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Et Skagenløb, som skulle være en markering af, at det er 100 
år siden, det første blev kørt, og en deadline til Veteranen, 
mens vi sad og spiste vores middag på Hotel Nyborg Strand, 
gjorde at jeg godt var klar over, at der ikke, endnu en gang, 
ville komme ret meget stof til vores klubblad.
  Samtidig med at jeg arrangerede Skagenløbet, satte jeg mig 
til at lave en artikel om mine oplevelser med min Indian.  Jeg 
håber, at den kan være med til at inspirere Jer til at tage fat i 
nogle historier om Jeres egne oplevelser med de motorcykler 
I har eller har haft.
  Klubarrangementer har jeg også bearbejdet til artikler, og 
håber at I vil sende spændende historier om de aktiviteter, der 
sker i nærområdet.

Obbekær

Redaktionelt
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I slutningen af 1973 var der en In-
dian til salg på Sydfyn. Min far var 
interesseret, så vi drog af sted for at 
se om det kunne blive til en handel. 
Det blev det og cyklen blev kørt hjem 
til Korup.
  Min far deltog i nogle madpakke-
ture på cyklen, men kunne ikke for-
lige sig med, at gashåndtaget sad i 
venstre side.  Jeg havde en BSA fra 
1932, så vi magebyttede ret hurtigt.

40 år med 
Indian 101

Cyklen blev i mange år brugt som 
den så ud, da jeg overtog den. Da den 
altid havde været lidt af et mix af for-
skellige årgange, samlede jeg sam-
men, når jeg kunne finde originale 
dele fra 28, som jo åbenbart var det 

grundstammen bestod af. Cyklen er 
af tidligere ejer blevet indregistreret 
som en 1932, og der er blevet hugget 
nyt nummer i motorblokken. Det har 
aldrig været en 32´ver, men man har 
valgt den nemme løsning, den gang 

Jeg fortæller her om min Indian 
af forskellige årgange, der med ti-
den blev en uoriginale ”28”, så jeg 
har DVM regi altid kaldt den en 29. 
Skulle det være en original 28, så 
skulle den have kørt med vulst dæk.

I 1986 drog jeg af sted, for at deltage i Windmill i Holland. Jeg 
havde aftalt at tage derned sammen med Bengt Olsen. Jeg kørte 
dog ikke hele vejen, men blev samlet op ved Kolding. 
Der var ikke nogen kuffertvogn med, så hvad I ser på dette billede, 
er hvad jeg skulle klare mig med de næste fire dage. Jeg kom lige 
i tanke om denne kommentar, da mine tanker gik til Skagenløbet, 
hvor der efterhånden er brug for en 40 fods container til bagage.

Min Indian motor
det var let at få andre papirer. 
  Jeg kunne godt se, at cyklen havde 
været igennem en speciel restau-
rering, der mere gik ud på at blive 
pænt kørende end teknisk god og 
original stand. Noget af det første jeg 
bemærkede var nogle store svejsnin-
ger i bunden af første kølerrippe fra 
oven. På et senere tidspunkt havde 
jeg topstykkerne af og kunne godt se, 
at der var kommet foringer i. Jeg går 
derfor ud fra, at der har været drejet 
for lidt ud af cylinder, eller foringens 
yderdiameter har været for stor, så da 
forringerne er blevet presset i, ja så 
er cylindrene revnet. Det har man så 
klaret ved at svejse det hele sam

Politi Scout  ”1928”
Obbekærs

Her til venstre er cyklen, som den så 
ud i mange år, ja faktisk helt frem til 
det store motor kollaps. 
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men. Jeg satte dog topstykkerne på 
og kørte videre med den nye erfaring 
i tankerne. Jeg forhørte mig dog hos 
flere, men cylindre til en 750 cc In-
dian hang ikke lige på træerne.    
  Jeg havde også fat i Viggo Tho-
madsen, men han kunne fortælle, at 
de sidste han havde lige var solgt.
  Det med boring af Indian 750 cylin-

Til fest blandt venner
I 2004 var vi til fødselsdagfest 
hos en anden Indian kører, nem-
lig Lars Sørensen, og her kom jeg 
til at sidde ved siden af Morten 
Qvistgaard. Under vores samtale 
fortalte Morten om en gut, han 
havde mødt på en højskole, der 
havde bygget en Indian. Han kom 
senere kørende til Brædstrup for 
at vise vidunderet frem, og her tog 
Morten nogle billeder af mand og 
cykel. Da Morten fortalte mig at 
denne bekendt på et tidspunkt bo-
ede i Jordløse på Fyn, blev jeg klar 
over, at der var store muligheder 
for, at det var den mand, som min 
far købte cyklen af i 1973. Efter 
modtagelse af billeder fra Morten, 
var der ikke længere tvivl, det er 
den cykel, jeg har i dag. Herunder 
er det Folmer, der er på besøg hos 
Morten Qvistgaard i 1972.

Kollaps
I 1987 går det så endeligt galt. Jeg 
og min søn på 12 år er med i Løbet 
Fyn Rundt. På sidste dag begynder 
der sidst på formiddagen en knir-
kende lyd, der minder lidt om en 
kanariefugls pippen. Hvad det nøj-
agtigt er, ved jeg ikke, men jeg har 
mine bange anelser. Resultatet vi-
ser sig 10 km før mål. Nu har top-
stykke, med den øverste ribbe af 
cylinderen, løftet sig så meget, at 
kompressionen blæser ud for oven.   
Kanariefuglelyden er fremkommet 
ved, at topcylinderstykket har sid-
det og gnubbet sig op ad foringen. 
I mål skal vi jo, så tændrøret på ba-
gerste cylinder pilles ud og så må 
forreste cylinder klare de sidste 10 
km.

dre har altid været et problem. Jeg har 
også set eksempler på, at for stramme 
foringer har resulteret i at flangerne 
i bunden, er blevet på krumtaphuset, 
mens cylindrene er gået opad. Der er 
ikke meget gods i cylindervæggene, 
så man skal være meget forsigtig ved 
udboring af cylindrene.

I 1987 var det som sagt meget svært 
at skaffe cylindre til en 750cc Indi-
an i Danmark, men jeg havde igen-
nem, Nico Hansen hørt om en gut 
i Berlin, der importerede Indian 
cykler og dele fra USA og specielt 
nogle af landene i Sydamerika.
  Jeg deltog i Berlin løbet i 1987, 
så efter løbet om lørdagen gik tu-
ren ud til Christian Zimmermann 
i Argentinerstr., og i hans kælder, 
var der et rum med Indian cylindre 
til forskellige modeller. Jeg købte 
1 ny “gammel” cylinder, og et 
topstykke. Efter hjemkomst blev 
begge cylindre sendt til Iversen i 
Horsens, for boring, nye stempler 
og krydspindsbøs, og det kørte jeg 
så med i en længere årrække.



Jeg var elev på Danebod Højskole 
i Fynshav sammen med Folmer i 
vinteren 1966-67. Hans forældre 
havde på dette tidspunkt en gård 
i Hostrup på Sydfyn. Nogle år se-
nere flyttede de til en mindre ejen-
dom i nærheden, muligvis nær 
Jordløse.
  Folmer var en noget speciel per-
son. Når han gik op i et eller andet, 
så gik han 100% op i det i 24 timer 
i døgnet. Men når han var nået så 
langt med opgaverne, at han kun-
ne se de færdige resultater for sig, 
mistede han totalt interessen for 
det, og kastede sig over noget an-
det med sin store iver og energi!
  Efter højskoleopholdet boede jeg 
nogle år i Endrup nær Bramming. 
Jeg husker, at Folmer en dag kom 
på besøg, og han havde ikke no-
get   arbejde. Nær ved, hvor jeg 
boede, var et autoværksted. Jeg 
fortalte Folmer, at værkstedets 
mekaniker netop havde fået andet 
arbejde, så de skulle derfor have 
ansat en ny mekaniker. Men jeg 
tilføjede, at det da var ærgerligt, 
at han ikke var mekaniker, for så 
kunne han jo søge dette job.
  Folmer, der ikke havde nogen ud-
dannelse og tidligere havde ernæ-
ret sig som landbrugsmedhjælper, 
lod sig dog ikke afskrække, så han 
gik derhen og sagde, at han var 
interesseret i jobbet! Han mente 
nok, at han kunne finde ud af at 
bestride det, selvom han aldrig 
havde arbejdet på et værksted før! 
Da han blev spurgt om, hvilke for-
udsætninger, han havde, svarede 
han: ”Jeg kan lave alt, jeg startede 
min karriere med at reparere en 
røvskubber, da jeg var ti år gam-
mel!”. Folmer fik jobbet, og var an-
sat der i et halvt års tid, og det gik 
vist udmærket!
  Senere efter en kortvarig karri-
ere bl.a. som tagdækker, havde 
han atter fået plads som land-
brugsmedhjælper. Denne gang 
på en gård i Harndrup på Fyn, 
og det var her, han restaurerede 

sin Indian. Jeg ved ikke, hvor han 
havde købt motorcyklen, men jeg 
erindrer, jeg besøgte ham, da han 
var ved at samle den. Jeg kan hu-
ske, at han stod ude i laden mel-
lem halmballerne ved et primitivt 
bord, som han havde stillet an der. 
Han fortalte med stor begejstring 
om, hvordan han havde lavet alle 
delene i stand, og hvor fin en mo-
torcykel det var!
  Jeg husker, at han fortalte, at han 
havde fået en “gammel mand”, 
som var ekspert i veteranmotor-
cykler og medlem i “klubben”, til at 
lave motoren. Så vidt jeg husker, 
spurgte jeg om hvilken klub, det 
var, og han svarede, at det var 
“veteranklubben”. Så muligvis har 
Folmer haft forbindelse med DVM 
på dette tidspunkt.
  I juli 1972 kom Folmer kørende 
på sin Indian for at vise den fær-
digrestaurerede cykel frem. Jeg 
boede på dette tidspunkt i Skibby 
nær Brabrand, og jeg husker, han 
fortalte, at turen dertil var forløbet 
helt uden problemer! Han hav-

Morten Qvistgaard 
beretter om sit
kendskab til Folmer. 

de sin tvillingebror Holger med 
på bagsædet. Da Folmer på sin 
sædvanlige bramfrie og vidtløf-
tige måde ganske ubeskedent var 
færdig med at berette om cyklens 
fortræffeligheder, sagde han, at 
nu skulle jeg prøve at køre en tur 
på den. Folmer startede bæstet, 
hvorefter jeg satte mig i sadlen, 
og Folmer satte sig på bagsædet. 
Vi kørte en tur på en halv snes ki-
lometer, og cyklen tøffede vældig 
der-ud-a’!
  Cyklen var fint restaureret, og Fol-
mer kunne se det færdige resultat, 
men som sædvanlig mistede han 
interessen for sit projekt, efter at 
være kommet til dette punkt! Så 
vidt jeg husker, kørte han kun den-
ne ene tur på sin Indian. Han nå-
ede ikke at få synet og indregistre-
ret cyklen, inden han solgte den. 
Da han besøgte mig, var der godt 
nok en nummerplade på, men Fol-
mer fortalte, at den hørte til på en 
DKW motorcykel, som han havde 
lånt af “en i klubben”!
  Folmer flyttede nogle år senere 
til Sverige. Han var blevet gift med 
en pige fra Fillippinerne, og boede 
sammen med hende i Göteborg, 
og havde arbejde på en oliebore-
platform i Norge, hvor han vist op-
holdt sig et par uger af gangen.
  Jeg husker, at min daværende 
kone, vores søn, der dengang var 
knap to år, og jeg besøgte Folmer 
i Göteborg i begyndelsen af 1977. 
Han havde inviteret os til at komme 
og havde sørget for, at vi blev ind-
logeret hos en nabo, som havde et 
ekstra værelse. Jeg husker, at det 
blev et noget specielt besøg! Det 
viste sig nemlig, at Folmer drog af 
sted til Norge kort efter, at vi var 
kommet! Vi gik da ind til naboen, 
hvor vi blev beværtet med god 
mad og rigelig drikke, så vi havde 
en hyggelig aften!
  Det sidste, jeg har hørt om Fol-
mer er, at hans helbred ikke kunne 
blive ved med at holde til det hår-
de liv, han førte, og han derfor ikke 
mere er iblandt os.
Tak til Morten for historien om man-
den der samlede ”Indianeren”.
 Desværre har vi heller ikke Morten 
hos os mere.

Morten Qvistgaard fik Egeskovtøjret 
i 2005.  Morten arrangerede i både 
Jyllandsløb og Fladtankerløb samt 
var ankermand i Tour De Dane-
mark. Med tiden havde han kastet 
sin interesse på små franske motor-
cykler.

Veteranen �3/2013
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I 1987 havde jeg stort behov 
for at få en ny cylinder til 
min Indian Scout, og da 
jeg gennem Nico Hansen 
havde fået at vide, at der 
i Berlin var en Indian 
forhandler, der havde 
mange dele til Indian, så 
var det jo ganske oplagt at 
tilmelde sig til veteranløbet 
i Berlin. Mødet med Indian 
forhandleren, Christian 
Timmermann, kommer vi 
tilbage til.
  Nu skulle vi jo først til 
Berlin, og det blev en lidt 
anden oplevelse end vi 
havde regnet med. Først 
skulle vi køre de ca. 250 
km igennem Østtyskland 
og for enden af den auto-
strada, som vesttyskerne og 
amerikanerne havde betalt, 
skulle vi så finde af kørslen 
mod Vestberlin. Det lykke-
des åbenbart ikke, for lige 
med et blev vi stoppet af en 
østtysk Lada politibil. På 
det tidspunkt havde Øst-
tyskland det som en givtigt  
indtægtskilde, at stoppe 

alle der ikke havde nået at 
dreje af, på den transitvej, 
der førte ind til Vestberlin.  
Vi stod til en bøde på 100 
DM, som for os var meget, 
for at miste en af kørsel. 
Vi forsøgte at få bøden sat 
ned, og det lykkedes også 
at få den halveret, men til 
gengæld måtte vi sidde og 
vente på at betjenten kørte 
ind til Østberlin for at få 
den fornødne tilladelse. 
Imens han var derinde, 
havde han sat sin kollega 
af, og han blev stående bag 
bilen med sin karabin, for 
at sikre sig at vi ikke skulle 
stikke af.
   Da han kom tilbage, skul-
le vi følge efter ham ind til 
yderligere kontrol i Østber-
lin. Først tog Stazi over og 
til sidst blev vi overladt til 
toldvæsenet, og regnede 
med at nu kunne vi blive 
løsladt og komme videre 
med vores rejse til Vestber-
lin, hvor de stod og ventede 
med aftensmad. Her havde 
vi også forregnet os, for nu 

Som det kan ses herover, så var der indsat foringer i mine cy-
lindre. Det har sikkert været med til at svække cylindersiderne 
så meget, at den med tiden flækkede næsten hele vejen rundt. 
Ventilsædet faldt ud, da jeg tog topstykket af. Herunder kan 
man se den revne, som også var årsagen til at den øverste del 
af cylinder med topstykke kunne glide op og ned af foringen.

Noget måtte gøres

Berlinløb
Jeg deltog i Berlinløb i 
1987-89 og 1991. De 2 før-
ste år var muren stadig in-
takt, og der var selv i 1989 
ikke speciel mange ryster 
om, at muren var på vej 
ned. Det var en speciel op-
levelse at køre veteranløb i 
Berlin. Det er ikke mange 
steder man får lov til at 
køre veteranløb i en storby. 
At det blev muligt i de år, 
var nok fordi, der var ikke 
andre muligheder.
  Løbsledelsen havde dog 
formået at sende os ud i de 
yderste områder af Vest-
berlin, og der er faktisk 

mange grønne områder, ja 
selv en del landbrug. Det 
blev også til en overfart på 
floden Spree. 

Løbet i Berlin blev ikke 
kørt som otientering, men 
udelukkende en form for 
transport imellem de for-
skellige distinationer, hvor 

skulle bilen tømmes totalt 
og undersøges på kryds og 
tværs. Da vi atter havde fået 
det hele læsset ind igen. 
blev vi ledt igennem store 
betonklodser og frem til 
den amerikanske zone ved 
Bornholmerstrasse. Her 
ville den amerikanske kon-
trol også have os grundigt 
paskontrolleret, for nu var 
der selvfølgelig mulighed 
for at vi i mellemtiden var 
blevet østtyske spioner. 
  Ja det var en tid, som man 
i dag kan grine af, men på 
det tidspunkt var det ram-
me alvor. 
  Vel inde i Vesttyskland, så 
var det bar lige det at fin-
de den motorklub, hvor vi 
skulle opholde os, og hvor 
vi var inviteret til spisning. 

Vi havde tegnet ruten til 
mødestedet ind på et kort, 
men det var den rute der var 
fra transitvejen. Nu kom vi 
pludseligt ind et helt andet 
sted, og det område dæk-
kede vores kort ikke.
  Det lykkedes efter et par 
timers søgning, og til sidst 
med politiets hjælp.
  Da vi kom frem til mø-
destedet og havde fået Eis-
bein mit Saukraut, klok-
ken 22, kom vi i snak med 
de andre fremmødte, og 
blandt de andre deltagere 
var der ikke mindre end to 
hold mere, der havde været 
udsat for samme behand-
ling som os. Jeg er sikker 
på DDR til tider dækker 
afkørselskiltet til, så de kan 
opkræve bøder.

Vi startede altid ved Slottet 
Charlottenburg.
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Var man til løb i Tyskland, så kunne man være helt sik-
ker på at møde Axel W. Hansen. Han havde denne Indian 
parkeret nede ved hans gamle sidevognkammerat, Nico 
Hansen, så den var klar til løbene.  Det Axel her er i gang 
med forårsagede et voldsomt ramaskrig fra Susi, Axels 
kone, idet hun lige havde dækket kaffebord til os danske-
re, og så ville Axel lige rense sin varme indian motor med 
rensevæsken Melkolen. Da det ramte den varme motor 
bredte der sig en sødlig varm damp over hele kaffebordet. 
så det kan godt være at han fik læst teksten, og skønsomt 
trak sin cykel væk.

der så var manøvreprøver 
forskellige steder i byen, 
bl.a. ved BMW, de militære 
lufthavne samt parkerings-
pladser. Aftenen efter løbet 
er der så kammeratskabsaf-
ten. I 1987 var det i klub-
huset i Berlin, men i 1989 
og 1991 var festen flyttet 
ud på en af Spree flodens 
turbåde. 
  Løbet i 1991 adskilte sig 
lidt fra de to forrige, da mu-
ren i mellemtiden var blevet 
fjernet og de to Tysklande 
var igen blevet forenet til et 
land. Vi blev sendt ud i det 
gamle Østtyskland, og det 
var på et tidspunkt, hvor vi 
med selvsyn kunne se, hvad 
mere end 40 års kommuni-
stisk styre kan gøre ved et 
land og dets befolkning.
  Det var ikke uden proble-
mer at tage ud i det gamle 
Østtyskland, da de endnu 
ikke havde vænnet sig til 
kapitalismen, for mange af 
service stationerne var sim-
pelthen gået tør for benzin.
  Vi måtte dele med hinande 
for at nå tilbage til civilita-
tionen.

Heunder en rigtig Berliner cykel, en D-Rad. Fabrikken 
startede i 1921 med en motorcykel, der var stærkt inspi-
reret af en Douglas, med en cylinder frem og en tilbage. I 
starten blev den kaldt Star, men skiftede ret hurtigt navn 
til D-Rad, og blev fremstillet helt frem til 1926. Jeg var 
ikke så heldig at se en af de første modeller.  Omkring 
1923 kom den 1-cylindrede til og cyklen begyndte at ligne 
der her viste. I begyndelsen af trediverne overtog NSU 
produktionen, og så var det slut med D-Rad, der ellers 
var blevet fremstillet i Spandau Berlin.

Herover er vi ved at gøre 
klar til start foran Char-
lottenburg Slot. Axel med 
start nr. 1 i snak med Niels 
Palle. Lige bag ved Axel 
står Peder Hansen fra 
Svendborg.
  Th: Susi, Nico Hansen, 
Axel og yderst tv. ,med bril-
ler, Karin (Nicos kone).
Vi er til aftenfest på floden 
Spree.
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Mødet med Christian Timmermann.
Efter løbet i 1987 fik vi en Berliner til at lede os ud 
til Argentinische Allee 33, 1000 Berlin 37.
  Det var en gammel patricier villa som ifølge min 
første indskydelse lignede et bofællesskab, der 
samtidig drev en Indian forretning. Vi var ventet, 
og efter almindelig høflig velkomst, blev jeg ført 
med ned i kælderen, hvor et kælderrum var indrettet 
med hylder fra gulv til loft, og på disse hylder var 
der faktisk kun cylindre og topstykker til alverdens 
forskellige Indian motorer.
  Jeg fik lov til at købe en cylinder og et topstykke. 
Vi var lidt rundt i villaen og mødte nogle af de andre 
beboere, hvor nogle af dem var med i Timmermans 
Indian Firma. Da vi skulle tilbage til aftenfest blev 
det ikke til et længere ophold. 

Mødet med
Christian Timmermann

I en årrække var Christian Timmermann fore-
gangsmand for import af Indian motorcykler, 
og holdet omkring ham, fik fremstillet mange 
af de dele som altid er en mangelvare. 
  Jeg har forsøgt at skabe kontakt til ham igen, 
men han er som sunket i jorden. Inden firmaet 
er blevet opløst, havde de udgivet flere reser-
vedelskateloger.

Her er Poul Franklin Rasmussen med sin Berliner cykel, 
en D Rad R9 fra 1929. Poul og jeg startede i DVM 
samtidigt, og Poul var også med på mange løb i ud-
landet. Han var altid i godt humør og god for en saftig 
historie, hvilket i mellem venner gav ham et lidt speciel 
kælenavn.

Motor rep i 1987-88
Efter hjemkomst fra Berlin blev cylindrene sendt 
til renovering. Der skulle svejses en ny udstødnings 
studs på den ene cylinder, og så blev de sendt til 
Iversen i Horsens for at få indsat nye forringer, nye 
stempler. Jeg lavede ny akkumulator kasse og en 
ny værktøjskasse, samt en ny bagagebærer, som jeg 
lavede efter en original bagagebærer, ellers ændrede 
jeg ikke på cyklens udseende. Så kørte den videre 
de næste tyve år. Herover er den klar til at drage til 
København, for at starte i Skagenløbet og forneden 
gør vi holdt ved færgeoverfarten Tårs-Spodsbjerg.
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Under Skagenløbet i 1994 fik jeg besøg af Nora Kristen-
sen under ophold i Middelfart. Nora var veninde med 
Nell Bernard, der var gift med vores medlem Leute Ber-
nard. Det var Nell, store Roberts datter, der havde skabt 
kontakten, da de to veninder havde siddet og set på 
gamle billeder fra en svunden tid, og snakken var faldet 
på Noras ungdom med Dirt-track banen på Brandkær 
gårds jorder. Nell havde sagt til Nora, at hun skulle kon-
takte mig, da jeg gerne ville skrive om det til Veteranen.
Jeg havde det i første gang i begyndelsen af 1994 og ef-
ter et besøg hos Nora, skrev jeg endnu et indlæg i 1995.

Herover er det Greveparret Margrethe og Michael 
Ahlefeldt. Michael deltog i flere år og ofte på forskel-
lige cykler. Her i 1994 havde han taget Margrethe med i 
sidevognen på den store Harley, som tidligere havde til-
hørt Kaj Boilesen. Margrethe havde også taget kørekort 
til motorcykel, og deltog et år i Egeskovløbet på en Ne-
racar.        I 2007 havde vi 40 års jubilæum på Egeskov, 
og Michael deltog på en Nimbus med en ny Grevinde 
i sidevognen. Han kom allene til aftenfesten, hvor han 
holdt tale, og siden har vi ikke set ham i forbindelse med 
vores arrangementer.

Herunder er Rita Bach ankommet Skagen i 1994. Rita var i mange år vores sekretær, ja hele 22 tror jeg det blev til. 
Hun kørte mange løb sammen med Charles, og det var først da bentøjet fik det dårligt, at hun kravlede op i en side-
vogn. Vi håber Rita nyder sit otium efter veludført arbejde for Danmarks Veteran Motorcykleklub.
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Endnu en renovering
Som tidligere beskrevet, så var cy-
lindrene ikke det bedste på min In-
dian, og jeg havde besluttet at jeg 
ville investere i et par nye cylindre 
fra Australien, på et eller andet tids-
punkt. På Herning stumpemarked i 
2006 erfarede jeg, at der kun var to 
sæt tilbage, og det forlød at der må-
ske ikke blev fremstillet flere, ja, så 
slog jeg til og besluttede at renovere 
motoren med ny stærkere krumtap fra 
en VLC og dertil hørende sidetappe. 
Samtlige andre bøs i motoren blev 
også udskiftet. Jeg havde i tidens løb 
gået og samlet stumper og dele, samt 
købt en del nyrenoverede dele såsom 
ventilhuse, instrumentbord og en ny 
kopilygte. Jeg fik også byttet mig til 
dele til et styr, da det, der sad på, var 
et 31 styr. Mit gamle styr sidder i dag 
på Jespers sorte Indian.
  I den tid jeg har haft cyklen, har den 
løbende været udsat for forbedringer. 
Den første bagagebærer jeg lavede, 
var en nødløsning, da jeg skulle af 
sted til Windmill rally. Senere fik jeg 
lånt en original bagagebærer, som jeg 
kopierede. Der sad også et uoriginalt 
horn på, men på et mindre stumpe-
marked i Vissenbjerg lykkedes det at 
finde et originalt horn, så måtte jeg 

selv smede et beslag, så det kunne 
blive placeret på den korrekte plads. 
Ved overtagelse af cyklen i 1985 var 
der heller ikke hverken akkumula-
tor- eller værktøjskasse. Disse to dele 
var det første projekt, jeg gav mig i 
kast med. Som tiden er gået, er de be-
gyndt at se ret gamle ud, dog har jeg 
aldrig fået lavet det rigtige lukketøj 
på værktøjskassen.
  Da der nu skulle en ny motor i, ja så 
kunne jeg lige så godt skille resten af 
cyklen ad, få den sandblæst og malet. 

Lakering og staffering har jeg selv 
foretaget  i min carport, når det ikke 
blæste for meget. Om jeg har ramt 
helt rigtigt, tror jeg ikke, men så kan 
jeg kende cyklen blandt andre India-
nere. 
  Siden billederne her blev taget, har 
jeg købt en original Splitdorf magnet, 
så nu kan jeg snart ikke komme nær-
mere på det sort/hvide billede, der er 
fra april 1928.

Obbekær 



Veteranen ��3/2013

Hvordan gik det så
Den nye motor gav cyklen en fanta-
stisk opblomstring. Der var en rigtig 
god acceleration og den trak godt op 
til god marchhastighed. Jeg kørte 
endnu på den gamle Bosch magnet, 
som jeg havde mistænkt for at give 
lidt forskellig tænding. Jeg var bange 
for at slæberingen ikke åbnede kon-
takterne på nøjagtig de 42 gr., som en 
Indian skal have, så da jeg efter en 
tur på et par hundrede kilometer så at 
mine cylindre, især den forreste, var 
begyndt at blive blå, var jeg bange 
for at motoren blev for varm, evt. af 
for lav tænding på den ene cylinder.

  Da der samtidig var lidt olieudsiv-
ning ved den forreste cylinder, ja så 
kunne jeg lige så godt tage cylindre-
ne af, og se efter om der var en årsag 
til de blå cylindre.
  Som billederne herover og ved si-
den af beskriver, fandt jeg nogle un-
derlige tegn. Mine krydspindbøs var 
slemt revnede, cylindrene lignede et 
vaskebræt indvendig. Jeg havde dem 
med ud til et motor renoveringsfirma, 
men de kunne ikke stille en diagno-
se. 
  Under Egeskovløbet i 2011 så jeg at 
Erlings Indian, med nye cylindre som 
mine, havde den samme farve, så jeg 
besluttede at samle det hele igen, og 

så må tiden vise, hvornår den skal 
skilles ad næste gang.
  Når det sker skal jeg nok lade høre 
fra mig.                              Obbekær



Det gamle album

Politiet på arbejde
Billedet herover hedder Politiet på 
arbejde. På en vandretur på Bogø 
i efteråret 2012 stødte jeg på dette 
gamle bilede i en hestestald midt på 
øen. Det hang sammen med et andet 
meget kendt foto, som har været af-
bildet i vores læsebøger, på det tids-
punkt, hvor jeg gik i skole, nemlig 
Johannes V. Jensen med hustru på en 
Nimbus. Han var i tyverne en meget 
flittig motorcyklist. Jeg har stødt på 
andre billeder, hvor han kører på 
andre mærker.

Tilbage til teksten til billedet: 
Politiet på arbejde i 1922. Vinteren 
med streng frost ramte Danmark 
hårdt. Havnene frøs til, og damp-
skibstrafikken blev indstillet. Fly-
vemaskiner overtog postruterne 
over Storebælt og Kattegat. Den 15. 
februar begyndte den hidtil største 
strejke. Arbejdsgiverne forlangte 
lønreduktion, og arbejderne gik hjem. 
Arbejdsgiverne svarede igen med at 
lockoute 200.000, og de gjorde ondt 
værre ved at ansætte uorganiseret 
arbejdskraft, de såkaldte samfunds-
hjælpere, der dog måtte eskorteres 
af politiet på arbejde, som vist på 
billedet. 8. april indgik parterne 
forlig. Tilliden til højfinansen fik 
et nyt knæk i september, da landets 
største bank, Landmandsbanken, 
krakkede. Mange småsparere, især på 
landet, mistede deres penge. Staten 
og de øvrige storbanker trådte til med 
100 mill. kr. Det vakte opsigt i hele 
Europa. Året efter blev det sammlede 
tab opgjort til 230 mill. kr.

  Her i skrivende stund, sidst i marts, er 
det tankevækkende, både vinteren, der 
endnu ikke har sluppet taget, og de øko-
nomiske vanskeligheder og den politiske 
situation, kan ligne året 1922.  Obbekær

En etape i Skagenløbet drøftes mel-
lem Poul Jensen og Leif Outzen. Leif 
har vi desværre ikke hos os mere.
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Her til venstre er Campion med en 
1-cylindret JAP motor. Billedets be-
skrivelse er at, Lis og Dres fra Århus 
er på besøg på Fyn.
Campion var oprindeligt en cykel-
fabrik, men som så mange andre 
begyndte de også i starten af 19 
hundredtallet at sætte motorer i de-
res cykler. De fremstillede ikke selv 
motorerne, men brugte så forskel-
lige motorer som Minerva - Fafnir 
- Villiers.  Op i 10-erne og frem til 
omkring midten af tyverne blev der 
brugt motorer fra JAP. Til de store 
to-cindrede modeller var det JAP, 
med et udseende som Brough-Supe-
rior.
Campion lå i Nottingham, og de 
fremstillede også motorcykelstel til 
andre motorcykelfabrikanter.

Herunder et billede jeg har modtaget 
fra Herluf Rasmussen. Herluf var 
i mange år redaktør af veteranfly-
klubbens blad. Under et besøg hos 
Flyvevåbenets Historiske Samling, 
faldt han over dette billede, som han 
sendte til mig. Situationen, stedet 
samt personerne er for os ubekendte.
Motorcyklen til venstre er en Indian 
fra omkring 1916. Den anden cykel 
kan jeg ikke gendkende.
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På udkig efter

Skagenløbet 2013

Jeg havde fået kendskab til, at man 
efter Storebæltsbroen, dvs. i Korsør 
skulle køre mod Skælskør. Nu er 
Korsør jo ikke den største by på Sjæl-
land (uanset hvor man er i Korsør, er 
man på vej ud af byen), så jeg kørte 
den slagne vej ud mod Lystskoven, 
hvor jeg kørte ind på en rasteplads. 
Jeg satte mig godt til rette og vente-
de tålmodigt på, at der skulle dukke 
nogle gule veste op. Jeg havde regnet 
med en køretid på ½ time fra Fyn til 
Korsør. Klokken blev halv otte. Intet 
skete. Tvivlen begyndte at nage. Var 
Korsør mon større end jeg havde reg-
net med? Var broen styrtet sammen? 
Utålmodighed kan medføre de sære-

Leif Christensen
Tekst og Foto.

Jeg måtte have et glimt at 
dette års Skagenløb, så jeg 
overvejede at køre til Næst-
ved, hvor der var kaffepause. 
Men disse kaffepauser kan 
virke lidt stressende. Der 
er altid et gevaldigt leben, 
ingen ro til fordybelse. Jeg 
havde derfor fået den ”ge-
niale idé”, at fange nogle af 
deltagerne på en hemmelig 
tidskontrol. 

ste tanker. Men da der var gået ca. tre 
kvarter så jeg i sidespejlet to motor-
cykler nærme sig. Ikke alene de gule 
veste afslørede, at det var deltagere 
i Skagenløbet; deres hastighed, deres 
kørestilling, deres majestætiske entre 
var overbevisende.
 
Da de havde passeret mig satte jeg 
efter dem. Jeg holdt en passende af-
stand. Efter nogle få kilometer dreje-
de de til højre mod Vestre Bøgebjerg. 
Det var en fornøjelse at følge efter de 
to. Hastigheden var ikke høj, og der 
var ingen trafik, så jeg kunne betragte 
både kørerne og omgivelserne. Jeg 
noterede mig, at også kørerne lod de-
res hoveder og (formentlig) øjne pa-
norere i det smukke landskab. Plud-
selig  -  efter et skarpt venstresving 
dukkede der en hemmelig 
post op.
 
I skovkanten lige ud til 
den stille og ubefærdede 
vej havde John Adamsen 
og Peder Jensen ”banket 
en post op” med camping-
stole og termokaffe.

 Jeg skyndte mig at par-
kere for at komme hen til 
de to først ankomne. Den 

første var selveste Lars Klitgaard på 
sin Sunbeam fra 1920 og den anden  
-  også på en Sunbeam, som var fra 
1922  -  var Viklit Graae Jørgensen 
fra Hillerød. Jeg kendte for mange år 
siden en mand, som med næsten an-
dagtsfuld stemmeføring tilkendegav 
sin dybeste respekt for Sunbeam. I 
ungdommeligt overmod forstod jeg 
ham måske ikke helt, men på denne 
dag måtte jeg tænke tilbage og med 
rette mindes hans begejstring. Stød-
stængernes sindige bevægelser, den 
rolige motorgang og udstødningens 
behagelige toneleje, ja,  -  Sunbeam 
hørte til blandt motorcyklernes ari-
stokrater. 
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Herunder Lars Klitgaard på Sunbeam 
1920 og John Adamsen. I baggrunden 
Viklit Graae i snak med Peder Jensen.



 Efterfølgende dukkede Hainz Kind-
ler fra Tyskland op på sin Wanderer 
fra 1913, en sød lille cykel med pe-
daler og remtræk. 

Senere ankom Frank Petersen fra Viuf 
(det ligger mellem Kolding og Vejle) 
en Ner-A-Car, der er kendetegnet ved 
sit særlige forhjulsophæng og tilhø-
rende styreapparat. Jeg har Googlet 
og fundet et par interessante links til 
denne sjældne cykel.
 
h t t p : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=kn_wDPWZ6-k
http://en.wikipedia.org/wiki/Ner-A-
Car
 
Der kom flere til. Enkelte kendte jeg 
og flere genkendte jeg. Der var Ole 
Jensen på en af hans ”Filere”, Ina 
Nissen på den Sarolea som trofast 
har båret hende gennem 35 Skagen-
løb, Lisbeth/Knud Erik Pet(d)ersen 
på deres nyrenoverede Nimbus og 
Stig/Lene Hansen på deres dejlige 
BSA fra 1931.

 
Mange pligter og gøremål på den 
hjemlige front tvang mig til at forlade 
stedet i utide. Men jeg havde haft en 
pragtfuld morgen, som sammen med 
gensynet af og lyden fra de gamle 
maskiner gav mig mod og handle-
kraft til at gå i gang på den hjemlige 
front.

 Leif Christensen

Veteranen

Øverst: Heins Kindler på den 100 år 
gamle Wanderer. Han kørte så godt 
alle tre dage så det blev til en første 
præmie i klasse 1.
Th: Ole Jensen, Royal Enfield 1930, 
og bag ham Max Lunaun Norton 
1932.  
Ina Nissen får tid af John Adamsen.
Nederst: Frank Petersen på en cykel 
som sjældent ses i et Skagenløb, Ner-
A-Car årgang 1923.



Det var så Jubilæumsløb for Skagen-
løbet, der nu er blevet til historie.
  Der har været arbejdet på sagen i et 
par år, og her i dagene efter går tiden 
mest med at kontakte alle de steder vi 
har været, få afregnet, sendt kontrol-
kort og meget andet som I har glemt 
ude i det ganske land.
  Jeg vil her sende en stor tak til de 
mange mennesker, der har været in-
volveret i Skagenløbet 2013. Det 
er kontrollerne, der tager deres tørn 
uanset vejret, det er de medfølgende 
officials, det er beregnerne, det er 
min gode ven i udlæggeren, det er de 
gode medlemmer, der stille med det 
nødvendige antal biler, det er natte-
vagt i Nyborg, det er også de mange 
mennesker, der har stået for vores 

Redaktørens/Løbslederens billeder fra turen
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Redaktørens/Løbslederens billeder fra turen
forplejning på hele turen, og her ikke 
mindst familie og venner omkring 
pausested i Udby.
  Jeg har dagen efter løbet kontaktet 
Scandic City Aarhus, og de har været 
meget glade for at have os boende. 
De gav udtryk for at DVM var nogle 
dejlige mennesker, og de var meget 
kede af at en del af middagen ikke 
var perfekt. De gav en dekort på 20% 
på maden, og håbede at vi kom igen.
  Da der var deadline, til Veteranen, 
under løbet så er det begrænset, hvad 
der kommer med fra løbet i dette 
nummer, men jeg håber på mange 
indlæg i den kommende tid.
  Et 100 års jubilæumsarrangement 
skulle jo gerne fylde et helt nummer 
af vores klubblad.   Obbekær
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Til Leif Obbekær.  DVM
Tak for et veltilrettelagt Skagenløb 2013. Der var skønne natur og kulturelle op-
levelser undervejs og ikke mindst var der virkelig udfordringer i de ruter, som I 
havde valgt til årets Skagenløb.
  De 3 brødre fra Vesthimmerland Eigil, Finn og Svenning Nygaard Andersen 
kunne desværre ikke være til stede ved præmieoverrækkelsen, men det var en 
fantastisk SMS besked, vi fik af Poul Vinter Spentrup, der var til stede ved afslut-
ningsfesten, at der var præmier til brødrene.
  Vi tog så et par foto hjemme ved vores værksted til brug for vores familier. 
Måske veteranbladet eller hjemmesiden kunne have lyst at bringe et foto af de 
glade vindere.
  Her ses i midten med mesterskabsplaketter Finn med en 1. plads i klasse 2,  Eigil 
til venstre med en 2. plads og Svenning til højre med en 3. plads i klasse 3. 
Venlig hilsen
Svenning Nygaard Andersen Sallingvej 2, Skarp Salling, 9670 Løgstør.
tlf. 98681378                                                            email: nygros@mail.dk 

Leif Obbekær.
Først tak for et rigtigt godt og vel til-
rettelagt løb, med en meget fin rute, 
det er altid spændende 
når det starter og det går ud af vejen 
over bakken og rundt i svinget, så be-
gynder oplevelserne,  
snart en grøn eng med en slyngende 
å,og lidt efter en lys bøgeskov med 
hvid bund af annemoner,  og lidt ef-
ter en mark med dyr,eller gennem en 
smuk landsby, måske enda med flag-
alle og vinkende mennesker selv små 
børn ser intereseret til og venter et 
vink eller trut i hornet.
Når vi kommer til pausestedet er der 
altid tilskuere der vil have lidt snak, 
og offisials er også altid på toppen,og 
måske med en frisk bemærkning, og 
en god tur, servicen er i orden og ma-
den god,det samme gælder på de fine 
hoteller vi bor på. det var bare rigtig 
godt hele vejen igennem. 
Men hvor er det dog kedeligt hvis det 

er sådan at løbslederen skal stå for 
skud og blive generet og cikaneret af 
nogle som måske hellere skulle have 
ladt mavesyren blive hvor den hører 
til.
Det er også dejligt at møde nogle af 
dem som man ikke ser anden ved den 
lejlighed, desværre 
kommer der jo til at mangle nogle 
henad vejen til dem der finder på pe-
titeter som generer andre glem det, og 
glæd jer over at der er nogle der tager 
det enorme arbejde det må være at få 
det til at gå op så vi kan komme ud 
og lege.
Til slut jeg tror da at hvis der er noget 
som man syntes der ikke er helt ior-
den kan man da snakke fornuftigt om 
tingene og måske få en forklaring, jeg 
har da altid selv kunnet snakke med  
ledere og offisials på en ordentlig 
måde,men husk hvem der har det 
overordene ansvar for tingene og re-

spektere det.
Her til slut en stor hilsen og endnu en-
gang tak til løbsledelse og alle der har 
hjulpet til og til 
de glade deltager
 
Til slut et lille digt jeg har fået for 
mange år siden af en ven.

Stop op og lyt stop op og se.
Stop op i dit stress og jag.
Giv dig tid til at nyde det liv du har .
Giv dig tid til at nyde hver eneste 
dag.
For en dag er det slut og et punktum 
er sat.
Og så er det for sent at fortryde,
 At livet du glemte at nyde.
                                      
 Med kammeratlig hilsen
medl,1278 Poul Erik start nr. 181.

Kære Leif
Blot for endnu engang at sige Dig og 
medarrangørerne stor tak for Ska-
genløbet – en fantastisk tur gennem 
flotte landskaber og egne. Herlige 
mennesker både med på turen og 
mødt undervejs, herlige maskiner 
og herlige visuelle oplevelser – man 
kan ikke ønske sig mere i et godt ar-
rangement – og dette arrangement 
bevidner i sit eget sprog en stor og 
særdeles grundig forberedelse fra 
Jer. TAK!
  Frank Petersen (7) og jeg (8) kunne 
desværre ikke som ellers ønsket del-
tage også i afslutningen i Brøndby 
i aftes, og dette er vi begge kede af 
og beklager – anledningen var den, 
at Frank som den IT-ekspert han er, 
blev hasteindkaldt til sit job til møde 
i Silkeborg kl. 24h00 i aftes, hvor en 
meget stor flytning af bankdata fra 
Fredericia til Silkeborg skulle sikres, 
og hvor han nu skulle hjælpe sine 
kolleger.
  Vore motorcykler var ved fælles 
hjælp lastede i min bil, men Frank 
kunne på dette tidspunkt ikke nå Sil-
keborg i tide med toget – så vi måtte 
haste af sted i bilen. Frank nåede 
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Hermed et indlæg fra en, der også 
tog sin hest med som publikum, 
for som hun skriver stod hun der 
så længe at 150 motorcykler kom 
forbi. (red.)

Hej Lars.
Jeg skriver til dig, da jeg kan se at du er 
formand for DVM, som afholder ska-
gensløbet. Jeg har en klage og en histo-
rie at fortælle omkring nogle af delta-
gerne, som er noget tankevækkende.

 I dag var jeg ude at trække med min 
hest. Vi mødte så rigtig mange af mo-
torcykelisterne, som deltog i løbet. Min 
hest var ikke vild med dem i starten, 
men han vænnede sig stille og roligt til 
dem. Og så længe jeg stod stille med 
ham og nussede ham, som de kørte for-
bi, ja så var der ingen problemer. 
  Så når vi et stykke vej, hvor der ikke 
er så meget plads, og samtidig kommer 
der en større gruppe motorcyklister 
kørende. Jeg stilte mig med min hest 
helt ind mod hækken i et forsøg på at 
klare det bedst muligt. Men motorcyk-
listerne tog ingen hensyn og kørte midt 
i det hele. 
  Da vi allerede havde passeret op mod 
150 stk blev dette for meget for min 
hest, som kæmpede sig fri og løb. Efter 
nogle meter satte han farten ned, og jeg 
fik motorcyklisterne standset. Da jeg så 
vil gå over og få fat i ham, begynder 
de at køre igen. Dette skræmmer min 
hest, som begynder at trave af vejen i 
et forsøg på at komme væk. Men del-
tagerne i løbet viser ingen hensyn eller 
respekt for at det er et levende væsen - 
de bliver ved med at køre bag min hest, 
så han bliver mere og mere skræmt. På 
dette tidspunkt har jeg ingen chance 
for at fange ham og frygter for hans liv. 
Til trods for jeg flere gange beder mo-
torcyklisterne om at stoppe, vælger de 
at overhøre dette!!
  Vi får heldigvis fanget min hest, da 
en modkørende bil stopper i god tid, 
og passageren stiger ud og fanger min 
hest, da han kommer forbi.
  Formålet med denne henvendelse er 
ikke at få en undskyldning. Jeg vil bare 
gøre opmærksom på et problem, jeg 
har oplevet i dag. Jeg håber på, at i vil 
opfordre jeres deltagere i løb til at vise 
lidt hensyn og ikke bare køre med ho-
vedet under armen, fordi man er med i 
et løb og har en destination at nå!
            Venlig hilsen   Sofie Dinesen.

heldigvis jobbet i tide og fik også sin bil 
med anhænger med sig hjem fra Nyborg 
til Tiufkær.
  Nu mangler vi blot at fordøje alle de fine 
indtryk + vores bøvl og trængsler med 
maskinerne + vores store glæde ved dog 

at kunne afslutte i Brøndby efter 
en enestående tur – vil tage nogen 
tid!
Bedste hilsener,
Finn Christian Simonsen
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Dette billede er fra Skagenløbets 
start. På det tidspunkt var det mere 
naturligt at møde hestevogne end 
motorkøretøjer. I dag bør heste ikke 
færdes på offentlig vej. (red.)

Denne cykel kan ikke blive synet, 
idet der ikke er vand nok til at holde   
guldfisk. Situationen udspandt sig 
ved Borreby lørdag formiddag under 
Skagenløbet.
Michael Hinz var som så mange gan-
ge før klar med fotografi apparatet.
Se mere på side 27.
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Et pænt antal medlemmer (31) deltog 
i en spændende aften, hvor museets 
stifter Ole Sommer viste rundt og 
fortalte.
  Starten på museet går tilbage til 
1959, hvor Ole Sommer købte sin 
første historiske bil. Siden er der 
samlet en stor mængde interessante 
biler med agtværdig fortid samt me-
get andet interessant mekanik. Engel-
ske og svenske biler udgør det største 
antal, men også italienske, franske og 
danske konstruktioner er pænt repræ-
senteret. Der er kun en enkelt tysk 
bil i samlingen, da tyskerne ”opførte 
sig dårligt i det 20. århundrede”, som 
Ole Sommer udtrykker det. Den enli-
ge tyske bil, en Audi fra 1935, har da 
også et dansk ophav, Jørgen Skafte 
Rasmussen.
  En del af bilerne er købt på auktion, 
men Ole Sommer har aldrig været til 
stede ved auktionerne. ”Det er bed-
re at byde via telefon, med et stort 
skilt med maksimumbeløbet stående 
foran sig, så bliver man ikke grebet 
af stemningen”, siger han. Andre af 
bilerne har været udvalgt på forhånd 
og under opsyn gennem længere tid, 
indtil lejligheden bød sig.

Nogle af bilerne var i starten udlånt 
til danske museer, men blev samlet 
ovenover bilforretningen i 1980 og 
flyttet til det nye museum, der stod 
færdigt i 2004.
  Under rundvisningen fik vi en nær-
mere beskrivelse af mange af bilerne, 
deres historie, tidligere ejere, teknik-
ken og hvordan de var anskaffet.
  Ole Sommers viden er enorm. I 
hele sit liv har har han været i den 
danske autobranche og er en af dens 
store personligheder. Hans bedstefar 
var Ford-forhandler og faderen, Erik 
Sommer, var importør af engelske bi-
ler, bl.a. Jaguar. 
  Ole Sommer måtte overtage forret-
ningen allerede som 21-årig i 1952, 
da faderen omkom ved en trafikulyk-
ke. I 1957 startede han en Volvo for-
handling, og har bl.a. også solgt mari-
nemotorer. Virksomhederne er blevet 
afhændet gradvis og siden 2004 har 
han koncentreret sig om museet, en 
aktivitet han kunne anbefale andre 
at kaste sig over som pensionist. Der 
skal dog være visse forudsætninger 
til stede for at gøre det i Ole Som-
mers format.

Besøg på Sommer’s  Automobile Museum 
i Nærum den 27. marts 2013.

En god aften sluttede med kaffe og 
kage i lokalerne ovenpå, hvor Dansk 
Veteranbil Klub holder til.

Erik Kristensen (2109)
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DVM klubaften/køreaften 
onsdag den 24. april 2013

Denne aften havde Vibeke og Ver-
ner Christiansen (583) været så 
venlige/letsindige at sige ja til at 
DVM-Midtsjælland måtte komme 
på besøg og kigge i ”hallerne”. 
Det var der rigtig mange, der gjor-
de, idet jeg nåede op på 38 gæster, 
hvoraf 15 kom på motorcykler i 
alle aldre.
Vi var mange, der ikke tidligere 
havde været på besøg, så vi var 
også mange, der var måbende, da 
vi nåede helt ind i de inderste lo-
kaler. Hold op med køretøjer, det 
ene mere specielt end det andet, 
nogle meget gamle motorcykler, 
som mange af os formentlig aldrig 
har hørt om, og som var forsynet 
med et specielt gear i baghjulsna-
vet. Ja, man må virkelig undres, 
tænk hvordan den slags teknik har 
fungeret i datidens hullede og bro-
stensbelagte veje. Ejere og førere har 

virkelig været stædige, skulle man 
tro.
På turen rundt sås MC-mærker som 

Excelsior, Matchless, Maico Mobil, 
Sunbeam, James,, Humber, Velocette 

LE, flere af modellerne i flere eksem-
plarer. Videre var parkeret Mercedes 
Cab., et par åbne Morrisbiler af æl-

dre årgang + meget andet materiel, 
ganske interessant.

Da de fleste havde fået styret nys-
gerrigheden blev der budt på kaf-
fe, og ved ankomst til lokalet på 
1. salen sås flere modelfly i str. el-
ler mindre målstok ophængt. Det 
blev derfor klart for deltagerne, at 
Verner også har syslet med de små 
modelfly med motor. SÅ, ja det er 
en alsidig mand vi besøgte.

Efter at have nydt kaffen og fået 
leveret de obligatoriske mere el-
ler mindre sande historier, skiltes 
vi efter en rigtig god aften i gode 
venners lag.

En stor tak til Vibeke og Verner 
for kaffe og gæstfrihed.

P.g.v.
Erik Kristoffersen (978)
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Vi er forholdsvis nye medlem-
mer af Danmarks Veteran Mo-
torcykleklub, og da Ib var til sit 
første klubmøde forrige vinter, 
talte han med et par, som tid-
ligere havde arrangeret ”Fyn 
rundt”, og det lød rigtig hyg-
geligt, så det måtte vi da prøve. 
Så da dette års tur til Langeland 
blev nævnt i ”kommende arran-
gementer” i ”Veteranen” meldte 
vi os til. Det kunne være en god 
måde at møde nye mennesker 
på og lære klubben at kende.

LØRDAG DEN 4. MAJ
Spændte og glade drog vi hjemmefra 
i god tid – ca. kl. 8 på vores Match-
less fra 1937. Vi skulle være ved Re-
staurant Bregninge Mølle på Tåsinge 
senest kl. 09.30, men vi var der al-
lerede ved 9-tiden, men var ikke de 
første. Vi fik lidt snak, og da vi alle 
ca. 35 deltagere var samlet fik vi dej-
lig morgenmad – rundstykker med 
diverse pålæg.

Da alle havde fået, hvad de kunne 
spise, blev vi sendt af sted i to hold 
(7-8 motorcykler på hvert hold).  
Bent havde lavet en flot rute til både 
lørdag og søndag.

Vi kom igennem hyggelige Troense 
og fortsatte til det flotte Valdemars 
Slot, hvor de flagede – måske var det 
for os. Flere steder på ruten var bø-
gen sprunget ud, og skovbunden var 
dækket af anemoner. Forsytia og ja-
panske kirsebær var også kommet i 
forårshumør og blomstrede.
Snart dukkede Landet Kirke op, hvor 
cirkusprinsessen Elvira Madigan og 
løjtnant Sixten Sparre jo ligger be-

gravet efter deres selvmord i Nørre-
skov. Romantisk og meget sørgeligt. 
Så var tiden kommet til at forlade 
Tåsinge, og vi kørte over Siø-dæm-
ningen og nåede til Rudkøbing Havn, 
hvor vi holdt en pause, og her var 
vi så heldige, at Henrik gav en øl i 
anledning af sin 70 års fødselsdag 
– flotte øl med fine etiketter prydet 
med Henriks kontrafej. 
Da tørsten var slukket fortsatte vi 
gennem Rudkøbings hyggelige ga-
der, men lige i udkanten af Rudkø-
bing punkterede Bents bagdæk og 
gode råd var dyre, men der var både 
mange hjælpsomme hænder og man-
ge gode råd, og efter luft og dækspray 
og mere luft var Bent og Else igen 
kørende.
På vej til Nørreballe Nor, hvor vi 
skulle spise vores madpakker, blev 
vi nærmest overhalet indenom af vel 
nok 30 dådyr. Flot så det ud, men 
også farligt.  Når først de er kommet 
i løb, standser de ikke lige.
  Vores medbragte madpakker blev så 
indtaget med fin udsigt over Nørballe 
Nor.

Fyn Rundt
4. og 5. maj

på
 Langeland
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På vej til Dovns Klint fandt Henrik 
en cykelpumpe på vejen. Han pralede 
med at have samlet den op i fart, mens 
han sad bag på Hannes motorcykel, 
men der var andre, der hævdede at 
have set ham stå af cyklen.
  Omsider nåede vi frem til Broløkke, 
hvor vi jo skulle overnatte. Herregår-
den Broløkke var tidligere sommer-
residens for grevskabet Ahlefeldt-
Laurvig. Familien Ahlefeldt-Laurvig 
solgte Broløkke i 2004, og herregår-
den er nu under løbende restaurering, 
støttet af forskellige fonde. Det for-
lød, at vi var de første gæster.
  Det var ikke kun os der blev godt 
indlogeret, også motorcyklerne kom 
inden døre i en tom lade.
  Kl. 18.30 fik vi en fin middag: kal-
vesteg med grønne asparges, kartof-
ler og salat. Til dessert: ostekage med 
friske jordbær. Snakken gik lystigt, 
ja indimellem kunne man dårligt få 
ørenlyd. Kaffe og te blev serveret i 
”den røde stue”. Midt under kaffen 
lød der pludselig sækkepibemusik, 

og snart dukkede Henrik Weile op 
iført grøn kilt og sækkepibe. Et sjovt 
indslag. Efter sigende var der nogen, 
der fortsatte i baren til kl. 2.

SØNDAG DEN 5. MAJ
Efter en god nattesøvn i vores fine 
værelser var der morgenmad og lige 
efter denne paradeopstilling af alle 
motorcykler foran hovedbygningen, 
så de kunne blive fotograferet, vist 
bl.a. til reklame for Broløkke. Godt 
så det ud, og endnu bedre blev det, 
da vi alle også blev fotograferet på 
hovedtrappen.
Efterhånden var vi klar til afgang, 
første stop var hos Henrik Weile lidt 
udenfor Tryggelev, vores sækkepi-
bespillende skotte (han hævdede at 
have skotske aner langt tilbage).
Det viste sig, at Henrik havde flere 
talenter end lige at spille sækkepi-
be. Han havde indrettet en lille café 
(McKafé) i et tidligere hønsehus og 

han havde kvæg gående på en mark 
bagved gården (vist nok skotsk høj-
landskvæg). Flere af dem havde kal-
ve – helt uimodståelige.
Næste stop var i Spodsbjerg, hvor de 
også havde flag oppe – om det var for 
os eller der var konfirmation står hen 
i det uvisse.
Derefter gik turen mere nordpå, hvor 
vi holdt pause ved Tranekær Slot, 
hvor det minsandten også var forår, 
i hvert fald var der små sorte lam 
på marken lige ved Tranekær Slot. 
Mange nåede en dejlig gåtur rundt 
om slottet.
Turen nærmede sig sin afslutning og 
vi kørte mod Tåsinge og Restaurant 
Bregninge Mølle, hvor frokosten 
ventede: biksemad, kylling, skinke, 
flødekartofler og diverse salater.

TAK FOR EN DEJLIG TUR 
OG HYGGELIGT SAMVÆR
Eli  Vestergaard
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Referent: Lars Mylius Hjelm.
Foto: Mette Pedersen og  LMH.

TVs vejrmeldinger havde hele ugen 
lovet sorte skyer med regn lige netop 
den lørdag, hvor Alfred og Anne-Ma-
rie Andersen i Gråsten havde plan-
lagt at afholde deres madpakketur, 
så vi var mange der fulgte vejrmel-
dingerne på TV i ugens løb i særlig 
grad værtsparret. Men bekymringer-
ne blev fejet væk af strålende sol fra 
morgenstunden og humøret var højt 
på Syrenvej i Alnor v. Graasten, det 
steg yderligere efterhånden som de 
tilmeldte deltagere ankom på deres 
maskiner. 27 personer og 18 cykler 
var tilmeldt, den ældste person var 

80 og den yngste var 7 år. Garagen 
var ryddet for motorcykler og Al-
freds samling af stationær motorer, 
så vi kunne få morgenkaffe med det 
hele under tag. Medens vi var samlet 
her benyttede Alfred tiden til at ori-
entere os om dagens program. Det 
var arrangeret sådan, at vi kunne ind-
tage vores madpakker i tørvejr, men 
som vejret artede sig, blev det ikke 
nødvendigt. Den første del af turen 
gik ad små veje gennem Rinkenæs, 
Kværs og Blans for at ende ved Sot-
trupskov, hvor kopien af Nydambå-
den bliver bygget af bådens laug. Vel 
ankommet på pladsen foran værftet, 
flankeret af store stabler af ege tøm-
mer, blev vi budt velkommen af et 
medlem af Nydambådens Laug, der 
fortalte indgående om fundet af den 
gamle båd for 150 år siden i Nydam 
Mose. Her var den blevet sænket i 
mosen for 1700 år siden i jernalderen 
som led i en krigsbytteofring. Den 
gamle båd kan i dag ses i Nydam-
halle på Archäologisches Landesmu-
seum på Gottorp Slot i Slesvig. Da 
vi havde indtaget vores madpakke, 
blev vi vist rundt i den store værtshal, 
hvor den imponerende nybygning 
befinder sig. Båden er 23 meter lang 
og 3,5 m. bred, bygget af tykke til-
huggede egeplanker. Til at holde bor-
dene på plads er der brugt mere end 
1200 håndsmedede nagler. Der ligger 
egetømmer på lager til at bygge et 
bådehus der kaldes en ”Naust”, det 

skal stå på kysten ved Als Sund, hvor 
båden skal ligge efter søsætningen, 
der skal ske den 17. august i år. Efter 
den meget grundige og inspirerende 
rundvisning, satte vi os i sadlerne og 
kørte mod Gråsten igen. Denne del 
af turen viste mindst lige så meget af 
den flotte øst sønderjyske natur, der 
nu endelig var begyndt at vise forårs-
tegn. Under hele turen i dag oplevede 
vi at køre forbi små landsbysamfund, 
hvor man hilste på os, forbi marker 
med heste der galoperede rundt fordi 
det larmede lidt når der kom en lang 
række motorcykler forbi. Kørerne i 
kortegen skiftede af og til plads, når 
de skulle have lidt frisk luft efter at 
have kørt bag en af de to velsmurte 
totaktere ”prutteorgler” som deltog 
i turen. Efter at have spottet Dybbøl 
Mølle var der kun få km. til Alnor 
og den ventende eftermiddagskaffe. 
Tilbage på Syrenvej, havde Anne-
Maries hjælpere gjort garagen klar 
til kaffebord med hjemmelavede 
sønderjyske kager. Kurt Hansen tak-
kede på vores vegne Alfred og Anne-
Marie for det store arbejde, de havde 
haft ved at arrangere turen og hygget 
om os. Efterhånden som vi fik snak-
ket færdig, forlod vi adressen, så der 
efterhånden kun var nogle oliepletter 
tilbage som minde om vores besøg. 
Der skal også herigennem siges tak 
for et godt arrangement til Alfred og 
Anne-Marie, det gjorde I godt.

Lars Mylius Hjelm

På tur til Nydambåden  4. maj 2013
Arrangeret af Alfred og Annemarie

Hallen hvor der dufter herligt af 
egetømmer, og Nydambåden, hvor 
der er plads til 30 roere.

Værtsparret Alfred og Annemarie 
Andersen med Als Sund i baggrun-
den.
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Så er der dømt frokost, men for at udnytte tiden, så bliver der holdt foredrag om Nydambåden, mens klemmerne 
fortæres.   Efter endnu en køretur, som ender i værtsparrets fritidslokaler, så er det tid til sønderjydsk kaffebord.
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Referat: Lars Mylius Hjelm
Foto: Familien Gade og venner.

Åbningsløbet i år blev afviklet lørdag 
den 20. april.
Løbet var igen i år arrangeret af Car-
sten Gade og det var tredje gang i 
træk han påtog sig det. Vi må sige, 
at det gamle ordsprog ”tredje gang 
er lykkens gang” slog til her, idet alt 
fungerede som det skulle, selv vejret 
viste sig fra den bedste side, ikke en 
sky på himlen, let vind og 12 gr. C. 
lige et vejr for de gamle maskiner og 
deres mennesker. I lighed med sidste 
år skulle vi møde på Veteranhotellet, 
Nordkrogen 5 i Jelling. Stedet har rig-
tig god plads til os og alt vores grej. 
Morgenkaffen blev serveret med alt 
hvad dertil hører, så velforsynet, at 
man kunne smøre en madpakke til 
turen. Inden morgenkaffen var der 
hyggelig aktivitet i P området, hvor 
deltagerne blev budt velkommen af 
arrangøren og gamle bekendte som 
mange ikke havde set siden sidste år. 
Blandt de ny pudsede maskiner var 
der et par nyanskaffelser som ikke 
havde kørt mere end et par kilome-
ter efter restaurering, så der var lidt 
spænding at føle hos ejerne. I Carsten 
Gades slutinstruktion fortalte han, at 
der ville blive startet med et minuts 
interval, turen ville være på 72 km 
og der skulle køres efter kort. Efter 
at have tegnet ideal ruten på kortet, 

kunne vi køre ud i den kønne og af-
vekslende egn nord og sydvest for 
Jelling. Vinteren havde kun lige slup-
pet taget i Danmark, så der var ikke 
andet grønt at se end markerne, men 
vi var kommet for at køre på vores 
klenodier, så det gjorde ikke så me-
get. Ruten var godt tilrettelagt, med 
kørsel på små og mindre trafikerede 
veje, ind imellem endda så små at det 
ikke lignede en farbar vej men bon-
demandens traktorspor bag gården, 
lidt drilleri skulle vi have. Inden mid-
dagspausen måtte en flot restaureret 
Indian 1928 give op, det var en af de 
nyerhvervede maskiner som ejeren 
ikke havde nået at afprøve forinden. 
Middagspausen blev holdt på gårds-
pladsen på et nedlagt landbrug ved 
Hærvejen, her kunne de efterhånden 
sultne kørere mæske sig med tre flot-
te stykker smørebrød og en kølig øl 
eller vand medens sidste del af turen 
blev tegnet ind på kortet. Sidste del 
af turen bragte os gennem den flotte 
Vejle Ådal med Engelsholm Slot, Få-
rup Sø, Grejs Å og meget andet se-
værdigt. Vel tilbage på pladsen ved 
Nordkrogen 5, kunne vi rigge af og 
tale med hinanden om hvordan tu-
ren var gået, for eks. ” mangler du 
også den post?” eller ”der kom jeg 
på skovtur og kørte direkte til froko-
sten”. Medens vi sad og nød eftermid-
dagskaffen med dejlig hjemmebag, 
kom de to sidste ind, den ene var kørt 

tør for benzin ude ved fætter Finn’s 
pløjemark og så kan der gå lang tid 
med at finde noget at hælde i tanken. 
Carsten Gade med familie og venner, 
blev takket med applaus for det store 
arbejde de havde lagt i at gøre løbet 
til en god oplevelse for os. Efter en 
vellykket dag kunne Carsten Gade 
afsløre vinderne af de to løb. 

Resultat klasse 1:
1: Allan Sørensen på Nimbus 1935
2: Knud Nielsen på BSA silverstar 
1939
3: Torben Carlsen på BSA 1927
3:Kurt Andersen på BSA 1934

Resultat klasse 2:
1.  Ole Callesen & Maiken Nørbork 
på Royald Enfield 1932
2: Alfred & Anne-Marie Andersen på 
FN 1930

Løbets uheldige var Per Alvin Jør-
gensen, han fik kæden med al tingel 
tanglet hængt om halsen som trøst for 
besværet med sin nyligt anskaffede 
Indian Scout 1928.

NB. Carsten Gade vil gerne benytte 
lejligheden til at sige tak til alle der 
deltog i Åbningsløbet.

Åbningsløbet 2013   Sydjylland. Herover tv. Er Carsten Gade i snak 
med Per Alvin Jørgensen, der stil-
lede op på hans nyerhvervelse, en 
Indian fra 1928.  th. Er deltagerne 
på vej til frokost. Jan Hedager fører 
an.
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Et nedlagt landbrug tæt på Hærvejen blev stedet, hvor 
frokosten blev indtaget.

Så må Pers nyrestaurerede Indian på hængeren, efter 
deltagelse i det halve af åbningsløbet. 

Karsten har hængt sit tøj til tørre. 
Støvlerne er ved at blive tømt for 
vand.
Turen til vandet gik mellem autoværn 
og skiltet Borreby.

Skagenløb med lidt ekstra vand.
Om eftermiddagen lørdag hørte jeg fra nogle af deltager-
ne, at da de var kørt forbi vandløbet ved Borreby, stod der 
nogle deltagere ude i Borreby å, i vand til livet. De var 
ved at trække en AJS V-twin op af åen. Start nr. 188.
  Det var Karsten Andersen, der på grund af uheldige om-
stændigheder havde set sig nødsaget til, at vælge en alter-
nativ rute, der gik imellem autoværn og skiltet Borreby.
  Vennerne hjalp til, Karsten fik tørt tøj på, men cyklen 
ville ikke mere. Da den blev trukket op på opsamleren løb 
der mange litter åvand ud af udstødningen. 
 Det er Karsten i den blå T-Shirt.                           (red.)



Veteranen�� 3/2013

Nyt fra landsdelene
Referat fra Nordjyske afd. 
for klubmøde afholdt i  fe-
bruar md 2013.
Kaj P. bød velkommen til 40 med-
lemmer samt nyt medlem Christof-
fer Hansen. Christoffer er  ejer af en 
Norton og han er barnebarn af sme-
den fra Vellev, Jørgen Kurt Hansen 
medl. nr. 1035.
Der var ikke noget specielt på pro-
grammet, så der blev lagt op til al-
mindelig hyggelig samvær, og snak-
ken gik lystig i større og mindre 
grupper.
Lars Sørensen havde været på stum-
pemarked i Tyskland og der gjort et 
fund af benzin og olie dunke passen-
de for transport på motorcykle. Han 
havde købt rigeligt og solgte til in-
teresserede.  Kaj meddelte en indby-
delse til veterandagene i Brønderslev 
11 – 12 maj. I april vil vi få besøg af 
Leif Obbekær.             Kurt Solskov

Nyt fra Klubmøder
og Fyn Rundt. 
Den 13. marts havde vi Gitte og Ole 
Christoff på besøg i klubben og de 
fortalte om en MC tur, som de havde 
været på i det nordlige Indien.
Det foregik på lejede Royal Enfield 
motorcykler med følgebil, hvor baga-
gen og egne mekanikere fulgte efter.
  De troede, at de skulle være et helt 
selskab, men det viste sig at der for-
uden Gitte og Ole, som kørte på en 
MC, kun var én anden deltager.
  Turen var på ca. 1400 km og dags 
etaperne var 175 km. Det kunne 
dog godt tage ti timer på grund af 
de yderst dårlige veje. Gitte og Ole 
fremviste både fotos og små filmklip, 
som de havde optaget under kørslen, 
så vi alle kunne se hvor utroligt flot 
der også kunne være i det nordlige 
Indien.
De skulle have kørt over verdens 
højeste farbare pas, men på grund af 
deres rejsekammerats dårlige helbred 
måtte de nøjes med det næsthøjeste, 
Taglang La, som dog ligger over 
5300 meter over havets overflade. 
Afslapningsferie var det øjensynligt 
ikke bl.a. på grund af den vanvit-

tige indiske trafik og op til 44 grader 
varmt om dagen og frost i bjergene 
om natten.
  Den 10. april havde vi Søren Sejer-
sen på besøg for at lære os lidt om 
hvordan klubbens orienteringsløb 
fungerer med bl.a. kortlæsning og 
skilte.
  Det blev en yderst underholdende 
aften, hvor flere medlemmer kom 
med historier og tips til, hvordan man 
kører og ikke skal køre, hvis man 
gerne vil vinde.
  Vi bliver 35 personer der skal afsted 
henover Tåsinge til Langeland ifbm. 
årets Fyn Rundt.
Vejrudsigten fra DMI ser lovende ud, 
nemlig ingen regn og med mulighed 
for at se solen skinne. Så det tegner 
til at blive en god tur vejrmæssigt.
 Når I læser dette er turen overstået, 
men vi håber, at vi har fået nogen 
lokket til at skrive om deres oplevel-
ser på dette års Fyn Rundt til næste 
udgave af dette blad.
  Eigil Sørensen fortalte os, hvordan 
det skrider frem med årets Egeskov-
løb blandt andet skulle ruten allerede 
nu være blevet planlagt, men den bli-
ver naturligvis hemmeligholdt til det 
sidste.             Ole Ploug Jantzen

Møde på Comwell Hotel
i Rebild den 1. maj 2013.
32 medlemmer tilstede.
Kaj P bød velkommen til  møde denne 
første forårsdag – dog med udsigt til 
frostgrader til natten.  Vi skulle have 
haft en ”Morian aften”, som dog er 
udskudt til senere møde. 
Det blev så en aften med hyggesnak 
og gode råd på kryds og tværs.
Kaj annoncerede servering af kaffe 
og rundstykker hos Harry Motor i 
Randers onsdag før Skagen løbet..
Gule veste kan købes ved henvendel-
se til Kaj P eller Jette Søndergård.
August mødet afholdes som vanligt  
”ude af huset”. Der arbejdes lige nu 
med en tur til Viborg med besøg på  
museum for Ofset trykkerimaskiner, 
hvor tidl.cross sidevognskører Ebbe 
Sørensen er kustode.
Jette Søndergård beretter at der pt. er 
fin tilmelding til både Fladtanker og 
Jyllandsløb, som begge køres i om-
kring Viborg.            Kurt Solskov

Her er det Norske team, der gjorde det så flot i vores jubilæumsløb.
Det er Kjell Søreide, Jon Arne Hjelle, Rolf Barry-Berg og Bent Granberg.
På grund af deadline kommer Deres oplevelser først i næste nummer.

”Vores Norske afdeling”
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Klubnyt

Velkommen til nye medlemmer
2322
Poul Helge Olsen
Susåvej 7, 4100 Ringsted
tlf: 5764 3335
mc: AJS 350 1954

2323
Stig Lassen
Hjortevænget 35, 5800 Nyborg
email: 65stig@gmail.com
mobil: 3135 2546
mc: Vespa 1062

2324
Kaare Porsager
Københavnsvej 44
3550 Slangerup
email: kaare@porsager.com
tlf: 2058 6535
mc: AJS M20 1957

2325
Torsten Pedersen
Rønnevej 11, 5620 Glamsbjerg
email: auto-teknik@live.dk
mobil: 5217 9515
mc: BSA 1939

2326
Kenneth Morsing
Skovhusvænget 9
4632 Bjæverskov
tlf: 5172 1241
mc: Panther 500 cc, 1932

2327
Hans Ejnar Søe Jensen
Dunhammervænget 11
5450 Otterup
email: hesj@mail.dk
mobil: 4037 8247
mc: Nimbus Sport 1938

2328
Magnus Bang
Grønland 22 D
8500 Grenå
mobil: magnus-bang@hotmail.com
mobil: 2927 2906

2329
Lars Schmidt
Bjergbakkevej 116
2600 Glostrup
mail: lschmidt eu@hotmail.com

2330
Niels Arndal
Ferritslevvej 30
5853 Ørbæk
email: niels.arndal74@gmail.com
mobil: 2631 8320

2331
Martin Toxværd
Ejgårdsvej 20 D
2920 Charlottenlund
email: martin@grenaabuchard.com
mobil: 2329 0518

2332
Mogens Andersen
Bakkevej 8, Lønborg
6880 Tarm
email: mogensandersen1948@
gmail.com
mobil: 2129 0813
mc: Disa vt 100 årg 1951

2333
Per Bøgelund Andersen
Skolevej 5, Hou, 9370 Hals
email: perba@live.dk
mobil: 2298 3441

2334
Niels Schjørring
Museumsvej 4
8653 Them
email: schjoerring@torbopost.dk
mobil: 2229 6196

2335
Henrik Faurschou
Hovedgaden 22
3320 Skævinge
email: henrik900@yahoo.dk
mobil: 3031 0602
mc: Triumph SD årg. 1923

Kontingentopkrævning 
2013

Ja, så blev kontingentopkrævnin-
gen overstået for 2013. For tre år 
siden overgik vi til opkrævning 
på grundlag af vore oplysninger 
i Foreningsadministrator. Vore 
oplysninger sendes som en fil til 
Nets, som kræver pengene op via 
Betalingsservice eller girokort. 
Michael Hintz har på glimrende 
vis stået for denne del af butik-
ken.
  Men nu har Michael trukket sig, 
og jeg står tilbage med ”aben”. 
Heldigvis er Michael en flink 
mand, så han stod for filen til 
Nets, og så henter jeg indbetalin-
gerne fra Nets, som overføres til 
min PC og herfra til Forenings-
administrator. Så det hygger jeg 
mig med på de lange vintre afte-
ner. Foreningsadministrator sør-
ger så automatisk for bogførin-
gen. Indbetalinger via Netbank 
skal fortsat foretages manuelt. 
  Grundet teknikken med post-
numre har Michael anbefalet, at 
udenlandske medlemmer opkræ-
ves manuelt. Jeg havde virkelig 
lagt mig i selen og med fed skrift 
pålagt, at de udenlandske med-
lemmer selv betaler for penge-
overførselen, som typisk ligger 
på kr. 40,00. Men jeg blev des-
værre skuffet i nogle tilfælde. Så 
det må jeg blive bedre til. 
  Efter udsendelse af opkræv-
ning og rykkere nåede vi ned på 
6 medlemmer, som måtte slet-
tes. Det positive i udmeldelser 
og sletninger er, at vi har haft en 
afgang på 33 medlemmer men 
en tilgang på 39, hvilket giver et 
netto tilgang på 6 medlemmer.

 Kasserer
Otto V. Lassen
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 Kommende Arrangementer

Fyn
Den 7. juli kl. 10.00 madpakketur 
der starter hjemme hos Poul Hansen.
Mødested: Ellehaven 8 (ved A Plus 
synshallen), Tommerup.

Sjælland
Køreaften

Midt-Vestjylland
Klubmøde afholdes 2. onsdag i hver 
måned på Grenevej 4, Astrup, mellem 
Videbæk og Skjern.

Aarhus
Klubmøder afholdes hver lørdag fra kl. 
09.30-11.30. Rønnebo, Nordentoftsvej 
7, 8220 Brabrand.

DVM afd. Sydjylland
Arrangements kalender 
20. Juli
Madpakketur v. Christian og Hanne 
Petersen, Gram. Nærmere herom 
senere.
24. August
Alsløbet. Nærmere herom senere.
5. Oktober
Medlemsmøde.
2. November
Planlægningsmøde.
7. December
Julemøde.

AALSBO MOTOR STÆVNE 2013.

Lørdag d. 29. juni 2013 ved Aalsbogaard Lystfiskersøer, Store Landevej 
125 Fjelsted, 5560 Årup. Aalsbo Motor Stævne for veteran og klassiske 
køretøjer.
Kl. 09.00 – 12.00: Ankomst, registrering, kaffe og præsentation af køre-
tøjerne.
Kl. 12.00 – 17.00: Løbsarrangement med diverse konkurrencer.
Præmieuddeling umiddelbart efter at sidste deltager er i mål.
Hyggeligt samvær efter løbet. Optændt grill til fri afbenyttelse. Med-
bring selv grillmad. 
Pris for deltagelse: Knallert 60 kr.       Motorcykel 80 kr.       Bil 100 kr.
Der kan camperes i telt eller campingvogn til rimelige priser.
Tilmelding til: Jørgen Henriksen Sleipnervænget 18 5610 Assens        
tlf. 61261118   mail: stumperne@hotmail.dk   Se også: www.stum-
perne.dk
Arrangør:  ”STUMPERNE af 1994” 
 Oplysninger:  40726343  Henning Larsen

Stumpemarked i Vilsund
Der er stumpemarked i Vilsund lørdag d.29 juni,fra kl.0800 til 1600.
 Ingen tilmelding, stadepris 100,00kr.der betales ved indkørsel til 
pladsen.
Puplikum gratis adgang
 RUTH JAKOBSEN  TLF.: 9793 1629  TAGE MAILUND TLF.: 4027 5796

Nordjylland
Ons. d.5. juni Kl 19.30 klubmøde 
 
Ons. d.7. august Kl  18.30
Besøg på bogtrykmuseet  Vingaards 
Officin Gl.Aarhusvej 21b Viborg.                                     
Museets Leder Ebbe Sørensen vil 
vise os rundt og fortælle om de mange  
spændende og meget sjældne maski-
ner der er på museet ( se evt museets 
hjemmeside) af hensyn til traktament 
beder vi om tilmelding til Kaj.
e mail:  kaj.v.p@webspeed.dk  eller 
tlf. 40191630

”Trondhjemsridtet 1919”
Norsk Veteran Motorsykkel Club inviterer til ”det store motorcycleløp” 
fra Oslo til Trondheim og tilbage til Oslo.
  Trondhjemsridtet blev arrangeret fra 1919 til 1924 af Norsk Motorcy-
cle-Klub som et udholdenhedsløb, og Norsk Veteran Motorcykle Club 
ønsker nu at genstarte dette historiske løb som et Internationalt løb, på 
de originale veje fra 1919 - 1924.
  Norsk Veteran Motorsykkel Club har i perioden 1979 - 2010 arrangeret 
løbet 6 gange som et 3 dages løb fra Oslo til Trondheim eller fra Trond-
heim til Oslo.  I 2012 gennemførte NVMC et vellykket testløb over fire 
dag fra Oslo til Trondheim og tilbage til Oslo. De 32 deltagende køre-
tøjer kørte på de originale veje, og konklusionen var klar! Dette måtte 
gøres igen.
  ”Trondhjemsridtet 1919” arrangeres derfor som et Internationalt 4 da-
ges løb 7. - 10. juni 2014. Løbets længde bliver ca. 115 mil (1150 km), 
og med tre overnatninger på hotel.
  Information om ”Trondhjemsridtet 1919” finder du på WWW.trond-
hjemsridtet.com. Norsk Veteran Motorsykkel Club, postboks 594 Sen-
trum, 0106 Oslo, Norge. Læs mere på WWW.nvmc.no eller kontakt 
nvmc@online.no
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Skogsløpet 2013 i Trøndern sitt rike

Stjørdal Veteran Motorsykkel Club (SVMC) vil 
samle veteranentusiastene midt i Norge

I 1913 putret Trøndern på datidens 
veger. Jan Fordal i den aktive 
veteranmotorsykkelklubben i 
Stjørdal har restaurert den unike 
motorsykkelen. Trøndern vil være 
på plass når startskuddet fyres av for 
Skogsløpet 2013. Det vil gå midt i 
Norge i trønderske bygder noen få 
mil nord for Trondheim.

På Storsand Camping mellom Trond-
heim og Stjørdal et par mil sør for 
flyplassen i Stjørdal vil det bli start, 
og mål. Derifra vil løpet gå i områ-
dene hvor Trøndern putret avgårde 
for 100 år siden.

 Her midt i Norge møtes hovedve-
gene E 6 og E 14. De kan invitere til 
topp moderne asfaltveger for de som 
vil kjøre sykkel fram til Skogsløpet 

2013. Det er fritt valg mellom inn-
kvartering ved Storsand Camping, 
eller på flere hoteller i nabolaget til 
campingplassen. Fra Oslo vil kjøre-
turen bli litt over 50 mil.

Mange veger er bygd i området si-
den Trøndern ble skrudd sammen. 
Den ble laget ved verkstedet til syk-
kelprodusenten Køhler i Stjørdal i 
1913. Motoren var fra Motosacoche i 
Sveits. Dette kan være den eldste nor-

skproduserte motorsykkelen. Laget i 
et verksted i Stjørdal. Hvor også et 
større antall vanlige sykler og mange 
T-Forder ble montert, og solgt. Bilde-
lene kom i solide trekasser fra USA, 
og ennå fortelles historier om hvor 
ettertraktet materialene i kassene var. 
De ble det bygd både hus og hytter 
av!

Motorsykkelproduksjonen var ikke 
omfattende. Men ihvertfall ble Trøn-
dern laget. Den unike motorsykkelen 
er et veldig spesielt minne om hva det 
faktisk var mulig å lage på et verksted 
midt i Norge i 1913.  Det var bestefar 
til Jan Fordal som skrudde den sam-
men. Barnebarnet sørget for at
den igjen kan fremstå som ny. Bare å 
få se den helt spesielle motorsykke-
len kan være grunn nok til å ta turen 

I 1913 kørte Trønderne på datidens 
veje, hvor Skogsløbet skal arrange-
res i 2013. I dag kan det være den 
ældste norskproducerede. Den pas-
ses godt af ejeren Jan Fordal.
Foto: Reimund Geving
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til Stjørdal og Skogsløpet 2013!

Årets arrangør av NVMC sitt hoved-
løp vil invitere til en kjøretur i natur-
skjønne bygder.  Hvor vegene svinger 
seg mellom gårder, og boligeiendom-
mer. Omgitt av kulturlandskap, skog, 
fjell, og fra noen steder vidt utsyn 
over sjø. Andre steder reiser mektige 
fjell seg. Naturen er flott, noen steder 
vil, og en kjøretur her vil by på sta-
dig nye, mektige inntrykk av Midt-
Norge.
Stjørdal Veteran Motorsykkel Club 
(SVMC) har eget klubblokale i et 
fjøs på en gård i Stjørdal kommune. 
Der sto det tidligere melkekyr. Kjø-
returen er kun noen få kilometer fra 
sentrum i Stjørdal, og flyplassen. Til 
klubblokalet hvor klubbmedlemme-
ne med stor dugnadsinnsats har inn-
redet sitt eget lokale med klubbrom, 
verksted, og rom til å lagre noen av 
motorsyklene medlemmene eier. I 
vinterhalvåret er det klubbmøter i det 
tidligere fjøset. Og når vegene er frie 
for snø og is, går ofte kjøreturer med 
veteranmotorsyklene herfra.

Årsmøtet i SVMC vedtok å søke 
om å få arrangere Skogsløpet 2013. 
Svaret ble ja. Løpsleder Reimund 
Geving kan fortelle at planleggingen 
har kommet langt, og at alle nå kan 
melde seg på årets løp.
Det er både mange asfalt-. og grus-
veger i området løpet vil gå. Dette 
vil bli en helt spesiell anledning til å 
møte mange veteranentusiaster, og å 
se og høre mange, gamle flotte mo-
torsykler som tas vare på, sier løps-
lederen.
- Jeg og andre i klubben har deltatt 
i Skogsløpet tidligere, og en rekke 
andre løp for veteransykler. Nå har 
vi tatt mål av oss til å arrangere et 
løp det vil bli trivelig og minnerikt å 
delta i. Start og innkomst vil bli ved 
Storsand Camping, legger Reimund 
Geving til.

Løpet vil gå innom sentrum i Stjørdal. 
Vi skal også innom et gårdsmuseum. 
Det vil bli matservering i en ombygd 
låve, og flere poster underveis med 
noen overkommelige utfordringer til 
deltakerne.

I 1974 ble Skogsløpet arrangert for 
første gang på Svullrya på Finnsko-
gen. Løpet har med noen unntak vært 
arrangert to år på rad på arrangørste-
dene. I Stjørdal skal løpet i år arran-
geres etter to år i Folldal.
- Det var flotte løp som nå er historie. 
Vi skal gjøre det på vår måte, men vi 
legger vekt på at alt skal ligge godt til 
rette for den enkelte deltager. Løpet 
vil gå på i en løype som skal gi inn-
trykk av landskap, bebyggelsen og 
nettet av veger i området hvor Trøn-
dern nok vakte oppsikt den gang den 
var ny i 1913, sier Reimund Geving.

Skogsløpet 2013 vil i år bli arrangert 
helgen 28-30 juni. Aldersgrensen for 
å delta er 30 år, med unntak for mo-
peder som har eget reglement.  Klas-
seinndeling er internasjonal med eld-
ste klasse for sykler før 1918, og det 
vil bli egen mopedklasse. 

Klasseinndelingen er:
Klasse A+ B: til 1918
Klasse C: 1919-1930
Klasse D: 1931-1945
Klasse E: 1946-1960

Klasse F: 1961-1983
Klasse M: moped til 1983.

De siste årene har omkring 200 stilt til 
start i 8 til 10 mil løype, i hovedsak på 
veger med fast dekke. Ved Storsand 
Camping er det 70 utleiehytter, og 
god plass til bobiler, campingvogner, 
og telt. Det er mange lokale buss- og 
togruter mellom campingplassen, fly-
plassen, og Stjørdal og Trondheim.
 
Nyttige opplysninger

Dato: 28.-30. June 2013
Sted: Storsand Camping, Malvik
Kontaktinformasjon: (Vennligst ta 
direktekontakt med campingen for 
reservering av overnatting)
Storsand Camping: 
Telf: +47 73 97 63 60
E-mail: post@storsandcamping.no.
Web: www.storsandcamping.no
Skogsløpet: Telf: +47 922 42 100 

E-mail: reimund@geving.no

Web: http://www.svmc.no

Herover er der en ombygget Motosacoche. Jan Fordals bedstefar var ikke til 
freds med direkte remtræk til baghjulet, så han byggede en to-trins gear-
kasse på samt ændrede den til kædetræk.
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Genbrugs-
hjørnet

Købes
Jeg søger en spændene ameri-
kansk motorcykel, mærke, årgang, 
cc størrelse er ikke vigtig, dog skal 
den kunne deltage i klubbens løb, 
så den skal være fra 1939 eller før, 
jo ældre jo bedre, alt har interesse, 
også et projekt eller en papkasse-
model. 500cc-1000cc englændere 
kan også have min interesse.
51908643
Michael Pedersen (1618) 

Købes
2. cyl. Magnet til Indian 1925-
30 købes. 42 gr.
3032 0274
mail: ind-jan@live .dk
Jan Lund-Jørgensen

Købes
Jeg søger en tank til en Raleigh 
ca. 1930. Er der en som har en?
tlf: 4160 1798 ell. 2944 0144
Bent Kielstrup (1089)

Sælges
DKW motor 300 cc. årgang 
1931-32 + ekstra krumtaphus 
og cylindre + motorophæng. 
Flere koblinger til DKW sæl-
ges (førkrigscykler).
tlf: 7472 0216 ell. 2013 5446
Erling Hede (2004)

Sælges
Læderspjældskarburator til en 
halvtopper Harley Davidson 
1000 cc fra 1920.
Mange gode dele men karbu-
ratoren er adskilt, og visse dele 
skal renoveres.
Mail: obbekaer@post.tele.dk
Obbekær

Fremlysning
På Skagenløbets anden dag 
blev der fundet et baglygteglas,  
med metalgitter med stop. 
Passer som regel på Nimbus, 
og evt. på ældre amerikaner 
baglygter.

Der er også fundet en halse-
disse af mærket: ROLOFF 
Racewear.

Til sidst en lys lædderhandske 
med sort overside.

Effekterne befinder sig hos 
undertegnede:

Leif  Obbekær
obbekaer@post.tele.dk
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Messecenter Herning

Stumpe-
marked
Ting & Sager

2013
lørdag den 23. marts

lørdag den 16. november 
2014

lørdag den 29. marts
lørdag den 15. november
Svend Aage Mortensen
Siriusvej 11 - 7430 Ikast
9517 1603 - 9926 9926

 Landsarrangementer

  Jyllandsløbet 8. juni 
  Fladtanker 22. juni
  Sgeskovløbet 10-11. august
  Alsløb 24. august
  Løvfaldsløbet 14-15. september

  Gjern
  1. juni 2013 Stumpe- bil
   og motorcykelmarked. 
  7. september 2013 Veteranlastbiltræf.
  Jysk Automobilmuseum.
  WWW.jyskatomobilmuseum.dk
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GF Veteran tegner ansvars- og kaskoforsikring 
for bevaringsværdige originalt opbyggede køre-
tøjer, som er henholdsvis 35 og 25 år gamle.  

Forsikringerne er med 100% tilbagebetaling 
af et eventuelt overskud. I 2013 tilbagebetales 
25% af forsikringspræmien på baggrund af 2012 
skadesregnskabet. Et eventuelt forsikringsunder-
skud opkræves ikke. GF Veteran stiller ikke krav 

om yderligere medlemsskab af f.eks. veteranklub 
eller mærkeklub.

Ved mere end én kaskoforsikring i GF Veteran ydes 
25% rabat på samtlige kaskoforsikrede køretøjer.    

Det forsikrede køretøj kan anvendes til hob-
bykørsel i perioden 15. marts til 31. oktober. I den 
resterende periode er det ved kaskoforsikring, 
forsikret mod brand og tyveri.

Medlemmer af GF
Veteran kan tegne 
autohjælp for blot 
288 kr. i alt pr. år 
omhandlende samtlige 
forsikrede veteran/
klassisk køretøjer

Invester i forsikring til dit 
veteran/klassisk køretøj

Med blot 100,- kroners indskud ved tegning af  police i GF-Forsikring, 
deltager du i den årlige tilbagebetaling af eventuelt overskud. 

GF kunder får i 2013 tilbagebetalt 142 millioner kroner.

Priseksempler for veteran/klassisk køretøj

Årlig præmie. Ansvars- og kaskoforsikring inkl. statsafgift – Selvrisiko 1.794 kr. 

Dagsværdi Veteranbil/-motorcykel Klassisk bil/motorcykel

indtil kr. Ansvar og kasko  Ansvar alene Ansvar og kasko  Ansvar alene

50.000 664 kr. 207 kr. 1.657 kr. 513 kr.

150.000 1.036 kr. 207 kr. 2.587 kr. 513 kr.

500.000 2.468 kr. 207 kr. 5.971 kr. 513 kr.

GF Veteran      Strandvejen 59      2100 København Ø      Tlf: 39 10 11 50      gf-veteran@gf-forsikring.dk 


