
DAN MARKS VETERAN.M flTO RCYKLEKLU B
MEDTEX AF D NMARKS MOTOR UNIOX

a l ,.ià
, l ,trll¡\

j .iò



'lè-ll

Hans salat er fryden
den kendes På lYden

også btomkål han dYrker
og ih! hvor de stYrker

HELGE KNUDSEN
Slaglille
41 80 SorØ

Tlf . (03) 64 50 02

Hos Linder Pt) Køgeveien

fìnder du de dele'

der ruster Pd din bil
Mekattiker rabat til D'V'M''er

LINDERS AUTODELE
Gl. Køge Landevej 493

2650 Hvidovre
Tlf. (01) '78 43 43

Vi ses på
MISSIONSHOTELLET

Eigild Svendsen
Holstsvej 4, 9990 Skagen

Tlf. (08) 44 tt 99

SPECIALVÆRKSTEDET
for cylinderudboring' Stempler leveres'

f oti"g.r. krumtapleler, hovedlejer til nyere og gamle

motorcYkler.
Topstykker renoveres med sæder' styr og ventiler'

Alt maskìnarbejde og sveisearbejde udføres'

Løse motorer modtages til hovedreparation

INGANA A/S
Strandbou levarcten 64, 21 00 København Ø

Ttf . pt ) TR 1425

Der er ENGSTRØM i en god folkevogn
rt"A"t for den kræsne VW bilist

Sv. Aa. ENGSTRØM A/S
Aut. VW forhandler
Vermlandsgade34,2300 S. Tlf' SU 4900

Løjtegårdsvej 169,2710 Kastrup. Tlf' (01) 5149 00

KENDT FOR GARANTIEN
Sv. Mikkelsens Dentallaboratorium

en tattd' bedre

Borgmestervangen 16

2200 København N'
Telf. Ægir 7600

JENS GRAVERSEN & SøNNER A/S

Vogn rnandsforre tn ing

Tlf. (03) 3e 11 40

TIf. (01) 84 ie s9

Korsel tned 5 25 tuts biter i incl' ttg trdlancl

Drejer dct sig om kørselz
Motorcykler - Reservedele - Udstyr

Køb-Salg-BYtte
Vi har mange nye og brugte reservedele til

nyere og brugte motorcYkler

Motor.ykl.t eller dele købes' alt har ìnteresse

DANSK MOTOR COMPAGNI
Gl. Køge Landevei 166

2500 ValbY

Tlf. vA 1427

Rabat til D.V'M''er
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'NÆ.RKEDAGE.
Såerderj-genenafd-eganrJ-edrenge'derblivervoksen'o8

d.enne gang er det Ka$ Boilesen fra Had-erslev, d-er I'iand.ag d.en 1l-'

Itarts fYJ-d.er 6o är.
Der er sikkert ikke mange i veteranklubben, d'er ikke ved' hvem

Kai Boil-esen er, ia sel-v langt ud.en for l-andets grænser' både i

Tyskland , Hol-l-and- og Franktig ltar han mange venner '

KajerenmeSetaktivniand-.F]-eregange]nar]nanværetformand
for Had.ers]-ev lviotorsport, hvor han nu er æresmed.lem. I over 25 är

ned.l-em af sct. Geoirgsgi-l-det og med- i hiemmeværnet ligeled-es i over

25 är, men det er nu nok motorsporten, d-er har hans store kærlighed.

Interessen for lrc fik Kaj al-lered.e som barn' Hans far havd'e en

d.el at gØre med- d.isse mærkelige instruanter, og som 5-årig fik han

sin første jriCr eh garrlmeJ- tAdferl', remtræk med ped-aler. Havde han

haft d.en i dag, havde ;e$ nok d.øbt ham rrped.al Kait" vi }lar jo al-le-

red-e en "Ped-al Ejnerrt'
Soml-6-l-7årigkøttehancykJ.el-øbpåKotd'ingcyklebane'prøved-e

også spøgen i en,'Dromr', men d-et bl-ev a-ì-tså MCerne, o8 særÌig i årene

fra 36 46 gik d.et hårdt ud. over forske llige jordbaner' og maskiner-

ne d-er bl-ev kørt på var lrimbus, Ari-e1 og liatchless, men så var d'er

vj-stnogetiled,athanskone,llTutl|ikkerigtigvitJ-efind-esigi
det mere, så var Kai smart, Satte en sidevogn på og rrÎutrr som sand-

sæk, vistnok Danmarks første kvind-elige sandsæk, o8 det gik godt ' fot-

stå d.et hvo der kan'
Nu har I(aj en d.eifrg stal-d. med.6 fuldbl-ods, imel-fem findes båae

BSii, HarleY og ltiimbus '
En af Kajs store iriteresÊer i da| er vores al-le sammens ole ol--

Sen'somhanlrarfuJ-gtì-igefraOlessp;:d-ebegynd-else.
Har clu god. tid en dag, skal du tage til Had'ersfev og besØge Kai

Boile , fä en snak med ham om ole og'om Þicer, og nät ?ran så l-øfter

pegefingeren og ser vildt frem for sig og siger: ti-ej, nu sl<al- du bare

Ltøre, så er d.u sikker På, at få all-e tid.ers historie om I"Cer' Kai er

en god Kamerat og vil gerne gØTe d-et bedste for os al-le' så derfor

er jeg sikker på, at mange hifsener og l-yhønskninger vil strømme til

d-en populære veteran, gild.ebror og hiemmeværnsmand-, n'àr han rund-er

dagen på l,lariegård.sve j 2, tlad.erslev. - Ller fra veteranbladet sender

vi også de hjerteligste lykønskninger 
KjelcL.



nls oG ROS
lidt om den nye rfVeteranrr

Ef-i;er at have opsnappet nogle rygter der gik ude i byen, ofl
nu var d.en nye udgave af rrVeteranen?rpå vej, kom ieg hiem en
onsdag aften og så at der 1å en stor kuvert fra Redaktionen,
med irrrige og 1et rystende fingre fík jeg indhold.et ud., og j
må nok sige at overraskeldel-sen var stor, da værket kom ud i
lyset. De gode folk i redaktionen havde ikke sparet på krudtet
det var lykkedes at skabe et læseværdigt bl-ad, med stof om og
for veteraner, i en
D V M kan værê stol
aktionen en tak for
fine resultat

t
virkelig præsentabel ud-førelse. Et resultat
àf, og jeg tror vi er mange der sender red-

det store arbe jde d.er er gjort for at nå det

Arne G.

mere ros, kan de mon tåle det??

En stor buket bl-omster til Jens Madsen og hans mandskab.

Må undertegnede medl. nr. 22. sige jer tillykke med den nye ud-
gave og f orm af frVeteranenfr, et nyt ansigt i 1975. Det har været
et slid, med mange mange timers arbejde, at bringe det første
nummer 1 luften, men frugten af jeres arbejde er vi mange om at
nyde.

Det er ikke alt der kan skabes med hænd_erne, der må ofte
penge til, mange penge, derfoÏ også en velment tak til_ dem der
har tegnet annonce i |tVeteranenfr, d.et er helt sildrert at uden
jeres hjæ1.p, havde vl lkke siddet med den form for bl_ad i hånd-
en i dag, også tak fordi i tog pænt imod. mine to klubkammerater
Annelise og Charles Niel-sen da d.e kontaktede jer om tegning af
annoncer

Hold stll-en Jens, vi g1æder os ti1 næste nummer kommer.
lVlVH

medl. rrr. 22. Bent Just Ol-esen

at

eg



2o,2.75. Knu.<l F)1''bore,

lriell-emtofteveJ 27 t

26oo Glostn;P.
(or) 96.11.47,.
.erllensnr. L-3.

{til redaktionen af D.V.Ïui.

Var clet nye medlernsblad ikke for os trin<lvierle en clærìel-i'q

overraskelse? Kom bladet ikke pludseligt op på rlet Ëltade, hvor et'redlems-

blad skal- være?

1,ad der så kornrne ti} udtryk litl.t f,rrskel'1.Í.ge ;neninger orT tlet

ene el1er andet om bladet; redaktionen har n:l.let sie gevaldigt utlt

og det skal den have tak for. Kan den fortsætte den linie med en

stad.ig tendens til bedring, ka.n rler a.ldrlg komme nesen herettj.qet kritlk.
Inlen en redaktion kan ikke arbejde urlen støtte fra l-ledleminerÍet

og startnqmmeret havde da også. ind.læg fra rnedlÊ-mtnêrr der ønskede at give

oplysninger viclere, Det har det hidtil skortet en hel del på. Hvor

ville det yære rart, hvi-s bladet Lunne bruges som en slags opslagsbogt

når probl-ernet pludseligt stå.r for cløren, uan-eet on det drejer sis om

veteranmuseer på den kant, hvor ma¿n skal holde ferie, eller det d:"ejer

sig om et godt værksted, hvor man stadig har clen håndv¡nrksmæssige føIe1-
se og interesse, enten rìet drejer sig on lakering, f'rrnikling eller
anclet. Emnerne er manger og der er en,i.ra.sse rrg¿mIerr :nedleinlner raed en

masse fiduser, som de nu har chancen for at få fyret af.
Var det et nairrt øsnke?

I:in lnedlemsfortegnelse en *cang om å.ret vil rlok være et stort
p1'oiekt at redj-sere, metl hvo¡r1'or s¿i ikke bruge lidt snnltenlad.s tjl- on-

l¡¡sninger om til- o6ç afga.ng €ìo1îr en fortsrættelse ¿rf tj-'rIlÉrere ucl-{¡iwìe

nredlemsforte¡¡nelse. Så kar ma.n doe føtrge lidt ned.

tìndelig vil1e det være ooløftenrìe, hvis u<lgibelsen lnrnne kornrrte

Iidt inrL i faste ra.i,rìer. Urlen kendskab tll klubbens økono'nl eller b1a-

dets omkostninger skal jeg nok vare mig for at t¿t4e sti'lrlnq tj.l, om ud-

,qive-t.sen sk¿¡I finde sterì en gang om tnåneclen, en sang i kvartalet, eller
hva.d ìx.an nu e1lers kan bl-ive enig omr:'',en êt vist s]¡ste"n i udEiuelsen
tnå rzere på sin plad.s.

Fr¿t ,,,in sicle ska.l rler rlog være et "I¡rkke lilrt 'lerr h:ih orn, àl
nin overraskelse ikke stâr ¿rlener o8 at riette kan frive reda'ktitrnen <lerr

ener¿¿i, der skaL tll for. at ucLføre måske en af de rnest lrtalcnerintelige

opgr?ver inden for en rnotorklub.

l

/;( --i/,i.'/,-'/,.:,l ( t t. 1. 1 /r',2 '-,
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VETERANEKSPERTEN

Vi,ego 'rhomadsen Fasanvej 2 Bgoo Randers

o6 -42 rg 6r

laescrbrev

På cylind.eren til min 5 HK sv B S A 1929 er der mellem de to
propper over ventilhovederne en v formet udskæring i cylinder-
gods.et som vist på.nedenståend.e.skitse. udskæringen er ca rl/2-
2 m/m dyb og 2-3 m/m bred. forove n.

SÐøresmål til Veteraneks perten.

Til- dato har denne udskæri-ng kun vol-d.t mig problemer.
ikke nemt l-ader sig tætne men der må være en mening
d.ant arrangement, men hvil-ken??

Venlig hilsen Peter Malmolin.

idet d
med et

en
så-

Svar fra Veteraneks'perten.
Det er sandsynligvis spor efher en undersøgelse, der skulle af-
sløre om lkke toppen var rermet, ldet godsèt mellem ventilprop-
perne er meget tynd.t, og d.et var en ret ofte forekommen fejl.
Det kan dog fastslås,
Da d.et er rneget vansk
på dette sted, vil je
vandret ind imellem d
Således at det yderst
i den lnderste del- så
Jeg kender et tilfæld
såd.an reparation.

der ikke skal være nogen fuge.
gt, for ikke at sige umuligt at svejse
oreslå dig: at du ude fra borer et hul
o gevind.hull-er t1l- ventiì-propperne.
ul bl-iver et frihul, oB kun med. gevlnd
eventuel revne kan spænd-es sammen.

vor en mand- kørte dagligt i 5 år med en

at
eli
gf
et
eh

en
eh

Venlig hilsen Viggo Thomad.sen.



DEN DANSKE MOTORCYKTE

Nimöus med elektrisk lJdstyt, Speedometer med Træk fra Gearkassen

og Bagsæde.

Nimbus med Sídevogn.

Forlang Katalog.

der paa Grund af sine mange Fordele er bleven den populæreste

og mest 1'ndedc Maskinc her i l-andet

kommer i 1924
¡netl foìqentle vir¡tige

Forbedringer og Nyheder,
der yderligere vil bef-æste dens Rv som

Verdens bedste Landevejsmaskine.

o

bus
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MOTORCYKLEN I1928

I
&
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trIotolcyklerne h¿r Iaaet en Renais-
sanee, Det paastaas cler, og enhver, tler
har fulgt lidt mecl, har forstaaet, at det
er ligtigt. Dette Faktum kan have saa

nrauge Aarsager, rnen Hovedmomentet
deri er algjort det, at Motorcyklekørsel,
det er Sport, det er lclræt i en ganskc
anden og mere intens Gratl encl clen, iler
laas bag et Rat, For enhver ung, rask
ìfand gives vel kû¿p nogen herligere
Sport end den uafhængig af alle og alt
at gøte sig ogsaa uafhængig af AIstan-
dene, tvinge Kilometrene ind rinder
sine Hjul, suse fremad, føle sig ét merl
n-lotorcyklen, mærke dens Træk i Sty-
ret, føle dens Tempo og Takt, som var
den eu Del af een selv. 

- Det er Char-
men ved at kø¡e Motolcykle. Og cleri
ligger een af Grundene til, at der i sid-
ste Sæson blev solgt flere Motorcykler
end maaske noget tidligere Aar, i hver.t
Fald fÌere end i lange Tider.

Som sa¿ mange anclre Motorcykler,
har ogsaa >Matchless< det saaledes, at
der er store .l0ridririger fra. i Fjor, ik-
ke saa meget, hvarl Motoren angaâr,
som med Hensyn til Stellets Indret-
ning og kort sagt det, som umiddel-
bart møde¡ Øjet. Stelramn¡ens X'olm er
en noget anden. Baggaflen er blevet af
en ny Dobbelt-Konstruktion af overo¡-
dentlig Styrke. Man vil ogsaa straks se,
at Belrzintanken har faaet err ly Fornr.
l)en er ogsaa ophængb paa en ny n{aa-
cle, idet den fortil bæres af to Gununi-
buffer', cìer er anbragt paa en Konsol.

,O"o 
"t tilhøjre forla:nget og clrejet bag-

Heller ikke maa man naturligvis
glemnre, at man nu kan faa en Motor-
cykle, er god, solid og drittssikker Ma-
skine for ovelkornmelig Pris.

Ifen hvad skal man købe?
X.ol mange vil dette Spørgsmaal give

Anleduilg til ma.nge Overvejelser. 
-Vi skal nok lade være aü sige det, dels

fordi vi ikke finder, at rlet er helt tet
uvilkaarligt at sige det, 

- cler er jo
rnauge gode Maskiner nu 

-, dels for-
cti det jo nu engang er saadan, at clen
ene synes om Moderen, den anden om
Datteren, og saa, bliver de begge gift.

I\[en noget kan vi hjælpe vore Læse-
re med; vi ,kan præsentere de nye Mo-
deller for dem, og rlet vil ske i rle Iøl-
gende Numre.

Netop nu kommer jo 1929-Mocleller-
ne frern. l)et er >Sager'., Mel se nu
selv.

merr gansl<e fiksi rrrl ()g gi\.cl l\l¿rskirrr,lr
et Smr'¡rr'æg. Tn¡rl<en kãri ¡,:r,, rlc sil¡1.r.¡,
l\'Iorlellel rrìmme 10 T,itcr.. paa rìcrr
lille 246 ccm l<un 8 Lit<¡r.. l,llitìvitlclc
finrles der paa <le stør'r'e Morlcllol.r¡ñ
sær'lig, cylindr.isk Olicbcholtler, rlct cl
fæstnet til den netlclste Bl:r,cbjrnlkc
med Clips, lige rurrler. S¿rrllcu. Bcirzirr-
t¿rnkel har i -4.ar el rrregct stor;\lìr-
ling for Paafyltlning af Benzirr.

Ny Tanl< af presset Staal, todelt,
rned hvidlakerede Sider.

De nye Matchless-Modeller.
llaghjulsstativet cr. ¿rf rlcn ahninrleli_

qn Typg og holtles i Stilling ¿f eri stor.
GummiÌ¡uÏfe paa Bagsì<ærmón for.nerlerr.

lirrgen 50 pOt. større, end naar rìen ik-
ke er belastet.

"À[atchless" har. rm >Timken<_lìuìlo-
lejel i begge IljuÌnav, og verl en stør-
le l)iameter. af llremsetrrcmlen cr For._
hjrrlsbremserrs Virkrrirrger for.øget bet¡,_
deligt.

. U,ìblæsrringsoltlningen er. ogs:rr ti[_
rlels n¡. Sclvo UrlliÍrcsrrirrgsloì,ot hal
rneget stol L)i¡rnleter., og tìei før,el i en

utl sa¿ deu tlanner en Bærearrn f or
Gearkvarìr¿nten. Bag til hviler Talker
ligesom sidste Aar paa en stor Gummi-
buffe.

Benzintanke¡ er i Aar dannet af to
Halvdele aalplarler, som er
svejsede ningerne og intl-
Ig"qigL en særlig Þanel-
Plade. D en Luftfõrbindel-
se nreìlem de to Halvdele, og forrierlen
er der bagtìl en lìør.for.binrlelie, der gi-
ver en ligelig Forilelirig af Benzineri i
de to ll¿rlvtlele. Tankelr el sorflakeret;
rnens rlcls Sirìcr er. lakcret mcd hvid
Cellulak. l)et ser ikke holt alurirrtleligt,

Den nye billige 347 c.c. sportsnlodel med ropventiler og to utlblæsningsporte



ìr,,r'rt Brtt lliì llotolell lrcll tii el slult'
it,',1i. IlkslJlìlìsilllsk:ìllrr)lot' soln gaÍìl'

,,',,ì,f,r"iÚor:t ô1'ol i orl stor' >Fiskeltale''
ìio, 

"tl 
ui.ti"et 'r'ctl plessede Ril¡befor-

rì.r'bltilrgel i Sitìerle'
' ;t"¡ü r\elo-satlrlel er Starrtìar'¡l-Url-

Den 500 ccm Supel Sports med Topventiler' to Udblæsningsporte

og indkaPlede ViPPearme'

@

som hicltil.

Olietank boltet paa Stelrøret under

Benzintanlten'

og Lycett-Saclleu'

gtffel o. s. v.

Den nye flade LYddæmper med den

ribbede Fiskehale'

Øuersl: Støttepunl<tet for den forre-

stc Encle'af Bcnzintanl<en' - Mon-

der-
ngs-
lede

SPortstnodel'
Stativet med den selvcentrerende

Gummibufle Paa Bagskærmen'

llodt l !'ts 3lt"l ratn el' tlcll llye S1x'r'ts-

,r,,,,ìoi. "oÁ 
çi h¡rl onrtalt fotttlì' og (lelì

nr 
"i.r,,J.t, 

,t.t' ovrigc N¡'rrrlslylcl'se'
sr)nì oLlsìla et llit'vttt ve'l (le atì(ll'c Ito'
,l;iì;'.- ttrlstlret rrrerI Stylirrgsregulrrtot'

500 ccm Model med sidestillede Ventiler



DE NYE MATCHLESS.MODELLER
En ltelt ng L-cgl, Model

nted fiedrende Stel

Aa¡ets Sensalion, nSilvcr Harvk", med 4 Cylindre paa tilsammen 59? ccm

>The Silver Harvk< kolder X'abriken
selv sin 4-cyl. Model, der urlen Tvivl
vil blive .A.arets Sensa,tion ligesom
Sølvpilen i X'jor, og sjældent har man
îundet et mere passende Navn til en
ly Model. Den mintler i sine Egen-
skaber netop i en slaa.ende Grad om
en Høg. I)en mestrer lige godt den
la.ngsomme, glid,ende, lyrlløse Gang og

den lynsnare X'lngt 
- 

Ira l0 til 130

km i Timen paa, højeste Gear - 
og

Overga,ngen Ira langsom Gang til X'art
sker med samme Pludseìighed som
Il.øgens Bevægelser.

Men clen nye Model - Silver Eawk

- er ikke det eneste, som man læg-
ger Mærke til paa X'abrikens Program.
Med Undtagelse al den 250 ccm eide-
vcntilede Morlel e¡ aJle de enkeltcylin-
drede Modeller blevet radik¿lt ænrlre-
de. medens nSølvpilen< og den 2-cyl.
990 ecm Model er blevet forbedrede i
mange Deta.iller, og bl. a. har laaet
4-speed Gear.

Med den 4-cvl. >Silver Hawku er
det lykkedes tr'abriken at frenstille err

Model. rler forener Ela.sticitet, Lydløs-
hed. Blødhed og Komfort merl en sjæl-
tlen Ytleevne. \¡ed første Øjekast laar
rrrnn Indtryk af at staa over for en
ì{askinc med 4 lodretstillede Cylin-
drc og rncd Cylindrene nnb¡agt i Hjør-
Itt'¡ne af ct Kvadrat: me¡ sotn saa oi-
te viìdìedes nran af tìet ¡.dre. Forhol-
tlot er rremlig clette.. ¿rt C¡,lindrene el
skr'¿tntstillede. men nrcd err lille ilrcl-
llvrdes Vinkel nkkur¿t som paa >Solv-
pilonn. og den 4-cvl. Model kan paa
en Maade betragtes som en dobbelt

>Sølvpil<, idet man har udnyttet de
gode Erf aringel, ma.n h¿ir haft med
denne Model.

Cylindrene er støbte i én Blok og
er udstyret med meget kraftige Køle-
ribber, Iigesom der er anordnet Luft-
passeger mellem Cylindrene. Cylinder-
blokken er lastgjort paa det meget
kra,ftige Krumtaphus, i hvilket Krurn-
tapakslen er a,nbrtugt paa tværs og
løber i 3 Lejer, saaledes a.t \zibrationer
undgaas. De yderste Ilovedlejer er for-
synede med I'osforbroncebøsninger, der
fo¡ at sikre en stor Holdbarhed er po-

siáivt smurte, med.ens Midterlejet er
et Rulleleje, monteret i en særlig ,4,ìu-

miniumsbæreplade, der samtirlig dan-
ner en Skillevæg mellem KrumtaphrL-
sets to Dele. Svinghjul mangler. men
er e¡stattet med evære Krumtaparme
og Kontravægte.

Lige saa interessant er Konstruktio-
nen ¿f Topstykket og Ventilernes Be-

vægemekanisme. Paa den højre Ende
af Ilmmtapakslen findes der et ko-
nisk Tandhjul, som driver en lodret
Aksel, hvis Bevægelse gennem et al-
det Sæt koniske Ta.ndhjul overføres
til Knastakslen, der Iigger ovenover
Cylindrene, og Bom ved \rippearrre
mecl stor Bæreflade bevæger Ventiler-
ne. I(nasta.kslen ligger ligesom Krum-
tapakslen paa tværs i Stetlet og er for
al udligne eventuelle Skævheder i
Lejringen lorsynet med en almindelig
Oldham-Kobling. Den nødvendige Ud-
veksling 7:2 mellem Krumtap- og
Knastaksel forega,ar i det øverstc
Ta,ndhjulssæt.

Topstykket er støbt i et enkelt Styk-
ke og fastholdes vecl 12 Bolte, medens
Tætheden sikres ved en Kobberasbesl-
pakning. Cylinderdimensioneine er 51

X 73 rim (597 ccm), og cla Ventildia-
meter¿n er 27 mm, faa,r Kornpressions-
rummet en oval Form, idet Cylindre-

,,Silver Harvk. har ûrrtofl¿tt¡sl( Strånìnleânordning for lot.reste
Kæde. P¿ra Rilleclet scr tnArì to bøjerle Starrlbladljedre, der pres-
ser Kædens to Parter sammen og derved holder Kæden stlammet.



uc oP¿rdtil ol n(lf idcdc. srìftledcs ttt dc

\ 0d OvergtrlìgcrL 1r'ìr C) lindcr til Top-

stllike h¡r' srluntc Fottn som l('lm-

prcss ion smntrnct.
Yeutilclttc. lryis S¡rìrrtlltlr' oL B lììììl

t¡klic stl¿rl lotllt'tte og cl til Trods

lor'. itt, srtnrcl Velrtilel sorrl t[isstls l'it'd-

r o cl fttlcìstttlldig illi[]iùl)slt'tJr" I tk'rst

Irt tilgrtngolige. \'ccl Ycrrtilirrrlstilling
ìrohrrYel lrt¿rrt l¡1ot at 1j'rrrc to 1)rtìr¡rla-

tl,¡r dcr'hvel holtles lr¿ìrì Pì¿lds lr1 ell

crrl<olt Firrg,crmotlili.
Som iìct vnr. at ycrrt¡. ìtrtr'"Silver

lIrr,s k< r\hrlniniumssten¡Ìcl mcd to

Stcnrpelrirtgc. hvoral dcl ncdelste vi¡-

l<el som Olieskrabering' Stempclpin-

dens Ditrmetcr er 11/rc", og malr tll der-

lor sikkel pa&, ât Lejetrykket blivet'

lillo og Holilbarheden stor'

Smøringet er en tør Srtltpsrnoring

mctl Olietalken f nstgjort f orir"n pa¿ì

I(r'umta,phuset' El frem- og tilbage-

gâ¿ùentle og roterende Plungerprtntpe,

rle¡ drives fra I(run-rtapakslen, suger

Olie fra Tankeu og plesser en l)el rf
den tiÌ Hovetllejernc og nederste Plcjl-

stangslejer, metlens Resten passerer

gelnem ct, Dr"vpglas' cler er anbragt

i Instmmentbrædtet paa St5'ret og

ilerfra til clet øverste Sæt koniske

Tzr,ntlhjul i I(nastakseltrækket' I)enne

T'ors¡,ni¡¡g er saa rigelig, at lluset for

dette Tantlhjulssæt til Stadighed bol-

des f¡'lttt i en saaclan Gract, at Olien

herf¡a kan flytle i Knastkasscn, sntø-

t'e \¡ippearmcne og tlerefter s¡'trl<e ncd

i Olictankcl medens en Del - 
I\fa:ng-

clr,n bestemmes ved Indstilling af en

N¿alcventil - 
lra Returrøret ledes til

dcn primlclo Kæde og snlør'er denne'

Tændingen er Luc¿ls Dynamotænding

nrcd Tændspole og Strømfortlelcr' an'

lrllqL ovor Gcarknssen.

Tr¿nsmissionen er helt rry. Forkæ-

tlen - deu Prim:trc l(ædc - 
er en

Duplex-I(ætle der lobe¡ i Oliebatl, og

som ntttomatisk strarnrvrt's vcd en snilcl

Fietlcrano¡dning. soÍì m¿lll vil kurttrc

I)en betøtlìte SølvPil

so ll¿riù t'ìr ¿rI Illttstrltiotrctttc. I(ott'

stluhtionttn gaàr - 
i l(orthcd srtgt -

rutl ¡a l. ¡rt b¿rade ovclstc og ttedtllste

I(rrclcltart hoìdes strirrttuetlc vetl to

1<r'Lrmlte Sttralf jtldle. sorlr tt.1 kkrll I(¡:-
d.cpnrterno s&ìrmell. -- Gcirrkassen er

Sturmey-Arclicr nlcrl 4 Gcar.

>Silvcr H¡.rvl<< h¿r fjedrende Stel

af snmmc T¡'pe som SølvpiletlJ paa'

ìrviììiorr der sotn bekcndt lilldes et

fjcilrcnclc Bngstcl. der tìtojer sig om

erL Bolt b:r,¡¡ Gearkasscu' mcdcns den

øverste X'o¡binclolsc fintles ligc under

Sacllen og bc-qtaar af to tønclclormeclc

X'jcdre og to Styrirrgsplùder mcd n1-

larige Slidser for St¡'r¿1^nt,.. Den

drejelige Forbindclse vcd Gearl<assen

er urlstyret med Silcntblocl.s og tor-

drer aÌtsa¿ intet Eîters¡'n Og -'a¿ har

dc¡r tle sammcnlioblede Bremser'

Og cnrletig har vi Udseeutlet. Gratiø-

se Linnier kcltlctegner ,siivcr Ilarvk<

-- og Priklicn over i'et c¡ rlen gmlrk-

l<e Sadclttrrk. dcr cr forchronrct og har

et stort. folchromet,M< ¡tall tlc hvi-

dc Sidest)'l<ker-
Selv ont ,silvcr I:[awk< r'r delt mest

epokegørende' Nr hetl parr llT:rtchìess-

Progrzr,mrnet, sttit, or tlettes Nyheder

hngt fra ucltømt dtrrlnctl.
Vi har først dcrr lille 246 ecnt side-

vcntiledo l\'Iodcl. cler l<ul cr loralrdrct

i t,lrlir,ltc l)cttìllcr'. l)rrtL hrr:J G0ù1.

l)i¿rrroltl-Str.l. tør' l.urrr¡rsntørìrrg og 25

X :Ì' l)rcl(. T)trlcftor liornncr tlerr 246

ccrrr to¡rlcntilcdc og tletr 347 ccnr sjdc-

r-ontilcrlo llodcl. dcl beggc ttl hrtlt ttye.

ì)e har ì)uplex-Stcl og en rty Tank.

ligc-*om dcu ¡rra "Silver llalvk<, Mid-
trrrstLrtiv, Gearkasse, tler clrejes om en

Rolt (for at str¿rmme I(ædcn) og Kom-
prossiortsløfter til 13rug ved Start. Vi
sknl i Parentes bcmær'ke, at I(ornpres-

siorLsløfter ikke iindcs og hcìler ikkc
s¿r,rtes vcd ,Silve¡ IIarvk<. Stcllet bar
et cnkelt Rør under Tarll<en; nten to
nedadgaacnde Rør lra Kronest¡'kket.
Vecl dcrr nederste Etde er disse Rør

forbrurtlot med et vanclretliggrlude Rø¡

¡-raa, ìrver Side af Krumtaphuset og vi-
derc til Forbiltlclsen mecl Baggaf lel,
IVI¿ur laar paa tlenue Maaile et stærl<t

og'stift Stet, i hvilket C"rlincle¡en kom-

mer til at ligge parallel med de for'
rr.sto nctlirdgancltde Rør.

Ny cr entlvidere Takth julss"vstemct

og fol dc topventilede ìfodcller tillige
l.rnr;r'r'systemct. idet, del tør're Sump-

snrrrring cr æntlret saaìcdes, nt tler bli-
ver err regulerbar dircl<te Olictììførsel
til Stødstængerne og til Ventilstyret
for Tldsugningsventilerne.

'l'ilhagc har vi s¿La dc to 2-c.ylindrede
trfodeller - 

Sølvpilerr pâ¿ù 400 ccm

og X/R 3 paa 990 ccnr. For SøIvpilens
Vedl<ommende er der selyfølgelig ikke
mangc -iÐndringer. I)et skal dog anfø-
res, at rlen i Aar har 4-speed Gear og
t'rr nv T¿¡,rrk. Uforarrdlct er de samnert-
koblcrìe 8" Blornser. Anbringcìscu af
Olietaliken ¡ran Forpartiet at Krum-
t¿rlrhrrsot og ì)revet lor'l{nastakslen.
I rt,rr l-cllindlcde X/R 3 h.rr ligclcde.
frrrrr,l -1 s¡rtrld Gcrr. olr nl' 'fnnì< og dcs-

utL'rr {¡l t'dlrlrusrrig-<¡rrrltottl udst¡'rct
rru'rl kltttigcle l(øloriltbcr end tidì i-
gero.

Sonr dct fremgtrar ILf drt forlgaacn-
de , har Matehless-F¿L,briken, hvis Ge-

F.

l)cn to (Jlirì(lrc(lc lrl)l) ccrr .\lotlel \ lì:i



$DDVOGNE
TII. NAI.IY SITAGDil

BO\rySER
Dtlwaril Bou'ser', 118,

Leeds'

GARRARD
(.lan'artl Sùle'cat's, 41, Brcklou Iload,

SheTthertl's Bush, Lottùon', lf 72.

412 10s.--;t'hãt" 
is also n setrti-sports alunrittitrni

conuó at €B 10s. attcl ir trvo-se¿rtet, fí¡Llic
t,r' öoitclt-¡lairlted. at €.l2 10s.

GRAISELEY
Stit',:ialisL Couch L'o., I)tuyton Sttecl,

llt olL'c rlt an ¡ttott ,

GREAT PORTLAN'D
/ nttt.: (i roío, I'td., 379-38L, l)ttt't" Il'n'1,

. T,ottlon, N.lV.l.

€12 19s. 6tì.

HUGHES
llttultes JIotot Iitt¡¿ents, Lttl'. 1ìt'tutl'll

Street, Rirntinghatn'

a t'¡ f ea-
' Làunch
917 10s.

.19s.. 
lras

I,ONDON SIDECARS
L,rt,lott Silccat' Co,, 2a, Dln P'trl"'

ßri¡¿tott Ilili, Lonilon, S'll- '2'

,t Sl'ECIAL " line " among tìre sirlecitt s
Â ''.ráiLåi"¿ bv this firnl for' 1933 is
tl,u ';-i{ågul " suirsltile ôþorts saloon lho
iroìt¡ of äl'i"h is 'rxttetnely trrortr't

1l'cst Stteet,

þ

ing sidecat'
DORNAS

Dorttas Sitlecttrs, I'fil', 491, ^[t-¡ty'r 
Ilirh'

1 " "' -- rriiu,I Il oail, Loitl on, S.lY.4

abìe àt 912.-"örtã*"1.ìl.o in the ïange an attrtctive
two-seater mounted ou il lìenvywelght
chassis,- Þartíc motlel, 

. 
the

,, Regal n, âr'e grven

undei " ón this Ptge'

The Bow€er " SPeedY
SPorts "

An lnexpenslve
Di rnas ,, lcunch "

A Swatlow "launch"
deslgn

A Great Portland deslgn
ln mottled alumlnlum

f.7



London Sldecar Co.'s
" ReÉal " saloon

The HuÉhes " Launch (
d¡i Luxe "

The Munoay ft Superbe "
coupé

Gralseler- " R€g,atta "
model on low chassis

Foster .r launch 'r declSn
ln alumlnlum

The Garrard
ard "

A streamllned ts'o-
seater saloon-lhegandum

'l [e lig s flauketl
bv ligitl e lifting
fòr'n'aid e toP is
fittecl rvi e hinge,
rvlrich all together.

lrinished iu ally colour', fabric ol:

nìrrmittintn, this siclecat costs €15 10s.,
rvhíle a child's dicliey scal is €1 oxtr¿.

HIGHBURY SPECIAL
I'otl,ert 1¡t'r,r,ltttryJ, f'tu\., 74, Highútrry

ParL, Lontlon, Al.5.
TtIIi Highbuly Specia) sitlecrts írle
^ irviríl¡rble itt tnt iotts tìesigrrs. Tlre

A ¡andsome Mlllford
saloon

cheirpcst is o faìuic set)ìi-spoì'ts coslitìg
f9 5i, and tllc tlearest, a trvo--seatet labric
saloou at €16 10s.

No. 2 (Ùeavys'eiglrt) €7 9s. 6d.

NOXAI,
No.tal, Sidcca¡s, J,t¿,, A¡ttl<trtr Gurtltns,

Hontscy, London, N.7.

THE 19õõ Noxal pt'ogt';rttrnre shorvs ¡r
- stlorìg tlertì torvald nll-tcaLhcr' ¡rlotet:-
tion-eight, of tlrc lu'ent¡'-sevclr'distincC
rnodels in the lauge have hootls.

At¡ ühe lol-el end of the rauge there
is a hantlv lighlrveiglrt, costìng f10 IOs.
Errthusiasts for tl¡e launch tvpc of sideorr
body will l¿ve a choice of ffvc moclcls,
fronr €11 1Bs. 6d. n¡lvnlds, l'itlL " rlcclis "
lìnisherl to mntch petroi lanks.

' E8
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Der har været drøn på, når
disse fem buldrede gennem Ma-
ribo på deres ELLEHAM-maskiner.

I
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t [b rrs {rl in $.f

þl ar¡l¡u v t u
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k sfnd iPnrren'
R t n svæ Iar tì 0

,
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HOLTERMAND, der senere flk
navnelorandring til MUNDUS.

DANICA - Dansker
med amerikanske forbllleder.

Sikken't el bokspell
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Da Petersen, Frederiksen og Nielsen lavede motorcykler:

Jo vist ku'vi lcnre,

Første seriefremstil-
lede motorcykel i

Danmark. l-cylindret
ANGLO DANE.

Itiden frem til
slutningen af forrige
verdenskrig
blev der bygg'et
omkring 30 forskellige
motorcykelmærker
iDanmark.
De fleste kender kun
Nimbussen
Vidste De, at Danmark
har eksporteret til
Japan?

AÍ VILLY POULSEN
Fotos:
THORKIL RY ANDERSENs
arkiver

I I I Tro det eller lad være. Fra
omkring ârhundredskiftet og frem
til ca. 1920 er der blevet bygget
mere end 25 helt eller dêlvis dan-
ske motorcykler.

Når vi skriver helt eller delvis,
skyldes det, at der givet er en del
af dem, der kun er samlet her-
hjemme, men i þvrigt fremstillet
i udlandet. Enkelte har formentlig
ôgså kun fået et dansk navn.

Sammen med en af de st/rste
kapaciteter på området herhjem-
me, Ärhus-arkitekten Thorkil Ry
Andersen, har vi fundet frem til
forelØbig 28 danske mærker fra
den tid.
a CITUS var navnet på den f/r-
ste danske motorcykel, bygget af
Fyens Cycle Værk og præsenteret
i KØbenhavn den 27, marts 1900.
Det var en tre-hjulet sag, konstru-
eret og bygget af en værkflrer,
Niels Pete¡sen.

Efter denne maskine kom Niels
Petersen til at præge en stor del
af den f6lgende produktion af
danske motorcykler. CITUSen
var en l-cylindret maskine, der
ydede 2Vz hk. Det vides ikke,
hvor mange eksemplarer det blev
til i løbet af de tre år fabrikatio-
nen varede.

,Aret ef(er Fyens Cycle Værk
kunne Dansk Automobil & Cycle-
fabrik præsentere en motorcykel.
Der var her tale om en varecykel
også på tre hjul med lad foran.

28



I

ITASSDRD
Hvem kom på Kasserené lop 2o liste i 1975'
De i; gjorde bla.

Poul Jørs
Farbror
Ped¿rl Ejnar
Ttralther
V M PederÈqen
E Poulsen

82
¿l

75
28
8B

Io6
L+8
I6I
2Lg

56
,2
64

136
r66
Lo4
188
r35
lgB
rn_

87
kom d.u ikke

bIå. bog (kassebog

Jan l-,und Jørgensen
T Seirøe
Rob Møl]-er
CarI linder
F-ådd.am Sørensen
Rive Nlels
Eiler Svendesen
Georg Nielsen
Bernt linrLer
l,Vagn Roald
Anna Chri-stensen
Kurt S

Bent lemming
Jørgen Christensen

TU
Top 2o Listen, så er

for kontlngent I9i5,
d-u kommet i lçe-sserenrs

for det er d.a i orden 'i?
posthuset, ellers er

¡'

nå -ikke, så er clet om at komme på
d.et i d.en sorte bog d-u koruner 

M V H
Ilent Just.

0BS 0BS 0BS 0BS Nyt TelefdhnuÍrmer

Af teknlske grunde vil- nit tefefonnummer pr 1 april være ændret
til 01- 55 32 o7. Tag førstê nr af Veteranen og ret det på den
slcle hvor bestyrelsen står.

Mên gør det nu....
Det var ol-5552o5,'et godt nunmer til en gore forbindelse.

MVH
Kassererkontoret D V M
Bent Just Olesen
01- 55 72 o5

Ra1ly Skagen L966-L975
Da det er alle bekendt at D V M kører sit 1o. Ra11y Skagen i ät
vil vi fra bestyrelsens side' gerne ved afsl-utningsfesten i
København efter Rally Skagen :--975 overrække de med.lelnmer som
har del-taget 1 à]1e Ra1ly Skagen fra L966-1975 en lille opmærk-
somhed

Kort sagt, har du allerecle i dag besluttet dig for også at

Bent Just

deltage i Ra1ly Skagen 1975 vj-l- jeg gerne at du inclen for d.e nær-
meste dage, ef ter modtagel-sen af dette nr. af frVeteranenrf ringer
til mig, på tlf. o1-58 6o 95 og give dit tilsagn.

MVH



LøBSKAIENDER 1975.
Rally i Danmark.

4
29-3L
7-B
¿o-¿ I

7o-3L
27-28

Ral i Udlandet

ma j Forårsl-øb
maj Ra11y Skagen
juni Vavol-ine
juli Sommerløbet
august Egeskovløbet
sept løvfa1dsløbet

Sjæ11and

Sjælland
Jylland
Fyn
Sjæ1land

Sverige
Tyskland
Czechoslovaklet
Tyskland
Sveri-ge
Tyskland.
England
Sverlge
TJ'skland
England.
Tyskland
Sverige
Tyskland
Holl-and

Kurt Søgård
Leif o Hansen
SMKG Gladsaxe
Kai Boil-esen
Viggo Hansen
Arne Graversen

Li

M.
26
26-27
9-11
L7 -L9
3I
24.25
3
I+
L3-L6
22
4-6
27-24
tz-r4
2o-2I

ll Moi

24 Moi

7 Jvni

20-22 Jvni

22 Juni

27 -29 Juni

29 Juni

12 Juli

2 Aug"

30 Aug"

I 3-14-Sep.

Vår Rally
Forårs Ra11y
Vet. Ral1y
Xanten
Østgøtaral1y
Gerlingen
fsle of Man
Skåne Rally
W1ndmill Ral1y
B. Berry - 

'

Luneburg
Skåne Rund.t
Soltau
Hengelo

Arne G
Jens M

Arne G
Jens M

Jens M
Arne G

Jens M
lt

L@BSKALENDER 197s.

april
april
maj
maj
maj
maj
juni
juni
juni
juni
juli
august
sept
sept

Arne
nsJe

lr

il t

DANSK VETERANBIL KLUB.

Eier Bovnelrpi Tur, Arr:Donsk Vintoge Motor Klub.
Poul Hqnsen, Kirkemosevei ll, Vorre, 8541 Skpdstrup.

Steno Rolly, Arr¡ Nordiysk Vintoge Motor Klub,
'l'orben Lorsen, Anneksgod e 12r9700 Brpnderslev,

Korol Lfbe.t, Arr: Dansk Veteronbil Klub,
lb Jensen, lshçi Bygcde 122, 2ó30 Tôstrup,

Nordisk Grcensetræf, Kun for Ford A,
Arr: Kgbenhovns Ford A Klub,
Erik Jeppesen, Rpde Mellemvei 152,A25,2300 KÉbenhovn S.

Meilgtlrd l.r,trh, A.rr: Dcnsk Vintcgc l.,,{,cto¡' K!ub,
Poul Honsen, Kir{<emosevei ll, Vorre, 8541 Skøstrup.

4slntemotíonole Lolland Folster Rolly, ( FIVA orrongement )
Grete Jocobsen, Nprregode 30, 4800 Nykpbing Fl.

Blokhus Rolly, Arr:Nordiysk Vintoge Mofor Klub,
Torben Lorsen, Anneksgode 12, 9700 Brfndenlev.

FIONIA Lgb, Arr: Donsk Veteronbil Klub,
Willy Fynbo, Prcestemorl<en 6, 5ó72 Nr, Broby.

R i ngkçbing Lþb, Arr Donsk Vereronbil Ktub,
,' E,F,-Jocobsen, Vesterst¡ç¡¡dsbierg 5, ó950 Ringkglbing,

Centertpbet i Slogelse, Arr: Donsk Veteronbil Kluú, ( eK 0si)
Jens Domsgoord, Skolelodden l, B¡erge, 4480 St. Fuglede,

Week End Tur, Arr: Kóbenhovns Forrl A Klub,
Erik Jeppesen, Rpde l/,ellemvei 152 A 25, 2300 Kgbenhovn S.

Efterônlpb, Arr: Donsk Vinroge Motor Klub.
Poul Ho¡lsen, Kirkemosevei i l, Vorre, 8541 Skrsdsïrup.

14 Sep"



I
).

WIND MII.[
RALLY

(

Kære Veteranvenner.

vi i M s c i Kal-tenkirchen er glade for, at vi kan gennemføre
det 11. 1¡/indn11l Ra11y fra r3-r5 juni her i Kaltenkirchen.

Forberedelserne er i r"14 gan_gz og a1t vil blive grundigt
gennemføIt.Jeg har valgt tidspunktet, da det giver dð størõte
chancer for god! vejr_, og d,en følgende tirsdag er en fridag (-l)
så at tilbagerejsen ikke behøver at påbegyndes så hurtigt.-

Jeg har tænkt mlg pogrammet gennemført således:
- Fredag eftermiddag k1 ca 16,oo starter vi meil modtagelse

på märkedspradsen i Kaltenkirchen, maskinerne køres op på en
rampe og a1le kører bl-iver sammen med dères maskiner præ-
senteret for publikum, oil aftenen opbevares maskinerne i af-l-åste garager på markedspladsen, foisvari-lgt og under politi-
vagt.
_ senere på aftenen glver byen kørerne en storstilet modtag-

else
lørdag_k1 7,-oo^flagparade, med afsyngelse af natinalsangenKl ca 8 eller 9 gàr starten: Først en- kõldstart prØve, derl

næst en kørestrækning på ca l-2o km. med middagspãuse indlagt
underv_ejs. Derudover vil der på ruten være inãrägt enkel_tespeclalprØver som forebyggel-se af eventuel ensartethed ipointbe.regningen.

0m aftenen sættes maskinerne igen under lås i en stor busgarage, og søndag køres saÍlme rute dennegang bagfra.
Jeg foreslår: at hvert land skal still-e med-2 A hold.

Derudover kan hver kl-ub og hver fabrik ti1 enhver tid, lavehold på tre kører. Endvldere er der enkêl-t bedømmelse af hverkører for sig.
_ Efter sejrsseremonien fortæter vi med. en stor festlighed

med præmieoverrækkel-se og spisning.
Jeg foreslår at irl¡er kører fär en li1le vindmøl_le elreret krus med indgravering til minde om d.eltagelse. Et udfyldt

diplom er en selvfølgelighed
. _Torøvrlgt mener jeg, at et startgebyr på 5o DM for 2 d.ageinclusive spisning ikke kan være for dyrt.-
_ Med. hensyn ti1 JoSf, tror jeg, at vi kan skaffe billigekvarterer, prlvat e11er på camplngpladser i:

Iried håhet om at se jer alle her forbllver jeg venrigst
Heinz Klndler
2359 Schmaldfeld. Holsteln

Am Damberg.
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Kend.er d.u disse medlemmer'i?'l?? Hvis du møder en af dem ud.en kryds
så hils og sig han har glemt at send.e sit svarkort tir redak-
tj-onen, vi venter kun på disse få medleÍrmer, så kommer alletlders
medlemsliste med. motorcykelfortegnelse .

Vi venter kun på dit svar.
skulle du være en af de få der ikke vi1 opryse hvll-ke motor-
cykler du har, så send. kortet alligevel uden disse oplysninger,

Ji ca 5o "/' viser det sig at vi må rette adresserne.
Men gør det nu.



DøDSfATD

Mandag den 5 febr. døde Jess Hansen
pludselig på hospj-talet, hvor han lige
var blevet indJ-agt.
Jess har lige siden sin ungdom været
meget stærkt' knyttet ti1 rnotorcykel-

sporten, først som aktiv på sin Rudge' senere som orienteringskører og til-
rettel-ægger af dlsse Iøb. Hans store
viden på dette felt bl-ev stærkt be-
nyttet, da man altid var sikker på

at resultatet blev godt. Han var en ivrig debatør på gene-
ral-forsamlingerne, og hans idealisme var tydelig,
Jess vAr også.tilknyttet S M K G hvor han som 1 D V M havde
mange venner der vil sa\rne ham.
Han-kælede for sin Nimbus som var d-et et kl-enodie og han
g1ædede sig altid. når der var l-ejlighed til at TØTe dèn.
Í ¿en sid.ste tid gav han ofte udtryk for at det kneb med
vejrtræknlngen når han skulle tage lidt fat, derfor havd-e
hañ været sygemeldt fra sit arbejde, men så nu frem til- et
velfortjent otium_ som penslonist
Jess efterl-ader sig hustru og d.atter d-er begge deltog med-

stor iver i hans motorinteresser.
Æret være hans mind.e.

Knud Elmborg.

9{¡nz,lul.iV l-"k ("n unnl.ig

doüaXulse ued uaz h.æ.ne mands oV

(rfu* død oV tlnnro*l,*.

t*^ l^^ V4'^'",'¿\'

[3 ril- ßo-^-/¿u),*



GLIMT FRA EN SVUNDEN TID.

En l-ille Harley Davldson beretnlng 1ånt fra Motorhistoriska Klub-
bens blad, som er oversat frit efter H V Eddyts Henderson and his
motorcycles.

I aaret 1925 havde Henderson stor fremgang i salget af de +

cy1. maskj-ner, og det gjorde at også andre _fabrikke" {1k lyqt.
tif at væïe med I succéen. En af d-isse var Harley David-son fab-
rikkerne i Mil-d.waukee, her fremstlllede man en mod.el i træ, m9n
d.er stoppede man ikke, der bl-ev også fremstlllet to stk, 4 cYl:
Harley bävidson, som i nattens mulm og_mørke blev transp_orteret
12 miies uden for byen til fejet dobbelt garage, derfra bl-ev de
så både om dagen og natten testet og prøi'et i forekelligt ter.-
ræn.
Konstruktionen var i store træk ¡ en 4 cyl. V motor på 12oo cc,
med lille v1nkel mel.lem cylind-rene, gearkassen 1å-langt fremme
i steltet og var mohteret med en l-ille men effektlv kob11ng,
transmissioñen fra gearkasse til baghjul var ined kardan.

For at skjule cyklens fabrikat uncler afptøuning9n_var den
monteret med.-en næêten firkantet tpnk hvorpå d.er stod rrMotor-
cykle Compagnietrr.- Der kän-end.vldere opæyses om den 4 cy1. H D at den, så-
vid.t vi ved, aldrig nåede stort Iængere end. ti'I forsøgstad-iet.' Arne G.

frR

Vinderen aÍ tunior-Soloklasse¡ f. C, Carlsen.



GTIMT FR.A EN SVUNDEN TID.

ITOTCRIZTIET OllEl'lSE-sERlIN - ODENSE 1922.

Fyens Stifts }iotorkluL arrangerede i liaj 1922 et hastigheds-
røb til Berl-in og returr eh strækning på l4oo km, åbent for båce

bj_l-er og motorcykler. Den danske idimbus Motorcykle vàT ene om at
repræsentere den d.ariske industri, og det gjorcle den til- gengæld

strålende, idet d.e tle d.el-tagencle äi-mbus al-l-e gennemførte tiÌ ti-
d,en. De t,'e kørere var Haral-d Knudsen fra Nærå og AÌbért Petersen
og Ð. Holm, beg6e fra Køaenhavn. Albert Petersen og HoJ-m sejrede
over samtlig'e del-tagende motoraykl-er og vogne på nær Friis i Hudson

Holm har givet en vidunderl-ig skild.ring af Løbet j- Motorblad,et,og
Lter er hans referat-:

Det var med. bl-ancrede følelser jeg om morgenen stil-l-ed.e tiÌ
start på Albani Torvet. luften var fufd- af l-oo I3o km i tin:en pr.
maskiner og jeg r.iecd-el-te Al-bert P., at vi nok ville blive eftertryk-
kelig skåret ned denne gang, men Al-bert smil-ede af min nervøsitet og

minded.e mig orrlr at vi jo begge kørte t'lfimbustr, og at værktøjet ],run

skul-l-e beundres (gør oet hjenne).
Kl-. 4t J-øa startsignaletr oå vi kørte ud af byen hil-st med.

Hurraråb fra de morgenduelige Odensianere . Lø'bet var begynd.t.
Skulle jeg iår være bJ-and.t de ì-ylckelige og vende hel- tì-J-bage?

Al-le nåeo.e I'iid.cìelfart i rette tid., vi var i Snoghøj K:--. 6,
altså skull-e vi være i Kruså kl-. Br5o, hvortil clet var en herli-g
morgentur. Jeg var ..en fØrste, som bfev færd.i-g hos tol-derne- ful-d
speed. i kassen - afsted mod Hamburg. Efter ca 4o km kørsel blev jeg
meget forbavset ved. at bl-eve overiralet af' Schæfer, Odense. Et øje-
bl-ik efter konmer l-ierro.ersonmand.en med skat på bagsædet, d.ernæst

Houd.inghouse. Jeg tænkte: det er nok rigtigt nied d.e I2o km pr.time',
og beJ-a.vede mig pä, at fà at se al-l-e konkurrenterne køre fra mì-g.

I Eckernførde blev jeg standset af en poh-timand, som beskyÌ-
der mig f or at køre f or stærkt, l,en ca mit Lrunør pli dette tidspurrkt
var langt nede, undlaciel jeg ai protestere, bed.er om forladelse og

får så lov at fortsætte, efter at Ltan b.ar set mine papi-rer. lige
ud.en for byen konimer Al-bert P., og han kørte, ja jeg syntes ne¡sten
hurtige end Ce andre. rrKoril nred, hæng påt', sa..de han, og vi fulgtes
ad til- Kiel, men det var vayrsl'-e1ligL at hæn;e på. Fra Kiel- kørte vi
efter i,eumünster, nen nu hunne jeS ikÌ<e føI6e ham Iænger. Hans kør-
sef var glimrende - han trç.ørt'e fra mfg.

Jeg t¡esl-utber ar køre hel-e vejen a.l-ene. JeE er ængstelig for de



GLIMT FR.A EN SVUNÐEN TID
Íìanéçe hestekøretøjerr oå tager clem a,lle nled beirørig afstano. til- ven-
stre side og når Harcburg kun ca. l-o minutter; efter Albert P.Her
træffer jeg Høghoj-t og Manniche. ìertram Rasmussen fo rr i det sa.m-

me forbi som et forsj-nket ]-yn: rrhvor er \,{al-ther?'r (ved det ikire.)
Hamburg, som hal: vaeret rrit arid,et hjem enüang og for mig er rig

på så mange mincler fra Cyklesportens gÌade d.age, må jeg }cryd.se igen-
nem med størst nuJ-ig fart, for ikke at lioniile for l-angt bagud-. h'u går
d.ei.rask j-gen gennen Gestrück, jergedorf , lauenburg, Boj-senburg, Re-
defin (frer reparereo.e Bertram si-n bagring) t o8 jeg fortsætter, mener

selv at køre rneget sta:rktr. regner efter', Ìtvor mange o-er vel- kan væ-
re foran, og med stigend,e humør när jeg Trud.rvigsJ-ust. rrBenzin -. Beri-
zirttt, f or nu har j eg hastværk.

Man må l-ade tyskerne at cie er mange gange hurtigere end dans-
kerne til- at betjene en vædd.ekører.- Igen afsted. efter Kyritzr gen-
kend.er stêdet, hvor jeg styrtede i fjor. Kigger ind tiJ- hospital-et
og gyser ved tanken. Når ind- i lf.yritz, hvor jeg standser for at hil--
se på ririn ven og tidligere sportsfæll-e, som l fjor ved rnit uhel-d v¡.r
mig til stor hjælp. Fortsætter. Ved benzinkontrol-l-en ser jeg Hender'-
sonrnanden med skatten. rrDe spiserr', tænker jeg og knal-der på igen,
for nu vil- jeg prøve at nå de foranl-iggende. Men nej. Henderson kom-

mer med frygtelig fart. Så Helle Bro - bang - væk. 'rDet var som S...t'
tænkte jeg og kil-ler ved gashanen. Så koru?rer Albert P. rrHvor har du

vær€t" råber jeg og får til- svarrrHund i Karburatoren- 2oo Mark.'r
0g væk er han.

Iiu r;ener jeg orn mig selv at være umulig på motorcykl-e i Løb og
Ltar en fornenmel-se af , at ii.iri Nimbus bebrejder mig. Jeg kommer til-
Berl-in, hvor jeg træffer Hendersonmanden, Helle - Bro, A1bert P. Nå,
frä, jeg er al-tså med endnu. På'en igen. Kører gatt i Berlin. Skvad-
derhoved. Kender vejen i Berlin. Jo, god.morgen.

Endelig gennem en sandør:ken til- den rette vej, Her træffer jeg Hen-
d.ocsonmand-en med skat.Hul græder, kan ikke mere-. kaput.- skal- med,

banen hjem- Jeg for:tsætter: med fuJ-d f,art. Der står: Hel-le Bro også
kaput. Afsted- igen.tt Farvel- Hell-e Bro¡ nu køre ieg."
lidt før Neu Strel-itz tænder jeg min lygte. Bangl Bang! Påen igen.
Hvad er det? Ha, It¿,, Neu Brandenburg* Benzinkont.rof.. En stemme

lyder på d.ansk:trViL du ha en Cognao?'r ttJa takrr Jeg drikker.r'Det
er 25 markrr I' Giv mig en tiA, bror, så passer pengenett-
Nu kommer den værste de]- af turen. Det bIæser neder:drægtig kol-dt-
Væl-tede træer.Hestekøretøjer. Men jeg når dog Strafsünd kJ-. l-r44.
Her irar kontroll-en parat eÌl stor beutel- varm ltaffe, som je¿; sluger,
hvorpri jeg bJ-iver hel-t frisk igen.
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GLIffiT FR.A EN SVUNÐEN TID.
irlu vil- jeg for al-vor sØgel at køre op til- d.e foranliggende.
72 L<m. til Rostock'uiJ-bagel-ægger ieg på en time og 15 min. uden
endnu at ind-hente nogen. Rostock-ltlismar:57 krn. p.å en time. Her
finder jeg Sohæfez: og Houd.i-nghousen- De er synJ-ig trætte samt f
for:sl-åed-e eft.o.r en grøftetur.. Da jeg skal til- at køre kommer Hel-l-e

Bro med Fred.eriksen.Nu el-l-er: aì-d.rig! Nimbusen drøner under: mi-g.
Det er for: migr. som om den løber f5o hm-. Jeg nå hjem som nr. 2

tænker ieg. De d.anske. må vinde. Kan se Fisker smil-ende og stol-t
Jeg er nervØs. Kigger tiJ-bage. Kr+ hele ti.den ltøre'r'Ïndianere.n tr

men jeg når Ìykkel-ig Grænsen som nr.2. ca Lf ti¡ne'efter Albert
Pet erse-n.
Da jeg står af Nimbu.tsen vakl-er mine. beïr. Det er spændingen, der
ihar taget på mine kræfter. Kontrollen over:række.r: mig en pakke med

brød og skinka, som er fra Ltr' SchrØder. Det-te var den før:ste mad.

jeg fik siden jeg lørdag mo:rgen forlod Odense-
Restenaf vejen er det kún en l-ej et køre. Fol-k st.år i tætte stimer:
og råber trBz:avo,n Ninbus !. Bravo..rl
rndsendt af Kurt Nielsen r. ,[estermar:ken 7, stevning 643o Nord.borg.
P.S. Jeg husker tydelig både start og opløb ved- d-i-sse berømmelige
Berlinerrøb.r, især: starten ,.der foregì-k så tideJ-ig om morgenen at
jeg måtte snyde mig hjenrme fra, og så var der al-tså øretæver i
luft.en når jeg kom l-istende hjem igen! Ilen hvad gjord.e det.? Jeg
havde været til- en mægtig opleveJ-se, syntes jeg.

Kjeì_d.
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V E T E R A I'T M Ø D E I Hadersl-ev.

Onsdag d. 15 Januar mødtes 25 Syd og sønder:jyske veteraner
til- en hyggelig aften i Had-ersfev-

Takket være Hjemmeværnets store venlighed- og imødekomrnenhed

havde vi fået sti!-et et de jJ-igt lokale til rådighed, helt
gratis og yd.ermere fået lovnJ-ng på at kunne benytte samme l-o-

kale fremover , nàr d.et var ledigt -

Boyler. der havde taget initiativet tiI mød.et, sørgede som sæd-

vanlj-g for et arrangement heft i top. Ham seIv, Tut og KjeLd

havde rigtig været oppe Bå nærkerner der var sørget for båd'e

øI og vand. og senere kaffa med håndmader.

Først bød. Boyle vefkommenr hvorefter lnan af hensyn ti1 nye

hoved.er i f orsaml-ingen kort berettede, on DVMs historie.
Derefter: bad han d.e tilstædeværende om at J-ægge hovederne i
blød, og komme med gode ideer til- " SØNDERJYIIADSIØBET 75 rr

på næste møden som vi aftal-te skul-1e holdes først i Marts,
d-er viJ- vi så også d.anne en l-øbsIed-else.
Derefter havde vi den g1æd.e at se fil-nen fra Skagen.72, det

var en oplevel-se og minderne væl-dede frem. Tankerne gik også

ti1 Arhøj som har stået for mange og god-e Iøb.
Da vi havde set første halvdel-, kom Tut med kaffen og Boyle

havde sørget for små overraskel-ser i form af OIe OLsen pfa-
kater, kuglepenne, notesbl-okke r. nøgletinge og Castrof. olie.
Efter and,en hal-vdel- af fj-lmen gik snakken lystigt og d'er bLev

bladet i medbragte albums, bøger og blade. Der var stor enig-
hed om at mØdet havde vær:et en stor: sucÇe$ og at vi måtte fort-
sætte fremover på denne måde.

vi glæd,er os al_l_e til- sæss on 75 med vennerne i rr DVM fr .

Tak for en virkelig god. aften
\39 Ole i Ko1ding.



KRAMBODEN
KøB SAtG BYTTE

Kt;:^t nielsenr. Vestermarken 7 ,. Stevning,- 6430 Nordborg
mangler en forgaffel- til en F.N. 7+ Hk. sv. I93O moAðl-.Er der
nogen der ligger j-nde med en sådan vil- Kurt gerË.e køire.
Tlf .04 450284 kan bruges hverd-age til- kl. l_6.

Jørgen Nielsen Kastruplundsgad a 56, 2770 Kàstrup,. Of-5O9576.
FøJ-gende d.el-e sæ1ges:

'r Ariel-rrtank f954-39
_ forskærm

B.S.A. forgaffel, helt nyt. passende til 51-46
Suecia
Rudge I93B special i ad.skil-dt. stand.
Norton ol-iepumpe med- drevt, fry o ,

Norton venti-J-f jedre og styr.
Div. smådel-e til- Nort on.
Ny Amal karburator: med. fJ-ange , 1" ind.sugning.

liD st'amper sælges.
12oc cc motor àrg L93o + 2 ekstra, topstykker
5oo cc motor sv årg I93o
tænd spole d obbel'b 91. type til mont på d-ynarno
d-o - enkelt lr ll rr ll lr lr

Schebler karburator t j.t 2 cYI.
Flying twin stel med papirer å18 !93o
sidestøtteben tjl l/lO og et til Flying Twin

Købes lanke ì,i1 llD Jooo cc årg 1928
Preben Christensen o3' 67 o2 47.

Sæ1ges Norton 1939 med Acap sidev L93+
K. Justesen oL-58742I

Sæ1ges.
B S A 25o cc tv årg 1975 med' ekstra motor
Købes......
Kædeskærm" 2 trlnbrædd.er, 2 tankdæksler til Indian Scout T'929

Arne Graversen Aprilvej 1o6 273o Herlev oL-84I959

Købes.....
2 stk stempler støbejern ti1 HD oo cc ârg l)Jo d.iam, 87,5 m/n
Poul Bertelsen Bækmarksbro o7-88 1o L5



Købes.
Fã=-g bag gaslygtg- købes, el-ler
úvttãE *"ã i.t""-s-el-l-er Boèch magnet '

Viggo thomaclsen.

o).
i samt hol-der til samme, verk-
sse mellem bag3kærm og stèl-
eh, koblings- og håndbremse-

svej 8 352o Farum o1-9f 39 3L'

Sælees.
ffi-etue Star L93o KørekLar ' '

Deltog i RaIIY Skagen 74.

Zund.app KS 6oo 1958 med Steib sldevogn
Synet og køreklar.

Charl-es og Annelise ol--GE 4786 '
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SV. AAGE SØGAARD
Tgislevvei I
Gerlev
3ó30 Jægerspris
03-322tt6

Tegninger - Beregn inger
udfØres af alt byggeri
Spec.: lndusîrihaller

Nordholmen 13,
Avedøre Holme,
2650 Hvidovre,
Telf. (01) 49 t6 3s

I n t e rna tíonale b il t ransp or t er

/*e( ?/¿(hdoer

't

BILER _MZ _ SUZUKI _ KNALLERTER
TilbehØr - Reservedele - Udstyr

Aut. forhandler
JOHN ARENDTSEN

Hovedgaden 482
2640 Hedehusene
Trf. (03) 16 08 45

Medl. af D.A.F. og M.F.F

I{ARLEY OAVIDSON

SPECIALVÆ R KSTEDET

FOR

POUL HOLM
Roskildevej 56 A
2500 Valby
Ttf. (01 ) 30 18 18

Conrad P. Møller & Søn A/S
6600 Vejen - Tlf. (05) 36 03 00

forhandler
@

Vi er veteraner

også som

KØR GODT
KøR LUNT
KøR MED

Rivetts termoforet overtrækstøj på din Veteran
så det bliver en solskinstur i al slags vejr, den
kan nemlig fåes lige fra støvlesnude til
fìngerspids og ikke at forglemme
PREMIER styrthjelm for din sikkerhed.

v/ N. H. Petersen

Allegade 67, Horsens, tlf. (05) 62 81 55

NIMBUS MOTORCYKLER
Alt haves i motordele til alle årgange.
Stempler - Krumtappe - Ventiler m. v.
stort udvalg ¡ styrtbøiler, vindskærme, k6retæpper m. v.
Spec.afd. ¡ auto lydpotter, også rustfri anlæg
B¡lligst hos os, ring og få en prìs. Postordre sendes omgående

NIMBUS

ENGHAVE MOTOR
Enghavevej 1 6,
1674 Kpbenhavn V
Ttf. (01)222t 10

Cylinderudboring
Fremstilling af krumtaplejer
Pålægning af tandkranse
Aluminiumssvejsning

VIGGO THOMADSEN
Mariagervej 153
8900 Randers
Ttf. (06) 43 03 44



Tænk fornuftigt, før DE handler nyt eller brugt
kør til HILLERØD, stort udvalg - gennemført service også efter købet-
forretningen, hvor køber og sælger mødes år efter år.

Tr()LTr()
HTLLER0D
Donmorks ældste VOLVO-forhondl er

.

P,Å GENSYN

HILLERØD AUTOLAGER
Lars Larsen A/S
Københavnsvej l9-25, 3400 Hillerød. Tlf. (03) 26 0l 9l

Egeskov
SIO'f SPARK I'YN

(-.rtctcrirr' Øl S[,,1it,,.

BRØNDUMS HOTEL
Skagen

Stedet, hvorf¡a I
starter eller
afslutter
løbet

PRøV EN
AUDI

H. G. Nielsen
Vejlevej 108
6000 Kolding
Trf. (05) 522555

V,EG TIL VÆG T,ÆPPER

Nålefilt - Linoleum - Vinyl
Køkkenborde og gulve

få hellere et tilbud fra
GULVMANDEN
Jens Madsen
Griffenfeldsg ade 28 . Tlf. (0 1 ) 39 95 12

Rabat til D.V.M.'er
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