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INFORMATIONS SIDEN 
 

Bestyrelse 1. marts 2016 
 
Formand 

Dorte Mark 
Priorgade 3A, 1mf 
4180 Sorø 
Tlf.: 20 35 03 91 
dorte.mark@karmannghia.dk 
 
Næstformand  

Henrik Villumsen 
Elmebjergvej 7 
4180 Sorø  
Tlf.: 40 99 47 71 
Henrik.villumsen@merck.com 
 
Kasserer 

Gotfred Blom 
Bymidten 75, 4. sal tv 
3500 Værløse 
Tlf.: 21 67 32 60 
kasserer@karmannghia.dk 
 
Bestyrelsesmedlem 

Michael Kuehn 
Gl. Byvej 32B,  
5792 Årslev 
Tlf.: 40 25 14 15 
michaelkuehn@outlook.dk  
 
Bestyrelsesmedlem 

Marko Pavlenic 
Århusgade 85 4 sal th 
2100 København Ø 
Tlf.: 25 61 11 94 
 
Suppleant 

Bjarne Gregersen 
Stenbukken 78 
5700 Svendborg 
Tlf.: 20 30 07 61 

Klubbladet udkommer næste gang i 
efteråret 2016. Sidste frist for 
indlevering af materiale er den 1. 
september 2016. 
 
Tilkendegivende meninger, holdninger 
og lignende er ikke nødvendigvis i 
overensstemmelse med bestyrelsens 
/redaktionens. 
Artikler, fotos, annoncer, tegninger og 
gode ideer indsendes til de blad-
ansvarlige, som forbeholder sig retten 
til at redigere, hvis nødvendigt, i det 
indsendte materiale.  
Ansvarlig for klubblad: Niels Kvistgaard, 
Gotfred Blom og Dorte Mark 
 
Dansk Karmann Ghia Klub på 
Internettet: 
www.karmannghia.dk  
Ansvarlig: Henrik Villumsen 
 
Kontingent for 2016: 
300,00 kr. pr. år. 
 
Bankforbindelse:  
Nordea 
Reg. nr. 2310 konto nr. 0726 206 074 
SWIFT/BIC: NDEADKKK 
IBAN: DK7820000726206074 
 
Adresseændringer: 
Adresseændringer bedes meddelt til 
Kasserer Gotfred Blom på adresse 
kasserer@karmannghia.dk. 
 
Forside:  
Trip down memory lane – Italien 2014 – 
Foto: Dorte Mark 

http://www.karmannghia.dk/
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NETOP NU                                                 

– en hilsen fra formanden 

 
Kære medlemmer, 
 
Der er forår i luften – og vi er snart klar til en ”Easter Parade”...  
Man må tro på det, selvom der også i dag (start marts) er blevet saltet 
på vejene. Nu kan vi så håbe på et par regnbyger inden vi starter 
sæsonen med et værksteds besøg hos Henrik den 26. marts (i opvarmet 
værksted hvis nødvendigt).  
 
Igen i år forsøger vi at have et arrangement i Karmann Ghia kalenderen 
hver måned i sommer halvåret. Traditionen tro ligger 
generalforsamlingen i april. Som altid er der en kalender sidst i bladet – 
så der er allerede nu mulighed for at reservere dagene.  
 
Jeg ser frem til endnu en god lang sæson i klubben med udflugter og 
køreture. Håber i alle også ser frem til dette. Der er de kendte 
arrangementer som efterhånden er blevet en tradition – men for min 
egen del så nyder jeg lige så meget, at begive mig ud på nye veje.  
 
Det samme må gælde for vores lille klub – vi holder fast i traditioner, 
men vi må tænke på at forny og ændre os ind imellem, for at fastholde 
interessen for medlemmerne og ikke blive for ”støvet”.  
Jeg er sikker på at vi, ved fælles hjælp, kan lykkes med dette.  
 
 
 
De bedste hilsner  
Dorte 
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Til medlemmer af Dansk Karmann Ghia Klub 

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i 
Dansk Karmann Ghia Klub 

 

Afholdes lørdag d. 2. april kl. 11.00 – 14.00 
 

hos Sandra og Michael på adressen: 
Gl. Byvej 32B, Årslev, Fyn 

 
Dagsorden ifølge vedtægterne som følger: 
 
1. åbning af mødet 
2. valg af dirigent 
3. formandens beretning 
4. fremlægning af revideret årsregnskab til godk. 
5. indkomne forslag 
6. fastsættelse af kontingent 
7. valg af bestyrelse 
8. kommende aktiviteter 
9. nye medlemmer 
10. eventuelt 
 
Ad 7.:  
på valg er Henrik Villumsen, Dorte Mark, Bjarne Gregersen 
 
Indkomne forslag skal, senest 15. marts, sendes til formanden 
dorte.mark@karmannghia.dk.  
 
Der vil, efter afholdt møde, være frikadeller og kartoffelsalat til 
frokosten, og når kaffen er drukket, ved 14-tiden, håber vi på, at I 
har tid til en ekskursion i det fynske.  
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Inden hjemturen vil der være mulighed for en omgang aftensmad 
hos Sandra og Michael i Årslev.  
 
Det er vigtigt med tilmelding til generalforsamling af hensyn til 
frokost og aftensmad.  
Derfor SU senest 26. marts til Michael: 
michaelkuehn@outlook.dk, eller på tlf.  
 

 
 
 

Værkstedstræf i Sorø 26. marts 

 
Foråret står for døren og vi venter med længsel på at lufte vores biler 
igen. Er din bil klar til sæsonen som venter eller trænger den til et 
service? 
Vi afholder værkstedstræf i Sorø lørdag d. 26 marts, hvor du har 
mulighed for at efterse din bil og få en hjælpende hånd med det 
praktiske hvis du ikke selv er til det mekaniske..  
Vi starter dagen med kaffe og morgenbrød, så vi er klar til at arbejde. 
Medbring olie til olieskift samt andre dele. Jeg har pakninger til olieskift 
på lager som kan købes til rimelige priser. Spørg evt. efter andre dele 
inden træffet, måske er det på lager.  
 
Husk tilmelding til Henrik senest d. 20 marts. 
 
På gensyn – Henrik, Mobil 40994771 
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Pinsetræf i Sønderjylland 
 

Tid: 13 maj 2016 – 16 maj 2016 
 
I samarbejde med Linn Marie / VW Åbenrå planlægger vi en 
weekendtur til Sønderjylland i pinsen 2016. Vi har reserveret 
værelser, til dem der har lyst til at deltage i weekenden, på 
Jægergården og i omkringliggende sommerhuse – se mere 
her: www.loff.dk (nu kun værelser på venteliste – 13 tilmeldte 
biler).  
 
I løbet af weekenden vil vi besøge Chresten Agerleys private 
samling af biler og køre fine ture i området.  
 
Tilmelding til Henrik på webmaster@karmannghia.dk eller Dorte 
på dorte.mark@karmannghia.dk 
 
Hilsen Henrik & Dorte 

 

http://karmannghia.dk/wp/kalender/?event=47
http://www.loff.dk/
mailto:webmaster@karmannghia.dk
mailto:dorte.mark@karmannghia.dk
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Fredag eftermiddag: Ankomst og fælles middag på gården 
Vi har værelserne og sommerhusene til rådighed fra kl. 15.  
 
Lørdag: Køretur til Dybbøl Mølle, Sønderborg, Als, Dyvig, tilbage 
til gården - Evt middag fra/på Krusemølle.  
 
Søndag: Halv dag til fri disposition (evt køretur over grænsen) / 
Halv dag til besøg hos VW Sønderborg eller Åbenrå samt Agerley’s 
VW museum.  Vi forestiller os enten at besøge VW/Agerley fra 10 
til 13 - eller fra 12 til 15.  
 
Programmet for lørdag og søndag kan naturligvis også byttes 
om. Vi afventer foreløbig en tilbagemelding fra Agerley.  
 
Mandag: Kører vi hjemover igen.  
 
Det bliver helt sikkert en herlig weekend! Vi håber også at mange 
lokale medlemmer fra klubben kigger forbi .....  
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KG T34 detektiv! 

 Ja, selv overskriften lyder lidt lusket, men det med detektiv er 
måske så meget sagt! Det har i hvert fald ikke meget med skæg og 
blå briller at gøre, bortset fra det er november når jeg skriver, så 
lidt ”movember skæg” er der dog……..  

Det startede med jeg fik tilsendt disse billeder fra en kammerat, 
som kommer fra en side på Facebook som hedder ”Gamle Danske 
Trafikbilleder”. Nej det hele startede med, da knægten var lille og 
vi skulle kikke på ting og sager, så gjaldt det om at læse så meget 
man kunne ud af et billede eller en situation, så man måske kunne 
lave en historie om det man så og da knægten nu er blevet stor, 
så må jeg jo gøre det selv. Det er for mig lidt for moderne med det 
her Facebook, men denne side med gamle trafikbilleder er meget 
interessant og kan varmt anbefales. 

 Det første billede, må være fra Dybbøl banke, med Dybbøl mølle i 
baggrunden. Hvordan man kan få lov at holde der, er jo lidt af en 
gåde, for det er trods alt et historisk monoment. Da vognen har 
prøvenummerplader på, kan det være til et reklamefoto eller en 
testkørsel for et blad. Da VW importøren boede i København er 
mit bedste bud en testkørsel og hvis det var VW der skulle bruge 
billedet, tror jeg bestemt de ville finde en nummerplade eller helt 
undlade den. Ghia´en har det firkantede emblem på næsen, så 
det er altså en 1962 model, for det blev kun brugt på den ene 
årgang. Man kan også se, at alt er grønt, så det må være forår. 
Det er muligt at se den stadig er hvid i inder skærmen, så den er 
altså ny. Den kom på markedet i slutningen af 1961, så forår 1962 
kan ikke være forkert………. 

Det andet billede med den hvide vogn, er samme vogn. De har i 
hvert fald samme nummerplade/nummer med de sorte 
læderstropper omkring kofangeren. Jeg tænker de har kørt lidt 
rundt i det sønderjyske og opdaget kongeskibet Dannebrog, 
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sikkert med kong Frederik den 9ene ombord og taget dette 
skønne billede. Man kan hurtigt slutte sig til, at kongen ikke blev 
inviteret til en tur i den nye vogn, for havde han været ude og 
køre Ghia, så ville han helt sikkert selv have haft en!!! Der er altså 
tale om Danmarks historie her på disse 2 første billeder og jeg vil 
kraftigt opfordre DKGK til at indgive et forslag til 
undervisningsministeriet om at eleverne får dette som pensum: 
Ghia-historie, før og nu! 

 

 

Den sidste vogn er lidt sværere, men man kan tænke sine tanker. 
Vognen er lys blå eller endnu bedre turkis, igen med det 
firkantede emblem så altså tidlig. Turkis med flødefarvet tag er 
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min favorit, en lidt kold farve, men….nøjagtig lige som da man var 
lille og på en varm sommerdag fik en ispind, ”et øjeblik af 
overordentlig skønhed” (citat af Egon Olsen). Ser man på 
nummerpladen, så er det et Ålborg nummer og tænk sig, jeg 
købte min type 34 i Ålborgområdet, den er tidlig og min skulle 
have været turkis fra starten af, er jeg blevet fortalt!! Hvor mange 
type 34 blev der mon solgt af de tidlige i Ålborgområdet?? Er der 
nogen der kan finde konspirationen her, manner det er da nok 
min!! Nu ender det med jeg må til myndighederne, for at få 
opklaret dette. 

Jeg mener, når man skriver en artikel til klubbens blad, så er det 
for at lære noget af en eller anden slags. Jeg ved ikke hvor meget i 
har lært af det sludder jeg netop har skrevet, men der er altså 
noget at lære. Kik på billederne igen! Mere end blot et blik, kik 
ordentligt, det er detaljerne på vognene som gælder og som nok 
kan opklare noget!!                    Er du færdig med at kikke?? 
Bemærkede du bakspejlet og hvordan det vender?? Der har været 
en stor snak om, hvordan det skulle sidde i vognen og her har vi 3 
meget nye vogne, hvor de på alle billeder sidder med den lange 
side op mod taget. Opklaret, se det var detektivarbejde. 

Kim, Ghia type 14 + 34 and loves it. 

 



11 
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”En folkevogn kan ikke varme”  
 
Nu er det jo ikke ret meget vi kører i vores gamle folkevogne om 
vinteren, men det kan være meget rart at have varme til 
rådighed, eksempelvis på en kølig forårsdag. Og du har garanteret 
hørt nogen sige, at en folkevogn ikke kan varme. Men den kan 
faktisk godt varme, og det endda ganske godt. Men der er flere 
ting der skal være i orden, for at det kan lade sig gøre.  
 
Folkevognens varmesystem findes i to forskellige versioner: 
Det ”gamle” system, hvor cylinder- og topstykke-køleluften ledes 
til vognens kabine, og det ”nye” system, hvor luften til 
opvarmning af kabinen ledes gennem varmevekslere og herved 
opvarmes af udstødningsgassen. (Friskluft varmesystem).  
 
Det gamle system er monteret på alle VW-typer frem til 
december 1962. Systemet er for så vidt det mest effektive, da al 
køleluften anvendes til varme og køleblæseren trykker luften ind i 
kabinen med et højere tryk end på motorer med friskluftvarme, 
hvor kun en del af køleluften ledes til varmevekslerne. Ulemperne 
ved det gamle system er, at evt. oliespild ved cylinder og 
stødsstangsrør kan sende oliedampe ind i kabinen, ligesom 
utætheder mellem topstykke og cylinder, revner i topstykke ved 
tændrør o. lign. kan sende udstødningsgasser(kulilte) ind i 
kabinen. (Der er derfor monteret toppakninger på alle disse 
motorer).  
 
Undersøgelse af varmesystemet: 
Ventilatorremmen skal have den korrekte stramhed. Glider/ 
fedter den på et af remhjulene (det kan du ikke nødvendigvis 
høre) giver blæseren ikke den nødvendige luftmængde. 
Drosselringen (den bevægelige ring i blæserens 
indsugningsåbning på det gamle system) skal ved kold motor ligge 
an mod blæserhuset med en ringe forspænding, og ved varm 
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motor være cirka 4 cm afstand fra blæserhuset. Hvis du mangler 
drosselringen bliver motoren ikke driftvarm, og du opnår kun et 
højere slid og en ringere varmlufttemperatur. 
Varmekassen (sidder forrest på motoren med slangeforbindelse 
til kabinen) skal være hel og tæt, og betjeningsarmen skal være 
let-gående. Vær opmærksom på, at der i studsen til 
slangeforbindelsen sidder et spjæld som skal åbne når 
betjeningsarmen bevæges. 
Varmluftledekassen (sidder under cylindrene) skal være hel og 
tæt og varmeklappen let-gående. Varmeklappen er forbundet 
med varmekassen med en trækstang, og både varmeklap og 
spjældet i varmekassen skal følges ad under bevægelse af 
betjeningsarmen. Kontroller nu, at varmeklappen lukker helt når 
der åbnes for varmen og at spjældet i varmekassen er helt åbent. 
Lad være med at sætte en klud eller pind under varmeklappen for 
at holde denne lukket, da du ikke kan være sikker på, at spjældet i 
varmekassen åbner, for så opnår du kun at spærre for køleluften 
og motoren bliver overophedet. 
Varmeslangen til kabinen kan være af metalflex eller plastik med 
støjdæmperindsats. 
Vær sikker på, at der er gennemgang i slangerne og at de sidder 
korrekt. Fabrikken sikrede slangerne med spændebånd, det betød 
et forbrug af spændebånd på over 20.000 stk. pr dag! Hvis de ikke 
havde været nødvendige, havde VW helt sikkert sparet dem væk. 
På modellerne med metalflexslanger, sidder der en støjdæmper i 
en metalkasse i hver side under bagsædet (fra maj måned 1950 til 
maj måned 1960). Vær sikker på, at kasserne er tætte, og at 
dæmperindsatsen ikke er stoppet eller monteret så den blokerer 
for luftgennemgang. Fra 1967 er varmerørene under bagsædet 
forsynet med støjdæmpningsfilt som er limet på. Vær sikker på at 
filtet er monteret korrekt og slutter tæt.  
 
Hvis dine varmekanaler (panelerne) i karrosseriet er hele og i 
orden, skulle den varme luft nu, som minimum, nå frem til 
forreste dørstolpe. 
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Varmeslangen til defrosterspalterne (findes i bagerste hjørner af 
forreste bagagerum) er indtil august 1959 lavet af metalflex. Efter 
august 1959 blev der monteret snoede slanger af 
pap/alufolie/pap, for at opnå bedre isolering/højere temperatur 
på luften til frontruden. Disse slanger har en forholdsvis kort 
levetid, idet den indvendige papvikling løsner sig og blokerer for 
luftgennemgang. Udskiftning af disse slanger kan give anledning 
til megen banden og svovlen, men det er umagen værd. For at 
kunne montere slangerne på varmekanalen er der under stoffet 
på sidedelen inde i forreste fodrum, et lille hul ved nederste 
dørhængsel. Dette hul er lige nøjagtigt så stort, at det næsten ikke 
kan lade sig gøre, men så kan hullet gøres større. Husk at klæbe et 
stykke plastik eller andet vandtæt over hullet når du er færdig.  
 
 
En gennemgang af friskluftvarmesystemet følger de samme 
retningslinjer som allerede nævnt om det gamle system. Dog skal 
følgende nævnes: 
Fra december 1962 til august 1964 er friskluftvarmesystemet 
forsynet med drosselring som tidligere omtalt. Fra august 1964 
foregår køleluftreguleringen gennem fire spjæld monteret 
underst i blæserhuset. Derved forbedres varmesystemet, da 
luftmængden til dette ikke længere er afhængig af termostatens 
regulering af køleluften til motoren. Simpelthen genialt! Disse 
spjæld er foran blæserhuset forbundet med en fælles føring 
(fladjern). Når motoren er kold er den fælles føring holdt helt til 
højre, og når motoren er varm er den holdt helt til venstre. 
Luften til varmeapparatet føres fra hver side af blæserhuset 
gennem to tykke papslanger til forvarmeren på lydpotten. Vær 
opmærksom på om disse papslanger er hele (også indvendigt) og 
uden skarpe knæk. Også på disse slanger ofrede fabrikken 
spændebånd! Forbindelsen til forvarmeren på lydpotten skal ske 
gennem to rørforbindelsesstykker, det er ikke nok at stikke 
slangen gennem den bagerste afslutningsplade. Forbindelsen fra 
forvarmeren på lydpotten til varmeveksleren sker gennem to 
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brede spændebånd. Vær sikker på at disse er monteret så luften 
ikke undslipper. 
Varmevekslerne skal være hele og tætte. Forrest i 
varmevekslerens tilslutning til slangeforbindelsen til kabinen 
sidder et spjæld. Vær sikker på at dette spjæld er helt åbent når 
der er åbnet for varmen. 
Varmevekslerne findes i forskellige kvaliteter hvor forskellen for 
det væsentligste består i antallet af lameller på aluminiumsgodset 
i varmeveksleren. Jo flere lameller jo bedre mulighed for luften til 
at optage varmen fra godset. De originale er at foretrække. 
Hvis du tager dig tid til at efterse/ordne disse ting, vil du opleve 
glæden ved at have et varmesystem som kan levere lidt eller 
megen varme, sommer og vinter. 
 
Klippet fra et privat amerikansk forum på internettet. 
Oversat fra Engelsk 
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I lighed med tidligere år drager Blom over ”søen” på besøg hos 
KGOC – i år holdes deres træf i Scotland. Nedenstående er en 
foreløbig plan for Bloms eventyr: 
 
15. juni Med 800 km til Amsterdam kan en overnatning undervejs 
i Bremen eller Oldenburg være en mulighed 
16. juni Skib Amsterdam – Newcastle www.dfds.dk / Afsejling 
17:30 – mødetid 16:00 
17. juni Ank.  Newcastle kl. 9:00 / Køretur til Stirling ca. 275 km.  
17. – 19. juni selve træffet. 
19. juni Træffet slutter i New Lanark 
 
Vi kan herefter køre til ”højlandet” og finde hotel i Kinguisse 
www.columbahousehotel.com.  Evt. Indlogeres her for 2 dage. 
 
20. juni Udflugt til Inverness og Loch Ness ca 200 km  
21. juni Kørsel til Aberdeen ca. 170 km. Vi kan indlogere os på 
¨Aberdeen Douglas Hotel”, der har parkeringsplads hvad kun få 
hoteller har i Aberdeen. 
22. juni Kørsel til Edinburgh ca. 220 km. Vi kan indlogere os for 2 
dage på ”Novotel Edinburgh Centre”.  
23. juni Sightseeing i Edinburgh. 
24. juni Kørsel Edinburgh til Newcastle ca. 200 km, Færgeafgang 
17:00 – mødetid 15:30 
25. juni Herefter hjem ca. 800 km til Århus eller København. 
 
 

           

http://www.columbahousehotel.com/
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Dolomitterne – Italienstræf 

24. – 26. juni 2016 
 

Vores italienske Karmann Ghia venner holder årets internationale 
træf i Sydtyrol, nærmere bestemt området omkring Bolzano.  
 
Centrum for træffet er Ganischgerhof Hotel hvorfra de daglige 
udflugter starter og slutter.  
Udflugterne byder på passage af flere bjergpas, hvor Passo Fedaia 
med en højde af 2057m nok skal blive en spændende udfordring i 
Ghia’en, snoede bjergveje, flotte dale og bjergsøer. Der bliver helt 
sikkert mulighed for nogle flotte billeder med bilerne. 
 
Traditionen tro byder Italienstræffet på smagsprøver af den lokale 
gourmet mad, vinsmagning og hyggeligt samvær.  
Jeg ser frem til gensynet med deltagerne fra 2014. 
Kontakt mig (Henrik) hvis i får lyst til at holde mig med selskab på 
turen.  
 
-Henrik 
PS: Husk at køre i din Ghia, det får smilet frem. 
 

 
Dolomitternes mange flotte bjergtinder 
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Vi er foreløbig en lille gruppe på 3 biler fra Dansk Karmann Ghia 
Klub, som deltager i det Internationale træf i Belgien i august. 
Det er første gang der bliver afholdt et internationalt Karmann 
Ghia træf i Belgien, og det bliver spændende at se, hvordan 
belgiernes bud på et sådant arrangement spænder af. 
Der er stadig mulighed for at deltage i dette træf. For tilmelding 
se vores hjemmeside eller kontakt Michael. 
 
Vi følges naturligvis ad til træffet, og vi skal bruge en overnatning i 
Tyskland på vejen til Belgien og også en på hjemturen.  
Afgang bliver formodentlig onsdag d. 3. august. 
 
Jeg har fået tilsendt et foreløbigt program for de 3 dage som ser 
sådan ud; 
 
- Lunch on Friday - visit to the abbey on Friday - beer and cheese 

tasting at the abbey on Friday - dinner 
 

- Visit to a local brewery on Saturday - beer tasting - guided visit 
to Tongeren, oldest town of Belgium (+ 2000 years) - museum 

entrance - beer/wine and cheese tasting – dinner 
 

- Visit to the 'mergel grotten' on Sunday - lunch 
 
Hilsen Michael Kuehn 
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Frk. Aamanns lokaler ligger i den gamle handelsby Køge. 
Byen er utrolig charmerende, fyldt med gamle velholdte 
bygninger og hyggelige baggårde. Butikken ligger i 
Brogade, som leder folk fra torvet mod Køge Å. 
 
Frk. Aamanns har fokus på kvalitet og har et stort 
kendskab til faget. Der kommer friske varer hjem hver 
dag, enten fra Københavns Grønttorv eller fra Holland. 
 
Frk. Aamann er altid klar til at opfylde dit ønske inden 
for blomster. Om det er blomster til at glæde andre med 
eller blomster til livets ende, så opfylder vi netop dit 
ønske.  
 

Frk. Aamann Flower Design  
Brogade 20 – 4600 Køge – Tlf.: 56 65 37 68 
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Af Bjarne Gregersen 
 
Siden juli 2010 har jeg været ejer af en Karmann Ghia årgang 1970 
cabriolet. Lykkelig naturligvis. 
Det var ikke helt tilfældigt, at jeg valgte denne smukke bil, da jeg 
skulle omsætte min præmie for ikke at have udøvet landsskadelig 
virke ved at gå på efterløn, til en veteranbil. 
Jeg har nemlig en fortid med en Ghia, årgang så vidt jeg husker 
1964. Det var en rød coupe med hvidt tag. 
Skal sandheden frem, så var det overhovedet ikke min. Men min 
flinke storebroder lod mig køre i den i flere år. Han boede i 
Nyborg, mens jeg var ung journalist i Randers.  
 
Da jeg ankom til min nye stilling hos Randers Amtsavis i 1968, blev 
jeg godt nok set noget an af den ældre kollega, jeg skulle dele 
kontor med. Han tænkte: Gud, hvad er det dog for en arrogant 
spradebasse, der kører i rød sportsvogn og med PRESSE skilt på. 
Jeg ved det. For det betroede han mig, da han opdagede, at vi 
kunne komme godt ud af det med hinanden og samarbejdede fint 
i det fælles kontor. Og så elskede han, der ikke have kørekort, at 
få en tur fra tid til anden.  
 
Jeg fik fremstillet et sort skilt med PRESSE i hvide bogstaver hos 
den lokale isenkræmmer og fik det monteret over 
nummerpladen. 
Hvorfor? Det var vist nok bare i ungdommeligt overmod. Nogen 
praktisk betydning fik det aldrig. Der var ikke noget med, at jeg 
kunne køre igennem politi-afspærringer m.v. Noget behov herfor 
havde jeg heller ikke, da jeg på avisen var noget så fredsommeligt 
som landbrugsmedarbejder. 
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I Randers var der så vidt jeg ved kun to Ghia’ere dengang. Og den 
anden havde samme farve som min. Derfor skete det, jeg blev 
spurgt, hvad jeg dog lavede i Steemannsgade den og den aften. 
Det kunne jeg så ikke svare på, for det var ikke min Ghia, de havde 
set parkeret der. 
 
I mange år troede jeg, at Karmann Ghia kun kunne fås i rød og 
hvid, som min. Den vildfarelse er jeg kommet ud af efter mit 
medlemskab af vores klub. De fås jo i næsten alle regnbuens 
farver. Det var mest iøjnefaldende ved det vellykkede 35 års 
jubilæums træf i Grenå i fjor… 
 
Den gamle Ghias skæbne? Ak, ja. Den blev i begyndelsen af 
1970érne skrottet – pil rusten som den var… 
 

 

 

 



KLUB-KALENDER 
 

SE OGSÅ KALENDER PÅ HJEMMESIDEN SOM LØBENDE VIL BLIVE 
OPDATERET MED DIV. ARRANGEMENTER OG INVITATIONER.  
 
 

 

   26. marts 2016 kl. 09 – 17 Værkstedsbesøg hos Henrik  
Tilmelding til Henrik senest den 20. marts, 
henrik.villumsen@merck.com 
 

   2. April 2016 - Generalforsamling Fyn – afholdes hos 
Sandra & Michael i Årslev, Tilmelding til Michael senest den 26. 
marts på Tlf.: 40 25 14 15 eller michaelkuehn@outlook.dk  
 

   13.-16. Maj 2016 – Pinse-træf i Sønderjylland. 
Tilmelding senest 10.maj til Dorte eller Henrik – se mere inde i 
bladet. Program for weekenden opdateres løbende på 
hjemmeside og facebook. 
 

   12. Juni 2016 - Gavnø Classic Autojumble & Concours 
de Charme. Tilmelding direkte på  www.gavnoe.dk 
 

   17.-19. juni 2016 - KGOC i Stirling, Scotland.  
 

  24. – 26. juni 2016 – Karmann Ghia Club Italia – træf i 
Dolomitterne 
 

   23. Juli – Strandtur til Gudmindrup Lyng. Tilmelding til 
Dorte eller Henrik senest den 20. juli. Husk drikkevarer, en ret til 
frokost og badedyr. Det er altid godt vejr hos Hildegun og John.  
 

 5.-7. august 2016 – Karmann Ghia træf i Belgien.  
 

mailto:henrik.villumsen@merck.com
http://www.gavnoe.dk/
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Kalender fortsat................. 
 
 

   August – åben – forslag modtages meget gerne. 
 

  10.-11. September – Vandretur i Sydsverige – mere 
herom senere.  
 

 
 

Kontingent 2016 
 

Kontingentet er uændret for 2016 på kr. 300. 
 

Der bliver sendt en opkrævning i løbet af december, men alle er 
velkomne til at overføre beløbet inden da.  

Betaling senest 31. januar 2016.  
 

Indbetales til Dansk Karmann Ghia Klubs konto. Nordea Reg: 
2310 Konto: 0726 206 074



SPONSOR: 

 
 

 
 

www.volkswagen.dk  


