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Der er altid en Škoda med i billedet! Man kan jo sidde og surfe på fx FaceBook. Og 
en af de sider, der af til er spændende er historiske billeder og gamle postkort. Jeg har 
fundet nogle med samme indhold: Der er altid en Škoda med i billedet! 
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Carsten Andersen, Oksebæksvej 3, 4900 Nakskov
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Webmaster:
Jesper Hansen - e: jesper@jh81.dk

Škoda Nyt:
Trykkes 4 gange årligt i 275 eksemplarer.

Deadline nr. 4/22: 15. oktober 2022 - udkommer medio 
november 2022.

Trykkeri:
DK Print, Nørregade 17, 4970 Rødby

Der kan betales kontingent m.m. via 
nedenstående MobilePay-nummer. 
Husk at skrive, hvad beløbet dækker. 

Alle henvendelser 
vedrørende bladet og 
hjemmesiden skal ske til 
redaktionen. 
Alle indlæg bedes ind-
sendt som vedhæftet fil 
til e-mail:
carsten@nakskov.nu
- her kan du også 
vedhæfte billeder og 
illustrationer. 
Er du ikke i stand til 
dette, så send et brev til 
Carsten Andersen, som 
er grafisk tilrettelægger.

En bøn for din skyld
Vil du ikke være så ven-
lig at meddele flytning.
Det er meget ærgerligt 
for klubkassen, at vi får 
blade retur, fordi der er 
forkert adresse på - og 
det derfor koster dob-
belt op på portoen, hvis 
vi skal sende det ud en 
gang ekstra.
Brug e-mail eller et af 
de flyttekort, hvor du 
har gratis porto. 
På forhånd tak

Velkommen til:

Lene og Stig Hansen, Hillerød
Petter Brudal: Drammen, Norge
Nicklas Larsen, Hårby
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ÅBNINGSTIDER: 
Maj og september: 
Weekend og helligdage kl. 13:00-17:00 
Juni, juli og august: 
Tirsdag-søndag kl. 13:00-17:00 
 Vi har åbent for grupper hele året (efter aftale)

Telefon museum 64 72 34 60 
Telefon uden for åbningstid: 
62 24 36 76 eller 21 68 98 76

Nårupvej 32 
Krengerup | Glamsbjerg

Škoda Tour 2023
Ved afslutningen af Škoda Tour i Bakov 
nad Jizerou blev det bestemt at Škoda 
Tour i 2023 skal afholdes i Danmark.
Vi i bestyrelsen er gået i gang med at 
finde et sted, hvor vi kan være, men i 
skrivende stund er det ikke kommet 
helt på plads. 
  Så snart vi har fundet stedet sender vi 
en mail ud til jer alle med en forespørg-
sel, om I kunne tænke jer at deltage 
(ikke bindende), så vi har en indikation 
om vi skal fortsætte med planlægnin-
gen. 
  Den kommer også på vores hjemmesi-
de www.Škodaklub-danmark.dk

Tilmeldingsblanketten udsendes sene-
re (slut dec. – januar)
Hans Erik Hansen
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Turen går til:   Škoda Tour
Turen startede den 22. juli, fra 
Orte i min Škoda 130 GL fra 1987. 
  Turen gik mod Bøjden færgehavn, hvor 
der var afgang kl. 07:00 med ankomst i  
Fynshav kl. 07:50.
  Første stop var på Hütterner Berge, 
hvor der skulle tankes benzin, og hvor 
Per og undertegnede skulle mødes og 
få vores kaffe og rundstykke.
  Turen fortatte videre ned gen-
nem Tyskland, hvor det mest er lan-
devej og byer, vi kommer gennem. 
  Ca 188 km fra Hotel Sachaen-Anhalt 
holdt vi middagspause.

  Efter pausen gik turen videre,og med 
en del omkørsel og vejarbejde ankom vi 
til hotellet. Efter indtjekning var det tid 
til aftensmad og afslapning.
  23. juli: Efter morgenmad var det tid til 
afgang og turen videre mod Tjekkiet.
  Turen gik ad landeveje og gennem byer 
med pauser undervejs. 
  Inde i Tjekkiet kunne vi ved bestemte 
tankstationer købe vignette til brug på 
de store veje og motorveje. 
  Så kom Per med det forslag, at vi kun-
ne køre til hotellet, hvor træffet skulle 
holdes. Her det var muligt at få værelset 
dagen før.
  Efter spisning gik vi en lille tur i lands-

byen. Der var meget roligt.
  24 juli: Efter morgenmaden kørte vi 
ind og fandt en Shell-tankstation, hvor 
der blev tanket. Her kom en anden og 
tankede sin Škoda 130, og Per fik vasket 
bilen
  Kl. 15 var der registrering af personer 
til Škoda tour og kl. 18 var der spisning. 
  Kl. 20 var der info om Škoda tour. Un-
der denne event var der en ung pige, 
der spillede på violin.
  25 juli: Morgenmad fra kl. 07:30 til 
09:00. Kl 10:00 startede Škoda-rally.
  Jeg kørte med Hans og Linda i deres 

1203-bus.
  Turen var omkring 80-100 km. Under-
vejs fik vi nogle forskellige opgaver og 
kl. ca. 18 var vi tilbage på hotellet.
  Så var der aftensmad, og så var der af-
slapning.
  26. juli: Morgenmad fra 07:30 til 09.00. 
Efter morgenmaden kørte Hans-Erik,  
Linda, Ina, Edvin, Slava og mig en tur i 
bussen.
  Vi var ude og se et museum, hvor der 
var meget forskelligt. Vi blev budt på 
kaffe, og så gik turen tilbage til hotellet. 
Klokken 18 var der aftensmad.
  27. juli: Morgenmad fra 07:30-09:00. 
Kl. 10:30 var det paradekørsel til Ško-
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Turen går til:   Škoda Tour
da-museet i Mladá Boleslav, hvor vi ud-
stillede vore biler.
  Kl. 12 var der rundvisning og efter ca. en 
lille time, var det tid til frokost.
  Herefter var det lidt på egen hånd.
  Kl. 18 var aftensmaden klar på hotellet, 
og kl. 20 var det tid til præmier - både 
for rally og den flotteste bil. Denne af-
ten optrådte et band.
  28. juli: Morgenmad kl. 07:30-09. Her-
efter kørte vi ind til Bakov nad Jizerou, 
hvor vi fandt en butik med bildele til 
Škoda fra hækmotor og fremad. Det var 
Hans, Linda, Malte, Ina, Edvin og mig. 

  Da vi kom hjem, var det tid til afslap-
ning om eftermiddagen. Kl. 18: Traditio-
nen tro var der spisning.
  29. juli: Morgenmad fra kl. 07:30-09:00. 
Herefter stod den på besøg på flymu-
seum. Petter fra Norge, Per, Edvin, Ina, 
Hans, Linda, Malte og jeg var afsted 
sammen. Aftensmad fra kl. 18:00.
  30 juli: Morgenmad fra kl. 07:30-09:00.
Kl. 10 var der afgang mod nogle huler. 
Det var meget spændende.
  På vej hjem til hotellet var vi lige inde 
og handle til hjemturen dagen efter.
  Da Petter fra Norge opdagede et mu-
seum med østbiler måtte vi derind. Iøv-
rigt et spændende museum. Kl. 18 var 

der aftensmad.
  31. juli: Det var det tid til afgang og 
hjem til Danmark. Vi tog en overnatning 
på Hotel Sachsden-Anhalt. Vel ankom-
met og tjekket ind var det tid til aftens-
mad og lidt afslapning
  1. august: Efter morgenmaden gik tu-
ren videre mod Danmark og færgen 
Fynshav-Bøjden, hvor vi nåede færgen 
kl. 18. Efter vi var landet på Fyn, og vi fik 
sagt tak for en dejlig Škoda tour, var jeg 
hjemme i Orte igen kl. 20:00.

Ole Andersen 
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Udflugt: Haaning Collection
Lørdag den 27. august havde Per Olsen 
arrangeret en tur til Haaning Collection 
i Bagsværd.
  Vi var 9 personer i 2 biler, som kom fra 
vest for Storebælt. Vi mødtes ved raste-
pladsen ved Knudshoved. 
  Brian havde lavet kaffe og Linda bagt 
boller. Da morgenmaden var indtaget 
gik det mod Sjælland og København.
  Metrologerne havde godt nok lovet 
regnvejr, men turen over det vestlige 
Sjælland foregik i godt vejr. Men det 
ændrede sig, da vi kom til Køge. Her be-
gyndte det at småregne, og da vi nær-
mede os Bagsværd, blev der godt nok 
åbnet for sluserne.
  Inde i museet mødte vi de sjællandske 
medlemmer. Linda fik købt billetter og 
så kunne vi gå ind og se de mange fine 
biler.

  

Her var der alt lige fra en Rolls-Royce til 
en Trabant, flere VW, Ford, motorcykler, 
over 11.000 modelbiler. Vi fandt et par 
Škoda’er imellem dem. 
  Det blev middag, og vi gik ind i Shelby`s 
cafe og fik et par stykker smørrebrød. 
  Herefter var det rundt og se på flere bi-
ler. Vi kom også om bag ved udstillingen 
og så nogle andre bl.a. en VW Samba-
bus og en meget gammel og flot vedli-
geholdt Renault.
  Efter kaffen kørte vi hjemad igen efter 
en dejlig dag - nu i solskin.
  Tak til Per for et godt arrangement
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Juletur til Odense Zoo
I sidste nummer skrev vi, at vi planlæg-
ger en bustur til Tivoli. Det har desværre 
vist sig, at busturen er blevet meget dyr.   
  Derfor bliver vi nødsaget til at aflyse.
MEN i stedet for tager vi til JULEUDSTIL-
LING i Zoo i Odense. Her vil der være ca. 
400.000 julelys, juleboder og nisser og 
ikke mindst dyrene at opleve
  Det tager denne tur lørdag den 19. no-
vember. 

  Vi mødes ved hovedindgangen kl. 
15:.00. Når Linda har købt billetterne, 
går vi ind og ser udstillingen.
  Kl. 18:00 finder vi et sted, hvor vi kan 
spise vore medbragte madpakke, eller 
hvad man nu har lyst til. Der er flere mu-
ligheder for at købe mad.
Zoo lukker kl. 20.00.
Klubben giver et tilskud til entreen så 
derfor koster det kun 100 kr. pr. person.  
Tilmelding til Linda senest 12. november.
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Škoda Vision 7S - En ny elbil til den store familie
Sådan blev VISION 7S beskrevet.
  ŠKODA VISION 7S bringer et nyt form-
sprog og nye funktionelle elementer 
frem hos Škoda. 
  Arbejdet med det var både udfordren-
de og sjovt for designerne. 
  Med en rækkevidde på over 600 kilo-
meter og hurtig 200 kW opladning er 
den syv-personers elektriske SUV no-
get helt nyt. 
  Der er lagt mange kræfter i et robust 
udseende, funktionalitet og autentici-
tet. 
  I S7 lægges stor vægt på aerodynamik 
og brug af bæredygtige materialer i in-
teriøret. 
  Der var på forhånd ikke lagt nogle be-

grænsninger på designerne, da de be-
gyndte at skabe S7 helt fra bunden. 
  Det eneste, der begrænsede var 
MEB-platformen, som bruges af hele 
koncernen. 
  Der er lagt op til et 89 kWh batteri, 
men ellers fik hele ŠKODAs designteam 
masser af plads til kreativitet. 
  Peregrina Maquieira Iglesia fra Colour & 
Trim-teamet sagde det kortfattet: “For 
mig var jobbet sådan her: Stop. Nulstil. 
Start. Den frihed og tillid, vi fik, var med 
til at udløse kreativiteten endnu mere,« 
forklarer hun. 
  At skabe et enkelt design er hårdt ar-
bejde Resultatet af arbejdet skabt i et 
samarbejde mellem alle de forskellige 

STOP. NULSTIL. START
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Škoda Vision 7S - En ny elbil til den store familie
afdelinger og medlemmer af fabrikkens 
designteam. 
  Udviklingen har været gennem alt fra 
de første skitser, gennem digitale mo-
deller, lermodeller, farve- og materiale-
justering af eksteriør og interiør, til de-
signet af bilens brugermiljø og udvendig 
og indvendig belysning.

Den fuldelektriske ŠKODA
”At arbejde på et koncept, der repræ-
senterer et brands fremtidige designs-
prog, er altid meget spændende. Intet er 
fast, og du kan ændre næsten hvad som 
helst,” siger chefen for interiørdesignet. 
”Vi ville skabe et enkelt formsprog, som 
faktisk er en kompliceret opgave. 

Interiøret og udseendet
Opgaven omfatter for eksempel bilens 
nye lyssignatur. 
  De T-formede forlygter og baglygter 
er designet til at se mørke ud, når de er 
slukkede og generere noget af en over-
raskelse, når de tændes, samtidig med 
at de hjælper med at tydeligt identifice-
re bilen. 
  ”Den nye signatur hjælper til tydeligt at 
identificere bilen på afstand og sætter 
prikken over i’et på dens overordnede 
udseende,” forklarer Martin Paclt, bilens 
udvendige lysdesigner.
  Bilens ydre udseende afspejles også i 
interiøret. Her finder vi minimalistiske, 
men frem for alt funktionelle løsninger. 
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Designerne har forsøgt at få mest mu-
ligt ud af det indvendige rum og skabe 
en behagelig atmosfære for de syv pas-
sagerer. 
  ”En speciel funktion er de bevægelige 
indvendige dele, der gør det muligt for 
bilen at skifte fra Drive-tilstand til Re-
lax-tilstand,” forklarer Peter Olah.
  Han sætter også pris på den unikke 
placering af den integrerede autostol. 
“Den innovative placering på det sikre-
ste sted i bilen beskytter ikke kun bar-
net, men giver forælderen mulighed for 

at interagere direkte med barnet ansigt 
til ansigt. 
  Den nye brugergrænseflade i instru-
mentbrædtet og brugen af bæredygti-
ge materialer er lige vigtige.
  Ved udviklingen af interiøret brugte 
man for første gang en interaktiv proto-
type til at hjælpe med at teste, om ud-
viklingen gik i den rigtige retning. 
  Styresystemet er en interessant kom-
bination af funktionalitet og fladt de-
sign. Det er resulteret visualiseringer 
af høj kvalitet, som hjælper føreren på 
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køreturen. 
  Bæredygtige materialer i interiøret 
og udvendigt på 7S’s kofangere og 
hjulkasser er lavet af genbrugsdæk.  
  ”Lige fra starten valgte vi omhyggeligt 
farveskemaet til konceptet og de for-
skellige materialer,” siger Kateřina Vrá-
nová, leder af color & trim-teamet. 
  De helt nye materialer gav en anden 
udfordring, primært på grund af logistik-
ken.
  ”Vi arbejdede på VISION 7S under en 
række lockdowns rundt om i verden, og 
det var ikke altid nemt at få de materia-
ler, der ville understøtte vores vision til 
tiden. 
  Det bragte os tættere sammen som et 
team, og vi var nødt til at kommunikere 
mere og finde backup-løsninger,” hu-
sker Kateřina Vránová. 
  Den 7-personers VISION 7S giver os et 
glimt af Škodas nye designsprog. 
  Hendes team gav bilens interiør og 
eksteriør en fin fornemmelse, der er 
blottet for skinnende kromelementer 
og andre tidligere almindelige detaljer. 
  ”Vi bevæger os væk fra krom og vælger 
mere bæredygtige materialer, samtidig 
med at vi ikke glemmer, at vi er et fami-

liemærke,” forklarer Maria Carola Kertzs-
cher fra color & trim. 
  Materialerne i interiøret er stort set 
genanvendelige, og Škoda kontrollerer 
hele produktionsvejen. 
  Den nye protottype varsler fremtiden 
for eMobility hos Škoda 
  En usædvanlig ændring er brugen af 
genbrugsdæk i store dele af interiøret, 
f.eks. gulvet i interiøret og bagagerum-
met. Det er et bevis på at Škoda be-
stræber sig på at gå langt i brugen bæ-
redygtig cirkulær økonomi.

Afslappethed
VISION 7S tilbyder to forskellige interiør- 
konfigurationer - til kørsel og afslap-
ning. 
  ”Jeg synes især, at formgivningen af 
de udvendige overflader, med den nye 
fronten af bilen er meget moderne og 
forfriskende. Samtidig understreger 
indretningen, med dens vægt på fami-
lie og funktionalitet,der er en af Škodas 
kerneværdier.

Oversat og redigeret af Carsten Andersen med 
udgangspunkt i fabrikkens egen beskrivelse på 

          storyboard.Škoda-auto.com



Det er nogle gange lidt hyggeligt at se 
på gamle fotos.
  I dag er det muligt på FaceBook og på 
Google, mens det for 10-15 år siden var i 
gamle familiealbum, man stødte på bil-
leder, som dem du kan se herunder og 
ved siden af. 

   

..Men for mig - altså redaktøren - har det 
en ganske speciel følelse, når jeg falder 
over disse billeder. 

  Da jeg i 1987 blev indbudt til at byde 
på Škodas reklamekampagne, var det at 
se en Škoda, jo ikke noget særsyn, men  
års ballade omkring Škoda-vittigheder-
ne, gjorde det nærmest til en skam at 
omtale den slags. Men vi - min davæ-
rende kæreste og jeg - tog chancen. 
  

...I en kampen om kunderne kan du na-
turligvis vælge at stikke hovedet i bu-
sken eller sige: ”Her er jeg”.
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Škoda - du ser dem overalt



Lørdag den 13. august 2022 var 22 med-
lemmer samlet til hygge og grill hos Bri-
an i Harndrup.
  18 Škodaer stod linet op på græsplæ-
nen – flot syn 😊

  Det var uhyggelig varmt – så skyggen 
var at foretrække for de fleste. Der var 
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Grilldag

kaffe ad libitum og Mathias havde bagt 
roulade med jordbær og flødeskum – de 
smagte fantastisk godt.
  Hen under aften tændte Brian op i gril-
len – og menuen i år stod på kalveculot-
testeg, pølser, pastasalat med broccoli 
og bacontern, flødekartofler og flutes 
– rigtig god mad. Efterfølgende var der 
kaffe og hyg-ge på terrassen.
  TAK til Brian og drengene for igen at 
lægge hus og have til.

Ulla & Leo
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En lille sjov historie fra en 
anderledes fritidsinteresse
Frømandsklubben Helgoland
Klubben startede 7. august 1969, da 5 
gode venner der alle dykkede lidt i de-
res fritid.
  De 5 var 3 betjente fra politiet 1 prof-
fesionel erhvervs dykker og Bent Ber-
tramsen som var oplæser i tv.
  De 5 blev enige om at danne en dyk-
kerklub for rigtige mænd og hvor man 
kun kunne blive medlem ved anbefaling 
fra de andre medlemmer.
  Som startkapital blev der indbetalt 30 
kr pr. næse der skulle dække udsendel-
se af et medlemsblad en gang om må-
neden.
  14 dage efter stiftelsen var der stiften-
de generalforsamling hvor medlemstal-
let var røget op på hele 12 personer. Det 
bevirkede at ham der var sat til at admi-
nistrere kassen proklamerede han at så 
stort et beløb der nu var i kassen kunne 
han ikke overskue smed nøglerne og 
meldte sig ud af klubben.
  Det kan så samlignes med i dag hvor 
klubben har over 200 medlemmer og 
et månedligt kontingent på 130 kr. pr. 
næse.
  Per Olsen medlem nr. 76.

Bindeballe 
Købmandsgård
Lørdag den 1. oktober kører vi ud og ser 
den gamle købmandsgård i Bindeballe.
  Et spændende sted, hvor man ople-
ver en butik fra den gang bedstefar var 
knægt.
  Her er det stadig muligt at købe for-
skellige varer, ligesom der er et lille mu-
seum på første sal.
  Det koster godt nok en 20 kr., men det 
er pengene værd. 
  Overfor købmandsgården ligger en 
gammel stationsbygning og en tog-
vogn.
  Når vi har set købmandsgården, går vi 
ind i den fine restaurant og får en kop 
kaffe og kage.
  Ingen tilmelding vi mødes ved Škoda 
Fredericia kl. 13:00 eller ved Bindeballe 
kl. 14:00, hvis man ikke vil køre til Fre-
dericia.

Juleafslutning
Ja julen nærmer sig med hastige skridt 
og dermed også tid til vores juleafslut-
ning.
  Det bliver lørdag den 3. december kl. 
12:00 i Dansk Veteranbil klubs lokale i 
5672 Broby
Så sæt allerede nu X i kalenderen
Nærmere program i næste nummer
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Vi sætter pris på originalerne

Vores assurandør og specialist i veteranforsikring er 
Steen List der arbejder ud fra vores kontor i Herning.

Steen er naturligvis en del af veteranfolket og kører 
blandt andet Morgan +8. 
Du er altid velkommen til at kontakte Steen for at  
høre mere om priser og indtegnings regler.

75 91 21 92
veteran@thistedforsikring.dk
veteranforsikringdanmark.dk

Hvem er vi?

Ud over forsikringens pris opkræves lovmæssige afgifter. Det drejer sig om skadesforsikringsafgift på  
1,1% af præmien og garantifondbidrag på 40 kroner. For veteranbiler opkræves desuden et miljø bidrag 
på 84 kroner.

rabat ved indtegning  
af flere biler eller  

motorcykler

25%

Motorcykel - BSA 
Dagsværdi 40.000 kr.
Ansvar + kasko inkl. redningshjælp
837 kr.

Klassisk bil - MX-5 
Dagsværdi 150.000 kr. 
Ansvar + kasko
3.229 kr.

Knallert - Puch MS 50 
Dagsværdi 15.000
Ansvar + kasko
764 kr.

Veteranbil - Opel GT 
Dagsværdi 150.000 kr.
Ansvar + kasko inkl. redningshjælp
1.312 kr.

Præmieeksempler

Vi forsikrer veterankøretøjer frem til årgang 1992 
og klassiske køretøjer årgang 1993-1997.  
Velkommen til vores fællesskab!



DANMARKS MEST SOLGTE ELBIL 2022 
Læs meget mere om ENYAQ iV på skoda.dk/enyaq

Vist med ekstraudstyr. Halvårlig CO2-ejerafgift: 370 kr. Se mere på www.skoda.dk Batteri: 58-77 kW. Forbrug* 
158-167 wh/km. Rækkevidde*: 395-542 km. Opladningstid under optimale ladeforhold v/normalopladning.  
0-100%: 6t 15 min-7t 30 min v. max ladeeffekt (11 kW); Hurtig-/lynopladning, 5-80% 29-36 min v max. 
ladeeffekt på 120-135 kW. *Forbrug og rækkevidde påvirkes bl.a.af kørestil, vejrforhold og tilvalg af udstyr,  
hvor især høj hastighed og lave temperaturer reducerer rækkevidden.

ŠKODA anbefaler ubegrænset opladning med Clever. skoda.dk


