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Rallytur med  
startproblemer dag 2 
 
 
VW 1303 til salg 

 
Svar på tre spørgsmål 

. 



Støt vores annoncører Støt vores annoncører --  de støtter os!de støtter os!  

 

Bortgives:  
Adskillige årgange af Veteranposten 
kan afhentes, helst samlet.   
 
Mail: emtriumphman@gmail.com 



FORMANDENFORMANDEN  
HAR ORDETHAR ORDET  
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Sæsonen var lige ved at begynde 

så kom coronavirus og satte det 

hel i stå, men et klubblad skal I nu 

have . Vi havde planlagt Classic 

Day , Klubaften med Frederik Ve-

sti, CC – Cars Classic og Rally-

sprintet i Ringe, alle arrangemen-

ter blev aflyst. Vi håber vi kan lave 

et Classic træningsløb søndag  d. 

23.august kl: 10.00 fra Polymeren 

i Årslev nærmere info på mail og 

Facebook. Om løbet i September 

bliver kørt ved vi ikke i skrivende 

stund, da det nok bliver svært at 

finde samlingssted på grund af 

udsatte konfirmationer m.m. 
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Museumsbesøg 
Efter en god nats søvn fik vi en meget fin morgenmadsbuffet 
i restauranten på Hotel Speier ved siden af.   
På slaget 9.00 var vi klar til at gå på opdagelse i det impone-
rende museum. 
 Her er alt lige fra en rumfartsudstilling, historiske brandbiler, 
Friedel Münch motorcykler og mekaniske musikinstrumenter 
(store orgler), enorme motorer, kæmpe lokomotiver, arbejd-
skøretøjer og maskiner. 
Klassiske oldtimere som omfatter klassiske køretøjer fra star-
ten af bilhistorien op til mere nutidige, alle i tip top stand. 
 En marineudstilling med redningsfartøjer, ubåde lige fra U9 
på 466 tons over én - mands ubåde og én-mands-torpedoer, 
hvor den ombordværende sjældent kom retur i live. 

 Forskellige særudstillinger er der også, bl.a. Bosch und das 
Automobil. Der er også en IMAX DOME kino hvor man føler, 
at man sidder i midten af begivenhederne.  Den havde vi dog 
ikke tid til at besøge.  
Og ikke mindst en imponerende samling fly, som står og 
hænger både indendørs og udendørs og hvor man kan kom-
me op i størstedelen. 
Især flyene synes jeg var spændende. Jeg har ikke tidligere 
været ombord i en Boing 747 og heller ikke det  kæmpestore 
russsiske transportfly Antonov An-22.  En Junckers JU25 fra 
trediverne var der også og mange mange flere. 
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Rallytur med startproblemer, dag 2 
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Det mest interessante var dog næsten rumfarts afdelingen 
som skulle være europas største. Ud over amerikanske dra-
banter og landingsfartøjer er der den russiske Spaceshuttel  
BURAN som man kan komme op i.  

Skulle man komme på de kanter, kan jeg bestemt anbefale 
et besøg på museet, og sæt god tid af til det. Vi var der en 
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tre timer og kunne nemt have brugt meget mere tid der. 
 35 km østligere ligger Technik Museum Sinnsheim, som vi 
tidligere har besøgt. Det er bestemt også en stor oplevelse. 

Næste etape var mod Mouluse, hvor vi skulle besøge endnu 
et museum, Cité de l'Automobile 
 eller Collection Schlumpf som det også kaldes. Det har den 
største viste samling af biler og indeholder den største og 



CENTRUM POSTEN 2 2020 5 

mest omfattende samling af Bugatti-motorkøretøjer i verden. 
Museet har over 520 køretøjer hvoraf 400 er opdelt i 3 sekti-
oner i kronologisk orden 
The Motorcar Experience  - bil oplevelsen 
Motor Racing som omfatter bl.a. Type 35 Bugattier, Maserati 
250 og Mercedes Benz W125 og W154  
 samt et antal lyseblå Gordinier. 
Motorcar Masterpieces- mesterværker.  
Der er en afdeling med lidt nyere racerbiler, nogle rallybiler 
og en enkelt Bugatti Veyron. 
En lille biograf og en arbejdende robot, der svejser en Peu-
geot sammen. Nogle racing- game simulatorer kan man også 
prøve.  
Nogle af os har været der tidligere med et andet team, så vi 
vidste alt om, hvor man kunne parkere autocamperne og så 
tage en lille spadseretur til indgangen, blot for at konstatere 
at den var flyttet. 

GPS’en havde så ret denne gang. Det var retur igen, hvor vi 
så fandt det nye og meget imponerende indgangsparti.   
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Alle 3 museer er en oplevelse som jeg på det kraftigste kan 
anbefale at besøge hvis man er lidt interesseret i bilhistorie 
og mekanik . 
Vi forlod museet da det lukkede, og fortsatte turen sydover. 
Omkring 4 timer senere nåede vi Arbois, hvor vi havde satset 
på lidt aftensmad på restaurant. 
Den havde imidlertid vinterlukket eller også var vi for sent på 
den, men fandt så en anden uden for byen som havde åbent 
og som hedder La Tonelle.  

Det var et lille hotel med nogle få værelser og en lille restau-
rant, en slags Truck Stop. Der holdt en masse lastbiler på en 
plads overfor, men vi fik lov at parkere camperne på hotel-
lets private parkeringsplads og måtte gerne benytte deres 
toilet. 
Der var en del chauffører i restauranten, men der blev gjort 
plads til os alle 8. Menuen bestod af en kold buffet med di-
verse salater, oliven, pateer og pølser og noget andet spæn-
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dende og selvfølgelig brød. 
Den varme hovedret var marineret kyllingelår af en anseli g 
størrelse, ikke nogle små udpinte undermålere, som man of-
te kan købe i danske supermarkeder, og det smagte ganske 
fortrinligt.  Jeg formoder, at det var Bresse kyllinger som op-
drættes på friland under strenge regler for foder og pladsfor-
hold i områder nær ved. Derefter var der lidt forskellige oste 
og dessert. 

Efter denne robuste chaufførmenu var det tid at gå til ro i 
camperne. 
Næste morgen var der mulighed for at købe et bad og mor-
genkaffe. 
I modsætning til det store aftenmåltid er fransk morgenmad 
ret minimal. Standard udgaven er en kop expresso kaffe og 
en croissant. Men vi havde jo proviant med i autocamperne, 
til at supplere med undervejs. 
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Nu var vi klar til at køre til næste destination, som var besøg 
hos en mindre vinproducent ved navn Henri Maire i Arbois.  
Arbois ligger i Jura distriktet. 
Her produceres  primært 5 typer, som er karakteristiske for 
området. 
Vin jaune. Som kaldes den gule vin 
Den lagres i 6 år og tappes på flasker a’ 67 cl. Det er hvad 
der er tilbage af 1 liter efter 6 år på fad.  
Vin de paille. En »stråvin« lavet på senthøstede hvide dru-
er, som man tørrer på stråmåtter og lader gære fuldt ud. 
Vin gris. En helt lys og tør rosé, nærmest som en hvidvin. 
Vin fou. En mousserende hvidvin. 
 Macvin du Jura. En slags hedvin, hvor gæringen i basisvi-
nen er stoppet ved tilsætning af brændevin. 
Monsieur Maire var ikke karrig med smagsprøver, og han så 
heller ikke speciel skuffet ud, da vi forlod butikken med vores 
indkøb. 
Næste destination var byen Gap hvor vi havde aftalt at mø-
des med vores tyske og engelske rally venner. 
Vi var efterhånden kommet op i højderne, og omkring Gre-
noble lå der sne i rabatten og på skråningerne. 
Ved halv syv-tiden kunne vi således dreje ind på den aftalte 
parkeringsplads som lå ved et indkøbscenter 
og hilse på vennerne fra Dresden og som var ankommet i en 
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kæmpe autocamper. 
Umiddelbar derefter ankom englænderne Mary og  Nick i de-
res ældre Land Rover, så nu var hele flokken samlet. 
Efter at have slukket tørsten efter den lange tur, blev borde 
og stole pakket ud og grillen gjort klar, for nu skulle der la-
ves aftensmad. Denne gang måtte vi selv stå for forplejnin-
gen. 
De forskellige opgaver blev uddelegeret, der blev lavet to-
matsalat, dækket bord og den frosne pre-fabrikerde lasagne 
fra Lones køkken blev varmet på gasgrillen.  

Dessert i form af Irísh coffe og derefter fælles hyggeaften på 
pladsen inden sengetid. Næste formiddag besøg på service-
pladsen og derefter til shakedown. Nu var det tiden at få set 
rally. 
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Følg med i næste nummer af Centrumposten 
 
Ebbe 

Rallytur med startproblemer, dag 2 

'Mangler kun at få købt billet'  
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TIL SALG 

Ældre, meget fine Hella 160 tågelygter. 
Chromen perfekt, små  revne i dækslerne 

Kr. 450,-   
 

Ebbe Madsen tlf. 29 29 61 73 
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Måske mangler du dem i samlingen: 
 
125 stk. Veteran Tidende fra  
forrige århundrede 
 
Kan afhentes gratis og  
det er incl. moms  
 

hos Benny 
Til næste vinters sysler mangler jeg nye 

projekter, så har du en gammel motor-

cykel – scooter eller knallert til at stå i 

vejen, er jeg muligvis interesseret. 

                             Mvh Benny 

Og så lige en aktuel. 
I disse coronatider må alle tænke kreativt. Vo-
res lokale frisør har indført take away. 
Her kan man få HENTEHÅR.  
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Svar på de tre Spørgsmål….Svar på de tre Spørgsmål….  
 
1  I dag hedder Lotus bl.a. Elise 
  Nævn 3 Lotus modeller fra 60’erne. ? 
Svar: Elite - Elan - Europa  
2. Op gennem 40’erne og 50’erne hed MG-modellerne 
  TC og TF Hvad hed afløseren, der kom i 1955 ?  
Svar: MGA 
3. Renault udviklede i 1963 en sportsvogn, som de 
næste 13 år vandt en masse løb, både i rally og på ba-
ne. Hvad hed modellen ? 
Svar : Renault Alphine A110 
Vinder må denne gang være : Bent Thyme.  

1  Hvilken bil køre James Bond i filmen Dr. No ? 
 
 
 
                                               
2. Hvilken bil kører James Bond i filmen  
    Diamonds are forever ? 
 
 
 
3. Hvilken bil kører James Bond i filmen  
    You only live twice ? 
 
 
 
Send svarene til Benny Koch  
på E - mail: gamlebiler@mail.dk 
Vinderen offentligøres i næste blad.  
Der vil være en præmie. 

Svar på tre nye Spørgsmål….Svar på tre nye Spørgsmål….  
Vores ven – James Bond – kører jo helst Aston Martin, men ikke altid. 
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Sæt kryds i kalenderen...Sæt kryds i kalenderen...  
JUNI 

20 CC - CARS DASU CLASSIC 1            SAK 
 

AUGUST 

15 CC - CARS DASU CLASSIC             DHMC 
23 CLASSIC TRÆNINGSLØB               MKC 
 
SEPTEMBER 
12 CC - CARS DASU CLASSIC 3            DRC 
26 CC - CARS DASU CLASSIC  4        MKC / SMKG 

OKTOBER 
24 CC - CARS DASU CLASSIC 5            LOMS 
 

Se mere på www.mkc-sport.dk  
HUSKHUSK  

også at holde øje med vores 
hjemmeside, hvor aktuelle begi-
venheder vil blive annonceret og 
omtalt. Skulle der ske ændringer 
til ovenstående arrangementer 
inden næste nummer af Cen-
trum Posten udkommer, vil det 
ligeledes være på hjemmesiden, 
dette vil blive offentliggjort. 

 



Hans Oluf Nielsen   
Formand  

Hjortegårdsvej 1, 5792 Årslev 

Tlf. 23 61 03 79 

hansoluf@aarslevnet.dk 
 
Peter Bjørnsten  
Næstformand 

Præstevænget 3 5871 Frørup 

Tlf. 65 37 17 47 
peter@bjornsten.dk 
 
Flemming H. Jensen   
Kasserer  

Hybenvænget 8, 5792 Årslev 

Tlf. 21 78 38 95 

gofh@hotmail.com 
 
Ebbe Madsen 

Bestyrelsesmedlem 

Enighedsvej 11 5672 Broby 

Tlf. 29 29 61 73 
ebbe.madsen@privat.dk  
 
Benny Koch 

Bestyrelsesmedlem 

Smedevænget 3, 5792 Årslev 

Tlf. 40 40 58 85 
gamlebiler@mail.dk  

BestyrelsenBestyrelsen  
Kontingent 

Aktive...................................575,00 kr. 
Almindelige………...............300,00 kr. 
Ungdom under 18 år……....300,00 kr.  
Officials................................200,00 kr. 
Støttemedlemmer................200,00 kr. 

Deadlines 
Blad Deadline      Udsendelse 
Nr. 1  08. Marts         15. Marts          
Nr. 2  10. Juni.          20.Juni 
Nr. 3  15. Sept.         25. September          
Nr. 4  08. Dec.          15.Dec 
 
Indlæg må gerne ledsages af billeder. 

Redaktionen forbeholder sig ret til 
at forkorte indlæg eller at dele læn-
gere artikler over flere numre. 

Vi påtager os ikke noget ansvar for 
indholdet. 

Husk at checke vores hjemmeside på 

www.mkc-sport.dk 

Hel side ............................1000,00 kr. 
1/2 side……........................500,00 kr. 
1/4 side……….………….....400,00 kr.  
Bagside.............................  900,00 kr. 
 

Annonce Priser 

16 



Støt vores annoncører Støt vores annoncører --  de støtter de støtter 

Kontakt: Kent  Hartmann Kristensen på Tlf. 29 43 66 28  
eller  E. mail : kent.mms@gmail.com  

www.madmedsjael.dk 




