodkendelse), blev sendt retur til 
fra Transportministeriet til Færds-
selstyrelsen, så ved vi at det dukker 
op igen inde vi kommer ud af 2022. 
Der skal vi som paraplyorganisation 
være vagtsomme, og sikre os at de 
historiske køretøjer i videst muligt 
omfang ikke inddrages i dette kom-
plekse regelsæt.  

Vi har også lovet os selv at være 
særlig opmærksom på hvordan myn-
dighederne håndterer de nyeste reg-
ler, der er trådt i kraft her ved års-
skiftet, for vejsidesyn af motorcykler. 
Navnlig vil de ældre motorcykler 
være særligt svære at håndtere i et 
rigidt synssystem. 

Kulturministeriet
Det siger nærmest sig selv at man-
ge udfordringer med ny lovgivning på 
området, ville man nemmere kunne 
gøre noget ved, hvis der var en øget 
opmærksomhed på de historiske kø-
retøjer som en del af vores fælles 
rullende kulturarv. Lige pt har Kul-
turministeriet et helt andet aktuelt 
fokus, men så snart der er mulighed 
for at give os tilkende i forhold til mi-
nisteren, og andre kulturpolitikere, 
vil vi være på vores pladser.  

En del af den ”charmeoffensiv”, vil 
være et øget fokus på at samle de 
danske motormuseer i et netværk, 
der på den vis kan medvirke til at 
løfte fortællingen om danskernes 
brug af motoriserede køretøjer op 
gennem tiderne.   

Miljøministeriet
Vi kommer ikke uden om at bekym-
ringen for miljøet er grundlæggen-
de i al ny lovgivning. Det kan vi ikke 
sidde overhørig, og skal have et 
evigt vågent øje på hvilke tiltag, der 
sættes i værk. Oftest kommer de 
nye tiltag ikke af uvilje mod histori-
ske køretøjer, da man godt ved at 
den slags køretøjers miljøbelastning 
knapt nok er muligt at måle. Det vi 
dog ser er, at vi uforvarende kan risi-
kere at komme i klemme i ny lovgiv-
ning på området, ganske enkelt fordi 
man glemmer de så vigtige undta-
gelser for historiske køretøjer.   

Alt det andet
Det vil føre for vidt på denne be-
grænsede plads at opliste det myl-
der af andre væsentlige områder, vi 
også skal se på i 2022. Men det er 
selvsagt, at der findes mange flere 
fokusområder end dem, der er op-
listet herover. Det hele handler om 
prioritering, aktualitet og ikke mindst 
økonomi. Motorhistorisk Samråd 
kan kun gøre noget ved alt det her, 
for det medlemsbidrag vores klubber 
indbetaler på vegne af deres med-
lemmer. Dit bedste bidrag er der-
for at være med i en klub, hvor den 
klubs fokus er at være med i Motor-
historisk Samråd. Det koster så lidt, 
men kan gøre en kæmpe forskel.  

Johnny B. Rasmussen
Sekretariatsleder
Motorhistorisk Samråd
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Alt tyder på, at det sidste løb er 
kørt ved Nordeuropas smukkeste 
racefestival, efter at fonden bag 
Classic Race Aarhus har måttet er-
klære sig konkurs. 
 
Siden oktober har Classic Race Aar-
hus været under rekonstruktion. 
I den mellemliggende periode har 
man arbejdet på at få tilført ny ka-
pital. Men det er ikke lykkedes i til-
strækkeligt omfang. 

“Det er meget trist, men det er ikke 
forsvarligt at fortsætte uden tilførsel 
af ny kapital. Der er blevet arbejdet 
nærmest i døgndrift – og der har væ-
ret rigtigt mange, både nuværende 
og nye partnere, som har vist både 
velvilje og økonomisk interesse. Vi 
har den seneste månedstid været i 
dialog med flere end 30 interessen-
ter, men desværre lykkedes det ikke 
at komme i mål med et tilstrække-
ligt stærkt, økonomisk fundament 
til at kunne fortsætte driften,” siger 
Poul Dalsgaard, direktør i Classic 
Race Aarhus. 

Der har også været seriøse forhand-
linger med andre aktører i festival-
branchen for at undersøge mulighe-
derne for et eventuelt samarbejde. 
Men uden held. 

Det er en Aarhus-institution, der si-
ges farvel til. I flere end 10 år har 
omkring 40.000 gæster fra ind- og 
udland kunnet glæde sig over både 
klassisk og moderne motorsport. 

Gæster, der også har givet stor om-
sætning til byen. I 2020 måtte man 
i sidste øjeblik aflyse festivalen på 
grund af corona, og i 21 måtte man 
– igen pga. corona – flytte racet fra 
den traditionelle dato i maj til sidst 
i september. Det var medvirkende 
til det millionunderskud, man nu har 
kæmpet forgæves for at rette op på. 

I årets udgave af Classic Race Aar-
hus fik arrangørerne ros for at dreje 
eventet mere i retning af en familie-
festival bl.a. med et kæmpe LEGO- 
og børneområde i Mindeparken og 
telte med live-musik. Og så selvføl-
gelig masser af race, hvor også bør-
nene fik mulighed for at køre med 
de professionelle. Motion var også i 
fokus, og masser af børn fik mulig-
hed for at løbe banen rundt sammen 
med legenden Tom Kristensen. Også 
race-familien Magnussen var med til 
at give børn en stor oplevelse med 
hjemmelavede sæbekassebiler. 

”Alle var begejstrede for de nye til-
tag, men corona-omlægningerne, det 
ekstremt kolde og blæsende vejr, 
det lave besøgstal på 36.000 gæ-
ster og den manglende omsætning i 
boder og telte ramte os hårdt økono-
misk”, fortæller Poul Dalsgaard. ”Vo-
res overordnede mål har altid været 
at donere overskuddet til børns tra-
fiksikkerhed, og det er vi kede af, at 
vi ikke længere kan bidrage til.”

Logistisk er Classic Race Aarhus et 
kæmpe projekt, og det var aldrig lyk-

Farvel til Classic Race Aarhus

kedes uden mange menneskers fan-
tastiske indsats. 

“Vores dedikerede sekretariat har 
knoklet langt ud over, hvad man kun-
ne forvente. Og så vil jeg også gerne 
sige tak til Salling Fondene, som har 
været en kæmpe støtte. Det samme 
har både medarbejdere og politike-
re i Aarhus kommune. Vi er blevet 
mødt med så meget velvilje hele ve-
jen rundt,” understreger Poul Dals-
gaard.

Men især én gruppe går Classic 
Race Aarhus-direktørens tanker til: 

“Der havde aldrig været noget Clas-
sic Race Aarhus uden vores flere 
end 1.200 frivillige. Jeg har slet ikke 
ord for deres engagement og dedi-
kation. Tusind, tusind tak. De fortje-
ner om nogen en stor klapsalve. Jeg 
ved, at de, ligesom jeg, bliver me-
get kede af, at det ikke er lykkedes. 
Men en epoke er slut, og vi må glæ-
de os over, at der i 10 år har været 
en ”Nordeuropas Smukkeste Race-
festival” i Aarhus til glæde for rigtigt 
mange,” siger Poul Dalsgaard.

Fakta: 
Classic Race Aarhus blev etableret 
som en non-profit-organisation og 
overskuddet er hidtil gået til at ska-
be bedre trafiksikkerhed for børn. 
Den første udgave af Classic Race 
Aarhus blev afviklet den 26.-27. juni 
2010. Den sidste udgave den 17.-
19. september 2021. Med undtagel-
se af 2020 er Classic Race Aarhus 
blevet afviklet hvert år. Racefesti-
valen er to gange blevet udnævnt 
til Årets Motorsports Event i Dan-
mark, ligesom eventen har vundet 
en Auto Award. Hvert år har 1.200 
frivillige hjulpet til før, under og ef-
ter løbet. Gennem årene er mere 
end 1.300.000 kroner blevet done-
ret til projekter for højnelse af børns 
trafiksikkerhed i form af dels kon-
tanter, dels trafiksikkerhedsudstyr, 
heriblandt mere end 20.000 refleks-
veste.

Alt tyder på, at det sidste løb er kørt ved 
Classic Race Aarhus, efter at fonden bag har 
måttet erklære sig konkurs. (foto: Classic 
Race Aarhus / Henrik Sørensen)

P R E S S E M E D D E L E L S E
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I sidste nummer af VeteranTidende 
spurgte vi på side 3 ud til, om der 
skulle være nogen der kender til den 
Plymouth 1932, som vi viste et lille 
billede af. Det var der!

Det var min gode ven, bilhistorike-
ren Richard Walter fra Lund (også 
”kustode” på Sommer’s Automobile 
Museum – og kendt fra artikler her 
i bladet), der på vegne af bilens nye 
ejer søgte oplysninger. Dét vi egent-
lig spurgte om, nemlig hvor bilen be-
fandt sig i perioden 1933-68, blev vi 
en del klogere på, selvom der stadig 
kan tænkes at være huller i histo-
rien. For bladet var kun lige udkom-
met, før bilens sidste ejer i Danmark 
meldte sig på banen: Det var Svend 
Algren, sikkert også kendt af de fle-

Billedet fra sidste VT – taget i 1971.

ste, som mangeårigt medlem af 
DVK. Selvom 1968 er mange år si-
den, havde Svend ikke kun en meget 
klar erindring om bilen, men også 
nogle fine (lys)billeder af den, som vi 
selvfølgelig fik lov til at låne.

Det siger næsten sig selv, at det 
affødte en lind strøm af mailkorre-
spondance mellem Svend, Richard, 
undertegnede og ikke mindst bilens 
nybagte ejer, Ola Sjögren fra Höör i 
Skåne. Det er jo fantastisk, når en 
så gammel bils historie begynder at 
rulle sig ud, og man får stykket brik-
kerne sammen. Ikke kun sjovt, men 
det tilfører jo også bilen en værdi, 
som hverken kan eller skal måles i 
kroner og øre. 

Lidt om modellen
Plymouth blev som mærke lanceret 
så sent som i 1928. Bagved stod 
Chrysler, som havde brug for et ”bil-
ligmærke”, som kunne tage kon-
kurrencen op med Ford og Chevro-
let. Frem til 1933 var alle Plymouth 
4-cylindrede. De solgte så godt, at 
Plymouth i blev det trediemest solg-
te mærke i USA – intet under, at det 

siges at Plymouth reddede Chrys-
ler-koncernen. 

Plymouth model PB blev lanceret i 
april 1932 og blev fremstillet gen-
nem kun 8 måneder, men i stort an-
tal. Det var Plymouths eneste model 
i perioden, men til gengæld fandtes 
den i hele 10 forskellige karrosseri-
varianter. Én af de relativt sjældne 
er netop den meget kønne Sports 
Roadster, med klapsæde bagi og 
den karateristiske, meget lave for-
rude. Ifølge en pålidelig kilde er den 
kun lavet i 2.163 eksemplarer. 

Motoren er en sideventilet 4-cylin-
dret på 196 cui (godt 3,2 liter), med 
en ydelse på 65 hk. Et raffinement 
er motorophængene, hvor motoren 
er ophængt i kun to punkter; et i 
hver sin ende, så motoren kan be-
væge sig langs krumtappens akse. 
Systemet kaldtes Floating Power (i 
Danmark: Flydende Kraft) og blev 
også brugt af Citroën. Det mindsker 
overførslen af motorvibrationer til 
chassiset betydeligt og gør kørslen 
yderst behagelig. Skal man tro dati-
dens Plymouth-reklamer gik den så 
blødt som en 8-cylindret.

Plymouth igen...
Af Jens Møller Nicolaisen

Smukt billede fra en køretur i Plymouth’en, 
taget mindre end en måned før Svend 
Algren solgte bilen i Sverige.
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En anden lækker Plymouth-detalje 
er at der er friløb, som kan kobles til 
og fra, med en trækstang ved instru-
mentbordet. Og hydrauliske bremser. 

Historien
Bilen blev ifølge papirerne indregi-
streret første gang den 7. novem-
ber 1932. Første ejer var Fabrikant 
Olav Pedersen, Messinavej på Ama-
ger. KRAKs vejviser fra 1932 forbin-
der ham med firmaet Einar Holm’s 
Eftf., som var et lille jernstøberi på 
Tagensvej i København. Men ifølge 
andre oplysninger var Olav Pedersen 
også én af mændene bag Nefa-cy-
kellygterne.

Allerede den 22. september bli-
ver bilen registreret til ny ejer, me-
kaniker Max Nielsen på Søndre 
Boulevard – han var så vidt vides 
cykelhandler, så måske er der en for-
bindelse mellem de to.

Vi kender stadig ikke historien frem 
til 1959. Der kan gemme sig flere 

ejere, men bilens meget originale 
stand tyder på at det næppe er man-
ge. Det er formentlig i den periode, 
at bilen er blevet omlakeret, hvis det 
ellers er tilfældet – den grønne farve 
er sandsynligvis ikke den originale. 
Svend Algren har en kopi af en re-
gistreringsattest fra 1961, hvor det 
fremgår at bilen blev registreret med 
nummer AR28.591. Igen ved vi ikke 

så meget, men i 1961 registreres bi-
len til en arkitektstuderende, Ulf Ri-
chard Olsen i Valby. På det tidspunkt 
var den slags biler absolut ikke i høj 
kurs, så man må gå ud fra, at bilen 
ikke havde den store veteranstatus, 
men simpelthen var en overkomme-
lig måde at få sig en dagligbil på. 
Bilen beholdt i øvrigt sit nummer, 
AR28.591.

De gamle papirer er næsten klenodier i sig 
selv, men også uvurderlige når man vil grave 
i en bils historie!

Flere af Svend Algrens billeder. Øverst ses bilen ved Svends daværende bopæl, F. F. Ulrichs-
gade på Østerbro i København. De er sikkert taget kort efter anskaffelsen; bilen har stadig 
nummerpladen AR28.591. Derefter endnu et par billeder fra køreturen i juni 1968, som 
åbenbart blev kørt med prøvenummerplader. Det var kort før bilen blev kørt til Sverige.
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Nogle fotos fra Björn Österlunds tid med 
bilen. I starten med det gamle nummer 
AA5427. Han havde bilen i over 50 år...

Hermed er vi fremme i december 
1966, hvor Svend Algren køber bilen 
af Ulf O. Den bliver handlet til den 
svimlende sum af 2.000 kr., hvil-
ket dels tyder på, at den har været 
i temmelig god stand og dels at der 
nu var en spirende værdi i den som 
veteranbil betragtet – men nok sta-
dig mest brugsværdi. Bilen var i alt 
stort som den ser ud i dag! 

At køre til syn med en så gammel bil 
var ingen spøg i 1966. Som Svend 
har fortalt, så havde flertallet af da-
tidens bilinspektører den dagsorden, 
at gamle biler helst skulle til skrot. 
Det risikofyldte bilsyn blev behæn-
digt undgået, som mange gjorde det 
dengang, ved at køre videre i sæl-
gerens navn i en periode. Det var 
længe før vi fik periodisk bilsyn, og 
bilerne kun blev synet ved ejerskif-
te. Svend brugte bilen dagligt i godt 
et par år, men den var ikke billig at 
køre i. Daglig kørsel mellem Ods-
herred og København var den derfor 
ikke rigtig egnet til, og Svend beslut-
tede sig for at sælge den. Han an-
noncerede den i DVKs blad, men der 
var ingen interesse! I stedet satte 
han en annonce i Dagens Nyheter i 
Sverige, den 30/6 1968.

Herefter er det gået stærkt. For iføl-
ge den øvrige dokumentation vi har, 
var den allerede den 1/7 købt af 
den næste ejer Bo Liedegren, som 
fortoldede den allerede den 3/7. 
Svend Algren mener dog, at der er 
en mulighed for at han havde kørt 
bilen til Stockholm allerede inden 
annoncen var i, og husker selvføl-
gelig også den lange tur, hvor han 
havde sin søn med i bilen. Den blev 
kørt med nummerplader fra Svends 
2CV (slig form for improvisation var 
ret almindelig dengang), og én af 
anekdoterne er, at han undervejs 
blev stoppet af politiet, hvilket gav 
lidt ekstra håndsved. Men den rare 
betjent gik heldigvis op i helt andre 
ting; han havde nemlig selv en Ply-
mouth fra 1933.

Bo Liedegren fik bilen indregistreret 
den 7. oktober 1968 med svensk 
nummer: AA5427.



VeteranTidende · februar 202216

Den 10. august 1971 har vi den 
næste ejer: Björn Österlund fra 
Huddinge lige syd for Stockholm. I 
første omgang beholdt bilen num-
mer AA5427, men kom til at hedde 
DUT347 da svenskerne i 1972-73 
indførte moderne reflekterende num-
merplader. Det nummer har bilen 
endnu – man kan ikke få historiske 
plader i Sverige. Österlund beholdt 
bilen i over 50 år (!), hvor den flittigt 
blev anvendt til veteranbilløb rundt 
omkring – som det ses af billeder-
ne har den også deltaget i Bornholm 
Rundt!

Her i november 2021 købte Ola 
Sjögren fra Höör så bilen, der havde 
stået hen i ca. 10 år. Den er dags 

dato i usædvanlig velbevaret stand, 
med kun små forskelle fra den tid 
hvor Svend Algren havde den i Dan-
mark. Den er ganske sikkert ikke 
blevet omlakeret siden en gang i 
50’erne (måske før), selv kaleschen 
ser fin ud – og den er stille blevet 
grøn igen, efter at Svend Algren i sin 
tid farvede den sort med skosværte. 
Mekanikken fungerer også; bilen er 
kørende, blot mangler Ola at få lavet 
bremserne.

Her kan vi nyde lidt billeder fra bi-
lens nu 90 år lange liv – og mon 
ikke Svend Algren i snarlig frem-
tid bliver genforenet med den – det 
skulle være meget mærkeligt, hvis 
ikke Ola giver en tur!

Billeder fra dagen hvor Ola hentede bilen i 
november. De tre damer er Björn Österlunds 
tre døtre. Den glade mand er Ola.
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Fotos af bilen, taget 5. januar 2022. 
Motoren er sikkert blevet renoveret på et 
tidspunkt, men ellers er der ikke meget, der 
har forandret sig siden 1968 – eller tidligere. 
Den forreste kofanger er dog ikke den helt 
rigtige – den skal være ret som bagkofange-
ren. Bemærk også den fine forhandlerplade 
på bilens instrumentbord.
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FORUM Lidt mere fra udstillingerne 
i 1950 og 1952...
Af Jens Møller Nicolaisen

Forum-artiklerne har givet anled-
ning til mange reaktioner, heldig-
vis alle positive, hvilket vi er meget 
glade for! Men endnu bedre er det, 
når vi modtager supplerende indlæg 
der gør os klogere. Her er lidt sjov, 
som svar på artiklen i sidste VT, der 
omhandler udstillingerne i 1950 og 
1952.

En rettelse
Busspecialisten Jens Birch har gjort 
opmærksom på at den bus, der på 
side 38 er benævnt “en ordentlig 
krabat” ikke er en Henchel. Dén har 
ganske givet været udstillet uden-
for, og var en endnu større krabat 
end bussen på billedet, som er en 
Dodge. Skandinavisk Motor Co. hav-
de begge mærker, og på udstillin-
gen i 1952 havde man indrettet en 
større del af pladsen foran Forum 
med udstilling af de største biler – 

der var simpelthen ikke plads nok 
indenfor. Dét der snød undertegne-
de, var kataloget, som nævnte den 
store Henschel, og jeg konkluderede 
fejlagtigt, at det var dén man så på 
billedet.

Jens Birch har sendt ovenståen-
de foto af Dodgen, der nok er stor, 
men ikke så stor. Det er en bus med 
plads til 28-30 personer, og den er 
i kataloget benævnt type B-3-J-212. 
Karrosseriet er fra Sorø Karrosseri-
fabrik, og bussen var leveret til det 
daværende københavnske turistbus-
selskab Selandia Rundfart.

Som bustype har Dodgen iflg. Jens 
Birch ikke været særlig udbredt i 
Danmark – kun omkring en halv 
snes stykker.

Bussen havde en 6-cyl. benzinmotor 
på godt 4,1 liter og 144 hk.

Austin forklædt som Mercedes
På billederne af Bohnstedt-Peter-
sens stande i både 1950 og 1952 
kunne man se en lille sølvfarvet pe-
dal-racerbil med påskriften “Merce-
des-Benz Baby Sport” og stjernelo-
goet. 

Meget fint, men det er bare slet ikke 
en Mercedes!

Per Christiansen fra Stubbekøbing 
har sendt en mail, hvor han fortæller 
at bilen er en Austin Pathfinder – og 
det er faktisk en model med en ret 
så interessant historie.

Mange kender sikkert de små Austin 
pedalbiler, i hvert fald modellen “Ju-
nior Forty” eller J40, som er fremstil-
let i tusindvis, og som stadig kan op-
leves som et underholdende indslag 
på Goodwood med pedalræs for de 
mindste. 
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Bilerne blev fremstillet på en fabrik 
i det sydlige wales, opført af Austin 
Motor Company Ltd., med støtte fra 
den britiske regering. Fabrikken be-
skæftigede op mod 250 tidligere 
minearbejdere, med lungeskader ef-
ter mange års arbejde i kulminerne. 
Den blev åbnet i juli 1949.

Pedalbilerne blev lavet af rester af 
stålplade fra Austins bilproduktion 
på fabrikken i Longbridge. Den før-
ste model var Pathfinder, der var ba-
seret på en særlig Austin 7 racerbil; 
Jamaison OHV 750, fra slutningen 
af 30’erne. Ambitionen var at pro-
ducere 250 stk. ugentligt, men det 
mål nåede man dog ikke. Så vidt jeg 
har kunnet finde ud af, blev model-
len allerede afløst i 1950 af J40, en 
miniudgave af Austin A40 Devon og 
Dorset. Den forblev i produktion helt 
til 1971 og nåede at blive fremstillet 
i hele 32.098 eksemplarer.

Austins pedalbiler er eftertragtede 
samlerting – bare kig på nettet: Der 
er klubber, facebookgrupper og me-
get mere. Se f.eks. https://www.
austinj40pedalcarclub.co.uk

Tilbage har vi spørgsmålet om hvad 
en Austin havde at gøre på Bohn-
stedt-Petersens stand. Det var jo De 
Forenede Automobilfabrikker i Oden-
se, der stod for den danske import 
af mærket. En sandsynlig forklaring 

kan være, at Chr. Bohnstedt-Peter-
sen som alle andre i de tidlige ef-
terkrigsår havde svært ved overho-
vedet at skaffe biler. Måske var han 
dårligere stillet end de fleste, da 
han var under mistanke for at have 
haft et lidt for givtigt samarbejde 
med besættelsesmagten under kri-
gen, hvilket han i øvrigt til slut blev 
frikendt for. Men han var jo en sær-
deles entreprenant herre, som be-
nyttede enhver mulighed for at købe 
biler overalt, hvor han så en chance. 
I slutningen af 40’erne lykkedes det 

Austin Pathfinder og J40

Austin Pathfinder i forklædning, Forum 1950 og 1952.

ham eksempelvis at købe omkring 
100 stk. højrestyrede Peugeot og 
Renault, som var bestemt for det en-
gelske marked. Og det vides også, 
at han fik købt et mindre antal Stan-
dard Vanguard og Austin A40. Så 
måske er pedalbilen kommet med i 
sådan en éngangshandel.

Det siges at den lille pedalbil en 
overgang befandt sig i Bohnstedt-Pe-
tersens udstilling i Hillerød, men vi 
har ikke lige kunnet finde yderligere 
dokumentation. 

Jaguaren fra forsiden
Fra Anders Clausager har vi fået lidt mere information om den flotte Jaguar 
XK120, som kastede glans over forsiden af sidste VT. Den er én af de helt 
tidlige, med karrosseri i aluminium og stelnummer 670105. Efter udstillin-
gen blev den videreeksporteret til Sverige. Det er jo ikke helt usandsynligt, 
at den eksisterer endnu.
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Ærlig talt, så kniber det for både re-
daktøren og mig selv helt at forstå, 
at vi nu laver en artikel om en VW 
Polo i VeteranTidende. Jamen det 
er da en moderne bil er det ikke? 
Det er den naturligvis også, forstå-
et på den måde, at i sammenligning 
med en bil som er firs eller hundre-
de år gammel, ser den nogenlunde 
ud som en moderne bil, den opfører 
sig stort set som en moderne bil, og 
den ville næppe tiltrække sig større 

opmærksomhed hvis den fandtes 
parkeret udenfor den lokale brugs-
forening. Men den bilmodel som 
denne artikel drejer sig om, fyldte 
faktisk fyrre år i 2021, og den er ble-
vet rigtig sjælden! Så skal vi også 
huske, at da DVK blev stiftet i 1954 
var alle biler fra før Anden Verdens-
krig velkomne, d.v.s. at biler som 
den gang kun var femten år gamle 
var allerede anerkendte som vete-
ranbiler. Hvor er aldersgrænsen nu – 

ved tredive år? Så begynder man at 
kunne se en mening med det.

Jeg tror at jeg var den første dan-
sker der blev uddannet som bilde-
signer, men senere er der flere som 
har fulgt i mine beskedne fodspor, 
berømtest Henrik Fisker og Anders 
Warming. 

Min vej gik over Arkitektskolen i Aar-
hus, afdelingen for Møbel og Indu-
striel Design, men så havde jeg det 

Anders Ditlev Clausager behøver 
nok ikke nærmere præsentation for 
DVK-medlemmer. I mange år har han 
jævnligt bidraget til både Bilhistorisk 
Tidsskrift og VeteranTidende med utal-
lige motorhistoriske artikler af sublim 
kvalitet. I 2018 modtog han klubbens 
hæderspris Årets Emil.

Hvad færre måske er klar over, er at 
Clausager, formentlig som den første 
dansker, er uddannet bildesigner. Endnu 

færre ved, at han var en af de hovedan-
svarlige og idémand bag designet af den 
måske mest vellykkede VW Polo gen-
nem tiderne, Polo II i versionen “Steil-
heck”, som blev introduceret i slutnin-
gen af 1981 og som i sit design var helt 
sin egen.

På venlig opfordring fortæller Clausager 
her både om Polo’en og om sit eget en-
gagement som bildesigner hos VW.

Polo II – type 86C
Af Anders Clausager
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store held at blive optaget på Royal 
College of Art (RCA) i London. RCA 
havde nogle år før startet et to-årigt 
kursus i ”automotive design” som 
den gang var næsten den eneste ud-
dannelse af sin art i Europa, i hvert 
fald den eneste som blev aktivt støt-
tet af bilindustrien (de engelske Ford 
og Chrysler firmaer, sammen med 
British Leyland) og hvor man fik en 
”master’s degree”, Master of Design 
eller MDes(RCA), tilsvarende en ma-
gistergrad.

Jeg var student på RCA fra 1974 til 
1976. Vore lærere var Peter Ste-
vens (designer af bl.a. Lotus Elan, 
Jaguar XJR15, og McLaren F1) og 
dansk-amerikaneren Carl Olsen, 
som senere en overgang var chef 
for Citroën design. Vi var seks i min 
årgang, fire med sponsorat fra bil-
fabrikanter, og to af os som var pri-
vate; den anden private var Emanu-
ele ”Elio” Nicosia fra Italien, som 
kom til Pininfarina og tegnede deres 
Jaguar XJ-S Spider fra 1978. Han 
døde desværre i 2016. Af de andre 
på holdet viser det sig, at to eller 
tre stadig er involveret i forskelligt 
designarbejde. Af dem bor Robert 
Powell og Jan Fellstrom i Tyskland ef-
ter at have arbejdet hos Porsche og 
BMW, og Tony Catignani som har væ-
ret hos SAAB og Volvo, bor nu i Edin-
burgh; men Simon ”Sam” Bury som 
var hos Ford i 80erne kan jeg ikke 
finde spor af.

Nå, så stod jeg der i sommeren 
1976 med et fint certifikat fra RCA 
og en mappe fuld af tegninger, men 
uden nogen umiddelbar mulighed 
for at finde arbejde i England. Jeg 
vendte hjem til Danmark og begynd-
te at skrive ansøgninger til forskelli-
ge firmaer. Jeg fik samtaler med Rob 
Koch hos DAF (Volvo) i Holland og 
med Björn Envall hos SAAB i Sverige 
men der kom ikke noget ud af det. 
Derefter prøvede jeg samtlige tyske 
bilfabrikker, og der kom en indbydel-
se fra Herbert Schäfer som var leder 
af VWs designafdeling. Jeg blev til-
budt et job og begyndte til 1 febru-
ar 1977. Det er muligt at jeg skylder 
hans kone at jeg fik jobbet: hun var 
dansk...

Schäfer var (er? – hvis han lever 

endnu) en ganske interessant per-
son. Han blev født i 1932 i Rauscha 
som nu er i Polen og havde oprinde-
lig stået i lære som karetmager eller 
vognbygger. Han aflagde svendeprø-
ve i 1952 og fulgte på samme tid en 
uddannelse som ingeniør. Han hav-
de arbejdet hos Auto Union og Daim-
ler-Benz og kom til VW i 1961, og fra 
1972 var han leder af designafdelin-
gen. Han gik på pension i 1993 og 
flyttede for resten i sit otium til Dan-
mark! Han skal have sagt at der var 
kun to mennesker i verden som kun-
ne designe en Golf – Georgio Giugi-
aro fra Ital Design og ham selv. Selv-
tillid manglede han vist ikke...

Han var lidt undersætsig, allerede i 
40erne ved at blive skaldet, og med 
stort overskæg. Han så ud som om 
han var permanent forurettet over 
et eller andet, og var ikke just hvad 
man ville kalde gemytlig, men han 
var vist egentligt et ganske elsk-
værdigt menneske. Vi som arbejde-
de for ham gjorde lidt nar af ham 
og gentog ofte en bemærkning han 
skal sagt: ”Jeg kan jo heller ikke 
tegne”, men han havde helt klart for-
nemmelse for form, proportion, og 
linie.

Jeg blev kun ét år hos VW. Jeg kun-
ne ikke rigtig finde mig til rette i 
Wolfsburg. Desuden ville jeg af per-
sonlige årsager gerne tilbage til Eng-
land, og jeg ville også hellere arbej-
de for Austin Morris. Det lykkedes 
også at få et job hos dem, så jeg 
sagde stillingen hos VW op og flytte-
de til Birmingham hvor jeg begynd-

te 1 februar 1978; min chef der var 
Harris Mann, kendt som designer 
af Austin Allegro, Princess, og Tri-
umph TR7. Så ville skæbnen at jeg 
fik mulighed for at starte en helt an-
den karriere som arkivar og histori-
ker hos BL Heritage, den nye muse-
umsafdeling som var blevet oprettet 
af British Leyland, og jeg flyttede til 
dem 1 september 1979. Den bran-
che har jeg været i lige siden. 

VW i 1970erne
Men tilbage til VW. Som vi alle ved, 
var VW begyndt på et helt nyt model-
program i 1970erne, med den store 
omvæltning fra hækmotorer til for-
hjulstræk. Umiddelbart efter hinan-
den kom Passat, Scirocco, Golf, og 
Polo fra 1973 til 1975. Af disse var 
Passat og Polo baseret på nye mo-
deller fra søsterfirmaet Audi (80 og 
50), men Scirocco og Golf var VWs 
egne konstruktioner. De havde dog 
karosserier tegnet af Giugiaro fra 
Ital Design. Det var ikke fordi VW 
manglede en designafdeling – så-
den én havde de skam, som nævnt 
ledet af Schäfer sammen med flere 
af de designere som blev mine kol-
leger. Så hvorfor VWs ledelse bad 

Herbert Schäfer (i midten) og to medarbejdere med en fuldstørrelse tape-tegning af præcis 
den Polo, som denne artikel handler om.
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Luca Rezzonico, Anders Clausager, Michael Kirchner, og (formodentlig) Jochen Seidel på arbejde hos Volkswagen design.

Luca Rezzonico arbejder på en tape-tegning 
mens Herbert Schäfer ser til. Bilen i forgrun-
den ser ud til at være en Passat III.

Giugiaro om at tegne de to nye mo-
deller, er lidt uvist. Men det var sik-
kert en god idé at få lidt nytænkning 
udefra; VWs eget sidste design var 
411/412 serien, der vist ikke blev 
anset som særlig vellykket.

Efter 1975 skiftede man taktik igen. 
Nu skulle alle nye designs principielt 
udvikles ”in house” selv om VW sta-
dig ind i mellem bad andre designe-
re om at levere forslag, f.eks. Berto-
ne og Luigi Colani foruden Giugiaro, 
men ingen af dem blev benyttet. 
Den første af de nye modeller af an-
den generation var Passat. Den var 
stort set færdig som design da jeg 
ankom i 1977, og gik i produktion 
i 1980. Derefter gik vi i gang med 
den nye Scirocco og den nye Polo, 
og endelig med den nye Golf, som vi 
knap nok var begyndt på da jeg for-
lod VW i 1978.

Jeg arbejdede sammen med andre 
designere for Ulrich Karrenbrock, 
han var leder for eksteriørdesign, og 
Schäfer var så hans chef. Jeg sad 
sammen med Luca Rezzonico (fra 

italiensk Schweiz), vi var på samme 
alder, og Michael Kirchner som var 
ældre. De er desværre begge gået 
bort. Der var vist ni designere i vor 
gruppe, af meget forskellig alder, 
kunnen, og erfaring, flere var VW-ve-
teraner. Nogle af dem var for resten 
blændende dygtige tegnere, for ikke 
at sige kunstnere.

Alle vi designere gjorde udkast i skit-
seform til hvert nyt projekt. Så blev 
der udvalgt enkelte idéer som blev 
udført dels som skalamodel i ler 
(d.v.s. voks, også kaldet ”Plastilin”), 
og dels som ”tape-tegninger” i fuld 
størrelse. De gik meget hurtigt op 
for mig at jeg manglede mange fær-
digheder i det praktiske arbejde: jeg 
havde aldrig prøvet at lave en teg-
ning i fuld størrelse, men mine kolle-
ger var forstående og hjælpsomme.

Så vidt jeg husker, tegnede jeg et 
Polo-forslag med en næsten for 
overdreven dobbelt krumning i side-
linien. Af den grund blev den døbt 
”bananen” af kolleger. Jeg tror at 
det var allerede på det tidpunkt at 

jeg fandt på formen for baghjulsud-
skæringen, som jeg gerne tilstår at 
jeg stort set huggede fra Citroën, 
nemlig Robert Oprons GS og CX –
men han havde vist til dels lånt den 
fra Pininfarinas Austin 1800 ”Berli-
na Aerodinamica”!

Imidlertid gik det fremad med den 
nye Scirocco. Jeg tegnede en skitse 
til en udgave med en bagende som 
en stationcar, lidt i stil med Reliant 
Scimitar GTE eller Volvo 1800 ES, 
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Til højre ses et af Anders Clausagers studie-
projekter, baseret på Saab 99. Se endvidere 
teksten næste side.

som jeg kaldte ”Simoun” (dem der 
ved noget om Voisin vil forstå spø-
gen!). Den idé var vist både Karren-
brock og Schäfer meget begejstre-
de for, så de syntes vi skulle bruge 
den på Poloen. Det der kom ud af 
det var derfor Poloen i ”Kombi” eller 
”Steilheck” udgave, med den lodret-
te bagende og den omtalte baghjuls-
udskæring, kombineret med bagko-
fangeren. Den brede B-stolpe kom 
fra Sciroccoen. Man kan vist med 
lidt god vilje se lidt af den oprindeli-
ge ”banan” idé i Poloens sidelinie. 
Ved siden af blev coupémodellen 
udviklet, men den fik en normal bag-
hjulsudskæring af rund façon, hvad 
der egentlig ærgrede mig! Derby se-
danmodellen havde jeg ikke meget 
at gøre med, den blev først udviklet 
efter at jeg havde forladt VW.

Nu er det senere blevet foreslået at 
min Polo må have været inspireret 
af den såkaldte ”Sciwago”, en sta-
tioncar baseret på Scirocco Mark 
I, som Autohaus Nordstadt firma-
et i Hannover byggede i små styk-
tal, men så vidt jeg kan se kom den 
først frem i 1978, altså efter at jeg 
havde lavet udkast til Poloen, og jeg 
er ret sikker på at jeg aldrig så en 
”Sciwago” den gang, men først man-
ge år senere. Nu er der andre kil-
der som siger ”Sciwago” kom frem i 
1976, og hvis det er korrekt, er det 
da tænkeligt at mine kolleger havde 
set sådan én. 

Inspiration?
Jeg mener at min inspiration til Po-
loen til dels kom fra Pininfarinas 
Austin A40 fra 1958 (i Danmark kal-
det Futura), en af de første moderne 
biler i to-kasse (two-box) design, og 
så havde jeg en sikkert noget forvir-
ret forestilling om Kamms aerodyna-
miske idéer fra 1930erne, hvor en 
flad eller kun let skrånende taglinie 
blev kombineret med en skarpt af-
skåret og stort set lodret bagende. 
(For resten er det muligt at den idé 
bør tilskrives Koenig-Fachsenfeld, 
men det er en anden historie.)



VeteranTidende · februar 202224

Kamm-hækken er blevet anvendt i 
flere ombæringer, mest berømt er 
sikkert Ferraris ”breadvan” (bager-
bil!) men der er også den førnævn-
te ”Berlina Aerodinamica” af Pinin-
farina, og de flere forskellige biler 
som blev inspireret af den. I mere 
moderne tid var der den første Ford 
Focus C-Max, og Audis A2. Den før-
ste Polo havde en luftmodstands-ko-
efficient på 0,42, og angiveligt var 
”min” Mark II ”Steilheck” lidt bedre 
med 0,39, men særlig imponerende 
var det nu ikke. For resten var det 
omtrent på samme tidspunkt at VW 
begyndte at gøre systematisk brug 
af vindtunneller for at forbedre deres 
bilers aerodynamiske egenskaber.

Nu kan jeg så bemærke, at et af 
mine studieprojekter fra Royal Colle-
ge of Art var en form for stationcar 
baseret på SAAB 99. Jeg mente den 
gang (og det mener jeg for resten 
stadigvæk) at biler der er højere 
end almindeligt har mange fortrin. I 
1970erne var mit forbillede nok Ran-
ge Rover, og den SAAB jeg forestil-
lede mig havde naturligvis ligheds-
punkter med Range Rover. Men når 
jeg nu ser på mine SAAB tegninger, 
forekommer det mig at der er visse 
idéer som går igen hos Poloen. I al 
ubeskedenhed vil jeg så påpege at 
Giugiaros Mega Gamma som var en 
anden høj bil først blev præsente-
ret i 1978. Den siges som regel at 
være inspirationen for alle senere 
MPV (”multi-purpose vehicle”) mo-
deller. Hvis jeg nu havde tegnet mit 
SAAB forslag med fire døre, havde 
den nok lignet Mega Gamma mere 
end Polo.

Hvad jeg stadigvæk er lidt stolt af, 
er at ”min” Polo med sin ”Steil-
heck” var ret forskellig fra andre bi-
ler i samme klasse fra den perio-
de, som for eksempel Austin Metro 
(1980), Citroën Visa (1978) og AX 
(1986), Fiat 127 (1971), Ford Fiesta 
(1976), Opel Corsa (1982), Peuge-
ot 104 (1972) og 205 (1983), eller 
Renault 5 (1972). De der kom nær-
mest var alle fra Fiat: Giugiaros Pan-
da (1980), hans Uno (1983), og Y10 
modellen fra søstermærkerne Auto-
bianchi og Lancia (1985), men ka-
rakteristisk for Poloen var også den 
lange siderude, som vist ikke gik 
igen på andre biler.

Så kan jeg også anføre, at Poloen 
blev valgt som årets bil i Danmark i 
1982, og at den blev nummer tre i 
den europæiske konkurrence. Polo 
II blev fremstillet indtil 1994, og der 
blev lavet omkring 1,7 millioner, det 
er da helt pænt. David og jeg havde 
en af dem som andenbil i det meste 
af 1990erne, en GT ”facelift” mo-
del med 1,3-liter motor og fem-trins 
gearkasse fra 1991.

De senere Polo modeller blev mere 
almindelige i udseende. Jeg ved ikke 
om der blev lidt DNA fra ”Steilheck” 

nedarvet i Lupo, Fox, og måske især 
Up! fra 2011, som vist er det mest 
usædvanlige VW design i sin klas-
se siden Polo II. Ellers har de fleste 
VW-modeller været ”almindelige” i 
design, pæne og nydelige uden at 
have den store ”wow”-faktor, men 
også uden at være kontroversielle 
eller at have vakt de stærke følelser 
hverken for eller imod deres udse-
ende.

Herbert Schäfer har selv sagt om 
sine VW’er, specielt Golf, at de var 
”wie ich: ordentlich”, oversat ”som 
mig selv: ordnede” – eller måske 
”harmoniske”, ”funktionelle”, ”re-
gulære”, eller endda ”fornuftige”. 
VW’er fra Schäfer-perioden og sene-
re har oftest set ud som ”typiske” 
VW’er; for nu at omskrive Gustav 
Wied: ”En Golf har den façon som 
en Golf skal have”. Det er på den 
måde et bilmærke opnår varig suc-
ces... tilsvarende udviklinger kan 
følges hos de fleste andre tyske bil-
mærker. 

Lidt modelhistorie
Den første Polo kom som sagt frem 
i 1975. Den var baseret på Audi 50 
som var lanceret året før. Konstruk-
tionen var af Audis chefingeniør Dr 
Ludwig Kraus. Det var Audis første 
bil med tværstillet motor, som også 
var ny, i to størrelser på henholds-
vis 1093 og 1272 cm3 med enkelt 
overliggende knastaksel. Det var 
vist Bertone som lavede udkast til 
karosseriet, men det endelige de-
sign skyldtes Claus Luthe, som er 
mere berømt for NSU Ro80. En an-
den version er, at Luthe tegnede bi-
len, og Bertone foretog enkelte små 
ændringer.

Den lille Audi var tænkt som et mere 
”upmarket” alternativ til især Fiat 
127 og Renault 5 og var den første 
tyske ”supermini” med hækklap. 
Den kom nogenlunde samtidig med 
VW Golf, men Golf blev anset for at 
være i næste størrelsesklasse. Så 
blev det bestemt at der skulle la-
ves en billigere version af Audi 50 
under VW-navnet, og basismodel-
len fik bl.a. en mindre motor på 895 
cm3. Men efter at Audi 50 gik ud af 
produktion i 1978, blev Polo model- 

De forskellige varianter af anden generation Polo, kendt som Polo II. Den stationcar-lignende 
model kan betragtes som grundmodellen og hed blot “Polo”. Den var langt den bedst sæl-
gende af de tre. Næsten samtidig med den introduceredes Polo Coupé (til højre), og kort tid 
efter sedanen med udbygget bagagerum, der afløste en lignende variant af første generation, 
med navnet VW Derby. Fra 1984 hed den Polo Classic.

Lancia Mega Gamma fra 1978.



VeteranTidende · februar 2022 25

udvalget gjort bredere, med større 
motorer og flere udstyrsvarianter, 
sammen med Derby-versionen som 
havde udbygget bagagerum.

Poloen stod den gang og vel i man-
ge år efter i skyggen af den mere 
populære og berømte Golf. Der blev 
dog lavet godt og vel 1,1 millioner 
(inklusive Derby) af den første gene-
ration indtil 1981, foruden 180.000 
Audi 50. Til sammenligning blev der 
i 1970erne regelmæsigt lavet mere 
end 500.000 Golf om året. Men 
selv om de to modeller var ret tæt 
på hinanden i størrelse, der var kun 
65 mm forskel i akselafstand og de 
delte også nogle motorstørrelser, 
gjorde Polo indtryk af at være en 
mindre bil, men af et mere elegant 
og forfinet design. Den gang kunne 
man måske beskrive Poloen som no-
get af en ”damebil”, men de to mo-

I 1990 fik alle udgaver af Polo II et ret 
gennemgribende facelift: ny front med 
firkantede lygter, større baglygter og et helt 
nyt indstrumentbord. Her ses den i GT-ver-
sionen.

Der er ikke stor forskel på en VW Polo af første generation og en Audi 50. De runde genstande ved c-stolpen er ikke benzindæksler, men 
udluftningen fra kabinens ventilationssystem.

deller supplerede egentlig hinanden 
udmærket og dækkede alle de mar-
kedspositioner som det var nødven-
digt for ”boblens” afløsere.

Anden generation har jeg omtalt. Tre-
die generation kom i 1994, den var 
helt nykonstrueret og brugte sam-
me basis-platform som Golf III, der 
kom en udgave med fem døre, men 
sedan modellen (nu kaldet Polo 
Classic) og en Polo stationcar var 
baseret på Seat Cordoba. Fjerde ge-
neration kom i 2001 og blev lavet til 
2009, det er den med fire runde for-
lygter, og var den første som i fem-
dørs udgaven havde en lille ekstra 
siderude i bageste sidestolpe. Fem-
te Polo blev lavet fra 2009 til 2017, 
og blev ved sin fremkomst kåret til 
Årets Bil i Europa. Den nuværende 
Polo fra 2017 er sjette generation. 
Som det er typisk for mange bilmo-

deller som er blevet lavet i mange 
år, er Poloen ved hvert generations-
skifte blevet lidt større, så de se-
nere Poloer er faktisk lige så store 
som den første Golf – og for resten 
har de taget ikke så lidt på i vægt, 
hvad for en stor del skyldes hensy-
net til de nu meget strengere sikker-
hedskrav.

Den seneste udvikling er VWs nye 
Taigo, baseret på Polo, en ”cross-
over” eller mellemting mellem SUV 
og coupé, som jeg med interesse 
ser kun leveres med benzinmotorer 
(i hvert fald i Storbritannien); som 
man måske vil huske, havde VW jo 
lidt problemer med deres Diesel-bi-
ler for nogle år siden. Taigo bliver 
sikkert en af de sidste nye VW mo-
deller med forbrændingsmotor; side-
løbende er de godt i gang med elek-
triske biler i deres ID modelserie.

Polo III (Type 6N) fremkom i 1994 og var 
i produktion til 1999 i en større mængde 
karrosserivarianter, men ingen “steilheck”. 
Her ses en 5-dørs.
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Polo II 1982

Når man tænker på hvor mange der 
engang var, så må man sige at tiden 
har tyndet godt ud i bestanden af 
Polo’er fra 80’erne – der er omkring 
30 stk. indregistreret i Danmark.

Den fine beigefarvede på billederne 
tilhører René Hansen i Allerød. Den 
er registreret første gang den 6/7-
1982, så i år fylder den 40 år.

Den første ejer var en dame, som 
havde den i godt 6 år, hvor hun kun 
nåede at køre 17.500km frem til 
den 23/12 1988, hvor den blev 
købt af Renés far, mekaniker Bo 
Hansen, som kendte bilen fra kvar-
teret. Herefter blev den brugt som 
dagligbil og omkring 2001 overtog 
René den og fortsatte med at bru-
ge den til hverdag. Nogle år senere 
købte René en Toyota Corolla, men 
han beholdt Polo’en.

I 2014 besluttede René sammen 
med sin far, at bilen skulle reno-
veres. Alt blev afmonteret og adskilt, 
på nær hjulophængene – også ka-
binen og motorrummet blev tømt. 
Front- og bagklap blev udskiftet og 
det rå karrosseri blev malet både 
ind- og udvendigt. Svejsearbejde var 
der ikke noget af, og der har stadig 
aldrig været svejset i bilen. 

Den står nu i sin originale farve; de 
eneste afvigelser er fenderlisterne, 
der kommer fra en Polo Hit, og det 
højre sidespejl, som Bo monterede 
på et tidligt tidspunkt – det var ikke 
standardudstyr i 1982!

Bilen har altid kørt med skånebe-
træk på sæderne, og har nu rundet 
240.000km. Den bruges en gang 
imellem til fritid og fornøjelse og 
kommer principielt ikke ud i regnvejr. 

René passer godt på den – uden at 
den behøver at ligne et suttet bols-
che: Det gør ikke noget at årene kan 
ses her og der, bilen er jo ikke ny...!

Tekst og foto: jmn.
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René Hansen var ikke den eneste, der reagerede, da vi i VT-september efterlyste Polo’er fra 80erne. Her viser vi et par billeder fra Anders 
Randrup (der har en meget stor samling!), Bent Brauner og Mike Trasborg. Tak! Mange 80’er-biler er i stor fare for total udryddelse her i 
landet, men hermed burde det være sandsynliggjort, at VW Polo ikke er én af dem! Og det er godt!



VeteranTidende · februar 202230

Kampen om indkøbstilladelserne
I en række artikler, senest om Forum-biludstillingen 1950, har Veteran-
Tidende omtalt hvor svært det var at få lov til at købe en bil i begyndels-
en af 1950’erne. Under ti procent af ansøgningerne om købstilladelser 
blev imødekommet. Dokumenter fra Skandinavisk Motor Co. viser hvad 
ansøgerne skulle igennem for at få lov.

Af Erich Karsholt

Regulering af bilsalget gennem ind-
købstilladelser medførte et stort 
administrativt arbejde. I august 
1949 nedsatte Handelsministeriet 
et Automobilfordelingsnævn, hvor 
repræsentanter for bl.a. Industrirå-
det, Landbrugsrådet og KDAK havde 
sæde. Selv om Direktoratet for Va-
reforsyning, der fungerede som se-
kretariat for nævnet, kunne afgøre 
”oplagte afslagssager”, var der nok 
at gøre for nævnet, der måtte holde 
2-3 møder hver uge for at holde trit 
med de mange ansøgninger.

I tiden fra 1. september 1949 til 
30. juni 1951 blev kun 9,5 procent 
af alle ansøgninger imødekommet. 
Borgere, der kun skulle bruge bilen 
privat kunne glemme alt om ny bil. 
Resultatet af den stramme regu-
lering betød, at kun omkring halv-
anden procent af landets samlede 
importværdi i årene 1949-1951 blev 
anvendt på motorkøretøjer. 

Firestone
Det var ikke kun de almindelige dan-
ske bilister, der skulle søge tilla-
delse. Dokumenter som vi i DVK er 
kommet i besiddelse af, fortæller 
hvor vanskeligt det var selv for Skan-
dinavisk Motor Co. (SMC) at få biler, 
der kunne anvendes til selskabets 
repræsentanter, der skulle rundt i 
landet og besøge forhandlerne.

Firestone dæk var i en lang årræk-
ke et af SMC’s agenturer og en selv-
stændig forretningsenhed. Før be-
sættelsen, i 1939 omsatte denne 
afdeling for autogummi for lidt under 
1,4 mio. kr. (svarende til ca. 45 mio. 
kr. i nutidens priser).

I 1950 var det som følge af en æn-
dret konkurrencesituation - og i lyset 
af at der ikke kom nye biler og de 
gamle skulle holdes kørende – sket 
en markant udvikling, så Firestone 
afdelingens omsætning i autogummi 
m.v. var øget til ca. 8,6 mio. kr. (sva-

rende til ca. 160 mio. kr. nu). Der 
var således næsten sket en firedob-
ling i omsætningen omregnet til da-
gens priser.

Alligevel tøffede salgschefen og fire 
konsulenter i SMC’s Firestone afde-
ling landet rundt i en vognpark be-
stående af:

1 Singer Model 9, 1937 (K 18.370)
1 BMW, 1938 (K 517)
1 DKW, 1939 (K 8359)
1 DKW, 1939 (K 54.220, varevogn)
1 Singer, 1946 (M 17.365)

I januar 1950 ansøgte SMC om to 
indkøbstilladelser, så de to ældste 
biler – der var de mest udslidte – 
kunne udskiftes, men to uger sene-
re forelå der et afslag uden yderlige-
re kommentarer fra Direktoratet for 
Vareforsyning.

Kort efter søgte repræsentant W. 
Haxthausen – i eget navn – om 
købstilladelse til en personautomo-
bil, der kunne anvendes i arbejdet 
med at besøge 768 Firestone-kun-
der på Sjælland og Lolland-Falster. 
Men ak, heller ikke denne ansøgning 
gav resultat, tre uger senere forelå 
der et afslag uden yderligere begrun-
delse.

Haxthausen stoppede dog ikke her. I 
marts 1950 troppede han op til kon-
torchef Tuxen i Handelsministeriet 
med en ny ansøgning, der indeholdt 
samme oplysninger, som i den tid-

Det kan anbefales at læse Jens Møller Nicolaisens artikel “Dansk bilim-
port i efterkrigsårene”, som bl.a. handler om de danske myndigheder og 
de forskellige restriktioner som bilbranchen og -køberne måtte leve med. 
Artiklen findes i VeteranTidende nr. 486 /december 2017. Har du ikke 
bladet, kan det findes på DVKs hjemmeside.
I samme blad kan du også læse Erich Karsholts store artikel om Skandi-
navisk Motor Co., i anledning af firmaets 100-års jubilæum.
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ligere ansøgning, men denne gang 
suppleret med at der til hans kun-
debesøg skulle medtages en prøve-
kollektion af autogummi og reserve-
dele, hvilket ville være umuligt hvis 
han skulle rejse med tog. 

Samtidig indleverede han en kas-
sationserklæring på Singer’en 
fra 1937. Den kunne ikke mere. 
Haxthausen underbyggede mundtligt 
behovet for en ny bil overfor kontor-
chefen, der syntes velvilligt indstil-
let. Over en måned senere, i slut-
ningen af april 1950, kom afslaget. 
Ligesom de to tidligere gange uden 
kommentarer.

Haxthausen måtte fortsætte med 
at køre i den gamle Singer, for de 
mange afslag betød, at SMC først i 
december 1950 på ny indsendte an-
søgning om indkøbstilladelse til en 
bil til Haxthausen. Denne gang bad 
man specifikt om lov til at købe en 
brugt Rover model 10 fra 1947 fra 
forhandleren A/S Diana. I ansøgnin-
gen fremgik, at ”vi som importører 
af Rover er yderst interesseret i at 
købe dette køretøj.” 

Håbet var, at der var større chance, 
når ansøgningen gik på en brugt bil, 
så repræsentanten endelig kunne 
få et bedre køretøj. Den 23. januar 
1951 skrev Direktoratet for Varefor-
syning til Haxthausen hos SMC: ”I 
anledning af Deres hertil indsendte 
ansøgning af 30/12 1950 om ind-
købstilladelse til et Rover person-
motorkøretøj, årgang 1947, bero-
ende hos A/S ’Diana’, Jagtvej, skal 
man meddele, at motorkøretøjet er 
afhændet til anden side, hvorefter 
man betragter sagen som bortfal-
det.” Ikke noget med, at SMC ville 
kunne købe et tilsvarende køretøj. 
Det var blot at søge forfra – hvilket 
fortæller noget om den betydelige 
administration, der var forbundet 
med Indkøbstilladelserne.

I marts 1951 gik SMC i gang igen. 
Denne gang med en ny redegørel-
se af Firestones udvikling fra tiden 
før besættelsen og frem. Med bag-
grund i de tidligere afslag havde 
man hovedrepareret den BMW som 
selskabet rådede over, så den blev 
bragt i nogenlunde stand, mens Sin-

ger-vognen – fremgik det af redegø-
relsen – ”var så ringe, at det ikke 
kunne nytte at hovedreparere den.” 
Det fremgik også at SMC anså bilen 
som direkte livsfarlig at køre med. 
Samtidig benyttede SMC lejligheden 
til at søge om udskiftning af DKW-va-
revognen, der heller ikke var i særlig 
god stand.

I april 1951 lykkedes det endelig at 
sende den gamle Singer til skrot-
ning, i forbindelse med at Direktora-
tet for Vareforsyning gav tilladelse 
til, at Firestone-afdelingen fik over-
draget to af SMC’s VW Folkevogne 
fra 1948 (mere om de tyske biler se-
nere i denne artikel). 

Administration
Der var 500 ansatte i Direktoratet 
for Vareforsyning. En femtedel af 
dem beskæftiget med fordeling af 
tilladelser og især afslag til indkøb 
af motorkøretøjer. Dem der ansøgte, 
var naturligvis ofte utålmodige, så 
når ansøgninger var modtaget, blev 
der sendt brev retur om, at sagen 
var optaget til behandling og det af 
hensyn til sagsbehandlingen var vig-
tigt at ”undgå unødige telefoniske, 
skriftlige eller personlige henvendel-
ser om sagen.” 

En udfordring var, at ansøgerne alle 
havde hver deres grund til at søge 
om købstilladelse til ny bil. Næv-
net konkluderede på den baggrund: 
”Det lader sig vanskeligt gøre at op-
stille almindelige retningslinier for 
tildelingen af købstilladelser, idet 

flere forhold må tages i betragtning 
og afvejes indbyrdes, og der vil der-
for i næsten alle sager være tale om 
et skøn.” En bilforhandler fortalte i 
1950 til Politiken, at han end ikke 
kunne få en demobil og opfordre-
de kunderne til i stedet at købe en 
knallert.

Hvis ansøgerne ”uden urimeligt be-
svær” kunne løse deres erhverv ved 
at anvende offentlige transportmid-
ler, blev der ikke givet en købstilla-
delse. Læger og andre med livsvig-
tige job var ”fortrinsberettigede” 
- men der blev også givet tilladelser 
til ansøgere med andre erhverv. 

Der blev taget hensyn til, hvorvidt en 
ansøger i forvejen havde bil, herun-
der om den var i en stand, så den 
kunne repareres. For at undgå at 
ansøgere opnåede ”en urimelig kon-
junkturgevinst”, skulle det af ansøg-
ningen fremgå, om ansøgeren inden 
for de seneste tre år havde solgt en 
bil. 

Fordeling af indkøbstilladelser til personbil, januar-august 1950 

 Antal Procent

Handel og repræsentanter 541 23
Læger, dyrlæger, jordmødre og sygeplejesker 523 22
Industri og håndværk 429 18
Offentlige myndigheder 228 10
Landbrug og konsulenter 164 7
Arkitekter og ingeniører   109 5
Hyrevogne 86 4
Telefonselskaber og elværker 31 1
Andre ansøgere 231 10

I alt 2.342 100

Automobilfordelingsnævnet under Direktoratet for Vareforsyning havde i perioden 1. januar 
til 31. august 1950 i alt 28.800 ansøgninger. Blot otte procent af ansøgerne fik tilladelse.

Kilde: Politiken, 13. oktober 1950.

Nye Folkevogne
Det var ikke kun til agenturet for Fi-
restone hvor SMC havde svært ved 
at opnå indkøbstilladelse til biler. 
Det var også tilfældet i forbindelse 
med selskabets bilimport, hvor man 
ikke ”bare” kunne køre i de biler, 
der blev importeret. Der skulle ind-
købstilladelse til, når selskabet ind-
registrerede dem til selskabet.

I juli 1948 kunne Skandinavisk Mo-
tor Co. (SMC) glæde sig over at 
være valgt som importør af Volkswa-
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gen og dermed VW Folkevognen, 
som bilen var kendt som herhjem-
me. Der var store forventninger til 
’boblen’, som trods alt var en bil, 
der var indenfor rækkevidde. Hvis 
man altså havde indkøbstilladelse. 

Efter at agenturet var i hus fik SMC 
importbevilling til fire VW Folkevog-
ne. Hertil kom købet af en Folkevogn 
som Vilh. Nellemann havde købt i 
Tyskland. Bilerne måtte ikke videre-
sælges, men skulle anvendes som 
demonstrationsbiler for det nye bil-
mærke. Ved en fejltagelse var bilen 
fra Nellemann solgt til Københavns 
Telefon AS (KTAS). Axel Selmer skrev 
i sine erindringer: ”Det havde nær 
betydet, at importlicensen på de fire 
VM-vogne var blevet inddraget, men 
vi fik heldigvis syndsforladelse.”

De fire biler blev fra efteråret 1948 
flittigt brugt af selskabets medar-
bejdere, i forbindelse med opbyg-

ning af en forhandlerorganisation 
for Volkswagen herhjemme. SMC 
opnåede i forbindelse med deres 
kontrakt, mulighed for at importere 
1.800 biler, vel vidende at man ikke 
ville kunne importere så mange bi-
ler med de begrænsninger, der var i 
Danmark. 

Salget i 1949 blev på 27 VW Folke-
vogne.

Axel Semler skrev i sine erindringer, 
hvordan man fik bilerne, der kunne 
disponeres til indkøbstilladelser, til 
landet. Bilimportørerne fik fra 1949 
et beløb til disposition til indkøb af 
biler fra de lande man importerede 
biler fra. Det var fordelt mellem bi-
limportørerne ud fra deres eksiste-
rende salgstal. Det betød, at SMC 
i 1950 kunne indkøbe et ’arbejds-
lager’ på 15 Folkevogne. Hver gang 
en kunde fik en indkøbstilladelse til 
køb af en VW, gav det SMC ret til at 

indkøbe endnu en bil fra Tyskland. I 
1950 nåede salget op på 118. Året 
efter kom der yderligere gang i sal-
get, der nåede op på 558 Folkevog-
ne og 109 VW Transportere. (Salgs-
tal varierer i forskellig statistik, her 
fra SMC’s bestyrelsesreferater). Det 
betød også, at SMC’s salgsrepræ-
sentanter havde noget at se til. Og 
de rullede stadig rundt i de fire Fol-
kevogne, som SMC havde fået ind-
købstilladelse til i 1948. I marts 
1951 skrev Axel Semler et brev til 
Direktoratet for Vareforsyning. Der 
var gået to og et halvt år siden SMC 
havde opnået indkøbstilladelserne 
og Semler skrev i brevet, at Folke-
vognen i den mellemliggende peri-
ode havde gennemgået væsentli-
ge tekniske forbedringer. Direktøren 
fortsatte: ”Vi anser det derfor som 
særdeles uheldigt for os stadig at 
skulle anvende disse gamle typer, 
da de ikke længere er et udtryk for 

En typisk ansøgning med tilhørende bilag. Der er næsten ingen grænse for hvor detaljeret man fra Direktoratets side krævede ansøgningerne 
motiveret. Der blev redegjort for alle aspekter som kunne vise behovet for køb af bil. Det kunne være helt ned til oplysninger om hvor meget 
en repræsentant havde omsat for – eller hvor mange gange en motor havde været hovedreparet, hvis sagen drejede sig om en udskiftning.
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fabrikens produktion.” Ønsket var 
ikke at få tilladelse til flere biler, 
men at udskifte to af de første Fol-
kevogne med to nye.

I dag lyder det jo som gangske na-
turligt, men tiderne var anderledes 
dengang. Blot for at vise et eksem-
pel på, hvor skarpt der blev regule-
ret, så fremgik det af retningslinjer-
ne fra Automobilfordelingsnævnet, 
at ”man i almindelighed ikke kunne 
imødekomme ansøgninger fra invali-
der, der kun skal anvende en vogn til 
ikke-erhvervsbrug.” 

På den baggrund var hensyntagen 
til, at bilerne var blevet lidt forælde-
de, nok ikke noget der ville sikre en 
tilladelse. Men direktørens ønske 
havde en mere alvorlig baggrund. 
Midt i februar 1951 havde SMC 
modtaget et brev fra Volkswagen-fa-
brikkerne. Det fremgik af brevet, at 
fabrikkens rejseinspektør, ingeniør 

Reiche, havde aflagt rapport på den 
tyske bilfabrik om, at man i Dan-
mark ikke anvendte up-to-date ud-
gaver af VW i selskabets arbejde for 
udbredelse af bilen i Danmark og at 
Volkswagen-fabrikken derfor måt-
te forlange af den danske importør, 
at de ældre modeller blev udskiftet 
med nye.

Direktør Semler slutter sit brev med, 
at man naturligvis var indstillet på, 
at de to gamle biler (K 156 og K 
8411), der i øvrigt var i god stand 
kunne disponeres af Direktoratet, og 
sælges med indkøbstilladelse her-
fra, så der ikke ville blive importeret 
to andre biler for at dække behovet.

Det meget velargumenterede ønske 
gav resultat. I april 1951 fik SMC lov 
til at indregistrere to nye VW Folke-
vogne. Dog med de restriktioner, der 
fulgte med, når man fik indkøbstila-
delse. Det indebar, at både de nye 

biler og samtlige andre personbiler, 
som SMC havde indregistreret, på 
deres indregistreringsattest fik på-
ført en klausul, så de indenfor en 
periode på to år ikke kunne sælges 
uden tilladelse fra Direktoratet for 
Vareforsyning. Den restriktive regel 
skulle sikre, at der ikke blev speku-
leret i indkøbstilladelser med videre-
salg for øje. 

Rover i bytte for Wanderer
SMC havde ud over VW-agenturet 
også agenturerne for bl.a. BMW, 
Dodge og Rover. Og her var argu-
mentationen i høj grad den samme, 
bilimportøren bad i marts 1951 lov 
til at få en ny Rover indregistreret til 
demonstrationsbrug i stedet for en 
Rover fra 1948. Den nye Rover blev 
bevilliget, mod at den ældre Rover 
blev solgt til en køber anvist af Di-
rektoratet. Sagen kunne være stop-

Til venstre et af de utallige afslag, som oftest uden den mindste begrundelse. Når der i sjældne tilfælde blev givet tilsagn om købstilladelse 
skete det ofte med betingelser: F.eks. at Direktoratet kunne disponere over en brugt bil, hvis der skulle købes ny.
Til højre endnu et bilag til en ansøgning – i respektfuld tone. Direktoratets embedsmænd var konger, som havde krav på at vide alt!
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pet her, hvis ikke SMC benyttede 
legligheden til at bede om, at man 
udskiftede en Wanderer fra 1940 
i stedet – og beholdt den ældre 
Rover. Begrundelsen var, skrev Axel 
Semler, ”at vi selv gerne vil udskif-
te de automobiler af fremmed mær-
ke, som vi har indregistreret, idet 
det er af yderste vigtighed for vort 
selskab i dets fremtidige arbejde, at 
vore salgsrepræsentanter kører i de 
mærker, selskabet importerer.” 

I slutningen af april 1951 afviste Di-
rektoratet for Vareforsyning dog det-
te ønske. SMC skulle tydeligvis ikke 
begynde at finde andre biler frem, 
når det handlede om at skifte en 
Rover ud med en nyere til demon-
strationsbrug. SMC stoppede dog 
ikke og fortsatte argumentationen 
gennem yderligere korrespondance, 
og i juni måned 1951 kunne Direk-
toratet ”efter omstændighederne” 
give bilimportøren lov til i stedet at 
afmelde den gamle Wanderer, i for-

bindelse med indregistrering af den 
ny Rover. 

I oktober 1951 bestod SMC’s vogn-
park af følgende biler:

Direktion:
Dodge, 1949 (K 19.388)
Rover 75, 1951 (K 5928)

Firestone-afdelingen:
1 BMW, 1938 (K 517)
1 DKW, 1939 (K 8359)
1 Singer, 1946 (M 17.365)
VW, 1948 (K 156)
VW 1948 (K 12.640)

Automobilafdelingen:
DKW, 1938 (K 16.485)
DKW, 1939 (K 408)
Rover, 1948 (K 7354)
VW 1951, (K 8451)
VW 1951 cabriolet, 1951 (K 
12.363)

På det tidspunkt skulle de fem biler 
i automobilafdelingen anvendes ved 
opbygning af forhandlerorganisatio-

nen, forhandlerbesøg, service-, de-
monstrations- og tilsynskørsel samt 
repræsentationskørsel. Så de kan 
sjældent have stået stille, men der 
skulle – som det fremgår ovenfor – 
meget stærke argumenter til, før der 
blev bevilliget yderligere køretøjer.

Den 18. marts 1952 var SMC’s to 
topchefer, Axel Semler og Christi-
an Mourier, til møde med fuldmæg-
tig Munch i Direktoratet for Varefor-
syning. Ud over ansøgning til en ny 
VW Folkevogn til en ny rejseinspek-
tør var et mere principielt spørgsmål 
på programmet: De to SMC-repræ-
sentanter ønskede at få udskiftet de 
biler, der var af mærker, som bilim-
portøren ikke selv repræsenterede, 
nemlig tre DKW og en Singer.

Fuldmægtig Munck – fremgår det 
af et referat fra mødet – var klar 
over, at det var ubehageligt for SMC, 
men anbefalede at man ikke søgte 
om udskiftning af alle vogne på én 

Hvis man som ansøger blev utålmodig, var det tydeligvis 
bedst at holde sig i skindet! Ellers kunne man risikere 
at modtage et brev som dette. Det høflige og elegante 
kancellisprog kan ikke skjule det uforskammede bud-
skab: “Vi bliver sure, hvis du ringer, skriver eller møder 
op”. I Direktoratet var man helt sikkert godt trætte af 
folk, der tryglede og bad, i håbet om at få lov...

Fra Motor, 1948
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SMC’s direktør Axel Semler var ikke høj, men én af de helt store personligheder i den danske automobilbranche. Den meget afholdte mand 
ses her med en skøn BMW 327. Bemærk også gavlreklamen for Firestone i baggrunden. Billedet er formentlig taget før krigen.

gang, men nøjedes med at søge om 
udskiftning af en af de gamle biler 
(den ældste DKW) samt om en bil til 
den nye rejseinspektør. Når der så 
var gået nogle måneder, kunne SMC 
søge om udskiftning af to mere. 

Som sagt så gjort. I den første an-
søgning skrev SMC, at udviklingen i 
selskabets bilafdeling var i en bety-
delig udvikling. Mens omsætningen i 
1939 lå på ca. 3,6 mio. kr. var den i 
1951 steget til 14,5 mio. kr. Allige-
vel rådede man over to færre biler 
end i 1939. Derfor var ”det absolut 
nødvendigt, at vor automobilpark er i 
en første klasses stand.” De to nye 
biler blev bevilget, så der kom gang i 
udskiftningen. 

I efteråret 1952 blev der åbnet for 
at man kunne købe ny bil uden ind-
købstilladelse – den såkaldte dol-
larpræmiering. Ved at dokumentere 
eksport betalt i dollars, måtte man 
bruge ti procent af beløbet til indkøb 
i udlandet. At få bil var nu lidt lette-
re, men det var stadig billigere, hvis 
man havde en købstilladelse.

I november 1952 fulgte SMC fuld-
mægtig Munchs råd og søgte om 

udskiftning af de to DKW’ere fra 
1939. I ansøgningen skrev SMC, at 
det virker meget uheldigt, at man 
er tvungen til at besøge forhandlere 
af Folkevogne i en gammel DKW fra 
før krigen.” Og om den anden DKW, 
der blev anvendt i Firestone-afdelin-
gen, fremgik det, at kunderne især 
var bilforhandlere, der havde svært 
ved at forstå, at en repræsentant fra 
Skandinavisk Motor Co. ”kommer 
kørende i en gammel udslidt DKW 
og ikke i en Folkevogn.” Desuden løb 
reparationsomkostningerne for de 
to DKW’er for årene 1950-51 op i 
16.000 kr. (svarende til 265.000 kr. 
i dagens priser). Motoren i den ene 
var i løbet af de to år blevet udboret 
to gange og yderligere reparation vil-
le ikke kunne foretages.

I maj 1953 var den tid til at ansø-
ge om udskiftning af den ældste 
bil i vognparken, BMW’en fra 1938. 
Dengang en bil som fra ny koste-
de 9.750 kr. (ca. 335.000 kr. i nu-
tidens priser), så det måtte have 
været en heldig salgsrepræsentant, 
der sad bag rattet. Men 15 år og ca. 
188.000 km havde sat sine spor. 
Bilen måtte ustandseligt underka-

stes reparationer, hvilket betød både 
omkostninger og standsninger i kun-
debesøgene. SMC håbede på den 
baggrund at kunne få tilladelse med 
at udskifte BMW’en med en ny Fol-
kevogn… 

Hver tid sine udfordringer
Skandinavisk Motor Co.’s afdeling i 
Odense rådede i 1952 selv over en 
Dodge M100 og to VW Folkevogne, 
men havde fået behov for yderlige-
re en bil. Direktør Laurits Beck skrev 
i juli 1952 et blev til Axel Semler, 
hvor han gav udtryk for sin frustra-
tion mens han ventede på svar på 
ansøgningen: ”Vi kan jo ikke så godt 
undvære en vogn, da vi jo ikke kan 
lade en repræsentant, der skal sæl-
ge automobiler, køre ud til kunderne 
på cykel.”

Det var et argument der prellede af 
på Direktoratet for Vareforsyning. 
Bilen kunne man drømme om, i vir-
keligheden var de fleste nødt til at 
tage cyklen. 

I dag er det ikke indkøbstilladelse vi 
venter på, men bilerne med mikro-
chips. Hver tid har sine udfordringer.
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Som medhjælper på biblioteket har 
man den store glæde at møde man-
ge dejlige DVK medlemmer, og for 
et stykke tid siden mødte jeg Søren 
Amstrup Møller. Han fortalte mig 
bl.a. om hans fine Bugatti 57 SC At-
lantic, og den bil eller rettere sagt 
replikaen, som Erik Koux og Bjar-
ne Bo var ophavsmænd til, fulgte 
jeg som ung arkitektstuderende på 
nært hold da man byggede træfor-
men på Bjarnes modelsnedkeri. Det 
blev til en hyggesnak bl.a. om mo-
delbiler og det mundede ud i at Sø-
ren spurgte mig om jeg ville besøge 
ham og tage nogle billeder af hans 
Bugatti-biler i skala 1:18, så ville 
han skrive en tekst om det at samle 
på modelbiler. Den invitation kunne 
jeg ikke lade ligge.

Tilbage til Sørens samling af Bugatti 
biler som han selv beskriver i det ef-
terfølgende.

John Bording Laursen

I 1962 fik jeg i julegave en bog, J. D 
Scheels Berømte Biler. Der lærte jeg 
at der fandtes andre bilmærker end 
Ford, Folkevogn, Fiat, Opel, Morris og 
Austin, for det var de biler der blev 
solgt i den by hvor jeg boede.

Bogen gav mig oplysninger om alle 
de andre skønne biler der også fand-
tes. Jeg begyndte at samle på ve-
teran-modelbiler omkring 1960, så 
det er blevet til nogle stykker over 
tid. Interessen faldt på Bugattibiler-
ne som jeg har læst meget om, og 
det blev dem som jeg koncentrerede 
mig om at samle på som modelbiler.

Der har været mange forskellige mo-
deller og størrelser igennem samlin-
gen, men på et tidspunkt blev det 
nok, jeg måtte begrænse mig. På et 
tidpunkt havde jeg 24 forskellige ud-
gaver af Type 57 SC Atlantic i diver-
se skalaer, men så besluttede jeg 
mig for, at når den kom i skala 1:18 
ville jeg holde mig til den skala og 

skille mig af med de øvrige modeller.

På en rejse til Bruxelles i 2010 be-
søgte jeg Autoworld og her fandt jeg 
en Bugatti Type 57 SC Atlantic i ska-
la 1:18, så den blev købt og medta-
get som håndbagage. Den blev i øv-
rigt beundret ved gennemlysningen i 
lufthavnen.

Det er jo svært at holde op med at 
samle på modelbiler efter 50 år, 
men jeg blev enig med mig selv om 
at begrænse samleriet til Bugatti 
Type 57 i skala 1:18, og det er der 
så kommet 7 forskellige udgaver ud 
af, samlet over en periode på ca. 8 
år.

Med venlig hilsen
Søren Amstrup Møller

 

 

Bugatti Type 57 – 1:18
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Livet som krigsfange er ikke opmun-
trende. Hvor længe skal jeg sidde 
her? Hvem vinder krigen? Kommer 
jeg nogensinde hjem? Bedre bliver 
det ikke når dem man er fange hos i 
stigende grad får problemer med for-
syningssituationen.

I årene 1944 til 1945 sad der man-
ge engelske krigsfanger i tyske fan-
gelejre. I den der hed Mühlberg, 
Stammlager IVB syd for Berlin sad 
der omkring 30.000 i elendige træ-
barakker. De havde ikke meget an-
det at lave end at trille tommelfing-
re. Russiske krigsfanger blev brugt 
til tvangsarbejde, men øjensynligt 
ikke englændere – i hvert fald ikke 
dem i Mühlberg. De fyldte tiden ud 
med at lave orkestre, mest med 
hjemmebyggede instrumenter, dra-
maklubber eller sangkor. 

200 af dem blev medlemmer af en 
motorklub, Muhlberg Motor Club. 
Ved det stiftende møde var der 
seks, men klubben voksede hurtigt. 
Spørgsmålet opstår straks: Hvad la-
vede de dog i en motorklub i en fan-
gelejr?

Man kunne sidde og erindre og for-
tælle hinanden om motoroplevelser, 
ture eller motorløb man havde del-
taget i. Man kunne også fantasere 
om hvad man kunne konstruere og 
hvordan bil- og motorcykelindustrien 
ville udvikle sig når krigen engang 
var slut. 

Krigsfanger måtte være i skriftlig 
kontakt med hjemlandet en gang om 
måneden. Man må formode at det 
skete via et neutralt land som f.eks. 
Sverige. På den måde kunne med-
lemmerne af motorklubben holde sig 
orienteret om biler og motorcykler 
hjemme i England. 

Der opstod hurtigt en tanke om at 
man burde have et klubblad. Der var 
bare mange forhindringer. At trykke 
et blad var helt udenfor muligheder-
nes grænse. Det kunne være svært 
nok blot at få papir og skriveredska-
ber. Men langsomt lykkedes det ved 
tyveri fra lejren, bestikkelse, bytte-
handler og direkte køb for de lejr-
penge som fangerne fik, at skaffe 
nogle skriveblokke, blæk, et penne-
skaft og nogle penne, til slut også 

nogle farvestifter. I øvrigt viste det 
sig at kinintabletter fra lazarettet var 
et udmærket farvestof. Blandt de 
200 medlemmer var der folk med 
mange kvalifikationer, så der blev 
dannet en redaktion af folk som hav-
de forstand på teknik, nogle som 
kunne skrive smukt og andre som 
kunne tegne. Med den månedlige 
post lykkedes af og til at få fat i en-
gelske motorblade som de kunne in-
spireres af og hente illustrationer i. 
Billeder kunne klippes ud og klæbes 
ind i det blad de lavede – hvis de 
kunne få fat i lim. Maden var elendig 
og ensformig, bl.a. fik de suppe kogt 
på hirsefrø. De opdagede at hvis de 
lod noget af den stå i en uge blev 
den til en ganske udmærket lim. 

Produktionen af et blad tog selvsagt 
lang tid, men det lykkedes dog at 
holde en sekvens på et blad om må-
neden – i 1 eksemplar. Bladet cirku-
lerede blandt medlemmerne. De bo-
ede spredt i de utallige barakker, så 
når et blad have været turen rundt 
var det godt brugt. En gang var der 
en som væltede et krus kakao ud 

En historie fra Anden Verdenskrig som de færreste kender

The Flywheel – et meget specielt motorblad
Af Niels Jonassen
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Vognemblem 60mm Ø
Kr. 125,-

Stofmærke 70mm Ø
Kr. 25,-

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

Bestilling kan ske ved henvendelse til:

Sekretariatet
Telefon 4556 5610

Mail: kontor@veteranbilklub.dk

Nøglering
Kr. 25,-

DVD-film
Kr. 100,-

over bladet, så det store dele af det 
måtte skrives om. 

Hvert blad indeholdt en blanding af 
artikler om eksisterende biler eller 
motorcykler, tanker og ideer om hvor-
dan teknikken ville kunne udvikles 
– bl.a. en lang, illustreret artikel om 
biludstillingen i Earl’s Court i London 
i 1944 – en udstilling som selvsagt 
aldrig fandt sted. Man har da lov at 
drømme. Der var temmelig kvalifice-
rede artikler om f.eks. aerodynamik 
eller motorteknik. Der var læserbre-
ve og tekniske tips til hvordan man 
på landevejen kunne klare et opstå-
et teknisk problem. Der blev også 
designet helsides reklamer for diver-
se køretøjer. 

Bladet udkom i ti eksemplarer fra 
marts 1944 til befrielsen i maj 
1945. I marts 1945 skrev redaktø-
ren et digt der slutter med: And now 
a year has gone and we, Remain, alt-
hough impatiently, Thinking of home 
and where we’ll be, For next year’s 
anniversary. De kom kun til at vente 
knap to måneder mere. 

I 1987 var der én som fik den gode 
ide at udgive bladet som bog. Hel-
digvis var det blevet gemt, plettet 
og slidt. Det blev affotograferet, og 
nu foreligger numrene 5, 6, 7, 8, 9 
og 10 præcis som de så ud. Klub-
bens bibliotek har et eksemplar af 
bogen: Flywheel, Memories of the 
Open Road. 

Bogen – og et par eksempler på de 
ofte meget smukke og kunstneriske 
illustrationer.
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To fotos som begge er kopieret på 
gammeldags postkort-fotopapir.

Øverst kan det ligne en lille vogn-
mandsforretning, med næsten fort-
løbende nummerplader og chauffø-
rer med fine kasketter. Det er ikke 
kun billedet, der ser lidt laset ud – 
dækkene er også noget blanke i det. 
Men hvilke biler ser vi her – og hvor 

Fra arkivet
Svar til: vt@veteranbilklub.dk

er vi mon henne i Københavnsområ-
det?

Billedet nedenfor viser en bilmo-
del, som ikke har hørt til de mest 
almindelige. Der er K-plade på, og 
billedet ser også ud til at være ta-
get i København. En ihærdig Google 
Maps-surfer kan måske finde ud af 
præcis hvor. Men bilen...!?
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Starter vi med tid og sted, så var 
der stor enighed om at vi må være 
tæt på 1957. Vi befinder os på Alba-
ni Torv i Odense, bag rådhuset, med 
udvidelsen, som blev færdig i 1955. 
Alle bilerne har ét-bogstavs nummer-
plader.

Nu tager vi så bilerne – for en gangs 
skyld fra højre: Med snuden til er 
det en Vauxhall Wyvern, eller må-
ske en 6-cylindret Velox, produceret 
1951-54. 

Den grå Citroën er en 7C eller 11 
Sport af førkrigsårgang. Man ser 
en åben klap i siden af motorhjæl-
men. De tidligste efterkrigsbiler hav-
de også klapper i motorhjælmen, og 
det er teoretisk muligt at bilen er en 
11 Sport fra meget tidligt i 1946. 

Den sorte bil er en Opel, sikkert en 
Kadett ca. 1939, eller måske Olym-
pia, som i givet fald også kan være 
af tidlig efterkrigsmodel. Efter den 
endnu en Opel, nemlig en Kaptajn 
årgang 1954-55.

Så følger en Fiat 1400B, med til-
navnet Venezia, som i 1956 afløste 
1400A-modellen og bl.a. adskiller 
sig fra denne ved at have større bag-

Der var desværre ingen der kender 
til den konkrete bil eller billedet, så 
vi må nøjes med modellen.

Selv hvad det angår, er der lidt usik-
kerhed, men de fleste hælder til 
en Packard fra 1937, model 115C 
(115” akselafstand) bl.a. på grund 
af de malede udluftninger på sider-
ne af motorrummet og forskærmene 
uden reservehjul. Den større model 
120 med 8 cylindre blev også fore-
slået. Efter at have nærstuderet et 
større antal fotos på nettet hælder 
redaktøren af nærværende organ 
også til model 115C. Den har en 
6-cylindret, sideventilet rækkemotor 
på 3,9 liter, som yder 100 hk.

Flere har kommenteret bilens kofan-
ger; at den næppe er original. For-
men ligner, men de små riller ses 
ikke på de mange fotos på nettet – 
desuden er der ingen kofangerhorn. 
Bilen ser i øvrigt ganske ny ud på 
vores billede – spørgsmålet er om 
kofangerne kan være noget dansk-
monteret udstyr? Packard blev i Dan-
mark importeret af SMC, men nok 
aldrig samlet her. Der findes andre 
eksempler på biler, der kom hertil 
uden diverse ting – som blev erstat-
tet med danske produkter, typisk for 
at spare importtold.

Svar på billederne 
i VT 546
Albani Torv i Odense

En “lille” Packard

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

rude. Efter den en Vauxhall 10 eller 
mere sandsynligt 12 HIX 1946-48 
(10 kunne være fra 1937-39).

Derefter ses bagenden af en varebil  
på gule nummerplader – og den var 
der mange og vidt forskellige bud 
på, lige fra Ifa til Volvo. Det er heller 
ikke meget man ser af den.

Kun én (foruden eders ydmyge, alt-
så) svarede rigtigt på den: Det er en 
danskbygget Morris Minor De Luxe 
varevogn, den såkaldte DOMI-van, 
som blev fremstillet i et ukendt antal 
omkring 1954-55. At det var Anders 
Clausager, der ramte plet overrasker 
nok ikke nogen. Vi skrev lidt om mo-
dellen i VT 490 /april 2017 – og hø-
rer stadig meget gerne, hvis nogen 
kan fortælle mere om den!

Sidst i rækken på vores arkivbille-
de ses en Peugeot 203. Flere havde 
forresten også bemærket den anden 
varevogn, der holder delvis skjult 
bag Citroënen. Det er nok en Com-
mer Cob, introduceret 1956. Clau-
sager skriver, at det også kan være 
en Hillman Husky – i så fald kan den 
være tilbage fra 1954.

Den danske DOMI-Morris blev både lavet på 
basis af den gamle Morris Minor med delt 
forrude og som Morris 1000 med den store 
forrude og det nye kølergitter.

-jmn.
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Jeg læser i nyere tid om folk der ud-
byder biler til salg som investerings-
projekter, og hvad værre er, de om-
taler også hvorledes investeringen 
giver reultater.

Der er sågar lavet såkaldte inve-
steringspuljer man kan sætte sine 
penge i, hvis man kun tænker  som 
investor, og hvor brugsretten af bi-
lerne ikke er til stede. Man taler om 
afkast eller forrentning om man vil, 
men der er i min verden kun tale om 
afkast når bilen er solgt, for da først 
kan guldet gøres op.

Jeg har set “højt begavede” perso-
ner i høje stillinger sidde og lave be-
regninger og kurver over deres inve-
stering i biler, men jeg har også set 
de samme personer revidere vold-
somt når kursen gik ned.

Vi har i de sidste mange år set en 
generel tendens til at gamle biler sti-
ger i værdi, men i mine snart 40 år 
i rollen som klassiker-forhandler har 
jeg desværre ogå set meget vold-
somme nedture, så lad mig gentage 
at: Bilen/bilerne skal være solgt før 
man gør guldet op.

Man skal købe med hjertet, altså 
virkelig lyst til at eje og bruge den 
bil man er varm på. Hvis man køber 
kun for investering, så overvej også 
andre investmuligheder end biler. 
Det afhænger af din risikovillighed, 
og så det vigtigste; har du råd til at 
tabe penge?

Jeg vil starte med at slå fast, at 
skal der være tale om investering, 
så skal der være tale om et afkast 
på relativt kort sigt og ikke bare en 
prisstigning over en længere årræk-
ke. Det gælder om at have næse for 
hvad der vil rykke, hvilket er svært, 
og timingen skal matche hvornår 
man har den ledige kapital. Det sid-
ste naturligvis undtaget hvis man er 
velhavende.

I betragtningen som investering skal 
der være plads til  omkostninger til 
passende opbevaring, samt ekstra-
ordinære omkostninger til rep. og 
lign. samt forsikring. Og glem ikke, 
at biler der ikke bliver brugt, i sær-
deleshed også kræver vedligeholdel-
sesomkostninger.

Jeg vil gerne advare mod naivt at in-
vestere grundet prisernes himmel-
flugt via “låneudbydere”. Det er en 
idag så krystalklar kendsgerning, at 
banker og pengeinstitutter udviser 
en grådighed der er skræmmende, 
og jeg kender ingen banker der lå-
ner ud gratis. Så en forrentning via 
prisstigninger på “investeringsbilen” 
contra renter til pengeinstituttet, 
skal der i høj grad være plads til, for 
går det galt, som vi har set det i for-
bindelse med opskruede værdier på 
især fast ejendom inden finanskri-
sen, og iøvrigt ikke mindst siden, så 
er der ingen pardon.

Husk at udlåner ikke har nævnevær-
dig indsigt i gammelbilsmarkedet, 
han er kun interesseret i at udlåne 
penge på et for ham klippesikkert 
grundlag for sikkerhed, der så ofte 
tages i f.eks. din bolig.

Så som nævnt tidligere skal man 
have råd til at tabe penge. Nu er det 
næppe således at hele ens investe-
ring smuldrer, for der vil altid være 
en interesse for gamle ting og sa-
ger, men kursen svinger, som på alt 
andet.

Sikkerhed:  Det eneste der er sik-
kert er,  at fremtiden er usikker, at 
du skal dø og du skal betale skat.  
Alt andet bygger på naivitet eller risi-
kovillighed, og da det er en kends-
gerning at den danske befolkning 
generelt tror de kan forsikre sig mod 
alt, hvilket de tydeligt viser ved at 
forgylde pensionsselskaber, der lø-
bende udhuler din  aftale, (samt at 
staten gør det samtidig), og også 
tegner forsikringer på alt mellem 
himmel og jord, så skal “forsigtig 
Per” holde sig væk fra det at lege 
investor, og alene købe 
det hun/han har lyst til, 
hvilket jeg som person-
lig enthusiast  mener er 
den allerbedste grund.

Det sikreste vil altid 
være at købe “Mona 
Lisa bilen”, de virkeli-
ge ikoner, men det er 
for de få. Men mindre 
kan gøre det, blot man 
prøver at danne sig et 
skøn over hvor vanske-

Investeringsbiler?
ligt det er at afhænde køretøjet igen. 
De meget outrerede biler i design el-
ler konstruktion skal man være var-
som med. Især naivitet om dette at 
“bilen er sjælden”. En sjælden bil er 
typisk en bil der er utrolig kostbar, 
og derfor kun for de få, og typisk en 
ikon-bil. Men de fleste sjældne bi-
ler er derimod biler som ingen ville 
have, tænk lidt over det.

Min konklusion: Køb den bil du har 
råd til at købe (og vedligeholde), og 
undlad at købe “drømmebilen”, som 
du har svært ved at have råd til, og 
hvor mangel på vedligeholdelse vil 
medføre at investeringen smuldrer.
Jeg har selv lært lektien med skuf-
felser hvor jeg satte barren for højt, 
og selvom jeg idag har en drømme-
bil, så har jeg i mine 37 år med han-
del med klassiske biler opdaget at 
jeg føler lige så stor køre glæde i en 
relativt beskeden sportsvogn som 
en MG-B (der er i orden), som i en 
kostbar Ferrari, hvilke jeg indtil nu 
har prøvet 32 forskellig modeller af, 
for det er 2 forskellige former for kø-
reglæde, og jeg kan ikke sige den 
ene er bedre end den anden. Et ek-
sempel på dette så jeg hos Ferrarik-
lubbens tidligere formand, der både 
rådede over en 308, en Testa Rossa 
og en F50, men nægtede at skille 
sig af med sin MG-B.

PS. Det kan måske undre læseren 
at en forhandler bringer disse kends-
gerninger til torvs, og efter nogen 
læseres mening, lidt negativt ladet. 
Jeg har altid været opsat på at klas-
siske biler skal stige mest muligt og 
er det stadig. Men jeg er også rea-
list. 

Palle Murmann, medlem nr. 378.
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Invitationer
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Bilmuseum,

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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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.

 
Rustreparation af veteranbiler 

Pladedele fremstilles 
www.veteransmeden.dk

bo@kjer.net 
ved Bo Kjer 
40458882 

Ballerupvej 91 3500 Værløse 
 

rabat ved indtegning 
af flere biler eller  

motorcykler

25%

Vi sætter pris på originalerne

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

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

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

Vi forsikrer veterankøretøjer frem til årgang 1992 
og klassiske køretøjer årgang 1993-1997.  
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
837 kr.

Klassisk bil - MX-5 
Dagsværdi 150.000 kr. 
Ansvar + kasko
3.229 kr.

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

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

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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Citroën CX 25 GTi Turbo 2 - årgang 
1989. Meget fin stand, er rustfri. 
Kørt 115.000 km. Udstyr: soltag, 
anhængertræk, CX-nr.plade. Synsfri 
til 2029. Kr. 119.000.

Sven Koldby, tlf. 30358154
e-mail: sven.koldby@gmail.com 

Microfilm fremviser incl. En masse 
Opel reservedelsfilm (komplet pro-
gram). Endvidere reservedelsfilm 
til Bedford vare og lastbiler samt 
Isuzu vare- og lastbil. Alt dette for kr. 
1.500.

HP Nielsen, tlf. 40148037.

Morris motor 948 cm³ med gearkas-
se. Totalrenoveret. Pris kr. 10.000. 
Afhentet i Ikast.

Lilli Neigaard, tlf. 29676569 / 
29676523

Søger reservedele til Asmobile 
1927, alt har interesse. Mail eller 
ring til mig.

Jørn Bruun Rasmussen, tlf. 
29679182
e-mail: bruunrasmussen@mail.dk 

Fabriksny original forrude til Bedford 
CAV-van (den med skydedøre) - kr. 
600.

Til Vauxhall Viva HB - fabriksny 
el-bagrude - kr. 500.

Til Bedford last A og D model sæl-
ges fabriksnyt kølerhjelm emblem - 
kr. 500.

HP Nielsen, tlf. 40148037.

Biler 
sælges

 
Diverse

Dele til biler 
købes

Dele til biler 
sælges

Køb & salg

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

Salg       Køb        Tekst:

Biler

Dele til biler

MC

Dele til MC

Automobilia mv.

Diverse

Medl.nr. og navn:

Adresse:

Tlf. og email:

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

Husk! Sidste frist den 5. i måneden!

Da vi skulle på prøvetur kom Erwin 
først bag rattet; han havde jo Morga-
nerfaring. Det gik over stok og sten 
ud af Peter Bangs Vej. Ved Damhus-
søen havde vejen i en kurve kraf-
tig hældning udad og lufttrykket i 
dækkene var ikke højt. Om det var 
Erwins evner eller bilens gode vejbe-
liggenhed der fik os rundt i svinget, 
ved jeg ikke; antagelig begge dele. 
Hovedsagen var at vi blev på vejen 

og fik afleveret bilen igen. Der blev 
ikke handlet. Men bilen blev senere 
sat gennemgribende i stand. Des-
værre blev den også malet tofarvet, 
opgraderet med Plus-8 baglygter og 
kromhjul. Måske er den i landet end-
nu. Da jeg prøvede vognen, var den 
ikke en veteran; men den havde dog 
ca. samme alder, som min fars bil 
havde, da han blev medlem af DVK.

 Peter Bering

Bagklappen
...fortsat fra bagsiden.
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I 1950 kom Morgan med en model over det kendte tema; men på et forlænget chassis og 
med en stor to-liters Standard Vanguard motor. Den kraftige motor gav gode resultater i 
sportsvognskonkurrencer. En af de ihærdige kørere var Chris Lawrence, som købte en +4 for 
sine og sin forlovedes sparepenge. Han tunede motoren og fik dundrende succeser fra 1958 
og frem (blandt meget andet klassesejren i Le Mans 24-timer i 1962).

Peter Morgan var imponeret over Lawrences resultater i 1958 og 59, så han fik Lawrence 
til at tune nogle TR3 motorer og med dem byggede Morgan fra 1960 modellen Plus-4 Super 
Sports; som udvendig kendes på en lavere torpedo og et stort luftindtag på motorhjælmens 
højre side. Bagenden var på det tidspunkt faldet til ro med et skråplan med forsænket reser-
vehjul. Den facon kører man vist stadig med.

Sådan én kom til Danmark; enten helt ny eller næsten. Den blev kørt på Roskilde Ring af 
Kjeld Jessen. Mangeårigt medlem af DVK med hang til biler med krudt i. Det er netop den 
der står og ser lidt træt ud på mit billede fra november 1977. Den blev annonceret i Søn-
dags-Berlingeren og var på Sønderborgplader. Jessen er alsing – det forklarer pladerne. Men 
den stod på Frederiksberg, så Erwin Kristensen og jeg kørte ind og prøvede vognen. Erwin 
havde kørt Morgan tidligere. Og han havde været til løbet på Roskilde Ring, hvor Jessen blev 
slået af en Lotus Super 7. På vejen hjem af Roskildevej blev hans 4/4 overhalet af Jessen, 
så de standsede og fik en hyggesnak om Morgan.
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B
agklappen

Morgan +4 Super Sport

...fortsættes på omslagets inderside


