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Så er vi i gang med et nyt år. Danmarks Motor Union fyl-
der 100 år. Jeg har skrevet lidt fra før og lige efter opstart af 
Unionen. Jeg vil fortsætte lidt i næste nummer og frem til det 
løb, som blev starten på Danmarks Veteran Motorcykleklub.
  Stor tak til Erland Hansen, Peter Holm, Lars Klitgaard og 
Kurt Andersen , der uopfordret har sent indlæg. Uden den 
slags indlæg kan vi ikke fylde 36 sider. Da Kurt fik en PDF 
af hans indlæg, svarede han; ”Det har været spændende at 
skrive, det er ikke noget jeg er vant til. Jeg ser hen til, at 
andre kunne få lyst til at prøve det samme”. Jeg kan tilføje, at 
det håber jeg også.
  Tak til Jens Erik for at tage sig tid til, at vise rundt i den 
store samling, selv om han også skal passe sit arbejde som 
bagermester.
  Dagny og jeg tog til Verner og Vibeke, for at tage billeder til 
historien om Humber. Desværre havde vinteren indfundet sig, 
så cyklerne kunne ikke komme ud, da kælderskakten var fyldt 
op med træpiller til den kommende fyringssæson. Jeg tager et 
par mere i det nye år. Tak for god behandling.
  I ønskes alle et godt køreår 2014.
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Jens Erik Jensen´s
NSU 3 PS årgang 1922
Efter Fladtankerløbet 2013  fik jeg 
et indlæg til Veteranen fra Jens Erik 
Jensen. Første del af indlægget hand-
lede mere om hans nyanskaffelse, en 
NSU fra 1922, som han deltog på.  
Det var Jens Erik´s første veteranløb 
i DVM. Han havde tidligere kun del-
taget i klubmøder, og det lokale tors-
dags kaffe møde i Viborg. Jeg fandt 
historien så spændende, at jeg måtte 
på besøg for at se cyklen og eventu-
elt lave Månedens Veteran/portræt til 
Veteranen.
  I oktober havde jeg aftalt at vi skulle 
mødes torsdag den 10., men da jeg nu 
skulle komme, så mente Jens Erik, at 
jeg lige så godt kunne være i Tjele 
lidt i ni, for så kunne vi køre sammen 
køre til morgenkaffe møde i Viborg. 
Det var fantastisk at møde så mange 
mc og bilfolk, der sætter hinanden 
stævne hver torsdag formiddag. Kaf-

fen bliver serveret klokken ni, og 
det er skarp tid, så selv om man er 
kommet før tid, så bliver der ikke 
tyvstartet. Efter en time så brydes der 
op og alle drager tilbage til den dag-
lige dont, der for mange handler om 
at restaurere gamle køretøjer, og der 
er da også andre, der må tilbage til 
arbejde.
  Så gik turen tilbage til Tjele og nu var 
det blevet tid til at se den gamle NSU 
fra 1922.  Jeg skal da lige love for 
at jeg blev noget overrasket, da por-
ten gled op og vi skulle have trukket 
NSU´en ud for at få den fotograferet.  
Hvad Jens ikke havde sagt noget om, 
var at hele hallen var fyldt med NSU 
motorcykler, og i de tilstødende loka-
ler var der også værksted med NSU 
bil og mc´er. Det blev værre endnu da 
vi kom op ad trappen til første sal, for 
her stod der endnu flere velrestaure-

rede NSU motorcykler og så var der, 
tror jeg, alt hvad der er fremstillet af 
NSU Quickly knallerter.
  Det hele var så overvældende, så 
det jeg faktisk kom efter, en snak om 
den cykel han kørte fladtankerløb på, 
endte i en rundvisning af et overflø-
dighedshorn af NSU køretøjer.

Reklame for mærket i 1920. Måske er 
den to-cylindret.
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Samlermani
Jens Erik Jensen har altid været sam-
ler, ja man kan vel godt sige at det 
nærmest er en mani. Allerede som 
stor dreng begyndte han at samle. 
Det blev mønter og sedler, men når 
han havde fået fat i noget helt spe-
cielt og skulle fremvise det for ven-
ner eller familie, så var der ikke den 
store interesse. Hvem kan falde i 
svime over en gammel mønt fra 1800 
tallet, hvis man ikke lige har det som 
passion. Den slags ting interesserer 
kun andre, med den samme samler 
interesse. Han lagde det med møn-
ter og sedler på hylden og senere af-
hændede han det. For tyve år siden 
begyndte han at samle på knallerter, 

men det blev også ret hurtigt til mo-
torcykler, Det foretrukne mærke blev 
med tiden NSU og i dag er samlingen 
ret så overvældende.

Overtagelsen
Da Jens Erik begyndte at samle på 
NSU køretøjer, kom han også i for-
bindelse med en af 50´ernes største 
danske NSU forhandler. Det var 
Henning Nørr Nielsen i Mern. Han 
havde den her omtalte cykel, men det 
var meningen at den skulle gå i arv til 
hans søn. Jens Erik havde en aftale 
med sønnen om, at når faderen ikke 
var mere, så kunne han købe cyklen.

Henning Nørr Nielsen havde nok fået 
fornemmelsen af at sønnen ikke ville 
beholde den gamle NSU, så kunne 
han lige så godt selv sørge for, at den 
kom til en rigtig NSU samler, og så-
dan blev Jens Erik ejer af den gamle 
NSU, lidt før end han havde regnet 
med. Det gav ham så mulighed for at 
deltage i Fladtankerløbet 2013.

Jens Erik med sin, på nuværende 
tidspunkt, ældste cykel i samlingen.

Øverst ses remskiven, der samtidig 
har to. gearinger og segmentkob-
ling.

Herover et nærbillede af den origi-
nale Pallas karburator.
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NSU fabrikken var på et tidspunkt 
verdens største motorcykelfabrik, 
målt på antallet af solgte motorcykler 
og cykler.  Disse meget høje salgstal 
blev opnået i midten af halvtredserne, 
og så er det i dag mærkeligt at fore-
stille sig, hvad der gjorde at produk-
tionen stoppede i 1964, hvor det blev 
solgt til Jugoslavien.

Starten
Dygtige og tekniske personer, der fra 
1873 havde fremstille strikkemaski-
ner, havde også i slutningen af 1800 
tallet slået sig på fremstilling af træ-
decykler. Nu var skridtet ikke så stort 
til at gøre cyklerne motoriserede. I 
1900 satte de første gang en motor på 
en cykel, og i 1901 kunne de sælge 
en NSU med en Sweissisk Zedel mo-
tor. Der gik dog ikke lang tid før fir-
maet designede deres egne motorer. 
I 1904 kørte NSU med motor af eget 
fabrikat. NSU var på et meget tidligt 
tidspunkt også fremme med vandkø-
lede motorer. Disse blev fremstillet 
imellem 1905 og 1907. Det blev til 
mange modeller igennem de første 

I år 1900 begyndte NSU fabrikken 
med at fremstille motorcykler. Her-
over er en model fra 1902. De havde 
endnu ikke deres egen motor så den-
ne har en Zedel motor på 240ccm.
Der var endnu ikke magnet tænding, 
så i tanken var der også batteri til 
tænding. Benzinindholdet var kun tre 
liter. Den kunne køre med en hastig-
hed på omkring 45 km/timen. 

Herunder kan man tydeligt se kick-
starteren, der ligner lidt af et levn fra 
cykelproduktionen. Der er affjedret 
bagstel, og fjederen ses i øverste ven-
stre hjørne.

Lidt NSU historie

år, men under første verdenskrig stod 
udviklingen stille, da al produktion 
stort set gik til militæret. De model-
ler der var fremme i 1913, var for det 
meste de samme helt frem til 1920. 
Den her viste NSU model 3 PS kom 
på gaden i 1920 og var i produktion 
til og med 1923.

Fra et postkort i 1918. Teksten beskriver 
at Neckarsulmer Fahrzeugwerke A:G er 
Kongelig Hofleverandør.

Obbekær
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Specifikationer

Model:  NSU 3 PS
År: 1922
Motor: 1. cyl. Luftkølet
Cylindervolume: 353 ccm
Boring: 75 mm
Slaglængde: 80 mm
Effekt: 6,5 PS ved 2000 o/min
Gear: 2-gear og remtræk
Dæk: 26x2 Vulstdak
Bremse: Fodbremse i remskiven
Vægt: 85 kg
Tankindhold: 9 liter
Benzin forbrug: 35 km/liter
Hastighed: 70 km/timen

Her er nogle af de andre cykler i Jens Erik´s samling.
 Den røde motorcykel er en NSU 251 OSL. Blev fremstillet 
i årene 1947-1952. 4-takt motor på 242ccm. 10HK/5000 
omdr/min. Topfart 100 km/t.
 Den blå er en NSU Supermax. Blev fremstillet fra 1956 
til 1963 i et antal på 15.473 stk. Den har en 1-cylindret 
topventilet 4-takts motor på 247ccm. 18HK/6500 omdr/
min.
  Den sorte her til venstre er en NSU Konsul I/II, der blev 
fremstillet fra 1951 til 1954. Motoren er en 1-cyl. topven-
tilet motor. Den blev produceret med to motorstørrelser.
I havde 346ccm og II havde en 494ccm motor. 
  Dette var et lille udpluk af det omfattende program, som 
NSU har fremstillet af forskellige motorcykler, men det 
var også kun en lille bid af Jens Erik´s store samling.

Obbekær
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Gammel sæson
Efter at have stået på et lager i over 
50 år, var det dejligt at komme ud 
i lyset og blive gjort fin i stand af 
Erland, vi havde en dejlig sæson i 
2012. Efter en lang vinter på liften, 
hvor han gik og pillede ved mig og 
foretog nogle reparationer, kunne det 
ikke blive forår hurtigt nok, så vi igen 
kunne komme ud op opleve noget.

Nye oplevelser
Jeg ved, at han havde kontaktet Ole 
Jensen, for at høre om Ole også skul-
le køre det ”rigtige” Skagenløb, for 
så kunne Ole jo passende overnatte i 
det midtjyske. Det blev aftalt, at Er-
land og jeg så skulle overnatte hos 
Ole, før vi startede i Valby.

Så afsted
Endelig oprandt dagen hvor vi skulle 
af sted, jeg blev læsset godt til, og 
ved middagstid trillede vi fra Odder 
mod Sjælland. Vejret var perfekt og 
jeg spandt som en kat. Det var dej-
ligt at være på landevejen igen, ned 
gennem Jylland gik og det blev kun 

Blade fra en
Royal Enfields
dagbog 

til et lille pusterum i Middelfart. Her 
tiltrak jeg opmærksomhed fra en flok 
motorcyklister, på nogle store ameri-
kanske maskiner, som larmede me-
get. Videre gik det over Fyn, Store-
bælt blev krydset, vi kom også ud af 
Korsør, ca. 10 km efter fik jeg plud-
selig meget ondt i maven og kunne 
slet ikke fortsætte. Det var ikke pæne 
ord, jeg hørte fra Erland, men efter at 
han havde skumlet i et stykke tid, og 
var kølet lidt af, ringede han først til 
MC ambulancen (Dansk Autohjælp) 
og derefter til Ole for at fortælle, at 
vi ikke kom ved egen hjælp.
Sidst på eftermiddagen var vi fremme 
i Gørslev, jeg blev hurtig sat op på lif-
ten, og lige så hurtig kunne Ole for-
tælle, at jeg havde knækket en ventil, 
en ventilfjeder og en ventillås.

Under kyndige hænder
Ole gik på jagt på sit lager, imens 
jeg blev skilt ad. Det tog en del tid 
inden, der var lavet noget jeg kunne 
få transplanteret, men hvor var det 
dejligt, at komme i kyndige hænder 
og ikke bare skulle nøjes med en glad 
amatør. Ved 22 tiden mente Ole, at 
operationen var lykkedes. Jeg blev 
brutalt hevet ned fra liften og kørt 
udenfor, fik noget at spise, og så kan 
det nok være at humøret steg nogle 

Se lige, hvordan Erland har pakket mit 
bagsæde, er der så noget at sige til jeg 
fik ondt i maven.

grader, både hos mig og hos Erland.
Nu var det også blevet sengetid, for 
næste dag skulle vi tidligt op og af 
sted til Valby.

På vej til Skagen
Oles kammerat Max sluttede sig til 
os tidligt næste morgen, og ved 7 ti-
den trillede vi mod København. Jeg 
havde det rigtig godt. Efter at have 
været en del af Københavns morgen-
trafik, (som er noget mere voldsom 
end i Odder), nåede vi frem til Kø-
benhavns Zoo. Her var der også an-
dre klar til start, der blev hilst på og 
snakket lidt, og ved 10 tiden trillede 
vi mod Roskilde. Ole havde lavet en 
aftale med en tidligere europamester 
Kurt W. Petersen, som bor i Ringsted, 
her skulle vi have det første stempel. 
Kurt viste sig at være en flink ældre 
herre, som bød os velkommen, og 
gerne ville snakke og vise os rundt, 
det blev et dejligt besøg, og vi fik 
held og lykke med på vores videre 
færd.
Så gik det mod Slagelse, hvor vi 
fandt en blomsterdame der gav os det 
næste stempel. Resten af Sjælland 
blev krydset, og ud på Storebælts-
broen gik det, men ak da vi nåede 
halvvejs oven lavbroen slog jeg en 
kæmpe prut, så min udstødning flæk-
kede både for oven og for neden, og 
var fuldstændig færdig i motoren, de 
ord Erland brugte ved Korsør, var for 
intet at regne over dem der nu blev 
brugt.
Erland blev enige med Ole og Max 
om at de skulle fortsætte til Odder, 
så ville Erland finde ud af at få mig 
fragtet hjem. Jeg var ikke i tvivl om, 
at løbet var slut for mig, men da vi 
stod og ventede på hjælp ude på bro-
en, kom Erland i tanker om, at hans 
ven i Århus havde sagt, at hvis jeg 
gav problemer kunne han altid låne 
en AJS at køre på. 
Niels blev ringet op, men det viste sig 
at AJSen var lånt ud til anden side, 
men da det så mørkest ud siger Niels, 
at Erland da kunne låne hans Enfield 
fra 1929, så skinnede solen atter.
Jeg blev igen hentet af ambulancen, 
blev fragtet hjem og læsset af, så 
kunne jeg stå der mens de andre fort-
satte næste dag.
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Følgende fik jeg fortalt
Ole og Max kørte mod Randers. Er-
land tog til Århus for at hente en an-
den Enfield, resten har jeg bare fået 
fortalt, men det gik sådan, de tre blev 
igen forenet i Randers og fortsatte 
mod Skagen, den ”nye” Enfield hav-
de dog lidt problemer med gearkas-
sen.
  Torsdag morgen var man klar til 
start i Skagen, dagen forløb fint, dog 
brugte Enfielden meget olie. Niels 
blev kontaktet, det blev aftalt at Er-
land skulle komme og hente noget 
olie når han nåede Århus. Da kon-
trolkortet var afleveret, kørte han ud 
til Niels, men da han stoppede uden 
for Nielses dør blokerede gearkas-

sen, så man hverken kunne komme 
frem eller tilbage. Niels hev den ind 
på værkstedet og Erland blev sendt 
ned på hotellet for at få noget mad.
  Da han kom tilbage havde Niels fået 
fikset gearet.
  Næste dag gik det sydover, gear-
kassen voldte stadig problemer men 
Fredericia blev nået. Men på Fyn 
stoppede festen, efter at have tan-
ket i Middelfart døde Enfielden lige 
udenfor byen. Nu var humøret under 
nulpunktet, det var ikke umiddelbart 
til at finde fejlen og al værktøjet var i 
Odder, en flink Harleymand stoppede 
for at tilbyde sin hjælp, men lige lidt 
hjalp det, årets store jubilæumsløb 
var slut.

En tur til Iversen
Da Erland kom hjem, blev jeg igen 
skilt ad, og fik motoren indlagt hos 
Iversen i Horsens. Efter en uges tid 
blev jeg udskrevet, og var klar til at 
blive monteret, og det kan nok være 
at Iversen havde udrettet mirakler. 
Jeg følte mig som, var jeg lige kørt 
af samlebåndet, og kørte bedre end 
nogensinde, så var det jo bare med at 
glemme skuffelsen med Skagenløbet, 
og komme ud og prøve noget andet, 
men det var godt nok surt, at jeg ikke 
kunne smykke mig med den fine ju-
bilæumsplankette.

På vejen igen
Næste gang vi drog af sted var til 
Skanderborgløbet, som var lørdag 
d.25. 5., om fredagen er der en pa-
radekørsel omkring søen, den skulle 
jeg naturligvis også deltage i, men 
straks efter vi var kommet ud af byen 
begyndte de unge maskiner, som kun 
var omkring 50 år gamle, at køre 
stærkt, det var ikke noget for mig, så 
vi vendte om og kørte hjem.
  Om lørdagen var vi sammen med  
nogle af vennerne fra klubben i År-
hus, og vi havde en hyggelig dag med 
dejligt vejr, og en smuk rute.

Jyllandsløb
Så oprandt Jyllandsløbet, det var af-
talt at Ole og Max skulle komme til 
Odder, men p.g.a. nogle misforstå-
elser mødtes vi først ude på heden, 
Ole havde ikke lige tænkt på, at man 
i Jylland godt kan køre over 100 km 
uden at køre i vandet.
Vi startede tidligt hjemmefra, og det 
var godt nok en kold tur ud på heden, 
men i løbet af dagen steg tempera-
turen, og vi havde en dejlig dag, vi 
fulgtes med Niels på hans Enfield fra 
1929, skønt at være sammen med no-
gen fra familien.

Odder byfest
3.8. er der byfest i Odder og selv om 
der kun er plads til 42 deltagere både 
biler og motorcykler nåede vi at få 
plads, det var en hyggelig tur i land-
skabet omkring Odder, her fulgtes vi 
med Bjarne som også kører Enfield 
1929.

Her står jeg sammen med
Bjarnes Enfield, 
også fra 1929.

Så er jeg gjort fin til Hylke Veterantræf
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Egeskovløbet
Næste gang vi drog af sted var til Ege-
skov, hvor vi traditionen tro hyg-ger 
os med vennerne fra Århus, vi havde 
aftalt at køre sammen med Ole og en 
af hans venner, igen en dejlig week-
end med fint vejr og en dejlig køretur, 
jeg kørte stadig som en drøm.

Hylke Veterantræf
17.8. var vi igen til veterantræf i 
Hylke, hvor jeg året før blev kåret til 
den skønneste maskine, men i år var 
der så mange deltager, at der var ble-
vet lukket for tilmeldingen, og midt 
i det hele stod der er en yngre top-
gejlet amerikansk maskine fra 1935 
og gjorde sig til, jeg lagde godt mær-
ke til at mange mænd sendte hende 
nogle længselsfulde blikke, men jeg 
var da ligeglad, for jeg havde jo prø-
vet at vinde, da resultatet blev oplæst 
fik amerikaneren en flot 2. plads OG 
JEG VANDT.

Alsløbet
Sidste løb i år var Alsløbet, som vi 
tilmeldte os sammen med Niels, jeg 
og Nielses AJS blev læsset på trai-
leren, der stod vi så og hyggede os, 
mens turen gik til Sønderjylland, 
Niels havde haft lidt startproblemer 
med AJSen og var ikke helt tryg ved 
den, men af sted kom vi da, vi hav-
de fået startnumre lige efter hinan-
den, og fulgtes ad ud på ruten på det 
skønne Als, vi kom dog ikke ret langt 
før AJSen satte ud og ikke ville være 
med længere (han kunne jo bare have 
taget sin Enfield)
Så Niels nød resten af ture fra opsam-
lervognen, Erland og mig gennem-
førte i fin stil, igen en dejlig dag med 
smukt vejr og en dejlig køretur.

Derud over er det blevet til et par små 
ture i omegnen, inden jeg igen blev 
sat op på liften, der er et par ting der 
skal kigges på, så jeg igen kan blive 
helt klar, når foråret 2014 nærmer 
sig.
Vi ses i det nye år.

Royal Enfield 1929
Oversat af
Erland Hansen

Herover er vi klar til start på Egeskovløbet. Nederst er jeg blevet 
transporteret til Als, sammen med Erland, Niels og en gammel AJS, 
der burde have været en Royal Enfield.
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3 DVM-ere på MC-tur til sydtyskland 
for af se Deutches Zweirad und NSU 
Museum i Neckarsulm. De 3 turdelt-
agere var 1523-Bendt Secher på Hon-
da, 1700-Erling Poulsen på BMW og 
2001-Peter Holm på BMW.

Turen startede fra Stevnstrup mandag 
den 12. August kl. 0900. Turen var 
som sådan ikke detailplanlagt, men 
vi ville på udturen forbi Nürburgring 
inden museet.
  På førstedagen, der startede i gråvejr, 
havde vi aftalt at køre ca. 500 km på 
motorvej indtil Husum afkørslen. Vi 
måtte dog foretage et kort pitstop ved 
Rødekro for tankning og iklæd-ning 
af regntøj, idet der var udsigt til en 
længerevarende regnbyge.
  Vi havde valgt, grundet vejarbejde 
på Rendsburgbroen og tunnellen i 
Hamburg, at køre over Husum og til 
færgen ved Glückstadt. Efter færge-
turen fortsatte turen i tørvejr mod syd 
ad alm. landevej, hvilket var en stor 
behagelighed, idet der ikke var me-
gen trafik og derfor mindre anstren-
gende at køre.

  Da vi jo ikke havde lavet aftale om 
overnatning, fortsatte vi mod syd til 
kl. ca. 19, hvor vi kom til en mindre 
by, Hasbergen, hvor der var ledige 
værelse på Gasthof Märtens. Mo-
torcyklerne kom i garage, og vi fik 
anvist værelser. Efter hurtigt bad og 
omklædning var det nu tid til en for-
tjent fyraftens-fadøl. Aftensmaden, 
Wienersnitsel, blev bestilt og kokken 
var heldigvis så langsom, at vi måtte 
have en frisk fadøl til maden.
  Efter en god nats søvn og dejlig 
morgenmad fortsatte turen tirsdag 
sydpå, stadig på alm. landevej. I Pa-
derborn, hvor vi kørte ”noget rundt”, 
befandt vi os pludselig midt på byens 
torv. Efter lidt benstræk og fotogra-
fering fortsatte vi mod Koblenz ad 
kurverige og bakkede veje - rigtige 
motorcykelveje, og vejret var herlig.

  I Koblenz parkerede vi mc-erne tæt 
ved Deutches Egg, stedet hvor Mo-
sel og Rhinen mødes. Vi gik en tur 
til den store plads ved monumentet af 
en kejser højt til hest, ligesom vi så 
den livlige trafik på floderne.
  Videre mod syd mod Nürburg fandt 
vi overnatningsmulighed i Mayen. 
Mc-erne i garage og” mænnerne” i 
bad og omklædning. Der var nu ble-
vet tid til dagens fyraftens-øl. Og nok 
en gang stod menuen på Wienersnit-
sel.
  Onsdag morgen/formiddag var der 
det mest vidunderlige vejr, og vejen 
ud mod Nürburgring var smal og 
kurverig med mange skrappe kur-
ver og meget bakkerig - HERLIGT. 
Efter nogen køren rundt ved ringen, 
befandt vi os pludselig foran hoved-
indgangen til Nürburgring. Hold da 

3 DVM-ere på MC-tur
til sydtyskland
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helt op for et sted. Jeg tror ikke, der 
var noget mercandice, der ikke kunne 
købes der- men der var også skruet 
godt op for priserne. Efter en ”ose-
tur” i det store indkøbsområde forlod 
vi stedet, og på vej væk derfra fandt 
vi et spot, hvorfra vi kunne se en lille 
del af selve banen.
  Der var åben for kørsel med biler- 
mod betaling forstås. Bilerne var for-
synet med et stort L på bagruden, og 
forskellige farver fortalte, om føreren 
var helt amatør eller øvet. Nogle af 
bilerne var rigtige racere med bur, og 
føreren bar hjelm og køredragt, og 
der blev dæleme gået til stålet.
  Turen fortsatte nu ad motorvej mod 
Neckarsulm. Fremme ved Neckar-
sulm fortsatte vi gennem byen forbi 
Audifabrikkerne til Friedrichshall, 
hvor vi ved en P-plads så et skilt med 
henvisning til Gasthaus Bauer.
   Motorcyklerne blev parkeret, af 
med jakkerne, der var 28-30 grader, 
så vi var ret varme. Jeg gik herefter 
til stedet, men vi var nu så langt syd-
på, at der blev holdt siesta, og denne 
siesta var først slut kl. 1700, og klok-
ken var kun 1600.
  Tilbage til Bendt og Poul med op-
lysning om en times venten i det var-
me vejr, men efter at jeg havde kikket 
mig lidt om i nærområdet, kunne jeg 
nu servere en omgang kolde øl, som 
blev nydt på en bænk ved Gasthau-
set.
  På slaget 1700 stod jeg på kontoret 
i Gasthuset, der var ledig til 2 over-

natninger med morgenmad. Vi skulle 
køre ca. 300 meter til overnatnings-
stedet, og der var også her garage 
til mc-erne. På pladsen ved garagen 
opdagede jeg, at bimmeren var ”løs” 
i bagenden, - punktering nej - op på 
centralstøttebenet og mærke efter 
hjulslør eller slør i bagsvinger - men 
nej.
  Efter bad og omklædning gik vi på 
opdagelse i byen for at finde et sted 
til aftensmaden. Nok engang lod vi 
os friste af stedets Wienersnitsel (det 
var det eneste på menukortet, som vi 
vidste, hvad var) og en kold fadøl.
Inden jeg gik i seng, var jeg i gara-
gen, hvor jeg nu konstaterede, at flere 
egere var helt løse, og en enkelt var 
knækket. Jeg havde kun en 6” til rå-
dighed, men efter bedste evne stram-
mede jeg egerne så meget, jeg kunne 
uden at gøre hjulet helt ”skæv og tos-
set”
  Torsdag morgen gik turen nu de få 
kilometer til museet i Neckarsulm, 
hvortil vi ankom kl. 9, og var fuldt 
ud beskæftiget helt frem til kl. 1330. 
Hold da helt k--- for et museum. 
Aldrig har jeg set så mange og helt 
forskellige motorcykler på et sted. 
Ved fremstillingen af nogle af de helt 
gamle motorcykler havde fremstil-
lerne ikke været helt uden humor- en 
motorcykel med rat, et par motorcyk-
ler havde stjernemotor indbygget i 
forhjulet, ja opfindsomheden var stor 
på den tid.  Vi så også en Dansk om-
bygget NSU – kaldet MiniMax med 

sidevogn, rigtig flot lille ekvipage.
 Efter museet kørte vi en tur rundt i 
området på de små og kurverige veje 
i det mest pragtfulde vejr. Vi sluttede 
turen i Bad-Wimpfen, hvor Bendt for 
10-15 år siden havde været på besøg 
med NSU-klubben. Bad-Winphen er 
en flot gammel by med stejle brosten-
belagte gader. Vi fandt p-plads til mc-
erne, og nu var der dømt istid. På by-
ens torv var der en rigtig flot is-butik 
med stort udvalg, et rigtig dejlig sted 
for en ”isoman” som mig.
Tilbage ved vort logi var der nu bad 
og omklædning, og da jeg jo er den 
yngste i gruppen, var det hurtig over-
stået, og jeg gik på jagt efter en kold 
fyraftens-øl. Øllen blev nydt på bal-
konen, og snakken gik livligt om da-
gens fantastiske oplevelse på museet. 
Aftensmaden blev indtaget samme 
sted som aftenen før, men indehave-
ren fik os overtalt til at prøve en lokal 
specialitet.  En ret med noget pasta-
lignende guf og kødsovs, det gik an- 
men den kolde lokale fadøl var god.

Herunder er Erling Poulsen og Pe-
ter Holm klar til at gå på museum. 
Bendt Secher var fotografen.

Cyklen herunder er NSU Racercykel, 
der blev fremstillet i 1952 til 1954. 
Den er to-cylindret på 247ccm. Den 
sidste model havde 39HK ved 11.500 
omdr/min. Nok til en topfart på 200.
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  Fredag morgen gik turen mod nord. 
Vi havde aftalt at køre på motorvej 
helt op til Kassel for at flytte kilome-
ter. Derefter ville vi så igen ind på 
mindre veje. På vej op mod Kassel 
havde vi et pit-stop for tankning og 
benstræk. Min Bimmer var nu igen 
lidt løs i bagenden. Frem med 6”. Nu 
var der knækket nok en eger, og man-
ge var igen løse. Efter opstramning 
gik turen nu op forbi Kassel og vest-
ud mod Dortmund. Nogle kilometer 
efter Kassel blev jeg stoppet af politi 
i civil patruljebil. Politierne havde 
kørt bag mig og havde set, at baghju-
let slingrede. Efter en kort kollegial 
snak, hvor jeg forklarede, at vi ville 
tage første afkørsel og derefter for-
søge at finde et værksted. Politierne 
var fra en specialpatrulje, der hoved-
sagelig var på udkik efter narko- og 
spirituspåvirkede førere. Den ene af 
dem passede utrolig godt på narko-
miljøet rent udseendemæssigt – langt 
fedtet krøllet hår.
  Efter at have forladt motorvejen kom 
vi til Beverungen, hvor der nu var til 
kaffe-/spisepause samt opstramning 
af baghjul. Vi fortsatte herefter med 
moderat hastighed og fremme ved 
Høxter, mødte der os et herligt syn. 
En motorcykelforhandler. Ejeren, 
Axel, så noget skeptisk på baghjulet, 
og var ikke sikker på, at kunne hjæl-
pe mig, men han gik til kontoret og 
telefonerede. Medens han snakkede, 

gik vi på opdagelse i forretningen. 
Til vores store glæde konstaterede vi, 
at indehaveren også var til veteran-
motorcykler, nemlig Royal-Enfield. 
Efter en del snakken kom Axel til-
bage til os, og snakken gik herefter 
på gamle motorcykler, hvor vi for-
talte hvilke veterancykler, vi havde. 
Axel var ”Filer” mand om en hals, og 
havde bl.a. en stor v-twin.
  Axel fortalte nu, at han havde snak-
ket med en god bekendt i Minden, 
hvilket var ca. 90 km. mod nord. Axel 
ville traile mig dertil, hvilket der med 
stor tak blev taget imod.
  Bimmeren på traileren og af sted 
det gik. Vi var fremme ved Minder 
kl.1800, og indehaveren af værkste-
det, Heinz, stod klar på gårdsplad-
sen. Hurtig af med baghjulet og ind 
på værkstedet, af med dæk-slange og 
op på arbejdsbordet. Heinz konsta-

terede nu, at det for ham var en ny 
rekord, at skulle lave baghjul på en 
bimmer der havde kunnet køre med 
13 knækkede egere. Heinz gik straks 
i gang med arbejdet, og efter få mi-
nutter kom hans kone med kaffe og 
vafler til os – herligt. Medens Heinz 
arbejdede ”beså vi staldene”, vi var 
havnet på en rigtig flot bondegård, 
hvor udhusene var indrettet til store 
lækre værksteder, alt i tilbehør, dreje-
bænke, fræsere mv.
  I et udhus var der omkring 75 for-
skellige motorcykler i forskellig type 
og årgange, alle BMW. Vi fik også 
oplyst, at Heinz kørte Road-race på 
en bokser-BMW med sidevogn, og 
at han var ikke så lidt af en BMW-
fanatikker.
  Efter nogen tid kom konen med 
koldt vand til os, herligt. Heinz var 
nu næsten klar med hjulet, der nu 

Herover en Megola. En meget my-
stisk motorcykel, hvor en 5. cylin-
dret motor er bygget ind i forhjulet. 
Motoren er sideventilet og der findes 
ikke nogen gearkasse og heller ikke 
kobling. Blev fremstillet i Tyskland 
imellem 1921-1925.
  Den grønne cykel må være en NSU 
Max, som den blev fremstillet i årene 
1951-1956.
  th: en Victoria, som er fra 1956-58. 
Mærket startede i 1899 og stoppede 
i 1966. (red.)
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var uden skævheder. Finjusteringen 
forgik som stemning af et strengein-
strument, nemlig med slag på egerne. 
Havde en eger ikke den rigtige tone, 
blev der spændt, indtil rette tone var 
opnået. Derefter på med nyt fælgbånd 
og slange og afbalancering.
  Kl. 2000 var baghjulet monteret, og 
Heinz ”måtte” lige starte bimmeren, 
hvorefter han foretog en lille juste-
ring af højre karburator.
  Betaling for al ulejligheden til Axel 
og Heinz var kun dækning af benzin 
og reservedele. Benzin og reserve-
dele koster godt nok ikke ret meget 
i Tyskland, eller sagt på en anden 
måde, jeg blev ud over alle grænser 
behandlet umådelig godt, stor tak til 
Axel og Heinz for det.
  Det var nu blevet tid til at finde over-
natning, så vi fortsatte mod nord. Bim-
meren kørte nu igen som en drøm. I 
Petershagen fandt vi Gästhaus Lange, 
hvor der var ledige pladser og ly for 
motorcyklerne. Vi fik anvist et sted, 
hvor vi kunne få aftensmad. Derefter 
var der bad og omklædning og af sted 
til spisestedet. Efter en lang, hård og 
begivenhedsrig dag havde vi virke-
ligt fortjent en kold fadøl. Aftensma-
den, det sidste aftensmåltid på turen, 
måtte naturligvis være en stor Wie-
nersnitsel. Tyskerne kan noget med 
deres mad, store portioner, så selv en 
sulten voksen mand kan blive mæt.  
Den herlige snitsel blev skyllet ned 
med nok en fadøl og så god nat.

 Lørdag morgen var vejret gråt med 
regndis, men efter et solidt morgen-
måltid begav vi os nordpå mod færge-
stedet i Wischhafen. Ved færgestedet 
var der kilometerlang bilkø, som vi 
med lav hastighed kørte uden om og 
helt frem til færgen. Vi kom med før-
ste færge over. Resten af turen hjem 
til Randers forløb helt uden proble-
mer, og vi var tilbage i Randers kl. 19 
efter en dejlig tur på ca. 2500 km.
  Det havde trods baghjulsproblemer 
været en dejlig tur med gode tur-fæl-
ler. Turen har også givet mig et meget 
bedre syn på tyskere i positiv retning. 
Men nu har jeg jo også mest talt med 

tyskere, når jeg som færdselsbetjent, 
har standset dem for færdselsover-
trædelser.  De har så været nødt til, 
med kontanter, at betale for samtalen 
med mig.

Tekst: Peter Holm
Foto: Bendt Secher.

Herunder har vi de sidste kram-
petrækninger fra Wanderer. Det var 
en 1. cylindret topventilet på 498 
ccm. Den var designet af Alexander 
Novikoff i 1927. Det hele sluttede i 
1929, hvor alt blev solgt til Jawa i 
Tjekkoslovakiet. (red.)

Der er ikke mange, der som NSU kunne få en motor på 123,6 ccm til at yde 
op til 18 HK. Der blev kørt meget race og vundet mange sejre med de for-
skellige Rennfox maskiner. Nye motorer som Wankel kom også fra NSU.
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Det startede med Douglas 1919, som 
jeg tilbage i 1990’erne købte af “Bu-
gatti Kai”, Kai Hansen (København). 
Jeg skulle kvalificere mig til at købe 
den, bl.a. love at ville restaurere den 
og køre på den. Da den var færdig, 
inviterede jeg Kai ned til os, for at 
han kunne sidde på den.
 Jeg har siden kørt mange løb på 
Douglas’en. Samtidig erfarede jeg, 
at Kai også havde en Humber 1914, 
500 cc med remtræk til baghjul, med 
3 gear og kobling, som også skulle re-
staureres, og som jeg så købte – også 
i 1990’erne.
 Senere hørte jeg, at Stig Emcken 
havde en tilsvarende maskine. Stig 
og jeg udvekslede erfaringer, og det 
lykkedes at få 1914 Humberen delvis 
restaureret – der manglede imidlertid 

stadig nogle dele på motoren. 
  Da Stig, alt for tidligt, døde, tænkte 
jeg, at jeg måske kunne købe nogle 
dele fra hans bo. Jeg fik af Lars Klit-
gaard, som var Marianne Emckens 
rådgiver, at vide, at jeg kunne købe 
hele cyklen – eller ingen ting. Det 
resulterede i, at jeg købte Humberen 
samt endnu en Humber fra 1922 i 
juni 2010. Så nu stod jeg med en fær-
dig Humber fra 1914, plus en mere 
der skal renoveres samt en Humber 
fra 1922.

Humber 1922
Det er 1922 Humberen, jeg vil for-
tælle lidt om. Den kaldes ”The Silent 
Humber” eller 4½HP, og den er 2-cy-
lindret med 600 cc sideventilet bok-
sermotor på langs af stellet, og den 
ligner faktisk Douglas’en ret meget. 
  Stig havde købt stellet på Brønshøj 
museum ca. 2001 og havde skaffet 
sig reservedele fra bl.a. England, så-
ledes at han kunne restaurere den. 

Stig mailer til England
I en mail sendt til en Poul i England 
13.01.2004 skrev Stig bl.a.:

”Tro denne historie eller ej, men 3 år 
efter at jeg købte mit Humber stel fra 
et lokalt museum, kom flere dele til 
den motorcykel til veje. Historien er 
så fantastisk at jeg før eller siden vil 
skrive om den i VMCC-bladet.
  En af mine motorcykel venner, som 
bor 100 miles syd for København, 
fandt delene en lørdag aften i en af-
faldscontainer her i København. Han 
var i København for at besøge sin 
datter, og da han ikke måtte ryge i 
hendes lejlighed, gik han ned på ga-
den for at gå en lille tur. Da han pas-
serede den nævnte container, så han 
det øverste af tanken – og jagten be-
gyndte. Om søndagen ringede han til 
mig og fortalte, hvad han havde fun-
det. Jeg tog straks hen til containeren, 
og jeg fandt nogle dele, nemlig:

Humber 1922
– og den “eventyrlige måde” -
den blev til en hel cykel.

Verner Christiansen (583) 
fortæller historien og re-
daktøren tog på besøg for at 
tage billeder. 

tv: Verner og Vibeke starter ud på Fladtankerløbet i 2013, der 
blev kørt i egnen omkring Viborg. Det er cyklens første tur, efter 
renoveringen. 
th: Der er ikke noget at sige til at “Bugatti Kaj” smiler, for han 
har selv kørt meget på Douglas i sine yngre dage. I 1929 vandt 
han den “Gyldne Hjelm” efter en strålende sæson i Dirt Track, 
hvor han kørte på Douglas Racer.
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Svinghjul, komplet karburator inklusive 
manifold, udstødningsrør, et fodbræt, mag-
neten, sidedæksel, hvor oliepumpen sidder, 
alle 4 ventilhuse, og tanken (som stadig 
havde Humber-transferen på sig, men var 
uden fittings), bag-fodstøtten, luftpumpen, 
tudehornet og stangen mellem gearkassen 
og den håndbetjente gear vælger. Resten af 
motordelene var der ikke – heller ikke gear-
kasse eller gearskifte”.

Verner laver cyklen færdig
Stig havde købt en gearkasse, som med mo-
difikationer kunne monteres. Jeg købte de 
resterende dele, såsom hjul, eger, dæk og 
fik bl.a. hjælp af Krit Haanen i Holland til 
at lave fælgbremsen foran. Han sendte bille-
der, han havde taget af en restaureret Hum-
ber hos firmaet ”Yesterdays” i Holland. Der-
udover måtte jeg også lave andre dele bl.a. 
skærme over kædehjulene og koblingen.
  Jeg fik så færdigrestaureret Humberen i 
sommeren 2013. Jeg talte bl.a. med VMCC’s 
Humber ekspert, der fortalte, at der ken-

des 12-13 eksemplarer, men at min 
er speciel, da den har friktionsstød-
dæmper til forhjulet.

Verner Christiansen

Verner har stadig lidt projekter med den 
gamle Humber. Da han ikke kunne få den 
gamle karburator til at virke, så blev der 
monteret en anden på indsugningen. Med 
tiden bliver den originale lavet. (red.)



Humber fra 1914 3½ hk 
Tretrins Sturmey-Archer i bagnavet
Cyklen her på siderne 
er den anden cykel, som 
Verner købte af “Bugatti 
Kaj” i 1990´erne. Det 
tog lang tid inden den 
var køreklar, da der var 
mange mangler. De sidste 
stumper kom fra Stig.kom fra Stig.

Det var manglende stumper til denneet var manglende stumper til denne 
motorcykel, der blev årsagen til at 
han fik den tidligere omtalte Humber 
fra 1922.
  Ud over de to færdige cykler er Ver-
ner nu begyndt at renovere endnu en 
Humber fra 1914, da han efterhånden 
har samlet så meget sammen, så der 
kunne blive til en Humber mere.
  Da cyklen var blevet vinteropbeva-
ret, da jeg var på besøg, er billederne 
taget i deres kælder.

Vi skriver nu 2014, og det er ensbe-
tydende med at cyklen her på siderne 
er blevet antik. Det siges at genstan-
de med 100 år på bagen er antikke. 
For 100 år siden kunne man læse i 
introduktionen til Humber motorcy-
kelprogrammet, at glæden ved mo-
torcykel kørsel nu ikke mere, kun er 
forbeholdt dem, der har teknisk ind-
sigt i motorens virkemåde. 
  Humber har nu fremstillet motor-
cyklerne så perfekte, så der ikke læn-
gere skulle være tekniske problemer. 
Kan man køre på en almindelig cykel, 
så kan man også køre på en Humber 
motorcykel. Humber producerede 
motorcykler fra 1900 til 1930.
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Free Engine Humber
I programmet for denne model stod 
der 1914, at der var ikke de store æn-
dringer på motoren fra sidste år. Der 
var kommet tre gear i bagnavet, og 
det var for at gøre den mere anven-
delig som sidevognsmaskine. Cyklen 
kan startes, mens man sidder i sadlen, 
med et enkelt træd på startpedalen, 
især når man indstiller til halvkom-
pression. For at kontrollere smørin-
gen bedre, er der nu påsat automatisk 
drypglas til smøring.

Specifikationer
Motor:  1.cylindret sideventilet 3,5 HK
Cylinder:  Boring 84mm. Slagl. 90 mm.
Karburator: Brown&Balow
Transmission: Dunlup 1” rem, remskive 
Kobling: I bagnav, 
               fodbetjent i højre side.
Gear:     3. gears Sturmey-Archer
Tank:  Benzin 6,5 liter.  Olie 1 liter
Hjul og Dæk: 26” x 2 3/8” Dunlop
Farve: Stel sort med striber grønne og 
guld. Tank sort med aluminiumssider 
med grønne striber.

Veteranen 1�1/2014
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Spændende veteranmotorcykel 
på besøg i Danmark

En formiddag, midt i oktober måned 
2013, blev jeg ringet op, mens jeg var 
på arbejde: ”Marcus er kommet på 
besøg og han er kørende på sin model 
A – kigger du ikke op” ?
Det var Kirsten Holbek fra Lønholt 
der spurgte, vel vidende at svaret fra 
mig ville være et meget hurtigt og 
klart ”selvfølgelig kigger jeg op”.
  Resten af den afkortede arbejdsdag 
spurgte flere af mine kollegaer hvor-
for jeg gik rundt med et smil der syn-
ligt gik fra øre til øre – de skulle bare 
vide:
Da det var Kirsten der ringede og 
sagde ”Marcus og model A” var jeg 
helt klar over hvad der var i vente for 
mig - jeg skulle den dag, for første 
gang i mit snart lange Vincent-liv, se 
en rigtig førkrigs Vincent HRD Ra-
pide model A.
  Kirsten, som jeg har kendt alle de 
mange år jeg har været interesseret 
i Vincent motorcykler, var ” Pibe-
Poul”, Poul Jørgensens sambo indtil 

han desværre omkom ved en tragisk 
motorcykelulykke i 2007.
Kirsten har siden da holdt kontakten 
vedlige til alle deres fælles Vincent-
venner og deriblandt Macus Bowden 
fra det sydlige England.
  Marcus har hele sit liv kørt Vincent, 
han er Overseas Representative i den 
officielle Vincent Owners Club, og 
han har en meget fin samling. Det 
der er rigtigt dejligt ved Marcus er, 
udover hans fantastisk gode humør, 
at han kører på sine motorcykler og 
meget gerne langt. Den tur han nu 
var på, bragte ham til Vincentvenner 
i Tyskland, Danmark og Sverige.
  Da jeg kom op til Lønholt var 
Marcus’s første bemærkning at jeg 
da skulle have taget mit MC-udstyr 
med, så jeg kunne køre en tur på 
hans motorcykel – det må jeg have til 
gode hvis der nogensinde igen bliver 
en chance. Jeg har altså ikke kørt på 
den, men jeg har hørt den, set den og 
også siddet på den – fantastisk.

En HRD Rapide A er bestemt ikke 
noget man ser på ethvert gadehjørne, 
jeg tror det er første gang der nogen-
sinde har været en i Danmark. Marcus 
cykel er et flot og næsten helt origi-
nalt eksemplar ud af den begrænsede 
samlede produktion på ialt 78 styk i 
årene 1936-39.
Når jeg skriver næsten helt original 
er det fordi den har nogle af Marcus 
fiffige tilføjelser monteret: Boldhorn 
der kan betjenes med venstre knæ, di-
verse udluftningsslanger for at holde 
olien inde i motoren samt stativer for 
hans store mængde baggage.

En HRD Rapide A
1936-1939
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Model A-Rapide motorcyklen har i 
folkemunde fået tilnavnet: ”Plum-
ber’s Nightmare” (Rørlæggerens 
mareridt) hvor der spøgefuldt hen-
tydes til det store antal udvendige 
olierør.

Jeg er glad for at der stadigvæk er 
samlere som Marcus Bowden der gi-
ver os andre en mulighed for at se og 
høre motorcyklerne. I tilfældet med 
Marcus er det endda tilladt at kigge 
med fingrene.
  Jeg fik også mulighed for at deltage i 
en mindre men nødvendig reparation 
idet der var for meget slør i forhjulets 
koniske rullelejer. Efter adskillelse 
og montage af nye shims løb forhju-
let igen perfekt.  
  For de fleste Vincentejere er det en 
drømmecykel – jeg må også nøjes 
med at drømme. 

Lars Klitgaard 
prøvesidder en HRD Rapid 
A  og fortæller om cyklen.

  Teknik
-  47 grader V-twin motor 998 cc. 
   med højtliggende knastaksler
-  Boring: 84 mm., Slaglængde: 90
   mm.,   Kompression: 6,8:1
-  2 ventiler pr. cylinder, med dob
   belte  hårnålefjedre
-  Lucas magdyno    (hænger på 
   hovedet foran motoren)
-  45 HP ved 5500 omdr./min.
-  Tophastighed: 105 -115 MPH
   svarende til 168 – 184 km/h
-  Affjedring bag: Vincent patent 
   tre kantramme med fjedre under 
   sadlen
-  Affjedring for: Brampton gitter
   gaffel
-  Bremser bag: 2 stk. 7 tommer 
   tromle
-  Bremser for: 2 stk. 7 tommer 
   tromle,
   træk via balancearm
-  Gearkasse: Burman i forstærket 
   udgave.

Historie
For at fatte hvordan en så kraftig mo-
torcykel blev til, er her lidt af histo-
rien der ledte op til HRD A-Rapide:
-1927-28: Philip C. Vincent konstru-
erer og udtager patent på baghjulsaf-
fjedring med trekantramme og fjedre 
under saddel. Princippet bruges på 
alle HRD / Vincent motorcykler indtil 
fabrikken lukker i udgangen af 1955.
-1928: HRD (Hovard R. Davies) mo-
torcykelfabrik købes af P.C. Vincent 
(Han er kun 20 år gammel !)
-1931: Phil Irving ansættes som kon-
struktør i firmaet Vincent-HRD.

Hvis vi vil se en førkrigs Rapide 
er det efterhånden kun muligt på 
museer hvor de for evigt er spærret 
inde blandt andre top-restaurerede 
og polerede motorcykler.

-1934: Phil Irvings motorkonstruk-
tion for Meteor, 1 cyl. topventilet 25 
HP, præsenteres
-1936: Udvikling af den 2-cylindrede 
startede ifølge anekdoten ved et rent 
tilfælde: Phil Irving ser 2 transpa-
rent- tegninger af Meteor motoren 
ligge oven på hinanden og de dan-
nede tilsammen en tegning af en V-
motor. Konstruktionen gik i gang og 
den lykkedes meget hurtig da der var 
genbrug af mange konstruktionsde-
taljer og værktøjer fra Meteor-moto-
ren.
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-1939: Produktionen ophører grundet 
2. Verdenskrig. Der blev fremstillet 
78 Rapide ialt.
  I slutningen af krigen starter kon-
struktionen af den nye B-model, der 
kom på markedet 27.april 1946.

C-modellen kommer i løbet af 1948 
og D-modellen kommer i slutningen 
af 1954.
  Vincent fabrikken lukkede i udgan-
gen af 1955 efter at have produceret 
ialt ca. 12.000 styk 1- og 2-cylindre-

de motorcykler – altså en meget be-
skeden samlet produktion der i stør-
relse kan sammenlignes med Fisker 
& Nielsens ”Nimbus”. 

Lars Klitgaard

Her er Marcus med hans HRD 
Rapide A. på besøg i Danmark.

Cyklen nederst på siden tilhører 
Evald Henneberg. 
Det er en HRD Rapide B.
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Evald Henneberg´s HRD Rapide B, 
er ifølge Lars og mange andres me-
ning, den flotteste og mest velkørende 
B model i Europa.
  Billederne på disse sider viser noget 
af det ypperligste, der er fremstillet 
til at køre på to hjul.

Herover ses Lars Klitgaard´s Vin-
cent model C, i den lidt kraftigere 
udgave, Black Shadow. 
  Herunder har vi også en Vincent 
fra Larses stald. Det er noget af det 
sidste de lavede, en D model med 
tilnavnet Black Prince. Der blev 

også fremstillet en Black Knight og 
den super hurtige Black Lightning, 
der mest var fremstillet til race. 
Den havde en boring på 84mm og 
en slaglængde på 90mm og udvik-
lede 100 bHK. Denne maskine satte 
mange hastighedsrekorder.   (red.)
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Det gamle album

Billedet herunder har Kurt Jensen beskrevet med følgende:  Omkring motorcyklerne, så udover et par rør, så er der mindst 1 HD 
fra 25 el. nyere. Jeg kunne godt ønske cyklen længst til højre var lidt mere synlig. Der er ingen forbrems, så den er yngre end 28. 
Men ud fra cyklen længst til venstre, så er det altså den ”nye” model halvtopper, og da den kun har smalle skærme i 25, så burde 
det være en 25. Den har også noget indsugning, som godt kunne ligne den første model Schebler de luxe, el. fra en Zenith, som 
Harley faktisk kørte med originalt, men kun i 25. Her til sidst opdagede jeg noget ved koblingen, som også er 1925.

Billederne her er der næsten 10 år imellem. De er med stor sikkerhed begge 
fra afslutningen af større motorcykelløb. Det øverste har jeg fået fra Poul 
Jørss. Det er fra tiden omkring 1916-1917. Stedet er samme sted, hvor de 
første Skagenløb sluttede, Frederiksberg Bakke.



Veteranen ��1/2014

Nyt fra Bestyrelsen  V/Jette Søndergaard

Tilskud til løb og aktiviteter i lokalforeningerne
Nu starter vi på et nyt år. Også i 2014 vil det være muligt at søge om til-
skud til madpakketure, løb og andre aktiviteter i lokalforeningerne.
  Jeg vil gerne bede jer om inden I søger, lige at tænke en gang.  Har på 
alle ansøgninger i 2013 set teksten ”det plejer vi at få”, prøv at tænke er 
det reelt det vi skal bruge, eller er det bare en dårlig vane at skrive det ple-
jer vi. Jeg er selvfølgelig helt klar til at bevilge jer pengene I skal bruge, 
men jer vil gerne bede om at få vedlagt et budget for jeres arrangement, 
jeg vil også gerne vide om der er egen betaling fra deltagerene.
 Det er jo ikke kun løb det handler om, det kan jo også være et interessant 
foredrag I vil søge til.
 Husk at uanset hvad I søger til skal det udløse et indlæg i Veteranen.
Dette skal ikke opfattes som en stramning af bevillingerne, kun at jeg skal 
dokumenterer overfor generalforsamlingen, hvad pengene er gået til.

Sportsleder  Jette V. Søndergaard 

Her ved starten på 2014 ønskes I alle 
et godt nytår, det er dog en helt utro-
lig vinter vi har, i skrivende stund har 
jeg en del gange tænkt at det kunne 
være fristende med en tur på en gam-
mel motorcykel så mildt vejret er, 
med da vores cykler er i vinterhi på 
førstesalen må det blive ved tanken.
  Skagensløbet er fra den 28. maj til 
30. maj. Starten er i år ved Idrættens 
Hus i Brøndby. Læs mere andetsteds 
i bladet.
  De øvrige DVM løb i 2014 er også 
langt i planlægningen
  Jyllandsløbet har i år 40 års jubi-
læum, jeg ved at løbsledelsen vil give 
alle deltagere et spændende jubilæ-
umsløb. Løbet er den 21. juni og har 
Lars Sørensen og Henning Nielsen 
som løbsledere, det bliver i området 
omkring Randers.
  Fladtankerløbet vender i år tilbage 
til Fyn, det er Gunner Tveskov som 
er løbsleder der, løbet kommer til at 
foregår i området ved Fyns Hoved og 
bliver den 5. juli.
  Egeskovløbet er også undervejs, det 
bliver den 9. august og har også i år 
Eigil Sørensen som løbsleder.
  Det sidste officielle DVM løb er 
Løvfaldsløbet, det ligger ikke fast 
endnu, hvor på Sjælland det bliver, 
men at det er Skjold Pagh der er løb-
sleder det er helt klart og datoerne 
den 13. og 14. september skulle også 
ligge fast.
  Det er også stadig muligt at melde 
sig til på listen over deltagere til 
Windmill løbet 2014, som jo skal 
foregå i Sverige. Tilmelding til mig 
meget gerne på mail.
  Så alt i alt er vi klar til at tage fat 
på en nyt år, med mange gode timer 
i selskab med gode veteranvenner og 
lyden af gamle motorcykler.

Jette V. Søndergaard

Skagensløbet fra den 28. 
maj til 30. maj 2014
Løbet kører i år fra København til 
Skagen, derfor skal vi starte ved 
Idrættens Hus i Brøndby, det er et 
godt sted til at komme helskindet 
ud af København, Det bliver som vi 
”plejer” når vi skal fra København til 
Skagen med overnatning i Middel-
fart og i Rebild. Jeg har været ved at 
kigge på andre muligheder, men når 
vi er så mange, som vi er der ikke 
mange hoteller, som kan rumme os. 
Pausestederne bliver en blanding af 
gamle kendte og nye spændende ste-
der. Afslutningsmiddagen bliver på 
Hotel Color Line i Skagen. Pauseste-
derne ligger sådan at løbet ikke kom-
mer gennem store byer. 
  Jeg har lige før jul fået tilsagn fra 
Thorben Korsgaard og Søren Sejer-
sen om hjælp til at få ruten lagt. De 
to vil også være udlæggere, så ruten 
skulle vist være i gode hænder. Det 
vil blive et afvekslende løb med ori-
entering og let orientering, de 2 første 
dage bliver på ca. 250 km, sidste dag 
bliver på ca. 200 km. Der skal regnes 
med lidt gode grusveje. Så begynd I 
bare at glæde jer til en dejlig tur gen-
nem et forårsklædt Danmark.
Der kommer et mere detaljeret pro-
gram i april nummeret.

Rigtig mange har givet tilsagn om 
at hjælpe mig under løbet, men I må 
stadig meget gerne ringe eller skrive 
til mig. Jeg kan ikke træffes om da-
gen, men der kan indtales besked på 
min telefonsvarer, jeg glæder mig til 
at snakke med jer.

Torsdag 
Start ved Idrættens Hus Brøndby
formiddagspause bliver på Steffens 
Gård i Kværkeby, 
frokosten indtages i Korsør på Kul-
turhuset, 
eftermiddagskaffen er på Fangel Kro 
lige syd for Odense. 
Mål ved Comwell i Middelfart

Fredag
Start ved Comwell i Middelfart
Formiddagspause på Bindeballe 
Købmandsgård
Frokost på Gl. Rye Kro
Eftermiddagskaffe på Søkroen
Klejtrup
Mål ved Comwell i Rebild

Lørdag
Start ved Comwell i Rebild
Formiddagspause ved 
Cafe Bondestuen Aggersund
Frokost på Tårs Hotel.
Mål bag Rådhuset i Skagen
Middag på Hotel Color Line Skagen

2014



I februar bliver Veteranen 
leveret i postkassen. Med 
spænding ser vi hen til at 
skulle tilmelde os til Skagen 
løbet 2013. 
 Hvem er vi  ?  Vi er tre gut-
ter, Torben Carlsen, Flem-
ming Holm- Andersen og 
Kurt Andersen, også blandt 
nogen kaldet de tre Muske-
terer, der skulle ud på vores 
15. Skagen Løb i ubrudt 
rækkefølge. 

 Vi  mødes som sædvanlig for at ud-
fylde tilmeldingen. I år er der noget 
specielt idet Leif Obbekær havde be-
sluttet at ændre lidt på reglerne, såle-
des at man fik start nr. efter først til 
mølle. Vi fik så denne gang lov til at 
sove lidt længere end sædvanlig, må-
ske ikke så ringe endda.
  I år er det specielt, idet det jo var 100 
året for Skagen løbets start. Vi havde 

Skagen løbet 2013
store overvejelser, om vi skulle tage 
den store tur eller nøjes med den lil-
le. Heldigvis valgte vi den store. En 
uforglemmelig tur.
  Vi er jo luksus dyr, så vi valgte, 
som sædvanlig, at pakke vores MC 
i Flemmings Trafic og begive os til 
Absalon Camping, hvor vi havde le-
jet en hytte for en nat. Her kunne vi 
parkere bilen, til vi kom tilbage.

Tirsdag
Vi valgte at starte tirsdag fra Kbh.  
Vi skulle selvfølgelig have morgen-
kaffe efter et  dejligt ophold i hytten. 
Under indtagelse af morgenmaden 
blev vi kontaktet af redaktøren af 
bladet, Dansk Camping Union Tor-
ben Brandt, der interviewer os og tog 
mange billeder.  Det blev til en flot 
artikel af os i deres blad, Camping 
Fritid.
  Herefter af sted til startstedet ved 
Frederiksberg slot. Vi var nu ikke de 
eneste, idet vi mødte mange andre 
fra DVM, der havde planlagt at køre 
derfra tirsdag. Udlevering af de fine 
gule veste påtrykt  Skagen løbet 1913 

– 2013 og efter nogen snak af sted på 
den lange tur.
  Vores mål var, den første dag, at nå 
vores overnatning i Tåning ved Ejer 
Bavnehøj. Det er et nedlagt mejeri 
der er indrettet til Bed and Breakfast. 
Et godt og billigt sted at overnatte. Vi 
valgte at stemple vores kontrolkort 
på tankstationer  i de byer ville skul-
le passere. Det var der nu andre der 
havde valgt, idet tankpasseren  stod 
klar med stemplet når vi trådte ind 
af døren. Ingen sure miner fra deres 
side, altid et smil og en sluder. Vores 
cykler, Nimbus rør, BSA og Triumph 
kører upåklageligt.

Onsdag
Onsdag morgen er vi igen klar til 
at køre videre. Flemming skal, som 
sædvanlig, have fyldt olie på gear-
kassen, lært af bitter erfaring fra vo-
res  Skagen løb i 1999. 
  Det fugter lidt. Skal regntøjet på fra 
starten? Det skal det. Vi begiver os 
nu ud på turen til Skagen. Først skal 
cyklerne have lidt benzin nord for 
Skanderborg.  Vi, der sidder på cyk-

Torben Carlsen Kurt Andersen Flemming Holm-Andersen
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lerne, skal jo også have lidt at leve af.  
Uden mad og drikke o.s.v. 
  Videre nordpå. Syd for Aalborg skal 
der igen tankes men så er det sket 
med Flemmings BSA, den nægter at 
starte. Heldigvis var der et værksted 
hvor vi, af en ung mand, blev invite-
ret indenfor hvor der kunne skrues i 
tørvejr. En udsøgt service på stedet. 
Værktøj lige for hånden og en masse 
kaffe. Efter udskiftning af tændrør 
m.m kom der igen gang i BSA`en.
  Afsted det går mod Skagen i si-
lende regn, det vælter ned. Godt vi 
tog regntøj på. Nord for Aalborg står 
Triumph,en  af.  Skønt at skifte tænd-
rør medens der står ned i stænger 
men det hjalp.
  Endelig når vi til p-pladsen ved Ska-
gen Rådhus, til maskinkontrol og der-
efter til vores faste logi med mulighed 
for at mc`erne kan blive låst inde for 
natten. I år er der slutinstruktion på 
Skipperskolen kl.1815 i modsætning 
til tidligere på Skagen Rådhus. Efter 
instruktionen skal vi ind til byen, for 
at få vores traditionelle pandestegte 
rødspætte.

Torsdag
Torsdag morgen møder vi, næsten ud-
hvilede, op med start nr. 162.163 og 
164  ved Rådhuset, klar til en kamp 
der gælder mand, maskinerne, uret, 
HTK og RTK. Turen går sydover  
mod Hals. Mister en RKT ved Kvis-
sel, ØV. 50 strafpoint.  Fortsætter til 
færgen og videre til endnu en sejltur 
ved Udbyhøj mod målet i Aarhus.

Fredag
Efter en god middag og overnatning 
på Scandic City Aarhus, igen på vej 
sydover og målet Nyborg Strand.  
Ikke de store problemer. Masser af 
god forplejning som sædvanlig ved 
pauserne. En lille krølle ved Snoghøj, 

hvor vi skulle under den Gamle Lille-
bæltsbro før pause ved Hotel Medio. 
Måske for at komme forbi det sted 
hvorfra man sejlede over for 100 år 
siden. God tur uden de store proble-
mer. Kun lidt strafpoint for at komme 
for tidligt. Efter en god frokost og 
en tiltrængt pause videre over den 
gamle Lillebæltsbro og ad små veje 
til Brobyværk, Ringe  og endelig til 
mål på Nyborg  Strand Hotel til en 
velfortjent middag og hyggelig sam-
vær med de øvrige deltagere.

Lørdag
Endelig oprinder den sidste dag, med 
morgenmad og en fantastisk udsigt til 
Storebæltsbroen fra spiselokalet. Så-
ledes opmuntret til 3. dagen på Ska-
genløbet begiver vi os til vor kære 
gamle mc`er for at for at forvisse os 
om alt er i orden til de sidste strabad-
ser. Flemming hælder, som sædvan-
lig, olie på gearkassen og vi andre ser 
beundrende til. 
  Derud af det går. Over Storebælts-
broen. Det skal opleves. En fantastisk 
oplevelse når vejret er godt. Den øv-
rige trafik tager hensyn til os der kun 

kører omkring de ca. 50 km/t. Vel 
ovre passerer vi Borreby å .  Ser ud 
af øjenkrogen en gul vest bevæge sig 
i åen. Ikke helt normalt?  Vi stopper 
selvfølgelig og løber til åen og gan-
ske rigtig går der to mand i åen for 
at få bjærget en mc. Vi hjælper selv-
følgelig den uheldige fører med at 
bjerget  mc`eren i land. Manden tog 
ingen skade men cyklen kom ikke vi-
dere på det Skagenløb.
  Således beriget er målet Idrættens 
Hus, med en endnu manglende RKT 
ved Skulderløse og hvad så?  Det er 
vel oplevelserne, samværet, og kam-
meratskabet  med de gamle og nye 
der deltager i vores løb. I år kunne vi 
desværre ikke deltage i den festlige 
afslutning med middag og uddeling 
af præmier til de dygtige kører.
  En tak skal lyde til alle jer der yder 
et fantastisk frivilligt arbejde for at vi 
kan få nogle utrolige gode oplevelser.  
Det kommer ikke af sig selv. Er du 
utilfreds, lav det selv og  du vil op-
dage hvor meget det kræver.
Med venlig hilsen
Torben 1637, Flemming  1508 og 
Kurt 1585 
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Danmarks Motor Union
Fylder 100 år i 2014.
I begyndelsen af 1900 tallet, hvor 
motorcykelproduktionen virkelig 
begyndte at tage til, og mange min-
dre produktionen voksede og blev til 
rigtig store industrier. Her i Danmark 
var vi også med. Det var Ellehammer, 
der skabte en stabil motorcykel, der 
mest lignede et trinbræt med en mo-
tor. De blev dog fremstillet i så store 
antal at der ret hurtigt opstod en klub 
omkring mærket. Vi fik også en klub 
omkring mærket Anglo Dane, frem-
stillet af Frederiksen Motorcykler i 
København. Mærket er flere steder 
omtalt som; fremstillet i begrænset 
antal, men ikke mindre, så var der 
altså en Motorklub AngloDane.
  Det var ikke kun i København, men 
mange steder i landet opstod der mo-
torklubber i begyndelsen af tierne.
  I tiden op til dannelsen ad Danmarks 
Motorcykle-Union, det hed den frem 
til 1919, blev der kørt store løb. Det 
største på det tidspunkt var nok Ska-
genløbet, som blev kørt første gang i 
1913, Det var Alfred Nervø, journa-
list på Politiken, der havde fået bla-
det og Det Danske Petroleumskom-
pagni til at være medarrangør af det 

første Danske Motor Grand Prix-løb. 
Alfred Nervø havde selv taget turen 
til Skagen på en Ellehammer tilbage 
i 1906, så han kendte til turen.
  Skagenløbet blev i 1914 og 1915 
stadig afholdt som et arrangement 
uden for unionen, der var dog sket det 
at Danmarks Motorcykle-union var 
blevet inviteret, sammen med et par 

Herunder Ellehammer ved at fremvise sin motorcykel for pressen. Det var 
på sådan en cykel Alfred Nervø tog turen fra København til Skagen i 1906. 
Han ville bevise motorcyklens anvendelighed over lange afstande

”Politiken”s Grand Prix-løb København-Skagen København, var lagt an 
som en prøve, hvor det blev den bedste mand på den bedste maskine, der 
vandt. Blandt de 12 deltagere, der kom ind samtidig, var Grosserer  Chr. 
Walter, der kørte denne encyl. 3 1/2 HK Indian

andre klubber og Forenede Danske 
Motorejere, med i dommerkomiteen. 
Der var jo biler med i de første  løb.
  Det blev dog mere og mere klart at 
med de mange landevejsløb, og de 
mange klubber, ville det være det 
eneste rigtige at slå sig sammen i en 
union, så man bedre kunne koordi-
nere arrangementer, forhandle med 
myndigheder, få lavet nogle ensarte-
de løbsregler og få en licensordning, 
som samtidigt skulle være en forsik-
ringsordning.

Chr. Walter var i første halvdel af tierne  im-
portør og forhandler af Indian motorcykler. 
Det blev senere overtaget af Ove Bendixen.
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Billedet herover er fra Hovedgaden 
i Skanderborg. Det er taget Skær-
torsdag den 17. april 1919, ved 12 
timers Stjerneløb.

Første verdenskrig er slut, der er 
kommet motorcykler og brændstof til 
landet til landet, så det er atter tid til 
motorcykelløb.

Herunder: En Senior kører starter i 
Stjerneløbet på Kystvejen i Århus.  

I 1912 og 1913 slog en del Sjælland-
ske klubber sig sammen omkring et 
sportsudvalg, der så skulle tage an-
svaret for de store landevejsløb, og 
udstykke proportionerne for løbene. 
Dette udvalg bestod af personer fra: 
Dansk Motorklub, Københavns Mo-
torklub, Vestsjællands Motorklub, 
Motorcykelklubberne ”Ellehan og 
”Anglo Dane”. Dette sportsudvalg 
arrangerede bl.a. Sjællandsløbet, det 

løb som senere blev kaldt  ”Kam-
meratskabsløbet”.  Der var fra star-
ten uoverensstemmelser imellem 
klubberne, men den 19. april blev 
Danmarks Motorcykle-Union stiftet 
af Aarhus Motorklub, Københavns 
Motor Klub, Motorklubben ”Elle-
ham”, Motorklubben ”Anglo Dane” 
og Skanderborg Motorklub. Unionen 
er nu blevet en realitet. 
Fortsættelse følger.           Obbekær

Veteranen ��1/2014
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DVM afd. Sydjylland.

Til afdeling Sydjyllands andet vin-
termøde d. 2. november 2013 var 
der mødt 20 medlemmer. Det var 
afdelingens planlægningsmøde, der 
var på programmet og Svend Erik 
Holm styrede begivenhederne, så 
mødet blev afviklet på bedste vis. Ex 
regnskabsholder Christian Petersen 
afleverede regnskabet, som herefter 
blev godkendt, så den nye (Torben 
Carlsen) kunne tage over. Svend Erik 
takkede Christian Petersen for de år 
han havde haft opgaven som kontakt-
person og ”økonomichef”, der var al-
drig lav-vande i kassen. Arne Hertz 
modtog valget til revisor. 
  Herefter blev der fastsat datoer for 
løb, madpakketure og møder, de kan 
herefter ses i ”kalenderen” både i Ve-
teranen og på DVMs hjemmeside. 
  Der blev fisket efter forslag til em-
ner, som kan holde et MC relateret 
foredrag i forbindelse med vores vin-
termøder, der kom flere gode forslag 
fra forsamlingen og der vil nu blive 
arbejdet videre på dem.
  Åbningsløbet 2014 har Carsten 
Gade og hans team lovet at tage sig 
af, så det er igen i gode hænder!
  Svend Erik Holm har forhandlet 
med ejerne af Stubbæk Forsamlings-
hus ved Aabenraa om mødelokale til 
vores vintermøder. Forslaget til flyt-
ning af mødested blev solgt så godt, 
at forsamlingen vedtog ændringen 
næsten uden kommentarer. Nogle 
medlemmer vil få længere at køre og 
andre kortere, man kan se sådan på 
det, at vi i nogle år har haft Seggelund 
som mødested og det var en fordel 
for medlemmer, der bor i afd. Sydjyl-
lands nordlige del, men bestemt ikke 
dem fra syd. Nu vil der fra efteråret 
2014 være en ny adresse at køre til, 
nemlig Stubbæk Forsamlingshus, 
Dybkærvej 2 Stubbæk. 6200 Aa-ben-
raa. Man tager afkørsel 72 på E45, 
herfra er der ca. 4 km til målet.
  Vores køretøjsregister er nu mere 
end et år gammelt og der er helt sik-
kert nogle med-lemmer, der har solgt 

eller købt et køretøj siden de gav 
oplysninger til registret sidste gang, 
derfor opfordrer vi til at oplyse os 
om ændringerne, så det kan blive 
opdateret. Oplysningerne kan gives 
til en af kontaktpersonerne (aktivi-
tetsudvalget) eller sendes pr. mail til 
lokalredaktøren i DVM Sydjysk afd. 
mylius-hjelm@mail.tele.dk
  Husk også at give besked om æn-
dring af e-mail adresse og telefon-
nummer, det kan være en fordel for 
jer, at det vi har, er korrekt f.eks. i til-
fælde af ændringer i et program o.l.

Lars Mylius Hjelm

Julemøde dec. 2013

Det sidste medlemsmøde i år var 
det traditionelle julemøde, hvor der 
denne gang var mødt 28 veloplagte 
veteranvenner op for at slutte det 
gamle år med pakke bankospil og ju-
legløgg med æbleskiver. Dette afslut-
tende møde har mest præg af at være 
et hyg-gemøde med vennerne. Der 
blev også talt lidt veteransnak, men 
hovedformålet var at få en hyggelig 
eftermiddag hvor vores fruer også 
kunne deltage uden at kede sig. Der 
blev solgt banko plader til en lille 
femmer stykket. I pausen blev der 
serveret kaffe, gløgg og æbleskiver. 
Sidst på eftermiddagen, da den sidste 
gløgg og de sidste pakker var væk, 
var det tid til at spille om juleanden. 
Dette spil foregår på den måde, at 
hver deltager har et kort og alle rejser 
sig op. Når et nummer på ens kort bli-
ver råbt op, skal man sætte sig ned og 
er dermed ude af spillet. Den sidste 
der stod op var Anne Marie Ander-
sen, så der kom nok and på bordet til 
jul hos Alfred og Anne Marie i Grå-
sten. Sidst på eftermiddagen kunne 
vi slutte af med at ønske hinanden en 
god jul og godt nyt år og på gensyn 
den 1. februar. 2014.

Lars Mylius Hjelm (1275)

Nyt fra landsdelene
Fyn
Onsdag d. 13. november 2013 – klub-
aften.
Vi havde Villum West på gæstebesøg, 
der fortalte om at være lastbilchauffør 
i midt 70’erne til midt 80’erne og kørte 
til Mellemøsten. Først som chauffør for 
F.L. Smith og senere som selvstændig 
vognmand.
  Det var i tiden før GPS’en, hviletids-
bestemmelserne og mobilens optid, så 
når man forlod Danmark, var man bare 
helt på ”egen hånd”.
  En af grundene til at det kunne betale 
sig, var at containertransporten ikke 
var udviklet endnu og lastbiltransport 
i Mellemøsten stort set var ikke-eksi-
sterende.
  Det har krævet nogle tålmodige folk 
med de til tider yderst ringe veje og 
grænseposter hvor det kunne tage døgn 
at komme igennem – og hvis man 
manglende et stempel i sine papirer 
kunne man med stor sikkerhed blive 
sendt de 1000-2000 km tilbage til den 
grænsepost, der havde glemt at stemple 
det rette sted i papirerne – og sådan en 
oplevelse fik Villum med i sin ”min-
dernes rygsæk”, men det var noget han 
lærte af .
  Ved nedbrud på lastbilen kunne det 
blive meget vanskeligt at fremskaffe 
reservedele hertil, da værkstederne jo 
stadig var et sjældent syn – og derfor 
hjalp mange chauffører hinanden, da 
man jo ikke kunne vide, hvornår man 
selv kunne komme ud i selvsamme 
vanskelighed.
  Villum West fortalte og viste billeder 
fra forskellige ture gennem årene, så 
der var oplevelser til flere timer, men 
vi var ved at nå lukketiden for Vissen-
bjerghallerne, så vi måtte stoppe for 
ikke at blive lukket inde.

Onsdag d. 11. december 2013 – klub-
aften.
Årets juleafslutning med bankospil og 
æbleskiver – og som det plejer at være, 
er der nogen som vandt flere gange og 
andre som intet vandt. Lykkeligvis er 
det ikke de samme personer, der vinder 
hvert år … så bare de skuffede husker, 
at man skal vinde og tabe med samme 
sind.

Ole Ploug Jantzen
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Nyt fra landsdelene
DVM Midtsjælland,
klubaften den 30 10 2013

Aftenen blev indledt af Erik Kr. med en 
kort orientering om DVM.s generalfor-
samling, som blev afholdt lørdag, den 26 
10 2013 på Grænsekroen i Sdr. Jylland. 
Videre et kort referat af afdelingens nat-
løb, der også blev afviklet samme lørdag 
aften.
Aftenens tema var SORTKRUDT og vå-
ben, som anvendes til afskydning med 
sortkrudt, og det havde DVM-medlem 
nr.  2160 Niels Erik Hansen fra Fyn lovet 
at fortælle om.
Niels Erik har skudt med sortkrudt en 
del år, og han har været med i forskellige 
skytteforeningen.  Bl.a. det medlemskab 
gør, at man kan få tilladelse til at skyde 
med sortkrudt. Til aftenens foredrag 
havde Niels Erik medbragt indtil flere 
forskellige våben i form af revolvere og 
rifler, forladere og bagladere, samt am-
munition til samme, ammunition som 
Niels Erik og andre sortkrudtentusiaster 

DVM Midtsjælland
klubaften den 27 11 2013 

Aftenens tema var DYKKERSPORTEN, 
og Lisbeth og Knud Erik havde formået 
deres klubkammerat Carsten Mølbak fra 
Køge Dykkerklub til at komme og fortæl-
le om både sporten, og det at blive sports-
dykker. Heller ikke det er noget man bare 
lige springer ud i.
Carsten havde lavet et fint power point 
show, som ved gennemgangen viste, hvil-
ke krav og betingelser, der var for at blive 
svømmedykker.
Carsten, der er VVS-installatør i Køge, 
han har dykket siden 1979, og været in-
struktør siden 1981 og har haft ca. 2500 
dyk, væsentlig på vrag og koraller.
Carsten havde lavet en fin disposition for 
aftenen, hvoraf det fremgik, at vi skulle 
høre lidt om historien, de forskellige for-
mer for dykning, og udstyret. I de første 
mange år dykkede man med flaskerne på 
ryggen, som vi alle kender i str. eller min-
dre grad, uden at vide så meget om, hvad 
der er i flaskerne. Vi er også mange, der 
har set billeder med en masse bobler om-
kring en dykker. Også det er ændret, idet 
der fra ca. 1995 er udviklet et system, kal-
det ”rebreatheren”. Det er et genbrugssy-
stem, hvor udåndingsluften kan genbruges 
i modsætning til det tidligere system, hvor 
det blot blev blæst ud i bobler i vandet. 
Det giver jo dermed dykkeren en større 
”aktionsradius” = kan blive længere nede.
Så hørte vi lidt om, hvem der kan dykke, 
og det kan de fleste med normal fysik, ja 
sågar også folk, der ikke kan svømme!! 
Videre fortalte Carsten om de forskellige 
former for dykning. Der er snorkel dyk-
ninger, UV jagt, UV Rugby, Scuba dyk-
ning (bobler i vandet) og rebreather dyk-
ning. Ja tænk, hvor meget man kan lære 
sådan en aften, spændende at høre om en 
verden, som er ganske ukendt for mig og 
formentlig også for de fleste andre, der 
ikke har prøvet at dykke.
Efter pausen så vi en film, som Carsten 
havde optaget i forbindelse med dykning 
på vrag i form af sænkede krigsskibe 
omm. Rigtig spændende. Til slut kunne vi 
se og løfte på de forskellige former for fla-
skeudstyr, dragter og udstyr i øvrigt, samt 
få forklaret, hvad det forskellige var for 
noget.
Stor tak til i særdeleshed Carsten, men 
også til Lisbeth og Knud Erik for en god 
informativ aften.

Erik Kristoffersen (978)    

selv oplader og støber kugler til. Derfor 
er det ikke bare lige noget, man smutter 
ud og fyrer af. Vi fik også vist tromlere-
volvere, med løse tromler, hvor man op-
lader flere tromler, hvorefter tromlen blot 
byttes, når første trommel er skudt tom.
Videre havde Niels Erik medbragt fotos, 
som blev vist på væggen, visende de for-
skellige former for konkurrencer, der er 
blevet og bliver afholdt i både Danmark 
og udlandet. Senest havde Niels Erik 
deltaget i mesterskaber på Københavns 
Skyttecenter. 
I aftenens anledning var Niels Erik iført 
korrekt uniform med støvler, ternet 
skjorte og hat, og det fremgik også af bil-
lederne fra konkurrencerne, at deltagerne 
var iklædt rette uniform, og jeg skal lige 
hilse og sige, deltagerne stod i røg og 
damp, når der blev affyret.   
Tak til Niels Erik for en hyggelig og god 
informativ aften.

Ref. v/Bent Riff og
Christian Schmidt

Dødsfald
Ole Hermansen

Ole Hermansen sov ind, natten 
mellem den 5.-6. januar, efter 

en tid med sygdom.
 Ole blev 72 år.  

Ole drev i mange år egen virk-
somhed, OH Maskinfabrik, i 
Randers. Han overdrog virk-
somheden i 2000 til en med-

arbejder, men havde alligevel 
ofte sin gang i virksomheden, 
hvor han i flere år hjalp i den 

daglige drift.
Ole Hermansen var for venner 
og bekendte en stor hjælp, og 
mange har nydt godt af hans 

tekniske egenskaber. 
  Ole var i den grad et beha-
geligt menneske, og en meget 
stor Gentleman. Han vil være 

elsket og savnet af mange.
Æret være hans minde

(red.)
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 Kommende Arrangementer
Sydjylland

Aktivitetskalender for 2014
1. februar
Medlemsmøde i Seggelund. Kører-
lærer Jørn S. Jensen kommer og  
fortæller os om de nye færdselsreg-
ler og om de krav der stilles til os i 
trafikken i dag.
1. marts
Medlemsmødet afholdes denne 
gang på Steen Petersens arbejds-
plads som er Vojens Autoophug, 
Tingvejen 30, 6500 Vojens. Steen 
gir kaffen.
4. maj
Åbningsløb v. Carsten Gade. Nær-
mere herom i Veteranen.
17.maj
Madpakketur v. Peder E. Pedersen, 
Broager. Nærmere herom i Vetera-
nen.
26. juli
Madpakketur v. Anders Buchhave. 
Vi mødes kl. 9.00 på adressen.
Eskær 6, Tårsbøl, 6200 Aabenraa
Telefon: 74 68 01 70 – E-mail: ka-
renbuchhave@hotmail.com
23.august
Alsløbet. Nærmere herom i Vetera-
nen.
4. oktober
Medlemsmøde. Bemærk nyt møde-
sted: Stubbæk Forsamlingshus, 
Dybkærvej 2, Stubbæk, 6200 
Aabenraa.
1.november
Planlægningsmøde i Stubbæk For-
samlingshus.
6.december
Julemøde i Stubbæk Forsamlings-
hus. Medbring en lille gave til banko 
/ pakkespillet.

Yderligere oplysninger om arrange-
menterne vil blive oplyst i Vetera-
nen og på DVM’s hjemmeside.
Medlemsmøder starter kl. 14.00 
hvis ikke andet er oplyst.

Klubbens mødested: Vissenbjerg 
Idræts- & Kulturcenter, Idrætsvej 3, 
5492 Vissenbjerg.

Onsdag 15. januar 2014 kl. 19.30 
– klubmøde.
Oplæg og idéer til Fyn Rundt 2014 
til Leif Obbekær og Ole Ploug Jant-
zen.
Planlægning af sommerens mad-
pakketure: De der kunne tænke sig 
at planlægge en tur for os andre, kan 
allerede nu kontakte undertegnede 
på tlf. 43 43 25 43. Vi skulle gerne 
have planlagt 5 ture, så kom endelig 
frit frem og op af sofaen.

Klubmøde

Onsdag 12. februar kl. 19.30 
Onsdag 12. marts kl. 19.30
Onsdag 9. april kl.19.30 

Som Poul-Erik informerede om ved 
sidste møde, skal vi nu til at betale 
for at være i lokalet til Hallens for-
pagtere.
Husk derfor at tage 10-kroner eks-
tra med når I kommer til klubmødet, 
for Poul-Erik kommer rundt og op-
kræver dette beløb hos hver enkelte 
person der er tilstede.

Ole Ploug Jantzen

Fyn

Kommende arrangementer

DVM København
Møde den 2. torsdag i måneden.
Hermosagård
Bygaden 82
2605  Brøndby

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

Nordjylland

Klubmøde Onsdag 5. februar kom-
mer Gunnar Berg og fortæller om 
mc-ture rundt i verden.

Klubmøde ons.d. 5 marts kl.19.30
Henning og Bente fra Knejsted har 
været i USA ,hvor de bl.a besøgte 
et stort MC museum, hvorfra de har 
en masse billeder, som vi skal se og 
samtidig høre om deres tur, derovre i 
det store land.
 
Klubmøde ons.d.2 april kl. 19,30
Endnu ikke programsat noget til den-
ne aften.

Minder fra
 SKAGENLØBET

2013
Under opholdet på Uldum 
Kro, blev der optaget en 
videofilm af ca. 1 times 

varighed. 

Poul Suhr har set filmen,
og han siger god for den.

Han vil også stå for at få 
den distribueret.

Filmen koster 150 kr.
incl forsendelse.

Er du interesseret
kan du kontakte

Poul Suhr
tlf: 7565 7835

eller
email: 

poulsuhr@stofanet.dk

Aarhus
Klubmøder afholdes hver lørdag fra 
kl. 9.30-11.30 i Rønnebo,(juni, juli & 
aug. kun den 1. og 3. lørdag).  Adresse: 
Nordentoftsvej 7, 8220 Brabrand. 
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Klubnyt

2359
Jan Petersen
Tingvej 6, Vindinge
4000 Roskilde
mail: janvindinge1@live.dk
mobil: 4052 2347
mc: AJS 500cc 1933

2360
Rasmus Patel
Skyttens Kvarter 17
6710 Esbjerg V
mail: rasmusjepsen12@hotmail.
com
tlf: 9955 4616
mc: BMW R 67/2 1952

2361
Flemming Lehmann
Rolighedssvej 9
3400 Hillerød
mail: flemming.lehmann@elos-
medtech.com
tlf: 4824 2689
mc: Ariel 1930

Velkommen til nye medlemmer
5700 Svendborg
mobil: 3026 4955

2366
Hans Jepsen
Østergade 30
8860 Ulsstrup
tlf: 4646 3828
mc: Ariel HS 1954

2367
Hans Peter Jensen
Hevringholmvej 11
8961 Allingåbro
mail: hevringhans@gmail.com
tlf: 6111 1432

2368
Erik Møller Pedersen
Baldersvej 5
3400 Hillerød
email: erik@skgr.dk
mobil: 5178 2624
mc: Honda Goldwing 1977

støtter 
motorsporten

2014

2362
Hugo Nielsen
Tranemosevej 162
4400 Kalundborg
mail: Birthen0@gmail.com
mc: triumph 600 1938

2363
Per Kim Jacobsen
Jørgen Berthelsensvej 31
9400 Nr. Sundby
email: pk@solsidebyg.dk
mobil: 2072 0017
mc: Norton Comando 1972

2364
Peter Hansen
Frem 3, 2800 Kgs. Lyngby
email: ph@city.dk
mobil: 2720 4892
mc: Harley Davidson 1930

2365
Per Johnsen
Sofielund 4
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Tillægsregler
Skagenløbet 2014

Turbeskrivelse : Se Veteranen side 23 i dette nr. 

Løbet afvikles fra den 28. til den 30. maj 2013, med 
start i København og mål i Skagen. 
Løbet afvikles efter vores løbsreglement og køres 
som pålideligheds- og udholdenhedsløb.
Der kan forekomme afvigelser fra løbsreglementet, 
som vil være oplyst i slutinstruktionen, der udsen-
des sammen med løbsmaterialet.
  
Løbet er åbent for DVM´s medlemmer og for 
motorcykler fremstillet før 31/12 1934, ikke-regi-
strerede motorcykler skal opfylde Justitsministeriets 
cirkulære om prøveplade og synsattest skal med-
bringes til maskinkontrollen. 

Maksimum antal personer 290. I tilfælde af over-
tegning vil de sidst ankomne tilmeldinger bliver 
returneret.
Enhver deltager for egen regning og risiko, der 
kan således ikke gøres ansvar gældende overfor 
løbsledelse, DVM eller sponsorer. Ej heller kan en 
deltager rejse krav for skade, han eller hun måtte 
forvolde på sig selv eller andre.
 
Tilmelding bliver igen årgangsbestemt, således at 
de ældste cykler starter først.
For at modtage DVM’s guldnål, for 25 eller 40 

kørte Skagenløb, skal vedkommende fremlægge do-
kumentation eller vitterlig-hedserklæring sammen 
med tilmeldingen.
Såfremt man ønsker at følges med nogen skal til-
melding sendes i samme kuvert.
Overnatning på hoteller sker i 2, 3 eller 4-mands-
værelser (dobbeltsenge + opredninger).

Jeg skal bede om e-mail adresser, således at jeg 
kan sende deltagerlister til Jer i løbet af marts, så 
hvis man ønsker at modtage dette, venligst ud-
fyld rubrikken E-mail tydeligt i tilmeldingsskema. 
Tilmeldingen bekræfter, at man er indforstået med 
vores regler, derfor skal løbsreglementet læses igen-
nem før tilmeldingsskema udfyldes. Dette findes på 
www.dvm.dk  

Der kan bestilles værelser på Idrættens Hus på tele-
fon 43262626 eller e-mail receptionen@dif.dk 
Henvis til booking nr. 2891151. Det er først til 
mølle og man afregner selv med hotellet. Værelser 
skal være bestilt inden 1. april 2014, husk at afbe-
stille værelser.

Tilmeldings- og betalingsfristen udløber den 1. 
marts 2013. Alle ændringer, som sker efter tilmel-
ding skal straks meddeles til løbslederen. Denne 
side kan hentes på www.dvm.dk 
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Medlemsnummer:

e-mail: MC mærke:

Navn: Årgang:

Adresse: ccm.:

Postnr/By: Skriv   JA/NEJ ved nedenstående SP.

Telefon nr: Remtrækker

Obs.Navn: Deltager i klasse 5:

Oplysning om kører/observatør               Motorcykel

Pris for kører 2.250,00
Pris for observatør 2.200,00
Pris ekstra spisebillet Middelfart 300,00
Fradrag overnatning og spisning i middelfart  - 250,00
Pris ekstra spisebillet i Rebild 300,00 
Fradrag overnatning og spisning i Rebild 250,00
Pris ekstra spisebillet i Skagen 300,00
Fradrag spisning i Skagen 250,00

Ialt at indbetale på check DKK
eller bankoverført til:  9303  0002389762

Betaling

Underskrift Kører

Meddelelser til Løbsleder.

Betaling med check, der kan hæves straks eller kvittering for bank overførsel vedlægges nedenstå-
ende tilmeldings kupon og skal fremsendes samtidig pr. brev (ikke e-mail)

Husk ved bankoverførsel at skrive medlemsnummer på og betaler man for flere, skal alle med-
lemsnumre være på overførslen.

Jette V. Søndergaard Lindumvej 23, Hvornum 9500 Hobro. Telefon 98 54 67 37
Konto:  Sparekassen Hobro (Jutlander Bank)      9303  0002389762



Nordisk Veteran
gammel kærlighed ruster ikke

Gå ind på www.nordiskveteran.dk
eller ring på telefon 35 47 77 47
og få alle veterankundefordelene - et Alm. Brand selskab

Nu med ny Brugsveteranforsikring

Genbrugs-
hjørnet
Sælges
Calthorpe 500, rød årgang 
1938, den sidste årgang. Ure-
staureret ej adskilt, men med 
visse mangler.
Steib sidevogn model S350, 
renoveringsprojekt.
Jørgen Møller (1993)
Jørgen 4920 0928
Morten 7677 1012

Sælges
To stk. fabriks nye forkromede 
oplagte udstødningsrør, til en 
BSA Blue Star
Erik Laursen (985)
2874 6909

Søges
18 tommer fælg, gerne amerika-
ner fælg. Helst Henderson fælg.
Obbekær  2122 8005

Lokale referenter
Midt/Nordjylland
Kurt Solskov
Møgelhøjvej 3, 9240 Nibe
kurtsolskov@mail.dk
tlf: 9838 5164

Vest/Sønderjylland
Lars Mylius Hjelm
Grønkjærsvej 29, Erritsø,
7000 Fredericia
mylius-hjelm@mail.tele.dk
tlf: 7594 2261

Fyn
Ole Ploug Jantzen
Langgade 65, 5750 Ringe
mopj@smilepost.dk
tlf: 4343 2543

Sjælland
Leif Christensen
Østre Parkvej 107
4100 Ringsted
ob50@sport.dk

Vi har stofmærker i 
2 størrelser, klister-
mærker i 5 og 8 cm. 
Skærmmærke i metal 
og knaphulsemblem.
Kontakt Ole Jensen, eller mærke-
sælgere på klubmøder.
Kan købes på Generalforsamlin-
gen
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Messecenter Herning

Stumpe-
marked

Ting & Sager
2014

lørdag den 29. marts
lørdag den 15. november

Svend Aage Mortensen
Siriusvej 11 - 7430 Ikast
9715 1603 - 9926 9926

Veteranen ��1/2014

Veterankomsammen
Damp- og Nostalgi
 Andelslansbyen Nyvang
Weekenden 26. & 27. juli. 
Damptromleklubben invitere til veterankomsammen 
Hvor alle med interesse for historisk mekanik mødes.
 I år igen invitere vi alle mærkeklubber og interesseklubber for gammel mekanik.  
Biler, motorcykler, stationære motorer, traktorer,  m.m. fra før 1975, alle er velkomme.
Der er mulighed for at parkere / udstille ved de grønne arealer ved mejeriet, her vil man 
møde de andre udstiller til hyggeligt samvær, der er gratis adgang til Nyvang for føreren af 
det udstillet.Til udstiller der har transport med nyere transportkøretøjer skal disse parkeres 
på publikum-parkeringspladsen, og dette skal ske før kl. 10 da Nyvang åbner, og kan først 
hentes efter kl.17. Køretøjer nyere end 1975 bliver afvises i indgangen. I weekenden vil 
mejerriet, smeden, kirken, husmandstedet, købmanden mm være åben, der vil ligeledes 
blive kørt med damptromler. Der er muligheder for mad og drikke på madam blå eller 
medbring picknikkurven.
Klubber der er interesseret i denne weekend må gerne melde tilbage af hensyn til planlæg-
ningen. Da vi håber at kunne lave en nyt årlig tilbagevendende hygge weekend i nostalgi-
ske omgivelser.        www.damptromleklubben.dk                    www.andelslandsbyen.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 


