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

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

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

E-mail:                  
   

 Næstformand/webmaster:    Kurt Sihm    
                                           Åtoften 128 
VMK NYT nr. 239 - INDHOLDSFORTEGNELSE:                                     6710 Esbjerg V 

Tlf.                        75154317 / 40599710 Klubmødet den 1. marts side 3 
 E-mail:           naestformand@vmklub.dk På motorcykeltur  tværs over USA side  3 

   

Ta’ på safari i Berlin side  7    Kasserer:                   Carsten Henriksen 
Mini historie om  BMW , 1. del side  8                                                 Violvej 13 
Seldens og andre sjældne biler side  12                                         6710 Esbjerg V 
Generalforsamlingen 2007 side  15 Tlf.                                            75150166 
Motor-historisk Nyhedsbrev nr. 1/2007 side  17 E-mail:                    kasserer@vmklub.dk  En lille millionsælger side  21    

 Løbsleder/fotograf:         Finn P. Olesen Køb, salg, bytte side  22 
                                 Valmuevej 4, Alslev                                                6800 Varde 

VELKOMMEN TIL DE NYE MEDLEMMER:Tlf.                                           75269509 
029 K.E. Kjems Sædding Strandvej 1, 6710 Esbjerg V. E-mail:                loebsleder@vmklub.dk  106  Jan Bloch Jensen, Nøddelunden 19, 6705 Esbjerg Ø.    

 Forsikring /registrering:  Lars Nørgård 113 Poul Erik Thorsen, Delfingade 18 st., 1325 København K. 
                               Ravnsbjergparken 16 232 Tage Kristensen, Vandmøllen 3, 6800 Varde. 
                                        6710 Esbjerg V 235 Claus Jensen, Stentofterne 69, 7600 Struer. 
Tlf.:  29449908 - Man. og tors., 16–18     247 Bent Søndergård, Guldagervej 101, 6710 Esbjerg V. 
E-mail:                 forsikring@vmklub.dk  255 Herluf Marinus Jensen, Glarmestervej 14, 6710 Esbjerg V 

 
   

 Klubmester:  Karin Dockweiler 

 

                                         Obbekærvej 10 
 6760 Ribe 

AKTIVITETSKALENDER FOR 2007:                              
April 28. Esbjerg Veteranløb 2007 – se mere inde i bladet 

Tlf.                                            75421277 
E-mail:               klubmester@vmklub.dk Maj          1.  Tur til bl.a. Lyhne Elværk. Afgang Gjesing Fritidscenter  

   

 

 Klubmester:                   Hans Jørgen Dockweiler     
 Obbekærvej 10 

                          kl. 12.30. VMK giver kaffe i Lyhne.   
 3. Klubmødet aflyst – erstattet af  turen den 1. maj. 
 4. Autojumble v. Jysk Automobilmuseum i Gjern kl. 10-16 
  25. Skagen – Gråsten løb.   6760 Ribe 
          26.  Oldtimerløb Gråsten-Flensborg.      Tlf.  75421277 

E-mail:  klubmester@vmklub.dk 
 

Juni       5. Første landsdækkende veterankøredag. VMK mødes på  
                         parkeringspladsen  ved EFI hallerne, Sportsvej i Jerne.   

 Suppleant:  Henrik Vallø 
 Kirkegade 65                          Der er afgang kl. 10.00, og hjemkomst sidst på  
 6700 Esbjerg                          eftermiddagen. Turen går  til Museums Møllerne ved Ballum  
Tlf. 75126002                          Sluse, hvor vi skal høre lidt om marsken, egnens historie,  

                         m.m.. Kørslen vil fortrinsvis foregå ad små veje, og med stop   E-mail:  suppleant@vmklub.dk 
                         undervejs. Medbring selv forplejning.       

 Bibliotek:                          Finn Stepping                    7. Klubtur med guide.       
(ikke i bestyrelsen)               Debelvej 201                     16.  Tønderløbet 2007. Kl. 08.30—09.30 mødetid på   
                                             6855 Outrup                           sportspladsen i Abild. Info: Tlf. 74725206 el.  
Tlf.                                           75251742  jazz5@mail.dk; bek@boilerworks.dk; se i øvrigt                          

bibliotek@vmklub.dkE-mail:                            www.toenderveteranklub.dk 
                16.  Smedeløb I Lem. Tilmelding se www.smedelobet.dk    

 
Juli 7. – 8. Bornholm Rundt 2007. Tilmeld/info:  KLUBBENS NAVN: VESTJYSK MOTORVETERAN KLUB,  

FORKORTET VMK.    
KLUBBENS ADRESSE: FORMANDENS ADRESSE 
 

VMK’s HJEMMESIDE: www.vmklub.dk
 

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

ORGANISATION:  
VMK er tilslutte Motor-historisk Samråd, som er en hovedorganisation for 
tilsluttede foreninger, og bl.a. på disses vegne forhandler med diverse 
myndigheder. 
 

KLUBMØDER:  
Afholdes første torsdag, hver måned, kl. 19.30  
-undtagen i januar og juli! 
Såfremt intet andet er meddelt afholdes møderne i: Gjesing Fritidscenter, 
Gjesinglund Alle 2, 6715 Esbjerg N. 
 
 

  bornholm.rundt@hotmail.com eller tlf. 56447004. 
August 2.  Klubtur “Ud I det blå” – med guide. 
September 6.  Klubmøde. 
Oktober 4.   Klubmøde. 
November 1.  Klubmøde. 
 3.  Stumpemarked i Herning. 
December 6. Julemøde. 
 
VMK’s  bestyrelses nye sammensætning bringes i næste VMK NYT, se i 
øvrigt  i dette blad, side 15 – Generalforsamlingen 2007, pkt. 5.  
 
HUSK AT: 
 

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

 
Forsidebilledet:  Stammer fra Esbjerg Veteranløb 2005, og er taget ved den 
sidste post før mål. Det er Lønborg Kirke i baggrunden. 
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Efter velkomsten orienterede formanden om aftenens program (der var ændret pga. afbud fra den oprindelige taler). 
Medlemmer, der havde ”glemt” at betale kontingent inden 1. februar blev opfordret til at få det gjort nu – for at undgå en 
rykker. Busturen til Stettin og generalforsamlingen den 12 april blev også berørt, inden den talstærke forsamling blev taget 
med på en spændende rejse af vort medlem Carlo og Ester Simonsen  - som ”Stand in”: Dagbogsnotater fra turen nedenfor. 

                Billederne herover viser nogle af mødedeltagerne og aftenens rejseledere: Carlo og Ester Simonsen. 
 
Rejsen tværs over U.S.A. på motorcykel i september / oktober 2007. 
 

Den 12.09 var der – sammen med et andet ægtepar: Stinne og Claus - 
afgang fra Esbjerg med tog til Kastrup, og efter besværligheder p.g.a. 
security personalets arbejdsnedlæggelse fortsatte vi med fly via Chicago til 
Orlando i Florida, med ankomst kl. 01.45. Her overnattede vi den første 
nat. 
 
Så er vi i mulighedernes land! 
 
Den 13.09 blev vi afhentet af vor kontaktmand Paul, der efter at vi havde 
set og ordnet forskellige gøremål kørte os til Motel Days Inn i St. 
Petersburg, hvor vi dødtrætte gik til køjs kl. 22.00. 
 
Den 14.09 var dagen, hvor vi skulle have vores motorcykler udleveret. 
Claus havde købt en ny 6 cyl. Honda Goldwing på 1800 ccm, og jeg havde 
købt samme maskine – men lidt brugt og gul. Efter en lang arbejdsdag med 
afhentning af  forskellige dele til vore motorcykler og fået monteret det på 
vore Honda’er overnattede vi igen på Motel Days Inn. Det blev nødvendigt 
at bestille en nat mere p.gr.a. problemer med forsikringstegningen af motor 
cyklerne, da vi ikke var amerikanske statsborgere. 
 
En stolt ejermand på den flotte, gule Honda Gold Wing, 6 cylindret og 
1800 ccm slagvolumen! 

 
Den 15.09 blev forsikringsproblemet løst ved hjælp af vor kontaktmand Paul, og den  16.09 var der så endelig afgang fra St. 
Petersburg, hvor vi ad rute 19 langs med vestkysten af Florida kørte nordpå. Det tog lidt tid at komme ud af Tampa-området, 
og vi skulle også lige vænne os til den store motorcykel. Efter første stop for frokost videre til Perry, med overnatning på 
Motel Days Inn. Dagens etape:323 km. 
Den 17.09 på den igen ad rute 98 – ligeledes en kystvej mod vest – langs med den Mexicanske bugt, (i USA går lige rute- 
numre øst-vest og ulige numre nord-syd), det var en dejlig tur, hvor vi stoppede ved en lille bugt. Da vi skulle videre og Ester 
var sadlet op, ville jeg rette lidt på bagagen, men så lagde dyret sig ned på 45 grader, så den hvilede på fodhvileren. Ester blev 
siddende, medens Claus og jeg fik rejst motorcyklen igen. Det var dejligt at den ikke væltede helt og at den ikke havde taget 
skade. Så gik det videre til Port St. John, hvor frokosten blev indtaget på Burger King, og så videre til Destin for overnatning. 
Vi havde på dagens tur passeret den første tidszone, hvor vi skulle stille uret en time frem, så der nu var 7 timers forskel på os 
og DK. Dagens etape: 373 km. 
Den 18.09: Ester havde dagen i forvejen haft ondt i benet, og nu kunne vi mærke lidt stivhed i arme og krop, det måtte jo 
komme. Vi vågnede op til en ordentlig tordenbyge, inden der var afgang imod Pensacola. Derefter gik det mod Alabama, og 
efter at have søgt ly for kraftigt regnvejr videre mod Mississipi, men efter mindre end  en halv times kørsel måtte vi igen søge 
ly ved en drive inn bank i Daphne. Da regnen var stilnet af, besluttede vi os for at finde et sted at overnatte. Det blev et  
Holiday Inn Express Hotel, som var åbnet 14 dage før. Dyreste hotel  indtil videre. Dagens etape: 246 km. 
Den 19.09: Vejret var bedre og vi kørte videre ad kystvejen med rute 90, men måtte 2 gange gå tilbage til rute 10 fordi 3 broer 
var ødelagt af orkanen Katrina, og rigtig mange huse, hoteller, forretninger, benzinstationer, etc havde lidt samme skæbne. 
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Grundet manglende arbejdskraft, går genopbygningen meget langsomt. Det 
var et sørgeligt syn. Vi nåede så til New Orleans og blev indkvarteret på et 
Holiday Inn Hotel, som lå meget centralt. På hotellet var der mange 
soldater fra national garden, årsagen hertil fandt vi ikke.  
Dagens etape: 226 km.                                                                                             
 
En fagot der kræver lungekapacitet! 
 
20.09: Besøgte Burbon Street, sejlede med hjuldamperen Natches på 
Mississipi floden. Det blev en rigtig slapper dag men det var også 
nødvendigt efter en dejlig byrundtur med masser af jazz. 
21.09: Afgang fra N.O. ad rute 90, som gik lidt sydpå over sumplandet. I 
Mathews forlod vi rute 90 for at gå til Kraemer, hvor vi var på sumpsejlads 
for at se på alligatorer og fugleliv. Ad forskellige små veje kom vi tilbage 

til rute 90. Der var sukkerrør og dårlige veje med mange huller. Nået frem til New Iberia trak mørke skyer op, så vi fandt 
hurtigt ind til et Holiday Inn Hotel og endda tørskoet. Dagens etape: 253 km.        
22.09: Fra New Iberia ville vi køre ad rute 90 langs kysten, men meget kraftig sidevind, gjorde turen mere anstrengende, så vi  
gik tilbage til 10’eren, som vi fulgte til Texas. Det var nu også strengt. Vi kørte nordpå ad rute 69 til Lufkin, hvor vi skulle   
overnatte på Lufkin Inn. Byen var desværre tørlagt for spiritus, men så hørte vi om en mexicansk bar, som lå 1 ½ mile ned ad 
gaden. Vi gik og gik - en hel time - før vi fandt stedet, hvor vi kunne få vores fyraftensøl. Dagens etape: 427 km. 
23.09: On the road again nordwest over. Vi blev drillet af kraftig regn og vind, så vi matte søge ly en times tid. Vejene var ikke 
blevet meget bedre, der var mange dybe huller og langsgående revner, som gør det besværligt at styre. Nå men vi nåede Fort 
Worth og havde besvær med at finde overnatningssted. Vi kørte lidt forkert og fandt det skønneste motel, et Super 8 Motel til 
70 dollars. Fort Worth var også tørlagt for spiritus, hvor heldig kan man være i Vorherres eget land. Dagens etape: 378 km.    
24.09: Startede ud – som sædvanligt i shorts og t-shirts, men havde dog taget regnfrakker på, men ak, det er nu ved at være 
koldt, så et hurtigt stop for at få mere tøj på. Stinne og Claus ville gerne se Wichita Falls, men da vi fandt frem til Visitor 
centret og fik oplyst, at vandfaldet var kunstigt lavet, faldt interessen, så vi besluttede at fortsætte mod Amarillo.  
Dagens etape: 566 km. 
25.09: Vi forlod Texas og kørte ind i New Mexico, hvor vi mødte en ny tidszone, så nu var der 8 timers forskel i forhold til 
Danmark. Efter 10 – 15 miles kørte vi på rute 66, en ganske kedelig og øde strækning, som var meget vanskelig at følge fordi 
den snor sig på begge sider af rute 40. Efter Santa Rosa gik vi tilbage til rute 40 og fulgte den til Albuquerque.  
Dagens etape: 496 km. 

26.09: Vejret artede sig ganske godt, men det var blevet køligere, så vi 
kørte nu i lange bukser. Fra afkørsel 117 kørte vi noget på rute 66 til 
Grants, og derefter kørte vi på rute 40 mod Gallup og så tilbage på rute 66 
igen. Gallup er hovedknudepunktet for det tværsgående jernbanesystem. 
Vi så mange store træk af containertog med 4 lokomotiver. Det største vi 
så var nok et Maersk tog, der var så langt, at vi ikke kunne se for og bag 
på en gang, – et gæt - det var mere end 3 km langt. Dagens etape: 269 km. 
 
 
.  
 
 
 

 
 Herover: Window Rock som er hovedcenter for  
 indianerne i dag. 
 
 Th.: Overhovedet for indianerne - også en motorcyklist. 
 
27.09: Første stop var Window Rock, som er hovedcenter 
for indianerne i dag. Tidligere var det et amerikansk fort 
fra tiden med  
krigen imod indianerne. Overhovedet for indianerne, der 
selv var Navajo-indianer, var til stede og gav en meget 
interessant beskrivelse af indianersystemet i dag. På vejen 
igen hvor vejret var blevet rigtigt godt. Lige før Flagstaff 
kørte vi ind på rute 66, men gudfader bevares for en dårlig vej – hullet, lappet, hullet, lange tværgående revner – en rigtig møg 
vej. Dagens etape: 368 km 
28.09: Ved afrejsen var der megen uro i motorcyklen, så jeg mente der var for megen vægt i topboksen, men det skulle vise sig 
at være en anden årsag. Vi besøgte Visitor Center Flagstaff, men der var en sørgelig betjening, så vi satte kursen mod  
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                                                                                               Gran Canyon, hvor første stop var ved lufthavnen for at bestille en          
                                                                                               helikoptertur ud over Gran Canyon, det var en fantastisk tur og alle            
                                                                                               pengene værd. Tilbage til hotellet igen for at få vores bagage ind på  
                                                                                               værelset, og så ville vi køre ind i reservatet igen, men en ung mand  
                                                                                               råbte, om jeg havde set mit bagdæk? Ups, det var totalt revnet i hele  
                                                                                               omkredsen - på begge sider. Revnerne gik fra slidbanen og ind mod  
                                                                                               fælgen. Så turen til udsigtspunktet blev med 40 miles i timen. Jeg  
                                                                                               vidste så, at dækket var blevet beskadiget på rute 66 ind til  
                                                                                               Flagstaff. Vi kunne ikke køre videre på dækket, så en informations  
                                                                                               dame på hotellet blev sat på opgaven at finde et nyt dæk, men det     
                                                                                               kunne ikke klares denne dag.  Dagens etape: 192 km.  
   
Sikken et dæk – men heldige var vi.                                        29.09: Efter en dårlig nats søvn begyndte opgaven at finde et nyt                    
                                                                                                dæk. Damen fra hotellet begyndte kl. 08.00 og kl. 09.30 havde  
Gran Canyon – sikken en udsigt!                                       hun fundet et firma i Flagstaff, hun kendte også et firma, der kunne 

transportere motorcyklen, Ester og mig til Flagstaff til en pris af 
240 dollars. Værkstedet – en rigtig stor motorcykelforretning – 
klarede sagen, så efter 2 timer var et nyt dæk monteret. Det var en 
skøn fornemmelse at køre på et nyt dæk mod Seligman ad rute 66. 
Dagens etape: 115 km 
30.09:Kørselen fra Seligman til Kingman på rute 66 var meget 
interessant og blev samtidig sidste besøg på rute 66. Vejret blev 
varmere og varmere, og vi kunne mærke vi kørte nedad, og var nu 
på mindre end 1650 meters højde, hvor vi i flere dage havde været 
oppe i over 2700 meters højde. Drejede fra i i Kingman og valgte 
rute 68 mod Laughlin. Igen gik det nedad, en meget smuk tur. Vi 

kom så til Bulhead City lige over for Langhlin, kun adskilt af Colorado floden. Den viste sig at være en ret så kraftig flod, og 
dette til trods for at de klager over for lidt vand.  Dagens etape: 203 km. 
01.10:  Kørte fra Bulhead City og en del af vejen langs Colorado floden mod Needles. Ville så tage interstate 40 for at komme 
til et Visitor Center i Californien, men noget gik galt, da vi ikke mødte nogen. Efter 25 miles kunne vi vende om og køre  
tilbage til Arizona igen, men nej heller ikke her var der noget Visitor Center. Vi tog så rute 95 syd på, og første stop blev 
Lake Havasu City. Nu var varmen rigtig ved at tage til, og vi valgte et længere stop ved Lake Havasu Dam, hvor der var megen 
søsportsaktivitet, og hvor der var nogle speedbåde, der sagde sparto til alt, hvad vi tidligere havde set.   
 

 

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

    
                                                     

 

      NØRREGADE 71                    VI HAR ALT  I       

      6700 ESBJERG                   KONTORARTIKLER 
      TLF. 75450899                              & 

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

                                                                                                                                      og vor vinkælder. 
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Der havde vi en flot udsigt til London Bridge, som var flyttet 
hertil fra London for mange år siden, her til venstre set fra Lake 
Havasu Dam. Vi skulle videre, og nu var temperaturen ved at 
være høj, mere end 40 grader C. Jeg tror den var nærmere 50 
grader i bjergene, så det brændte på de bare ben. I Parker gav vi 
op og fandt et overnatningssted. Dagens etape: 346 km. 
02.10: På den igen, og mere syd over på rute 95 til Yuma, hvor vi 
besøgte et fængsel, der var nedlagt i 1909. Turen gik igennem et 
nådesløst ørkenlandskab, men meget før Yuma, blev det til land-
brugsjord, hvor de dyrkede majs, salat, bomuld, artiskokker, etc. 
Da det kun regner ½ time om året, er man meget afhængig af et 
veludbygget irrigations- og overrislingssystem. I Yuma drejede vi 
af og tog interstate 8 mod San Diego (170 miles væk), som vi 

regnede med at nå denne dag, men kl. 15.30 i El Centro gav vi op og fandt til overnatning Vacation Inn Motel, et dejligt sted 
og meget renere end i dagen før. Dagens etape: 296 km 
 
                                   T.v.: Det nedlagte fængsel vi besøgte i Yuma 
 
03.10: Afgang mod San Diego på en meget anstrengende og blæsende tur 
over bjergene. Næsten 70 miles med kraftig vind og bjergkørsel, der battede 
noget. Kom helskindet igennem San Diego og satte af mod nord ad 
interstate 5, som ligeledes var meget trafikeret. Vi valgte at køre tilbage til 
kystvejen, rute 101. Det var nu ved at være køligere igen, og da vi nåede 
Carlsbad, 
besluttede vi at finde overnatning der, hvilket blev et Best Western Motel til 
140 dollars for en nat, men så var det også rigtig dejligt med en vidunderlig 
solnedgang over Stillehavet. Dagens etape: 235 km. 
04.10: Dejlig tur fra Carlsbad til Ocean View Motel i Sunset Beach, som er 
i Long Beach. Vi kørte med 101, men  på en strækning af 20 miles var der 
militærområde, så vi måtte køre på 5’eren et stykke tid. Her er ganske 
hyggeligt med en stor strand og marina. Vi talte med shipping firmaet, idet 
vi på fredag skal aflevere motorcyklerne. Dagens etape: 96 km. 
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05.10: Flyttede lidt tættere på, hvor MC’erne skal afleveres. Det blev så til Best Western i Wilmington lige ved Highway 101. 
Det var meget industriagtigt, og man skal ikke være uden for hotelletefter kl. 21.00. Vi gik en rigtig lang tur, hvor den største 
oplevelse var en Harley butik, som var stor og flot. Tilbage på hotellet blev det til et par øl ved poolen. 
06.10: Efter en times langsom kørsel fandt vi CFR Line, som stod for afskibningen af MC’erne. Det blev desværre til 
Rotterdam, pris 450 dollar’s. De ville blive afskibet i en container sammen med andet gods. Sidste 2 dages kørsel: 40 km.  
 

På hele turen kørte vi: 3.347 miles = 5.448 km, i en 
meget afvekslende natur med bl.a. lange lige 
vejstrækninger som her.                                                                     
 
Det var så afslutningen på en spændende tur, som også kan køres i bil – hvilket nogle gør. Hjemturen foregik med lejet bil fra 
Los Angeles til San Fransisco og derfra med fly til Kastrup. Vi ankom til Esbjerg med tog den 13. oktober 2007.  
                                                                                                                                             Carlo & Ester Simonsen/01.03.2007 
 
  

Ta’ på safari i Berlin! 
 
Er du inde i overvejelser omkring dit næste mål for en 
lang eller kort ferie, er en tur til Berlin en interessant 
mulighed. 
Berlin byder turisten på mange oplevelser indenfor teater, 
museer, historiske steder/bygninger, shopping, o.m.a., 
heriblandt muligheden for at komme til at kende en 
minibil, en klassiker der i år fylder 50 år. - nemlig den 
tidligere østtyske bil Trabant. Denne lille totakter blev 
produceret fra 7. november 1957 og til 1991 i Zwichau- 
fabrikken.. Det blev fremstillet i duroplast for at undgå 
stålimport fra Vesten. Der blev i alt produceret lidt over 3 
millioner eksemplarer af køretøjet, som i dag er et 
samlerobjekt for mange. Bilen er ikke en racerbil, og i dag 
er den bandlyst på motorvejene – selv i krybesporet – men 
den langsomme kørsel den præsterer, er udmærket i 
tilfælde af at den bliver involveret i et trafikuheld, hvor 
det ikke er småting, der kan ske med plastbilen. Trabant 
601 var den mest populære Trabant i Østeuropa – i dag er 
den lidt at et ikon. 
Trabant-Safari starter ved Checkpoint Charlie, du kan 
vælge mellem en ”Wild East Trabi” tur der varer ca. 1 ½ 
time, eller en øst-vest tur som varer lidt længere. Se   
www.trabi-safari.de    

http://www.trabisafari.de/
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Denne minihistorie om BMW dækker tiden fra BMW’s start og op til 1972 - grænsen for veteranbiler.  
1. afsnit dækker tiden fra firmaets fødsel op til starten af  2. verdenskrig.  2. afsnit dækker tiden fra 1945 og op til 1972.  
I mange år er der kun sjældent fremstillet en BMW, som ikke har opnået at få ros, respekt 
og beundring for de tekniske kvaliteter. Bilerne firmaet leverede i starten -  for over 80 år 
siden -  mindede slet ikke om de biler vi ser i dag. 
De var små og ydmyge som alt andet på vejene dengang, og i begyndelsen var det ikke 
andet end små licensbyggede britiske Austin Syv, som blev samlet i Eisenach i 
Midttyskland. Efter at have forfinet og udviklet på dette enkle køretøj, udskiftedes det dog 
snart med en bil af eget design.  
 
BMW’s fødsel og årene 1916 – 1930. 
BMW’s logo er i dag kendt, og sidder på biler og motorcykler over hele verden. Til trods 
herfor minder det blå-hvide logo om en tid, hvor BMW opererede i en helt anden teknisk 
genre. Logoet skal, i den stiliserede form, vise en snurrende propel mod en blå himmel. 
BMW’s oprindelse skal nemlig findes inden for den hurtigt voksende luftfartsindustri tidligt i 
1900-tallet. 
Omkring 1916 opstod en ny flyvemaskinefabrik i Oberwiesenfeld i fabriksbygninger, der tidligere havde produceret 
flyvemaskiner for et andet firma, Flugwerke Deutschland. Nu var det så flyvemaskineingeniør Karl Friedrich Rapp, der i dette 
nye selskab Rapp Motoren Werke, begyndte at producere marine- og flymotorer. På grund af påståede skrøbeligheder med 
fabrikkens produkter, så fremtidsudsigterne pludselig dystre ud for Rapp-fabrikken. Men en frelser i form af wiener-
finansmanden Camillo Castiglioni, der blandt andet var bestyrelsesmedlem i blandt andet Austro-Daimler, indgik en aftale med 
Rapp om at, bygge over 200 af Austro-Daimlers 350 hk motorer på licens på Rapp-fabrikken i München. Til gengæld overtog 
Castiglioni kontrollen over Rapp-selskabet og i juli 1917 blev det omdøbt til Bayerische Motoren Werke eller BMW, og så var 
Rapp ude af firmaet. 
Slutningen på første verdenskrig i 1918 bragte den tyske flyindustri tilbage på jorden. Versaillestraktaten skulle forhindre 
Tyskland i at genopruste, og derfor blev flymotorindustrien forbudt. Derfor blev de tyske flyfabrikker tvunget til at finde anden 
produktion. For at holde fabrikken i München beskæftiget, fremstillede BMW landbrugsredskaber og husholdningsartikler, og 
så sikrede de sig en kontrakt på 10.000 bremsesystemer til tog for Georg Knorrs fra Knorr-Bremse i Berlin. Efterfølgende fik 
fabrikken travlt med at producere motorer til busser, lastbiler og stationære anlæg. Det var dog til stationær brug, at Max Friz 
og Martin Stolle oprindeligt udviklede en 500 ccm motor med to modsat liggende vandrette cylindre. Dette såkaldte ”boxer” 
design gav en fremragende balance og ingen vibrationer uden at det krævede en løsning med flere cylindre.               
 

 
 
Billedet t.v.: Motoren  
blev også indbygget i 
Victoria  motorcyklen, 
der blev bygget i 
Nürnberg, 
 
 
På mindre end 5 uger 
lykkedes det i 1923 
Friz at komme med 
BMW’s egen 
motorcykel – den 
første af en lang serie 
R 32, billedet t.h..                                                                         
 

 
BMW – i årene 1930 – 1939. 
Bilerne. 
I 1932 forlod BMW deres ydmyge Austin – baserede rødder 
med introduktionen af nye modeller der helt og holdent var 
konstrueret i München. Med den nye serie af biler kunne BMW 
bygge på Dixi–modellernes allerede eksisterende gode ry og 
udvide rækken fra èn grundmodel - med flere forskellige 
karosserier – og med forskellige tekniske data.   

T.h.: Model 303 fra 1933 med en sekscylindret motor, 1182 
ccm, 30 hk ved 4000 o/min, tophastighed 89 km/time. 
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Herunder t.v.: Model 315 konkurrerede i pålidelighedsløb i 1930’erne. Herunder t.h.:Den sportslige model af 315/1 blev   
kaldt en ”en ulv i fåreklæder”. Den havde en motor med   
 højere kompression og tredobbelt karburator, effekten øget til   
 40 hk., tophastighed op til 129 km/time.  

 T.v.: Model 321 fra 1938 en model 326 med 50 hk. ved   
 3750 o/min., tophastighed 116 km/timen og mindre 
hjulafstand).    

 
 

T.h.: BMW model 327 kunne fås med en toptunet motor 
328-motor, som i denne bil fra 1939.  
 
 
 
 
Bilerne der blev bygget i 1930’erne var ikke blot bestsellere og vindere af væddeløb, de kom også til at påvirke bildesignet  
i tiden efter 2. verdenskrig.  
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 T.h.: En BMW 328 fra 1938, seks cylindret motor, 1971 
ccm, 80 hk. v. 5.000 o/min., tophastighed 153 km/time. 
 
Lukkede og åbne udgaver af 328’er deltog i årene op til den 
2. verdenskrig i konkurrencer. 
Disse strømlinede biler blev også inspiration til 
udformningen af Jaguar XK 120 – en af de mest 
indflydelsesrige sportsvogne i 1940’erne. Variationer af de 
flot svungne linjer kunne også ses hele vejen op gennem 
1950’erne på bl.a. forskellige biler som Triumph og TR 2 
og Chevrolet Corvette. 
Der er ingen tvivl om, at BMW med disse bilmodeller var 
blevet en meget svær konkurrent for de øvrige producenter, 
hvis ikke 2. verdenskrig var kommet og betød en omlægning til krigsproduktion på BMW’s fabrikker.  
 
Motorcykler.  
I 1917 kom Max Friz ind i firmaet og han fastsatte BMW’s høje standard. Den første lille motorcykel BMW byggede, var en 
cykel med en påbygget eencylindret totaktsmotor på 148 ccm. Den kom i 1920 og blev kaldt Flink. 
Efter model Flink kom de første maskiner med samme boksermotor som hidtil kun havde været anvendt i stationære anlæg. 
BMW solgte denne motor til andre firmaer som Bison, SMW og Victoria. Victoria byggede, som nævnt i indledningen, 
motoren ind i et fladtanket stel, og BMW brugte samme motor i en motorcykel, der fik navnet Helios. Men disse fabrikanter 
begik samme fejl, som den engelske Fabrik Douglas tidligere havde gjort, da man allerede i 1907 begyndte at bygge 2 
cylindrede boksermotorer i motorcykler, men ligesom tyskerne nu gjorde det i 1920 – med cylindrene liggende på langs i 
stellet. Både engelske og tyske fabrikanter fandt senere ud af en bedre motorplacering, så den blev til den i dag så velkendte 
placering med cylindrene på tværs i stellet.       
 
Herunder t.v.: BMW’s første motorcykel, et cykelstel med en påmonteret éncylindret, to-takt, Kurier motor på 148 ccm. 
Det var en såkaldt Flink model. T.h.: BMW’s Helios model. Motoren var sideventilet og havde et volumen på 500 ccm. 
Effekten var 6 ½ hk. V. 2800 o/min.. Endvidere var der en gearkasse, og der var kædetræk til baghjulet. 

 
Den anden nye model med BMW navnet var den i indledningen omtalte R37 model, hvor der nu var indført kardantræk, som 
efterfølgende blev bibeholdt på alle BMW’s modeller helt op til vore dages BMW cykler. Næste trin i udviklingen var BMW 
R16 modellen, en sportsmaskine, der kom i begyndelsen af 1930’erne. 
I 1935 fulgte der to 750 ccm’s maskiner: Den sideventilede BMW R12 og den topventilede BMW R17. Begge var forsynet 
med teleskopforgafler med hydraulisk dæmpning, men R17 modellen var største og hurtigste, der var kommet fra fabrikken. 
Effekten var på 33 hk. ved 5000 o/min.. 

 
 

 
                        

 

      John Hoffmanns Autoservice 
    Darumvej 73 
   6700 Esbjerg 
   Tlf. 75126570,  Fax. 75126579 
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T.h.: BMW R16 fra begyndelsen af 1930’erne med en 
topventilet  750 ccm motor.       
         
Herunder: BMW R17 fra midten af 1930’erne med en 
topventilet 750 ccm motor. 

 
T.h.: Den sideventilede  BMW R71. Med teleskopforgaffel og 
Plunger baghjulsaffjedring. 
 
Fra 1938 og til 1941 produceredes også en model R71. Den 
havde teleskopforgaffel og Plunger-baghjulsaffjedring. 
 

 
 
 
 
 
Maskinen, der i 1936 bragte fornyelse var BMW R5, og bl.a. ved hjælp af en 
ny forgaffel kom BMW ind i en standard, der holdt helt op til midten af 
1950’erne. Denne model, der var en 500 ccm topventilet, havde også et nyt 
motordesign.  
 
T.v.: Den omtalte ”Plunger” baghjulsaffjedring, som anvendtes på BMW 
maskinerne til midt i 1950’erne. 
 
2. verdenskrig stoppede BMW’s udvikling og motorcykelproduktion til privat 
formål i årene 1939 – 1945. I stedet for blev BMW’s fabrikker omstillet til 
krigsproduktion., og en kontrakt med den tyske regering medførte, at  BMW  
R 75 med sidevogn blev udviklet og sat i produktion. Den havde træk på både                  
                                      sidevognshjul og motorcyklens baghjul.  

Den viste sig at være utrolig anvendelig i vanskeligt 
terræn. Der blev bygget omkring 16.000 af denne 
model, som i dag er et efterspurgt  veteranobjekt.  

 
 

 
T.v.: En række BMW R75 under den anden 
verdenskrig. Nr. 2 i rækken er dog en BMW R12 med 
et stel af presset stålplade. 
 
Med krigen 1939 til 1945 slutter 1. del af  denne 
BMW mini historie. 2. del af historien kommer i 
VMK NYT nr. 240 i juni. 
 
Kildemateriale: Historien om BMW af Andrew Noakes og BMW  
Twins and Singles af Roy Bacon/ HØ.20.01.07                                           
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I begyndelsen af 1900-tallet skød et hav af nye ideer op m.h.t. udviklingen af biler og andet teknisk udstyr. Intet var afgjort, 
ingen anede, om et køretøj skulle drives af el-motorer eller benzin - meget blev forsøgt. Transmissionen var overvejende 
kædetræk til et eller 2 hjul, differentialet lå i svøb, og gearsystemet vekslede fra mærke til mærke. Enkelt forsøgte sig også 
med forhjulstræk. Allerede i 1901 var Joseph Barsaleux fremme med en slags forhjulstræk , hvor kareten havde et styrende 
hjul foran de 2 ”forreste”, hvoraf det ene var trækkende , så køretøjet i alt havde 5 hjul. Der kom dog flere sjove bud på 
forhjulstræk længe før Saab, DKW, Citroën, Cord og andre pionerer udviklede brugbare løsninger. 
Arthur Selden havde havde sin helt egen holdning til denne sag, og i 1908 præsenterede Arthur Selden Car – med en af de 
mere besynderlige og besværlige løsninger. Hans princip med at trække køretøjet frem i stedet for at skubbe det med 
baghjulene – præcis som med hestene, der kun lå få tidligere som enerådende m.h.t. trækkraft foran vognene. 
Selden bilen kunne godt komme om hjørner, men det må have været en besværlig sag, hvor der skulle kræfter til. Bilen var 
todelt: Forreste halvdel med motor og 2 kædetrukne forhjul var spændt op på en solid ramme, der hvilede på en drejeskammel 
monteret på den bagerste halvdel. Her sad føreren mageligt i sit polstrede sæde med plads til en passager. Altså en bil med 
knækstyring. 
Motoren var udvalgt med omhu - 2 cylindre vandret liggende med luftkøling. En yderst avanceret maskine på den tid fra 

Brennan Motor Company of  Syracuse, New 
York. Den havde næsten et moderne 
tændingssystem , der hentede strøm fra et 
tørbatteri. Transmissionen gik over en planet-
gearkasse, der sendte effekten ud til kædedrev 
og videre til de 2 forhjul. 
Mr. Selden havde været så forudseende at tage 
patent på sit forhjulstræk, men hvad hjalp det, 
når ingen ville købe hans bil. Modellen findes 
derfor kun i årgang 1908. 
Måske så Henry Ford en konkurrent i Selden-
bilen – i hvert fald dannede han et Anti–Selden-
League, der i 1911 fik annuleret Arthurs patent.                   
Kilde: Jyllands-Postens Tour-tillæg.      
 

Herover: Seldens bil årgang 1908.Komforten i Arthur Seldens bil  var ikke misundelsesværdig, og der var intet at sige til, hvis 
føreren af køretøjet fik sved på panden, når han skulle rundt om hjørner.  
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  Servicering af trailere - så                                                  
  - Renovering     
  - Reparation 
  - Ændring                                                                              
  - Etc. 
 
 
 
 
   
 

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

- møder veterankørere - som du udveksler erfaringer med  
- oplever ture, løb, træf, o.m.m. 



 

Generalforsamlingen 
i VMK d. 12. april 2007
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Formanden bød forsamlingen velkommen til generalforsamlingen, og gik derefter over til dagsordenens punkt 1, der var valg 
af dirigent, og på bestyrelsens forslag blev Roland Munch valgt – med applaus. 
Punkt 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. Bestyrelsens tilfredshed med beretningsåret bunder i, at det trods de mange 
tilbud til dagens danskere om fritidstilbud, har været muligt for klubben at have en positiv udvikling i årets løb. Det afspejler 

sig på flere områder bl.a. på den positive tilvækst i 
medlemsantallet, der medfører en stigende mødedeltagelse 
ved vore arrangementer. M.h.t. medlemstallet har vi i årets 
løb haft en tilgang af 40 nye medlemmer, der er 6 udmeldte 
og 11 er blevet slettet, det giver en nettotilgang på 23 eller en 
stigning på 10 %. Pr. 31.12.2006 er der i alt 251 medlemmer. 
I årets løb har der været 10 klubmøder, der har haft følgende 
indhold: Udebesøg hos Museet Danmarks Brandbiler i 
Oksbøl og hos institutionen Ribelund i Ribe, egne 
foredragsholdere der fortalte om Klausen-Rennen i Schweiz, 
om Fanø Motorløbene 1919-1924, og så blev medlemmerne 
en aften orienteret om vor hjemmeside. Derudover havde vi 
en aften med en guidet tur, der desværre måtte ændres, en 
aften havde vi  generalforsamling og de  

                                Beretningen aflægges.                                     øvrige klubaftener blev brugt til hygge og veteransnak.  
 
I begyndelsen af året havde VMK sammen med SVK Vejen 
en fin – men kold bustur til Fyn, hvor vi så Strib 
Automobilmuseum og Skodamuseet ved Assens.  
Udover disse arrangementer har vi haft klubture til Årre, hvor 
vi aflagde to besøg, og til Tobøl, hvor vi besøgte MC-Venner. 
Vi har deltaget i byfester i Årre og Tistrup. Men vort flagskib 
og største projekt var også i 2006 årets Esbjerg Veteranløb, 
der havde den maximale tilslutning på 100 køretøjer. 
Desværre regnede det en del i den sidste del af arrangementet 
– men så støvede det da ikke. Trods vejret, der gav 
løbsledelsen lidt problemer, havde vi igen et godt løb, der blev 
afviklet i en god stemning og der faldt mange anerkendende 
ord, så der er ingen tvivl om, at disse løb er med til at give 
VMK et godt ry. 
VMK NYT er løbende blevet forbedret, og denne trend 
fortsættes, idet bladet og vor hjemmeside er VMK’s ansigt 
udadtil, og det er to faktorer, der også giver klubben positiv respons. 

                               Et af aftenens valg.                                                       
                

Der har i årets løb været afholdt 6 bestyrelsesmøder, og 
derudover har VMK’s bestyrelse, repræsenteret ved Kurt 
Sihm og Hans Jørgen Dockweiler, deltaget i Motor-historisk 
Samråds årsmøde i november. Bestyrelsen, repræsenteret ved 
formanden, næstformanden og kassereren, besøgte også sidst 
på året Dansk Veteranbil klub for at undersøge muligheden 
for et samarbejde.  
Alt i alt var der fra bestyrelsen tilfredshed med det forgangne 
års klubliv, men skulle der hældes lidt malurt i bægeret var 
det den til tider manglende respons m.h.t. klublivets udvikling 
og bidrag til klubbladet. 
Derudover er der områder, hvor medlemmerne kan yde en 
bedre service over for bestyrelsen, hvilket i den sidste ende 
også er til gavn for medlemmerne selv. Det drejer sig om: 
- Ved tilmelding til arrangementer, så gør det med det samme. 
Det giver en hurtigere afgørelse af, om et arrangement kan              

 Så er der steg på gaflen.      gennemføres. 
                                                                                                        - Ved adresseskift, så meld det med det samme (se side 2). 
                                                                                                        - Ved kontingentbetaling, undgå en rykker ved at betale inden 
den 1. februar! Måske nogle banale ønsker, men de vil lette bestyrelsens arbejde, hvilket også vil være til gavn for 
medlemmerne selv og husk på - måske er det dig, der en dag sidder i bestyrelsen! 



 

Generalforsamlingen 
i VMK d. 12. april 2007
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Beretningen blev afsluttet med formandens tak til medlemmerne, guiderne, andre hjælpere ved arrangementerne, en særlig tak 
blev rettet til de øvrige bestyrelsesmedlemmer for det gode samarbejde, der havde været i årets løb. Finn P. Olesen og Lars 
Nørgård, der nu efter eget ønske udtræder af bestyrelsen, fik en tak for deres fine arbejdsindsats i bestyrelsen.  
Beretningen blev med applaus godkendt.   
Punkt 3 og 4. Fremlæggelse af revideret regnskab og næste års kontingent. Kassereren gennemgik regnskabet, og efter nogle 
spørgsmål blev regnskabet godkendt, og så fremlagde kassereren bestyrelsens indstilling vedrørende næste års kontingent,         
der blev foreslået uændret – og det gav ikke anledning til protester. Regnskab og næste års kontingent blev også under applaus 
godkendt. 
Punkt 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant. Finn P. Olesen og Lars Nørgård, ønskede ikke at fortsætte som 
bestyrelsesmedlemmer. Carsten Henriksen og Henrik Vallø var villige til genvalg, og derudover var Arne Høegh og Carlo 
Simonsen kandidater til valget. Da disse 4 kandidater svarede til behovet, fik bestyrelsen generalforsamlingens tilslutning til 
selv at finde frem til de enkeltes opgaver i bestyrelsen. Dermed blev valghandlingen - også under applaus godkendt. 
Punkt 6. Valg af revisor og revisorsuppleant.  Som revisor var Roland Munch på valg og Arne Lange var på valg som 
revisorsuppleant. Begge blev genvalgt. 
Punkt 7. Vedtægtsændringer. De af bestyrelsen foreslåede ændringer af § 3’s afsnit vedr.: ”Specielle kontingentforhold” og  
§ 5’s  Bestyrelsen blev vedtaget. Derfor indføjes i § 3 i stedet for: I særlige tilfælde kan bestyrelsen efter anmodning bevilge 
kontingentnedsættelse på 50 %. Det drejer sig om: Personer, der i regnskabsåret ikke er fyldt 18 år, eller den ene ægtefælle i de 
tilfælde, hvor begge er medlemmer: ”Et medlems ægtefælle/samlever betaler som medlem halvt kontingent, så parret 
tilsammen betaler 1 ½ kontingent. Der sendes kun 1 eksemplar af breve, meddelelser og VMK NYT til deres fælles 
adresse”.  I § 5 indføjes inden sidste afsnit: ” Bestyrelsesmedlemmer og suppleant er i den periode de varetager hvervet 
fritaget for at betale kontingent”.    

Punkt 8. Indkomne forslag. Der var ikke 
indkommet forslag. 
Punkt 9: Eventuelt. Eli Mortensen orienterede 
om turen den 1. maj til Lyhne gl. elværk, (mere 
herom i VMK NYT nr. 239. 
Dermed var den officielle del af 
generalforsamlingen forbi, og forsamlingen 
koncentrerede sig derefter om at hygge sig med 
lidt til ganen – vådt og tørt.                 
HØ/13.04.07    
 
 
 
 
 
 
 
T.v.: Regnskabet som kassereren uddybede 
under mødet.    



 

M-hS nyhedsbrev  
nr. 1/ januar 2007 
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MhS’ bestyrelse og bestyrelsens konstituering  
På årsmødet den 18. november 2006 blev Knud Degnbol, Niels Jonassen og Mads Thyregod genvalgt. Lisa 
Mikkelsen og Lars Genild var ikke på valg. Nyvalgt blev Erik Mieth og Henning Thomsen. Umiddelbart efter 
årsmødet konstituerede bestyrelsen sig med Mads Thyregod som formand, Knud Degnbol som kasserer og Lisa 
Mikkelsen som sekretær. For yderligere oplysninger om bestyrelsesmedlemmerne henvises til Motorhistorisk 
Samråds hjemmeside www. Motorhistorisk.dk .                                                                                   Mads Thyregod  
 
Historisk korrekte sorte 2 bogstavs nummerplader. 
Som tidligere oplyst har Skatteministeriet i forbindelse med de historisk korrekte sorte 2 bogstavs nummerplader 
oplyst, at overvejelser om fremover at gøre sådanne mulige, vil indgå i overvejelserne i forbindelse med den 
registreringsbekendtgørelse, der forventes at træde i kraft i 2008.  
Motorhistorisk Samråd har skriftligt tilkendegivet overfor Skatteministeriet, at man ønsker udkastet til 
bekendtgørelsen fremsendt med henblik på afgivelse af høringssvar.                                                Mads Thyregod  
 
Veteranforsikring / hobbykørsel  
Som refereret på MHS’s årsmøde har MHS ydet bistand i forbindelse med en konkret forsikringssag, hvor den 
pågældende forsikringstageren havde anvendt sit veterankøretøj som transportmiddel mellem bolig og arbejdssted, 
idet forsikringstageren umiddelbart efter arbejdstid skulle anvende veterankøretøjet i hobbyøjemed. Umiddelbart 
efter arbejdstids ophør skete en mindre skade.  
Forsikringsselskabet (Alm. Brand) dækkede skaden på modpartens bil (ansvarsforsikring), men afviste at dække 
skaden på forsikringstagerens køretøj, idet forsikringsselskabet ikke fandt, at køretøjet var blevet anvendt som 
hobbykøretøj, men derimod den pågældende dag var anvendt som almindeligt brugskøretøj til daglig 
befordringsmiddel. Efterfølgende har forsikringsselskabet anerkendt at dække kaskoskaden, idet det generelt fra 
forsikringsselskabet oplyses, at udgangspunktet er, at der dækkes skadestilfælde, hvor der er tale om, at 
veterankøretøj benyttes til fornøjelsesture, hvor køretøjet ikke dækker et egentligt kørselsbehov eksempelvis som 
dagligt transportmiddel til og fra arbejde. Dog vil skader der sker i forbindelse med, at man en enkelt gang har taget 
køretøjet med på arbejde med henblik på en fremvisning for kolleger eller i forbindelse med, at man på en 
fornøjelsestur taget har taget et smut omkring bageren elle lign. blive dækket.  
Endvidere oplyses, at der vil blive foretaget en konkret vurdering i hvert enkelt skadestilfælde, hvorvidt der var tale 
om hobbykørsel eller ej.  
Afgørelsen giver anledning til at erindre om, at samtlige forsikringsselskaber som et vilkår for at tegne 
veterankøretøjsforsikring har, at køretøjet ikke må anvendes som dagligt befordringsmiddel. Det må derfor 
anbefales, også på baggrund af den konkrete sag, at der udvises stor tilbageholdenhed med køretøjets anvendelse 
uden for den egentlige hobbykørsel, hvor der sker en kombineret anvendelse, d.v.s til opfyldelse af yderligere 
formål udover selve hobbykørslen. Baggrunden for sagen er nok, at forsikringsselskaberne ønsker en klar adgang 
til at hindre omgåelsesforsøg, og således ramme de forsikringstagere, der rent faktisk anvender et veterankøretøj 
som dagligt befordringsmiddel. Der skal derfor udvises den fornødne omhu og selvjustits også for at hindre, at 
forsikringsordningerne på længere sigt bliver underminerede.                                                            Mads Thyregod  
 
5. juni som motorhistorisk køredag  
Den store statistiske undersøgelse, som viste hvor mange der leger med gamle motorkøretøjer, og hvor stor 
økonomisk betydning den motorhistoriske interesse har, har vakt stor interesse i pressen, både aviser, TV og radio.  
Nu får vi chancen for ikke bare at lægge nogle tal på bordet, men for også at demonstrere at tallene også passer. 
MhS har besluttet at anbefale alle medlemsklubber at lave et arrangement Grundlovsdag, tirsdag 5. juni. Vi vil ikke 
begynde at fortælle klubberne, hvad de skal lave, men blot foreslå alle at lave noget med de gamle køretøjer, som 
kan skabe positiv opmærksomhed og vise, at det er sandt, at vi er mange.  
Nogle har allerede været ude med forslag og idéer, som f.eks. at lave køreture der endte ved alle de nye rådhuse, 
som kommunalreformen har skabt. Man kan også tilbyde gratis køreture til f.eks. ældreklubber, eller man kan 
tilbyde handelsstandsforeninger noget, der kan trække kunder til deres by. Også Historisk Motorsport er med ved 
at arrangere et bakkeløb for historiske biler. De fleste vil måske foretrække blot at arrangere en køretur for 
medlemmerne, og det vil da også være fint. Det vigtigste er, at vi alle kommer ud og viser de gamle køretøjer frem, 
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så folk kan se, at vi ikke bare er en lille skare underlige gamlinger, eller en flok rigmænd med alt for lidt at tage sig 
til. Det vigtigste er, at vi laver noget, der gør det muligt for publikum at møde os, se vores køretøjer og – ikke 
mindst – tale med os. Vi skal selv være de bedste ambassadører for sagen.  
En sådan vellykket køredag vil kunne være en fin propaganda for retten til fortsat at køre med gamle 
motorkøretøjer. Vi kan vise, hvem vi er, og forklare hvad vi laver. Der er lignende planer på vej i de øvrige nordiske 
lande, og det kunne være sjovt, hvis det blev en årligt tilbagevendende begivenhed.  
Selv om MhS ikke skal styre og bestemme noget, vil vi meget gerne høre om de planer, klubberne finder på. Så 
skriv kort til MhS’s sekretær, Lisa Mikkelsen på e-mail hekseringen@worldonline.dk senest den 15.maj. MhS vil 
derefter udsende en pressemeddelelse hvori der informeres om klubbernes arrangementer.            Niels Jonassen  
  
Nyt fra FIVA – EU anliggender  
End of Life Direktivet  
EU kommissionen tilskyndede i oktober til et samråd vedrørende eventuelle tilføjelser til End of Life Direktivet. 
Det oprindelige direktiv, som blev vedtaget i 2000 indeholdt følgende tekst.  
• Vintage køretøjer – det vil sige historiske køretøjer eller køretøjer af værdi for samlere eller museer, som 
holdes i en ordentlig og miljømæssig forsvarlig stand, enten køreklare eller adskilt i reservedele er ikke 
omfattet af definitionen på skrot som fastlagt i direktivet 75/442/EEC og falder ikke inden for dette direktivs 
område.  
Det nye samråd er imidlertid udtænkt til at adressere at det originale direktiv fastslog, at fra 1. juli 2003 skal 
materialer og komponenter være fri for tungmetaller. Samrådet er tænkt til at skulle genoverveje de undtagelser, 
som blev indbygget i det originale direktiv – specielt med hensyn til bly, kviksølv, cadmium og krom – begrundet i at 
anvendelsen af disse produkter i komponenter var uundgåelig. De spørgsmål der nu er blevet rejst, er stillet for at 
få forvisning om hvorvidt anvendelsen stadig er uundgåelig.  
FIVA er i kontakt med EU kommissionen for at få indtryk af om disse tiltag kan få indflydelse på bevarelsen og 
anvendelsen af de historiske køretøjer – og hvis det er tilfældet vil FIVA udarbejde et indlæg for at forklare og 
begrunde sin bekymring.  
I november har EU Kommissionens officielle ansvarlige for sagen bekræftet, at hun mener at de foreslåede 
tilføjelser ikke vil få nogen indflydelse på de historiske køretøjer – og at det derfor ikke er nødvendigt med 
yderligere handlinger for øjeblikket. FIVA følger naturligvis dette område nøje.  
Store forskelle i luftkvalitet i EU  
Et studie i 26 europæiske byer har vist, at de fleste af dem ikke overholder miljø kvalitets bestemmelserne. Studiet 
fokuserede på 20 miljøindikatorer – så som luft kvalitet, offentlig transport, affaldshåndtering og vandforsyning – og 
det viste sig, at i ¾ af byerne oversteg den daglige koncentration af forurening det tilladte i mere end 35 dage hvert 
år og i seks af byerne var koncentrationen mere end 3 gange det tilladte. Kun 6 byer – nemlig Heidelberg, 
Göteborg, Nicosia, Saragossa, Tampere og Turku slap igennem uden påtale.  
Forslag vedr. EU konkurrencevilkår  
EU kommissær Gunther Verheugen har præsenteret et forslag til kommissionen med henblik på at sikre at EU´s 
økonomi og konkurrenceevne ikke generes på grund af tiltag for at beskytte miljøet. Forslaget indeholder en række 
punkter, der konkluderer følgende:  
• EU bør vedtage en to-spors tilgang til den langsigtede udledning af drivhusgasser: Beskeden ensidig forpligtelse 
(lavere end foreslået pt.) til at udvise villighed, bakket op af mere ambitiøse mål som Europa skal være villig til at 
tage sammen med andre udledere.  
• EU bør danne en speciel struktur for energi intensive industrier for at sikre at de ikke sakker bagud i den globale 
konkurrence.  
• EU bør udvikle en ambitiøs industri politik, som kan hjælpe med at frembringe miljø teknologier på markedet og 
som skal videreføre et teknologisk skub for bilindustrien.  
Road pricing tættere på i England  
En undersøgelse fra den britiske regering har konkluderet, at England skal indføre et landsdækkende road-pricing 
system for at begrænse den trafikale trængsel og for at påbegynde en begrænsning af kuldioxid udledningen. 
Rapporten hævder, at road-pricing kan halvere den trafikale trængsel inden 2025 og medføre signifikante 
miljømæssige og økonomiske fordele for endog meget store beløb. England har allerede betalingssystemer i 
London og i nogle få andre byer – og nogle lokale myndigheder er i gang med at starte forsøg. Undersøgelser viser 
at størstedelen af brugerne er modstandere af road-pricing – men den politiske tendens går tydeligvis i retning af 
en accept af et landsdækkende road-pricing system.                                                               Svend Aage Tholstrup  
 
EU-samarbejde øger trafiksikkerheden på vore veje. 
Hvert år sker der mere end 1.400.000 trafikuheld og mere end 40.000 mister livet i trafikken i Europa. Øget brug af 
eSafety systemer vil kunne nedbringe disse tal ganske betydeligt, siger Jacob Bangsgaard, direktør for eSafety 
Support. Ved at mindske førerens ”arbejdspres”, forudse farer og ved at give hjælp i kritiske situationer vil sådanne 
systemer kunne redde tusindvis af liv hvert år.  
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Mindst 93 % af alle ulykker skyldes menneskelige fejl og derfor er formålet med en øget assistance for førere 
ganske klar. For eksempel har et eSafety system som Electronic Stability Control bevist at kunne reducere 
risikoen for ulykker med 20 %. Systemet opdager situationer, hvor føreren mister kontrollen over sit køretøj og det 
sørger så for individuel bremsning af køretøjets hjul, således at udskridning undgås. Da udskridninger er en 
væsentlig årsag til trafikuheld, som resulterer i alvorlige tilskadekomster eller dødsfald, er Electronic Stability 
Control blevet udnævnt til at være den største trafik sikkerheds foranstaltning siden sikkerhedsbæltets fremkomst. 
Et andet væsentligt element i eSafety systemer, er det såkaldte eCall system, som medfører at når et køretøj 
udsættes for en voldsom påvirkning, så vil eCall automatisk rapportere køretøjets nøjagtige position til det 
nærmeste beredskabs center. Både fører og passagerer i det uheldsramte køretøj kan – hvis de er i stand til det – 
også selv aktivere systemet ved at trykke på en knap. Denne teknologi formodes at kunne redde 2500 liv om året 
og vil kunne betyde hurtigere lægehjælp til mange, mange flere.  
Forudsat at der gives den nødvendige opbakning til det, vil disse nye teknologier kunne være tilgængelige i alle 
nye køretøjer fra 2011.  
Ovenstående er essensen i en pressemeddelelse fra eSafety Support fra efteråret 2006.     Svend Aage Tholstrup  
 
Ekstra sikkerhed – men ikke højere priser for det. 
En ny forbrugerundersøgelse i EU viser, at de europæiske bilister vægter sikkerhed højt, når de skal vælge 
ny bil – men den notorisk højere pris og mangel på forståelse for fordelene er stadig årsagen til, at 
udbredelsen af intelligente sikkerhedssystemer går meget langsomt. EU Kommissionen har erkendt denne 
situation og vil igangsætte initiativer for at udbrede kendskabet til disse systemer og deres fordele.  
Teknologi kan virkelig forbedre trafiksikkerheden og forhindre ulykker, siger Viviane Reding – EU Kommissær for 
Informationsteknologi. Vi arbejder hårdt sammen med industrien om at udvikle intelligente sikkerhedssystemer. 
Medlemsstater og andre interessenter har en vigtig opgave i at sikre, at disse ekstremt vigtige og effektive 
teknologier hurtigst muligt tages i brug på alle markeder i EU.  
Fokus inden for trafiksikkerhed skifter i disse år fra bestræbelser på at reducere skaderne når uheldet sker til 
bestræbelser på at forhindre at ulykkerne sker. Dette skridt involverer brug af avanceret informations- og 
kommunikationsteknologi til at udvikle intelligente sikkerheds systemer, som kan redde liv og formindske omfanget 
af kvæstelser. En hurtig udbredelse og accept af disse systemer vil være en fordel for alle trafikanter. Det fordrer 
imidlertid, at bilkøbere og andre er bekendte med disse systemer og har forståelse for deres klare fordele.  
Derfor igangsatte EU ovennævnte undersøgelse, som viste at bilister sætter sikkerheden højt når der købes ny bil, 
men at de ikke er villige til at betale ekstra for sikkerhedssystemerne. Det kan måske være fordi man mener, at 
biler skal være sikre også uden dem. Den notoriske høje pris for at købe og vedligeholde sikkerhedssystemer er 
også en faktor. Der var ingen forskelle mellem de lande, der var med i undersøgelsen eller mellem forskellige 
kategorier af trafikanter.  
Ved siden af pris, sikkerhed og brændstofforbrug er der to væsentlige kriterier, når der skal vælges bil.  
• Over 80 % vil gerne have Electronic Stability Control (ESC) i deres næste bil. ESC er en udvidelse af det 
allerede velkendte ABS system og mange kørere er allerede bekendte med dets brug og dets fordele.  
• Over 70 % ønsker indbygget Emergency Call (eCall) i deres næste bil. Kørere er klar over, at eCall kan redde 
liv, hvis ulykken sker.  
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Undersøgelsen understregede vigtigheden af trafikanternes bevidsthed om de nye systemers fordele. Mange ved 
ikke nok om de nye intelligente sikkerheds systemers potentielle fordele. Derfor har EU igangsat informations 
kampagner, som skal forøge vor viden om disse systemer.  
Du kan finde mere information på: www.eSafetySupport.com  Ovenstående er essensen i en pressemeddelelse fra 
eSafety Support fra december 2006.                                                                                Svend Aage Tholstrup  
 
PRESSEMEDDELELSE                                                                                                                     9. januar 2007  
Veteranbiler er vitaminer for økonomien  
Overalt i Europa vokser interessen for veteranbiler. Aviser og livsstilsmagasiner skriver om fænomenet, 
bilerne og entusiasterne bag dem. Nu kan den europæiske sammenslutning af veterankøretøjsklubber, 
FIVA, sætte tal på, hvad interessen betyder for europæisk erhvervsliv  
Interessen for historiske biler og motorcykler er ikke længere en bagatelagtig hobby for ældre herrer med sixpence 
og anorak. Det er en seriøs forretning og en hel industri i hastig udvikling, der knytter folk i alle aldre og mange 
forskellige professioner til sig. I dag har de aktiviteter, der knytter sig til branchen, en samlet årlig omsætning på 
godt 16 milliarder euro i Europa. Det viser den første pan-europæiske, socio-økonomiske undersøgelse af 
veterankøretøjsindustrien, som Federation Internationale des Vehicules Anciens, FIVA, står bag. Den danske 
ankermand for undersøgelsen, Svend Aage Tholstrup, Motorhistorisk Samråd, fortæller:  
- Ikke alene kan vi konstatere, at vi med en omsætning på 120 milliarder danske kroner er et væsentligt bidrag til 
Europas samlede økonomi. Med 55.000 medarbejdere, der helt eller delvist henter deres udkomme i branchens 
mange forskelligartede virksomheder, er vi også en betydningsfuld del af det europæiske arbejdsmarked.  
Mere end 9.000 virksomheder i Europa er beskæftiget med at servicere branchens mange aktører. Og det er 
virksomheder, der både er stabile, moderne og som ekspanderer.  
- Langt over halvdelen af disse virksomheder har eksisteret i mere end 10 år, og 68 procent af medarbejderne 
arbejder fuldtid. 55 procent af medarbejderne er under 45 år gamle, kun 24 procent er over 55. 73 procent af 
virksomhederne har hjemmesider, og knap halvdelen af dem ønsker at ansætte flere medarbejdere, men synes, 
det er svært at finde de rigtige, håndværksmæssige kompetencer og teknologiske forståelse, siger Svend Aage 
Tholstrup.  
Den voksende interesse for historiske biler og motorcykler smitter også af på oplevelsesindustrien. Næsten 
800.000 europæere er medlem af én eller flere af Europas næsten 2.000 klubber for veterankøretøjer og historisk 
motorsport.  
Claus Frausing, som er en af arrangørerne af Copenhagen Historic Grand Prix, der hvert år tiltrækker flere og flere 
udenlandske deltagere og tilskuere, er meget tilfreds med FIVAs undersøgelse.  
- Udviklingen i Danmark går klart i samme retning, som vi kan se af FIVAs undersøgelse. Nu kan vi dokumentere, 
hvor stor økonomien er, og hvor mange europæere, der aktivt går op i den store kulturarv, som Europas 
veterankøretøjer repræsenterer.  
Undersøgelsen viser blandt andet, at de mange organiserede, europæiske entusiaster i 2005 tilbragte næsten 2,7 
millioner nætter på hoteller, vandrehjem eller campingpladser i forbindelse med de ca. 265.000 arrangementer for 
veterankøretøjer, der fandt sted i Europa det år.  
- Vi har tydeligvis at gøre med meget entusiastiske mennesker som både gerne bruger tid og penge på at følge 
deres hobby. FIVA-undersøgelsen dokumenterer, at der er gode muligheder for at hente flere nye turister til 
Danmark for at deltage i eller overvære et af de mange historiske motorsportsarrangementer, som kalenderen 
hvert år får flere og flere af, siger Claus Frausing.  
- I den forbindelse er det vigtigt at notere, at 165.000 af de adspurgte entusiaster også er medlem af en 
veterankøretøjsklub uden for deres eget lands grænser.  
FIVAs store undersøgelse afliver også et par sejlivede myter, nemlig at interessen for gamle biler er en 
rigmandshobby, og at de gamle biler i stor stil bidrager til luftforureningen. Af undersøgelsen fremgår det, at 50 
procent af respondenterne har en husstandsindkomst – altså begge ægtefæller før skat – på under DKK 360.000 
om året.  
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Den første franske bil, der blev produceret i over en million eksemplarer, var Renault 4CV. I Danmark blev den populært 
kaldt ”rynkerøv” på grund af bagenden med køleribberne. 
Tiden var en anden, og kravene til begrebet bil var ikke store, og de danskere der havde råd til at købe en lille bil, tog rask væk 
på lange bilferier sydpå i folkekære biler som Renault 4CV. Motoren var placeret bagi, så derfor var de føromtalte køleribber i 
bagklappen nødvendige for at give motoren køling. 
Renault 4CV blev første gang vist på den internationale biludstilling i Paris i 1946. Den første prototype blev bygget i 
hemmelighed under den tyske besættelse af Frankrig, da Renault havde fået ordre på kun at måtte bygge varebiler. Den var 
konstrueret som en økonomisk, folkelig bil, og var en konkurrent til den tyske Folkevogn. Ved lanceringen i 1946  kaldte de 
pæne franskmænd  den ikke for ”rynkerøv”, men smørklumpen. Dette kælenavn skyldtes den buttede form, men også det at 
mange tidligere modeller havde været sandfarvede, fordi man brugte overskudsmaling, der skulle have været anvendt til 
militærkøretøjer til krigen i Afrika. De første udgaver havde en firecylindret motor på 748 ccm, der ydede 17 hk, hvorimod de 
sidst producerede biler kom op på 25 hk..    

På trods af den meget dårlige franske økonomi  
lige efter krigen var der omkring midten af 1949 
solgt 37.000 eksemplarer, og produktionen 
fortsatte i de næste 10 år. I 1956 skulle den have 
været udgået og afløst af Renault Dauphine, 
men dødsdommen blev udsat til 1961. Der var 
da produceret 1.105.547 stk., og dermed var 
Renault 4CV den første franske bil, der 
passerede millionen. Motoren fra 4 CV’en blev 
anvendt i Renault 4, som blev den reelle 
efterfølger for 4 CV’en.  
 

Herover den folkekære ”rynkerøv”, som blev mange danskeres 
første bekendtskab med egen bil. 
 
T.v.: Her ses maskinrummet med motoren, der med tiden kom 
op på 25 hk. Bilen vejede kun 560 kg. Så motorsportsfolk fik i 
en periode fat i Renault 4CV, der i tunede versioner deltog i Le 
Mans og i Mille Miglia. 
Kilde: Bl.a. Jyllands Postens Motortillæg d. 18.03.2007/HØ.     

 
 
 
Årets store motorcykeltræf i Esbjerg. 
Igen i år samledes mange motorcyklister i Esbjergs centrum. Det er et skønt syn at 
se alle disse maskiner - ca. 2.500 i alt, og for en veteran er det specielt dejligt at se 
de mange gamle flotte veteranmotorcykler, der deltog. Der mødte forståeligt nok 
også et stort og interesseret publikum op for ”at se på”.  En god reklame for 
motorcykler og for Esbjerg.     
 
 

  
Velkommen til -       
 
 
       

- Diner Transportable  
- Festmiddage / Familiefester 
- Helaftensarrangementer  
Kontakt os på Guldagervej 72 
eller tlf. 75460668 / 28441503 
www.eventkokken.dk
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Sælges: 
Til biler, motorcykler, lastvogne, veteraner, m.m.: Kugle- og rullelejer. Priser fra 25 kr. eller efter aftale. 
Christian Schmidt, tlf. 75124030. 
 
Sælges: 
Ventilslibesæt til biler: Ford:  Cortina 13/1500 - Cortina 375 - Fordson Major D 15 M / FK 1000 - V 4 - V 6 - Consul 4 cyl.  
51 / 56 -  Zodiac/Zephyr 6 cyl.51 / 56 - Prefekt / Taunus 39 - Granada 2,0 / 2,1, 1 D – 6 cyl. 61 – Fiesta/ Escort 1100 – Vedette 
V8 50 – Ford A komplet sæt.  Lanchester:  Leda LJ 200, LJ 201. Peugeot: 203 – 403 – 404 – 504 1,8L. Mercedes: OM 325  
6 cyl. D – 180 DC – 190 DC – 230 6 cyl. – 200/8 D – 220/8 D. Hanomag: F 20 – F 25 – F 30 – F 35 – D 50 ps. Bedford:  
4 cyl. D – 6 cyl. B + D mange forskellige også vandpumper. Opel: Mange forskellige + vandpumper +takthjuls sæt. Andre 
biler bare spørg. 
Motorpakningssæt til biler: Henschel: 513 D – 513 DH 6 cyl. 1960. Mercedes: L 325 – OM 325 6 cyl. 1954. Bedford: 6 cyl. 
– forskelige.     
Tlf. 75 132852, email: norgesgade@esenet.dk
 
Købes: 
Knallertforgaffel til en DKW Hummel  (ældre model – ligner en cykelforgaffel ). 
Tlf. 75132852, email: norgesgade@esenet.dk
 
Sælges: 
Motorcykel Suzuki T 20, 250 ccm, årgang 1969. Renoveret forgaffel, nye bremser, honet, nye stempler med nye ringe, 
komplet ny krumtap, ny kæde og kædehjul. ½ cykel mere medfølger. 90 % original. Sv. O Philbert, 75116440.   
 
Sælges: 
Bøger (nye): ”Historien om Fanø Motorløbene 1919 – 1924”, 155 sider med rigtig mange fotos sælges for  
160 kr. pr. stk.. Jørgen Lind, Edelsvej 30, Esbjerg 6700, tlf. 75164114. 
 
Købes: 
Åben veteran eller klassisk bil ”med sjæl” – synet og køreklar købes. 
Henvendelse 40106564 eller 75222684 efter kl. 18.00. 
 
Sælges: 
En sjælden perle – Chevrolet Roadster, model 1932, gennemrestaureret og i særdeles fin og original stand, sælges for højeste 
bud over 275.000 kr. 
Henvendelse til: Tage Hansen, Overby Mallevej 20, 6800 Varde, tlf. 75260290 / 22768395 efter kl. 20. 
 
 
 
                                                  
 
 

          

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

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

 

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

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

 

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

mailto:norgesgade@esenet.dk
mailto:norgesgade@esenet.dk
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Handelsværdi indtil Ansvar og Kasko
uden vinterkørsel*

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

Veteranforsikring i RUNA FORSIKRING

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

Veteran 
Forsikringsklubben

Veteranbiler årgang 1900 - 1950
Handelsværdi indtil Ansvar og Kasko

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

Handelsværdi indtil Ansvar og Kasko
uden vinterkørsel*

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

Vintage biler årgang 1951 - 1972

Klassiske biler årgang 1973 - 1982

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

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

Veteranmotorcykler 
årgang 1900 - 1972

Handelsværdi indtil Ansvar og Kasko
uden vinterkørsel*

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

Handelsværdi indtil Ansvar og Kasko
uden vinterkørsel*

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

Klassiske motorcykler 
årgang 1973 - 1982

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

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

HelHelårlige prrlige præmier mier for 2007 
for 2007 
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Vestjysk Motorveteran
Harry Ørsted
Golfvej 56
6715 Esbjerg N.

Originale reservedele fra Mercedes-Benz.

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

Tager man en del ud eller ændrer 

den, går det ud over helheden.  

 †I en ny Mercedes-Benz er 

selv den mindste skrue testet på 

kryds og tværs. Og enhver original 

reservedel holder de samme høje kva-

litetsnormer. 

 †Når du nu har betalt for 

Mercedes kvalitet og sikkerhed, hvor-

for så ikke bevare den ved at bruge 

originale reservedele. Så er bilen 

stadig  en Mercedes-Benz, når du skal 

sælge den igen. 

 †Så vær fornuftig næste 

gang, du skal skifte dele på din 

Mercedes. Det koster ikke ekstra. 

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

www.bent-pedersen.dk


	forside.pdf
	Page 1

	side 2.pdf
	side 3-4-5-6-7.pdf
	side 8-9-10-11.pdf
	side 12.pdf
	side 13.pdf
	side 14.pdf
	side 15-16.pdf
	side 17-18.pdf
	side 19.pdf
	side 20.pdf
	side 23.pdf
	side 24.pdf



