Besøg på NÆSTVED AUTOMOBILMUSEUM
nostalgi og samler museum
Tirsdag d. 2. juni blev dagen hvor Finn Bech og undertegnede havde valgt at besøge Næstved Automobilmuseum.
Dette museum er måske ikke verdensberømt men bestemt et besøg værd.
Museet er et privat samlers museum beliggende på Skellet 19 i Næstved og Museet er åbent fra maj til september.
Det blev etableret i 2012 i nogle gamle fabrikshaller af museets ejer og grundlægger Peter Spandet, han driver
Museet i samarbejde med 15 frivillige hjælpere, Museet er fordelt på 3 etager, er 3400m2 stort og har ca. 174
biler, 60 motorcykler og knallerter, landbrugsmaskiner, fly, udstillet, "plus det løse"som værksteder og små
forretninger fra 50'ernes Præstø og en gammel biograf, der havde "Gøg og Gokke" på programmet, da vi var på
besøg, og rigtig meget andet som Peter Spandet har fundet bevaringsværdigt for eftertiden på Museet.

Indgang og parkerings plads var bevogtet med en pansret kanon, dog ubemandet. Bemærk det grå kanonløb i
venstre side af baggrund.

Men ellers en meget fredelig velkomst med limousine , vejtromle og Sprite campingvogn og plov, egentlig meget
sigende for hvor alsidigt museets udstilling præsenteres.

Mange spændende biler var udstillet og den første bil der fangede vor opmærksomhed var Olsen Bandens gamle
Chevrolet Impala fra 1959. Vi blev dog belært om at den udstillede bil ikke aktuelt havde været brugt i
Olsen Bande filmene, men ligheden var trods alt slående.

Chevrolet Impala årgang 1959, 5,7liters V8 motor med 320Hk
Olsen Bandens berømte transportmiddel i en ret flot restaureret udgave

Som en særlig gestus havde Egon Olsen med cerutstump og hat sat sig ind på bagsædet med "den røde mappe"
måske den med alle millionerne og Kelds jordmodertaske oppe foran bagruden, hvis der skulle være brug for
værktøj, desværre virkede min blitz ikke, så Egon sidder i et noget dunkelt lys.

Trabant model 601 årgang 1983 2cyl. 595cc 26 Hk produceret i Østtyskland

"DEN SELVKØRENDE FRIMÆRKE SAMLING"
En anden udstillet bil der særligt fangede vor opmærksomhed var så vidt vides Danmarks eneste, "selvkørende
frimærke samling", en Trabant fuldstændig "overmalet" med frimærker.

Nærbillede af "Trabantens frimærkesamling".

Som det ses nedenfor var der fyldt godt op i museets tre etager, så det tog sin tid at få studeret de mange
køretøjer med alle deres detaljer. Men til sidst måtte vi dog erkende begrænsningens kunst, hvis vores besøg
skulle afsluttes inden lukketid.

En flot TRIUMPH TR6 Stikker næsen ind foran "Sheriffens bil"

Mere "Olsen Bande" var der også at finde på museet, selvfølgelig flankeret at et " Franz
Jäger" pengeskab. Museets ejer er nok en ægte Olsen Bande fan.

NSU Printz 3 og Renault CV4 "Rynkerøven", med storebror Renault Dauphine til højre og
"den sidste Mohikaner" i baggrunden.

NSU Printz 3 ,årgang 1961 . 2cyl. 583cc 30 hk. som skolevogn
nok ikke så gangbar med Corona afstandsrestriktioner

der var ikke mange Vespa modeller i udstillingen, men 3 havde dog fundet en snæver
plads mellem alle det andet, der var udstillet.

En APE-50 årgang 2003 havde også sneget sig ind mellem landbrugsredskaberne

En flot restaureret Nash "Brudekarret",umiddelbart lignede den en Ford A, men der står
Nash på kølerkappen.

Efter to en halv time i selskab med de gamle biler, var vi klar til eftermiddagskaffen, som
vi indtog i museets lille restaurant, og kunne samtidig konkludere at vi havde haft en
rigtig dejlig dag, med mange glædelige gensyn med bilmodeller, vi har ejet gennem livet.
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