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 BESTYRELSEN:                                                                
VMK NYT:   Formand:                   Harry Ørsted  
Officielt organ for Vestjysk Motorveteran Klub - udkommer i februar, april, 
juni, august, oktober og december. Deadline er den 1. de pågældende 
måneder. 

                                               Golfvej 56  
                                       6715 Esbjerg N 
Tlf.     75127776 / 98488474 / 40887776 

 formand@vmklub.dk Indlæg til bladet kan sendes til VMK’s adresse. Medlemmer, annoncører og 
div. samarbejdspartnere er velkomne til at levere stof til bladet..   

E-mail:                  
   

 Næstformand/webmaster:    Kurt Sihm    
                                           Åtoften 128 
VMK NYT’s INDHOLDSFORTEGNELSE:                                     6710 Esbjerg V 
Rally Monte Carlo / Livet på motorcykel side 3 Tlf.                        75154317 / 40599710 

 Julemødet den 7. december side 4 E-mail:           naestformand@vmklub.dk 
Busture i 2007 side 5      

 Kasserer:                   Carsten Henriksen 
Indkaldelse til ordinær generalforsamling side 6                                                 Violvej 13 
Indbydelse til Esbjerg Veteranløb 2007 side 7                                         6710 Esbjerg V 
Uddrag af FIVA – rapporten side 8 Tlf.                                            75150166 
Referat fra Motor-historisk Samråd’s årsmøde side 9 E-mail:                    kasserer@vmklub.dk  Tændrør  side 15    

 Løbsleder/fotograf:         Finn P. Olesen Klubmødet den 1. februar side 20 
                                 Valmuevej 4, Alslev Bliv ikke blændet af glansen ved køb af bil side 21 
                                              6800 Varde Køb, salg, bytte side 22 
Tlf.                                           75269509  
E-mail:                loebsleder@vmklub.dk   

VELKOMMEN TIL DE NYE MEDLEMMER:   

 

 Forsikring /registrering:  Lars Nørgård  
016  Ryan Nielsen, Elmealle 3, 6753 Agerbæk.                                Ravnsbjergparken 16 
153  Hans Nissen, Norddalsparken 9, 6710 Esbjerg V                                         6710 Esbjerg V 
 Tlf.:  29449908 - Man. og tors., 16–18     
AKTIVITETSKALENDER FOR 2007:E-mail:                 forsikring@vmklub.dk                               
Marts        1.  Klubmøde.    

 Klubmester:  Karin Dockweiler                17. Stumpemarked i Herning. 
                                         Obbekærvej 10 
 6760 Ribe 

 31.   Bilmesse & Brugtmarked i Frederecia               
April         1.   Bilmesse & Brugtmarked i Frederecia.                

Tlf.                                            75421277 
E-mail:               klubmester@vmklub.dk                 12.  Ordinær generalforsamling. 

 
   

 

 Klubmester:                   Hans Jørgen Dockweiler     
 Obbekærvej 10 

                21.  Stumpemarked 10-15, hos Ove Iversen, Revshøjvej 49, 
  Vesterhede, Grindsted, info.: 75339321/23950721. 
              28.  Esbjerg Veteranløb 2007 – se mere inde i bladet 

  6760 Ribe Maj          1.  Tur ”Ud i det blå”- (medbring selv forplejning).   
Tlf.  75421277 
E-mail:  klubmester@vmklub.dk 
 

                  3.  Klubmødet aflyst – bliver erstattet af turen den 1. maj. 
       12. – 13.  Motor- & Stumpemarked, Beaulieu, Southampton.                    

  

 

 Suppleant:  Henrik Vallø 
 Kirkegade 65 

               18.  Fårup Skovhus Løb, Brønderslev. Tilmelding / information: 

 6700 Esbjerg 
veteran@nvmk.dk eller tlf. 98801435.                                        

Tlf. 75126002 
                25.  Skagen – Gråsten løb. 
                26.  Oldtimerløb Gråsten-Flensborg.      
Juni           5.  Landsdækkende veterankøredag  E-mail:  suppleant@vmklub.dk 
  ( medbring selv forplejning).          

 Bibliotek:                          Finn Stepping  
                 7.  Klubtur  med guide.  (ikke i bestyrelsen)               Debelvej 201     
                16.  Smedeløb I Lem. Tilmelding www.smedelobet.dk                                              6855 Outrup  
Juli     7. – 8.  Bornholm Rundt 2007. Tilmeld/info:  
  

Tlf.                                           75251742  
bornholm.rundt@hotmail.com eller tlf. 56447004. bibliotek@vmklub.dkE-mail:   August       2.  Klubtur “Ud I det blå” – med guide. 

   

September 6.  Klubmøde.  
Oktober 4.   Klubmøde. KLUBBENS NAVN: VESTJYSK MOTORVETERAN KLUB,  

FORKORTET VMK.    November 1.  Klubmøde. 
 3.  Stumpemarked i Herning. 

KLUBBENS ADRESSE: FORMANDENS ADRESSE December 6. Julemøde. 
 

 VMK’s HJEMMESIDE: www.vmklub.dk
  

FORMÅL: At fremme interessen for veterankøretøjer af   
teknisk-historisk interesse.  
 

 ORGANISATION:  
 VMK er tilslutte Motor-historisk Samråd, som er en hovedorganisation for 

tilsluttede foreninger, og bl.a. på disses vegne forhandler med diverse 
myndigheder. 

 
 
  

KLUBMØDER:  HUSK AT:
Afholdes første torsdag, hver måned, kl. 19.30  

 
 

-undtagen i januar og juli! Meddele adresseforandring
Såfremt intet andet er meddelt afholdes møderne i: Gjesing Fritidscenter, 
Gjesinglund Alle 2, 6715 Esbjerg N. 

 
 

  til Lars Nørgaard, Ravnsbjergparken 
16, 6710 Esbjerg V. Træffes mandag og torsdag på tlf. 29449908, kl. 
16.00 til 18.00 eller mail  forsikring@vmklub.dk  

 
Betale kontingent . Derved undgår du at få en ”rykker”. Der er 
desværre en del, der endnu ikke har betalt kontingent. 

 
FORSIDEBILLEDE: FORD ROYAL FRA 1942 MONTERET MED 
ET IMBERT GASGENERATORANLÆG. 
 

mailto:formand@vmklub.dk
mailto:veteran@nvmk.dk
mailto:bornholm.rundt@hotmail.com
mailto:forsikring@vmklub.dk
mailto:bibliotek@vmklub.dk
http://www.vmklub.dk/


 

Rally Monte-Carlo 
Livet på motorcykel 
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Rally Monte-Carlo – der afvikledes her i februar, havde 319 biler 
med i starten, og af disse klassikere gennemførte 255. Rallyet, der 
blev kørt for 10. gang, havde startsteder fra flere af Europas 
storbyer, og efter lange tilkørselsetaper, smeltede de sammen til 
fælles etaper i Sydfrankrig for at kulminere i området omkring 
Monaco. Startstederne var i år Oslo, Barcelona, Torino, Reims og 
Monte Carlo. Der var i år 3 danske hold med i løbet, og de 2 af 
holdene gennemførte løbet, hvorimod de tidligere Monte Carlo 
vindere ægteparret Kristensen fra Tune måtte udgå af løbet. Det 
var en knækket bagfjeder i deres Lancia Fulvia 1,3 HF fra 1968, 
der var den direkte årsag til at de blev sendt ud af løbet, de havde 
dog undervejs også haft problemer med motoren. Af de 2 øvrige 
danske hold blev Henning Hjort og Roar Eriksen  - i en MGB GT 
fra 1967 - placeret som nummer 105, og det andet hold Preben 
Kristoffersen og Torben Arp - i en Austin Cooper fra 1968 - blev 
placeret som nummer 152. Løbet blev vundet af belgierne Alain Lopes og Joseph Lambert, der kørte i en Porsche 911 Carrera 
2,7 fra 1974. 
 
Livet på motorcykel.    
Landinspektør M. C. Holst, der som 60-årig fik motorcykel og 
kørekort til samme, har nogle gode råd, han som mangeårig bilist 
og motorcyklist gerne giver videre til andre, der måtte have et 
ansvar for trafiksikkerheden. Han har haft glade stunder, men også 
mange makabre ”nærdødsoplevelser”, som oftest forårsaget af de 
firehjuledes aggressivitet eller uvidenhed om vilkårene for de 
tohjulede. Eksempelvis aner mange bilister ikke, at mc’eren ikke 
bare må, men skal køre midt på sin kørebane.  
Hvis man som bilist passerer en advarselstrekant med springende 
rådyr, bør man være ekstra agtpågivende: En påkørt buk betyder 
en død buk plus evt. forhøjet kaskopræmie. Hvis man på 
motorcykel passerer samme skilt, og især hvis skovbeplantningen 
grænser helt op til vejkanten, er sagen en anden: Nu betyder påkørsel med 80 km/time ikke bare en død buk, men også at 
kaskoforsikringen bliver uinteressant, fordi man også selv er død. Konklusion: Drej på gashåndtaget til en fartreduktion på 50 
– 60 km/time, hvor der er god chance for at undvige påkørsel. Resultat: Efter få sekunder en arrig og aggressiv bilist få meter 
fra baghjulet, for ”hvorfor ligger idioten der og smøler”. Et andet oplevet eksempel: Landevejskørsel med 80 km/time – bag 
hajtænder ved sidevej venter holdende bilist, der pludselig kører frem med risiko for påkørsel. En mc med 80 km/time ind i 
siden på en bil betyder døden for motorcyklisten. Med beklagelse må jeg melde, at her er bilisten ofte at af hunkøn. Skønt 

normalt de mest hensynsfulde har det smukke køn et 
handicap: ”Teknologisk analfabetisme” – de kan ikke 
kende forskel på de forskellige tohjuls-kategorier og tror 
fejlagtigt, at man kommer med 30 km/time. Altså 
hverken ondskab eller aggressivitet, men manglende 
uddannelse og viden. Konklusion: Otte års kørsel på mc 
har betydet en mere sikker bilist, fordi man nu kender de 
tohjuledes vilkår. Når vort Færdselssikkerhedsråd nu 
anbefaler mere rutine og flere kurser til de tohjulede, kan 
det gerne være rigtigt. Langt vigtigere er det imidlertid at 
bibringe de firehjulede en bedre fornemmelse af, hvordan 
det er at køre på kun to hjul. Det gøres meget enkelt ved 
at stille krav om, at vordende bilister skal have mindst 
fem-seks timer på EU-scooter inden køreprøven, såvel i 
by som på landevejen Forslaget er for øvrigt logisk af 
den grund , at bilkørekortet automatisk giver ret til at 
køre på 45-scooter.                                                                              
                                                                                                             

Kilde til de 2 indlæg: Jyllands-Posten/HØ.12.07 

mailto:veteran@nvmk.dk
http://www.smedelobet.dk/
mailto:bornholm.rundt@hotmail.com
mailto:forsikring@vmklub.dk


 

Julemødet i VMK den 
7. december 2006 
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I tiden op til mødet strømmede medlemmer med ledsagere ind i lokalet. Det var dejligt at se så mange deltagere 
ankomme, og det skulle vise sig, at blive et VMK møde med en af de største tilslutninger. 
Under formandens indledning blev der orienteret om en julehilsen klubben havde fået fra klubmedlem Erna Ørum,  
de planlagte busture i 2007 - som begge er omtalt i VMK NYT nr. 237, december 2006 – og derefter gav han ordet 
til underholdningsafdelingen. 

 
Næstformanden og kassereren forestod afviklingen af en ny form for bingo - hvortil der var fine præmier – alt 
imens klubmestrene med hjælpere sørgede for den faste og den flydende føde. 
Så mens deltagerne nød gløgg’en, æbleskiverne, kaffen, kagerne og spillet, gik tiden, og så var aftenen pludselig så 
fremskreden, at mødet måtte afsluttes. Mødets succes m.h.t. spillet kan vi takke næstformand og kasserer for - og 
den kulinariske del kan vi takke klubmestrene og deres hjælpere for – tak skal I have.                              HØ/21.12.06  
 



 

Busture i 2007  
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SVK, Vejen og VMK, Esbjerg har tilbudt medlemmerne nogle ture med bus: Første tur, der var planlagt til at gå til Bremen 
Classic Motorshow den 2. og 3. februar blev aflyst - på grund af manglende tilslutning. 
 
Anden tur, planlægges af SVK og Kaj Kristoffersen, og er: En busrejse til Szczecin (Stettin) i Polen.  
Der arbejdes på at programmet også kommer til at indeholde noget for veteraner, men i uge 7 vil det endelige program 
foreligge, men foreløbig ser programmet således ud:  
1. dag: Torsdag den 3. maj:   
Kl. 06.00:  Afgang fra Museumspladsen, Esbjerg,  kl. 07.00 fra Kaj, Frederiksbergvej 42, Andst (hvor biler kan parkeres 
sikkert). Der køres over Frøslev, Neumünster, Bad Segeberg og videre med autobahn Hamburg-Berlin. Ved Gudov gøres et 
mindre ophold, hvor man bl.a. kan købe lidt mad og drikkevarer (for egen regning). Der fortsættes til Berliner Ring og videre 
til Kotbaskowo ved den polske grænse, hvor vi forventer at ankomme kl. ca. 16.00. Efter overståede grænseformaliteter – 
forventes at tage ¾ time – køres de sidste 15 km til Hotel Neptun i Szczecin. På hotellet er der frisør, restaurant og casino. Alle 
værelser har eget bad, toilet, farve tv, telefon og room-service. Der vil blive arrangeret fællesspisning på Hotel Neptun, pris ca. 
125,00 kr. Tilmelding i bussen. Entre til natklubben på Hotel Neptun er inkluderet i prisen  
2. dag: fredag den 4. maj: 
Kl. 07.00 – 10.00: Stort ta’ selv bord.  
Kl. 10.00: Der køres byrundtur, besøges krystaludsalg, varehus, loppemarked og veteranmiljø. Om aftenen vil der blive 
arrangeret fælles festaften med spisning, samt eventuel dans til kl. 24.00 – pris ca. 125,00 kr.. Tilmelding i bussen. 
3. dag: Lørdag den 5. maj: 
Kl. 07.00 – 10.00: Stort ta’ selv bord.  
Programmet for dagen udfyldes i uge 7, men en del af dagen er til fri disposition. Man kan gøre fordelagtige indkøb i 2 
varehuse, som er beliggende ved hovedgaden, samt i forretninger beliggende nær vort hotel. Her kan købes: Tøj, sko, cigaretter 
(ca. 120 kr. for en karton Prince), vodka, lædervarer, skindtøj og meget andet. Såfremt mindst 20 deltagere ønsker at deltage, 
arrangeres der en tur i det pommerske landskab. Aftenen er til fri disposition. 
4. dag: Søndag den 6. maj: 
Kl. 06.00: Vækning. 
Kl. 07.00: Det sædvanlige store ta’ selv bord. 
Kl. 08.00 begynder hjemturen mod Danmark. Der benyttes samme rute som på udturen, og undervejs gøres der ophold for en 
frokostpause (frokost for egen regning). Ved den dansk-tyske grænse gøres der ophold for indkøb. 
Kl. ca. 19.30 er der forventet ankomst ved Kaj, og kl. 20.30 ved Museumspladsen i Esbjerg. 
Pris: 1.500,00 kr. pr. person i dobbeltværelse, merpris for enkeltværelse 495,00 kr.. Værelsesprisen er inkl.  stort 
morgenkomplet og entre til natklub - øvrige måltider er for egen regning.  Max. deltagerantal 50. 
Tilmelding til: Dakapo Rejser v/ Kaj Kristoffersen, Frederiksbergvej 42, Andst, 6600 Vejen, tlf. 75588049. 
Tilmelding senest den 10. april 2007!     
 

                     City Autoservice  
                                v/ Birger Busch 
                        Strandby Kirkevej 216 
                        Telefon          75128284 
                        Biltelefon       40331854 
                        Privattelefon  75451501 
                      Speciale: FIAT – Citroèn - Peugeot 

    
                                                     

 

      NØRREGADE 71                    VI HAR ALT  I       

      6700 ESBJERG                   KONTORARTIKLER 
      TLF. 75450899                              & 

      FAX: 75452543                           VIN 
      e-mail: fp@froekjaerpapir.dk 
                                                                  Besøg os - 

                                                                                                                                      og vor vinkælder. 
 
 



 

Generalforsamling 
 den 12. april2007 

 

 

VMK NYT  32. årg.  Nr. 238, februar 2007
 

Side  - 6 -

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i VMK torsdag d. 12. april 2007, kl. 19.30. 
Mødet afholdes i klublokalet i Gjesing Fritidscenter. 
Den foreløbige dagsorden ser således ud: 
1. Valg af dirigent. 
2. Formandens beretning. 
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab. 
4. Fastsættelse af næste års kontingent. 
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant. 
    På valg til bestyrelsen er Carsten Henriksen, Lars Nørgård og Finn P. Olesen. Finn ønsker ikke genvalg. Som    
    suppleant er Henrik Vallø på valg. 
6. Valg af revisor og revisorsuppleant. 
    Som revisor er Roland Munch på valg, og som revisorsuppleant er Arne Lange på valg. Begge er villige til  
    genvalg.  
7. Vedtægtsændring. 
    I vedtægternes §3 under ”Specielle kontingentforhold” står der i dag: I særlige tilfælde kan bestyrelsen efter  
    anmodning bevilge kontingentnedsættelse på 50 %. Det drejer sig om: Personer der i regnskabsåret ikke er fyldt  
    18 år, eller den ene ægtefælle i de tilfælde, hvor begge er medlemmer. 
    Denne tekst foreslår bestyrelsen ændret til: Et medlems ægtefælle/samlever betaler som medlem halvt  
    kontingent, så parret tilsammen betaler 1½ kontingent. Der sendes kun 1 eks. af  breve, meddelelser og VMK  
    NYT til deres fælles adresse.  
8. Indkomne forslag. 
9. Eventuelt. 
Efter generalforsamlingen er VMK vært ved et mindre traktement.                    Bestyrelsen den 30. januar 2007 
 

 

                                              Bøger OM VETERANBILER OG  - 

                                                                                           VETERANMOTORCYKLER 
                                                           
  - Reparationshåndbøger                       Har du problemer, så kontakt:                                                                             
  - Instruktionsbøger                               Køsters Motorboghandel, Østergade 9, 8900 Randers, Denmark 
  - Direkte Import fra USA,                     Tlf. 86426613, fax. 86420813.    
  - England og Tyskland                         Postgiro: 1-646-5259. Momsreg. (VAT): DK 72272528.  
                                                                     E-mail: kosters_motorboghandel@post.tele.dk eller www.kosters.dk 
    
                       DANMARKS STØRSTE UDVALG  –  OGSÅ TIL MODERNE KØRETØJER. 
                               
     
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:kosters_motorboghandel@post.tele.dk


 

Esbjerg Veteranløb/træf  
 

- lørdag den 28. april! 
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Tro det eller ej – foråret er på vej, og derfor inviterer Vestjysk Motorveteran Klub, som en forårsbebuder 
til det niende Esbjerg Veteranløb.  
Så har du et veterankøretøj bil eller motorcykel, og har du lyst til, sammen med dit køretøj og eventuelle 
ledsagere, at få en anderledes og uforglemmelig lørdag, så meld dig til dette løb. Løbet er fortrinsvis for 
medlemmer af VMK og DVK, men andre veterankørere er også velkomne. Under løbet vil deltagerne 
køre gennem den skønne jyske natur, der vil give nogle fine naturoplevelser. Der vil også være indlagt 
nogle små konkurrencer. Du vil opleve, at dette samvær med andre veterankørere foregår i et hyggeligt og 
uformelt miljø. 
Så - hvis det er noget for dig så grib pennen, telefonen eller computeren og tilmeld dig løbet, idet 
tilmeldingen sker efter ”først til mølle”- princippet, og der er en grænse på max. 100 deltagende køretøjer.  
 

Om løbet i øvrigt:   
Mødested: Ved Sparbank Vest, Stormgade 2, 6700 Esbjerg, hvor der er åbent for registrering, kaffe og 
rundstykker fra kl. 08.30 – 09.45. 
Startsted: Spangsberg Plads ved Sparbank Vest, løbet startes kl. 10.00. 
Løbet starter med en paradekørsel gennem gågaden, og derefter går ruten mod øst. 
Mål: Der vil under løbet være nogle pauser til opgaveløsninger og middag. Målet vil være på 
Grindstedegnen, og de sidste køretøjer forventes i mål kl. ca. 15.00. 
Under pauserne vil der være tid til at se de deltagende køretøjer og hyggeligt komsammen for udveksling 
af  erfaringer, etc.. Dagen slutter med kaffebord, præmieoverrækkelse og afslutning.  
For at få ”løbspakken”, skal du betale: 275 kr. i startgebyr for dit køretøj med fører, 165 kr. pr. 
ledsager og 75 kr. pr. ledsager under 12 år. 
”Løbspakken” indeholder: Fortæring morgen, middag og eftermiddag, materialer til løbet, m.m.. 
Yderligere information: Finn P. Olesen, tlf. 75269509 (fra kl. 16.00), e-mail: loebsleder@vmklub.dk 
Tilmelding inden 14. april til: Finn P. Olesen, Valmuevej 4, Alslev, 6800 Varde, tlf./e-mail se ovenfor. 
Betaling samtidig med tilmelding til:   
Sparbank Vest kt. nr.: 8119-0001782185, (husk at opgive navn og adresse ved indbetalingen),  
eller check til Finn P. Olesen, Valmuevej 4, Alslev, 6800 Varde. 
 -  Eventuelle køretøjer med prøveplader skal medbringe syns- / registreringsattest! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tilmelding:                                                                   Medlem af VMK: _____ ja. _____ nej. 
 
 
Fører: Fornavn: ____________________________ Efternavn: _________________________________                
 
Adresse: Gade/vej: _____________________________________________________________________               
 
Post nr.:_________ By: ____________________________________________ Tlf.: ________________                 
  
Køretøj: Personbil:___Varebil:___Lastbil:___ Bus:___ Kabinescooter:___ MC-med sidevogn:___ MC - solo: ___  Andet:___ 
 
Fabrikat: ___________________________________Type:___________________________________   
 

Årgang:________ Cyl.vol.:_______ ccm.  Ant.cyl.:___  Hk: ____ 
 
Betaling: Pr. køretøj ---------------------------------------------------------------------------------------- kr. 275 
                Voksne ledsagere - antal:__ á 165 kr. --------------------------------------------------------  kr. 
                Ledsagere under 12 år - antal:__ á 75 kr. ----------------------------------_-----------------  kr.____ 
Beløb i alt ---------------------------------------------------------------------------------------------------- kr.____   
 
Husk: Tilmelding senest den 14. april til Finn P. Olesen, Valmuevej 4, Alslev, 6800 Varde, men vent 
ikke for længe – der er allerede en del tilmeldte, og der er en grænse på max. 100 køretøjer!                              
 



 

 
FIVA RAPPORT          
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FIVA  
(Federation Internationale Vehicules Anciens) 

 

    VMK er som medlem af MhS (Motorhistorisk Samråd) 
medlem af FIVA, som i oktober 2006 har udgivet den 
endelige rapport over den store europæiske motorhistoriske 
undersøgelse. Den vil kort blive refereret her, og den kan 
ses i den fulde ordlyd på www.fiva.org. Hermed har man 
for første gang en samlet oversigt over betydningen af 
historiske køretøjer, som kan bruges i politiske 
sammenhæng – både nationalt og i EU sammenhæng. 
                           

 

Billeder fra rapporten. 
 
 
 
 
 
  

   

Forord af 
JOHN SURTEES 

 

I 1960 skiftede jeg fra to til fire hjul efter at 
have vundet syv verdensmesterskaber. I de 
senere år er jeg vendt tilbage i tiden for at køre 

de selv samme maskiner, som jeg kørte i historiske løb over 
hele verden. Ikke kun på baner men gennem landsbyer og 
byer, hvor entusiasmen blandt de unge og de ikke så unge 
sagde alt. 
    Europa har været centret for udvikling af biler, 
motorcykler og af motorsport i mere end hundrede år. Det 
er en del af vores motorhistoriske arv, som i de senere år 
har haft en enorm vækst i som grundlaget for historiske 
arrangementer. Større producenter har etableret støttepro- 
grammer for de historiske biler og motorcykler, de 
producerede, og industrien er udviklet til at sikre, at 
entusiastiske ejere har dele og know-how til at holde deres 
elskede køretøjer kørende. Det er ikke kun de ikke så unge 
og velhavende, der er involveret. Aldersgrupperne og 
værdien dækker et bredt spektrum. 
    Den dækker maskiner fra det mest basale til de mest 
eksotiske - hver og en del af vores historie. Det er synet og 
lyden af disse maskiner forbundet med deres historie og i 
nogle tilfælde mine personlige minder og vigtigst af alt den 
entusiasme, jeg ser de genererer, som har drevet mig til at 
blive mere involveret i bevægelsen. Det er derfor, jeg helt 
støtter denne type af undersøgelse, som vil hjælpe til at 
bevare og fremme denne vigtige del af vores internationale 
motorhistoriske arv.  
 

 
 

Nøgletal fra den europæiske undersøgelsesrapport: 
 

1. Økonomisk aktivitet 
• Aktiviteter vedr. historiske køretøjer har en værdi af over 

120 milliarder kr. per år for EU. 
• Eksporthandel er på mere end 22 milliarder kr./år.  

2. Beskæftigelse og stabilitet 
• Over 55.000 mennesker i EU har helt eller delvist deres 

indkomst vedr. historiske køretøjer. 
• 67% af firmaerne, som arbejder med historiske køretøjer, 

har eksisteret mere end 10 år. 
3. Antal og brug af køretøjer 

• Over 70% af de historiske køretøjer kører mindre end 
1500 km per år. 

• Der er omkring 1,5 millioner historiske køretøjer, som er 
synede og lovlige. 

4. Kulturelle og sociale aktiviteter 
• 29% af de historiske køretøjers ejere har en årlig indkomst 

mindre end 150.000 kr. 
• I forbindelse med deres hobby bruger entusiasterne 2,6 

millioner nætter væk fra hjemmet – både indenfor og 
udenfor deres eget land. 

• 78% af historiske køretøjer er mindre værd end 112.00 kr. 
• Der er mere end 786.000 entusiaster tilhørende næsten 

2000 klubber.  

http://www.fiva.org/
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Formanden bød de fremmødte velkommen.  
1. Valg af dirigent og referent. Erik Kristoffersen (EK) blev valgt som dirigent og Torben Vitting (TV) som referent.  
2. Redegørelse for klubbernes medlemstal. Kassereren Knud Degnbol (KD) konstaterede, at der før optagelse af nye klubber 
var 28.306 medl. fra 56 forskellige klubber. Det er en stigning i forhold til 2005, hvor der med 56 klubber var 26.773 medl.  
3 - Optagelse af nye medlemmer. Formanden Svend Aage Tholstrup (SAT) kunne oplyse, at der er kommet tre ansøgninger 
fra tre klubber, og MT –Mads Thyregod - har kunnet konstatere, at alle klubber opfylder betingelserne for optagelse i MhS, og 
de er derfor valgbare. Klubberne præsenterede derefter sig selv. Norton MC-Klub Danmark består af en lille håndfuld anglofile 
motorcyklister der mødtes i 2001. I maj 2002 var der stiftende generalforsamling. Klubben har konstant 150-160 medlemmer. 
Mange kører på Norton Dominator, men der findes også de gamle Norton motorcykler fra 1920’erne i klubben. Der arrangeres 
hyggemøder, garagemøder og fællesture. Klubben arbejder sammen med andre englænderklubber og tager blandt andet snart 
til Isle of Man. Der udgives et klubblad fire gange om året. Der var ingen indvendinger og Norton MC-Klub Danmark blev 
derfor valgt ind i MhS. Foreningen Motorhistoriske Formidlere er opstået i forbindelse med samarbejdet mellem Dansk 
Veteranbil Klub og Ole Sommer’s museum i Nærum. Klubben består af den gruppe medlemmer der står for det daglige 
vagtpersonale i museet. Der samles effekter og der afholdes og planlægges udstillinger. Medlemmerne er i sagens natur DVK 
medlemmer der interesserer sig for historien og nostalgien. Der var et spørgsmål fra salen om de få (12) medlemmer og svaret 
var, at man jo skal starte et sted, og man vil gerne have flere medlemmer. Der var ingen yderligere indvendinger og Foreningen 
Motorhistoriske Formidlere blev derfor valgt ind i MhS. Tønder Veteran Klub startede for et år siden, hvor der blev afholdt et 
møde for at se om der var interesse. Der mødte 78 personer op og klubben består nu af 121 medlemmer. Klubben skal udbrede 
interessen for veterankøretøjer. Ikke kun biler, men også traktorer, der udgør 35% af medlemsskaren, knallerter og 
motorcykler. Et fåtal af medlemmerne kommer lige syd for grænsen. Der udgives et klubblad.  Der var ingen indvendinger og 
Tønder Veteran Klub blev derfor valgt ind i MhS. 
Med de nye klubber repræsenterer MhS nu 28.576 medlemmer fordelt på 59 klubber. 
4 - Beretning fra formanden. SAT bød de tre klubber velkommen i MhS og foreslog at punkt 10 om information om de 
Internationale aktiviteter indgik i formandens beretning. Der var ingen indvendinger.  
Der er igen gået et år og der skal nu afholdes status. Der er afholdt fire møder i bestyrelsen. LG har tre gange afholdt mødet og 
vi takker for forplejningen. I nordisk regi er der i år afholdt to møder. I Stockholm den 18-19. marts og i Stavanger den 30. 
september og 1. oktober. Dermed kunne der fastsættes en fælles nordisk strategi i forbindelse med FIVA årsmødet. Vi har i 
løbet af året distribueret fire nyhedsbreve fra MhS i hvert kvartal. Nyhedsbrevet vil i fremtiden være at finde på MhS 
hjemmeside www.Motorhistorisk.dk  i stedet for at blive udsendt til de enkelte klubbers kontaktpersoner. Det har vist sig at 
give problemer at udsende så store mails. FIVA Actual vil også i fremtiden kunne ses på vores hjemmeside. I FIVA’s 
organisationskomite er Peter Henning nyvalgt.  
Regel om 8 års syn er endelig på plads og aldersgrænsen er rullende. Det skal dog ikke være en sovepude. Hold jeres køretøjer 
i lovlig stand. Vi har stadigvæk, og heldigvis, ikke haft brug for vores arrangements- og arbejdsskadeforsikring. I maj 2006 
trådte nye regler om sikkerhedsseler i kraft. Det har vi undladt at søge undtagelse for med vore køretøjer da det er sikkerheden 
det drejer sig om. Sidste års forslag om klubbernes arkiver og biblioteker har været vanskeligt at arbejde med. Der har 
simpelthen manglet nogle hænder til det arbejde.  
 

http://www.motorhistorisk.dk/
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MG Car Club Denmark har rettet henvendelse til MhS som følge af en forsikringssag. Et medlem havde benyttet sit 
veterankøretøj til et aftenmøde på sin virksomhed. Under kørsel på parkeringspladsen sker der en skade. Forsikringsselskabet 
vil ikke dække veterankøretøjet da det er brugt til at køre på arbejde i. MT har været involveret i denne sag og nu vil 
forsikringsselskabet gerne dække skaden. MT kunne fortælle at der findes forskellige versioner af dækningsgrad ved skader 
når køretøjet bruges til at køre på arbejde i. Selskaberne vil gerne ramme de der misbruger ordningen ved at køre i et 
veterankøretøj hver dag. Og det kan vi jo ikke være uenige i. Der vil altid en gråzone. Skadebehandlerne i 
forsikringsselskaberne er ikke uddannet til veterankøretøjer.   
SAT fortsatte med at fortælle om FIVA undersøgelsen der nu har fundet sted i et års tid. Mange MhS medlemmer har svaret på 
dette spørgeskema. Tak for det til alle der har taget sig tid til at svare. Der er gengivet et resume i det seneste nyhedsbrev. 
Resultatet har vist at der er omsættes for 120 milliarder kr. på vores hobby og der køres meget lidt. Resultaterne vil snart blive 
offentliggjort. Claus Frausing fra det historiske motorsportsløb i København har foreslået at hjælpe med til at få offentliggjort 
resultatet. 
LG fortalte derefter om de nordiske møder. Der var mange løfter der var afgivet på møderne som aldrig var blevet holdt. Når 
de nordiske lande har den samme mening, så lad os da blive enige om vores holdning til FIVA så vi står stærkere. De nordiske 
lande er som regel effektive og derfor er det en god ide at være enige og få vores ønsker igennem i FIVA. De nordiske 
fællesaktiviteter har man syntes var en god ide og det synes FIVA også. Derfor afholdes det næste FIVA årsmøde i Danmark. 
De andre nordiske lande afholder så et nordisk løb, men der skal også køres i Danmark. Der var forslag om en dansk køredag. 
Men der er også stemning for en fælles nordisk køredag og der er nedsat en gruppe der ser på det. 
SAT fortsatte med at fortælle om FIVA. FIVA’s tekniske komite har fået til hovedopgave at oprette et internationalt 
veterankøretøjsregister. Peter Løvstrøm Sørensen’s post i denne komite har medført en del rejseaktivitet og nye opgaver er nok 
på vej til gruppen. Blandt andet vil der ske noget arbejde med Fiva pas og PLS og gruppen har arbejdet med de databaser der 
bruges her. Passene skal fornys så de følger køretøjet og ikke ejeren. Der har været to møder i årets løb. Under årets Mille 
Miglia løb i Italien var der i øvrigt 40 køretøjer der fik inddraget deres FIVA pas. SAT har selv deltaget i tre møder i år i 
legislation komiteen.  
Vores betydning for miljøet er ubetydelig i den store sammenhæng for vi fylder ingenting i sammenligning med den øvrige 
trafik. Men vi forurener ganske rigtigt mere hvis vore køretøjer ikke er vedligeholdte. 
MhS’s miljøpjece er oversat til engelsk og en Drivers Code er under udarbejdelse i England. Den vil vi oversætte til dansk. 
Disse dokumenter er meget vigtige. I München i Tyskland må køretøjer over 30 år ikke køre i byen. At arbejde mod en 
vægtafgift på 10-15% er helt uvæsentligt nu. Vi skal sikre at vi kan køre med vores køretøjer.  
Regnskabet viste et underskud på 37.785 Euro der naturligvis skyldes den store undersøgelse der kostede en del penge. Der 
skulle være overskud igen næste år. 
NJ fortalte om biblioteks- og arkivudvalget, der er gået lidt i stå. Men sammen med Johnny Kyed fra Dansk Volvo PV Klub og 
Dorte Stadil fra DVK er der afholdt et møde. Mange klubber har arkivalier, bøger, film og gaver. Men hvad gør man med 
dem? Det der bør gemmes er de spørgsmål og svar som er ankommet og afsendt fra klubben. Regnskaber og årsberetninger 
skal gemmes. Papirer fra løb og arrangementer bør gemmes så man ikke skal opfinde den dybe tallerken hver gang. Klubblade 
bliver opbevaret. I DVK har vi mange årgange af klubblade for mange klubber, men vi kan ikke påtage os det store arbejde 
med at gemme alle årgange for det fylder meget. Hver klub må selv stå for den opgave. Gem det, men hvor? I alle klubber bør 
der være en arkivansvarlig. Den person skal også huske afgående bestyrelsesmedlemmer på at aflevere eventuelle gaver. Hvor 
opbevares de? Der vil senere blive udsendt et skrift til klubberne med gode råd om dette emne. Til formandens beretning var 
der disse kommentarer: 
Danmarks Nimbus Touring: Vedrørende arkivering, der har vi selv fået sat det i et udmærket system og vi har et register i 
Horsens med et museum. Er der muligheder for at dele oplysninger mellem klubberne f.eks. via en hjemmeside. Det kunne 
være et godt værktøj.  
Dansk Volvo PV Klub: Vi kunne i udvalget da godt lide at vide hvad I ønsker at få hjælp til. Kunne vi få en tilbagemelding 
hvad vi skal hjælpe med? Thy Veteranbil Klub: Man mente i MhS at det kunne være svært at administrere sorte nummerplader 
med tobogstavs kombination.   
 
                        

 

      John Hoffmanns Autoservice 
    Darumvej 73 
   6700 Esbjerg 
   Tlf. 75126570,  Fax. 75126579 
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MT: Måske bliver det kun til decideret veterankøretøjer. HT: Det der vil ske er at vi starter forfra med AA på nummerpladerne. 
Derfor kan der udmærket ske en kollision med et nummer man gerne selv vil have, men som er udleveret. Der kan være mange 
problemer vi løber ind i og dem skal vi tage i opløbet. Fra salen lød et spørgsmål om hvilket forsikringsselskab det var der ikke 
ville dække MG medlemmets skade. MT: Det var Alm. Brand. De arbejder på en formulering i policen så det er mere 
overskueligt. De er nødt til at gøre deres sagsbehandling bedre. LG: Vedrørende nummerplader har vi ikke i MhS set at der er 
problemer. Det er Centralregistret for motorkøretøjer der kan se at der kan være problemer. EK: Der skal jo ske 
håndbehandling med nummerpladerne. Der er normale, veteran og ønske nummerplader at holde øje med hvis der ikke skal 
opstå konflikter. Dansk Veteranbil Klub: Angående sikkerhedsseler, så behøver køretøjer registreret før 1. juli 1969 ikke seler. 
LG: Det er især børn det gælder. De har ikke noget valg. De bør ikke befordres uden seler. MT: Der er en forklaring i 
Nyhedsbrev nr. 2 vedrørende regelerne for børn og seler. LG: I Sverige kigger de også på sikkerhed. Seler er ikke nok. Sædet 
skal også være sikkerhedsmæssigt tilfredsstillende. Roskilde Amerikaner Bil Club: Har haft et medlem med et 
spørgsmål om afgifter. Er der sket noget i året? LG: Hvis der er sager der er principielle, så kom med dem. 
Enkeltsager kan vi ikke arbejde med. Men vi har faktisk ikke modtaget nogen henvendelser. Roskilde Amerikaner Bil Club: 
Der sker stadig en forskel i vurderingen. Vores medlem har fået en større afgift end andre biler af samme model med mere 
udstyr. LG: Der er oprettet et ekspertudvalg inden for Skat der skal tage sig af klagesager. EK kunne herefter som dirigent 
konstatere at der ikke var flere spørgsmål og beretningen blev godkendt. 
5 - Fremlæggelse af regnskab. KD fremlagde regnskabet for perioden 1/7 2005 til 30/6 2006. Der har været indtægter på kr. 
203.161,38 og udgifter på kr. 214.035,54 hvilket giver et underskud på kr. 10.874,16 mod et overskud sidste år på kr. 7.422,72. 
Egenkapital er faldet fra kr. 293.532,87 i 2005 til nu kr. 282.658,71. 
Vi er faktisk i den situation, at vi ikke har kunnet opfylde vores målsætning fra sidste års budget med et underskud på kr. 
38.000. Det blev kun på kr. 10.874. En udgift i Tryksager på kr. 13.088 har været en stor post i år, men nu er der kuverter til 
flere år ud i fremtiden. Udgiften til årsmødet på kr. 4.200 dækker bestyrelsens fortæring. 
Repræsentation på kr. 2.425 dækker lidt jubilæumsgaver. FIVA omkostninger udgør kr. 127.689 som skyldes de store udgifter 
til undersøgelsen. Men det var der budgetteret med sidste år. Der har været en del rejseaktivitet til nordiske møder der beløb sig 
til kr. 9.402. Der er købt FIVA pas for kr. 3.085, men det er ikke en udgift vi oplever hvert år. Der var ingen spørgsmål og EK 
kunne konstatere at regnskabet var godkendt.     
6 – Indkomne forslag og emner. Dette punkt blev behandlet efter punkt 7, 8, 9 og 10 af hensyn til stemmeoptælling i punkt 7. 
6.1 - Demonstration af internetbaseret arrangementskalender. (svensk udgave) Denne demonstration blev aflyst. Der er en 
svensker der var i gang med en løsning, men af forskellige grunde i relation til den svenske version af MhS, så er det arbejde 
gået i stå. Måske kommer der en ny mand der skal stå for det. 
6.2 – Klassisk køredag. SAT: Der har været forslag om, at der skulle være en klassisk køredag i Danmark som der allerede 
findes i en række lande. I Frankrig har Kulturministeriet sat dette arrangement i værk. Både Tyskland og Sverige har også 
sådan en dag. En sådan dag må vi i lyset af MG sagen lige have forsikringsselskaberne til at forstå, så vi ikke får problemer i 
den retning. Man kan også, såfremt køretøjet er uindregistreret, stille sit køretøj så det kan ses. Grundlovsdag den 5. juni har 
været foreslået og der har været forslag om et Danmarksløb den dag. Svenskerne brugte blandt andet lejligheden til at køre en 
Ford T over en lang strækning i flere dage. Det vakte megen opmærksomhed i Sverige. Der har været forslag om en fælles 
nordisk arrangement der skal koordineres af MhS. På de nordiske møde i Stavanger var der bred opbakning til dette forslag. Jo 
flere køretøjer, desto mere bliver vi eksponeret. Vi foreslår derfor, at der nedsættes en arbejdsgruppe, der skal arbejder med 
dette. Gerne i 2007 og gerne i samarbejde med de nordiske lande. DVK: Vi har talt om, at der kunne startes et løb i 2007 ved 
alle rådhuse kl. 10. Senere kan vi samarbejde med de nordiske lande. LG: Det er særdeles praktisk og nu er der jo en tredje del 
færre kommuner. Der var stemning for at nedsætte et udvalg. 
6.3 – Beslutning vedr. tilbud på udarbejdelse af internetbaseret køretøjsregister. SAT: I 2005 diskuterede vi et 
køretøjsregister og det var der bred opbakning om. Det skal være frivilligt at bruge dette register. PLS har arbejdet meget med 
dette emne og der er tre firmaer der har afgivet tilbud på mellem kr. 55.000-165.000. Vi har haft et møde i forbindelse med det 
billigste tilbud og der er faktisk allerede en prototype som bliver et Microsoft standard værktøj. Giver dette årsmøde tilslutning 
så fortsætter vi. Leveringstiden forventes at være et par måneder. Udgiften til dette kan vi hente i egenkapitalen. PLS: Til dette 
system skal der være en rettighedsklausul. Siden det er standardsoftware kan supporten overgå til et andet firma hvis 
udvikleren udtræder. LG: Der bør være en superbruger i hver klub. Det vil jo nok give lidt svartid hvis alle opdaterer deres 
oplysninger samtidigt. På det nordiske møde mente de det var en dårlig ide. Så derfor bør vi fortsætte. PLS: Husk det er 
frivilligt. Man kan indikere at oplysninger er skjulte. Dansk Volvo PV Klub: Hvad har man bedt om at få ind i systemet. PLS: 
Systemet skal sikre historien på køretøjet for fremtiden. Det skal indeholde 1 – Data på køretøjet, stelnummer og navn. 2 – 
Tekniske data på køretøjet. Her vil vi læne os op af FIVA passet. 3 – Fortæl alt det du vil. Læg billeder ind. Det register 
Mustang Club of Denmark har på deres hjemmeside har været en inspiration. (www.mustangklubben.dk)  
Dansk Volvo PV Klub: Hvis man nu har skjult sine oplysninger og man går bort og køretøjet skifter ejer. Hvad så? 
PLS: Ja, der kan opstå juridiske spidsfindigheder der. Men der skal være en administrator der skal kunne se oplysningerne så 
de ikke går tabt. DVK: Hvordan undgår vi en dobbeltregistrering? PLS: Det gør vi ved at søgenøglen bliver stelnummeret. 
Danmarks Nimbus Touring: Det virker som om systemet kun er beregnet til biler. 
PLS: Vi mener naturligvis køretøjer. Bestyrelsen fik tilslutning til at fortsætte med dette emne. 
6.4 – Logbog for ejere af historiske køretøjer. SAT: kunne fremvise et lille indbundet hæfte som klubben i Italien har 
udarbejdet. Ideen er at alle køretøjer skal have et sådant hæfte hvor man kan skrive forskellige hændelser ind og dokumentere 
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køretøjets historie. Hvilke arrangementer har det deltaget i. Bogen og køretøjsregistret kan dermed supplere hinanden. Det 
vigtigste er at informationerne bliver gemt. Prisen vil være mellem kr. 3.000-5.000 for udarbejdelsen. Bestiller vi 1.000 stk. vil 
prisen være 35 + moms pr. stk. og bestiller vi 5.000 stk. vil prisen være kr. 17-18 + moms pr. stk. MhS får udarbejdet bogen og 
sælger til klubberne der derefter står for at distribuere den til medlemmerne. Er der opbakning til et sådan projekt? Spørgsmål 
fra salen: Hvor mange bøger vil klubberne have? SAT: Der kommer et brev på et senere tidspunkt. Dansk Volvo PV Klub: 
Hvad er tidshorisonten for produktion? SAT: Vi taler om en til to måneder. Norton MC-Klub Danmark: Kan den italienske 
udgave (Som gik rundt i lokalet) blive skannet ind på MhS hjemmeside. SAT: Ja. Bestyrelsen fik tilslutning til også at 
fortsætte med dette emne. 
7 - Valg af bestyrelse og revisor. Valgt blev: Mads Thyregod, Knud Degnbol, Niels Jonassen, Erik Mieth, og Henning 
Thomsen.  
8  - Henrik Thostrup blev genvalgt som revisor.  
9 - Fastlæggelse af næste års budget og kontingent. KD fremlagde budgettet for næste år. Der budgetteres med en indtægt 
på kr. 203.300 og en udgift på kr. 243.600 hvilket giver et budgetteret underskud i 2007 på kr. 40.000. Underskuddet skyldes at 
bestyrelsen har vedtaget at afholde størstedelen af engangsudgiften til et køretøjsregister ud af den eksisterende 
kassebeholdning. Bestyrelsen foreslår at kontingentet vedbliver at være kr. 7,50 pr medlem. 
Til budgettet var der disse bemærkninger: SAT: Det årlige FIVA møde vil blive afholdt i København i slutningen af oktober 
2007. Deltagerne betaler selv. Det er et fælles nordisk anliggende. Slutningen af oktober er ikke så sjovt i hverken Oslo eller 
Stockholm. Måske er det bedre i København? Sponsor er Norge og Sverige og det har de også tilbudt at være. Dansk Volvo 
PV Klub: Forslaget i punkt 6.3 har da en økonomisk konsekvens. SAT: Ja, i budgettet er afsat kr. 55.000. Lolland Falsters 
Veteran Klub: Med 1.800 flere medlemmer end sidste år giver det også flere penge i kassen. Budgettet blev herefter godkendt. 
10 - Orientering om de internationale relationer. Dette var blevet forelagt under formandens beretning i punkt 4. 
11 – Eventuelt. DVK: Der var blevet inddraget 40 FIVA pas under Mille Miglia løbet. Hvorfor skete det? 
PLS: Det skete fordi der var påtaler på køretøjerne. NJ: Man går efter tekniske ændringer eller deciderede replikaer. 
Norton MC-Klub Danmark: Der har været en debat om de sorte historiske nummerplader. Kan der ikke være problemer med 
dette så man er stemplet som om de køretøjer kun må køre om søndagen f.eks. LG: Vi har haft det på banen, både mht. miljø 
og sikkerhed. Vi skal være klar over, at vi ikke mister retten til at køre på offentlig vej. Så er det ikke så vigtigt, at vi kan spare 
kr. 100 i vægtafgift i forhold til hvis ikke vi kan køre. Svenskernes svar på MhS har ikke ønsket at have specielle 
nummerplader til veterankøretøjer. EK: Denne debat har faktisk kørt siden 40 års reglen for synsperioden trådte i kraft.                             
HT: Hvis vores partier synes at vi skal køre på bestemte dage,  hvis de vil det, så gør de det. Ligesom i München hvor  
man ikke må køre i biler der er over 30 år gamle. Vi skal være opmærksomme på de der misbruger vores fordele.  
Vi skal simpelthen holde vores sti ren. Danmarks Nimbus og Touring: Vi har haft et medlem der fik stjålet sin Nimbus  
og Harley-Davidson motorcykel. Nimbussen var forsikret, men det var Harley- Davidsonen ikke da den havde en  
forkert forgaffel. Et medlem fandt et par dage senere begge to på Internettet hos en særdeles kendt mand i Belgien. Det blev                      
meldt til politiet, men forinden var Nimbussen solgt til Holland. Vi forsøger dog at få hollænderen til at sælge. Der er formod- 
ning om at Harley-Davidsonen bliver udleveret med tiden.  
BMW Klub 364: Vi fik et spørgsmål fra et medlem om det var  
muligt at registrere visse gamle knallerter som en EU knallert.  
EK: Nej, det kan ikke lade sig gøre. Men man kan da prøve at  
søge dispensation. Der var ikke mere under emnet eventuelt.  
Dirigenten takkede de fremmødte for god ro og orden.  
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  Servicering af trailere - så                                                  
  - Renovering     
  - Reparation 
  - Ændring                                                                              
  - Etc. 
 
 
 
 
   
 

   Vil du træffe veteraner? 
   Så skulle du måske overveje et medlemskab i 
  Vestjysk Motorveteran Klub! 
  Stedet hvor du under hyggelige former  

- møder veterankørere - som du udveksler erfaringer med  
- oplever ture, løb, træf, o.m.m. 
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En motors driftssikkerhed, effekt og økonomi 
afhænger i højeste grad af dens tændrør. 
Heldigvis giver tændrørene ikke i almindelighed 
anledning til vanskeligheder, vel at mærke når de 
er rigtigt valgt, motoren i orden og kørslen 
normal. 
Oftere sker det, at tændrørene får skylden for fejl 
og motorsvigt, som rettelig bør tilskrives andre 
årsager. Det er ikke mindst i sådanne tilfælde af 
værdi, at man har kendskab til tændrørets 
konstruktion og funktion. 
Dette indlægs oplysninger er først og fremmest til 
nytte for den, som i sit arbejde i dagligdagen 
beskæftiger sig med tændrør, men også for alle  
som mere periferisk interesserer sig for tændrør, 
kan dette indlæg måske have interesse. 
 
1. Tændrørets konstruktion.  
Når man ”snakker tændrør” er det vigtigt, at man 
taler samme sprog ved at bruge de samme ord og 
benævnelser. 
På snitbilledet fig. 1 vises de enkelte dele – og de 
rette benævnelser. 
Materialet til isolatoren udgøres normalt af en blød 
masse, der presses til et cylindrisk råemne og derefter 
drejes eller presses til den endelige form. Efter 
formgivningen brændes isolatoren i en specialovn. 
Hver type isolator har sin bestemte brændingstempe- 
ratur.   

                                                  Topmøtrik       
 
 
                                                   Isolator af  
                                                   keramisk mate- 
                                                   riale 
Metalfatning der 
bortleder varmen 
 
Gastæt pakning 
 
Pakningsringen 
er krympet om 

    gevindet. 
   Midterelektrode 
  t. højspændt strøm 
  Sideelektrode (stel) 
 
Fig. 1 viser at snit gennem et tændrør med de enkelte 
deles betegnelse.  
 

Den øverste del af isolatoren forsynes med en 
hårdtbrændt glasur for at gøre det vanskeligt for fugt 
og snavs at blive hængende. 
Under driften har isolatorfoden - der befinder sig inde 
i forbrændingsrummet, en temperatur på ca. 800 

grader celcius, den er altså rødglødende, mens den 
øverste del af isolatoren bliver ca. 200 – 300 grader 
varm. Temperaturen i den omgivende luft kan være 
fra – 30 til + 40 grader celcius, mens temperaturen i 
cylinderen varierer mellem 60 og 3000 grader 
celcius.      
 

2. Tændrørets arbejdsmiljø.  
Af motordiagrammet, fig.2, fremgår det, at gastempe-
raturer og tryk i en firetaksmotor – alt efter kompres- 
sionsforholdet og omdrejningstallet – stiger til 2000 – 
3000 grader celcius og til 40 – 50 atmosfærer, mens 
disse tilstande ændres til 60 – 125 grader celcius og 
0,9 atmosfærer ved indstrømningen af den friske luft-
benzinblanding. 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       Fig. 2 Motordiagram. 
 

I en firetaktsmotor sker denne variation over 2  
omdrejninger, og i en totaktsmotor sker variationerne 
for hver omdrejning. Kravene til tændrøret er derfor 
normalt større i totakts end i firetaktsmotorer. 
 
2. Tændrørenes varmeområde. 
For at opnå maksimal ydelse må tændrørets 
isolationsnæse ikke få en højere temperatur end ca. 
850 grader celcius under konstant høj hastighed og 
ikke falde til under ca. 400 grader celcius v. 50 km/t. 
Da motorkonstruktioner – og dermed forbrændings- 
kamrets temperaturer – varierer, er det nødvendigt at 
have tændrør med forskellige varmeområder for at 
møde disse krav. Betegnelsen varmeområde refererer 
til klassifikationen af tændrør efter deres evne til at 
overføre varme fra isolatorens næse til en motors 
kølesystem. 
Et ”koldt” tændrør har en forholdsvis kort isolations- 
næse og overfører varmen meget hurtigt til motorens 
kølesystem. Denne type bliver brugt i højtkompri-
merede motorer for høj hastighed. 
Det ”varme” tændrør har en længere isolatornæse og 
overfører varmen fra isolatornæsen langsommere. 
Denne type bliver brugt i lavtkomprimerede og 
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olieforbrugende motorer, hvor forbrændingstempe- 
raturerne er lave.                
En vigtig forudsætning for at lede varmen væk fra 
tændrøret er en korrekt montering af dette i 
topstykket, idet forskning har vist, at det meste af 
varmen fra tændrøret spredes gennem soklens 
materiale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3 viser på hvilken måde varmen ledes bort fra de 
dele af tændrøret, som befinder sig i forbrændings- 
rummet og dels har direkte kontakt eller er udsat for 
køling og stråling. 
 
3. Tændrørets funktion.  
Tændrøret i en benzinmotor har den vigtige opgave at 
levere en effektiv gnist, så benzin-luftblandingen kan 
antændes på det rette tidspunkt.. 
Den vigtigste forudsætning for, at et tændrør skal 
fungere tilfredsstillende er, at man vælger den rigtige 
type. Ikke alene skal tændrøret have samme gevind 
som hullet i topstykket, det skal også have det rigtige 
glødetal, rigtig gevindlængde og rigtig elektrode- 
form. Desuden skal elektrodeafstanden være korrekt 
indstillet til den værdi, fabrikanten anbefaler. 
En anden vigtig faktor for at starte en motor er 
tilstedeværelsen af en tændgnist. Denne tændgnist 
skal i overslagsøjeblikket antænde benzin-
luftblandingen. Tændgnistens egenskaber bestemmes 
af strømkredsens elektriske og magnetiske 
konstanter, men disse påvirkes desuden i høj grad af 
en eventuel radiostøjdæmpning af motoren. 
Det elektriske anlægs vedligeholdelsestilstand har  
også betydning for tændingsanlæggets ydelse. Men  
der kan skrives meget mere om det elektriske anlæg 
og herunder tændingsanlægget, men for ikke at gøre 

dette indlæg for stort må dette emne udelades denne 
gang. 
 
4. Elektrodeafstanden.  
Afstanden angives i tiendedele millimeter eller 
tusinddele tommer.  
I nedenstående omsætningstabel findes de mest 
normale afstande omsat fra mm til tommemål 
mm:        0,3 - 0,4 - 0,5 -0,6 - 0,7 - 0,8 -0,9 - 1,0 - 1,1 
tommer: .012 .016 .020 .024 .028 .032 .035 .039 .043  
      
Det, der angives, er afstanden mellem midterelektro- 
de og sideelektrode eller sideelektroder. Et tændrør 
kan have flere gnistgab, lige så mange som antal 
sideelektroder, men gnisten springer kun over i 
gnistgabet med den mindste afstand og deraf  følg- 
ende mindste modstand. Gnisten vandrer på tændrør 
med flere sideelektroder fra gnistgab til gnistgab i 
takt med afbrændingen, så flere sideelektroder giver 
kun en mindre forøgelse af et tændrørs levetid. 
Elektrodeafstandens størrelse er af største betydning 
såvel elektrisk som motorteknisk, og den må aldrig 
stilles ind efter skøn, men altid til den rette afstand 
angivet af motorfabrikanten. Ved indstillingen bør 
altid anvendes en korrekt rundlære eller bladsøger 
begge er vist herunder.  
                                                                                            
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 4. Foroven en trådlære med 9 kalibrerede 
trådlærer, og nederst en bladsøger. 
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Korrekt elektrodeafstand.  
I en karburatormotor er benzin-luftblandingen, som 
er i tændrørets gnistgab, ikke helt homogen, man må 
regne med, at der findes en hel del ikke fordampede 
benzindråber afhængig af belastningsforholdene. 
Under tomgang og delbelastning giver den formind- 
skede fyldning og det deraf følgende lavere kompres- 
sionstryk yderligere forringede tændmuligheder. Ved 
lavt kompressionstryk er der større indbyrdes afstand 
mellem benzin – og oxygenmolekyler, igang- 
sætningen af en kemisk reaktion er derfor vanskelig- 
ere end ved høj kompression. Ved en mager benzin-
luftblanding er det sværere at få det nødvendige antal 
molekyler ind i gnistgabet for en sikker tænding. 
Derfor er den rette elektrodeafstand så vigtig! 
Elektrodeafstanden afhænger af , hvilket tændings- 
system motoren er forsynet med. Ved 
svinghjulsmagnettænding – som anvendes på 
knallerter, lette motorcykler og scootere, m.m. – må 
elektrodeafstanden af hensyn til den forholdsvis lille 
tilladelige maximalspænding højst være 0,5 mm. 
Ved for stor elektrodeafstand  -  i f. eks. i et gammelt 
tændrør med rundbrændte elektroder – vil tændstrøm- 
men søge at finde en nemmere vej til stel – normalt 
vil den springe gennem tændrørets isolation til 
nærmeste stel, og følgen bliver ødelæggelse af ankret. 
Ved batteritænding anbefales normalt 0,7 mm 
elektrodeafstand. En større elektrodeafstand med en 
tilsvarende længere gnist tænder en mager benzin-
luftblanding sikrere, så visse motorfabrikanter 
anbefaler derfor større afstand end 0,7 mm. En større 
elektrodeafstand - med en højere tændspænding - 
kræver at strømfordeler og frem for alt tændspolen 
må være tilstrækkelig kraftigt dimensioneret. Derfor 
kan man ikke vælge afstanden vilkårligt, og der er for 
øvrigt også ulemper forbundet med en større afstand, 
bl.a. forøges elektrodeafbrændingen på gr. af den 
højere temperatur i gnisten. 
Man bør derfor altid indstille elektrodeafstanden efter 
motorfabrikantens anvisninger og se den korrekte 
afstand i den nyeste udgave af tændrørstabellen. 
 
5. Elektrodeafbrænding. 
Under driften underkastes elektroderne en stadig 
forbrænding som følge af den høje energi i tænd-
gnisten. Der rives ligefrem små partikler af 
elektrodematerialet ved gnistoverslagene. Der udover 
er elektroderne underkastet en kemisk påvirkning – 
en korrosion – som følge af påvirkningen fra 
forbrændingsgasserne. 
 
 
 
 

 
Fig. 5. Normalt udseende 
tændrør. Isolatorfoden er 
ren og lysebrun, 
elektroderne grålige, ikke 
brændte og fatningen 
gråsort. Der er lidt tør 
sodbelægning her og der. 
 
  

 

 
Fig. 6:  Sodbelægning. 
Tændrøret har et tørt 
sodlag på isolatorfod, 
elektroderne og 
fatningen. Årsagen: 
Forkert karburator- 
indstilling (for fed), eller 
for overdreven brug af 
choker. 
 
   
 Fig. 7: Plettet isolator.    
 Isolatorfoden er   
 hvidlig med  
 glasagtige perler.   
 Årsag: Tændrør med for  
 lavt varmetal, for mager  
 benzinblanding eller for  
 tidlig tænding   
 
 
Fig. 8: Brændte 
elektroder. Når et af 
tændrørene efter ca. 
15.000 km kørsel ser ud 
som dette tændrør, bør 
man udskifte samtlige 
tændrør- ikke kun det 
defekte!  
 

 
 
De faktorer der har indvirkning på afbrændingen er:  
Motoromdrejningstallet: Større afbrænding ved 
højere end ved lavere omdrejninger. 
Kompressionstrykket. Større afbrænding ved højere 
end ved lavt tryk.   
Elektrodetemperatur. Større afbrænding ved højere 
end ved lavere temperatur. 
Blandingsforholdet. Større afbrænding ved mager 
end ved fed blanding. 
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Elektrodeformen. Tynde, spidse elektroder afbrændes 
hurtigere end kraftigere. 
Elektrodeafstanden. Forøget afbrænding ved forøget 
elektrodeafstand.  
Tændgnisten. Gnister med stor strømstyrke og lang 
varighed giver større afbrænding. 
Radiostøjdæmpning. Helt afskærmet tændsystem 
forøger afbrændingen. Enkeltstøjdæmpningen med 
dæmpemodstand formindsker afbrændingen, men 
korrosionspåvirkningerne er dog så væsentlige, at 
modstanden har ringe indflydelse på afbrændingen.  
 
8. Brodannelse. 
Denne gene kan optræde ved totaktsmotorer, men er 
meget sjælden ved firetaktmotorer. Dette skyldes, at 
iblandingen af olie i benzinen ved totaktmotoren  i 
forbindelse med en mindre god skylning end ved 
firetaktsmotoren, øger muligheden for kraftige 
belægninger i forbrændingsrummet og dermed 
muligheden for brodannelser, idet disse normalt 
består af forbrændingsrester og snavs fra landevejen. 
Brodannelsen mellem elektroderne, eller fra 
midterelektroden over isolator til stel, fremkommer 
først, når der er samlet en tilstrækkelig mængde 
forbrændingsrester i motorens forbrændingsrum. 
 
9. Elektrodeformen. 
Tændrørets elektrodeform er meget vigtig, idet den 
afgør hvornår og hvorledes antændingen af benzin-
luftblandingen finder sted. En ændring af 
tændgnistens stilling med 1 mm kan i en 
højkomprimeret motor have samme virkning, som 
hvis tændingstidspunktet ændres 3 – 5 grader målt på 
krumtappen. En for tidligt antændt luft-benzin 
blanding giver en termisk overbelastning af delene i 
forbrændingsrummet, hvilket blandt andet kan 
medføre fare for forbrænding af stempeltoppen. 
Modsætningsvis kan en elektrodeform, der giver en 
senere antændelse, forårsage et betydeligt effekttab. 
Også moderne motorer kan betragtes som yderst 
følsomme over for den rette elektrodeform og 
stilling. Det er derfor meget vigtigt, at tage hensyn 
hertil ved valget af tændrør. 
 
10. Glødetallet. 
Ved forskellige motorer forekommer store afvigelser 
i kompressionsforhold, omdrejningstal og effekt pr. 
liter cylindervolumen. Driftsforholdene for de 
forskellige køretøjer varierer også stærkt. Det er ikke 
usædvanligt, at man må vælge et lavere glødetal for 
tændrøret til brug ved normale kørselsforhold og et 
højere glødetal ved hård kørsel. Dette gælder særligt 
for totaktsmotorer, der arbejder under vekslende 
belastning – eksempelvis i en bil eller motorcykel. 

Et universaltændrør, der passer til alle motorer og 
forskelligartede driftsbetingelser, er det derfor ikke 
muligt at fremstille. 
De dele af tændrøret der befinder sig i forbrændings- 
rummet – isolatorfod og elektroder - får ved en given 
motorbelastning en vis middeltemperatur. Det er først 
og fremmest  isolatorfodens middeltemperatur, man 
er interesseret i, og da særligt i den nedre grænse – 
selvrenselstemperaturen. Synker temperaturen  under 
denne på ca. 500 grader celsius, dannes der et lag sod 
og olie på isolatoren. 
Tændstrømmen vælger den lettere vej langs den 
snavsede, belagte isolatorfod til stel og derfor 
udebliver tændgnisten. I en motor, hvor smøring, 
stempelspillerum og brændstofblanding er normal, 
kan tændrøret tåle denne belastning i forholdsvis lang 
tid, hvorimod en motor i dårlig stand giver langt 
ugunstigere forhold for tændrøret. 
Den anden temperaturgrænse er glødningstempera- 
turen, d.v.s. den temperatur, hvor 
brændstofblandingen antændes af alt for varme dele, 
f.eks. tændrørets isolatorfod, eller midterelektrode; 
sidstnævntes temperatur er normalt ca. 50 grader 
celcius højere end sideelektrodens. Tændrørets 
glødetændingstemperatur ligger ved ca. 850 grader 
celcius og glødetændingen indtræffer uafhængig af, 
hvornår den regulære gnist springer over mellem 
elektroderne. Glødetændingen ytrer sig på forskellig 
måde. Det første tegn er at motoren mister effekt, 
accelerationen bliver ”træg”og rykkende og motorens 
tomgang ujævn efter hård belastning. At motoren 
bliver ved med at gå , efter at tændingen er slået fra 
kan undertiden skyldes glødetænding. En gløde- 
tænding, der begynder tidligere og tidligere under 
kompressionsslaget, kan få alvorlige følger for 
motoren eks. ødelagte ventiler og sønderbrændte 
stempler. Selv forholdsvis ringe glødetænding stjæler 
effekt og forværrer brændstoføkonomien. 
Antændingsforløbet i en benzin-luftblanding er 
meget kompliceret og er afhængig af en mængde 
faktorer, men alment kan dog siges, at antændings- 
temperaturen er en funktion af den tid, under hvilken 
blandingen udsættes for temperaturen. Denne tid 
kaldes tændforsinkelse. Jo mindre tændforsinkelsen 
er efter gnistoverslaget mellem tændrørets elektroder, 
jo mere eksakt sker antændelsen af brændstofbland- 
ingen. Man stræber derfor efter at få så høj en 
temperatur som muligt i tændgnisten – ca. 2000 
grader celcius. 
Man skal holde sig mellem de to temperaturgrænser  
- selvrenselsestemperaturen på omkring 500 grader 
celcius og glødetændingstemperaturen på omkring 
850 grader celcius - for at tændrøret skal arbejde  
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perfekt. Det er her glødetallet for tændrøret kommer 
ind i billedet. Glødetallet angiver graden af den 
varmebelastning, tændrøret kan modstå, uden at give 
anledning til glødetænding.  
Et tændrør med højt glødetal kan udholder større 
varmebelastning end et tændrør med lavere glødetal. 
Glødetallet skal derfor afstemmes efter varmebelast- 
ningen i motoren, og dette sker ved, at isolatorfoden 
og rummet mellem isolator og tændrørshuset 
udformes på passende måde. Materialet i midter- 
elektroden har også betydning for fatlæggelsen af 
glødetallet. Jo større tændrørets varmeoptagende 
flade er, jo varmere bliver røret under drift - og jo 
mindre er dets glødetal. Omvendt gælder det, at jo 
mindre disse flader er, jo højere er glødetalet. Man 
taler om varme og kolde tændrør. Et varmt tændrør 
har lavt glødetal, og et koldt tændrør højt glødetal. 
Betegnelsen varmt og koldt  gælder kun, hvis man 
sammenligner tændrør anvendt i samme motor. Ved 
en sådan sammenligning vil tændrøret med lavt 
glødetal blive varmere, med højt glødetal koldere – 
alt målt under samme motorbelastning. 
Er isolatorfoden lang, er glødetallet lavt – er 
isolatorfoden kort, er glødetallet højt. Forudsættes det 
at bortledningen af varmen, som optages i isolatorfod 
og midterelektrode er ens i både det kolde og det 
varme tændrør, vil den lange isolatorfod optage mere 
varme end den korte. Følgelig bliver tændrørstempe- 
raturen i en og samme motor under de samme drifts- 
betingelser højere for det varme tændrør med den 
lange isolatorfod end for det kolde tændrør med den 
korte isolatorfod. 
                                             
 
                                           Fig. 9 t.v.: Koldt tændrør,   
                                           med  højt glødetal.   
                                           Tændrøret  har en kort   
                                           varmevandring og   
                                           således en bedre  
                                           køling. Bruges i højt  
                                           ydende motorer. 
 
 
 
 
Fig.10 t.h.: Varmt tændrør, 
med lavt glødetal. 
Tændrøret har en lang  
varmevandring og en  
mindre god køling. 
Bruges i motorer med  
mindre motoreffekt. 
 
 

11. Efterskrift. 
Dette indlæg er kun en lille del af et spændende - og 
måske for nogle – et lidt mystisk hjørne af 
motorteknikkens verden. Det kan måske være 
interessant nyt for nogle medlemmer, og for andre en  
reminder. 
Men emnet tænding og tændrør er meget omfattende,  
og der findes megen faglitteratur om tænding. 
Så har indlægget vækket din interesse, kan du bl.a på 
VMK’s bibliotek eller på offentlige biblioteker finde 
megen spændende læsning om emnet. 
Kilder, bl.a.: Tændrørshåndbøger fra Bosch og Champion, 
FDM’s bog ”Alt om biler”/ HØ, dec.2006. 
___________________________________________________________ 
 

”Hvad i alverden er det, de foretager Dem – 
mand”, spurgte betjenten, da han omsider fik 
bilisten stoppet. 
”Nåh, jeg laver bare en S-drejning”, lød svaret. 
” En S-drejning? Hvad er det?”. 
”Joh, det er, når man vil lave en U-drejning og så 
opdager, at der er ensrettet færdsel!”  
 



 

Klubmødet den  
1. februar 2007 
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Trods hård konkurrence fra fjernsynstransmissionen af VM – 
håndboldkampen  Danmark – Polen, var der et pænt fremmøde til 
aftenens møde, der indledtes med formandens velkomst og orientering. 
Derefter fik Roland Munch ordet for at fortælle en lille solskinshistorie 
om den Paige bil, han efter nogle års ejerskab solgte til nogle  mennesker 
der var meget taknemmelige for nyerhvervelsen, og de havde i 2006 haft 
mange fine ture sammen med andre amerikaner-veterankørere. Tak til 
Roland for den fine beretning. 
Efter dette indlæg fik vor faste kørelærer Bent Snitgård, fra køreskolen 
Down Town, ordet for at tage sig af den mere alvorlige del af 
aftenprogrammet. Bent orienterede om de seneste nye regler i 
færdselsloven, herunder indførelsen af klippekortet. Du får et klip, hvis 
du:  
- Overskrider hastighedsgrænsen med 30 %. 
- For kort afstand til forankørende (min. 50 % egen hastighed).   
- Kører ulovligt i nødsporet. 
- Ikke spænder børn under 15 år fast i bilen. 
- Kører over for rødt. 
- Overtræder reglerne for vigepligt. 
- Overtræder reglerne for overhaling og forbud mod overhaling. 
- Overtræder spærrelinier ved overhaling. 
- Øger hastigheden når du bliver overhalet. 
- Overhaler ved et fodgængerfelt. 
- Kører imod færdselsretningen.  
- Kører ulovlig slalum- og forbikørsel i tæt trafik. 
- Ændre færdselsretning og placering til fare/unødig ulempe for andre                    
   trafikanter.  
- Kører venstre om helleanlæg.  
- Kører med en promille på mellem 0,51 – 0,80. 
- Kører om kap eller væddeløbskørsel. 
- Kører over jernbanespor, hvis der er givet signal til standsning. 

                                                                                       - Ikke sørger for, at motorcykelpassager ml. 8-15 år har styrthjelm på. 
Husk: 3 klip i kortet inden for 3 år udløser betinget frakendelse af kørekortet, for nye bilister med kørekort på prøve er det 2 
klip inden for 3 år der udløser kørselsforbud.. 
Efter denne indledning af Bent, tog han os alle op til en teori-køreprøve, hvilket var meget lærerigt for deltagerne, og som 
sædvanlig gennemførte Bent prøven med en professionel humor – tak for det.                                                             HØ/2.02.07   

 
 
 
 
 
                                                                                                                           
                                       
                                                                                                                                        

 
 
 
 
    Velkommen til -       
 
 
       

- Diner Transportable  
- Festmiddage / Familiefester 
- Helaftensarrangementer  
Kontakt os på Guldagervej 72 
eller tlf. 75460668 / 28441503 
www.eventkokken.dk
   

http://www.eventkokken.dk/


 

Bliv ikke blændet af glansen 
ved køb af veteranbil. 

Køb, salg, bytte. 
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Overvejer du at købe et veterankøretøj, så vær opmærksom på de mange farer, der lurer – men som let kan 
undgås – og dermed give dig mulighed for at spare tid og tjene penge. 
Køber man en gammel bil, har det ikke meget tilfælles med en almindelig bilhandel. Her er det ikke de tekniske og 
økonomiske data opgivet af fabrik eller forhandler, som er de vigtigste. Nej her er det: 

- Bilens størrelse, 
- bilens alder, 
- køretøjets originalitet, 
- rustangreb, buler, lakering, forkromning,  
- mekaniske deles tilstand, 
- fremskaffelse af reservedele, 
- køretøjets historie,  
- hvad er det ved køretøjet, der charmerer dig, og 

      - ikke mindst pris og betingelser ved købet!   
Bilens størrelse. 
Vær opmærksom på størrelsen i forhold til det du ønsker at 
anvende bilen til. En stor bil er dyrere i drift og kræver større 
garageplads, men har man plads – og penge nok – er 
størrelsen intet problem. 
 Bilens alder. 
Skal det være en bil fra første halvdel af 1900-tallet, eller skal        

             Lille mand stor bil - eller omvendt!                det være en bil fra tiden efter den anden verdenskrig?             
                                                                                     For øjeblikket ser det ud til at efterspørgslen (og priserne) på    
                                                                                      biler fra begyndelsen af 1930’erne faldende.  
Køretøjets originalitet. 
Hvad er det du vil have? Er det et færdig køreklart køretøj, eller er det et projekt, du vil tilbringe mange 
interessante og fornøjelige timer med at gøre køreklar? 
Ser du på et køreklart køretøj, kan en vigtig værdifaktor være originaliteten. Er der udskiftet for mange dele, der har 
medført, at køretøjet har fjernet sig i mindre eller større grad fra standen, da det var fabriksnyt. 
Rustangreb, buler, lakering, forkromning og andre synlige dele. 
Ved det første møde med køretøjet er det de ydre detaljer, der påvirker ens mening om emnet. Synlig rust på 
karrosseri, kofanger eller andre dele kan virke som patina, men bliver denne patina for stor, bliver det dyrt. Pas 
også på rustangreb der skjuler sig under køretøjet, i skærme, i døre eller på andre usynlige steder. Buler er som 
regel lettere at få øje på, og mængden og placeringen af dem er afgørende for den efterfølgende renoverings 
størrelse – og regningen for denne. Se langs ad bilen – flugter skærme og paneler ikke helt, kan det skyldes en 
reparation eller skade Et køretøjs udvendige lakering kan være en bekostelig sag afhængig af omfanget, er der 
mærkbare ændringer i farvenuancen, kan bilen være omlakeret efter en skade eller et rustangreb. Vær også 
opmærksom på, at der i dag findes lakplejemidler, der kan give - en ellers nedslidt lakering – et godt 
førstehåndsindtryk. Desværre varer det ikke længe, inden dette indtryk forsvinder, og må man derefter ofre en total 
nylakering, ja så er det den store pung der skal frem. Er køretøjet måske allerede helt eller delvist omlakeret, kan 
dette ofte afsløres ved nøje at betragte områder, hvor der er en overgang fra en karrosseridel til en anden, og hvor 
maleren ikke har været tilstrækkelig omhyggelig med afdækningen, inden malingen påbegyndtes. Gummilister kan 
fortælle en del om, hvor godt køretøjet har været plejet, og de kan være årsag til mange ærgrelser ved kørsel i 
regnfuldt vejr. 
Mekaniske deles tilstand. 
Hvordan ser de enkelte dele i motorrum, undervogn og andre steder ud? Ser de ud til at være voldtaget eller på 
anden måde misligholdt,  - og hvad med møtrikker o. lign.- er de stadigvæk kantede eller nærmest runde. Er 
motorrummet rimeligt rent og pænt eller er det en beskidt og uhumsk oplevelse at åbne motorhjelmen? Træk 
oliepinden op, tør den af, stik den i bund og træk den op igen. Oliestanden skal være inden for afmærkningerne på 
pinden. Olien er normalt kulsort, men siger sælger, der er lige er skiftet olie, skal olien være grøn eller brun og  
mere klar. Er der ingen olie på motoren, er det nok fordi ejeren af en eller anden grund ikke har hældt noget på – så 
find en anden bil! Disse iagttagelser kan give dig oplysninger om, hvordan de tidligere ejere har behandlet 
køretøjet, hvilket kan få indflydelse på, om du får glæder eller sorger ud af et eventuelt køb af den pågældende bil.  
Fremskaffelse af reservedele.     
Den bil du har forelsket dig i og overvejer at købe, er den af et mærke, der kan skaffes reservedele til, eller skal 
disse specielt fremstilles? I sidstnævnte tilfælde må der påregnes meromkostninger ved den  
fremtidige kørsel, såfremt du ikke kan være så heldig at finde de manglende dele på et stumpemarked. 



 

Bliv ikke blændet af glansen 
ved køb af veteranbil. 

Køb, salg, bytte. 
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Køretøjets historie. 
Er der en spændende historie om køretøjets fortid, eks. hvor den er indregistreret første gang, øvrige ejere, har den 
deltaget i særlige løb, træf eller andre arrangementer. 
Hvad er det ved køretøjet, der charmerer dig? 
Er det bilens design, robusthed, driftssikkerhed eller lign. du er faldet for? Måske er det fordi, der er bekendte med 
samme køretøj, der har anbefalet bilen, eller er det fordi, det er et sjældent eksemplar. Overvej baggrunden for din 
forelskelse, for køber du bilen, skal det helst blive en glæde at leve med den i dagligdagen. 
Pris og betingelser ved købet. 
Køb af et ældre køretøj er ligesom ved mange andre handler en tillidssag, og er denne tillid til stede, og har man 
grundigt studeret bilen i h.t. ovenstående, er der basis for at 
kunne forhandle sig til en rimelig pris og acceptable 
betingelser ved handlen. 
 
 
Jeg kan i hvert fald garantere, at den ikke har skjulte fejl, hr.! 
 
  
 
Køb, salg, bytte. 
Sælges: 
Til biler, motorcykler, lastvogne, veteraner, m.m.: Kugle- og rullelejer. Priser fra 25 kr. eller efter aftale. 
Christian Schmidt, tlf. 75124030. 
Sælges: 
Motorcykel Yamaha YDS 5, 250 ccm, årgang 1967. Renoveret forgaffel, nye bremser, nyboret, ny kæde og nye 
kædehjul, ny bremse – og gearpedal, 99 % original, instruktionsbog medfølger.                                               
Sv. O. Philbert, tlf. 75116440. 
Sælges: 
Motorcykel Suzuki T 20, 250 ccm, årgang 1969.  
Renoveret forgaffel, nye bremser, honet, nye stempler med nye ringe, komplet ny krumtap, ny kæde og kædehjul. 
½ cykel mere medfølger. 90 % original. Sv. O Philbert, tlf. 75116440. 
Sælges: 
Bøger (nye): ”Historien om Fanø Motorløbene 1919 – 1924”, 155 sider med rigtig mange 
fotos sælges for  160 kr. pr. stk..                              
Jørgen Lind, Edelsvej 30, Esbjerg 6700, tlf. 75164114 
Købes:  
Brugt, to–søjlet autolift.                      
Vagn R. Hansen, Stubmøllen 11, 6800 Varde,  
tlf. 75222680 
Købes: 
Åben veteran eller klassisk bil ”med sjæl” – synet og køreklar købes. 
Henv 06564 el. 75222684 efter kl. 18.00. 

          

                          MOR’S BIKE’S 
                                                            v/ Anne Grethe Corvinus 
                                                          Gl. Landevej 16, Lindved, 7100 Vejle. 

 Tlf. 4575851681, Fax. 4575851564. 
 mors.bikes@mail.tele.dk - www.mors-bikes.dk 

 

For at følge med udviklingen er vi begyndt at importere italienske motorcykler såsom Ducati, og Laverda. Men 
det er – og vil altid være – de klassiske, engelske motorcykler – eks. Triumph, BSA, Norton, Velocette, Vincent, 

Ariel, Royal Enfield – som udgør størstedelen af vort program. Vi skaffer alt i reservedele. Vi udfører alle 
former for reparation, renovering og servicering af engelske/italienske motorcykler, 

 

                                                 Vi gir dig den tid – og service – du har behov for! 

Pia Hansen
Rectangle



 

Reklamer 
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Handelsværdi indtil Ansvar og Kasko
uden vinterkørsel*

25.000 kr. 1.585 kr.
50.000 kr. 2.021 kr.
100.000 kr. 2.284 kr.
150.000 kr. 2.700 kr.
200.000 kr. 3.102 kr.
250.000 kr. 3.570 kr.
300.000 kr. 4.061 kr.

Veteranforsikring i RUNA FORSIKRING

Vestjysk Motorveteran Klub
Ved Lars Nørgård
Ravnsbjergparken 16, 6710 Esbjerg
Tlf. 2944 9908 (man. og tors. 16-18)
E-mail: Forsikring@vmklub.dk

Veteran 
Forsikringsklubben

Veteranbiler årgang 1900 - 1950
Handelsværdi indtil Ansvar og Kasko

uden vinterkørsel*
50.000 kr. 538 kr.
100.000 kr. 767 kr.
150.000 kr. 892 kr.
200.000 kr. 970 kr.
250.000 kr. 1.164 kr.
300.000 kr. 1.287 kr.

Handelsværdi indtil Ansvar og Kasko
uden vinterkørsel*

50.000 kr. 598 kr.
100.000 kr. 852 kr.
150.000 kr. 991 kr.
200.000 kr. 1.078 kr.
250.000 kr. 1.293 kr.
300.000 kr. 1.430 kr.

Vintage biler årgang 1951 - 1972

Klassiske biler årgang 1973 - 1982

Der kan desuden tegnes forsikring for klassiske campingvogne samt Falck-abonnement. Foruden veteranforsikringer kan der også tegnes privatforsikringer i RUNA til fordel-
agtige priser. Ring til Vestjysk Motorveteran Klub og hør nærmere om betingelserne for veteranforsikringer.

Denne annonce erstatter ikke forsikringsvilkårene. Der tages forbehold for trykfejl og præmiereguleringer. Alle præmier er baseret på helårlig indbetaling.

Veteranmotorcykler 
årgang 1900 - 1972

Handelsværdi indtil Ansvar og Kasko
uden vinterkørsel*

50.000 kr. 512 kr.
100.000 kr. 697 kr.
150.000 kr. 973 kr.

Handelsværdi indtil Ansvar og Kasko
uden vinterkørsel*

25.000 kr. 1.236 kr.
50.000 kr. 1.513 kr.
75.000 kr. 2.066 kr.

Klassiske motorcykler 
årgang 1973 - 1982

Vinterkørsel
* I perioden 15. marts til 15. november er 

der normal dækning for ansvars- og kasko-
skader.
I perioden 16. november til 14. marts er 
dækningen begrænset til skader som følge 
af brand, tyveri, hærværk og nedstyrtende 
genstande.
Hvis du ønsker at køre om vinteren, bliver 
det lidt dyrere. Se mere på Runas hjemme-
side - www.runa.dk - eller rekvirer en 
brochure.

HelHelårlige prrlige præmier mier for 2007 
for 2007 



Vestjysk Motorveteran
Harry Ørsted
Golfvej 56
6715 Esbjerg N.

Originale reservedele fra Mercedes-Benz.

Hvornår er en Mercedes en Mercedes?
Helheden er altid skabt af delene. 

Tager man en del ud eller ændrer 

den, går det ud over helheden.  

 †I en ny Mercedes-Benz er 

selv den mindste skrue testet på 

kryds og tværs. Og enhver original 

reservedel holder de samme høje kva-

litetsnormer. 

 †Når du nu har betalt for 

Mercedes kvalitet og sikkerhed, hvor-

for så ikke bevare den ved at bruge 

originale reservedele. Så er bilen 

stadig  en Mercedes-Benz, når du skal 

sælge den igen. 

 †Så vær fornuftig næste 

gang, du skal skifte dele på din 

Mercedes. Det koster ikke ekstra. 

Tværtimod.
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Bent Pedersen as
Storegade 244, 6705 Esbjerg Ø • Mandag-fredag kl. 8 -17.30. Søndag 11 -16. • tlf. 75 14 03 55

www.bent-pedersen.dk
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