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Siden sidst...
I denne udgave af bladet findes der en invitation
til den årlige generalforsamling, der denne gang vil
foregå øst for Storebælt, nærmere bestemt i Stege
på Møn. Se indkaldelsen til generalforsamlingen på
side 5. Bestyrelsen vil opfordre så mange som muligt til at deltage i dette arrangement, så vi kan få
diskuteret de spørgsmål, som de enkelte medlemmer
måtte have. Samtidigt plejer vi at have nogle hyggelige timer sammen, denne gang hos ”Thorsvang Samlermuseum”. Husk at tilmelde dig, hvis du ønsker at
deltage.
Når dette blad lander i medlemmernes respektive
brevkasser, er vore biler stadig et par uger i ”vinterhi”. Men heldigvis er denne tilstand snart slut, og
snart vil de første arrangementer for 1800 klubbens
medlemmer finde sted. I år vil der igen være et forårstræf i hver ende af landet, og igen vil vi opleve
et ”stereotræf”, idet Niels Christensen og Knud Erik
Christensen begge åbner sæsonen med et garagetræf
allerede den 8. april i henholdsvis Hvidovre og i Pandrup. Som træfkalenderen på side 4 indikerer, er der
allerede nu planlagt en række arrangementer, og flere
vil komme til. Hold derfor øje med træfkalenderen
på klubbens hjemmeside, idet denne kalender (forhåbentligt) vil blive løbende opdateret.
Vedlagt dette blad finder klubbens medlemmer også
en opdateret medlemsliste. Denne liste indeholder
navn, adresse, telefonnummer og eventuel mailadresse for alle klubbens medlemmer, som pr. 15. fe-

bruar kunne opgøres til 308 medlemmer – ca. ti færre
medlemmer end sidste år!
Denne gang modtager medlemmerne et blad uden
tekniske artikler! Til gengæld har nogle af klubbens
medlemmer brugt noget af vinteren til at skrive om
rejseoplevelser, som for eksempel Lars Behrend, der
sammen med fruen har været en tur i Maastricht for
at opleve en udstilling for klassiske biler, og naturligvis sneg der sig et par Volvo 1800 biler ind. Lars
Hedegaard har ligeledes været på rejse, denne gang
i Syddanmark i en 1800S. Denne tur har medført en
herlig beskrivelse af en sommertur. Birger Vernersson
har ligeledes dokumenteret en rejse, nemlig til Singapore, hvor han har opsøgt Leslie Charteris’ fodspor.
Som bekendt er Leslie Charteris forfatteren til bøgerne om Simon Templar – ”The Saint”. Morten Nilaus
Petersen beskriver levende sit forhold til forskellige
Volvo modeller i livets forskellige faser. Et forhold
som i dag har resulteret i en sund 1800ES med et
meget lavt kilometertal. Endelig skriver Finn Dybbøl
om sidste års VROM træf, som sikkert vil inspirere
nogle medlemmer til at tage til dette års VROM. Redaktøren takker alle fem bidragsydere mange gange,
og håber samtidigt naturligvis at disse artikler vil få
andre medlemmer til at sætte sig ved tastaturet og
berette om deres oplevelser og/eller deres bil. Det
kan samtidigt afsløres, at redaktionens artikellager
på nuværende tidspunkt er helt tømt!
Vi ses derude i foråret...
Per Groth

Kontingentindbetaling
Nu er det igen tid til kontingent betaling.
Som sidste år kan Indbetalingen af kontingentet
for 2017 gøres over netbank.
Jeg har valgt at gøre brug af denne betalingsform,
da det er hurtigere og nemmere for alle parter.
Hvis du ikke ønsker at bruge netbank, bedes du
kontakte mig, så vi kan aftale om jeg skal sende et
indbetalingskort.
Kontingentet for 2017 er kr. 350,00
Betalingsfristen er den 15. marts 2017.
Efterfølgende gør jeg op, hvem der mangler at betale, og de der mangler, får tilsendt et brev med
et giro-indbetalingskort. (Tro mig, der kan være
mange).
Betalingen skal derfor ske via overførelse til klubbens konto i Jyske Bank, hvor klubben har følgende konto nr.:
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Reg. Nr. 5982
Konto nr. 0008004446
IBAN nr: DK9459820008004446
Swiftkode: DANBDK22
Husk venligst at påføre overførelsen med navn og
medlemsnummer (dit medlemsnr. findes i vedlagte medlemsliste), så kan jeg holde styr på, hvem
der har indbetalt.
Jeg håber, at rigtig mange vil benytte sig af netbank-løsningen, da det er et stort arbejde, at sende
alle disse breve og nu hvor vi sender bladet ud
med Porto Partner, er der ikke mulighed for at sende indbetalings kort sammen med bladet.
De, der har oplyst deres mail adresse, vil også
modtage den besked på mail.
Med venlig hilsen
Knud Erik Christensen
Kasserer
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Træfkalender for 2017
Marts

25.-26. Bilmesse i Dronning Margrethe Hallerne, Fredericia, tlf. 4088-6464

April

8.

Volvo 1800 Klub Garagetræf hos Niels Christensen, Hvidovre
3649-6941

Se separat indbydelse i dette blad. Tlf.

Maj

8.

Volvo 1800 Klub Garagetræf hos Knud Erik Christensen, Pandrup
Se separat indbydelse i dette blad. Tlf. 3065-4645

22.

Opstarttræf i Kolding Volvo Klub i Frederikshavn, tlf. 31-167-245

29.

Cruisingtur i Odsherred med Amazonklubben, joergen.boel@mail.dk

30.

Swapmeet i Andelslandsbyen, www.andelslandsbyen.dk

6.

Volvo 1800 Klub generalforsamling kl. 10
Se separat indbydelse i dette blad. Tlf.

7.

2576-6627

DVK forårsmønstring på Kastellet, København. 13:00-16:00. Åben for alle.
Se detaljer på www.veteranbil.dk

Juni

12.

Jesperhus Veterandag, tlf. 9670-1400

12.

Jysk-Fynsk Autojumble i Gjern, tlf. 8687-5050

27.

SVIS stumpemarked ved de svenske Volvo-klubbers fælleslager. www.svis.se

27.

Oldtimerløbet, Gråsten-Flensborg og retur. Tlf. 7465-0637

28.

Charlottenlund Motor Classic 2017, Galopbanen, www.veteranbil.dk

3.-5.

Græsted Veterantræf, Græsted, tlf. 4839-1340

5.

National Køredag – lokale arrangementer

5.

Wedelslund Gods træf, www.wedelslundgods.dk

8.

Volvo 1800 møder Jaguar E-type, Springforbi, kl. 19
2765-4765

Se separat indbydelse i dette blad. Tlf.

10.

Harrevig Volvo træf. Salling Volvo Klub. Tlf. 2445-7147

11.

Classic Autojumble & Concours de Charme ved Gavnø. www.gavnoe.dk

??.

Gisselfeld Classic Motor Show, www.gisselfeld-kloster.dk

18.

Sofiero Classic, kl. 10-16, Helsingborg, tlf. +46 4212-5922

25.

Volvo 1800 garagetræf hos Remi Lindby i Midtjylland, kl. 10
Se separat indbydelse i dette blad. Tlf. 4025-3172, mail: lindby@pc.dk

Juli

25.

Volvo 1800 Klub træf ved Kalø Vig. Fra kl. 16. Annie og Kristian Lykke.

August

18.-20. VROM 2017, Göteborg. www.vrom.org
18.-20. International Volvo Meeting 2017, Göteborg.
19.-20. Vallåkra Träffen ved Helsingborg. Tlf. +46 4218-5080

September

3.

Kolding Volvo Klub, Tiufkærvej 3, Fredericia. Tlf. 31 167 245

Oktober

1.

Swapmeet i Andelslandsbyen, www.andelslandsbyen.dk

21.-22. Bilmesse i Dronning Margrethe Hallerne, Fredericia. Tlf. 4088-6464
I lighed med tidligere vil der også i år blive arrangeret lokale, sporadiske aftentræf. Da planlægnings- og afviklingstiden for
disse træf som regel er væsentlig kortere end produktionstiden for dette blad, vil disse aftentræf blive annonceret på klubbens
hjemmeside under adressen www.volvo1800klub.dk. Her vil du også kunne finde fotos fra tidligere træf.
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Indbydelse til generalforsamling 2017
Lørdag den 6. maj, kl. 10

Mødested: ”THORSVANG SAMLERMUSEUM”
Thorsvangs Allé 7, 4780 Stege
Her afholdes Generalforsamling & frokost
https://www.thorsvangsamlermuseum.dk/
Program:
Kl. 10
Kl. 10:30

Formiddagskaffe i teltet ved samlermuseet – husk varmt tøj svarende til vejret.
Generalforsamling med dagsorden ifølge vedtægterne:
Valg af dirigent
Formandens beretning
Fremlæggelse af regnskab, herunder fastlæggelse af næste års kontingent.
Behandling af indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer, (skal være bestyrelsen i
hænde senest den 29. april)
5.
Valg til bestyrelse.
Bestyrelsesposter på valg:
Formand
Jakob Nittegaard
1. Bestyr. medlem
Lars Bak
Reservedelsformidler
Nils Christensen
1. suppleant
Alwin Neumann
Revisor
Peter Skydsgaard

1.
2.
3.
4.

6.
7.
Kl. 12-13

Valg af revisor og revisorsuppleant.
Eventuelt.

Klubben er vært for en lille frokost. Efter frokost er der fri adgang til museets interessante
samling.

Evt. kl 13:30 Hvis der er stemning for det, kører vi i samlet flok af de små idylliske veje til Nyord (med
forbehold for ændret tur).
TILMELDING: Af hensyn til frokostbestilling er tilmelding til generalforsamlingen nødvendig. Tilmelding på e-mail til :
gf@volvo1800klub.dk senest mandag den 23. april, 2017. Alternativt på telefon direkte til formanden: 25 76 66 27
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Interclassic
Maastricht 2017
Tekst og foto: Lars Behrend

Min ægtefælle Karen forærede mig sidste år et gavekort
efter eget valg til en europæisk messe for klassiske biler
- og valget faldt på den årlige
messe i den hollandske by Maastricht, dels fordi vi tidligere
har besøgt Maastricht, som er
en yderst charmerende by, og
dels fordi byen bl.a. byder på
et stort udvalg af tøjbutikker
og cafeer - så der ud over bilerne også var noget af interesse
for fruen.
Messen afholdes i MECC-centret i
gåafstand fra centrum - et center,
der på mange måder ligner vores
eget Bellacenter på Amager. Messen er i høj grad en handelsmesse
og størstedelen af de udstillede
biler er til salg. Der var enkelte
førkrigsbiler og enkelte spritny
topmodeller fra f.eks. Aston Martin, Maserati, Lamborghini, mens
hovedparten af bilerne var fra ca.
1945 til omkring 1985. Ligeledes
var der salg af autobøger, salg
af klassisk tøj til den klassiske
chauffør og en række boder med
6

salg af stumper og diverse modeller. Heldigvis var der også boder
med en kop kaffe og en sandwich.
Hovedtemaerne i år var dels at
vise biler fra Ferrari gennem 70 år
og dels at vise et udvalg af Facel
Vega modeller, så disse mærker
var rigt repræsenteret med spektakulære udstillingseksemplarer.
Udstillingen omfattede lidt over
800 forskellige biler med alt fra
såkaldte ladefund til specialudgaver i concours-stand af Rolls
Royce, Mercedes og andre luxusmærker. Årets vinder som bedste
bil i showet blev en specialbygget
Alfa Romeo årgang 1947 i grålig/
svagt blålig farve med vinrødt interiør og vinrødt instrumentbræt,
som der kun var fremstillet fire
eksemplarer af, hvoraf kun to har
overlevet.
I en mindre hal var inviteret diverse autoklubber, der for fleres vedkommende havde opstillet bilerne
i et tidstypisk miljø. Af særlig interesse var den hollandske Volvoklub, der beklageligvis alene hav-

de medtaget tre Amazonmodeller.
Rundt om i hallen fandt vi dog i
alt tre 1800-biler. Den ene var en
lyseblå 1800ES fra Maastricht Oldtimer Club, som ikke var til salg.
Nu er penge ikke alt, men de oplyste salgspriser for de to andre
biler synes høje. En metallicgrøn
1800S årgang 1969 var til salg for
29.940 Euro (222.000 kr.). Bilen
var i pæn stand, men ikke original i interiøret – og vist heller ikke
med hensyn til kofangerne.
Den anden var en metallicgrå
1800S årgang 1964. Det må indrømmes, at den var restaureret og
sat tip-top i stand, så man kunne
spejle sig i de fleste dele i motorrummet. Som sælgeren så diplomatisk udtrykte det på salgsskiltet, så var det ”probably the best
1800S in the world”. Den var sat i
stand i 2016, og man havde forsynet den med nyt rødt læderindtræk ikke alene på forsæderne,
men også på bagsædet, og på dørsiderne, og man havde endvidere
betrukket hele instrumentbrættet
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med rødt læder. Der var for meget efter vores smag - men det kan
der jo være forskellige meninger
om. Prisen for denne lille sag var
59.000 Euro! Altså ca. 440.000 kr.
Efter tre og en halv times rundgang kunne benene ikke mere, og
man bliver jo også mæt af overfloden af skinnende lak og af biler, man kun kan drømme om selv
at få lov at trille en tur i. Det skal

dog ikke forhindre fruen og mig
i varmt at anbefale Interclassic
Maastricht til januar næste år, og
dermed også byen Maastricht som
et interessant rejsemål for en forlænget weekend, som nemmest
nås via Bruxelles.
Karen og Lars

Specialsyede kufferter til din Mercedes
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Garagetræf - Nordjylland
Foråret er på vej!!! Derfor vil vi, som vi plejer, afholde et garagetræf, så reserver allerede nu dagen til en køretur rundt i Nordjylland. Vi ser frem til at hygge med både nye og gamle klubmedlemmer.
Tid:
Sted:
Kontakt:

Lørdag den 8. april, 2017 – kl. 10:00
Dorthe og Knud Erik Christensen
Blokhusvej 59, 9490 Pandrup
3065-4645 – blokhusvej@hotmail.com

Klubben er vært som det er sædvane med kaffe/the, rundstykker og hvad dertil hører, efter kaffen når vi har kikket på de fine
Volvo’er og diskuteret, hvad der nu er sket/renoveret hen over
den lange vinterpause, kan vi rulle en tur rundt i lokalområdet.
Det er endnu ikke planlagt, hvor og hvilken vej vi kører, vi finder
på noget 
Vi håber at rigtig mange vil deltage i forårstræffet.
Tilmelding gerne inden d. 5. april.
Med venlig hilsen
Dorthe og Knud Erik Christensen

Garagetræf - Sjælland
Alle interesserede inviteres hermed til det traditionsrige garagetræf hos Niels Christensen. Ud over hyggeligt samvær med god
Volvo 1800-snak, vil der igen i år være mulighed for at købe reservedele fra klubbens lager.
Tid:
Sted:
Tlf:

Lørdag den 8. april, 2017 - kl. 10:00.
Niels Christensen
Strandholms Allé 46, 2650 Hvidovre
3029-6941

Klubben vil være vært med kaffe og rundstykker. Af hensyn til
indkøbet af rundstykker, bedes I venligst tilmelde Jer hos undertegnede senest onsdag den 4. april. Alle er velkomne, også uden
tilmelding – men så er det ikke sikkert, at der er rundstykker nok
til alle!
Vel mødt
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Store Kuffertdag og Garagetræf
Hanne og jeg har de siden 2009 afholdt et hyggeligt sommertræf i vores værksted. Det gør
vi igen denne sommer og vi indbyder til træf:
Tid:
Sted:
Tlf:

Søndag den 25. juni kl. 10:00
Remi Lindby, Hobrovej 18, 8990 Fårup
4025-3172 - e-mail: lindby@pc.dk

Klubben vil være vært med kaffe og rundstykker og
hvad dertil hører. Ca. kl.12.30 kører vi ad smukke veje
til Mariager. Her liner vi bilerne flot op ved stationen.
I Mariager kan vi se, hvad veteranbanen går og laver i
remisen eller blot nyde stemningen på havnen.
Når klokken bliver 14 afgår damptoget, fremført af et
af banens to flotte damplokomotiver til Handest og
retur. Formentlig bliver det HV3 fra 1928. Betingelsen
for at deltage er, at hver person medbringer en klassisk kuffert. Så kommer man nemlig gratis med toget.
Det vil være prikken over i’et hvis vi også har iklædt os søndagstøjet.
Ideen til dette træf fik jeg sidste gang vi var med veterantoget og det var Store Kuffertdag.
MG-klubben deltog og de havde alle fine kufferter med og historisk påklædning. Her på
denne hjemmeside finder man lille reportage fra MG-klubbens tur:
http://mgb68.blogspot.dk/2012/09/veterantogsrtur-fra-mariager.html
Mariager-Handest Veteranbane er den tidligere Mariager-Fårup-Viborg Jernbane. I dag løber
strækningen fra Mariager og ned i vores baghave her i Fårup. Veterantoget ender i Handest,
hvor der er drejeskive og en flot stationsbygning med billetsalg og kiosk/cafe.
Læs meget mere på www.mhvj.dk
Vi bor 5 km fra motorvejen mellem Randers og Hobro. Det er nemt at finde. Kommer du
sydfra kører du fra ved afkørsel 38. Kommer du nordfra vælger du afkørsel 37. Hobrovej
18 ligger i stationsbyen tæt ved kroen.
Af hensyn til indkøb af morgenbrød o.s.v. vil jeg gerne høre fra Jer senest onsdag den 22.
juni
Vel mødt
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Fra 245 til 1800ES
Historien om hvordan det hele begyndte for mig
Tekst og foto: Morten Nilaus Petersen

I 1995 da jeg havde fået to
børn i 90 og 92 mente jeg at
jeg havde brug for en stationcar, jeg stillede mig ud til vejen og talte store stationcars
der kørte forbi, der var kun
to slags, Ford Taunus og Volvo
245 og for hver Ford kom der
3-4 Volvo’er.
Det afgjorde sagen for mig, da jeg
mente at der nok var solgt flere
Ford fra nye af og dermed var Volvo’en mere holdbar og der ville
også være flere reservedele at finde på brugtmarkedet.
Jeg købte derfor en dejlig rød
245 DL 1975 B21A for en billig
penge, den viste sig, da jeg fandt
stelnummeret, at være blandt de
de første 245’ere i landet. Denne
dejlige bil var lige hvad jeg havde
brug for, med plads til barnevogn/
klapvogn bagi og barnesæder på
bagsædet, samtidig var den også
god til at køre i byggemarkedet i.
Desværre havde jeg ikke tiden til
at vedligeholde den, som den burde have været, så den blev ofret til
rustguderne.
Jeg var dog nu bidt af en Volvo
så jeg måtte have en anden, og
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uheldigvis var der ingen herregårdsvogne til salg den dag, men
børnene var også blevet for store
til barnevogn/klapvogn så jeg
måtte ”nøjes” med en 244 som nu
hed 240 GL 1981 B23A, for at gøre
alle forvirret. Den havde jeg dog
stor fornøjelse af, da jeg købte
en gammel campingvogn og tog
en dejlig ferie i Frankrig sammen
med mine drenge. Da jeg kom
hjem ”myrdede” jeg en Citroën
Xantia med den. Jeg kørte stille
og roligt i et villakvarter med max
45 km/t, var uopmærksom et lille
øjeblik og påkørte en parkeret Citroën med mit højre hjørne, hans
venstre baghjul lå med ydersiden
opad inde under resterne af hans
bil, hans venstre bagskærm var
væk, jeg kørte hjem i min Volvo
og reparerede den for 4500 kr, senere fik jeg et brev fra forsikringen, hvor de fortalte, at de havde
udbetalt kr. 40.000 til den skadelidte, hmm smiler lidt, men er
selvfølgelig ked af det.
Nu gik der nogle år og tiden var
til udskiftning igen og jeg købte
en dårlig hvid 245 DL 1979 B21A
(som altså også hedder 240, forstår ikke rigtigt hvorfor de ændrede navnet) den holdt ikke særligt

længe, men jeg nåede at komme
til mit første septembertræf i Kolding Volvo Klub, som er et flere
dages træf med camping mulighed, en madras og dyne ind bagi
og en tandbørste og dankort i baglommen, det var en herlig oplevelse med en masse nye venner og
”lidelsesfæller”. Jeg var nu blevet
en del af et fællesskab og kunne
nu dele viden med andre (jeg er
jo oprindeligt uddannet automekaniker for snart 40 år siden) og
trække på en masse ekspertise fra
virkelig passionerede Volvofolk.
Den hvide herregårdsvogn var
som sagt en dårlig model, der rustede væk for mig, men jeg havde
nu en arbejdskollega, der stod for
at skulle skifte sin 740 SE 1991
B230F (745) ud med en V70. Han
spurgte om jeg var interesseret i
at købe den, om jeg var. Det var
en skøn bil med masser af luksus
såsom elspejle med varme og elsideruder, ting som jeg ikke havde
haft før, den havde også en radio
med cd, der virkede. Den var også
kæmpestor, og jeg - som ikke er
en lille mand - havde svært ved at
nå over til parkeringsskiven i højre side. Jeg har haft mange gode
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timer i den og var rigtig glad for
den, men nu syntes jeg at det var
tid til at have en veteranbil. Jeg
havde nu fået bygget en dejlig garage med strøm og et lækkert arbejdsbord, så jeg købte en meget
rusten 164E B30E fra 1973 og gik
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i gang med at svejse, men der var
for meget, og jeg gik i stå.
Jeg havde nu fået et job, hvor jeg
skulle køre 120 km om dagen - 60
km frem og 60 km tilbage og jeg
må tilstå, at der var et problem

med at få det til at løbe rundt økonomisk, så jeg måtte se mig om efter en billig pendlerbil, jeg købte
så min første ikke-Volvo i over 20
år, men den kørte over tyve km på
en liter diesel, så jeg levede med
det. Nu skulle 740’eren så til syn
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og den havde slidt koblingen, det
tog lidt for lang tid, og jeg måtte skrotte den, jeg kunne jo ikke
stå med to biler uden plader. Nu
stod jeg så med en gammel rusten
164’er og en ikke-Volvo, det irriterede mig, at jeg ikke kunne køre
Volvo, så jeg solgte 164’eren til en
modig nordjyde der var kørt fra
nordenfjords til Helsingør for at
købe den. Nu kunne jeg så starte
forfra.
I mellemtiden havde jeg mistet
begge mine forældre med et par
års mellemrum og havde nu arvet en del penge, så jeg tænkte at
skulle det være, så skulle det være
nu. Så jeg begyndte at lede efter
en 1800 og det skulle jo være en
stationcar, så en 1800ES skulle det
være. Først fandt jeg en på Fyn,
men den var blevet sendt til Polen for at blive renoveret og ville
blive dobbelt så dyr, når den kom
hjem, men så fandt jeg en i Køge,
der var importeret fra Californien
og ikke havde været indregistreret i Danmark endnu, den købte
jeg så og gik gang med at give den
en ny lak og nypolstrede sæder (i
Danmark).
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Jeg fik også historien om denne
1800ES 1973 B20E, eller den korte
version af den.
En ældre dame i Californien, formentlig en enke, var begyndt at
køre ind i garageporten og bule
sin Volvo 1800ES, familien greb
ind og tog bilen fra hende, omregistrerede den til en fra familien
og stillede den i en aflåst garage,
der stod tælleren på 26.574 miles. Her fandt en dansk skolelærer
den, og fik den importeret til Danmark. Han havde så ikke enten råd
eller tiden til at renovere den og
fandt en nyrestaureret PV, der var
magen til eller var hans onkels og
byttede lige over. Nu stod denne
1800ES og var trist i den røde lak
(solbleget af den californiske sol)
og lædersæder der var siddet i
stykker og mørnet af den samme
sol, så til salg hos Volvoforhandleren i Køge og så slog jeg til, 99
af de lange, nysynet og med afgift
betalt, nu stod tælleren på 28.583
miles, det vil sige at den har kørt
godt 3200 km siden 2014, så helt
låst var den garage vist ikke.
Jeg har indtil nu fået sæderne
ompolstret hos den lokale saddelmager, med nyt læder HELE vejen

rundt og nyt indmad. Jeg gik også
i gang med at afmontere den for
maler, det tager sin tid da der er
fantastisk meget krom og det sidder rigtigt godt fast med møtrikker bagfra, som sidder godt gemt.
Der er faktisk mange besynderlige måder, tingene er fastgjort
på, hængslerne for eksempel til
dørene sidder med de sædvanlige bolte forrest i døren, men der
sidder også to 6mm skruer som
gør at døren sidder løst men ikke
kan komme af, før de selvfølgelig også er skruet ud. Hængslerne
til bagklappen sidder boltet gennem taget med møtrikker under
loftbeklædningen, som sidder i
spænd med en liste der er lirket
omkring en kant, det tog også noget tid at finde ud af, men igen
vennerne i klubben (denne gang
1800 klubben) kunne hjælpe.
Dejligt med videndeling. Under
afmonteringen er jeg blevet glædeligt overrasket flere gange, en
bil fra 1972/73 UDEN rust, selv
under dørene absolut ingen rust,
det eneste jeg fandt var lidt slidmærker under bagklappen, der så
havde fået lidt overfladisk rust
som kunne klares med lidt sand-
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papir. Nu har den også kun kørt
43.000 km/26.000miles så den er
jo næsten ikke kørt til.
En lille mindre morsom oplevelse har jeg også haft allerede. Jeg
kørte bilen hjem på prøveskilte/
klistermærker, og da jeg var vel
ankommet hjemme og skulle låse
garageporten op, faldt forbindelsen mellem gearstangen og gearkassen af. Her må jeg hellere lige
fortælle, at det er en automatgear
model, så da den stod i parkering
var der ikke så meget at gøre, klokken var blevet mange og jeg måtte lade min fine bil stå ude, helt
alene, hele natten. Næste morgen
var jeg tidligt ude og løfte den op
og fik bundet lidt ståtråd omkring
forbindelsen, så jeg kunne halte
den ind i garagen. Jeg begyndte
så at lede efter et nyt kugleled
til forbindelsen og først efter en
snak med et ret aktivt medlem af
1800 klubben, fik jeg en adresse i
USA, der kunne levere. Jeg har nu
bestilt et sæt nye kugleled, til 50$
med forsendelse, men uden afgifter og behandlingsgebyr fra Postnord, så det løb i alt op i 800,- kr.
Når dette læses har jeg fået den
ud at køre på mine fine tidstypiske nummerplader og vist den
frem til diverse træf, og fået en
del bemærkninger om et motorrum der ikke er i samme stand

som lakken og sæderne, men det
er en rullende renovering jeg er
i gang med, så der vil komme
lidt nyt hele tiden. Det største er
jo heloplakeringen, som var ret
omfattende med alt det krom og
ruder der skal ud og helst i igen
uden skår.
Da jeg hentede de nye tidstypiske nummerplader, var jeg ude
for en pudsig oplevelse. Pigen bag
skranken hos Skat sagde at der
var bolte ovre på hylden, ja sagde
jeg, men …..jo jo sagde hun der er
også sorte plastikdæksler til dem.
Havde hun virkelig tænkt sig, at
jeg skulle bore huller i mine helt
nye emalje nummerplader??? Det
havde hun altså tænkt sig.
For de, som ikke er lige så tudse
gammel som mig, vil jeg fortælle,
at der bag på de gamle såvel som
de nye emalje nummerplader er
en rille til at skyde et firkantet
bolthoved ind i, hvorefter man
kan sætte nummerpladen fast
med møtrikker.
Som et lille plus, lå de to gange
to gamle nummerplader fra Californien bag i bilen, de ældste
blå med gule bogstaver og tal, de
yngre hvide med sorte tal og bogstaver.
Jeg har nu været til to større træf,
det vigtigste og første var det

store, Kolding Volvo Klub’s septembertræf med næsten 300 Volvo’er, her fandt jeg ud af at der
kan være næsten lige så meget
bag i en 1800ES som i en 245, jeg
havde både telt, luftmadras, stole,
borde, gasblus, køletaske og en
pavillion, imponerende, men det
er jo en stationcar.
Det andet træf var lidt mindre, det
var den dejlige tur til dyrehaven
om aftenen den 21. oktober som
er omtalt i bladet december 2016.
Jeg nåede også en tur til Roskilde
til veterantræf ved rådhuset og en
tur på Kulturhavnen i Helsingør,
som jo er min hjemby.
Jeg fandt også en hjemmeside,
hvor en svensker har lavet et register over alle 1800 i verden, her
fandt jeg nogle billeder af den
i Californien, jeg tog kontakt til
ham og bad ham rette adressen på
bilen, så den nu står som dansk.

Nye medlemmer i det seneste kvartal
Klubben byder følgende nye medlemmer velkommen i klubben:
645.
646.
647.
648.
649.
650.

Carsten Ottendahl, 3000 Helsingør		
Henrik Olsen, 4600 Køge			
Kim Møller Nielsen, Harrislee, Tyskland
Poul Erik Jørgensen, 8210 Aarhus V		
Omeed Aminia, 2400 København NV		
Jan Efverlund, Höör, Sverige			
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P1800 1961
1800S 1966
1800S 1968
1800ES 1973
1800S 1969
1800S 1968 + 1800E 1972
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Rundt i Syddanmark i en Volvo 1800
og morgenmad inkluderet. Vi fik
testet gå-formen med en lille tur
med krykker på brosten i Faaborg
by - ikke mange kilometer, men
det skulle jo også være en blid
genoptræning. Badehotellet er ok
– men ikke prangende. Dagen efter var vi godt udhvilede og klar
til den videre færd – en tidlig færge til Ærø.

Tekst og foto: Lars W. Hedegaard
For nogen tid siden blev min
søster Eva udsat for en ret alvorlig arbejdsulykke, hvorved
hun fik sin venstre fod slemt
skadet.
Et
hospitalsophold
og en lang operation, hvor de
smadrede knogler blev forsøgt sat sammen igen, blev
udfaldet. Herefter fulgte et
langt forår med smerter, foden oppe, rollator, krykker og
efterfølgende genoptræning.
Yderligere bor hun på 3. sal uden elevator.
Hun skulle egentlig have været til
Italien i løbet af sommeren, men
måtte aflyse alt. Udsigten til en
hel sommer på 3. sal var ikke spe-
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cielt gavnlig for humøret. Jeg havde ferie tre uger i juli, heraf kun
én sammen med min kone, hvor
vi var i Stockholm - dog ikke i Volvo’en. Derfor foreslog jeg så Eva
en lille Danmarkstur i Volvo’en den skulle jo også have en ferie!
Det var hun helt med på. Hun fik
til opgave at tilrettelægge en rute,
der skulle ende hos en anden søster i Aabenraa.
Mandag tog jeg til København,
hentede hende og så afsted hen
over Sjælland mod det første stop,
Faaborg. Det gik ad små veje, som
jo er de mest interessante at køre
på, med et par stop undervejs. I
Faaborg ventede et værelse på Badehotellet - booket gennem Spotdeal, så der var tre retters menu

Tirsdag fra Faaborg, hvor der sejles til Søby med Ærøfærgerne, idet
jeg synes det er fantastisk at besøge de små danske øer og blive
fragtet derover med færge. Heldigvis er der stadig mange ruter
tilbage i Danmark. Fin lille færge
der tager 70 minutter om en overfart, her havde vi blandt andet
selskab af en munter Puch-maxiklub fra Fyn.
Det var juli, vejret var dejligt, sol
og ikke ret meget vind. Bare at
sætte sig ud på dækket og nyde
det. Ankommet til Søby skulle vi
lige finde et fint sted for at holde
en pause. Her fandt jeg så mit
campingsæt frem, fik lavet kaffe
og kigget ud over vandet. Vi kørte
så ad små veje til Marstal. Byen
summede af liv og på turistbureauet spurgte vi efter den bedste
fiskerestaurant – Fru Berg - som
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selvfølgelig lå ved havnen. Efter
en let frokost kørte vi lidt rundt,
så på landskabet, nød sommeren
og kørte så mod Ærøskøbing, hvor
der var booket et værelse på Det
Lille Hotel. Et fint hotel, der ligger
midt i den idylliske by, fine huse,
toppede brosten og små forretninger – mange med ”antikviteter” – herligt sommerliv og vi gik
rundt og beundrede det hele. Igen
en udfordring med alle de brosten, men heldigvis er byen til at
overskue. I den dejlige sommeraften nød vi en fin middag i hotellets have, hvor der var stuvende
fyldt med gæster.
Efter en god morgenmad om onsdagen, ville jeg lige vise Eva den
lange række af små fine malede
træhuse som Ærøskøbing er kendt
for. De tager sig rigtig godt ud i
morgensolen, med den blå himmel som baggrund og en Volvo
1800 i forgrunden, skæmmer dem
heller ikke. Vi havde en færge fra
Søby mod Fynshav, så da vi var
færdige med at beundre husene
var det afsted. I Søby skulle jeg
finde en tank, da jeg ikke altid stoler på benzinmåleren. Det blev så
Øboens Olieprodukter, der kunne
levere 95 oktan. Endnu en færgeoverfart i roligt smukt vejr.
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På Als skulle vi så se at få købt
lidt frokost og herefter besluttede
vi os for at tage endnu en færge.
Den går fra Hardeshøj på Nordals
til Ballebro. ”Bitten”, hedder den,
og mens vi ventede på den, fik vi
spist og drukket lidt kaffe. Herfra
var det så mod Aabenraa, hvor søster Hanne ventede med det fulde
udtræk i form af eftermiddagskaffe og senere dejlig middag – ja, vi
sultede ikke på denne tur.....
Torsdag var vi atter på plads i bilen, først på Brundlund Slot, hvor
der var en fin kunstudstilling med
sønderjyske kunstnere. Siden afsted mod Tyskland – vi skulle da
lige over ”æ græns” og derefter til
Asserballe på Als, hvor min søn
og svigerfamilie var i sommerhus. Men vi kom ikke lige med
det samme til Tyskland, for lige
syd for Aabenraa var der et skilt
”Veterantræf” og en pil til venstre.
Det måtte undersøges vi drejede
af og kom igennem Holbøl – Årets
Landsby 2014 – længere og længere ud på landet, så atter en pil
ind i en skov – og længere ind. Vi
16

troede næsten ikke på at der var
noget, da vi endelig opdagede biler, og vi ankom så til ”Mekanisk
Museum Sønderjylland”, hvor vi
fik gratis entré – og kaffe, fordi
vi var i veteranbil. Der var andre
biler, Volvo’er, traktorer og ikke
mindst en samling af malkemaskiner! Sjovt sted med en sjov historie, som man kan læse om på
deres hjemmeside: www.mekanisk-museum.dk/

Her blev vi nogen tid, købte lidt
småting på markedet, beundrede
de udstillede genstande, blandt
andet en kæmpestor, renoveret generator, der stod og brummede på en lastvognstrailer. Eva,
som ikke er vant til veterantræf,
var synligt imponeret over den
enorme energi, folk lægger i deres
gamle biler og maskiner. Nå, et
smut over grænsen skulle vi også
nå, inden turen gik til familien på
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Als. Her blev vi så ligeledes beværtet fyrsteligt og hyggede os.
Tilbage til Aabenraa – til aftenthe
og rabarberkage!
Fredag var det besluttet, at vi
skulle til søster Hannes sommerhus på Rømø, med et stop i
Løgumkloster, hvor der på Kunstmuseet Holmen var en lille udstilling med John Lennons tegninger.
Rømø er en fin ø, det er en dejlig
tur over dæmningen, hvor man fra
rastepladserne på selve dæmningen kan beundre det rige fugleliv
i vadehavet. Vi spiste frokost, og
jeg fandt et smukt sted at fotografere Volvo’en – et bidrag til en
kalender – som jeg aldrig fik sendt
ind. En dejlig eftermiddag i sommersolskin og så tilbage til Aabenraa senere på aftenen.
Lørdag drog vi afsted nordpå. Vi
har en bror i Strib, som gerne ville huse os. Men dog ikke direkte.
Først ud over Løjt land, gennem
Haderslev og videre mod Christiansfeld, som jo samme år var blevet udnævnt til en del af Unescos
Verdensarv. Havde aldrig været
der, men det er bestemt et besøg
værd. Utroligt at de meget smukke huse, bygget fra 1773 og fremefter, stadig står. Man kan dårligt
forestille sig at ret mange af de
bygninger, der bliver bygget nu
om dage, står om 200 år. Der er
et større og tiltrængt renoveringsprojekt i gang og AP Møller-fonden
har doneret et stort millionbeløb.
Efter at have gået rundt i byen og
blandt andet besøgt kirkegården,
hvor alle grave – helt tilbage fra
byens grundlæggelse - stadig er
bevaret.
Vi manglede at besøge endnu et
historisk punkt i nærheden og
lagde turen forbi Skamlingsbanken, som jo står flot genrejst,
omend synligt medtaget efter
bombesprængningen i 1864. Sidst
på eftermiddagen ankom vi så til
Strib. Her blev vi også fyrsteligt
beværtet og hyggede i den lune
sommeraften.
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Søndag – endnu en smuk dag –
kørte vi sammen med Ole og Else
i hans VW 1302 cabriolet – over
Nordfyn – til Kerteminde, hvor
der blev indtaget en frokost på
den lille restaurant ”Varmestuen”.
En rigtig fin oplevelse, interessant
klientel og helt i orden servering.

Herfra gik det så tilbage til København. Overnattede så hos Eva
på Christianshavn og returnerede
mandag til Aarhus, hvor jeg så
havde endnu en uge, så jeg jeg
kunne restituere mig oven på den
gode tur, og forberede mig på endnu et år indtil næste sommerferie.
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Bestyrelsesmøde den 4. februar 2017
Mødet blev afholdt på formandens arbejdsplads, det
vil sige Teknologisk Institut i
Taastrup.
Deltagerne var Jakob Nittegaard,
Knud Erik Christensen, Niels Christensen, John Christiansen, John
Svensson og Per Groth (referent).
Lars W. Hedegaard og Lars Bak
var desværre forhindret og havde
meldt afbud.
Følgende punkter blev behandlet:
1.
Generalforsamling i dette
forår. Generalforsamlingen skal i
år foregå på Sjælland. Inden mødet var en række forskellige muligheder blevet fremfundet, men
man blev hurtigt enige om, at
Thorsvang Samlermuseum i Stege
på Møn ville være et interessant
sted for de fleste. Se yderligere
detaljer under indbydelser i dette
blad.

2.
Kontingent. Baseret på
regnskabet for 2016 vil kassereren indstille til generalforsamlingen, at kontingent for 2017 bliver
på uændret kr. 350. D.v.s. ingen
stigning i over 23 år.
3.
Forårstræf. For at skyde
sæson 2017 i gang på den bedste måde, er Niels Christensen og
Knud Erik Christensen igen blevet
enige om at arrangere hver sit garagetræf i henholdsvis Hvidovre
og Pandrup på den samme forårsdag, nemlig lørdag den 8. april
kl. 8. Se yderligere detaljer under
indbydelser i dette blad.
4.
Efterårstræf. Winnie og
Klaus Stocks har tilbudt at være
værter for et efterårstræf den
9. september på Rømø. På dette
tidspunkt afholdes ”Rømø Motor
Festival” på stranden på Rømø, så
ud over hyggeligt samvær vil der

være rig lejlighed til at se nogle
prægtige køretøjer. Flere detaljer
i næste klubblad.
5.
Klubbens
hjemmeside.
Bestyrelsen diskuterede eventuelle løsninger for hjemmesiden.
Som bekendt har Lars Christoffersen for længe siden bedt om at
blive afløst, da han har solgt sin
Volvo 1800. Klubben søger med
andre ord en ny administrator for
hjemmesiden.
6.
Merchandise. Det blev diskuteret, om klubben skal få fremstillet et nyt køleremblem, der vil
vise det ændrede logo. Det blev
besluttet tage dette spørgsmål op
på den kommende generalforsamling. Her vil det ligeledes blive
taget op, om klubben igen skal
fremstille en fotokalender.
Mødet varede knapt to timer.

Aftenmøde med Jaguar E-type klubben
Torsdag den 8. juni, kl. 19:00 på parkeringspladsen ved Tvendehus Traktørsted, Springforbi, mellem Skodsborg og Tårbæk.
Tilmelding ikke nødvendig. Efter mere end ti års succesfulde møder
mellem Jaguar E-type klubben og Volvo 1800 klubben, planlægger vi
et nyt fælles aftenmøde, hvor vi ud over at hilse på hinanden også
får mulighed for at sparke på hinandens dæk og kigge vore respektive
biler efter. Hvis vejret er godt, kører vi en fælles tur og køber en is i
Vedbæk havn.
NB: Alle klassiske biler er velkomne.
Yderligere info hos Per Groth:
tlf. 2765-4765
per@volvo1800klub.dk
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I Leslie Charteris Fotspår
Efter avslutad utbildning började hans författarskap.
I novellen ”Meet the Tiger” (1928) får läsarna lära
känna SIMON TEMPLAR - ”The Saint”, som kom att bli
hans mest bekanta romanfigur. Hans öden och äventyr kom ut i nästan 100 noveller 1928-1963.
1932 flyttade Charteris till USA. Där han hotades
av utvisning p.g.a. sitt kinesiska arv. Fick dock uppehållstillstånd och fortsatte sitt författarskap. Han
skrev också teaterpjäser.
Under senare år i sitt liv flyttade han tillbaka till England, där han avled 15.04.1993.
Singapore är idag en självständig ö-republik belägen
på Malackahalvöns sydspets vid ekvartorn med tropiskt klimat. Storleken på republiken är som halva
Öland i Östersjön. 5,5 miljoner innevånare. Asiens
högsta levnadsstandard.

Text och foto: Birger Vernersson
Leslie Charteris föddes i Singapore 12.05.1907. Hans
far var Yin Suat Chwan och hans mor Lydia Florence
Bowyer. Singapore var då Brittisk Kronkoloni, därav
hans kinesiskt-engelska ursprung. Han flyttade senare till England tillsammans med sin mor.
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Då min kone Theresa är född här har vi besökt Singapore flera gånger. Här fick jag uppleva hur en silverfärgad Volvo P1800 av tidig 60-talsmodell gled fram
längs Orchard Road i 1987. Känslan var stark, och
kopplingen till Leslie Charteris ofrånkomlig. I Singapore är bilskatten mycket hög för fordon äldre än 10
år. 50.000 – 150.000 kronor per år!
Vi besökte Singapore i December 2016. Genom en
journalists efterforskningar fick vi reda på att Leslie
Charteris bodde på DORSET ROAD sina första levnadsår och att han haft en bror där som avled 2010,
100 år gammal. Kändes fint att komma dit och sluta
cirkeln.
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29. VROM Arrangement Göteborg 2016

VROM står for Volvo Rendezvous & Owners Meeting.
Det er en organisation der årligt arrangerer et træf
for Volvo-entusiaster fra hele verden.

Tekst og foto: Finn Dybbøl
Traditionen
tro
afholdtes
VROM arrangement den tredie
weekend i august i og omkring
Göteborg.
Arrangementet
løb af stablen fra fredag den
19. august til søndag den 21.
august. De overordnede rammer var Volvo Lastbil fabrikkerne i Torslanda og efterfølgende i området ved Arendal
nord og nordvest for Göteborg.

Volvo udstillingsområde spejlet i Volvo Museets glasfacade

Fredag - Besøg på Volvo Lastbilfabrik og testkørsel
I år var det lykkedes at komme på
det tidlige morgenhold, som indebar, at vi skulle mødes ved P-pladsen uden for Volvos fabrikker på
Pressvägen. Vi var derfor taget til
Göteborg allerede torsdag aften,
hvor vi boede på Hotel Dockyard
(tidligere Hotel Nya Varvet Studios) lige ned til havneindsejlingen
til Göteborg.

I år var der velkomst og opstart
præcis kl. 7.30. Vi blev kørt i bus
ud til Volvo Lastvognsfabrik i Tuve
ca. 8 km nordvest for Göteborg.
Vi startede med en rundtur i lastvognsfabrikken. Vi blev kørt rundt
i et ”tog” trukket af en lille Volvo
lastbil. Det var desværre ikke tilladt at fotografere inde i hallerne. Det var en yderst spændende
rundtur i samlefabrikken. Alt kører på samlebånd, som vi også
tidligere har set på samlefabrikken for personbiler. Stort set alle
Volvo- lastbiler bliver produceret
på bestilling, så der er ikke mange
ens førerhuse. Alle undervogne er
derimod opbygget i moduler efter
en ”standard skabelon”. Alle lastbiler/trucks tilpasses den enkelte
ordre/kunde. Uden for fabrikken
holdt en enkelt udgave af en lastvogn - uden kasse/lad. Denne fik
vi mulighed for at studere og fotografere.

Vi mødes på pladsen ved Torslanda
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Teknik på undervogn af en lastbil

Lastbilsmotor i mandshøjde

Lastbil ved køreanlæg og udstilling

Skade efter kollision

Da vi kom tilbage til Volvos testbane og Democenter, blev vi delt
op i to hold. Det ene hold startede
med introduktion til at komme
ud at køre på testbanen. Vi fik efterfølgende lov til selv at køre de
store lastbiler. Det eneste krav var
at man havde et B-kørekort.
De ”små” lastbiler måtte vi køre
i alene, mens der var instruktør
med i lastbiler med hænger. Der
var relative lange stækninger, hvilket gav mulighed for at komme
op på de tilladte 80 km/h. Der var
også dele af banen med bakker,
skarpe svig og U-vendinger, så vi
fik en god fornemmelse af, hvad
en Volvo lastbil kan klare. Der er
betydeligt mere udstyr, automatik, spejle, kameraer, sensorer og
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Lastbil med kævler

mange andre hjælpemidler end
der er i mange af de ”almindelige”
Volvo personbiler. Det er faktisk
”legende let” at håndtere og køre
de store og tunge lastbiler.
Det andet hold fik en guidet tur
på Volvo Demo center. Først var
der en omfattende gennemgang af
udviklingsforløbet for Volvo Lastbiler og derefter en rundvisning i
Democenteret. De 2 hold byttede
efterfølgende plads.
Sikkerheden er i top ved Volvo
lastbiler og på samme sikkerhedsniveau som for personbiler. Her
er et eksempel på hvor meget beskyttelse der er i førerhusets konstruktion.
Fredag eftermiddag var til fri dis-

position. Her tog vi på turist-tur
i Göteborg. Meget spændende og
hyggelig by. Hvis I en dag for mulighed for at komme forbi Göteborg, så snyd ikke jer selv for en
spadseretur i byens gader.
Lørdag - Veteranbilsrally
Om eftermiddagen blev der afholdt Veteranbilsrally i omegnen
af Göteborg. Vi mødtes i centrum
af Uddevalla, hvor vi efter tilmeldingen blev sendt af sted i tidsrummet kl. 12-14. Alle skulle være
i mål senest kl. 18.00. Der var dog
god tid til at gå på rundt og nyde
alle de gamle Volvo Veteranbiler
og få en god snak med ejerne om
deres biler, renoveringsprojekter
og så se slutresultaterne.

Rallystart ved Bohusläns Museum
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Der var mulighed for at deltage i
grill arrangement på Hotel Arken
- meget fin buffet med rejer, laks,
salater, grillet oksekød, lam, pølser m.v. samt naturligvis diverse
desserter.

En kort tur med kabelstrukket færge

Vi blev sendt af sted med et par
minutters mellemrum. Turen var
meget vel planlagt. Vi kørte fra
Bohusläns Museum, Uddevalla
Centrum, Utby, Ljungskile, Lilla
Edet, Svenshögen, Svartedalen,
Diseröd, Rörtången, Kornhall,
Volvo Godsterminaler ved Arendals Skans og til Hotel Arken. Der
deltog ca. 140 biler i dette rally.
Undervejs var der en række Pitt
Stop med både praktiske prøver

samt tekniske og samfundsmæssige spørgsmål. Vi kørte gennem
et meget naturskønt område.
Sidst på turen fik vi desværre lidt
regn, men hvad betyder det, når
man ikke kører i Cabriolet.
Vi blev alle samlet på parkeringspladsen foran Hotel Arken, hvor
vi afleverede vores besvarelser
fra turen. Prisuddelingen blev dog
først søndag eftermiddag.

Søndag Stumpemarked, udstilling og præsentationer
Programmet og dagen blev startet
kl. 9.00 i området ved Volvo Museum, Arendal, hvor dagens program blev præsenteret.
•
Volvo Amazon 60 år
•
Volvo 100-serien 50 år
•
Volvo 300-serien 40 år
•
Præsentation af den nye
Volvo V90
•
Volvo 480 30 år
•
Volvo C70 20 år
Udstillingsområdet
Vejret var som sædvanlig meget
flot og med høj sol, så der var rig
mulighed for at gå rundt og se de
udstillede biler på det store område foran Museet. Volvo udstillingen omfattede ca. 550 biler/udstillere – med Volvo’er i alle aldre
og stand.

Volvo Amazon fylder 60 år
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Samling af de ældste Volvo personvogne

Bag museet var der Volvo-stumpemarked med ”kræmmere” og
sælgere fra mange steder i Norden. Der var gode muligheder
for at finde lidt reservedele og
gøre en god handel.
Dagen sluttede af kl. 16:00 efter et meget vellykket arrangement. Det 30. VROM er planlagt
til 18.-20. august 2017. Følg
med på VROM’s hjemmeside:
http://www.vrom.org/

Volvo stumpemarked
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Danske Volvo klubber
som er tilknyttet DVIS

WEBMASTER SØGES!
Et meget eftertragtet og sjældent udbudt job som Webmaster for Volvo 1800 Klub Danmark er nu blevet
ledigt for besættelse snarest muligt.
Du vil som klubbens nye Webmaster få meget frie hænder til at kunne præge både indhold og design af
klubbens hjemmeside. Vi påtænker eventuelt at omlægge vor nuværende hjemmeside til andet software –
så er du allerede fortrolig med ét værktøj, kan det evt. videreføres for anvendelse i vores klub.
Det er ikke et must at du er ”IT-nørd” - men det skader aldrig. Din løn vil blive indpasset på samme løntrin
som den øvrige bestyrelse (dvs. arbejdet bærer lønnen i sig selv).
Send hurtigst muligt din ansøgning til et medlem af bestyrelsen eller kontakt Jakob Nittegaard på e-mail:
jakob@nittegaard.dk / tlf. 25 76 66 27 for yderligere oplysninger.

Præmieeksempler
Klassiske køretøjer 1983-1989
1/1-årlig præmie i kr.

Dagsværdi
i kr.

Ansvar +
kasko

Ansvar

Dagsværdi
i kr.

Ansvar +
kasko

Ansvar

25.000

605

224

25.000

1.488

508

75.000

880

224

75.000

2.167

508

125.000

1.085

224

125.000

2.669

508

175.000

1.287

224

175.000

3.168

508

225.000

1.481

224

225.000

3.644

508

275.000

1.697

224

275.000

4.174

508

325.000

1.961

224

325.000

4.823

508

375.000

2.223

224

375.000

5.469

508

425.000

2.486

224

425.000

6.118

508

475.000

2.694

224

475.000

6.627

508

525.000

3.013

224

525.000

7.410

508

Osv.
Selvrisiko

Osv.
1.496

Selvrisiko

2.992

Forsikringen omfatter vejhjælp i hele policens kørselsperiode, hvis køretøjets alder er mindst 35 år.

25% rabat ved indtegning af flere veteran- eller klassiske køretøjer.
Hvem er vi?
Vi specialiserer os i at forsikre veterankøretøjer.
Vi har et indgående kendskab til veteran
køretøjer og mange års erfaring i at forsikre dit
køretøj bedst muligt.
Vi ser os selv som en del af veteranfolket og
kender derfor de flestes behov og ønsker.
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Du er velkommen til at kontakte os for at høre
mere om priser og indtegningsregler.
Telefon 75 91 21 92
E-mail veteran@thistedforsikring.dk
veteranforsikringdanmark.dk
En del af

Volvo 140-164 Klub Danmark
Formand: Johnni Voigt
Monrads Allé 4, 1.th.
2500 Valby
Tlf: 3616 1873
volvo164klubdanmark@post.tele.dk
www.140-164-klubben.dk
Volvo 1800 Klub Danmark
Formand: Jakob Nittegaard
Højager 5, Vejenbrød
2980 Kokkedal
Tlf: 4914 2862
Email: jakob@volvo1800klub.dk
www.volvo1800klub.dk

Vi sætter pris på originalerne

Veteranbiler og motorcykler -1982
1/1-årlig præmie i kr.

Volvo Amazon Klub Danmark
Formand: Ole Callesen
Skovhusevej 7, Aller
6070 Christiansfeld
Tlf: 7456 1611
Email: oc.aller@c.dk
www.volvoamazon.dk

Dansk Volvoklub
Formand: Ib Rod
Lillevang 25
4100 Ringsted
Tlf: 70 220 240
Email: v-a@mail.dk
www.danskvolvoklub.dk
Kolding Volvo Klub
Formand: Thomas Jørgensen
Hærvejen 109
6230 Rødekro
Tlf: 25-747-240
Email:formand@koldingvolvoklub.dk
www.koldingvolvoklub.dk
Salling Volvo Klub
Formand: Annika Kjeldsen
Roslevvej 43
7870 Roslev
Tlf.: 2246 4111
Email: annika.hansen@gmail.com
www.sallingvolvoklub.dk
Volvo Biblioteket
Formand: Johnny Kyed
Ernst Bojesens Vej 5A2. sal
2840 Holte
Tlf: 2944-4136
Email: johnny.pv@hotmail.dk
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Danmarks største lager af reservedele til Volvo P1800 og 1800 ES. Vi har næsten alt hvad hjertet kan begære.

Kofangere i højglanspoleret rustfrit stål til både Jensen modellen og de nyere med gummibande. F.eks. forkofanger til
Jensen/S 1961-64, 4375,- kr inkl. moms. Forkofanger til 1800 S/E/ES 1965-73, 3750,- kr inkl. moms.
Ring og hør nærmere.

Classic Volvo Parts
Korsagervej 4, Voldby, 8450 Hammel
Tlf. 86965577- Fax 86965573
Mail: classicvolvoparts@mail.tele.dk
www.classicvolvoparts.dk
www.cvp-webshop.dk

1800 Nyt - Marts 2017
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Gadbjerg Reservedelslager
… en Volvo-del foran …
Mangler du reservedele til din Volvo, så
ring til Kristian, der har mere end 35 års
erfaring ud i Volvoens kunst, og har
Danmarks største lager af nye og brugte
dele til rimelige priser.

Tlf.nr: 75 87 62 44

Mail: volvogadbjerg@mail.tele.dk
Snailmail: Langgade 51, 7321 Gadbjerg
Web: vparts.dk
26
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Køb og salg
Volvo 1800 nøglering.
Klubbens nye nøglering med
logo udført i messing og emalje
på sort ægte læder sælges til
indkøbspris kr. 50 incl. porto og
forsendelse. Kan bestilles hos
bladets redaktør:
(per@volvo1800klub.dk).
Beløbet overføres til klubbens
konto for merchandise med angivelse af navn og/
eller medlemsnummer.
Overfør til reg.nr: 3742 kontonummer: 4820274644.

Volvo 1800 P-skive.
Klubbens
nye
selvklæbende P-skive med det nye
logo sælges til indkøbspris
kr. 20 incl. porto og forsendelse. Kan bestilles hos bladets redaktør:
(per@volvo1800klub.dk).
Beløbet overføres til klubbens konto for merchandise med angivelse af navn
og/eller medlemsnummer.
Overfør til reg.nr: 3742 kontonummer: 4820274644.

Volvo 1800 mærkat.
Klubbens nye selvklæbende mærkat med det nye logo til indvendig montering sælges til indkøbspris kr. 20 incl. porto og forsendelse. Mærkaten har en diameter på
80 mm. Kan bestilles hos bladets redaktør (per@volvo1800klub.dk). Beløbet overføres til klubbens konto for merchandise med angivelse af navn og/eller medlemsnummer.
Overfør til reg.nr: 3742 kontonummer: 4820274644.

En præcisering:
I forrige udgave af dette blad skulle der under en annonce for Volvo Amazon bogen have stået:
Bogen koster kr. 398 incl. moms og kan købes direkte fra Forlaget Motorploven, mail: jk@motorploven.dk,
fra de to forfattere (oc.aller@c.dk og 221kimfrandsen@gmail.com), hos ”Classic Volvo Parts” eller gennem en
boghandel.

Classic Volvo Dealership
Volvo Club of America member with 39 years of Volvo car experience
Matching buyers and sellers of classic Volvos, specializing in P1800
- Expert evaluations of used cars
- Digital pictures and detailed analysis

- Rust free California cars delivered to you
- Technical and cosmetic consultation

Visit our web sites: www.iROLLmotors.com, www.volvo-1800.com
Contact Mike Dudek: mike@irollmotors.com or 00-1-408-686-1544
1800 Nyt - Marts 2017
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Bagsiden viser denne gang en Volvo 1800S, der er kommet ud af sit vinterhi. Tegningen er tegnet af Geoff Latter.
Hvis man ønsker tegningen som et print, postkort, pudebetræk, bærepose eller som badeforhæng, kan dette bestilles på hjemmesiden:
http://fineartamerica.com/featured/volvo-p1800-coupe-geoff-latter.html
På Geoff Latters egen hjemmeside ses tegninger af en række forskellige biler:
http://geoff-latter.pixels.com/

