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Et nyt skud på Škoda-stammen: KUSHAQ. Der er tale om en model, som ifølge oplys-
ningerne skulle komme i produktion i Indien i år. 
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Škoda Nyt:
Trykkes 4 gange årligt i 275 eksemplarer.

Deadline nr. 2/21: 12. maj 2020 - udkommer medio april

Trykkeri:
DK Print, Nørregade 17, 4970 Rødby

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

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:

Der er desværre ikke nye medlem-
mer til dette nummer, men det til-
skriver vi den usædvanlige situati-
on med Corona. 
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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

For noget tid siden dukkede dette opslag op på FaceBook. Det 
må have været i 1984-87. Men se en pris - og ikke mindst ud-
styrsliste. 

Kontingent
Vi ved godt, at det ikke lige 
er det første, der falder dig 
ind i disse tider.

Men foreningens livsgrund-
lag er jo netop medlems-
skaberne. 

Vi kan derfor kun opfordre 
dig til at indbetale dit kon-
tingent på 275 kr. for 2021.

Vi beklager naturligvis, at 
vi ikke har kunnet nulstil-
le kontingentet og fået en 
”mink-aftale” med staten, 
så vi kan holde den gående  
uden opkrævning. 

DERFOR: Husk at betale dit 
kontingent

MobilePay 26180419
Reg. 1551 konto. 7539754
 

Kassereren
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Fortsat fra blad nr. 3 - 2020.

Efter at ledningsnettet er blevet monte-
ret, er det gået godt fremad monteringen 
af lygter, og lys i instrumentbrædtet m.m. 
Det er dejligt, når man kan købe et færdigt 
ledningsnet, hvor alle ledninger er num-
mereret, så mekanikeren bare skal følge 
diagrammet, der er med. Uheldigvis var 
diagrammet på tjekkisk, så det tog lidt tid 
at oversætte det, men det gik godt. 

Derefter var det tid til stenplade, kofange-
re og kølergitter. Det var besværligt, men 
de sidder pænt. Da jeg skulle montere ven-
tilatorremmen, der var købt i Tjekkiet, viste 
det sig, at den var for lille.  Så måtte jeg til 
den lokale landbrugsmaskineforhandler, 
og han skaffede den rigtige størrelse. Den 
skulle så bare monteres, men det gik ud 
over remskiven på dynamoen, så der skul-
le en ny til. Den blev skaffet og monteret, 
så den kunne afmærkes på tjeklisten.

Veteranbildæk er svære at finde til en ri-
melig pris. Jeg begyndte ved Thansen, der 
siger, at han er den største dækforhandler 
i Danmark? Han har i hvert fald ikke dæk 
til veteranbiler, men han vil gerne monte-
re og afbalancere dæk, man har købt et 
andet sted. Så måtte Google hjælpe, og i 
Tyskland kunne jeg få de ønskede dæk til 
rimelig pris.

Så tilbage til Thansen for at få dem mon-
teret. Det viste sig så, de ventiler til slan-
geløse dæk Thansen bruger, er for små 
til hullet i fælgen. Igen kom hjælpen fra 
landbrugsmaskinforhandleren. De kunne 
skaffes fra dag til dag.

Dæk og fælge blev nu leveret til monte-
ring, og dagen efter ringede Thansen.
De havde problemer, de kunne ikke tryk-
ke dækkene på plads med trykluft, heller 
ikke selv om de brugte en ”Basasuka” til 
trykluft. Så jeg hentede en fælg med dæk, 
og så måtte jeg prøve, om dækproblemet 
kunne løses et andet sted.

I dag den 7. november skulle Feliciaen så 
ud til min mekaniker for at få ordnet brem-
ser, karburatorer, tænding m.m. Han ville 
også se på fælg og dæk. Det tog ham ikke 
2 minutter at få dækket på plads. Så nu 
skal de sidste fire hjul bare ordnes, for at 
bilen kan blive rulleklar. 

Bremserne er blevet renoveret d.v.s. trom-
lerne drejet af, hjulcylindre renoveret, ny 
hovedcylinder, nye rør og slanger. Der er 
også skiftet leje i højre baghjul. Karbura-
torerne er monteret, skal lige justeres, og 
benzinpumpen er blevet renoveret. 

Bilen har været startet op flere gange, 
men tændingen skulle finjusteres. Det er 
ikke nemt at justere en strømfordeler, der 
sidder fast. Måske har den ikke været ju-
steret siden 1959, da bilen blev samlet. I 
hvert fald kunne den ikke rokkes på nogen 
måde, så liften blev hævet, og strømfor-
deleren blev bearbejdet nedenfra med en 
træklods, en hammer og små slag. Noget 
gav sig. Det var desværre selve strømfor-
deleren, så nu er jeg på jagt efter en an-
den strømfordeler. Gode venner vil gerne 
hjælpe, men det tager tid at lede de gamle 
lagre igennem.  
 ...fortsættes
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Vi har fået ”ny bil”
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del af Henriks liv. Hovedparten af de 
450.000 kilometer er blevet kørt på 
Marguerite-ruterne øst for Storebælt, 
men der har også været et par årlige 
afstikkere til Sønderjylland, hvor Hen-
rik skulle besøge sin søster.
 
Som person var Henrik teknisk perfek-
tionist og det gjaldt i allerhøjeste grad 
også hans Škoda Felicia. Alle serviceef-
tersyn er blevet overholdt til punkt og 
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prikke. Da nogle af eftersynene skul-
le ske en gang årligt og andre ved for 
eksempel hver 15.000 kilometer, kun-
ne det ske at Henrik kørte sin Felicia 
til årsservice for kort tid efter at køre 
den til kilometer-service. Mellem ser-
viceeftersynene er Felicia’en blevet 
repareret, hvis den havde selv den 
mindste fejl. Alle papirer vedrørende 
bilen er gemt for eftertiden, og det 
sidste dokument er en synsrapport 
fra maj 2020, hvor Felicia’en er blevet 
godkendt uden fejl.
 

Som et kuriosum kan nævnes at i Fe-
licia’ens bagagerum findes en grå pla-
stic-mælkekasse til opbevaring af løs-
dele. Mælkekassen er fra Ørslev Mejeri 
lidt nord for Vordingborg, og i Ørslev lå 
også i mange år den danske Škoda-im-
portør, Pradan Auto Import.

Efterskrift: Škodamuseet er glade for 
og stolte over at blive betænkt med 
nye biler til samlingen. I sæsonen 2021  
vil bilen her blive fremhævet for sin 
gode historie. 

Škoda-museet fik en ”ny” bil foræret
Der har været delt mange ”gaver” ud 
i den seneste tid. De fleste er gået 
til overlevelse for firmaer. Derfor var 
det med stor glæde, at vi blev kon-
taktet af Franz Andersen fra Stubbe-
købing, som kunne meddele, at han 
havde en Felicia Combi, som var en 
gave til Škodamuseet. 

Men den var god nok. Hans farbror 
var død, og af hans testamente 
fremgik, at hans elskede Felicia skul-
le doneres til Škodamuseet. 

Så bliver man da glad. På museet 
kender vi ikke Henrik Andersen, som 
farbroderen hedder. 

Men 31. oktober ankom bilen, og som 
du kan se, så er den virkelig vedlige-
holdt. 

Vi bad Franz om lidt flere informatio-
ner, og de følger her. 

Škoda Felicia 1.6 Combi
Denne Škoda Felicia blev leveret til 
Henrik Andersen i Vordingborg den 
3. maj 2000. Henrik Andersen nåe-
de at køre i sin Felicia i 20 år og over 
450.000 kilometer, inden han døde 
i oktober 2020, hvorefter Felicia’en 
blev doneret til Škoda Museum Dan-
mark.
 
Bilen blev som fabriksny købt hos 
Carsten Jensen Biler, som dengang 
var og stadig er autoriseret Ško-
da-forhandler i Vordingborg. Henrik 
brød sig dog ikke om Škoda-forhand-
leren i Vordingborg, og hovedparten 

af serviceeftersynene og repara-
tionerne er derfor blevet udført af 
Lumbye Biler, som var autoriseret 
Škoda-forhandler i Nykøbing F. Når 
Felicia’en var kørt til service i Nykø-
bing F. tog Henrik toget hjem til Vor-
dingborg og modsat, når bilen skulle 
hentes igen.
 
Henrik var invalidepensionist og de 
daglige bilture i Felicia’en var en fast 
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Et af klubbens nationale flagskibe - 
Storebededagstræffet måtte aflyses 
i 2020. 

Det var rigtig ærgerligt, og vi kunne 
godt have tænkt os at arrangere no-
get mere i 2020. Desværre var tids-
horisonten ofte meget kort, så det 
var håbløst. 

Derfor satte vi os for at arrangere 
træffet på Lemvig Strand Camping. 

Det skulle finde sted den 29. april til 
2. maj i år. 

Lige nu ser det dog også tvivlsomt 
ud, om det er muligt at gennemfø-

re. Der skal falde en masse på plads, 
men vi kender omvendt ikke de ud-
fordringer, vi står over for. 

Bliver restriktioner virkelig ophævet 
- eller hvor mange med indgangen til 
marts.

Vi har jo også kunnet følge med i 
pressen omkring de mange vacci-
ner, der skulle komme ud, så vi alle 
kan blive vaccineret, men i skriven-
de stund ser det heller ikke for sik-
kert ud. Leveringerne svigter og ikke 
mindst: datoen for at alle danskere, 
der ønsker det, skulle være vaccine-
ret den 27. juni. Og det er jo længe 
efter det planlagte træf. 

Storebededagstræf?

Fra arkivet
Når der nu ikke sker så meget nyt, så er 
det rart at have lidt arkivmateriale.
Billedet over disse linjer er fra Škoda 
Tour i 2019 i Tjekkiet, hvor Edvin og Inas 
Felica er fotograferet foran museet med 
trolleybusser / sporvogne på rallyturen 
det år.

Hvad der sker med Škoda Tour i fremti-
den er endnu ikke kendt, men vi håber 

alle sammen på, at Karel og Martina vil 
tage stafetten og føre de internationale 
ture videre. 

Vi måtte desværre aflyse vores tur i 
2020 og tyskerne måtte erkende, at den 
uforudsigelige situation gjorde, at de 
måtte aflyse i 2021. 

Vi følger op, så snart der er nyt. 
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Indvendigt er der 5 sæder i Stu-
diodesign, manuel højdejustering 
af førersæde, midterkonso, digital 
cockpit, splitbagsæderyglæn hvor 
siddefladen dog ikke kan splittes, 
12-volts-stikdåse i bagagerummet, 
forskydelig bagagerumsafdækning.

Ud over det allerede nævnte kan 
du indenfor sikkerhed og komfort 
opleve: nødopkaldssystem eCall, 
4 højttalere, stemmebetjening af 
SmartLink, USB-C stik, og masser af 
airbags. Der er ISOFIX på bagsæde-
pladser og passagersæde, fartpilot 
og fartbegrænser, Lane Assist Basic, 
Front Assist, manuel børnesikring, 
dæktryksovervågningssystem samt 
værktøjssæt (burde vel ikke være 
nødvendigt i en Škoda ☺). 

Går du op i version 60 får du lidt mere 
strømkraft, en rækkevidde på 390 
km og en 0-100-tid på 8,9 sek. Væg-
ten for den lidt større effekt stiger 
med 48 kg. Topfarten er 160 km/t. 

Da USA og NASA satte den første 
mand på månen den 20. juli 1969 
sagde Neil Armstrong: Et lille skridt 
for mennesket, et kæmpe spring for 
menneskeheden.

I vore dage er der langt mellem den 
slags hændelser og citater. Men jeg 
vil alligevel vove lidt: Enyaq er et 
kæmpe skridt for os mennesker - og 
en kæmpe satsning for Škoda. 

Og nu er Enyaq lige på trappen. Den 
første elbil giver nok mange spørgs-
mål, men også en del svar her kort 
tid før lanceringen. 

Du kan faktisk allerede bestille, men 
det har ikke været muligt at få en 
startpris lokket ud af nogen. Det 
skyldes tildels konkurrenter og så de 
nye beskatningsregler for biler, som 
er vedtaget i slutningen af 2020. 

På udstyr får du også lys- og regn-
sensor, parkeringssensorer bag, 
elektrisk indklappelige sidespejde og 
interiørdesignet Loft. Fælgene vok-
ser til 19” og  er aluminiumsfælge, 
lige som infoskrærmen vokser til 13”.
Udvendigt får du fx også sorte 
tagrælinger og en velkomstbelys-
ning med Škoda. 

Begge forsæder kan justeres i højden 
og har lændestøttefunktion. Mellem 
forsæderne får du tillig armlæn, du 
får armlæn på bagsædet pg der er 
måtter både for og bag. På listen 
fincer du også akustisk optimeret 
frontrunde, coming-home og leaving 
home-lys samt dæktryksovervåg-
ning og paraply i fordøren. 

I den ypperligste udgave kommer 
der lidt ekstra til. I forhold til model 
60 stiger vægten yderligere 119 kg. 
100 km/t nås på 8,7 sek. Rækkevid-
den forlænges til 510 km og brutto-
kapaciteten er 82 kWh. 

Der findes tre modeller: 50, 60 og 80.
ENYAQ iV 50 er basisversionen til 
den nye komplet eldrevne SUV fra 
Škoda. Udstyret omfatter bl.a. 2-zo-
ners Climatronic, full-LED-forlygter, 
10” display, 2-eget multifunktionslæ-
derrat og Kessy Go. Batterikapacite-
ten Enyaq 50 er (netto) 51.7 kWh. Den 
kan ifølge WLTP køre 340 km på en 
fuld opladning og den klarer 0-100 
km/t på 11,4 sek. Og det endda med 

vægt på 1875 kg. Der er træk på bag-
rhjulene.

På standardlisten over udstyr står 
bl.a. DAB-radio med trådløst Smart-
Link, iV Remote Services samt elek-
trisk ekstravarmeapparat med forkli-
matisering. 

Udvendig kan du opleve LED-baglyg-
ter, el-indstilling/separat elopvarm-
ning af sidespejle samt 18” stålfælge.

ŠKODAs første elbil til levering i 2. kvartal 2021: ENYAQ iV
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På udstyrssiden finder du bakkame-
ra, en krompakke med tagræling i 
krom fulgt af cromrudelister.

Standard er AC 11kW oplader i bilen 
samt ladekabel til offentlig oplad-
ning. I teksten på importørens side 
står at man får rekuperationstrins–
valg fra rattet... Og slår man recupe-
ration op betyder det ”helbredelse” 
- men hvad det ellers er forbliver en 
gåde. 

Du får bl.a. også automatisk ned-
blænding i bakspejlet. 

Ladetiden til 80% varierer fra 38-42 
minutter - mens en totalopladning 
uden supercharger kan vare op til 
syv og en halv time.

Skulle du være blevet inspireret, så 
tag ud til din lokale forhandler og få 
en prøvetur, når det igen er muligt. 
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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

En del af

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
815 kr.

Klassisk bil - MX-5 
Dagsværdi 150.000 kr. (1992)
Ansvar + kasko
3.142 kr.

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

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

Præmieeksempler

Vi forsikrer veterankøretøjer frem til årgang 1991 
og klassiske køretøjer årgang 1992-1996.  
Velkommen til vores fællesskab!
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Det er ikke hver dag, man møder 
flere Škodaer i det legendariske Pa-
ris-Dakar-løb. 

I den seje Škoda 130LR er det 
Ondrej Klymciw, der er chauffør og 
Petr Angelo Vlcek, der er co-dri-
ver. De har haft deres eget private 
team og det er lidt af en udfordring.  

Ruten var på 7.683 km + 129 km pro-
log. Men det hele er kørt i Saudi Ara-
bien i dagene fra 3.-15. januar i år. 

I søgen på billeder af bilen faldt jeg 
over en andet privat team, som del-
tog i en Škoda Karoq. Barth-teamet 
er et leasingselskab. 

Fra Paris til Dakar med Škoda



skoda.dk
ENYAQ iV 60-80 kWh. 180-204 hk, Forbrug 156-167 Wh/km. Rækkevidde op til 537 km. 
Forbruget kan påvirkes af kørestil, vejrforhold og tilvalg af udstyr.

FORUDBESTIL NU
Banebrydende teknologi og forførende design 
- op til 537 km rækkevidde.

Læs meget mere om ENYAQ iV på skoda.dk/enyaq


