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Med dette dejlige maleri, som VMK har fået
foræret, ønsker vi alle vore læsere en

Vestjysk Motorveteranklub:
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Harry Ørsted
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Sekretær/kasserer: Jes Kirk-Thomsen
Mølle Dammen 42
6800 Varde
tlf. 75211238
E-mail:
jes.thomsen@privat.dk
Klubmester:
Carsten Henriksen
Violvej 13
6710 Esbjerg V
tlf. 75150166
E-mail:
violvej13@esenet.dk
Forsikring, registrering Lars Nørgård
af medlems- og
Ravnsbjergparken 16
køretøjsliste:
6710 Esbjerg V
tlf. 29449908.
Træffetid: Mandag og torsdag kl.16-18.
E-mail:
75168064@privat.dk
Løbsleder/fotograf
Finn P. Olesen
Valmuevej 4, Alslev
6800 Varde
tlf. 75269509
E-mail:
r.v.p@mail.dk
Bibliotekar/medlem af
Finn Stepping
løbsudvalg.
Debelvej 201
6855 Outrup
tlf. 75251742
Suppleant:
Henrik Vallø
Kirkegade 65
6700 Esbjerg
tlf. 75126002
E-mail:
hev@esbkomm.dk

E-mail:

Harry Ørsted
Golfvej 56
6715 Esbjerg N
oersted@esenet.dk

Navn: Vestjysk Motorveteran Klub,
forkortet VMK.
Formål: At fremme interessen for
veterankøretøjer af teknisk-historisk
interesse.
Organisation: VMK er tilsluttet Motorhistorisk Samråd, som er en hovedorganisation for tilsluttede foreninger, og bl.a. på
disses vegne forhandler med myndighederne.
Klubmøder: Afholdes den første torsdag i
hver måned kl. 19.30 - undtagen januar
og juli! Såfremt intet andet er meddelt
afholdes møderne i Gjesing Fritidscenter,
Gjesinglund Alle 2, 6715 Esbjerg N.

Klubblad: VMK udgiver sit eget blad
VMK NYT, (udkommer 6 nr. pr år).
Indlæg fra medlemmer, annoncører og
andre samarbejdspartnere modtages
gerne, og kan sendes til VMK’s
adresse eller til bestyrelsen.
Hjemmeside: www. vmklub.dk.
Klubartikler: Se VMK’s hjemmeside!
Forsidebillede: Ford’en er malet i det
gl. mejeri i Vilslev i 1995 af en lokal
kunstner: August Kruse Petersen (AP).
Billedet er skænket VMK af Hans Erik
Mikkelsen, Esbjerg.
Næste VMK NYT nr. 232, udk. i uge 8.
Frist for indlæg: 4.02.2006.
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KØB ----- SALG ----- BYTTE.
Sælges: Bilreservedele: Opel P1 Caravan, komplet sæt sideruder m. lister, ruder,
beslag - har aldrig været monteret - kr. 800. Opel Kadet B, komplet udstødning
m. monteringssæt - kr. 1000. Ford Taunus 17 M P7 for- og bagkofanger + en kasse
med baglygter og forblinklys, delene er brugte men i pæn stand – samlet pris 500
kr.. Ford Popular, motor komplet m. starter, karburator, tænding - kr. 1000,
gearkasse - kr. 300. Austin 12 motor, sideventilet m. vand- pumpe foran topstykket
komplet - kr. 2000. Ford A, 21 ” hjul i fin stand - kr. 500 pr. stk.. Bagagebærer t.
montering bagpå gammel bil-kr. 250 kr.. Styrestangs endestykker og bærekugler til
60’er og 70’er biler, er nye og ligger i pakker med nr.lister (der kan sendes med email) - køber men hele partiet sælges de for 20 kr. pr. stk.
Tlf. 75132852, e-mail: norgesgade@esenet.dk
Sælges: Knallerter: 17 stk. veteranknallerter fra årgang 1954 til årgang 1965,
nogle er kun til reservedele, forhør nærmere.
Tlf. 75132852, e-mail: norgesgade@esenet.dk
Sælges: Vespa reservedele: Karrosseri, motor, hjul, forgaffel, skærme, sælges
gerne samlet. Tlf. 75132852, e-mail: norgesgade@esenet.dk
Sælges: Morris Marina Coupe, årgang 1973. Står med originale nummerplader,
og er totalt restaureret ude som inde. Kører godt - men skal ses og prøves!
Priside: 60.000 kr. Søren Ring, tlf. 76981212 (efter kl.19.00).
Sælges: Citroen GSA, årgang 1980, 1,3, 5 gear, en kommende klassiker, skal
renoveres men i regulær stand. Pris 3.500 kr..
Henvendelse og besigtigelse: Hoffmanns Autoservice, tlf. 75126570.
Købes: DKW hummel knallert fra ca. 1958 og reservedele købes kontant.
Tlf. 75132852, e-mail: norgesgade@esenet.dk
Fortidens bil fra 50èrne!
I årene efter anden verdenskrig blev der produceret
små billige og benzinøkonomiske biler som denne
Peel P50, der på det tidspunkt var verdens mindste
automobil.
Bilens udseende 70 år senere er der flere bud på.
Et af dem er den nedenfor viste bil, der fremkom efter
en af Peugeot udskrevet design- konkurrence!
Fremtidens bil - 2020?
Hvordan ser en bil ud om 15 år? Det blev en række
designere fra hele verden spurgt om i forbindelse med
designkonkurrencen. Vinderen André Costas havde
dette kække bud. Bilen, der er fremstillet i glasfiber,
kunne som prototype ses i september
ved det årlige motorshow i Frankfurt.
Kilde: ”Vidste du det”, nr. 57/2005 / HØ.nov.05
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Aktivitetskalenderen for 2006:
Januar:
Februar:
Marts:
April:
Maj:
Juni:
Indhold:

Intet møde.
2. Klubmøde/orientering om VMK’s hjemmeside.
14. Førstehjælpskursus hos Falck.
21. Førstehjælpskursus hos Falck.
2. Klubmøde/Besøg hos Museet Danmarks Brandbiler, Oksbøl.
4. Bustur til Fyn (mere herom senere).
11. Stumpemarked i Herning.
1.-2. Bilmesse og Brugtmarked i Fredericia.
6. Generalforsamling.
29. Esbjerg Veteranløb/træf 2006.
4. Tur ud i det blå med Kai Nielsen, Ribe som guide.
17. Aftentur til Årre, med Finn Stepping som guide.
27. Oldtimerløb i Gråsten.
1. Tur med firmabesøg.
Aktivitetskalender ……………………..……………………. side 3
100 år i rutsjebanen (Skoda)…………….…..………….….…side 6
Førstehjælpskursus i 2006 ………………..…….………….. side 19
Motorcykeltur på tværs af De Britiske Øer …………..…….. side 11
Klubmødet den 3.11.2005/Nye færdselsregler …………….. side 16
Nye færdselsregler …………………………………………. side 16
Førstehjælpskursus …………………………………………. side 16
Julemødet den 1.12.2005 …………………………………… side 20
Guld i garagen ……………………………………………… side 24
Motor-historisk Samråds Nyhedsbrev nr.4 ………………… side 29
Køb, salg, bytte /Biler i fortid og fremtid…………………… side 34

VMK siger: Velkommen til de nye medlemmer:
193 Karin Dockweiler, Obbekjærvej 10, 6760 Ribe.
259 Egon Kellmann, Ulkebøldam 9, 6400 Sønderborg.
260 Peter Astrup, Mulvadvej 24, 6740 Bramming.
Husk at: - det indlagte skema skal udfyldes og afleveres til formanden
senest den 15. februar 2006 (se mere herom på side 32).
- kontingent indbetales senest d. 1.02.2006! (indbetalingskort indlagt).
Husk at oplyse afsender ved betaling.
- hvis du vil tegne forsikring gennem VMK, så har klubbens
”forsikringsmand” Lars Nørgård træffetid mandag og torsdag
kl. 16.00 – 18.00 på tlf. 29449908.
Fra bestyrelsen: Tak til medlemmer og samarbejdspartnere for godt samarbejde i
2005. Med ønsket om et godt nytår siger vi på gensyn i 2006!
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Rullende 35 års grænse for registrering til veterankørsel!
Efter flere års længselsfuld venten, er det omsider lykkedes !
Fra den 5. december 2005 bliver det muligt at registrere køretøjer, der er registreret første gang
for mere end 35 år siden til veterankørsel. Dermed er den gamle faste grænse 1. januar 1960
erstattet af en rullende 35-årig grænse. Den mest håndgribelige fordel ved dette er, at bilen kun
skal til syn hvert 8. år. I ”Bekendtgørelse om registrering af køretøjer mv” (BEK nr 1067 af
11/11/2005) står der:
§ 4. Et motorkøretøj, der er underkastet periodisk syn efter § 55, stk. 1-3, i bekendtgørelse om
godkendelse og syn af køretøjer og registreret første gang for mere end 35 år siden, kan
registreres til veterankørsel.
Stk. 2. Et køretøj, der er registreret til veterankørsel, må kun benyttes lejlighedsvis og ikke til
erhvervsmæssig personbefordring, transport af farligt gods, udrykningskørsel eller udlejning
uden fører.
Og i ”Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer” §55 står der:
Stk. 4. Køretøjer registreret til veterankørsel er underkastet periodisk syn første gang 40 år
efter første registrering og derefter med 8 års mellemrum.
Dette er en overordentlig glædelig udvikling, idet der nu for langt de fleste ”veteranregler”
gælder en 35-årig grænse og det bliver dermed nemmere at forklare dem. Det skal dog
bemærkes, at registrering til veterankørsel, som nævnt ovenfor i lovteksten, sætter nogle
begrænsninger på brugen at køretøjet. Så hvis man bruger sin bil dagligt, er det ikke relevant at
registrere til veterankørsel. Uagtet at en bil altid skal være forsvarlig at køre i, er der med de
længere synsintervaller også lagt op til et større ansvar hos ejeren, idet køretøjet ikke så
hyppigt kontrolleres af synsvirksomhederne.
Hvornår skal veteranbilen så til syn ?
Når en bil der er mere end 35 år gammel registreres til veterankørsel, skal den således kun
til syn hvert 8. år, men pas på ! – det er mere kringlet end som så. Bekendtgørelse om
godkendelse og syn af køretøjer siger nemlig som følger: ”Køretøjer registreret til
veterankørsel er underkastet periodisk syn første gang 40 år efter første registrering og
derefter med 8 års mellemrum”
De 35 år er altså af mindre betydning i denne sammenhæng. Dette illustreres bedst med nogle
eksempler: En bil der er registreret første gang i 1970, skal første gang til syn som veteranbil i
2010 (1970 + 40 år) og derefter i 2018, 2026 o.s.v.
En bil der er registreret første gang i 1966, skal første gang til syn som veteranbil i 2006 (1966
+ 40 år) – Den vil altså få en indkaldelse i 2006, selv om den muligvis er synet i 2005 !
En bil der er registreret første gang i 1955, men først indført, synet og registreret i Danmark i
2005, skal igen til syn i 2011 (1955 + 40 år + 8 år + 8 år) – altså 6 år efter synet i 2005 ! Men
herefter skal den til syn med 8-årige intervaller.
Sammendrag: Hvad sker der når et køretøj bliver 35 år gammelt ?
• Vægtafgiften nedsættes til 25% af den tidligere sats. Dette sker automatisk, når køretøjet
bliver 35 år gammelt.
• Det bliver muligt at registrere biler til veterankørsel og dermed opnå 8-årige
synsperioder. Prisen for dette er en begrænsning i brugsmulighederne.
Man skal selv få foretaget denne ændring hos Motorkontoret.
• Typegodkendelseskravet ved indregistrering af lastbiler bortfalder.
Dette notat, modtaget den 22.11.2005, er skrevet af Ole Willumsen, MhS / HØ.23.11.2005
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hensyn til enhver uforsætslig – men potientielt negativ virkning på brugen af – og derfor
også på bevaringen af de historiske køretøjer. Dette fremtidssikrende initiativ har været
undervejs et par år – og er nu nået til vejs ende takket være en energisk indsats fra FIVA,
FIVA’ medlemslande og ikke mindst den tidligere finske rallykører Ari Vatanen, som nu er
medlem af EU parlamentet. Vi ved nu, at vi har en betydningsfuld støtte i EU Parlamentet – og
at vi kan bruge denne paragraf 23 til støtte for vor bevægelse specielt, hvis enten EU
Kommisionen el. de nationale lovgivere skulle gøre forsøg på at ignorere vor tilstedeværelse.
Svend Aage Tholstrup.
FIVA – undersøgelsen.
Den 22. november 2005 modtog jeg en pakke med spørgeskemaerne til undersøgelsen, og jeg
har nu udfyldt mit skema, og det er ikke så vanskeligt, men det kræver selvfølgelig, at man
giver sig tid til dette arbejde, men vær opmærksom på følgende:
- Brug en sort eller blå kuglepen eller tusch.
- Besvar de fleste af spørgsmålene med et ”X”.
- Besvar alle spørgsmål - måske på nær nr. 13, som nok ikke er relevant for alle – så
spring det over. Men er du i øvrigt i tvivl om de andre spørgsmål – så giv dit bedste bud.
- Perioden svarene skal dække er fra 1. juli 2004 til 30. juni 2005.
- Hvis du svarer ja til spørgsmål 25, skal du opgive din post adresse, tlf.nr. og
evt. e-mail adresse. Men du kan også svare nej til spørgsmål 25, så skal du
ikke opgive adresse m.m..
- På klubmødet den 2. februar 2006 vil skemaet blive gennemgået, og så kan
det efterfølgende afleveres, ellers
- Bedes du aflevere skemaet i udfyldt stand til Harry Ørsted, Golfvej 56, 6715 Esbjerg N,
tlf.nr. 75127776, e-mail: oersted@esenet.dk - senest den 15. februar 2006!
Skemaet er grundlaget for undersøgelsen, som M-hS (med ca. 25.000 medlemmer, bl.a. VMK)
gennemfører i samarbejde med den internationale organisation FIVA (med ca. 800.000
medlemmer). Formålet med undersøgelsen er at fremskaffe konkret viden om den betydning,
som ”gammelkøretøjsbevægelsen” har for samfundshusholdningen i Danmark, i EU og i 10
andre større eller mindre europæiske lande.
Den viden skal bl.a. bruges, når der forhandles med politikere og myndigheder i EU eller i et
enkelt medlemsland. I sådanne forhandlinger er det yderst vigtigt ikke blot at have tro og
fornemmelser – her er det kun eksakt viden, der tæller.
Vis dig nu som et aktivt medlem af VMK og udfyld skemaet, så hjælper du Motorhistorisk Samfund, hele veteranbevægelsen i Europa - og dig selv!
Forhandlinger med politikere eller myndigheder i EU eller nationalt er sejge, og det tager tid at
få dem afsluttet, men får man så et positivt resultat ud af det, er det trods alt positivt.
På det netop afsluttede årsmøde i M-hS fik vi at vide, at Færdselsstyrelsen og Trafikministeriet
med virkning fra den 5. december 2005 har vedtaget, at en rullende 35 års aldersgrænse vil
medføre en indkaldelse til periodisk syn hvert 8. år, såfremt køretøjet er registreret som
veterankøretøj. Køretøjets alder fastsættes ud fra datoen for første indregistrering.
Se mere om dette i notatet på næste side.
Se det var et eksempel på en forhandling, der blev afsluttet positivt, så vær med til at give vore
forhandlere gode kort på hånden (i form af eksakt viden). Harry Ørsted / 24. november 2005.
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100 år i rutsjebanen – historien om Skoda, fortsat.
Produktionen blev i 1905 udvidet med den første bil – Voiturette, og så begyndte
det at gå stærkt. Laurent og Klement får hurtigt ry for at lave fine køretøjer, og de
begynder også at fremstille stationære motorer samt vejtromler og plove. I 1912
overtager aktieselskabet L & K endda en konkurrent - Reichenberger Automobil
Fabrik.
To år senere starter første verdenskrig. I årene under og efter krigen er automobiler
en luksus for de få, og L & K har større held med at sælge plove end biler. Efter
krigen kommer der langsomt gang i hjulene igen. I 1925 fusionerer L & K med
Skoda-værkerne i Pilsen. Fem år senere følger fabrikken, der nu hedder Skoda, i
Henry Fords fodspor og indfører samlebåndsproduktion. Det er gode tider for
Skoda. Modeller som Popular og Rapid introduceres, sælger godt og høster
anerkendelse for deres kvalitet.
Men i det fjerne buldrer krigstrommerne atter.
Anden verdenskrig bryder ud og den 28.
august 1939 underlægges Skoda Reichswerke
Hermann Göring. Skoda er blevet en del af
den tyske krigsmaskine, og fremstiller nu
Prestigebilen Skoda Superb indtil
artillerigranater, patronhyldstre, flyvinger og
traktormotorer til nazisterne.
anden verdenskrig.
De allierede kvitterer med bombetogter til Mlada Boleslav. Alligevel kan den
stærkt beskadigede fabrik producere de første biler til civilt brug kort efter, at anden
verdenskrig slutter i 1945.
Men trængslerne er kun lige begyndt. Efter krigen sidder kommunisterne tungt på
magten og end ikke partiets førstesekretær, Alexander Dubcek, har held med at
indføre socialisme med et menneskeligt ansigt. I august 1968 knuses foråret i Prag
af invasionsstyrker fra Warszawa-pagten. Resten af historien er velkendt. Skoda
humper videre som leverandør af billige og
teknisk bedagede biler til folket. Også det
danske, der i 1985 kan købe en Skoda 105
for 43.000 kr.
Det er billigt, men kvaliteten er derefter.
Konstruktionen med hækmotor og pendulSkoda model 105 – vitsernes bil.
hjulophæng gør datidens Skoda’er til en
prøvelse. Danskerne er ligeglade: I begyndelsen af firserne ligger Skoda konstant
på bilsalgets top-10 liste. Hvilket
komikerparret Haugaard og Nørbygaard gør
sig så lystige over, at Skoda-vitserne bliver
en landeplage.
T.h.: Skoda model Favorit, præsenteret i 1988.
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”Med disse undtagelser vil det fortsat være muligt at veteranlastbiler og –busser kan deltage i
optog og andre arrangementer for veterankøretøjer i København, selv om der kommer en
miljøzone”
”I foreslår at benytte en aldersgrænse på 35 år for at opnå undtagelse fra reglerne. Det vil
indgå i de videre overvejelser om en specifik aldersgrænse er nødvendig.”
Justitsministeriet er blevet orienteret via Transport og Energiministeriet. Da det må formodes,
at de fremtidige regler vil blive gældende i alle de byer, hvor der indføres miljøzoner, er vi ret
trygge ved situationen efter at have modtaget ovennævnte svar.
Ole Willumsen
FIVA´s socio/økonomiske undersøgelse. I MhS Nyhedsbrev nr. 3 fra juli 2005 omtalte vi den
undersøgelse, som FIVA sammen med 11 medlemslande er ved at igangsætte - med henblik på
at få undersøgt den betydning, som vor bevægelse har for den økonomiske, sociale og
kulturelle udvikling i Europa. Undersøgelsen består i virkeligheden af to – én til de personer /
virksomheder, som helt eller delvist har deres udkomme ved at betjene ejere af historiske
køretøjer – og én til ejerne af disse køretøjer. Skemaet til brug for undersøgelsen over for de
professionelle er endeligt fastlagt – og det bliver trykt i løbet af få dage i England – på dansk.
Derefter vil det af undertegnede blive fremsendt til de godt og vel hundrede virksomheder,
som det ad forskellige kanaler er lykkedes at finde navne og adresser på. Vi håber meget på at
alle vil bruge nogle få minutter på at besvare spørgsmålene – og skulle der være nogle
spørgsmål, som man ikke kan eller vil besvare, så svar på alle de andre. I den forbindelse er
det vigtigt at fremhæve, at skemaerne og svarene vil blive behandlet fuldt fortroligt – og
udelukkende til brug for denne undersøgelse. Skemaerne til ejerne af de historiske køretøjer er
næsten lagt fast – og oversat til dansk – den endelige kontrol er ved at blive udført. Når det er
overstået vil også disse skemaer blive trykt i England – på dansk – og de vil fra England blive
fremsendt til MhS´s medlemsklubber i et antal nogenlunde svarende til det medlemsantal, vi er
bekendte med den enkelte klub har. Hver klub opfordres så indtrængende til enten at udsende
ét skema til hvert enkelt medlem eller at indsætte disse skemaer i deres klubblad. Og da det
returnerede skema vil blive aflæst af et computersystem i England, skal det være det
fremsendte og nummererede skema, der skal anvendes – altså ikke noget med fotokopier eller
andre former for kopier. Årsagen hertil er, at vi skal vide hvor mange skemaer, der er udsendt,
for at vi kan uddrage nogen betydning af de skemaer, vi får retur. Det kan synes lidt besværligt
– men det er nødvendigt – og vi håber meget på, at alle klubber vil være med i denne
undersøgelse, som kan give FIVA og MhS en hidtil ukendt viden om de forhold, som er
nødvendige i vore drøftelser og forhandlinger med myndigheder og politikere. Derfor kære
MhS-medlem sæt lidt tid af til tage hånd om denne undersøgelse. Det er i alle vore
medlemmers interesse at få det gjort så godt som overhovedet muligt – og dermed med så stor
opbakning som muligt.
Svend Aage Tholstrup.
FIVA har fået ny hjemmeside. I slutningen af september 2005 blev FIVA’s nye hjemmeside
frigivet. Adressen er stadig den samme – nemlig www.fiva.org.
Svend Aage Tholstrup
EU vedtager en vigtig erklæring vedr. de historiske køretøjer.
Den 29. september vedtog EU Parlamentet en for den historiske køretøjsbevægelse meget
vigtig erklæring. Erklæringen er en lille – men vigtig – del af det Road Safety Program, som
tidligere er blevet behandlet og vedtaget af EU’s Transport Kommission. Erklæringen lyder:
§ 23. EU parlamentet vil beskytte og bevare den kulturarv, som repræsenteres af de
historiske køretøjer. Derfor opfordres indtrængende til, at fremtidig lovgivning skal tage
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føres af ejeren eller af låntageren. I aftalen bør også fastlægges tidsmæssige periode, hvor
aftalen gælder samt den fysiske udstrækning, f.eks. således at ansvaret for låntager gælder fra
aflevering og modtagelse ved kantsten.
Mads Thyregod
Nyt fra Teknisk komite. Sidste hånd er ved at blive lagt på en beskrivelse af et
internetbaseret register for veterankøretøjer. Der vil blive indhentet tilbud, så vi forhåbentligt
har et bud på, hvad det vil koste til årsmødet.
Peter Løvstrøm
Import told og moms på reservedele fra et ikke EU land. 3. november 2004 afgav
landsskatteretten en kendelse der gav mig delvis medhold i at originale reservedele, der er
ældre end 30 år gamle kan importeres på ligefod med køretøjer. Siden har man ikke kunne få
et klart svar fra ToldSkat om hvilke regler der gælder. Den 7. oktober 2005 har ToldSkat
fremsendt en forespørgsel til EU kommissionen for at få afklaret spørgsmålet. I to tilfælde gav
Landsskatteretten ToldSkat medhold under henvisning til at reservedele blev brugt til deres
oprindelige formål. I et tilfælde fik jeg medhold under henvisning til, at reservedelen blev
betragtet som sjælden. I forespørgslen til EU kommissionen præsenteres sagen:
Fortolkning af dommen. Som nævnt har klageinstansen i de første to tilfælde lagt vægt på, at
varerne anvendes i overensstemmelse med sit oprindelige formål, nemlig til udskiftning af
oprindelige dele i køretøjet, medens et flertal af klageinstansens medlemmer i det tredje
tilfælde tilsidesatte denne betingelse og fandt, at der er tilstrækkeligt, at sjældenhedskriteriet er
opfyldt. Tariferingen af disse 3 dele til motorkøretøjer viser, at der er delte meninger om,
hvordan EF-domstolens dom af 10. oktober skal fortolkes. Har det været domstolens intension,
at dele og tilbehør aldrig kan henføres under pos. 9705, når man fastsatte kravet ”normalt ikke
anvendes i overensstemmelse med deres oprindelige formål”, eller er det blot en tilfældighed?
En naturlig følgevirkning af dommen ville være at ”dele og tilbehør” af samme alder, som det
pågældende køretøj, som det er bestemt til, skal kunne henføres under pos. 9705, men hvordan
med rekonstruktioner eller helt nyfabrikerede emner?
Med den konkrete afgørelse fra klageinstansen skal den danske toldadministration følge disse
retningslinier, men er de i overensstemmelse med tariferingsreglerne for tilsvarende varer i
andre medlemsstater? Rent administrativt kan det være såvel vanskeligt som bekosteligt at
fastslå sådanne varers alder og anvendelsesområde.
Fremtiden. Den pågældende privatperson har – med udgangspunkt i den indførte Ford
Mustang årgang 1967 – udarbejdet den i bilaget oversigt. Tilsvarende handel finder
selvfølgelig sted inden for andre bilmærker og modeller. Den danske toldadministration ser
gerne en praktisk løsning på dette emne. Sagen startede i 2001. Efter Landsskatterettens
afgørelse har det taget ToldSkat det meste af et år at udfærdige en forespørgsel til EUkommissionen, hvor længe det så varer, før der kommer et svar herfra, og hvad udfaldet bliver,
må tiden vise.
Peter Løvstrøm
Miljøzoner i storbyerne. I Københavns og Aalborg kommuner tages der for tiden skridt til at
opstille et regelsæt, som begrænser lastbilers adgang til bykernen. Da dette muligvis kunne
komme til at påvirke veteranlastbilernes frie bevægelse, sendte vi brev til følgende: Dansk
Transport og Logistik, Københavns Kommune – Miljøkontrollen, Miljøministeriet Miljøminister Connie Hedegaard, Københavns Kommune - Borgmester Søren Pind,
Transport- og Energiministeriet, samt Aalborg Kommune - Teknisk Forvaltning.
Vi har fået svar fra Københavns Kommune, der skriver: ”Det er i kommunens ansøgning til
Justitsministeriet foreslået, at (bl.a.) følgende køretøjer bliver undtaget fra miljøzonens krav”:
”Specialkøretøjer, hvor det ikke er muligt at montere effektive partikelfiltre, som f.eks.
veteranbiler og lignende”
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Latteren aftager først en smule i 1988, da Skoda præsenterer Favorit-modellen.
Hækmotorkonstruktionen er afløst af moderne forhjulstræk, og den italienske
bilskrædder Bertone har designet bilen. Året efter falder muren og med den det
socialistiske styre. Skoda skal nu klare sig selv, men har brug for hjælp. Den
kommer fra VW, der ser potentialet og lukker Skoda ind i den mægtige VW-gruppe
i 1991.
VW’s investering bærer første gang frugt i 1995 med Skoda Felicia – en kraftig
opgraderet udgave af Favorit. Året efter følger tjekkerne op med Octavia. Denne
gang stammer teknikken fra den topmoderne Golf
IV og den fine fætter, Audi A3. Octavia
bliver omgående en bestseller og kåres endda til
Årets Bil i Danmark.
Billedet til højre: Skoda Octavia årgang 2005, nu er
Skoda oppe igen!

Langt om længe er det blevet Skodas tur til at grine. Siden har tjekkerne stort set
øget produktionen hvert år, og Skoda har ry for at være det mest fremgangsrige og
velfungerende mærke i VW-gruppen. Seneste skulderklap kommer fra analyseinstituttet J. D. Powers, der placerer Skoda som nummer to i kundetilfredshed
blandt engelske bilejere, kun overgået af Lexus.
Skodas fremgang bliver ikke mindre bemærkelsesværdig af, at mærket kun tilbyder
tre modeller, minien Fabia, Golfkonkurrenten Octavia og limousinen Superb, men
trekløveret har været med til at forvandle Skoda. Vittighederne er forstummet, og i
dag er det de færreste, der peger fingre ad bilerne fra Mlada Boleslav. Slet ikke
konkurrenterne, der kan se frem til et nyt angreb på deres
markedsandele i 2006, når Skoda
præsenterer en fjerde model, der skal
tage konkurrencen op med Citroën
Berlingo, Peugeot Partner og Renault
Kangoo. Går det som forventet, vil
denne model sende Skoda den rigtige
vej op ad rutschebanen.
Men Skoda fans behøver ikke at tage
til Tjekkiet for at dyrke deres
Billedet herover viser Skodas fjerde model: En
interesse. Historien om det tjekhøjloftet familiecontainer baseret på conceptbilen
Roomster.
kiske mærke lever i bedste velgående på Fyn. Her har tre danske entusiaster skabt et flot Skoda-museum på
Krengerup Slot ved Glamsbjerg. Museet har åbent hver dag – undtagen mandag –
Kilde: JydskeVestkysten, 28.05.2005, Jens Velling / HØ
kl. 13.00 – 17.00.
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Nyhedsbrev nr. 4 fra Motor-historisk Samråd, oktober 2005.

Har du en kørselsopgave –

så prøv os!

MOR´s
- Vi skaffer alt.
- Renovering af engelseke motorykler.
- Reservedele til motorcykler skaffes.

BIKES
Gl Landevej, Lindved
7100 Vejle
Telefon 75 85 16 81
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Nyt bestyrelsesmedlem til MhS.
Ole Willumsen kunne godt tænke sig – grundet voldsom travlhed i de kommende 6-7 måneder
– at slippe for bestyrelsesarbejdet i MhS fra det kommende årsmøde – selv om han egentlig
ikke er på valg før om et år. Vi er kede af i bestyrelsen at skulle sige farvel til Ole, men
omvendt må vi naturligvis respektere hans ønske – og derfor denne opfordring til at I rundt
omkring i klubberne ser jer om efter en værdig afløser til Ole. Det bliver ikke nemt – men prøv
nu alligevel om ikke der skulle være én, der kunne tænke sig at gøre en indsats for bevægelsen
i al almindelighed.
svend@satholstrup.dk Svend Aage Tholstrup, tlf. 86898048
Ansøgninger fra klubber for historiske campingvogne. MhS har i år fået ansøgninger om
optagelse i MhS fra tre klubber, hvoraf de to er klubber for historiske campingvogne. Og
dermed har bestyrelsen måttet tage stilling til om vi vil anbefale optagelse af disse klubber,
selv om klubbernes køretøjer jo ikke er udstyret med en motor til at sørge for køretøjets
fremdrift. Den juridiske tolkning, foretaget af MhS bestyrelsesmedlem advokat Mads
Thyregod, stiller sig efter MhS´s opfattelse ikke hindrende i vejen for optagelse. Da øvrige
betingelser også er opfyldte, og da MhS også set gennem ikke-juridiske briller finder at de
emner, som klubberne beskæftiger sig med så afgjort må anses for at have motorhistorisk
interesse, anbefaler vi klart en optagelse af de to klubber på årsmødet den 19. november 2005.
Svend Aage Tholstrup
8-årige syn for veterankøretøjer – og historisk korrekte nummerplader med 2 bogstaver.
I tidligere Nyhedsbreve har spørgsmålene om hhv. 8-årigt syn for veterankøretøjer samt
historiske korrekte nummerplader med 2 bogstaver været drøftet. Som ligeledes tidligere
oplyst er begge sager nu som følge af ressortomlægning mellem justitsministeren og skatteministeren overgået til sagsbehandling i skatteministeriet. Der foreligger på nuværende
tidspunkt ikke noget nyt, men efter de foreliggende oplysninger påregnes en ændring af siden,
registreringsbekendtgørelsen, således at et køretøj, der er registreret 1. gang for mere end 35 år
siden kan registreres til veterankørsel. De nærmere regler herom forventes indenfor det næste
halve år. Omkring historiske korrekte nummerplader med 2 bogstaver kan oplyses, at dette
spørgsmål indgår i de mere generelle overvejelser omkring den revision, der forestår af den
gældende almindelige nummerpladeordning. Tidshorisonten er her noget længere. På
nuværende tidspunkt forventes der ikke at foreligge noget nyt herom før i begyndelsen af
andet halvår 2006.
Mads Thyregod
Udlån af biler. På baggrund at en konkret sag, hvor en veteranbil blev beskadiget i
forbindelse med en fotooptagelse, kan det kraftigt anbefales, at ejere af veterankøretøjer i
forbindelse med udlånet skriftligt får lagt fast, hvem der skal dække evt. skader på køretøjet i
forbindelse med udlånet. Ganske vist er køretøjerne forsikrede, og de fleste vil givet også have
tegnet kaskoforsikring. Uanset kaskoforsikring vil en skade kunne medføre diskussion om,
hvem der skal betale selvrisiko og eventuelt bonustab. Uden at gå en nærmere ind i en juridisk
vurdering af dette spørgsmål, må det for at undgå konflikten kraftig anbefales på forhånd at
indgå skriftlig aftale om, at den der låner køretøjet dækker ethvert tab, som ejeren måtte lide i
forbindelse med en skade, herunder selvrisiko og evt. bonustab. Aftalen skal som nævnt
udfærdiges skriftligt, og i aftalen kan det anbefales at få angivet, at låneren af køretøjet
juridisk set gøres objektiv ansvarlig, d.v.s. at låntageren hæfter for skader og dermed tab
(opgjort som selvrisiko og bonustab), uanset om låntager har handlet uagtsomt, eller om
skaden er hændelig. Det bør også anføres, at ansvaret gælder for låntager, uanset om køretøjet
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John Hoffmanns Autoservice
Darumvej 73
6700 Esbjerg
Tlf. 75 12 65 70
Fax 75 12 65 79
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CITYAUTOSERVICE
v/ Birger Busch
Strandby Kirkevej 216
Telefon
75 12 82 84
Biltelefon 40 33 18 54
Privattelf. 75 45 15 01
Speciale: FIAT - Citroen - Peugeot
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Efter anden verdenskrig lancerede
Jaguar XK 120. Det førte i 1958 til
XK 150S modellen. Bilen havde 265
hk, en sekscylindret motor på 3,8 liter
og 4 gear at vælge imellem, når man
skulle fremad. Topfarten var 216
km/t.. Bilen er i dag et eftertragtet
samlerobjekt. Prisen for denne 1958
model var i 1970 30.000 kr. svarende
til 182.081 kr. i 2005. Bilen handles i dag til 800.000 kr..
Og så var der dem, som så godt ud, føltes rigtige og udstrålede stil…men som
viste sig at være et flop:
Vanden Plas Princess Limousine, der var
Austins luksusmærke, kostede i1975
50.000 kr. svarende til 194.626 kr. i 2005.
Prisen i dag er 70.000 kr..

Volvo P1800S, der i 1964 kostede
24.900 kr. svarende til 219.544 kr. i
2005. Bilen handles i dag til 125.000
kr..
Lamborghini Miura, blandt kendere regnet
som den smukkeste Lamborghini, havde i
1965 en nypris på 296.820 kr. svarende til
2.460.663 kr. i 2005. Prisen i
dag er 2.000.000 kr..
Jensen Interceptor, der skulle
konkurrere med Ferrari,Porsche,
m.fl. havde i 1970 en nypris på
236.000 kr. svarende til 1.432.371 kr.
i 2005. Prisen i dag: 300.000 kr..
Kilde: Luksusmagasinet deluxe, nr.2, nov. 2005 / HØ.nov.05.
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En motorcykeltur
- på tværs af De Britiske Øer.
(Uddrag af dagbogsnotater skrevet af Bakken Hansen).

Deltagerne i turen var: Esben Kræn BMW 69S, Henning
Christensen, Yamaha 600, Jes Kirk-Thomsen BMW K75,
Leif Poulsen BMW R60, Kurt Elmer Madsen Yamaha 500
og Bakken Hansen BMW K100RT.
Turen, der afvikledes f.o.m. den 24. maj 2005 t.o.m. den 9. juni 2005, startede med
færge fra Esbjerg, tværs over England, til Irland, til Isle of Man, tilbage til England,
gennem Lake Distriktet, til Harwich, og med færge tilbage til Esbjerg.
Tirsdag den 24. maj begyndte turen, da vi kørte om bord på m/s Dana Sirena i
Esbjerg, og fik motorcyklerne placeret på vogndæk 6. Aftenen blev nydt på færgen.
Onsdag 25. maj, kl. 12.00. Efter at have indtaget et flot morgenbord, kørte vi fra
borde, og nu skulle vi så til at vænne os til at køre i venstre side af vejen. Turen går
forbi Colchester, Cambridge, Bedford frem til turens første højdepunkt ”Imperial
War Museum” i Duxford - en luftbase fra 2. verdenskrig. Fra denne base flyves der
med de fleste typer af fly fra dengang, og et B 17 bombefly bl.a. kendt fra filmen
”Memphis Belle” står her på basen, og benyttes lejlighedsvis til flyvning. Der var
opvisning med Spitfire jagere et fantastisk hurtigt fly, som tyskerne havde respekt
for. Lyden fra dens 12 cylindrede motor kan ikke beskrives, men den var bedre end
fra en Ferrari. Turen gik videre og kl. 19.00 ankommer vi til hotellet i Becon, hvor
vi skal bo.
Torsdag den 26. maj. Vi starter ud i gråvejr, men ellers dejligt vejr. Ved Gross
Hands Inn gør vi holdt for at få formiddagskaffe, og her havde vi den oplevelse, at
der kom 20 veteranmotorcykler. De kørte på forskellige engelske mærker som
Norton, Vincent, Ariel, Triumph og Matchless. Det var gråhårede engelske
gentlemen i 60 – 80 års alderen, som vi fik snakket med. Deres maskiner viste, at
de ikke var så gode til at vedligeholde dem, men de kunne køre. Videre går det ad
små veje, hvor alt står i grønt og det blomstrer – flot at se på. Vi passerer mange
små flotte byer, for England er et smukt land. Kl. 14.00 gøres der holdt for at få en
pølse med brød og en kop kaffe. Så går det videre mod Ross ad de små veje med
sving, og kl. 17.45 ankom vi til en fantastisk
flot 5 stjernet campingplads
”Brynich
Caravan Park”, hvor der var høje bjerge
omkring. Efter at have placeret mit telt på
plads nr. 121, var jeg som 67-årig klar til
min første nat i telt.
Billedet t.h.: En frisk 67-årig førstegangscampist!
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På pladsen er der restaurant, der har det hele, og i vi spiste i hyggelige lokaler. Det
kostede 5 pund pr. person at bo på pladsen.

Denne Morris Eight, 1935, havde
kørt som hverdagsbil siden den
kom fra fabrikken, og havde i 1973
brug for en kærlig hånd. Prisen i
1973 var 8.000 kr. svarende til
39.356 kr. i 2005. Bilen handles i
dag til 75.000 kr..

T.v.: Vores lejrplads i den smukke natur
omkring ”Brynich Caravan Park”.

Fredag den 27.maj 2005. Dejligt mildt
vejr, men det var nu en blandet
fornøjelse at sove i telt, hvor man kan
høre, når lynlåse lynes op og når andre
snorker. I dag skal vi først til en af
Esbens bekendte – en Scott mekaniker,
hvor Esben skal hente nogle reservedele
til sin Scott. Efter et kort stop undervejs, hvor vi fik morgenkaffe, ankom vi kl. 9.40
til Esbens Scott mekaniker: Jan Hodges og hans kone Gill Swan. Vi havde et
hyggeligt samvær på terrassen, og vi fik
også en stor diskussion om en 1929 Scott
motorcykel på 600 ccm, som Jan havde
været kørende på til Østrig med Gill
bagpå. Jan lavede nye kølere og andre
småting til Scott motorcykler i hele
Europa. Vi havde en dejlig formiddag hos
Gill og Jan.
T.v.: Jan’s Scott motorcykel, årgang 1929, 600
ccm, twin, 2-takts beundres af Esben og Jes.

På den videre tur gjorde vi holdt i byen Lampete Christian Centre for at få en gang
suppe. Den videre tur foregik på meget snoede veje gennem en flot natur. Langs
kysten til Det Irske Hav kørte vi ligeledes gennem et skønt landskab, inden vi kl.
15.00 ankom til Fishguard, hvor vi først kl. 19.45 kunne komme med færgen over
til Rosslare. Vi havde alle tiders fine vejr med 27 graders varme og en vind på 3
m/sek.. Jeg blev stoppet af Sekuritas, som kontrollerende ville se, om der var
bomber i sidetaskerne – en mærkelig oplevelse, men jeg var ikke den eneste der fik
den. Kl. 19.45 var vi ombord på færgen, der var meget fyldt op, også med masser af
uopdragne skolebørn, der bl.a. lå på sæderne, men da vi meget bestemt bad dem
flytte sig, virkede det til vor store overraskelse. Vi ankom til Irland kl. 21.30, hvor
vi blev indkvarteret i byen Rosslare Harbour.
Lørdag den 28. maj 2005.
Morgenvejret er skyer, solskin, regnvejr og blæst (10 m/sek.). Efter at have pakket
motorcyklerne, fået morgenmad og været i en bankautomat for at hæve Euro, som
de bruger her i Irland (de vil ikke have engelske pund), er vi klar til dagens etape.
Side - 12 -

Lige fra sin fødsel i 50’erne har den lille
italiener vakt folks ubetingede kærlighed
blot ved sin charme. Det begyndte at kunne
aflæses på bilens værdi, hvis den er i
bellavisimo (smuk) og original stand.
Prisen på en Fiat 500,1968, i 1975 var
3.900 kr., svarende til 15.180 kr. i 2005.
Bilen handles i dag til 50-75.000 kr..
Hvem kunne vide, at Volvo 544 efter
45 år skulle blive et hit blandt trendy
reklamefolk og smarte arkitekter – og
på den måde presse prisen. Prisen i
1970 for denne 1963 model var 3.500
kr., svarende til 21.242 kr. i 2005.
Bilen handles i dag til 60.000 kr..
Ford Mustang Shelby GT 500, udstyret
med en enorm 7-liters motor med 400 hk,
var i øvrigt en af de første biler, der blev
bygget delvist i plast for at spare vægt.
Der findes èn i privat eje i Danmark.
Nypris i 1967 - i USA, var 29.365 kr.
svarende til 212.196 kr. i 2005. Bilen
handles i dag til 1.820.000 kr..
Denne BMW CS Coupè 3,2L V8 fra
1964 har noget enkelt og
minimalistisk over sig, og så ser
den faktisk ikke så tysk ud, som
tyske biler gør i dag. Men
italienske Bertone havde også en
hånd med, da BMW skabte den.
Den er i dag lidt glemt. Prisen i 1975 var 34.800 kr. svarende til 135.460 kr. i
2005. Bilen handles i dag til 185.000 kr..
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Guld i garagen.
Det er med biler som med vin og mænd – nogle bliver bedre med årene, mens
andre viser sig at have været en dårlig investering.
Tænk sig, hvis man i 1965havde købt en AC Shelby Cobra, den er nu - i god
stand 1,7 mio. kr. værd. Bladet deluxe har gennembladet en stak gamle aviser fra
1960’erne og 1970’erne og fundet bilannoncer. Derefter er prisen fra dengang
omregnet til 2005-kroner, og der er fundet dugfriske eksempler på, hvad bilerne
rent faktisk sælges for i dag. Sammenligningen afslører, om et køb dengang havde
været en god forretning i dag.
Porsche 365 model C, 1960. Denne
klassiske bil, med en oppeppet folkevognsmotor bagi, forgudes overalt; men
indrømmet – den udstråler også langt mere
charme, end nutidens kedelige og tyskerstramme Porscher gør det. Har du en flot
og velholdt 365 Cabriolet, vil den indbringe
mest kasse i udlandet. Bilens pris i 1975 var
17.800 kr. svarende til 69.287 kr. i 2005. Bilen handles i dag til 500.000 kr..
En Karmann Ghia, 1965 var et
oplagt valg, hvis man i midten af
tresserne, ikke var til Porsche. Den
lukkede coupè er i dag mange penge
værd, men den topløse version er
mest værd, hvis den altså står i
connaisseur-stand. Prisen i 1966 var
14.900 kr.= 115.602 kroner i 2005. Bilen handles i dag til 200.000 kr..
VW, Folkevognen ”Boblen”, 1961. Den
gjorde det muligt for almindelige folk at
blive bilejere. Den er i høj kurs i dag, og
den lukkede model er mest original, men
cabriolet’en er mest værd. Prisen i 1975
var 1.000 kr. svarende til 3.892 kr. i 2005.
Bilen handles i dag til 80.000 kr..
Citroën ID 19 Comfort,1965 var ved
præmieren verdens mest teknisk avancerede bil Den har siden givet bilen kultstatus
hos bilens mange fans – og tilsvarende grå
hår hos mekanikerne. Prisen i 1975 var
500 kr., svarende til1946 kr. i 2005. Bilen
handles i dag til 100.000 kr..
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Undervejs er vi inde i byen Waterford i Irlands flotteste krystal glasværk, som har
samme navn som byen, men de flotte ting er utroligt dyre, og priserne er i Euro. Vi
kører mod Dublin ad små veje, og kl. 14.30 gjorde vi holdt i byen Bunlody. Efter at
have kørt rundt i et bjergområde i 800 meters højde, gennem flotte skov- og
markområder med masser af får, holdt vi kaffepause ved en kro – lige midt i et
bryllupsselskab. Næste stop var ved traktørstedet The Meetings - et hyggeligt sted
beliggende lige ned til en flod, en skov og med udendørs servering. Det var nu tid
til at finde et sted for natten, og efter en del besvær, var vi kl. 20.00 blevet
indkvarteret 2 steder til 20 Euro pr. næse. På Wicklow Heather Restaurant spiste vi
middag, og som sædvanlig med sjov og stor ståhej om, hvad vi skal have at spise.
Søndag den 29. maj 2005.
Morgenen starter med solskin og næsten stille vejr, så efter at have pakket og fået
irsk morgenmad kunne vi køre ud og nyde vejret på vor vej mod Dublin området.
Vi gør holdt i byen Clane for at få kaffe, men der er lukket om søndagen, men jeg
træffer en hr. White, der spørger, om vi vil med ham hjem til te, og vi siger ja tak.
Han kører BMW bil og BMW motorcykel - en 800RT. Han er major i den engelske
hær, og konen er læge. De bor med deres 3 børn ude på landet i en flot villa, og de
havde lige været i kirke, hvilket man gør meget
herovre, det kunne vi godt lære af i Danmark.
Vi fik frokost med flutes, ost, m.v. i hyggelige
omgivelser, det var en sjov og gæstfri
oplevelse, så vi må huske, at sende familien et
julekort med tak.
T.v: Engelsk te selskab hos familien White.

Vi fandt et flot sted til natlogi, en helt ny villa på landet i Dallas-stil, den hedder
Castlecarragh Lodge. Derfra gik vi en kilometer til restaurant Old Mill Riverstow,
hvor vi spiste til middag. Tilbage ved
Castlecarragh Lodge var det Esben, der
ringede på, men konen blev så
forskrækket over hans skægmanke, at
hun ikke ville lukke os ind, vi kom dog
ind lidt efter, da hun blev klar over,
hvem vi var.
T.h.: Her er vi ved Turist Information i Newry
for at hente billetter til færgen til Isle of Man

Side - 13 -

Mandag den 30. maj 2005.
Fra dejlig morgenmad i luksus villaen til 35 Euro, er vi på farten igen, og i byen
Newry besøger vi Turist Information, for at få noget at vide om sejlplanen til Isle of
Man. Vi kan først komme med færgen dagen efter, så vi får lidt mere tid i Irland, og
derfor fortsætter turen ad A 54 mod Colerain, videre til Portstewart. Her gør vi
holdt ved lystbådehavnen, hvor der er en fantastisk flot udsigt bl.a. til
naturklipperne. I Portrush i Nord Irland får vi
et dejligt sted at bo for 25 Euro. Der er udsigt
over Det Irske Hav, og byen er en skøn turist
og badeby. Det var et hyggeligt sted vi boede,
med flinke værtsfolk, der serverer aftenkaffe
og et glas whisky. Her boede også et svensk
ægtepar fra Gøteborg, de kører også på en
BMW motorcykel, de er 76 år.
T.v.: Her er holdet samlet med lystbådehavnen i
Portrush som baggrund.

Tirsdag den 31. maj 2005.
Med morgenmaden overstået fortsætter turen i dejligt solskin, vi gjorde holdt ved
White Park Bay Viewpoint, hvor vi kan se over til Skotland. Vejret er stille med
flot solskin og Det Irske Hav er flad som en pandekage flot at se på.

Se prislisten med alle EasyLift modellerne på www.easy-lift.dk

SPAR

PENGE

Køb direkte fra producenten

fra

4.200,-

Minisaks kr. 9 3 7 ,50
incl. moms excl. lev.

Spangkilde Teknik · Tlf. 75 65 23 35

T.v.: Den meget flotte udsigt fra White Park Bay
Viewpoint.

Ad meget stejle veje (20 % stigning og fald)
og drabelige sving gik turen videre, undervejs
var vi inde i byen Bally Castie, for derefter at
køre langs med kysten Runabay Head og frem
til byen Cushendun. Efter en
middagslur gik turen mod Belfast for at
komme med færgen til Isle of Man.
T.v.: er motorcyklerne opstillet på kajen i Belfast.

Om bord på færgen og med motorcyklerne
fastspændte, placerede vi os på passagerdækket, hvor vi nød en sandwich. Efter
ankomsten til byen Douglas, finder vi ved hjælp af en taxa ud til campingpladsen,
en meget uhyggelig campingplads fra stenalder tiden med stenkøller. Vi fik et stort
primitivt telt for natten – der var ingen lys på pladsen og kl. var 22.00.
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Museet Danmarks Brandbiler

En oplevelse for hele familien ...
Ein Erlebnis für die ganze Familie ...
An experience for the whole family...

T.v.: Morgenkaffen tilberedes i det udleverede telt.

Onsdag den 1. juni 2005.
Det blev ikke nogen god nat. Det blæste og
regnede, træerne baskede ned på teltet, så det
var ret uhyggeligt, og bedre blev det ikke da nogle haner kl. 03.00 begyndte at gale.
Campingpladsen har ingen stjerner og minder mest om en militær øvelsesplads,
men kl. 11.30 havde vi fået rejst vore egne telte, det er meget tåget, men vi skulle
en tur ned i byen for at få billetter til turen væk fra øen igen.
Færgen var helt booket op, og billetterne var meget dyre – 700 kr. pr. mand, men vi
fik billetter til søndag den5. juni kl. 8.45. Efter vor frokost – cheesburger – går vi i
småregn rundt i Douglas og ser på seværdigheder. Vi hygger os ved kaffen på et
hotel, der ligger ud til strandpromenaden. Der var utrolig mange motorcyklister fra
forskellige lande herovre for at se TT løb. Til aftenkaffen tog vi sandwich med
hjem til pladsen. De mange motorcyklister, der for rundt ude på landevejen, hørtes
tydeligt.
Torsdag den 2. juni 2005.
Efter en hel nats regn er pladsen et stort
smadderhul, man får ligefrem mareridt over det.
Hanegal, skænderi mellem en mand og kone i et telt
og snorken fra teltene var en helt overlevelsesprøve.
I byen Port Erin er der et Raylway Museum, hvor vi
var fik kaffe på banegårdens cafeteria.

Museet er verdens største af sin
art og omfatter verdens
største samling af Triangel brandbiler samt hestetrukne og håndtrukne brandkøretøjer tilbage til
ca. år 1800.
Museets samling er af et sådant
omfang, at den er optaget i
Guinness Book of Rekords.
Samlingen indeholder endvidere
alt i slukningsmateriel gennem
100 år - hjelme, uniformer, emblemer mm.

T.v.: ”Veteranholdet på besøg hos veterantoget”.

Byen Port St. Mary var næste stop. En hyggelig
lille havneby, med et pragtfuldt slot, og vi så en
2-cylindret Brough, årgang 1921, en flot
motorcykel for liebhavere – men dyr!

Museet råder også over en meget
stor samling af modelbrandbiler
og -slukningsmateriel - ialt ca.
2500 forskellige.
Museets åbningstider:
Hver dag kl. 10.00 - 16.00.
Fra den 13. juni til 17. september
kl. 10.00 - 17.00.

Vi sov i vore motordragter med styrthjelm på,
vi så komiske ud. Det regnede og stormede
kraftigt.

T.v.: Liebhaverkøretøjet som vi så i Port St. Mary.

Museet Danmarks
Brandbiler
.
.
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Beretningen om den spændende tur fortsætter i næste nummer af VMK NYT.

Industrivej 18 DK-6840 Oksbøl Tlf. +45 76 54 20 00
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Klubmødet den 3. november 2006.
1. Mødet startede med formandens orientering om bl.a. forslagene til busture i
2006, og et eventuelt førstehjælpskursus for medlemmerne. Interessen blandt
deltagerne blev undersøgt med lister, man kunne skrive sig på, resultatet blev:
- Førstehjælpskurset og Busturen til Fyn kan gennemføres,
- at busturene til Bremen Motor Show og til Sjælland/København ikke kan
gennemføres, selvom turene arrangeres sammen med SVK, Vejen.
- at busturen til Fyn den 4. marts 2006 gennemføres med de foreløbige 32
deltagere, og programmet for turen ser således ud:
Afgang Esbjerg/Vejen den 4. marts 2006, kl. 09.00/9.45 og hjemkomst samme
dag Vejen/Esbjerg kl.: ca. 17.30/ 18.15.
Pris pr. deltager :Ved 30 deltagere og ved 40 deltagere: 390 kr./355 k..
Prisen inkluderer: Kørsel i moderne turistbus, middag, 2 gange entrè à 50 kr.
Tilmelding senest d. 1.02.2006 til: For SVK medlemmer: Knud Erik Larsen, tlf.
nr. 75588682 eller 21764506, og for VMK medlemmer: Jes Kirk-Thomsen, tlf.
nr. 75211238 (bedst efter kl. 18.00).
Betaling: Sydbank konto nr. 7701 0268621, eller til Knud Erik Larsen for SVK
medlemmer og Jes Kirk-Thomsen for VMK medlemmer.
2. Derefter orienterede Finn Olesen om VMK’s hjemmeside, som har adressen:
www.vmklub.dk, og på et senere møde vil Carsten og Finn demonstrere, hvordan
man kan bruge hjemmesiden.
3. Så blev ordet overgivet til Henrik Vallø, som udover at være medlem af vor
klub også er politikommisær og chef for færdselspolitiet i Esbjerg.
Henrik orienterede os om de ændringer af Færdselsloven, der trådte i kraft den 1.
september 2005: Klippekortet og strengere straffe for spirituskørsel. Baggrunden
for skærpelsen af loven er
regeringens mål med at reducere
antallet af dræbte og ulykker i
trafikken, så man i 2012 når ned
under 300 dræbte pr. år.

Der blev lyttet intenst til Henriks foredrag, men
det var en vanskelig opgave for Henrik, at få os
veteraner til at forstå ændringerne, vi har jo altid
overholdt reglerne – sådan da!
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Henriks orientering og de mange spørgsmål fra
deltagerne gjorde, at vi kom rundt om de fleste
af de nye regler, men også gamle lovregler
blev opfrisket. Men en stor tak til Henrik for
hans indsats for at gøre stoffet mere forståeligt
for vi stakkels trafikanter. Efter Henriks
indlæg var der så tid til individuel diskussion
og hyggeligt samvær.
Herover: Hans, Poul Erik, Freddy og Lars, der bl.a. diskuterede kunst - VMK’s gave.

PAS PÅ KØREKORTET.
Klippekortet er kommet for at blive- v. politikommisær Henrik Vallø.

Øverste række: Fra v.: Travlhed hos Inge i køkkenet,
Esben Kræn fortæller, udfyldelse af tipskupon.
Næste række: Der arbejdes, spises og drikkes.
Her t.h.: En præmievinder t.v. diskuterer sin
gevinst.
Herunder t.v.: Kassereren forsøger at få
overblik over situationen, og t.h. diskuterer
Ribe-folkene.

Billeder: Finn P. Olesen.
Tekst: Harry Ørsted.
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Danmark har fra 1. september 2005 fået indført klippekortsystemet. Tre klip
inden for 3 år betyder betinget frakendelse af kørekortet. Lidt mere populært sagt:
”Du skal til ny køreprøve, hvis du kører råddent tre gange”!
Færdselspolitiet mener at have et rimeligt stort erfaringsgrundlag på det
færdselsmæssige område, og vi har således i de senere år arbejdet med en
kombination af det oplysningsmæssige og det færdselskontrolmæssige, hvor vi –
forud for store landsdækkende målrettede kontroller – via tv, radio og den øvrige
presse har meddelt, at vi nu sætter målrettet ind over for enten det ene eller det
andet. Alt sammen med det overordnede formål at få skabt debat og sat fokus på
hele den færdselsmæssige problemstilling med særlig vægt på at øge
trafikanternes ansvarsfølelse og risikobevidsthed.
Holdningspåvirkning er svær og tager lang tid, men vi tror på, at den er absolut
nødvendig og værd at arbejde med!
Fra 1. september 2005 har vi fået lidt hjælp ved indførelsen af klippekortsystemet.
Det er bestemt det mest adfærdsregulerende tiltag på det færdselsmæssige område
jeg har oplevet og jeg er overbevist om, at en del trafikanter vil få det svært, hvis
de ikke lægger deres kørestil og køremåde om.
Baggrunden for lovændringen og indførelsen af systemet er den simple, at man
fra politikernes side fortsat mener, at antallet af dræbte og tilskadekomne i
trafikken er uacceptabelt højt.
Formålet med klippekortsystemet er at indføre et sanktionssystem, som indebærer
en skærpelse af færdselslovens frakendelsesregler over for trafikanter, der
gentagne gange overtræder færdselsloven – altså dem, der igen og igen kører
råddent!
Så følger man færdselsloven – sådan som langt de fleste trafikanter heldigvis gør
og måske oven i købet altid har gjort (i alt fald tilnærmelsesvis), så har man ikke
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grund til bekymring. Færdselsreglerne er ikke ændret, men straffene er strammet
lidt op. Og hvad er det så lige man får klip for:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Overskridelse af hastighedsgrænsen med mere end 30 %
Kørsel med for kort afstand til forankørende
Ulovlig kørsel i nødsporet
Undlader at spænde børn under 15 år fast i bilen
Kørsel over for rødt
Overtrædelse af reglerne om vigepligt
Overtrædelse af reglerne for overhaling og forbud mod overhaling
Forøgelse af hastigheden, når man bliver overhalet
Overhaling ved et fodgængerfelt
Kørsel mod færdselsretningen
Uforsvarlig slalom- og/eller forbikørsel i tæt trafik
Ændring af færdselsretning og placering til fare eller unødig ulempe for andre
trafikanter
• Kørsel venstre om helleanlæg
• Kap eller væddeløbskørsel på vej
• Kørsel over jernbanespor, hvis der er givet signal til standsning
• Undlader at sørge for, at passagerer ml. 8 og 15 år anvender styrthjelm på motorcykel
For førstegangserhververe eller nye bilister, der har haft kørekort i mindre end 3 år udløses
den betingede frakendelse allerede ved 2 klip. De vil få kørselsforbud, hvilket betyder at
kørekortet inddrages fra vedtagelsen og til de igen har gennemgået både teori- og
køreundervisning og har bestået.
Denne regel skal især ramme unge mænd mellem 18 og 25 år, som står for en stor del af
dødsulykkerne på de danske veje.
Et klip er en registrering hos politiet af en forseelse. Et klip gælder fra datoen for forseelsen
og 3 år frem. Derefter er klippet slettet. Det betyder, at alle klip løbende forældes. Får man et
klip, for man også en bøde for forseelsen – nøjagtig som tidligere.
Og hvordan er det så gået de første 2 måneder efter indførelsen af klippekortsystemet. Fra
indførelsen 1. september til udgangen af oktober 2005 er der i alt udstedt lige knap 13000
klip. En meget stor del (over 10000) af disse er for overtrædelse af hastigheden med mere end
30 %. Dernæst følger kørsel frem mod rødt lys, sikkerhedsudstyr, unge ikke fyldt 15 år o.s.v..
Slutteligt kan man sige – det er blevet mere sikkert at færdes på vore veje.
Lad os håbe det varer ved.

Veteranbiler - veteranmotorcykler og kørelys!
Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 154 af 20. april 1977 § 42 a siger:
Kørsel uden for lygtetændingstiden kan ske uden iagttagelse af reglerne om anvendelse af
nærlys, tågeforlygter eller særligt kørelys, jf. færdselslovens § 33 a, i følgende tilfælde:
1) Med motordrevet køretøj som led i dets opbygning eller reparation og
2) ved lejlighedsvis kørsel med motorkøretøjer, som er registreret første gang inden den 1.
januar 1951 (veteranbiler og motorcykler).
Skrevet og indsendt af politikommisær Henrik Vallø, leder af Rigspolitiets Færdselsafdeling i
Esbjerg.

Side -18 -

Spritkørsel koster desværre stadig
mange liv i trafikken hvert år.
Derfor er straffen for spritkørsel nu
blevet væsentlig strengere end før.
Dette emne vil Henrik Vallø behandle i næste nummer af VMK NYT.

Ak ja.
En mand havde kørt for stærkt og var så uheldig,
at blive stoppet af politiet, og mens betjenten var
ved et skrive bøden, gik manden og skumlede.
”Jeg vil gerne stille et spørgsmål– men kun af ren
nysgerrighed”.
”Hvad drejer det sig om?”
”Må man godt sige ’svin’ til en betjent?”
”Det får du i hvert fald en stor bøde for, så det
vil jeg ikke råde dig til!”
”Hmmm….Må man så godt sige ’hr. betjent’ til
et svin?”
”Tja – det siger loven vist ikke noget om.”
”Nå men så farvel - hr. betjent!”

Førstehjælpskursus i 2006!
Det er glædeligt, at der var tilslutning til
førstehjælpskurset, og det er nu aftalt med Falck, at kurset afvikles således:
Tirsdag den 14. februar 2006, kl. 18.00, hvor vi får de første 3 lektioner, og
Tirsdag den 21. februar 2006, kl. 18.00, hvor vi får de sidste 3 lektioner.
Kurset afholdes hos Falck, Snedkervej 7, Sædding.
Har du også lyst til at få kurset, kan du endnu nå at tilmelde dig til Harry Ørsted på tlf.
75127776, men sidste frist for tilmelding er den 1. februar 2006.
Julemødet den 1. december 2005.

Efter formandens velkomst og orientering kom æbleskiverne og
glögg’en på bordene, og mens man nød denne julemenu, underholdt
Esben Kræn med at fortælle en del af alle de cykelture, han havde
været på rundt om i verden – tak til Esben for din humoristiske og spændende
underholdning. I løbet af aftenen blev der også afholdt små konkurrencer, så de
54 deltagere hyggede sig rigtigt. En fin aften ikke mindst på gr. af de mange
hjælpere, tak til dem – måske en særlig tak til Inge og Carsten. Billederne på
næste side gengiver aftenens hyggelige timer, hvor de mange medlemmer med
HØ/2.12.05
ledsager var med til at øge stemningen.
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Slutteligt kan man sige – det er blevet mere sikkert at færdes på vore veje.
Lad os håbe det varer ved.

Veteranbiler - veteranmotorcykler og kørelys!
Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 154 af 20. april 1977 § 42 a siger:
Kørsel uden for lygtetændingstiden kan ske uden iagttagelse af reglerne om anvendelse af
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Julemødet den 1. december 2005.

Efter formandens velkomst og orientering kom æbleskiverne og
glögg’en på bordene, og mens man nød denne julemenu, underholdt
Esben Kræn med at fortælle en del af alle de cykelture, han havde
været på rundt om i verden – tak til Esben for din humoristiske og spændende
underholdning. I løbet af aftenen blev der også afholdt små konkurrencer, så de
54 deltagere hyggede sig rigtigt. En fin aften ikke mindst på gr. af de mange
hjælpere, tak til dem – måske en særlig tak til Inge og Carsten. Billederne på
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deltagerne blev undersøgt med lister, man kunne skrive sig på, resultatet blev:
- Førstehjælpskurset og Busturen til Fyn kan gennemføres,
- at busturene til Bremen Motor Show og til Sjælland/København ikke kan
gennemføres, selvom turene arrangeres sammen med SVK, Vejen.
- at busturen til Fyn den 4. marts 2006 gennemføres med de foreløbige 32
deltagere, og programmet for turen ser således ud:
Afgang Esbjerg/Vejen den 4. marts 2006, kl. 09.00/9.45 og hjemkomst samme
dag Vejen/Esbjerg kl.: ca. 17.30/ 18.15.
Pris pr. deltager :Ved 30 deltagere og ved 40 deltagere: 390 kr./355 k..
Prisen inkluderer: Kørsel i moderne turistbus, middag, 2 gange entrè à 50 kr.
Tilmelding senest d. 1.02.2006 til: For SVK medlemmer: Knud Erik Larsen, tlf.
nr. 75588682 eller 21764506, og for VMK medlemmer: Jes Kirk-Thomsen, tlf.
nr. 75211238 (bedst efter kl. 18.00).
Betaling: Sydbank konto nr. 7701 0268621, eller til Knud Erik Larsen for SVK
medlemmer og Jes Kirk-Thomsen for VMK medlemmer.
2. Derefter orienterede Finn Olesen om VMK’s hjemmeside, som har adressen:
www.vmklub.dk, og på et senere møde vil Carsten og Finn demonstrere, hvordan
man kan bruge hjemmesiden.
3. Så blev ordet overgivet til Henrik Vallø, som udover at være medlem af vor
klub også er politikommisær og chef for færdselspolitiet i Esbjerg.
Henrik orienterede os om de ændringer af Færdselsloven, der trådte i kraft den 1.
september 2005: Klippekortet og strengere straffe for spirituskørsel. Baggrunden
for skærpelsen af loven er
regeringens mål med at reducere
antallet af dræbte og ulykker i
trafikken, så man i 2012 når ned
under 300 dræbte pr. år.

Der blev lyttet intenst til Henriks foredrag, men
det var en vanskelig opgave for Henrik, at få os
veteraner til at forstå ændringerne, vi har jo altid
overholdt reglerne – sådan da!

Side -16 -

Side -21 -

Museet Danmarks Brandbiler

En oplevelse for hele familien ...
Ein Erlebnis für die ganze Familie ...
An experience for the whole family...

T.v.: Morgenkaffen tilberedes i det udleverede telt.

Onsdag den 1. juni 2005.
Det blev ikke nogen god nat. Det blæste og
regnede, træerne baskede ned på teltet, så det
var ret uhyggeligt, og bedre blev det ikke da nogle haner kl. 03.00 begyndte at gale.
Campingpladsen har ingen stjerner og minder mest om en militær øvelsesplads,
men kl. 11.30 havde vi fået rejst vore egne telte, det er meget tåget, men vi skulle
en tur ned i byen for at få billetter til turen væk fra øen igen.
Færgen var helt booket op, og billetterne var meget dyre – 700 kr. pr. mand, men vi
fik billetter til søndag den5. juni kl. 8.45. Efter vor frokost – cheesburger – går vi i
småregn rundt i Douglas og ser på seværdigheder. Vi hygger os ved kaffen på et
hotel, der ligger ud til strandpromenaden. Der var utrolig mange motorcyklister fra
forskellige lande herovre for at se TT løb. Til aftenkaffen tog vi sandwich med
hjem til pladsen. De mange motorcyklister, der for rundt ude på landevejen, hørtes
tydeligt.
Torsdag den 2. juni 2005.
Efter en hel nats regn er pladsen et stort
smadderhul, man får ligefrem mareridt over det.
Hanegal, skænderi mellem en mand og kone i et telt
og snorken fra teltene var en helt overlevelsesprøve.
I byen Port Erin er der et Raylway Museum, hvor vi
var fik kaffe på banegårdens cafeteria.

Museet er verdens største af sin
art og omfatter verdens
største samling af Triangel brandbiler samt hestetrukne og håndtrukne brandkøretøjer tilbage til
ca. år 1800.
Museets samling er af et sådant
omfang, at den er optaget i
Guinness Book of Rekords.
Samlingen indeholder endvidere
alt i slukningsmateriel gennem
100 år - hjelme, uniformer, emblemer mm.

T.v.: ”Veteranholdet på besøg hos veterantoget”.

Byen Port St. Mary var næste stop. En hyggelig
lille havneby, med et pragtfuldt slot, og vi så en
2-cylindret Brough, årgang 1921, en flot
motorcykel for liebhavere – men dyr!

Museet råder også over en meget
stor samling af modelbrandbiler
og -slukningsmateriel - ialt ca.
2500 forskellige.
Museets åbningstider:
Hver dag kl. 10.00 - 16.00.
Fra den 13. juni til 17. september
kl. 10.00 - 17.00.

Vi sov i vore motordragter med styrthjelm på,
vi så komiske ud. Det regnede og stormede
kraftigt.

T.v.: Liebhaverkøretøjet som vi så i Port St. Mary.

Museet Danmarks
Brandbiler
.
.
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Beretningen om den spændende tur fortsætter i næste nummer af VMK NYT.

Industrivej 18 DK-6840 Oksbøl Tlf. +45 76 54 20 00
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Mandag den 30. maj 2005.
Fra dejlig morgenmad i luksus villaen til 35 Euro, er vi på farten igen, og i byen
Newry besøger vi Turist Information, for at få noget at vide om sejlplanen til Isle of
Man. Vi kan først komme med færgen dagen efter, så vi får lidt mere tid i Irland, og
derfor fortsætter turen ad A 54 mod Colerain, videre til Portstewart. Her gør vi
holdt ved lystbådehavnen, hvor der er en fantastisk flot udsigt bl.a. til
naturklipperne. I Portrush i Nord Irland får vi
et dejligt sted at bo for 25 Euro. Der er udsigt
over Det Irske Hav, og byen er en skøn turist
og badeby. Det var et hyggeligt sted vi boede,
med flinke værtsfolk, der serverer aftenkaffe
og et glas whisky. Her boede også et svensk
ægtepar fra Gøteborg, de kører også på en
BMW motorcykel, de er 76 år.
T.v.: Her er holdet samlet med lystbådehavnen i
Portrush som baggrund.

Tirsdag den 31. maj 2005.
Med morgenmaden overstået fortsætter turen i dejligt solskin, vi gjorde holdt ved
White Park Bay Viewpoint, hvor vi kan se over til Skotland. Vejret er stille med
flot solskin og Det Irske Hav er flad som en pandekage flot at se på.

Se prislisten med alle EasyLift modellerne på www.easy-lift.dk

SPAR

PENGE

Køb direkte fra producenten

fra

4.200,-

Minisaks kr. 9 3 7 ,50
incl. moms excl. lev.

Spangkilde Teknik · Tlf. 75 65 23 35

T.v.: Den meget flotte udsigt fra White Park Bay
Viewpoint.

Ad meget stejle veje (20 % stigning og fald)
og drabelige sving gik turen videre, undervejs
var vi inde i byen Bally Castie, for derefter at
køre langs med kysten Runabay Head og frem
til byen Cushendun. Efter en
middagslur gik turen mod Belfast for at
komme med færgen til Isle of Man.
T.v.: er motorcyklerne opstillet på kajen i Belfast.

Om bord på færgen og med motorcyklerne
fastspændte, placerede vi os på passagerdækket, hvor vi nød en sandwich. Efter
ankomsten til byen Douglas, finder vi ved hjælp af en taxa ud til campingpladsen,
en meget uhyggelig campingplads fra stenalder tiden med stenkøller. Vi fik et stort
primitivt telt for natten – der var ingen lys på pladsen og kl. var 22.00.
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Guld i garagen.
Det er med biler som med vin og mænd – nogle bliver bedre med årene, mens
andre viser sig at have været en dårlig investering.
Tænk sig, hvis man i 1965havde købt en AC Shelby Cobra, den er nu - i god
stand 1,7 mio. kr. værd. Bladet deluxe har gennembladet en stak gamle aviser fra
1960’erne og 1970’erne og fundet bilannoncer. Derefter er prisen fra dengang
omregnet til 2005-kroner, og der er fundet dugfriske eksempler på, hvad bilerne
rent faktisk sælges for i dag. Sammenligningen afslører, om et køb dengang havde
været en god forretning i dag.
Porsche 365 model C, 1960. Denne
klassiske bil, med en oppeppet folkevognsmotor bagi, forgudes overalt; men
indrømmet – den udstråler også langt mere
charme, end nutidens kedelige og tyskerstramme Porscher gør det. Har du en flot
og velholdt 365 Cabriolet, vil den indbringe
mest kasse i udlandet. Bilens pris i 1975 var
17.800 kr. svarende til 69.287 kr. i 2005. Bilen handles i dag til 500.000 kr..
En Karmann Ghia, 1965 var et
oplagt valg, hvis man i midten af
tresserne, ikke var til Porsche. Den
lukkede coupè er i dag mange penge
værd, men den topløse version er
mest værd, hvis den altså står i
connaisseur-stand. Prisen i 1966 var
14.900 kr.= 115.602 kroner i 2005. Bilen handles i dag til 200.000 kr..
VW, Folkevognen ”Boblen”, 1961. Den
gjorde det muligt for almindelige folk at
blive bilejere. Den er i høj kurs i dag, og
den lukkede model er mest original, men
cabriolet’en er mest værd. Prisen i 1975
var 1.000 kr. svarende til 3.892 kr. i 2005.
Bilen handles i dag til 80.000 kr..
Citroën ID 19 Comfort,1965 var ved
præmieren verdens mest teknisk avancerede bil Den har siden givet bilen kultstatus
hos bilens mange fans – og tilsvarende grå
hår hos mekanikerne. Prisen i 1975 var
500 kr., svarende til1946 kr. i 2005. Bilen
handles i dag til 100.000 kr..
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Undervejs er vi inde i byen Waterford i Irlands flotteste krystal glasværk, som har
samme navn som byen, men de flotte ting er utroligt dyre, og priserne er i Euro. Vi
kører mod Dublin ad små veje, og kl. 14.30 gjorde vi holdt i byen Bunlody. Efter at
have kørt rundt i et bjergområde i 800 meters højde, gennem flotte skov- og
markområder med masser af får, holdt vi kaffepause ved en kro – lige midt i et
bryllupsselskab. Næste stop var ved traktørstedet The Meetings - et hyggeligt sted
beliggende lige ned til en flod, en skov og med udendørs servering. Det var nu tid
til at finde et sted for natten, og efter en del besvær, var vi kl. 20.00 blevet
indkvarteret 2 steder til 20 Euro pr. næse. På Wicklow Heather Restaurant spiste vi
middag, og som sædvanlig med sjov og stor ståhej om, hvad vi skal have at spise.
Søndag den 29. maj 2005.
Morgenen starter med solskin og næsten stille vejr, så efter at have pakket og fået
irsk morgenmad kunne vi køre ud og nyde vejret på vor vej mod Dublin området.
Vi gør holdt i byen Clane for at få kaffe, men der er lukket om søndagen, men jeg
træffer en hr. White, der spørger, om vi vil med ham hjem til te, og vi siger ja tak.
Han kører BMW bil og BMW motorcykel - en 800RT. Han er major i den engelske
hær, og konen er læge. De bor med deres 3 børn ude på landet i en flot villa, og de
havde lige været i kirke, hvilket man gør meget
herovre, det kunne vi godt lære af i Danmark.
Vi fik frokost med flutes, ost, m.v. i hyggelige
omgivelser, det var en sjov og gæstfri
oplevelse, så vi må huske, at sende familien et
julekort med tak.
T.v: Engelsk te selskab hos familien White.

Vi fandt et flot sted til natlogi, en helt ny villa på landet i Dallas-stil, den hedder
Castlecarragh Lodge. Derfra gik vi en kilometer til restaurant Old Mill Riverstow,
hvor vi spiste til middag. Tilbage ved
Castlecarragh Lodge var det Esben, der
ringede på, men konen blev så
forskrækket over hans skægmanke, at
hun ikke ville lukke os ind, vi kom dog
ind lidt efter, da hun blev klar over,
hvem vi var.
T.h.: Her er vi ved Turist Information i Newry
for at hente billetter til færgen til Isle of Man
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På pladsen er der restaurant, der har det hele, og i vi spiste i hyggelige lokaler. Det
kostede 5 pund pr. person at bo på pladsen.

Denne Morris Eight, 1935, havde
kørt som hverdagsbil siden den
kom fra fabrikken, og havde i 1973
brug for en kærlig hånd. Prisen i
1973 var 8.000 kr. svarende til
39.356 kr. i 2005. Bilen handles i
dag til 75.000 kr..

T.v.: Vores lejrplads i den smukke natur
omkring ”Brynich Caravan Park”.

Fredag den 27.maj 2005. Dejligt mildt
vejr, men det var nu en blandet
fornøjelse at sove i telt, hvor man kan
høre, når lynlåse lynes op og når andre
snorker. I dag skal vi først til en af
Esbens bekendte – en Scott mekaniker,
hvor Esben skal hente nogle reservedele
til sin Scott. Efter et kort stop undervejs, hvor vi fik morgenkaffe, ankom vi kl. 9.40
til Esbens Scott mekaniker: Jan Hodges og hans kone Gill Swan. Vi havde et
hyggeligt samvær på terrassen, og vi fik
også en stor diskussion om en 1929 Scott
motorcykel på 600 ccm, som Jan havde
været kørende på til Østrig med Gill
bagpå. Jan lavede nye kølere og andre
småting til Scott motorcykler i hele
Europa. Vi havde en dejlig formiddag hos
Gill og Jan.
T.v.: Jan’s Scott motorcykel, årgang 1929, 600
ccm, twin, 2-takts beundres af Esben og Jes.

På den videre tur gjorde vi holdt i byen Lampete Christian Centre for at få en gang
suppe. Den videre tur foregik på meget snoede veje gennem en flot natur. Langs
kysten til Det Irske Hav kørte vi ligeledes gennem et skønt landskab, inden vi kl.
15.00 ankom til Fishguard, hvor vi først kl. 19.45 kunne komme med færgen over
til Rosslare. Vi havde alle tiders fine vejr med 27 graders varme og en vind på 3
m/sek.. Jeg blev stoppet af Sekuritas, som kontrollerende ville se, om der var
bomber i sidetaskerne – en mærkelig oplevelse, men jeg var ikke den eneste der fik
den. Kl. 19.45 var vi ombord på færgen, der var meget fyldt op, også med masser af
uopdragne skolebørn, der bl.a. lå på sæderne, men da vi meget bestemt bad dem
flytte sig, virkede det til vor store overraskelse. Vi ankom til Irland kl. 21.30, hvor
vi blev indkvarteret i byen Rosslare Harbour.
Lørdag den 28. maj 2005.
Morgenvejret er skyer, solskin, regnvejr og blæst (10 m/sek.). Efter at have pakket
motorcyklerne, fået morgenmad og været i en bankautomat for at hæve Euro, som
de bruger her i Irland (de vil ikke have engelske pund), er vi klar til dagens etape.
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Lige fra sin fødsel i 50’erne har den lille
italiener vakt folks ubetingede kærlighed
blot ved sin charme. Det begyndte at kunne
aflæses på bilens værdi, hvis den er i
bellavisimo (smuk) og original stand.
Prisen på en Fiat 500,1968, i 1975 var
3.900 kr., svarende til 15.180 kr. i 2005.
Bilen handles i dag til 50-75.000 kr..
Hvem kunne vide, at Volvo 544 efter
45 år skulle blive et hit blandt trendy
reklamefolk og smarte arkitekter – og
på den måde presse prisen. Prisen i
1970 for denne 1963 model var 3.500
kr., svarende til 21.242 kr. i 2005.
Bilen handles i dag til 60.000 kr..
Ford Mustang Shelby GT 500, udstyret
med en enorm 7-liters motor med 400 hk,
var i øvrigt en af de første biler, der blev
bygget delvist i plast for at spare vægt.
Der findes èn i privat eje i Danmark.
Nypris i 1967 - i USA, var 29.365 kr.
svarende til 212.196 kr. i 2005. Bilen
handles i dag til 1.820.000 kr..
Denne BMW CS Coupè 3,2L V8 fra
1964 har noget enkelt og
minimalistisk over sig, og så ser
den faktisk ikke så tysk ud, som
tyske biler gør i dag. Men
italienske Bertone havde også en
hånd med, da BMW skabte den.
Den er i dag lidt glemt. Prisen i 1975 var 34.800 kr. svarende til 135.460 kr. i
2005. Bilen handles i dag til 185.000 kr..
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Efter anden verdenskrig lancerede
Jaguar XK 120. Det førte i 1958 til
XK 150S modellen. Bilen havde 265
hk, en sekscylindret motor på 3,8 liter
og 4 gear at vælge imellem, når man
skulle fremad. Topfarten var 216
km/t.. Bilen er i dag et eftertragtet
samlerobjekt. Prisen for denne 1958
model var i 1970 30.000 kr. svarende
til 182.081 kr. i 2005. Bilen handles i dag til 800.000 kr..
Og så var der dem, som så godt ud, føltes rigtige og udstrålede stil…men som
viste sig at være et flop:
Vanden Plas Princess Limousine, der var
Austins luksusmærke, kostede i1975
50.000 kr. svarende til 194.626 kr. i 2005.
Prisen i dag er 70.000 kr..

Volvo P1800S, der i 1964 kostede
24.900 kr. svarende til 219.544 kr. i
2005. Bilen handles i dag til 125.000
kr..
Lamborghini Miura, blandt kendere regnet
som den smukkeste Lamborghini, havde i
1965 en nypris på 296.820 kr. svarende til
2.460.663 kr. i 2005. Prisen i
dag er 2.000.000 kr..
Jensen Interceptor, der skulle
konkurrere med Ferrari,Porsche,
m.fl. havde i 1970 en nypris på
236.000 kr. svarende til 1.432.371 kr.
i 2005. Prisen i dag: 300.000 kr..
Kilde: Luksusmagasinet deluxe, nr.2, nov. 2005 / HØ.nov.05.
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En motorcykeltur
- på tværs af De Britiske Øer.
(Uddrag af dagbogsnotater skrevet af Bakken Hansen).

Deltagerne i turen var: Esben Kræn BMW 69S, Henning
Christensen, Yamaha 600, Jes Kirk-Thomsen BMW K75,
Leif Poulsen BMW R60, Kurt Elmer Madsen Yamaha 500
og Bakken Hansen BMW K100RT.
Turen, der afvikledes f.o.m. den 24. maj 2005 t.o.m. den 9. juni 2005, startede med
færge fra Esbjerg, tværs over England, til Irland, til Isle of Man, tilbage til England,
gennem Lake Distriktet, til Harwich, og med færge tilbage til Esbjerg.
Tirsdag den 24. maj begyndte turen, da vi kørte om bord på m/s Dana Sirena i
Esbjerg, og fik motorcyklerne placeret på vogndæk 6. Aftenen blev nydt på færgen.
Onsdag 25. maj, kl. 12.00. Efter at have indtaget et flot morgenbord, kørte vi fra
borde, og nu skulle vi så til at vænne os til at køre i venstre side af vejen. Turen går
forbi Colchester, Cambridge, Bedford frem til turens første højdepunkt ”Imperial
War Museum” i Duxford - en luftbase fra 2. verdenskrig. Fra denne base flyves der
med de fleste typer af fly fra dengang, og et B 17 bombefly bl.a. kendt fra filmen
”Memphis Belle” står her på basen, og benyttes lejlighedsvis til flyvning. Der var
opvisning med Spitfire jagere et fantastisk hurtigt fly, som tyskerne havde respekt
for. Lyden fra dens 12 cylindrede motor kan ikke beskrives, men den var bedre end
fra en Ferrari. Turen gik videre og kl. 19.00 ankommer vi til hotellet i Becon, hvor
vi skal bo.
Torsdag den 26. maj. Vi starter ud i gråvejr, men ellers dejligt vejr. Ved Gross
Hands Inn gør vi holdt for at få formiddagskaffe, og her havde vi den oplevelse, at
der kom 20 veteranmotorcykler. De kørte på forskellige engelske mærker som
Norton, Vincent, Ariel, Triumph og Matchless. Det var gråhårede engelske
gentlemen i 60 – 80 års alderen, som vi fik snakket med. Deres maskiner viste, at
de ikke var så gode til at vedligeholde dem, men de kunne køre. Videre går det ad
små veje, hvor alt står i grønt og det blomstrer – flot at se på. Vi passerer mange
små flotte byer, for England er et smukt land. Kl. 14.00 gøres der holdt for at få en
pølse med brød og en kop kaffe. Så går det videre mod Ross ad de små veje med
sving, og kl. 17.45 ankom vi til en fantastisk
flot 5 stjernet campingplads
”Brynich
Caravan Park”, hvor der var høje bjerge
omkring. Efter at have placeret mit telt på
plads nr. 121, var jeg som 67-årig klar til
min første nat i telt.
Billedet t.h.: En frisk 67-årig førstegangscampist!
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CITYAUTOSERVICE
v/ Birger Busch
Strandby Kirkevej 216
Telefon
75 12 82 84
Biltelefon 40 33 18 54
Privattelf. 75 45 15 01
Speciale: FIAT - Citroen - Peugeot
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John Hoffmanns Autoservice
Darumvej 73
6700 Esbjerg
Tlf. 75 12 65 70
Fax 75 12 65 79
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Nyhedsbrev nr. 4 fra Motor-historisk Samråd, oktober 2005.

Har du en kørselsopgave –

så prøv os!

MOR´s
- Vi skaffer alt.
- Renovering af engelseke motorykler.
- Reservedele til motorcykler skaffes.

BIKES
Gl Landevej, Lindved
7100 Vejle
Telefon 75 85 16 81
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Nyt bestyrelsesmedlem til MhS.
Ole Willumsen kunne godt tænke sig – grundet voldsom travlhed i de kommende 6-7 måneder
– at slippe for bestyrelsesarbejdet i MhS fra det kommende årsmøde – selv om han egentlig
ikke er på valg før om et år. Vi er kede af i bestyrelsen at skulle sige farvel til Ole, men
omvendt må vi naturligvis respektere hans ønske – og derfor denne opfordring til at I rundt
omkring i klubberne ser jer om efter en værdig afløser til Ole. Det bliver ikke nemt – men prøv
nu alligevel om ikke der skulle være én, der kunne tænke sig at gøre en indsats for bevægelsen
i al almindelighed.
svend@satholstrup.dk Svend Aage Tholstrup, tlf. 86898048
Ansøgninger fra klubber for historiske campingvogne. MhS har i år fået ansøgninger om
optagelse i MhS fra tre klubber, hvoraf de to er klubber for historiske campingvogne. Og
dermed har bestyrelsen måttet tage stilling til om vi vil anbefale optagelse af disse klubber,
selv om klubbernes køretøjer jo ikke er udstyret med en motor til at sørge for køretøjets
fremdrift. Den juridiske tolkning, foretaget af MhS bestyrelsesmedlem advokat Mads
Thyregod, stiller sig efter MhS´s opfattelse ikke hindrende i vejen for optagelse. Da øvrige
betingelser også er opfyldte, og da MhS også set gennem ikke-juridiske briller finder at de
emner, som klubberne beskæftiger sig med så afgjort må anses for at have motorhistorisk
interesse, anbefaler vi klart en optagelse af de to klubber på årsmødet den 19. november 2005.
Svend Aage Tholstrup
8-årige syn for veterankøretøjer – og historisk korrekte nummerplader med 2 bogstaver.
I tidligere Nyhedsbreve har spørgsmålene om hhv. 8-årigt syn for veterankøretøjer samt
historiske korrekte nummerplader med 2 bogstaver været drøftet. Som ligeledes tidligere
oplyst er begge sager nu som følge af ressortomlægning mellem justitsministeren og skatteministeren overgået til sagsbehandling i skatteministeriet. Der foreligger på nuværende
tidspunkt ikke noget nyt, men efter de foreliggende oplysninger påregnes en ændring af siden,
registreringsbekendtgørelsen, således at et køretøj, der er registreret 1. gang for mere end 35 år
siden kan registreres til veterankørsel. De nærmere regler herom forventes indenfor det næste
halve år. Omkring historiske korrekte nummerplader med 2 bogstaver kan oplyses, at dette
spørgsmål indgår i de mere generelle overvejelser omkring den revision, der forestår af den
gældende almindelige nummerpladeordning. Tidshorisonten er her noget længere. På
nuværende tidspunkt forventes der ikke at foreligge noget nyt herom før i begyndelsen af
andet halvår 2006.
Mads Thyregod
Udlån af biler. På baggrund at en konkret sag, hvor en veteranbil blev beskadiget i
forbindelse med en fotooptagelse, kan det kraftigt anbefales, at ejere af veterankøretøjer i
forbindelse med udlånet skriftligt får lagt fast, hvem der skal dække evt. skader på køretøjet i
forbindelse med udlånet. Ganske vist er køretøjerne forsikrede, og de fleste vil givet også have
tegnet kaskoforsikring. Uanset kaskoforsikring vil en skade kunne medføre diskussion om,
hvem der skal betale selvrisiko og eventuelt bonustab. Uden at gå en nærmere ind i en juridisk
vurdering af dette spørgsmål, må det for at undgå konflikten kraftig anbefales på forhånd at
indgå skriftlig aftale om, at den der låner køretøjet dækker ethvert tab, som ejeren måtte lide i
forbindelse med en skade, herunder selvrisiko og evt. bonustab. Aftalen skal som nævnt
udfærdiges skriftligt, og i aftalen kan det anbefales at få angivet, at låneren af køretøjet
juridisk set gøres objektiv ansvarlig, d.v.s. at låntageren hæfter for skader og dermed tab
(opgjort som selvrisiko og bonustab), uanset om låntager har handlet uagtsomt, eller om
skaden er hændelig. Det bør også anføres, at ansvaret gælder for låntager, uanset om køretøjet
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føres af ejeren eller af låntageren. I aftalen bør også fastlægges tidsmæssige periode, hvor
aftalen gælder samt den fysiske udstrækning, f.eks. således at ansvaret for låntager gælder fra
aflevering og modtagelse ved kantsten.
Mads Thyregod
Nyt fra Teknisk komite. Sidste hånd er ved at blive lagt på en beskrivelse af et
internetbaseret register for veterankøretøjer. Der vil blive indhentet tilbud, så vi forhåbentligt
har et bud på, hvad det vil koste til årsmødet.
Peter Løvstrøm
Import told og moms på reservedele fra et ikke EU land. 3. november 2004 afgav
landsskatteretten en kendelse der gav mig delvis medhold i at originale reservedele, der er
ældre end 30 år gamle kan importeres på ligefod med køretøjer. Siden har man ikke kunne få
et klart svar fra ToldSkat om hvilke regler der gælder. Den 7. oktober 2005 har ToldSkat
fremsendt en forespørgsel til EU kommissionen for at få afklaret spørgsmålet. I to tilfælde gav
Landsskatteretten ToldSkat medhold under henvisning til at reservedele blev brugt til deres
oprindelige formål. I et tilfælde fik jeg medhold under henvisning til, at reservedelen blev
betragtet som sjælden. I forespørgslen til EU kommissionen præsenteres sagen:
Fortolkning af dommen. Som nævnt har klageinstansen i de første to tilfælde lagt vægt på, at
varerne anvendes i overensstemmelse med sit oprindelige formål, nemlig til udskiftning af
oprindelige dele i køretøjet, medens et flertal af klageinstansens medlemmer i det tredje
tilfælde tilsidesatte denne betingelse og fandt, at der er tilstrækkeligt, at sjældenhedskriteriet er
opfyldt. Tariferingen af disse 3 dele til motorkøretøjer viser, at der er delte meninger om,
hvordan EF-domstolens dom af 10. oktober skal fortolkes. Har det været domstolens intension,
at dele og tilbehør aldrig kan henføres under pos. 9705, når man fastsatte kravet ”normalt ikke
anvendes i overensstemmelse med deres oprindelige formål”, eller er det blot en tilfældighed?
En naturlig følgevirkning af dommen ville være at ”dele og tilbehør” af samme alder, som det
pågældende køretøj, som det er bestemt til, skal kunne henføres under pos. 9705, men hvordan
med rekonstruktioner eller helt nyfabrikerede emner?
Med den konkrete afgørelse fra klageinstansen skal den danske toldadministration følge disse
retningslinier, men er de i overensstemmelse med tariferingsreglerne for tilsvarende varer i
andre medlemsstater? Rent administrativt kan det være såvel vanskeligt som bekosteligt at
fastslå sådanne varers alder og anvendelsesområde.
Fremtiden. Den pågældende privatperson har – med udgangspunkt i den indførte Ford
Mustang årgang 1967 – udarbejdet den i bilaget oversigt. Tilsvarende handel finder
selvfølgelig sted inden for andre bilmærker og modeller. Den danske toldadministration ser
gerne en praktisk løsning på dette emne. Sagen startede i 2001. Efter Landsskatterettens
afgørelse har det taget ToldSkat det meste af et år at udfærdige en forespørgsel til EUkommissionen, hvor længe det så varer, før der kommer et svar herfra, og hvad udfaldet bliver,
må tiden vise.
Peter Løvstrøm
Miljøzoner i storbyerne. I Københavns og Aalborg kommuner tages der for tiden skridt til at
opstille et regelsæt, som begrænser lastbilers adgang til bykernen. Da dette muligvis kunne
komme til at påvirke veteranlastbilernes frie bevægelse, sendte vi brev til følgende: Dansk
Transport og Logistik, Københavns Kommune – Miljøkontrollen, Miljøministeriet Miljøminister Connie Hedegaard, Københavns Kommune - Borgmester Søren Pind,
Transport- og Energiministeriet, samt Aalborg Kommune - Teknisk Forvaltning.
Vi har fået svar fra Københavns Kommune, der skriver: ”Det er i kommunens ansøgning til
Justitsministeriet foreslået, at (bl.a.) følgende køretøjer bliver undtaget fra miljøzonens krav”:
”Specialkøretøjer, hvor det ikke er muligt at montere effektive partikelfiltre, som f.eks.
veteranbiler og lignende”
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Latteren aftager først en smule i 1988, da Skoda præsenterer Favorit-modellen.
Hækmotorkonstruktionen er afløst af moderne forhjulstræk, og den italienske
bilskrædder Bertone har designet bilen. Året efter falder muren og med den det
socialistiske styre. Skoda skal nu klare sig selv, men har brug for hjælp. Den
kommer fra VW, der ser potentialet og lukker Skoda ind i den mægtige VW-gruppe
i 1991.
VW’s investering bærer første gang frugt i 1995 med Skoda Felicia – en kraftig
opgraderet udgave af Favorit. Året efter følger tjekkerne op med Octavia. Denne
gang stammer teknikken fra den topmoderne Golf
IV og den fine fætter, Audi A3. Octavia
bliver omgående en bestseller og kåres endda til
Årets Bil i Danmark.
Billedet til højre: Skoda Octavia årgang 2005, nu er
Skoda oppe igen!

Langt om længe er det blevet Skodas tur til at grine. Siden har tjekkerne stort set
øget produktionen hvert år, og Skoda har ry for at være det mest fremgangsrige og
velfungerende mærke i VW-gruppen. Seneste skulderklap kommer fra analyseinstituttet J. D. Powers, der placerer Skoda som nummer to i kundetilfredshed
blandt engelske bilejere, kun overgået af Lexus.
Skodas fremgang bliver ikke mindre bemærkelsesværdig af, at mærket kun tilbyder
tre modeller, minien Fabia, Golfkonkurrenten Octavia og limousinen Superb, men
trekløveret har været med til at forvandle Skoda. Vittighederne er forstummet, og i
dag er det de færreste, der peger fingre ad bilerne fra Mlada Boleslav. Slet ikke
konkurrenterne, der kan se frem til et nyt angreb på deres
markedsandele i 2006, når Skoda
præsenterer en fjerde model, der skal
tage konkurrencen op med Citroën
Berlingo, Peugeot Partner og Renault
Kangoo. Går det som forventet, vil
denne model sende Skoda den rigtige
vej op ad rutschebanen.
Men Skoda fans behøver ikke at tage
til Tjekkiet for at dyrke deres
Billedet herover viser Skodas fjerde model: En
interesse. Historien om det tjekhøjloftet familiecontainer baseret på conceptbilen
Roomster.
kiske mærke lever i bedste velgående på Fyn. Her har tre danske entusiaster skabt et flot Skoda-museum på
Krengerup Slot ved Glamsbjerg. Museet har åbent hver dag – undtagen mandag –
Kilde: JydskeVestkysten, 28.05.2005, Jens Velling / HØ
kl. 13.00 – 17.00.
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100 år i rutsjebanen – historien om Skoda, fortsat.
Produktionen blev i 1905 udvidet med den første bil – Voiturette, og så begyndte
det at gå stærkt. Laurent og Klement får hurtigt ry for at lave fine køretøjer, og de
begynder også at fremstille stationære motorer samt vejtromler og plove. I 1912
overtager aktieselskabet L & K endda en konkurrent - Reichenberger Automobil
Fabrik.
To år senere starter første verdenskrig. I årene under og efter krigen er automobiler
en luksus for de få, og L & K har større held med at sælge plove end biler. Efter
krigen kommer der langsomt gang i hjulene igen. I 1925 fusionerer L & K med
Skoda-værkerne i Pilsen. Fem år senere følger fabrikken, der nu hedder Skoda, i
Henry Fords fodspor og indfører samlebåndsproduktion. Det er gode tider for
Skoda. Modeller som Popular og Rapid introduceres, sælger godt og høster
anerkendelse for deres kvalitet.
Men i det fjerne buldrer krigstrommerne atter.
Anden verdenskrig bryder ud og den 28.
august 1939 underlægges Skoda Reichswerke
Hermann Göring. Skoda er blevet en del af
den tyske krigsmaskine, og fremstiller nu
Prestigebilen Skoda Superb indtil
artillerigranater, patronhyldstre, flyvinger og
traktormotorer til nazisterne.
anden verdenskrig.
De allierede kvitterer med bombetogter til Mlada Boleslav. Alligevel kan den
stærkt beskadigede fabrik producere de første biler til civilt brug kort efter, at anden
verdenskrig slutter i 1945.
Men trængslerne er kun lige begyndt. Efter krigen sidder kommunisterne tungt på
magten og end ikke partiets førstesekretær, Alexander Dubcek, har held med at
indføre socialisme med et menneskeligt ansigt. I august 1968 knuses foråret i Prag
af invasionsstyrker fra Warszawa-pagten. Resten af historien er velkendt. Skoda
humper videre som leverandør af billige og
teknisk bedagede biler til folket. Også det
danske, der i 1985 kan købe en Skoda 105
for 43.000 kr.
Det er billigt, men kvaliteten er derefter.
Konstruktionen med hækmotor og pendulSkoda model 105 – vitsernes bil.
hjulophæng gør datidens Skoda’er til en
prøvelse. Danskerne er ligeglade: I begyndelsen af firserne ligger Skoda konstant
på bilsalgets top-10 liste. Hvilket
komikerparret Haugaard og Nørbygaard gør
sig så lystige over, at Skoda-vitserne bliver
en landeplage.
T.h.: Skoda model Favorit, præsenteret i 1988.
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”Med disse undtagelser vil det fortsat være muligt at veteranlastbiler og –busser kan deltage i
optog og andre arrangementer for veterankøretøjer i København, selv om der kommer en
miljøzone”
”I foreslår at benytte en aldersgrænse på 35 år for at opnå undtagelse fra reglerne. Det vil
indgå i de videre overvejelser om en specifik aldersgrænse er nødvendig.”
Justitsministeriet er blevet orienteret via Transport og Energiministeriet. Da det må formodes,
at de fremtidige regler vil blive gældende i alle de byer, hvor der indføres miljøzoner, er vi ret
trygge ved situationen efter at have modtaget ovennævnte svar.
Ole Willumsen
FIVA´s socio/økonomiske undersøgelse. I MhS Nyhedsbrev nr. 3 fra juli 2005 omtalte vi den
undersøgelse, som FIVA sammen med 11 medlemslande er ved at igangsætte - med henblik på
at få undersøgt den betydning, som vor bevægelse har for den økonomiske, sociale og
kulturelle udvikling i Europa. Undersøgelsen består i virkeligheden af to – én til de personer /
virksomheder, som helt eller delvist har deres udkomme ved at betjene ejere af historiske
køretøjer – og én til ejerne af disse køretøjer. Skemaet til brug for undersøgelsen over for de
professionelle er endeligt fastlagt – og det bliver trykt i løbet af få dage i England – på dansk.
Derefter vil det af undertegnede blive fremsendt til de godt og vel hundrede virksomheder,
som det ad forskellige kanaler er lykkedes at finde navne og adresser på. Vi håber meget på at
alle vil bruge nogle få minutter på at besvare spørgsmålene – og skulle der være nogle
spørgsmål, som man ikke kan eller vil besvare, så svar på alle de andre. I den forbindelse er
det vigtigt at fremhæve, at skemaerne og svarene vil blive behandlet fuldt fortroligt – og
udelukkende til brug for denne undersøgelse. Skemaerne til ejerne af de historiske køretøjer er
næsten lagt fast – og oversat til dansk – den endelige kontrol er ved at blive udført. Når det er
overstået vil også disse skemaer blive trykt i England – på dansk – og de vil fra England blive
fremsendt til MhS´s medlemsklubber i et antal nogenlunde svarende til det medlemsantal, vi er
bekendte med den enkelte klub har. Hver klub opfordres så indtrængende til enten at udsende
ét skema til hvert enkelt medlem eller at indsætte disse skemaer i deres klubblad. Og da det
returnerede skema vil blive aflæst af et computersystem i England, skal det være det
fremsendte og nummererede skema, der skal anvendes – altså ikke noget med fotokopier eller
andre former for kopier. Årsagen hertil er, at vi skal vide hvor mange skemaer, der er udsendt,
for at vi kan uddrage nogen betydning af de skemaer, vi får retur. Det kan synes lidt besværligt
– men det er nødvendigt – og vi håber meget på, at alle klubber vil være med i denne
undersøgelse, som kan give FIVA og MhS en hidtil ukendt viden om de forhold, som er
nødvendige i vore drøftelser og forhandlinger med myndigheder og politikere. Derfor kære
MhS-medlem sæt lidt tid af til tage hånd om denne undersøgelse. Det er i alle vore
medlemmers interesse at få det gjort så godt som overhovedet muligt – og dermed med så stor
opbakning som muligt.
Svend Aage Tholstrup.
FIVA har fået ny hjemmeside. I slutningen af september 2005 blev FIVA’s nye hjemmeside
frigivet. Adressen er stadig den samme – nemlig www.fiva.org.
Svend Aage Tholstrup
EU vedtager en vigtig erklæring vedr. de historiske køretøjer.
Den 29. september vedtog EU Parlamentet en for den historiske køretøjsbevægelse meget
vigtig erklæring. Erklæringen er en lille – men vigtig – del af det Road Safety Program, som
tidligere er blevet behandlet og vedtaget af EU’s Transport Kommission. Erklæringen lyder:
§ 23. EU parlamentet vil beskytte og bevare den kulturarv, som repræsenteres af de
historiske køretøjer. Derfor opfordres indtrængende til, at fremtidig lovgivning skal tage
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hensyn til enhver uforsætslig – men potientielt negativ virkning på brugen af – og derfor
også på bevaringen af de historiske køretøjer. Dette fremtidssikrende initiativ har været
undervejs et par år – og er nu nået til vejs ende takket være en energisk indsats fra FIVA,
FIVA’ medlemslande og ikke mindst den tidligere finske rallykører Ari Vatanen, som nu er
medlem af EU parlamentet. Vi ved nu, at vi har en betydningsfuld støtte i EU Parlamentet – og
at vi kan bruge denne paragraf 23 til støtte for vor bevægelse specielt, hvis enten EU
Kommisionen el. de nationale lovgivere skulle gøre forsøg på at ignorere vor tilstedeværelse.
Svend Aage Tholstrup.
FIVA – undersøgelsen.
Den 22. november 2005 modtog jeg en pakke med spørgeskemaerne til undersøgelsen, og jeg
har nu udfyldt mit skema, og det er ikke så vanskeligt, men det kræver selvfølgelig, at man
giver sig tid til dette arbejde, men vær opmærksom på følgende:
- Brug en sort eller blå kuglepen eller tusch.
- Besvar de fleste af spørgsmålene med et ”X”.
- Besvar alle spørgsmål - måske på nær nr. 13, som nok ikke er relevant for alle – så
spring det over. Men er du i øvrigt i tvivl om de andre spørgsmål – så giv dit bedste bud.
- Perioden svarene skal dække er fra 1. juli 2004 til 30. juni 2005.
- Hvis du svarer ja til spørgsmål 25, skal du opgive din post adresse, tlf.nr. og
evt. e-mail adresse. Men du kan også svare nej til spørgsmål 25, så skal du
ikke opgive adresse m.m..
- På klubmødet den 2. februar 2006 vil skemaet blive gennemgået, og så kan
det efterfølgende afleveres, ellers
- Bedes du aflevere skemaet i udfyldt stand til Harry Ørsted, Golfvej 56, 6715 Esbjerg N,
tlf.nr. 75127776, e-mail: oersted@esenet.dk - senest den 15. februar 2006!
Skemaet er grundlaget for undersøgelsen, som M-hS (med ca. 25.000 medlemmer, bl.a. VMK)
gennemfører i samarbejde med den internationale organisation FIVA (med ca. 800.000
medlemmer). Formålet med undersøgelsen er at fremskaffe konkret viden om den betydning,
som ”gammelkøretøjsbevægelsen” har for samfundshusholdningen i Danmark, i EU og i 10
andre større eller mindre europæiske lande.
Den viden skal bl.a. bruges, når der forhandles med politikere og myndigheder i EU eller i et
enkelt medlemsland. I sådanne forhandlinger er det yderst vigtigt ikke blot at have tro og
fornemmelser – her er det kun eksakt viden, der tæller.
Vis dig nu som et aktivt medlem af VMK og udfyld skemaet, så hjælper du Motorhistorisk Samfund, hele veteranbevægelsen i Europa - og dig selv!
Forhandlinger med politikere eller myndigheder i EU eller nationalt er sejge, og det tager tid at
få dem afsluttet, men får man så et positivt resultat ud af det, er det trods alt positivt.
På det netop afsluttede årsmøde i M-hS fik vi at vide, at Færdselsstyrelsen og Trafikministeriet
med virkning fra den 5. december 2005 har vedtaget, at en rullende 35 års aldersgrænse vil
medføre en indkaldelse til periodisk syn hvert 8. år, såfremt køretøjet er registreret som
veterankøretøj. Køretøjets alder fastsættes ud fra datoen for første indregistrering.
Se mere om dette i notatet på næste side.
Se det var et eksempel på en forhandling, der blev afsluttet positivt, så vær med til at give vore
forhandlere gode kort på hånden (i form af eksakt viden). Harry Ørsted / 24. november 2005.
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Rullende 35 års grænse for registrering til veterankørsel!
Efter flere års længselsfuld venten, er det omsider lykkedes !
Fra den 5. december 2005 bliver det muligt at registrere køretøjer, der er registreret første gang
for mere end 35 år siden til veterankørsel. Dermed er den gamle faste grænse 1. januar 1960
erstattet af en rullende 35-årig grænse. Den mest håndgribelige fordel ved dette er, at bilen kun
skal til syn hvert 8. år. I ”Bekendtgørelse om registrering af køretøjer mv” (BEK nr 1067 af
11/11/2005) står der:
§ 4. Et motorkøretøj, der er underkastet periodisk syn efter § 55, stk. 1-3, i bekendtgørelse om
godkendelse og syn af køretøjer og registreret første gang for mere end 35 år siden, kan
registreres til veterankørsel.
Stk. 2. Et køretøj, der er registreret til veterankørsel, må kun benyttes lejlighedsvis og ikke til
erhvervsmæssig personbefordring, transport af farligt gods, udrykningskørsel eller udlejning
uden fører.
Og i ”Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer” §55 står der:
Stk. 4. Køretøjer registreret til veterankørsel er underkastet periodisk syn første gang 40 år
efter første registrering og derefter med 8 års mellemrum.
Dette er en overordentlig glædelig udvikling, idet der nu for langt de fleste ”veteranregler”
gælder en 35-årig grænse og det bliver dermed nemmere at forklare dem. Det skal dog
bemærkes, at registrering til veterankørsel, som nævnt ovenfor i lovteksten, sætter nogle
begrænsninger på brugen at køretøjet. Så hvis man bruger sin bil dagligt, er det ikke relevant at
registrere til veterankørsel. Uagtet at en bil altid skal være forsvarlig at køre i, er der med de
længere synsintervaller også lagt op til et større ansvar hos ejeren, idet køretøjet ikke så
hyppigt kontrolleres af synsvirksomhederne.
Hvornår skal veteranbilen så til syn ?
Når en bil der er mere end 35 år gammel registreres til veterankørsel, skal den således kun
til syn hvert 8. år, men pas på ! – det er mere kringlet end som så. Bekendtgørelse om
godkendelse og syn af køretøjer siger nemlig som følger: ”Køretøjer registreret til
veterankørsel er underkastet periodisk syn første gang 40 år efter første registrering og
derefter med 8 års mellemrum”
De 35 år er altså af mindre betydning i denne sammenhæng. Dette illustreres bedst med nogle
eksempler: En bil der er registreret første gang i 1970, skal første gang til syn som veteranbil i
2010 (1970 + 40 år) og derefter i 2018, 2026 o.s.v.
En bil der er registreret første gang i 1966, skal første gang til syn som veteranbil i 2006 (1966
+ 40 år) – Den vil altså få en indkaldelse i 2006, selv om den muligvis er synet i 2005 !
En bil der er registreret første gang i 1955, men først indført, synet og registreret i Danmark i
2005, skal igen til syn i 2011 (1955 + 40 år + 8 år + 8 år) – altså 6 år efter synet i 2005 ! Men
herefter skal den til syn med 8-årige intervaller.
Sammendrag: Hvad sker der når et køretøj bliver 35 år gammelt ?
• Vægtafgiften nedsættes til 25% af den tidligere sats. Dette sker automatisk, når køretøjet
bliver 35 år gammelt.
• Det bliver muligt at registrere biler til veterankørsel og dermed opnå 8-årige
synsperioder. Prisen for dette er en begrænsning i brugsmulighederne.
Man skal selv få foretaget denne ændring hos Motorkontoret.
• Typegodkendelseskravet ved indregistrering af lastbiler bortfalder.
Dette notat, modtaget den 22.11.2005, er skrevet af Ole Willumsen, MhS / HØ.23.11.2005
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KØB ----- SALG ----- BYTTE.
Sælges: Bilreservedele: Opel P1 Caravan, komplet sæt sideruder m. lister, ruder,
beslag - har aldrig været monteret - kr. 800. Opel Kadet B, komplet udstødning
m. monteringssæt - kr. 1000. Ford Taunus 17 M P7 for- og bagkofanger + en kasse
med baglygter og forblinklys, delene er brugte men i pæn stand – samlet pris 500
kr.. Ford Popular, motor komplet m. starter, karburator, tænding - kr. 1000,
gearkasse - kr. 300. Austin 12 motor, sideventilet m. vand- pumpe foran topstykket
komplet - kr. 2000. Ford A, 21 ” hjul i fin stand - kr. 500 pr. stk.. Bagagebærer t.
montering bagpå gammel bil-kr. 250 kr.. Styrestangs endestykker og bærekugler til
60’er og 70’er biler, er nye og ligger i pakker med nr.lister (der kan sendes med email) - køber men hele partiet sælges de for 20 kr. pr. stk.
Tlf. 75132852, e-mail: norgesgade@esenet.dk
Sælges: Knallerter: 17 stk. veteranknallerter fra årgang 1954 til årgang 1965,
nogle er kun til reservedele, forhør nærmere.
Tlf. 75132852, e-mail: norgesgade@esenet.dk
Sælges: Vespa reservedele: Karrosseri, motor, hjul, forgaffel, skærme, sælges
gerne samlet. Tlf. 75132852, e-mail: norgesgade@esenet.dk
Sælges: Morris Marina Coupe, årgang 1973. Står med originale nummerplader,
og er totalt restaureret ude som inde. Kører godt - men skal ses og prøves!
Priside: 60.000 kr. Søren Ring, tlf. 76981212 (efter kl.19.00).
Sælges: Citroen GSA, årgang 1980, 1,3, 5 gear, en kommende klassiker, skal
renoveres men i regulær stand. Pris 3.500 kr..
Henvendelse og besigtigelse: Hoffmanns Autoservice, tlf. 75126570.
Købes: DKW hummel knallert fra ca. 1958 og reservedele købes kontant.
Tlf. 75132852, e-mail: norgesgade@esenet.dk
Fortidens bil fra 50èrne!
I årene efter anden verdenskrig blev der produceret
små billige og benzinøkonomiske biler som denne
Peel P50, der på det tidspunkt var verdens mindste
automobil.
Bilens udseende 70 år senere er der flere bud på.
Et af dem er den nedenfor viste bil, der fremkom efter
en af Peugeot udskrevet design- konkurrence!
Fremtidens bil - 2020?
Hvordan ser en bil ud om 15 år? Det blev en række
designere fra hele verden spurgt om i forbindelse med
designkonkurrencen. Vinderen André Costas havde
dette kække bud. Bilen, der er fremstillet i glasfiber,
kunne som prototype ses i september
ved det årlige motorshow i Frankfurt.
Kilde: ”Vidste du det”, nr. 57/2005 / HØ.nov.05
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Aktivitetskalenderen for 2006:
Januar:
Februar:
Marts:
April:
Maj:
Juni:
Indhold:

Intet møde.
2. Klubmøde/orientering om VMK’s hjemmeside.
14. Førstehjælpskursus hos Falck.
21. Førstehjælpskursus hos Falck.
2. Klubmøde/Besøg hos Museet Danmarks Brandbiler, Oksbøl.
4. Bustur til Fyn (mere herom senere).
11. Stumpemarked i Herning.
1.-2. Bilmesse og Brugtmarked i Fredericia.
6. Generalforsamling.
29. Esbjerg Veteranløb/træf 2006.
4. Tur ud i det blå med Kai Nielsen, Ribe som guide.
17. Aftentur til Årre, med Finn Stepping som guide.
27. Oldtimerløb i Gråsten.
1. Tur med firmabesøg.
Aktivitetskalender ……………………..……………………. side 3
100 år i rutsjebanen (Skoda)…………….…..………….….…side 6
Førstehjælpskursus i 2006 ………………..…….………….. side 19
Motorcykeltur på tværs af De Britiske Øer …………..…….. side 11
Klubmødet den 3.11.2005/Nye færdselsregler …………….. side 16
Nye færdselsregler …………………………………………. side 16
Førstehjælpskursus …………………………………………. side 16
Julemødet den 1.12.2005 …………………………………… side 20
Guld i garagen ……………………………………………… side 24
Motor-historisk Samråds Nyhedsbrev nr.4 ………………… side 29
Køb, salg, bytte /Biler i fortid og fremtid…………………… side 34

VMK siger: Velkommen til de nye medlemmer:
193 Karin Dockweiler, Obbekjærvej 10, 6760 Ribe.
259 Egon Kellmann, Ulkebøldam 9, 6400 Sønderborg.
260 Peter Astrup, Mulvadvej 24, 6740 Bramming.
Husk at: - det indlagte skema skal udfyldes og afleveres til formanden
senest den 15. februar 2006 (se mere herom på side 32).
- kontingent indbetales senest d. 1.02.2006! (indbetalingskort indlagt).
Husk at oplyse afsender ved betaling.
- hvis du vil tegne forsikring gennem VMK, så har klubbens
”forsikringsmand” Lars Nørgård træffetid mandag og torsdag
kl. 16.00 – 18.00 på tlf. 29449908.
Fra bestyrelsen: Tak til medlemmer og samarbejdspartnere for godt samarbejde i
2005. Med ønsket om et godt nytår siger vi på gensyn i 2006!
Side - 3 -

Vestjysk Motorveteranklub:

Adresse:

Bestyrelse:
Formand:

Harry Ørsted
Golfvej 56
6715 Esbjerg N
tlf. 75127776/40887776
E-mail:
oersted@esenet.dk
Næstformand:
Kristian Mogensen
Gl. Skolevej 40
6731 Tjæreborg
tlf. 75170180
E-mail:
lismo@privat.dk
Sekretær/kasserer: Jes Kirk-Thomsen
Mølle Dammen 42
6800 Varde
tlf. 75211238
E-mail:
jes.thomsen@privat.dk
Klubmester:
Carsten Henriksen
Violvej 13
6710 Esbjerg V
tlf. 75150166
E-mail:
violvej13@esenet.dk
Forsikring, registrering Lars Nørgård
af medlems- og
Ravnsbjergparken 16
køretøjsliste:
6710 Esbjerg V
tlf. 29449908.
Træffetid: Mandag og torsdag kl.16-18.
E-mail:
75168064@privat.dk
Løbsleder/fotograf
Finn P. Olesen
Valmuevej 4, Alslev
6800 Varde
tlf. 75269509
E-mail:
r.v.p@mail.dk
Bibliotekar/medlem af
Finn Stepping
løbsudvalg.
Debelvej 201
6855 Outrup
tlf. 75251742
Suppleant:
Henrik Vallø
Kirkegade 65
6700 Esbjerg
tlf. 75126002
E-mail:
hev@esbkomm.dk

E-mail:

Harry Ørsted
Golfvej 56
6715 Esbjerg N
oersted@esenet.dk

Navn: Vestjysk Motorveteran Klub,
forkortet VMK.
Formål: At fremme interessen for
veterankøretøjer af teknisk-historisk
interesse.
Organisation: VMK er tilsluttet Motorhistorisk Samråd, som er en hovedorganisation for tilsluttede foreninger, og bl.a. på
disses vegne forhandler med myndighederne.
Klubmøder: Afholdes den første torsdag i
hver måned kl. 19.30 - undtagen januar
og juli! Såfremt intet andet er meddelt
afholdes møderne i Gjesing Fritidscenter,
Gjesinglund Alle 2, 6715 Esbjerg N.

Klubblad: VMK udgiver sit eget blad
VMK NYT, (udkommer 6 nr. pr år).
Indlæg fra medlemmer, annoncører og
andre samarbejdspartnere modtages
gerne, og kan sendes til VMK’s
adresse eller til bestyrelsen.
Hjemmeside: www. vmklub.dk.
Klubartikler: Se VMK’s hjemmeside!
Forsidebillede: Ford’en er malet i det
gl. mejeri i Vilslev i 1995 af en lokal
kunstner: August Kruse Petersen (AP).
Billedet er skænket VMK af Hans Erik
Mikkelsen, Esbjerg.
Næste VMK NYT nr. 232, udk. i uge 8.
Frist for indlæg: 4.02.2006.
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Vestjysk Motorveteran
Harry Ørsted
Golfvej 56
6715 Esbjerg N.

VMK
NYT!
Nr. 231, 30. årg. December 2005

Med dette dejlige maleri, som VMK har fået
foræret, ønsker vi alle vore læsere en

