
Juledag modtog foreningen den kedelige, men ikke uventede, besked om at foreningens ældste aktive 
medlem Erik Rubek Hansen var stille sovet ind den 22. december. Allerede i foråret havde Rubek fortalt at 
han havde fået konstateret lungekræft, og da han i august fyldte 90, og kassereren var ude med en lille 
gave til ham, var han nødsaget til at bruge iltapparat. 

Rubek blev medlem af foreningen i 2008, og med det samme kastede han sig ind i projektet med at sætte 
vores HUMBER i stand. Rubek var tidligere reserveofficer fra GHR, og under hans aktive tjeneste blev han 
uddannet vognkommandør på Humberen, og han var også delingsfører for en HUMBER-deling. Det var ikke 
fordi Rubek havde den store tekniske erfaring, men entusiasmen fejlede til gengæld ikke noget. Der var in-
tet arbejde der var for kedeligt, han kastede sig over de ting han blev sat til, og hvis han ikke syntes tiden 
var til det på skruedagene, så tog han noget af det med hjem og arbejdede videre hjemme i garagen. Pro-
jektet med at renovere Humberen kulminerede i 2012, hvor den var klar til at blive vist frem, og det var 
derfor helt naturligt at tage den med på Gavnø Classic Autojumble. Besætningen klædt i tidssvarende uni-
former, og Rubek passende iklædt officersdresset. Da det blev annonceret at Humberen var blevet kåret 
som showets bedst restaurerede og mest originale køretøj, så var det en stolt Rubek der gik foran Humbe-
ren til pokaloverrækkelsen. Selvom Rubek var godt tilfreds med ”bare” at komme på skruedagene, så havde 
anerkendelsen på Gavnø alligevel givet ham blod på tanden, så han var ikke svær at overtale til at tage med 
til Åben Hede, da vi havde besluttet at tage Humberen med. Humberen vagte da også en del opsigt, og Ru-
bek nåede da også at blive tv-star, idet TV-SYD havde et længere indslag fra Åben Hede, og her fyldt Rubek 
flere minutter hvor han fortæller om Humberen til en ung fyr. 

Selvom renoveringen af Humberen var nærmest overstået, så kiggede Rubek sig om efter andre projekter 
han kunne være hjælper på, og i første omgang var det vores M10 han gik til hånde på, og senere var det 
vores M24.  

Rubek vil blive husket som en hædersmand, der gennem alle årene arbejdede målrettet og ihærdigt med 
sine projekter, som heldigvis lykkedes. Han var altid i godt humør og parat til at hjælpe, hvis der var nogen, 
der havde brug for en hjælpende hånd. Han repræsenterede vores forening på smukkeste vis, specielt, når 
han tog sin gamle fine uniform på. Utallige er de historier om de gode gamle dage, da han var i trøjen. Vi 
har nydt dem alle. 

Æret være Erik Rubeks minde. 

På GHRVPK’s vegne 

John Frandsen. 

 


