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KLUBBENS NAVN: VESTJYSK MOTORVETERAN KLUB,
FORKORTET VMK.
KLUBBENS ADRESSE: FORMANDENS ADRESSE

VMK NYT:
Officielt organ for Vestjysk Motorveteran Klub - udkommer i februar,
april, juni, august, oktober og december.
Indlæg kan sendes til VMK's redaktør. Medlemmer, annoncører
og div. samarbejdspartnere er velkomne til at levere stof til bladet.
Deadline er den 1. de pågældende måneder.
INDHOLDSFORTEGNELSE:
Klubmøde 05-03-2009
Aprilsnar - eller ej?
10 biler om samme nummerplade
Klubmøde 05-03-2009
Motorcykler Starten / Danske mærker
En dækhistorie
MhS nyhedsbrev nr. 1 2009
Vadehavsløb
Rallye Monte-Carlo Historique 2009
Generalforsamling
SAAB - in memoriam
Køretøjer med klasse
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VELKOMMEN TIL DE NYE MEDLEMMER:
49
52
84
113
124
128
129
137

Johannes Frandsen, Lilbækvej 2, 6715 Esbjerg N.
Anders Lauritzen, Vestparken 15, 6771 Gredstedbro.
Jytte Christensen, Kvongvej 460, 6800 Varde.
William Pohlmann, Østparken 51, 6840 Oksbøl.
Esben M. Lock, Hellesvej 22, 6740 Bramming.
Jannik Holmberg, Østergade 13, 7200 Grindsted.
Jes Jessen, Ved Banen 4, 6800 Varde.
Mogens Tobiasen, Bækvej 20, 6760 Ribe.

Esbjerg Veteranløb 2009.
Klubmøde (flyttet p.g.a St. Bededag d.8. maj)
TVK’s Vadehavsløb 2009, information side 16
Hjallerup Stumpemarked / Motorhistorisk Træf.
Oldtimerløb i Gråsten
National køredag (klubmøde d. 4. juni aflyst).
Juni
Stumpe-, bil- og mc marked på Jysk Automobil
museum i Gjern.
12-13 Englændertræf i Løgumkloster.
Rundt om Ringkøbing Fjord med DVK og VMK,
20
mere information side 16
Intet møde i VMK.
Juli
Bornholm rundt.
4 -5
Klubmøde/klubtur.
6
August
Klubmøde/klubtur.
September 3
Historisk Dyrskue / veterantræf på Karensminde
13
Klubmøde.
1
Oktober
17-18 Fredericia Bilmesse og Brugtmarked
Stumpemarked i Herning, kl. 8.00 - 16.00
31
Klubmøde
November 5
Julemøde
December 3
Maj

2
14
16
16 -17
30
5
6

VMK's HJEMMESIDE: www.vmklub.dk
FORMÅL: At fremme interessen for veterankøretøjer af tekniskhistorisk interesse.
ORGANISATION:
VMK er tilsluttet 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.

AKTIVITETSKALENDER FOR 2009:
HUSK AT:
- Meddele adresseændring til Jørgen Lind, Edelsvej 30,
6700 Esbjerg, tlf. 7516 4114, mail: naestformand@vmklub.dk
Forsidebilledet: Billedet er taget på turen til Lyhne Elværk i 2007.
Forrest er det Martin Andersen i en Buick fra 1913, og bag ved kører
Arne Høegh i en Renault Ondine fra 1962.
Næste VMK NYT: Udkommer i uge 26, deadline 1. juni 2009.
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Klubmøde 5.03.09
The Great Dorset Steam Fair

Under formandens velkomst blev der budt velkommen til det
nye medlem William Pohlmann, og endvidere blev der bl.a.
orienteret om Esbjerg Veteranløb 2009, hvor der nu er tilmeldt
32 køretøjer. Endvidere blev Oldtimerløbet Skagen-Gråsten
omtalt og så glædede formanden sig over den store tilslutning
til mødet.
Derefter fik Vagn Hansen ordet for at tage os med på en
spændende tur i billeder og tale til et træf, i Sydengland, som
han havde besøgt i 2005.
The Great Dorset Steam Fair er et træf der som hovedtema har
dampdrevne køretøjer, men derudover var der træf for alle
former for veterankøretøjer, biler, mc'er, cykler, traktorer,
landbrugsmaskiner. Endvidere var der stumpe- og
kræmmermarked, tivoli, o.m.a..

På området blev de mange forskellige gamle landbrugsmaskiner og -redskaber demonstreret. De mange køretøjer
med eller uden damp kørte også demonstrationskørsel eller
væddeløb, men noget af det flotteste var de ”rigtige hestekræfter” spændt for landbrugsmaskinerne.
Træffet er for alle, der intersserer sig for, hvordan mennesker
boede, levede, arbejdede og spillede i en svunden tid. Specielt

måske alle de forskellige tekniske konstruktioner, der blev
fremvist. Dorset Damp Træf, der har omkring 200.000
besøgende er ikke det eneste af den slags i England.
Selvom Vagn's fremvisning og omtale af arrangementet blev
fremført med ildhu, er der ingen tvivl om, at bemærkningen
om, at et sådan træf kun kan opleves på stedet for at få
stemningen med, er rigtig.
Great Dorset Steam Fair varer en uge og afholdes hvert år i
begyndelsen af september måned. Arrangementet finder sted
på et areal på 2,4 kvadratkilometer, og det er ved første
øjekast helt uoverskueligt med de mange dampmaskiner i
alle udførelser og størrelser til stationært eller kørende brug,
de mange boder der tilbyder eller viser næsten alt lige fra
vævede ting, kunsthåndværk, værktøjer, maskiner, lirekasser
o.m.a..
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Aprilsnar
– eller ej?
Dette er absolut ingen aprilsnar, men en historie fra det
virkelige pulserende liv!
Nogle medlemmer i Dansk Triumph Automobilklub har haft
ubehagelige oplevelser med forsikringsselskabet Runa. Det
samme har medlemmer i VMK, så der er grund til at sige pas på,
pas på med forsikringstegning af veterankøretøjer. For at undgå
den slags problemer lønner det sig at undersøge markedet, inden
man tegner sine forsikringer..
Her ganske kort: Flere af os medlemmer i VMK oplevede denne
utrolige historie. Vi der havde alle vore forsikringer hos RUNA,
og som medlem i VMK var det nærliggende at have sine
veteranforsikringer hos RUNA.
VMK var medlem af en veteranforsikringsklub, der havde en
aftale med RUNA vedr. tegning af veteranforsikringer. Ved
klubbens indmeldelse i denne veteranforsikringsklub syntes vi, at
de tilbud og vilkår man kunne opnå lød godt. Med tiden kom andre
selskaber også med attraktive forsikringsbetingelser, og lidt efter
lidt var RUNA's vilkår ikke så attraktive mere.
VMK forsøgte at påvirke Veteran Forsikringsklubben, for at få
Runa til at ændre deres vilkår, men der kom flere gange den
besked tilbage fra forhandlingerne med RUNA, at det ville
selskabet ikke være med til.
I sidste kvartal i af 2007, efter flere forsøg på at få forholdende
ændret, meddelte VMK Veteran Forsikringsklubben, at hvis der
ikke var sket en ændring i forholdende ved udgangen af 2007,
ville VMK ikke være medlem mere.
Resultatet blev, at VMK's medlemskab af Veteran Forsikringsklubben ophørte f.o.m. 31.12.2007. Efterfølgende tegnede
VMK's medlemmer forsikringer i andre mere konkurrencedygtige selskaber, så det var en positiv, oplevelse, men den
negative oplevelse kom senere, da RUNA sendte nogle

uforståelige og helt uacceptable breve med krav til VMK
medlemmer.
Dermed sluttede perioden, hvor RUNA var samarbejdspartner
med VMK. Vore medlemmer fik fordele ved andre selskaber, og
en smidigere sagsbehandling ved tegning af veteranforsikringer RUNAderimod tabte en del kunder og fik et meget dårligt ry.
Historien fortsætter med, at i løbet af 2008 opsiger RUNA
samarbejdet med Veteranforsikringsklubben og meddeler
efterfølgende, at fra den 1.01.2009 begynder man selv at tegne
forsikringer for veterankøretøjer – eneste betingelse er, at man er
medlem af en klub, der er optaget i Motor-historisk Samråd!
Ved årsskiftet starter RUNAmed en reklamekampagne:
RUNAVETERAN VISER VEJEN -- -- -- -- -- -der bl.a. melder ud med nye forbedrede vilkår, bl.a. mere
konkurrencedygtige priser, rabatter, m.m. – netop de forhold
VMK havde påtalt og forsøgt at få indført i 2007!
Fra 1. Januar 2009 fortsætter Veteran Forsikringsklubben, men nu
i et samarbejde med E-forsikringer og ETU Forsikring, hvor Eforsikring tager sig af administrationen af aftalen, service, m.m..
ETU Forsikring er forsikrings-selskabet i aftalen og tager sig af at
håndterer policer og skader.
I DVK's blad Veteran Tidende kan man i annoncen for den nye
forsikrings konstallation nederst se følgende opråb:
OBS – OBS: Vedr. forsikring skal al henvendelse ske til DVK.
De oplevelser Dansk Triumph Automobilklub, VMK - og måske
andre klubber har haft med RUNA vedr. veteranfor-sikringer er
forhåbentlig et enkeltstående eksempel på rigtig dårlig
markedsføring og kundepleje. Ellers ser det sort ud for branchen.
KS/ HØ/12.02.09
En klog mand sagde engang:
At erkende en fejl er at tilstå, at man er blevet klogere!

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!
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10 biler om samme
nummerplade

Trabanten her er fra Berlin forstaden Brandenburg, og den
er synet til de specielle veterannummerplader.
Syvtallet på Glas BMW'en betyder, at nummerpladen må

anvendes på op til ti andre biler, forudsat de alle er synede

Ti biler om samme nummerplade

at begunstige de veteranfolk, der har flere køretøjer, da
de dermed kun får lov til at betale én gang skat og én
gang forsikring af det køretøj, der har det største
slagvolumen og det største antal hestekræfter.
Forsikringen gælder automatisk de andre køretøjer ud
fra den logiske betragtning, at man jo kun kan køre i én bil
eller på én motorcykel ad gangen.Kravene for at kunne
køre med en af de røde veteranplader medfører, at
samtlige de køretøjer, der skal registreres på den
samme plade, først skal synes, og samtidig skal ejeren
kunne bevise, at køretøjerne er vedkommendes
ejendom. Når køretøjerne er til syn, laver bilinspektøren
et såkaldt Oldtimercertifikat, hvor de køretøjer, der må
køre med pladerne, er nævnt. Almindelig fornøjelseskørsel er dog ikke tilladt, men til gengæld må man så
køre til alle de træf og veteran arrangementer, som man
kan overkomme uden kilometerbegrænsning eller andre
begrænsninger. Det behøver heller ikke kun at være
ejeren, der kører på køretøjet, for enhver anden må låne
eller prøve køretøjet Disse specielle oldtimerplader er i
sagens natur meget populære i Tyskland, og da det
fortrinsvis kun er motorcykelfolk, der har rigtig mange
køretøjer, er ordningen specielt god for dem, men også
veteran-bilejere nyder godt af ordningen. Her i landet
kan folk med hang til gamle køretøjer formentlig blive ved
at drømme om tyske tilstande. Det er tvivlsomt om
myndighederne og ikke mindst skattevæsenet, vil være
med til løsagtigheder af den slags, for man skal jo ikke
glemme, at der er mange penge i syn og salg af
nummerplader i dette land. Mere information kan fås på:
http://www.motormagasinet.dk

MOTOR-MAGASINET 11. marts 2009 / Bilsyn /Af Jens Jessen

Op til ti biler eller motorcykler synet til den samme
nummerplade, lyder som ønsketænkning. Men det
er virkelighed i Tyskland, hvor maksimalt ti køretøjer
kan deles om én nummerplade.
Ejere af klassiske køretøjer kender kun situationen alt for
godt. Der står flere restaurerede køretøjer i garagen, og
skal de alle synes og på nummerplader, koster det
kassen. Derfor er der typisk kun én eller i bedste fald to
eller tre synet og registreret med nummerplader. Skal en
af de andre fra garagen ud at køre, er der nogen der tyer
til at leje en prøveplade. Den slags lette løsninger er ikke
gangbare, for ifølge lovens bogstav må der ikke lejes
prøveplade til fornøjelseskørsel.I Tyskland har man
derimod for længst indset, at veteranfolk er en flok
uforbederligere samlere, som i nogle tilfælde har rigtig
mange køretøjer i garagen. Og til dem har man lavet en
speciel nummerplade, som kan bruges på op til ti
forskellige køretøjer. Ordningen er en af de få ting, som
man valgte at tage med fra det gamle DDR, da man
lagde de to lande sammen. Forudsætningen for, at man
kan få en af de specielle nummerplader, der er forsynet
med hvid bund og rød skrift, er, at køretøjerne hver skal
være mindst tredive år gamle. Desuden må ejeren af
køretøjerne ikke have gjort sig skyldig i straffelovsovertrædelser indenfor disciplinen snyd med stelnumre
og nummerplader. Er der den slags pletter på straffeattesten, kan vedkommende ikke opnå ret til at få de
specielle nummerplader.
Betal én og få ni gratis

KS/ marts 2009

Der følger dog visse krav med veteranpladerne. Der skal
nøje føres logbog over det antal kilometer, der køres på
hver eneste af de køretøjer, som nummerpladen gælder
til.
Generelt er reglerne i Tyskland sådan skruet sammen, at
forsikringen går på ydelsen, og skatten lægges derfor på
køretøjets slagvolumen. Disse generelle regler er med til
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Klubmøde den 5.02.09
Goodwood Revival
På årets første møde var det en glæde at se det store fremmøde, men om det var mødets emne, eller fordi medlemmerne havde jul og nytår overstået og nu gerne ville se
klubkammeraterne igen, må stå hen i det uvisse, måske var det
en kombination af begge dele.

Mødet indledtes med formandens velkomst, specielt de to
repræsentanter fra Tønder Veteran Klub.
Derefter orienterede Carlo om VMK's aktiviteter i 2009, inden
han overlod scenen til aftenens 2 foredragsholdere: Jørgen
Lind og Esben Kræn, der skulle fortælle om GOODWOOD
REVIVAL MEETING, som de havde besøgt i dagene 19.-21.
september 2008.
Hvad er ”Goodwood Revival Meeting”?

tiden før 1966, således er ca. 75 % af publikum iklædt
tidstypisk tøj.
Man kan ikke selv melde sig til løbene, man bliver indbudt til

at deltage. Deltagelse i arrangementet kan kun ske med
køretøjer, der ikke er yngre end årgang 1965. Deltager man
skal ens køretøj have sin egen specielle historie, en anden
faktor for deltagelse er ikke mindst prisen, løbet er for de mere
velbjergede veteraner, men er bestemt også interessant at
opleve for det mere jævne publikum. Der er ikke mange
danske deltagere i løbene, i 2008 var der kun èn.
Området for dette kæmpeshow var opbygget over et
tidsbillede fra tiden før 1966, men centreret om biler og race
fra perioden - flere køretøjer til 50 - 75 mio kr. stykket.
På kortet nedenfor er der i højre side et stort område, hvor
markedspladsen er. Her solgtes næsten alt inden for teknik og
tøj fra det tyvende århundrede op til 1965. Forlystelser var der

var mange tilbud på, f.eks. små spisesteder med lidt til ganen,
tivoli med bl.a. en dampdreven karrusel o.m.a..

Det er et genoplevelses arrangement, der afholdes èn gang om
året på godset Goodwood's jord, som er beliggende sydvest for
London, og her afvikles løb med racerbiler og -motorcykler,
standardbiler og motorcykler.
Under anden verdenskrig blev der anlagt en flyveplads til
jagerfly på en del af godsets jord. I 1948 blev der rundt om
flyvepladsens græsbaner anlagt en ca. 4 km lang racerbane,
og herpå kørtes der motorløb indtil 1965. Efter at have ligget
ubenyttet hen indtil 1992, påbegyndte grundlæggerens søn i
1998 en renovering af anlægget, der var færdig i 1998, og i de
sidste 10 år, er der èn gang om året afholdt et stort show på og
uden om banen, hvor alt er forsøgt holdt i en stil svarende til
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Klubmøde den 5.02.09
Goodwood Revival
til at byde på eksklusive og dyre biler til mange mio. kr.
stykket, - Esben holdt begge hænder langt nede i lommerne.
Tilbehør til biler og motorcykler havde også høje priser, f.eks.
blev Skotlands første nummerplade S 1 solgt for 360.000 £!
Førstedagen var træningsdag for de køretøjer, der skulle
deltage i løbene, og de var opdelt i forskellige klasser,
afhængig af køretøjets art og størrelse. Dagen bød derudover
på en paradekørsel af datidens forskellige køretøjer, bl.a.
racerbiler, personbiler, last- og passagerkøretøjer, redningskøretøjer, militærkøretøjer, motorcykler, o.n.a..
Blandt udstillingerne kunne man glæde sig over gensynet med
mange tidstypiske udstillinger fra tiden før og efter den anden
verdenskrig, bl.a arbejdende værksteder, værktøjer,
servicestationer, m.m.

Skønne ældre køretøjer fra før anden verdenskrig
Paddocks Bugatti.

Racerbiler fra tiden før den anden verdenskrig
Den enlige danske deltager Otto Reedtz-Thott ved sin
Lotus-Climax 19

På et stort areal var der udstilling / træf med virkelig mange
forskellige og spændende veterankøretøjer opstillet.
De deltagende racervogne var køretøjer til mange millioner kr.
stykket. Af deltagerne i løbene kørte ca. en trediedel for at
vinde, en anden trediedel kørte for at få en rimelig placering og
så skåne deres køretøj bedst muligt, og den sidste trediedel
kørte med, men havde deres køretøjs ve og vel som højeste
prioritet.
Flere gange hver dag kom der Spitfire- og Mustangfly i lav
højde ind over området i retningen 06 eller 24, så dukkede man
uvilkårligt hovedet. Et af anden verdenskrigs store bombefly
af typen Lancaster gav også flere opvisninger.
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Klubmøde den 5.02.09
Goodwood Revival

De sidste vigtige justeringer. Øverst ses en Matchless G45,

og nederst vinderen Wayne Gardners BSA Gold Star
I alle dagene kørte der hele tiden traktorer med påhængte
vogne rundt om hele anlægget, og så kunne passagererne stå på

og af ved de på kortet afmærkede ”Bus” stoppesteder.
I alle tre dage blev arrangementet besøgt af 125.000 mennesker.
I 2009 afholdes Goodwood Revival Meeting i dagene 18. - 20
september, billetsalget er startet den 1. november 2008. Hvis
man ikke selv arrangerer turen er der flere udbydere af rejser til
arrangementet f.eks. Klassisk Bil og MC, som Jørgen var med
i 2008. Deltog du ikke i mødet, eller har du ikke hørt nok om
emnet så prøv adressen www.goodwood.co.uk

til Goodwood Revival Meeting 2008.
Så blev scenen overgivet til to andre entusiastiske deltagere i
mødet, nemlig formanden og kassereren for Tønder Veteran
Klub, Andreas Callesen og Johnny V. Jensen, der fortalte lidt
om deres klub, der er startet i 2005, og i dag har klubben 200
medlemmer. Vi hørte om klubbens organisation og mange
aktiviteter. Tønder Veteran Klub har mange medlemmer, der er
interesseret i at bidrage med indlæg til deres klubblad, til sidste
blad var der 11 medlemsindlæg! Der er ingen tvivl om at
Tønder Veteran Klub er en klub med go i, så der kan VMK
måske lære en del under vort fremtidige samarbejde.
Med formandens tak til aktørerne sluttede mødet.
JL-EK/KS-HØ 7.02.09

Efter dette interessante og spændende indlæg takkede
formanden de to foredragsholdere for denne inspirerende tur
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Motorcykler
Starten / Danske mærker
Begyndelsen.
Hvornår i historien dukker dette dejlige køretøj op? Hvis et to eller trehjulet selvkørende køretøj kan defineres som en
motorcykel, begyndte det hele med franskmanden Nicholas
Cugnots trehjulede chassis, drevet af en dampmotor. Det skete
i 1769.
De næste hundrede år blev der mange steder i verden
eksperimenteret med selvkørende køretøjer, og det var især
Tyskland, Frankrig, England der førte an, men senere kom
USA også med. I 1867 præsenterede Pierre Michaux et
tohjulet køretøj drevet af en stor dampmaskine.
I slutningen af 1800-tallene begyndte der, at komme flere
mere eller mindre geniale motorcykelprojekter frem.

Danske motorcykler.
Hvis man tidligere har hørt navnene på de mærker, der i
perioden 1900 til 1920 dukkede op, kan det måske være svært
at huske dem.

I årene lige derefter byggede fabrikanter i de andre, nævnte
lande deres motorcykler, og selv de to verdenskrige kunne
ikke bremse udviklingen med at gå fra cykel til motorcykelstadiet.
Danmark har aldrig hørt til blandt de store motorcykel
producerende lande. Der blev dog fremstillet mere end et
halvt hundrede forskellige mærker i perioden fra 1900 til 1978,
heraf blev nogle dog kun fremstillet i et enkelt eksemplar.
Den første rigtigt kendte motorcykel med forbrændings-motor
byggede Gottlieb Daimler, den blev præsenteret i 1886, og er
vist herunder.

CITUS, DANSK MERCURY, ELLEHAM, DANSK HUMBER,
HAMLET, GEM, KYHL, DANICA, T.E.G., MUNDUS, GRIFFON,
ANGLO DANE, DANSK COVENTRY; K.A.C., D.M./HAFNIA,
ETNA, THE STAR, F.H.M., BALTIC, TRIO, KAJAK, NIMBUS.

Den første model fra Nimbus, som hurtigt fik tilnavnet
”Kakkelovnsrøret”
Herover en Elleham, årgang 1907
Men prøv hukommelsen her, når efterfølgende danske
motorcykelnavne nævnes:

VMK NYT 32. årg.

I perioden 1920 til 1939 var det bl.a. disse mærker, der så
dagens lys: KØBENHAVN, TEJBUS, ODIN, F.A.T., DANIA,
NATIONAL, HUNTER.
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Motorcykler
Starten / Danske mærker

Motorcyklen Odin 1924.
Den 2 cylindrede topventilede boksermotor var på 577 ccm.
Boksermotoren i Odin 1924 lå på langs i stellet, konstruktionen blev måske udviklet med Douglas motoren som
forbillede.

Nimbus anden model fra 1934 fik øgenavnet ”Humlebien”
på grund af sin karakteristiske motorlyd.

Auly fra 1948, slagvolumen 120 ccm.

Disa 150 fra 1954, 150 ccm, 5 hk..
I årene omkring 1950 til 1951 begynder den historie om de
danske minimotorcykler eller knallerter. På disse små
maskiner måtte der køres 60 km/time, når de var indregistreret
og forsynet med nummerplade og føreren skulle have
kørekort. Det var især mærkerne BFC, Diesella og Lynette, der
blev markedsførende.

Diesella
knallert.

Dania fra 1935, 500 ccm. Stel, motor, karburator, elektrisk
udrustning m.m. fra underleverandører.
Efter den anden verdenskrig mindskedes antallet af danske
mærker igen. Af de resterende kan bl.a. nævnes: DISA, AULY,
PHN, DARCAM SPECIAL, VSOP, BNJ, mfl..
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Jeg kørte selv på en BFC i de år, et cykelstel med påhængt
motor bagpå. Sikkerheden ved kørsel med 60 km/time var
langt fra det forsvarlige, men vi unge mennesker racede bare
derudad, mens hele cyklen slingrede.
HØ/december 2008.
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Reklamer

Bøger
_
_
_
_

Reparationshåndbøger
Instruktionsbøger
Direkte Import fra USA,
England og Tyskland

OM VETERANBILER OG VETERANMOTORCYKLER

Har du problemer, så kontakt:
Køsters Motorboghandel, Østergade 9, 8900 Randers,Danmark
Tlf. 86426613. fax. 86420813.
Postgiro: 1-646-5259. Momsreg. (VAT): DK 72272528.
E-mail: info@kosters.dk eller www.kosters.dk

DANMARKS STØRSTE UDVALG - OGSÅ TIL MODERNE KØRETØJER

NØRREGADE 71
6700 ESBJERG
TLF. 75450899
FAX: 75452543

VI HAR ALT I
KONTORARTIKLER
&
VIN

e-mail: fp@froekjaerpapir.dk
Besøg os og vor vinkælder.

John Hoffmanns Autoservice
Darumvej 73
6700 Esbjerg
Tlf. 75126570, Fax. 75126579
VMK NYT 32. årg.
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EN DÆKHISTORIE

I første halvdel af tresserne kom Pirelli med et lidt specielt dæk – type BS. Specielt – og alligevel så det ud som det kendte Cinturato radialdæk.
Det mest populære radialdæk på det tidspunkt var uden tvivl Michelin X dæk, hvor man i en kedelig Opel Record på den knaldhårde
gummeblanding kunne køre over 100.000 km, før det var slidt op. X – dækket kaldte jeg hospitalsdæk, for når de uden varsel slap grebet i en
kurve, var der ingen vej tilbage. Det var ikke tilfældet med Cinturato- dækket, så det var mit favoritmærke.
I 64 kom der Pirelli BS dæk på en Morris Marina, som daglig kørte mange kilometer, så her kom fordelen frem. Når slidbanen var færdig, skiftede
man den bare ud med en ny slidbane, mens hjulet sad på bilen, og det tog måske et kvarter. Dengang blev det vinter med rigtig sne, og så kom
der vinterbaner på og evt. med pigge.
Det har altid undret mig, hvorfor systemet udgik, for det fungerede perfekt, men måske var det en bedre forretning at sælge komplet nye dæk,
eller også havde man ikke succes med at overbevise bilisterne om sikkerheden.

Her er den originale tekst fra Pirelli's brochure fra dengang.
1. Hvad er BS?
BS er et bæltedæk og har altså de samme egenskaber som Cinturato dækket; men dets slidbane er - som noget helt nyt adskilt fra karkassen. Når slidbanen er nedslidt, kan man derfor nøjes med at udskifte denne i stedet for hele dækket.
Desuden kan man til vinterkørsel montere karkassen med speciel bane med vintermønster - med eller uden ispigge.
2. Hvorfor er BS det mest økonomiske dæk, der findes?
Fordi karkassen normalt har samme levetid som hele bilen og derfor kan holde til adskillige slidbaner. Desuden slides et
bæItedæks slidbane i sig selv altid meget langsommere end slidbanen på et almindeligt dæk under samme kørselsvilkår.
3. Hvilke andre fordele er der ved BS-dækket?
Da BS dækket er et bæltedæk, gør det mindre rulningsmodstand end almindelige dæk. Dette betyder, at vognen ruller
lettere, bruger mindre benzin og accelererer hurtigere. Takket være slidbanens specielle mønster og konstruktion er BS
desuden meget mere lydløst end andre dæk, ikke mindst under hurtig kørsel i sving og under bremsning.
4. Hvem bør køre pa BS?
Pa grund af dækkets lange levetid og lave driftsomkostninger på lang sigt kan BS anbefales til alle bilister, specielt til
dem, der kører store årlige distancer.
BS med sommerslidbane giver det bedste greb i både våd og tør vejbane, mens BS med vinterslidbane har vist
usædvanlig gode egenskaber i sne og pløre - samt, når det er forsynet med ispigge, på isglatte veje. BS er derfor det
dæk, der byder bilisten den største kørselssikkerhed under alle forhold.
5. Hvorledes er det teknisk muligt at sikre, at slidbanen under ingen omstændigheder kan rives af?
Den oppumpede karkasses udvendige diameter er større end slidbanens indvendige diameter. Når slidbanen er korrekt
monteret på karkassen, holdes den derfor urokkeligt fast af et tonsstort tryk indvendig fra.
6. Hvorledes monteres slidebanen på karkassen?
BS dækket leveres med slidebanen påmonteret således, at det komplette dæk kan monteres på fælgen ligesom et hvilket
som helst andet dæk. Skal slidebanen senere udskiftes, klarer enhver forhandler det let ved hjælp af et ganske enket
specialværktøj.
7. Hvad sker der, hvis et BS dæk punkterer?
Under de hundredtusinder af kilometers prøvekørsel, som Pirelli's eksperter har foretaget, har det vist sig, at en vogn, der
er monteret med BS dæk, i tilfælde af en punktering er lettere at manøvrere end en vogn, som er udstyret med
almindelige dæk. Grunden hertil er, at den udskiftelige slidbane ikke deformeres på det sted, hvor den berører vejbanen,
og at køretøjet derfor ikke vil være så tilbøjelig til at skride ud.
Her ses karkassen med den løse bane.
Ved hjælp af en ejektorventil sugede man luften ud af karkassen, så den krympede sammen, og
med hjælp af lidt sæbevand blev slidbanen trukket på og styret på plads i rillerne.
Oppumpning og tilbage på vejen. Afbalancering var normalt ikke nødvendig, for ubalancen lå
normalt i karkassen.
Herunder ses: Sommerdæk – vinterdæk – vinterdæk med pigge
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EN DÆKHISTORIE
MhS nyhedsbrev
nr. 1, 2009
I 66 blev min mørkegrønne velkørende og rummelige Morris Marina udskiftet med en Volvo Amazon 122S, som også blev
udrustet med Pirelli BS dæk. De fleste, som har kørt Amazon, ved, hvor let den var til at miste grebet på bagvognen, når der blev
kørt lidt hårdt, så den brede kørestil var velkendt. Alligevel gav det aldrig problemer for BS dækkene, og hurtige ture hele vejen
gennem Tyskland på autobanen med tophastighed, var også problemfrie.
En af datidens bruger af Pirelli dæk var Henning Henriksen fra Aarhus. Han var i tresserne et af de store ikoner indenfor
orienteringsløb og Rally, og i 1964 var han sammen med sin faste makker Henning Kobberø fra Holstebro dansk mester i både
O-løb og rally. Henning var kuglelejesælger hos SKF. For os andre var det lidt af et drømmejob, for Henning kørte i firmabil – en
standard PV 544, når han lørdag aften kørte rundt på mark- og skovveje. Bla. kommer jeg nu til at huske på en historie om
dengang han kørte i Norge med Peter Singers som observatør. Det endte med en tur nedad en skrænt, hvor vognen blev totalt
kilet fast mellem nogle træer. Det eneste, de havde med hjem, var motoren fra firmabilen.
Henning var god bag et rat til at køre de andre bagud, og se ham på en hastighedsprøve på Vandel flyveplads med fordækket
helt krænget ned, var en oplevelse. Det var Pirelli BS dæk, og selv den behandling gik uden problemer.
Det skal også nævnes, at første generation ikke bestod
af én enkelt bane, men af tre – en i hver af de tre spor.
Hvordan det fungerede i praksis, har jeg ingen erfaring
med, men BS dækkene på billederne ovenfor var mere
end op til 60'ernes standard.
Hvorfor BS dækkene forsvandt igen, står hen i det
uvisse, men hvis man i dag kunne nøjes med at skifte
slidebanen og kun skifte karkassen hver 3 - 4 gang, ville
meget gummi på verdensplan været sparet.
Nå – den slags genbrug er jo ikke rigtig op til tidens køb
– brug – og smid væk mentalitet.
Her er Henning Henriksen og Henning Kobberø (i bilen) en mørk nat ved en
tidskontrol i en skov. Firmabilen har startnummeret påmalet med plakatfarve

KS 02-09

Nyhedsbrevet er i forkortet form – referatet kan i sin helhed se på MhS hjemmeside: www.motorhistorisk.dk
Følgende punkter var optaget i indholdsfortegnelsen: MhS bestyrelse og bestyrelsens konstituering - Historisk køretøjsdag –
Bestyrelsesansvar - FIVA`s defination af et historisk køretøj - Hvad betyder FIVA`s defination af historiske køretøjer?
Bestyrelse: Formand Mads Thyregod, kasserer Knud Degnbol,
Historisk køretøjsdag.
MhS opfordrer til, at klubberne også i år laver arrangementer, så vi atter en gang kan vise vore kulturskatte frem.
Bestyrelsesansvar.
I relation til anparts- og aktieselskaber opstår ikke sjældent spørgsmålet om ledelsesansvar. I forhold til klub- og foreningsaktiviteter gælder der også regler om bestyrelsesmedlemmers personlige ansvar for de dispositioner, der træffes på klubbens /
foreningens vegne. Dette kan især blive aktuelt ved en dårlig økonomi, og hvor klubben / foreningen eventuelt har aftaler med
økonomiske forpligtelser. Det er vanskeligt generelt at fastlægge grænser for dette ansvar, det må vurderes konkret fra sag til sag.
Men i bestyrelsen bør man være sig dette ansvar bevidst. Mhs undersøger, om det er muligt, at tegne en samlet forsikring for
samtlige MhS-tilknyttede klubbers bestyrelser. Klubberne opfordres til at overveje, om der er behov for en sådan forsikring for
bestyrelsesmedlemmerne.
Mads Thyregod
FIVAhar vedtaget en definition af et historisk køretøj.
For at sikre historiske køretøjer også i fremtiden kan køre på offentlig vej, har FIVAvedtaget en definition af, hvad man forstår ved et
historisk køretøj. Derfor vil FIVA– og MhS for fremtiden arbejde for køretøjer, der falder indenfor denne definition.
FIVA definerer et historik motorkøretøj som et mekanisk drevet vejkøretøj som er mindst 30 år gammelt, som er bevaret og
vedligeholdt i en historisk korrekt stand , som ikke bruges til daglig transport, og som derfor er en del af vor tekniske og kulturelle
arv.
Niels Jonassen
Hvad betyder FIVA`s definition af historiske køretøjer?
I forbindelse med dette emne kommer flere forskellige aspekter frem. Der er forskellige interesser og opfattelser af hvilke køretøjer
der er bevaringsværdige, ligeledes med kopier og genopbyggede køretøjer. Betegnelsen historisk korrekt er let at skrive i en
regeltekst, men den er ikke let at håndtere i praksis, hvor der kan være tale om større eller mindre tekniske ændringer på et gammelt
køretøj. Indenfor FIVA`s medlemslande arbejder myndighederne på at begrænse forurening og især udledning af kultveilte.
Biltrafikken er en del af denne problemstilling, herunder også veterankøretøjer, men MhS og FIVA har hidtil kunnet opnå
undtagelser med den væsentlige begrundelse, at de kun udgør 0,07 % af de samlede kørte kilometer. Myndighederne har accepteret
at gamle køretøjer er en del af kulturarven, men forståelsen er baseret på, at det netop drejer sig om gamle køretøjer – ikke nye kopier
eller ombygninger. Det kan være svært at fastslå præcist, hvornår et gammelt køretøj er rigtigt. På trods af alle fejlmuligheder
fastholder MhS sine synspunkter vedr. målsætningen om, at leve op til at køretøjerne er som de var for et antal år siden.
Niels Jonassen
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Vadehavsløbet 2009

2. løb til TVK´s klubmesterskab

Vadehavsløbet 2009
den. 16 maj 09
Der vil fra løbsledelsen blive lagt vægt på, at løbet former
sig som et familie løb, som alle kan deltage I.
Turen vil foregå i vor smukke landsdel.

Kirke
setset
udefra
Kirken
udefra
Program
KL. 9.30 - 10.00
KL. 10.00 - 10.30
Kl. 10.30
Kl. ca. 17.00
Kl. 18.00

Mødested på Skibbroen i Tønder, hvor morgen kaffen og rundstykker indtages.
Orientering og udlevering af løbsmateriale.
1. Vogn sendes af sted
Sidste vogn I mål.
Fælles spisning og præmie overrækkelse. På Rickelsbûller Hof, Rödenäs.

HUSK PAS.
Priser for at deltage i arrangementet:
Startgebyr pr. køretøj
kr. 50.00
Kaffe/ the/rundstykke
pr.person
kr. 20,00
Aften menu 2retter excl.drikkevarer
pr.person
kr. 150,00
Der er mulighed for overnatning på Rickelbüller Hof tlf. 0049 4668 92010,
Yderligere oplysninger:

Frits Christiansen
Tyvsevej 1
6270 Tønder
Tlf. 4014 8308
E-mail frikir@vvs.dk

i alt:
i alt:
i alt:
www.rickelsbueller-hof.de

Lars Buch-Nielsen
Toftvej 15a
6270 Tønder
Tlf. 7472 5833 el. 61605833
E-mail lbn.tdr@mail.dk

Tilmelding senest d. 7. maj 2009 skal ske til løbsledelsen for ”Vadehavsløbet” Betaling kan ske ved at sende nærværende tilmelding
vedlagt check på beløbet. Beløbet kan også overføres til Sparekassen Løgumkloster, reg. 9824 konto.nr. 0000149756, med angivelse af
relevante oplysninger.

Rundt om Ringkøbing Fjord d. 20. juni 2009
For biler og motorcykler der er mindst 25 år gamle. For medlemmer af Dansk Veteranbil Klub og Vestjysk Motorveteran Klub.
Deltagergebyr: 0,00 kroner. Ingen tilmelding – ingen præmier – ingen konkurrencer – bare mød op til en hyggelig tur.
I skal som deltager selv sørge for forplejning, lav en madpakke, eller spis på en af de hyggelige steder i Hvide Sande.
Arrangørerne tager lidt øl og vand med som kan købes til rimelige priser.
Kl. 9.30 start fra p – pladsen ved Sædding Centeret ud mod Tarphagevej Esbjerg.
Kl. 11.00 kan man også koble sig på turen ved P – pladsen på ”højen” i Blåbjerg Klitplantage, Blåbjergvej mellem Henne Kirkeby og Nørre
Nebel.
Kl. ca.12.00-13.30 spiser vi frokost i Hvide Sande
Kl. 14.00 ophold ved Ringkøbing havn
Kl.14.30 afgang mod Lem. I Lem ser vi de gamle motorcykler fra ”Smedeløbet”.
Herefter er resten frit, eller man kan melde sig til en gang grillede pølser og kartoffelsalat hos Finn Stepping I Outrup.
Det vil foregå ved ca. 18-tiden.
Vi glæder os til at se jer.
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Rallye Monte-Carlo Historique
2009
Dette års Historique Rallye blev afviklet i dagene fra den 29.
januar til den 4. februar. Startstederne var Oslo, Reims,
Torino, Barcelona.
Der var 330 startende biler fra årgangene 1955-1980, og af
dem gennemførte 253 rallyet.

De bedst placerede danske deltagere:
Øverst: Lars Bækkelund / Arne Pagh i Fiat 128 Coupe ,
1972, Nederst: Bent Mikkelsen / Jens Gandrup I Alfa Romeo
1750 GTV, 1968
Kilde: bl.a. www.acm.mc m.m..

Vinder af rallyet blev nordmændene Svein Lund og Tore
Fredriksen i en Datsun 240 Z fra 1971.
Danske placeringer:
10. Lars Bækkelund og Arne Pagh i en Fiat 128 Coupe fra
1972.
55. Bent Mikkelsen og Jens Gandrup i en Alfa Romeo 1750
GTV fra1968.
71. Henning Hjorth og Otto Kristensen i en MGB GT
fra1967.
99. Preben Kristoffersen og Knud Hedegaard i en Austin
Cooper S fra 19xx
130. Peter Karlsen og Michael Munkholm Jensen i en
Alpine Renault A110 1600 S.

HØ/21.02.09

Blandingsforhold
1 : 50 – 2% 1 : 40 – 2,5% 1 : 33 – 3% 1 : 25 – 4%
Benzinmængde i liter
Totaktsolie i milliliter
5
10
15
20
25

100
200
300
400
500

125
250
375
500
625

Blandingsforhold til to-taktsmotorer
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150
300
450
600
750

200
400
600
800
1.000
FS/23.03.09
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Reklamer

City Autoservice
v/ Birger Busch
Strandby Kirkevej 216
Telefon
75128284
Biltelefon
40331854
Privattelefon 75451501
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Generalforsamling
den 2. april 2009
Generalforsamling 2009.
Formandens velkomst indledte generalforsamlingen, der
startede med at mindes de afdøde medlemmer Tage
Nielsen, Bramming og Gerhard Johnsen Schmidt,
Esbjerg (medstifter af VMK, tidligere formand og
æresmedlem).
Dagsordenens første punkt var valg af dirigent – Roland
Munch blev valgt, og han konstaterede at indkaldelsen til
generalforsamlingen var sket i overensstemmelse med
klubbens vedtægter, så han gav ordet til formanden, der i
h.t. pkt 2 aflagde bestyrelsens beretning:
Formanden begyndte med at oplyse, at VMK for første
gang i adskillige år havde haft en netto tilbagegang på 16
medlemmer i 2008, så der pr. 31.12.2008 var 251
medlemmer. En stor glæde var det dog, at der til vore
møder havde været en gennemsnitlig deltagelse på
omkring 50 deltagere.
VMK har i 2008 haft 10 klubmøder, der bl.a. er blevet
brugt til spændende foredrag af egne medlemmer. Ole
Rotbøll og Ole K. Christensen berettede om en
motorcykeltur gennem Sydengland. Børge Burgaard
fortalte om en spændende tur gennem de Baltiske lande,
og på et senere møde fortalte han om en tur til Nordkap på
motorcykel. Jørgen Lind fortalte om et Oldtimer Rally i
Holland
Esbjerg Veteranløb 2008 havde samlet 94 spændende
veterankøretøjer, og som noget nyt startede løbet fra
Torvet, desværre blev starten forstyrret af nogle demonstrerende sygeplejersker. Af andre ture nævntes
aftenturen i det vestjyske med afslutning i Blåbjerg
Plantage, turen til Sillerup Mølle og turen til Ribe.
Skagen-Gråsten løbet den 30. maj havde deltagelse af 5
motorcykler fra Esbjerg - starten! Ved Sæby begyndte
problemerne at melde sig, så ved Randers måtte
denførste motorcykel samles op på Helges fejeblad, og
lidt syd for Skanderborg var der en kunde mere til Helge,
og tænk sig, det var formandens AJS, der måtte op på
fejebladet. Nord for Kolding var det en Nimbus, der udgik, så ud af 5 startende var der kun 2 fra Esbjerg der gennemførte. Den 5. juni deltog VMK i den nationale
veterankøredag, hvor vi mødtes med Tønder Veteran
Klub ved Gram Slot. VMK deltog også med 6 biler og 2
motorcykler ved en temadag afholdt på EUC Vest HTX,
og spørgelysten var stor blandt de studerende. Ved Foreningernes dag
på Torvet i Esbjerg på en solbeskinnet dag i september, deltog vi med
4 biler og 2 motorcykler.
Under pkt. 3 gennemgik kassereren regnskabet for 2008. Efter at have
besvaret et enkelt spørgsmål, kunne regnskabet godkendes, ligesom
forslaget under pkt.4 om uændret kontingent i 2009 blev godkendt.
Punkt 5 var valg til bestyrelsen, og her blev Sven Olav Philbert og
Harald Mortensen valgt i stedet for Carsten Henriksen og Arne Høeg
Jensen der begge - efter flere års stor indsats i klubben - ikke ønskede
genvalg. Bestyrelsen konstituerer sig senere. Efter formandens tak til
Carsten og Arne gik man over til pkt. 6: Valg af revisor og revisor-
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suppleant. Roland Munch ogArne Lange blev begge genvalgt.
Punkt 7 – vedtægtsændringer – blev hurtigt overstået, idet der ikke
var forslag til ændringer.
Punkt 8 indkomne forslag og punkt 9 eventuelt var der ingen
bemærkninger til, og dermed kunne den officielle del af
generalforsamlingen afsluttes.. Aftenen sluttede med kammeratligt
samvær over en bid brød og lidt efterskyl.
HØ/2.04.09
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SAAB - in memoriam

Virksomheden SAAB, blev grundlagt i 1937, til fremstilling af
flyvemaskiner, men efter den anden verdenskrig begyndte man
at interessere sig for personbiler.
SAAB's milepæle i bilproduktionhar bl.a. været:
1946: Den første prototype af en bil betegnet 92001, ser dagens
lys på fabrikken. Den havde en DKW motor.
1947: Yderligere 3 prototyper af 92001 med forskellig tek-nik
blev lavet i 1947, og efter grundig afprøvning af disse, kunne
man den 1. juni præsentere SAAB's første bil officielt med
betegnelsen SAAB 92. Bilen havde forhjulstræk og en totakts
twinmotor, der ydede 25 HK. Der blev indtil 1956 ialt
produceret 20.128 stk..

SAAB 96

SAAB 99

Den første bil - SAAB 92 med delt forrude
1955: SAAB 93 introduceres med en trecylindret totakts-motor
til afløsning for den tidligere twinmotor. Den nye motor havde
et slagvolumen på 748 ccm og ydede 33 HK.
I årene 1955-1960 produceredes ialt 52.731 stk. SAAB 93.
1956: SAAB bygger den første sportsvogn, men kun i 6
eksemplarer. Bilen fik navnet SAAB Sonett, den vejede 500 kg
og havde en topfart på 160 km/time.
1959: SAAB's første stationcar med plads til 2, 5 eller 7
personer introduceres.
1960: Den trecylindrede motor har nu et slagvolumen på 841
ccm og en ydelse på 38 HK. To-taktsmotoren var med indtil
1969.
1966: SAAB Sonett II blev præsenteret. En 2-personers
sportsvogn med glasfiberkarrosseri, og en to-taktsmotor, der
hurtigt blev afløst af en fire-takts, 4 cylindret V motor.

SAAB Sonett II
1967: SAAB kan nu leveres med en firetakts V4 motor fra
Ford. Motoren har et slagvolumen på 1488 ccm og yder 68 HK.
Model betegnelsen er SAAB 96. I årene 1960-1980 blev der
produceret 547.221 stk. SAAB 93/96.
1968: SAAB introducerer en bil SAAB 99. Den havde nyt
karrosseri og ny teknik. Motoren var en Triumph motor med
overliggende knastaksel og direkte benzinindsprøjtning. Der
blev produceret 588.643 stk. SAAB 99 i årene 1968-1980.
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1970: SAAB præsenterer SAAB Sonett i en version III, med nyt
karrosseri og andre tekniske ændringer.
SAAB fortsatte i 70'erne, 80'erne, 90'erne og ind i vort
århundrede med at producere en række spændende modeller,
dog er produktionen i 2009 blevet neddroslet.
Finale.
I 1990 bliver General Motors storaktionær i SAAB, der i 1992
kommer ud i en stor krise og i løbet af 3 år må fyre 4.000 ansatte.
I 2000 overtager General Motors resten af Wallenbergs part i
SAAB. Efter forskellige redningsforsøg bl.a. produktions
samkøring med Opel fabrikkerne, hvilket medførte, at
fabrikken i Sverige skulle bygge Opel-biler.
I 2009 opgiver General Motors SAAB, og den 20 februar bliver
det officielt meddelt, at SAAB er trådt i betalings-standsning.
Der er efterfølgende arbejdet med at finde en løsning til at redde
det hæderkronede svenske bilmærke, om det lykkes, er i
skrivende stund endnu ikke afklaret.
Som skandinav vil det blive svært at forstå, hvis SAAB kun skal
være et overstået kapitel i bilhistorien. SAAB har altid været et
specielt mærke med en forfinet og banebrydende teknik, med
inspiration fra SAAB's flyproduktion.
De mørke skyer over skandinavisk bilproduktion bliver endnu
mørkere, ved at den sidste personbilsfabrik i Sverige og
Skandinavien – Volvo - også er ude i store økonomiske
vanskeligheder, og forsøges afsat af ejeren af Ford.
De i denne historie angivne tal, m.m., tages der forbehold over
for, idet det anvendte kildemateriale på nogle steder har
divergerende oplysninger.
HØ/23.02.09
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Køretøjer med klasse

Har du penge - mange - er det her, du kan byde ind. Men har du
ikke så mange, må du nøjes med dette indlæg - som også er
interessant.
Salget gik glimrende, da en række kostbare bilskønheder
kom under hammeren hos RM Auctions, London i 2008.

Der var engang, da en bil ikke blot var en bil, men en automobil: Stor, mørk og med så højt til loftet, at man kunne sætte
sig ind uden at få hatten slået skæv. Indenfor mødtes man af en
duft af læder og udsøgte træsorter tilsat et pust af benzin. Når
døren lukkedes, var det som en bankboks, der gik i. Køleren
var naturligvis prydet med den Kgl.Automobil Klubs mærker.
Højde og tyngde var så ubetinget en fordel, når ens bedstefar,
uvist af hvilken årsag, valgte at køre den gale vej i rundkørslen
og var fløjtende ligeglad med den hær af truende knytnæver,
der hævede sig i afmægtig vrede imod ham fra de nymodens
lilleputbiler, der lå og rodede i jordhøjde. Klassiske biler er et
yndet samler- og investeringsobjekt internationalt. Dette blev,
krisen på trods, bevist på RM Auctions store ´Automobiles of
London´ begivenhed, afholdt i samarbejde med Sotherby's .
Når det gælder adstadighed, er det svært at konkurrere med de
store Rolls-Royce-modeller, der oprindeligt blev lanceret som
”ikke en af de bedste, men den bedste automobil i verden.”
Blandt auktionens Rolls'er var en 1990 Phantom VI Limousine
med magnetisk cocktailskabsbord med tilhørende drikkebægre. Den er det sidste producerede eksemplar af sin type og
så lydløs at køre i, at den er som at sidde i en dagligstue.
Desuden en Silver Ghost, der har tilhørt den italienske
bilskaber Ettore Bugatti, som købte den for at aflure den nogle
af dens affjedrings-hemmeligheder.

STORE STYGGE ULV-BIL
Bentley er det andet store britiske bilnavn. Mærket blev
grundlagt af brødrene Walter og Horace Bentley med henblik
på racerløb. Bugatti sagde drillende om dem, at de byggede
”de hurtigste lastbiler i verden”. I 1931 blev Bentley overtaget
af Rolls-Royce og blev med tiden et lidt mere sportsagtigt
alternativ til Rolls'en, og ideel til rejsebrug.
England var selvsagt luksus-automobilens hjemland, men
andre kunne også være med.
Blandt førkrigstids modellerne var tyskerne repræsenteret på
auktionen af en 1938 Horch Special Roadster, en rigtig ”Store
Stygge Ulv” bil, hvoraf det første eksemplar var lavet til
Hermann Göring med skudsikker forrude. Han foretrak
imidlertid Mercedes 540 K, da den også kom med skudsikre
døre.

1938 Horch Special Roadster.
Solgt for 1.127.500 pund ( ca. 10 mio. kr.).
1924 Rolls Royce Silver Ghost Torpedoen, som har tilhørt
Ettore Bugatti.Blev solgt for242.000 pund (ca. 2,3 mio. kr.).
Herunder tv.: En meget robust 1924 Bentley 3,8 Litre Sports
Roadster. Var vurderet til 600.000-680.000 pund ( ca.5,5-6,3
mio. kr.) Blev overraskende nok ikke solgt.
Herover th. 1938 Bugatti type 57C Atalante.

Den blev solgt for 660.000 pund ( ca. 6,1 mio. kr.).
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Blandt italienermodeller hæftede opmærksomheden sig
særligt ved en Bugatti-type 57C Atalanta, en skræddersyet
sportsvogn, som er en ren skulptur. Auktionens eksemplar var
en ud af kun fire fremstillede eksemplarer. Den stod 45 år og
sov i en garage i New York, før den dukkede op på auktion i
2007, hvilket skaffede den kælenavnet ”The Sleeping Beauty”
(Tornerose).
Af nyere ikoner var der en Mercedes 300SL, SL står for 'Sport'
og 'Leicht', flere Jaguarer af E-typen og stribevis af Ferrarier.
Hertil en Chevrolet Corvette Sting Ray, en 1953 Cadillac'
Series 62, der er særligt velegnet til mafiabegravelser, og
naturligvis en Aston Martin, den oprindelige James Bond bil
fra 'Goldfinger'. Det var før, alt fjolleriet satte ind, som at få
Bond til at køre miljøvenlig Saab eller, helt grotesk, en bil der
kan blive usynlig, så bliver det jo ligefrem farligt at køre den
gale vej i rundkørslen. Selv for James Bond. Indlægget her er
fra en artikel i Antik & Auktion, forfatter Henrik Bering og
foto er taget af RMAUCTIONS/SOTHERBY'S
HØ/december 2008.
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Veteranforsikring Danmark
”Vi sætter pris på sjæl og charme …”
Præmieeksempler for veteranbiler og motorcykler fra 1974 eller før:
Dagsværdi
25.000
50.000
75.000
100.000
125.000
150.000
175.000
200.000
225.000
250.000
275.000
300.000
325.000
350.000
375.000
400.000
425.000
450.000
475.000
500.000
525.000
550.000
600.000
o.s.v.
Selvrisiko

Ansvar + kasko
517
646
751
819
927
1.011
1.099
1.182
1.265
1.335
1.449
1.561
1.674
1.784
1.898
2.008
2.123
2.236
2.300
2.458
2.573
2.661
2.906
kr. 1.277

Ansvar
191
191
191
191
191
191
191
191
191
191
191
191
191
191
191
191
191
191
191
191
191
191
191
kr.

0

Præmieeksempler for klassiske køretøjer fra 1975 til og med 1983:
Dagsværdi
25.000
50.000
75.000
100.000
125.000
150.000
175.000
200.000
225.000
250.000
275.000
300.000
325.000
350.000
375.000
400.000
425.000
450.000
475.000
500.000
525.000
550.000
575.000
600.000
o.s.v.
Selvrisiko

Ansvar + kasko
1.270
1.588
1.850
2.015
2.279
2.487
2.705
2.909
3.111
3.283
3.564
3.840
4.118
4.388
4.669
4.939
5.223
5.498
5.659
6.046
6.327
6.546
6.769
7.148
kr. 3.829

Ansvar
434
434
434
434
434
434
434
434
434
434
434
434
434
434
434
434
434
434
434
434
434
434
434
434
kr.

0

* 25% rabat ved indtegning af fere veteran- eller klassiske køretøjer.
* Forsikringen omhandler Vejhjælp i hele policens kørselsperiode, hvis køretøjets alder er mindst 35 år.
Kontakt os venligst og hør nærmere om pris og indtegningsregler.

Veteranforsikring Danmark
v/ Ole Højgaard - Trelde Næsvej 227 C - 7000 Fredericia
Tlf. 75 91 21 92 - oh@thistedforsikring.dk
www.veteranforsikringdanmark.dk
Veteranforsikring Danmark er en nicheafdeling i Thisted Forsikring g/s
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Vestjysk Motorveteran
Harry Ørsted
Golfvej 56
6715 Esbjerg N.

