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Jaguar XK fra 1999Jaguar XK fra 1999

Oldtimerløbet • Classic Day • Borgerforslag om ændret grænse for veteranbiler

Motorcykler Motorcykler 
med bilmotormed bilmotor

 –Det er nærmest som en ny bil
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Se fotos og beskrivelse af bilerne på  www.laeborg-autohandel.dk

VW

Lagerliste  Årgang
FORD T CENTERDOOR, sjælden model, er som ny overalt  1922
DURANT B22 Touring åben 5-pers. 100 år gammel. Nysynet  1922
FORD A Tudor, blå, flot restaureret, motor renoveret 1930
CHEVROLET Coupe 6-cyl. total restaureret, skal ses  1933
AUBURN V8 BOATTAIL SPEEDSTER, kan ikke beskrives 1936
CHRYSLER WINDSOR Cabriolet 5-pers., 6-cyl. Meget fin bil 1941
VOLVO PV444 B14, delt for og bagrude, god stand  1953
VW 113 1200 DE-LUXE, oval bagrude, meget fin stand  1954
PEUGEOT 403 4-dørs, god stand, nysynet  1958
OPEL OLYMPIA REKORD 1500, med i Carmen Curlers 1958
CITROEN ID19 4-dørs, fin stand, med i Carmen Curlers 1958
MORRIS MINOR 1000 nysynet, med i Carmen Curlers 1958
OPEL REKORD P2 Caravan st.car, sund bil med patina 1962
DKW 1000S Coupe, total restaureret ned i mindste detalje 1963
CHEVROLET CORVETTE C2 Cabriolet, aut.gear, SKAL SES 1964
VOLVO 495 Lastbil, tidlig Volvo F88, total restaureret 1965
NSU PRINZ 1000, 93.000 km original bil, Carmen Curlers 1965
JAGUAR MK II 3,4 Saloon, med i Carmen Curlers  1965
VW 1200 ”Bobbel” Cabriolet, flot restaureret, skal ses  1965
VW T1 BUS 9-pers. kun kørt 39.000 km, aldrig restaureret 1966
VOLVO AMAZON KVIK 2-dørs, meget fin, Carmen Curlers 1967
VOLVO P1800S Coupe, el-overdrive, flot restaureret i DK 1967
OPEL KADETT 1,5 LS Coupe, god stand, sjælden model 1968
MORRIS 1000 Bindingsværk St.car, total restaureret,  1968
FIAT 124 SPORTS COUPE, sjælden model, meget fin stand  1968
MGC 2,9 Roadster 6-cyl. el-overdrive, flot restaureret 1968
MORRIS 1000 SUPER, flot restaureret, fin og velkørende  1969
MGB 1800 Roadster, rød, dansk bil fra ny, flot restaureret 1970
MGB 1800 Roadster, rød, el-overdrive, flot restaureret.  1970
FORD D500 COSTUM lastbil med kran, total restaureret 1971

MORRIS 1000 Pick-Up, org. stållad, total restaureret,  1972
MGB GT 1800 Coupe, el-overdrive, total restaureret  1975
MERCEDES UNIMOG 416 4x4 6-cyl. diesel, flot restaureret 1975
BEDFORD TK860 lastbil, 6-cyl. diesel total restaureret. 1977
MORGAN +8 Roadster V8, 5-gear, rød, meget fin stand 1977
FORD CAPRI 2,0 Coupe, kun 71.000 km, org. bil, som ny  1977
VAUXHALL CAVALIER 4-dørs (Opel Ascona) kun 28.000 km  1979
OPEL MANTA 2,0 CC 3-dørs, kun 23.000 km, meget fin bil 1980
MAZDA 626 1,6 HARDTOP Coupe, kun 64.000 km som ny  1981
FORD SIERRA 2,8 XR4i 6-cyl. 98.000 km, meget fin stand  1983
TOYOTA SUPRA 2,8i GT aut., rød, meget fin stand overalt 1984
OPEL KADETT 1,3S 3-dørs, meget fin og original stand 1986 
BMW 635 CSi Coupe, aut.gear, meget udstyr, fin stand 1987
MAN 22.362 lastbil, kun 103.000 km, original stand, som ny 1987
MERCEDES 560SL V8 Cabriolet, aut.gear, læder, nysynet  1988
VOLVO 480ES en ejer, kun kørt 58.000 km 100% som ny  1988
BMW 320i Cabriolet E30 6-cyl, aut., servo, ekstrem fin bil 1989
CHEVROLET Silverado V8 Pick-up, GMC Sierra GT look 1990
MAZDA MX5 1,6 Cabriolet, ekstrem fin stand, rød  1991
VW GOLF 1 1,8 Cabriolet, kun 114.000 km, meget fin stand  1991
SCANIA 143 V8 Topline 6x2, lang chassis, god stand  1992
VOLVO FH12 Trækker tilh. Schmitz kølertrailer årg. 1989 1996
MERCEDES E220 124 Cabriolet, aut., dansk fra ny fin stand  1996
MERCEDES SLK230 Roadster aut., kun 104.000 km, som ny 1998
FORD MUSTANG V8 Coupe aut. Kun 76.000 km, super flot 2004 
MERCEDES S500 V8 Lorinser, kun 114.000 km, alt i udstyr 2005
MERCEDES S600 V12 lang, kun 55.000 km, alt i udstyr 2006
PORSCHE PANAMERA S4 5-dørs, 440 hk, alt i udstyr  2018

15 stk. knallerter på lager, mange modeller, forhør venligst

Auburn Speedster 
Ford T Centerdoor VW T1 Bus 450 gamle emaljeskilte

15 knallerter

i vores show-room

Se alle bilerne på www.laeborg-autohandel.dk

Veteranladen ligger på 
Ådalen 23
6600 Vejen

Tlf.: Søren 4051 5400 • Suzi 3070 5354

HUSK!HUSK!
VETERANLADENVETERANLADEN
ER ALTID ET BESØG VÆRDER ALTID ET BESØG VÆRD

Altid mindst 75 klassiske biler på lager
+ ca. 20 knallerter og ca. 400 emaljeskilte.

Bem.: Kun åbent efter aftale

Lørdag den 29. april kl. 10-16 afholder vi 
”SKILTETRÆF JYLLAND” hvor handlere og

samlere fra hele landet kommer og udstiller. 
Se omtale af træffet andet sted i bladet.

Veteranladen er altid et besøg værd



3VeteranPosten 04-2023

Indhold

Adresse:
VeteranPosten
Søvejen 1
DK-6500  Vojens

Telefoner:
Redaktion:  7640 0014
Mandag-fredag  9:00-12:00
E-mail: info@veteranposten.dk
WWW: www.veteranposten.dk

Redaktion:
Steen Jørgensen (ansvarsh.)
Sanne Jakobsen

Udgiver/Produktion:
HS Media
ISSN 1901-9815

Skribenter:
Jørgen Kjær
Jens Robdrup
Niels Jonassen
Palle Høst Andersen
Kim Scholer

DTP:
Tina Dons Laursen

Abonnement:
Pr. halvår kr. 239,- incl. moms
Pr. år kr. 450,- incl. moms. 
Pr. år kr. 950,- incl. moms. (Udland)

Tegner du abonnement er din 
garanti, at du til enhver tid kan 
opsige dit abonnement til udløb 
af en periode.

Gave abonnement:
-En gave man bliver mindet om 
måned efter måned. Bestiller du 
et gaveabonnement vil du i løbet 
af få dage modtage det seneste 
nummer af VeteranPosten samt 
et gavekort der er udfyldt med 
gavemodtagerens navn og 
adresse samt et indbetalingskort. 
Har gavegiver og gavemodtager 
samme adresse fremsendes det 
i neutral kuvert. Et gavekort kan 
ikke ombyttes til kontanter.

Distribution:
FK Distribution
Postnord
Bladkompagniet (Kiosker)

Eftertryk: 
Kun efter aftale og altid med 
kildeangivelse.

Indlæg der bringes i bladet står 
for forfatterens egen mening 
og udtrykker nødvendigvis ikke 
bladets holdning. 

     4 Vores fælles veteranbillivhandler meget om at 
  restaurere køretøjerne
 10 Borgerforslag om at ændre grænsen for 
  veteranbiler fra 35 til 25 år
 12 Skal du på ferietur med klassikeren i år?
 18 Motorcykler med bilmotor
 24 Det er fast arbejde for de frivillige på motor-
  samlingen at bevare den danske kulturarv!
 30 Oldtimerløbet i Gråsten for 31. gang
 36 ”Classic Day” - invitation til dig med klassisk bil
 38 Bil-O-dag - for dig, som ikke altid behøver en GPS
 40 Porsches første hybridbil
 42 Ny bog: Danske eksportvognmænd

 43 Skiltetræf Jylland 2023
 43 To store markeder flytter
 44 MhS: Følg ledestjernen mod fremtiden
 45 MhS: Forsinket julegave
 45 MhS: To flotte plakater til dit værksted eller garage
 46 Ny bog: Benzinstationernes historie
 47 Tegn abonnement
 48 Aktivitetskalender
 55 Den gamle Sierra fra 1985 med kun to ejere er 
  blevet hold i live!
 56 Indsend annonce
 57 Rubrikannoncer
 98 Næste nummer

Side 12  Skal du på ferietur med 
klassikeren i år?

Side 30   Oldtimerløbet i Gråsten 
for 31. gang

Side 4  
Vores fælles veteranbilliv handler me-
get om at restaurere køretøjerne!

Flere og flere bruger deres klassiske bil eller mo-
torcykel til ferieture i ind- eller udland. Det er den 
rigtig velegnet til, har mange fundet ud af. Det 
giver ofte en herlig og behagelig ferietur udenfor 
de stærkt befærdede veje, og som tillægsgevinst 
møder man ofte andre klassikerentusiaster og in-
teresserede. Det egner klassikeren sig faktisk fint 
til, og den kan sagtens holde til det, når blot man 
har forberedt sig lidt på forhånd.

Når man besøger Ivan og Vibeke Karlsson i deres 
hjem i Egå ved Aarhus er der ingen tvivl om, at 
der her udleves en brændende passion for næsten 
alle typer klassiske køretøjer. Garager og værkste-
der er fyldte med imponerende flotte restaurerede 
og velpudsede knallerter, motorcykler og biler. Alle 
køretøjer har de restaureret i fællesskab gennem 
de mere end 40 år, de har boet i villaen med de 
mange garager. I stuen er det dog tre papegøjer, 
der fører ordet.

Det var altid nogen som blev fristet til at lægge bilmo-
torer i mc-stel, for de er som regel både store, har godt 
bundtræk og er billige. Fra 1930’erne og frem til idag 
formåede et mindre antal fabrikanter at bygge større 
eller mindre serier af den slags motorcykler.

Oldtimerløbet har været på banen siden 1991, 
hvor det første startskud lød, og er efterhånden 
blevet den største årlige begivenhed i Gråsten.
 Igen i år inviterer Oldtimerløbet alle motor 
interesserede til start som har et køretøj, der er 
mindst 35 år gamle. Hvert eneste år strømmer 
de stolte ejere af motorhistoriske køretøjer til Old-
timerløbet i Gråsten, for at vise og blive set af et 
meget stort og interesseret publikum. Et publikum 
som først og fremmest fylder Oldtimerpladsen, 
men som også står langs løbstrækningen der går 
ad Fjordvejen, tur retur, langs Flensborg Fjord, 
hvor de vinker med lag og hygger sig.

Side 18  Motorcyklar med bilmotor
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Austin Mini kassevogn

Mange er strandet med deres klassikerprojekt. 
Måske kan vi inspirere hinanden til at komme videre!

Uffe Madsen har nu ejet sin MGB i 50 år. 
Den har været brugt som daglig bil, 

som klassikerbil og senest til historisk motorsport!

Bertram har set det meste af Danmark fra sin gamle Cioa. 
Vi tager med på turen!

og meget 

mere
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