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Obbekær

Jeg tog på besøg i Ikast hos Svend Kusk. Svend og Elsine hav-
de sendt artiklen om deres oplevelser ved Pioneer Run, som 
de kørte i april. Jeg måtte ved selvsyn se og høre om Svend´s 
mange cykler. Det var ganske overvældende, og jeg har i ar-
tiklen om Svend Kusk begrænset mig til hans første cykel, og 
starten i DVM, samt den cykel han deltog på i England. Jeg 
håber at Svend senere vil fortælle om flere af de mange New 
Hudsonér.
  Så blev det også til et par ture til Sjælland. Den første tur 
gik til Møn, for at besøge Poul Jensen, der er involveret i op-
bygning af Danmarks Samlermuseum. De er ved at genskabe 
Leif Christensen´s gamle værksted i de samme rammer, som 
værkstedet havde i Ringsted. Når arbejdet er færdigt vil vi høre 
mere om det.
  Næste tur var til DMU´s jubilæumsreception på 100 års dagen 
den 25. april. Bent Just og undertegnede var der på vegne af 
Danmarks Veteran Motorcykleklub.
  Så er bladet blevet trykt, håber I kan lide det; det kan ikke 
laves om. Er der fejl, så kan de rettes.

 Indhold

Svend Kusk med sin 1914 New Hudson, som her i foråret 
bragte ham fra Epson til Brighton i Pioneer Run.
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Svend Kusk
New Hudson samler,
nærmest ved en tilfældighed.

Her er Svend Kusk på sit første Skagenløb i 1977.  Det 
samme år var der ialt 4 stk. New Hudson med i løbet.  
Alfred Mortensen på en 1930 model. Vores tidligere re-
daktør, der løftede bladet op i nye  standarder, Frede 
Nielsen, på en 1932 model. Så var der Poul Jensen fra 
Møn, der deltog på en lille New Hudson fra 1920. Den 
cykel er i dag hjemmehørende hos Svend Kusk.

I 2013 var der to, der tog 
til England for at deltage 
i Pioneer Run. De skrev 
til bladet da de kom hjem, 
men på grund af dårligt vejr 
måtte de af sted igen. 
Vi bringer også den histo-
rie, men jeg måtte til Ikast, 
for at høre, hvordan det 
er blevet en besættelse, det 
med New Hudson.

I 1973 var Svend udlært som elektro-
mekaniker, og han flyttede til Ikast, 
hvor han blev ansat hos Ikast Elek-
tro. 
 Transportmidlet var den gang en 
Honda, som også blev brugt både til 
arbejde og ferieture. Han har først 
solgt Honda´en her i 2014, så det 
blev til mere end 41 års tro tjeneste.
  Ved Ikast Elektro møder han Anders, 
der i sin fritid går og skruer på nogle 
gamle motorcykler, som han har hen-
tet i skrotbunken ovre ved ”Vatman-
den” (Svend Åge Mortensen).  

  Det kunne Svend også tænke sig, 
og han kendte en smedesøn oppe på 
Mors, som havde noget, der lignede 
en motorcykel, og den ville han godt 
af med. Denne smedesøn var for øv-
rigt en senere kendt wresler, Asbjørn 
Riis, som jævnligt tog turen til Hol-
lywood, når de skulle bruge en stærk 
mand. Svend kendte ham, fordi de 
havde gået til boksning sammen.
  Da Anders hørte om denne eventu-
elle handel, tilbød han at de kunne 
hente cyklen i hans lille Morris vare-
vogn. De tog af sted, fik handlet og så 
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skulle cyklen læsses. Det er ikke så 
let at få en motorcykel til at være i en 
Morris varevogn, så turen hjem var 
for åbne bagdøre, med hjul og forgaf-
fel stikkende bagud. 
  Cyklen var meget uoriginal, samlet 
af mange dele, malet i mange farver, 
og uden inskription i motorens krum-
taphus, så de vidste ikke hvad det var 
for en motorcykel de vendte hjem 
med. 
  Flere af Svends venner så vidunde-
ret, og en dag blev han kontaktet af 
Gunnar Sørensen fra Silkeborg, som 
kunne fortælle, at der stod en motor 

oppe ved Viggo Thomadsen, som 
fuldstændigt lignede den som sad på 
Svends cykel. Så blev ”Vatmanden” 
sendt op til Viggo for at købe den. Det 
var ikke alle beskåret, at handle med 
Viggo, og derfor måtte der sendes en 
ekspert. Det viste sig med stumperne 
fra Viggo, at Svend var blevet ejer af 
dele af en New Hudson.
  Nu kunne jagten så gå ind på resten 
af de manglende dele. En tank fra 
Knud Arhøj, en gearkasse fra Børge 
Hansen på Fyn, styr og andre dele fra 
Axel Erikstrup i Århus, Kjeld Han-
sen fremstillede to lydpotter, Svend 

Nissen, der på det tidspunkt boede i 
Bubbel, fremstillede udstødningsrør. 
Skærme, dækplader ved motoren har 
Svend selv lavet. Han har også selv 
stået for lakeringen.
  Anders og Svend hentede cyklen i 
1974, og i 1976 var cyklen færdig og 
klar til indregistrering, samtidig med 
at Svend blev medlem af Danmarks 
Veteran Motorcykelklub.
  Da Svend købte sin første veteran-

motorcykel, var han ganske uviden-
de om, at det var en New Hudson. 
Han blev dog så glad for mærket, 
at han siden har udvidet samlin-
gen med 17 andre motorcykler af 
samme mærke. Det er også blevet 
til tre sidevogne samt en del ekstra 
stumper.

Billedet herover er taget af Jacob 
Fastrup, der også er fra Ikast. Han 
tog en del billeder til en kalender.

Billedet her tv. er årgang 1914, 
hentet i Newcastel i 2007. 
Den store nummerplade ønsker 
Svend ikke at ændre på, selv om 
myndighederne nu endelig har 
erkendt, at størrelsen er forkert. 
Som Svend siger, den gule vest og 
den store nummerplade er godt for 
sikkerheden, når man kører på de 
gamle cykler i dagens trafik.
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New Hudson
Model IX.B. årg. 1914

  I 2007 tog han til Newcastel i Eng-
land for at hente en New Hudson 
årgang 1914 med sidevogn. Model 
IX.B 6 h.p. Cyklen var kørende, men 
Svend valgte at skille den af. Re-
novere motor og andre bevægelige 
dele. Tank, skærme, sidevogn og alt 
der ellers skulle males, blev sendt 
til maler. Sidevognen blev polstret i 
Salling.Til motorreparationen blev 
der også hyret assistance, for cyklen 
skulle bruges som brudekarret, bare 
tre måneder efter den var blevet hen-
tet i England. Det lykkedes, så Elsine 
og Svends datter kunne komme flot 
kørende til kirken.

Obbekær

Her til højre er de tre, der kører 
sammen under mange af DVM´s løb. 
Jan Crilsen, Svend Kusk og Stephen 
Møller, Svends søn.
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Her er lidt billeder fra den omfattende renovering af motoren. Bøsninger blev udskiftet, tappe fremstillet, krumtap-
pen blev lagt op på plan og afvejet og der måtte bores lidt ud, før den var i statisk ballance.



Veteranen �3/2014



Veteranen� 3/2014

Søndag den 13. april 2014 vil for os 
stå som det bedste, største og mest 
fantastiske, vi endnu har deltaget i af 
veteranmotorcykelløb med 388 delta-
gere på motorcykler fra årgang 1896-
1914, og som vores barnebarn plejer 
at sige det: ”morfar, det var MEGA 
sejt”, når noget er rigtig godt.
  Vi havde gjort vore New Hudson 
motorcykler klar til det 75th + 1 Pio-
neer løb i England.
  Vi tog af sted torsdag den 10. april 
med Esbjerg-Harwich ruten, og an-
kom fredag eftermiddag til hotellet i 

Crawley, der ligger nær ved Gatwick 
lufthavn syd for London.
  Lørdag brugte vi på forberedelser 
til løbet, vi kørte til startstedet ved 
Epsom Downs, som er en hestevæd-
deløbsbane, derfra fulgte vi de faste 
blå vejskilte med påskriften ”Pioneer 
Run”, som dog ikke er så ligetil, de 
står i den ”forkerte” side af vejen, 
man har vel lært i 1970 at man skulle 
kører i højre side af vejen, men vi 
gjorde som de andre kørte i venstre 
side, man er vel et ”moderne menne-
ske”, der tager udfordringerne op.

Pioneer Run 2014
Herover er nr. 142 New Hudson, 1914, kørt af Elsine Møller 
og nr. 143 New Hudson, 1914, kørt af Svend Kusk.
Nederst tv. Graham Moag på en Rex fra 1906. Nederst th. 
John Kidd på en Scoot fra 1911. 

I 2013 tog Elsine og Svend 
til England for at deltage 
i det legendariske Pioneer 
Run. Der var 75 års jubilæ-
um; men det blev aflyst på 
grund af snevejr, og de måt-
te tage hjem med forurettet 
sag.  I år tog de tilbage for 
at deltage i jubilæumsløbet, 
er her er deres beretning fra 
turen. (red.)
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Søndag den 13. april, nu skulle New 
Hudson’erne står deres prøve, så 
måtte det briste eller bærer. Vi kørte 
op til start ved Espom Downs, gen-
nem de sidste par rundkørsler og lys-
reguleringer kunne vi godt mærke at 
trafikken tog alvorligt til ved startste-
det ”Tattenham Corner”. Vi indskrev 
os på startlisten som deltager no. 142 
og no. 143 ud af 388 deltagere (yng-
ste 18 år Sam Bewley og ældste 89 år 
Dereck Light).
  Kl. 8.39 startede vi sammen med 4 
andre, 1 englænder og 3 hollændere, 
nu fulgte vi de blå Pioneer Run skilte, 
det gik utrolig godt, ingen fejlkørsler 
eller tidstab, ja det gik bedre end for-
ventet, vi overhalede flere undervejs, 
som havde lidt mekaniske og benzin 
problemer, som de selv klarede, no-
gen af de gamle motorcykler (1896-
1905) har brug for specielt brændstof 
(Hexan) (i gamle dage kunne det kun 
købes på apoteket), andre igen måtte 
ind på tankstationen for at tanke, da 
mange af de gamle motorcykler kun 
kan have få liter i tanken. 
  Nogle steder blev vi ledt videre af 
Officials, der var med i løbsledelsen, 
som dirigerede den kraftige trafik, 
så vi kunne komme sikkert igen-
nem myldret, det var som en anden 
”Dronning Elisabeth”, lidt kongelige 
har man vel lov at være. Ruten havde 

vi ingen problemer med at finde, der 
var tilskuer på begge sider side af ve-
jen, som havde slået sig ned med the 
og kaffe i vejkanten, og med vink og 
fagter blev vi ledt nemt igennem, dog 
skal man være meget opmærksom på 
de store huller de har i vejene, der var 
mange og nogle meget dybe og bru-
talt store. 
  I byen Handcross var der kaffe-
pause på den lokale ”Handcross Park 
School”, meget flot skole for børn 
mellem 6-13 år. Efter pausen forsatte 
vi ud på nogen af de mindre veje til 
Lower Bedding gennem Cowfold og 

Heinfield over Woodmancote til Py-
ecombe, derefter gik det på vej A23 
hele vejen til Brighton, hvor der var 
mål på Madeira Drive. 
  Vi indskrev os igen på start og mål 
listen, vel ankommet fik vi anvist 
pladser til vores cykler, som havde 
det lidt varm efter masser af køkør-
sel gennem Brighton, og hvor vi 
også selv var godt varmet igennem 
(temperaturen i Brighton var ca. 22. 
grader), men turen var forløbet godt 
uden at gå i stå i den massive kødan-
nelse. 
  Senere på eftermiddagen var der 

Elsine med favnen fuld af præmierne 
fra Pioneer 2014. Den store pokal er 
en vandrepræmie, så nu er vi nødt til 
at deltage næste år også.

tv: Præmieuddeling ved Mål. Elsine 
får overrakt præmie for bedste 
kvindelige  kører af borgmesteren i 
Brighton Denise Cobb.

Herunder er stedet, hvor der var 
kaffepause under løbet.

Svend ser materiellet efter før der 
startes ud på turen fra Epson til 
Brighton. (foto fra arkiv.)
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præmieuddeling på strandpromena-
den langs vandet, der var præmie til 
følgende kategorier: 

1. The Tiny Ayers Memorial Trophy 
(størst aldersforskel på kører og cykel)
2. Ladies Award, for the best lady rider, 
for the most meritorious performance 
(bedste kvindelige kører)
3. To the rider of machine judged to be 
The best “Authentic & Un-restored ma-
chine” (bedste autentiske og urestaureret 
cykel)
4. To the team of three riders, one of each 
class, with the Greatest Combined Ages, 
rider & machine (til team på tre kører, en 
af hver klasse, med den største aldersfor-
skel på kører og cykel)
5.  To the rider judged to the best New-
comer (Løbsledelsens valg til bedste 
“nybegynder”)
6. The Brian Verall Memorial Trophy for 
Three-Wheelers (trehjulet motorcykel),                                             
han har deltaget i Skagenløbet 1978.
7. The Ray Newton Memorial Trophy 
(bedst originale V-Twin motorcykel), 
8. The Wally Lambert Memorial Cup 
(bedste amerikansk byggede motorcykel)
9. The Pioneer Registrars Cup (den bed-
ste præsenterede motorcykel)

Præmierne blev uddelt af borgmeste-
ren i Brighton ”Denise Cobb”, efter 
præmieruddeling tog vi afsked med 
vores irske venner, John Kidd, Gra-
ham Moag, Pete Smith and Richard 
Jones, samt Heinz Kindler (start no. 
105, 2 cyl. Wandere 1910) som vi 
kender fra Skagenløbet og Egeskov, 
han skulle med fra Harwich til Hock 
van Holland samme aften. 
  Kort efter startede vi cyklerne og 
kørte de ca. 45 km. tilbage til hotel-
let hvor Vito’en stod klar, cyklerne 
blev læsset, derefter gik turen tilbage 
til Harwich, hvorfra vi sejlede hjem 
om aftenen, efter en oplevelsesrig tur 
kunne vi derfor sove roligt og godt 
om natten under overfarten.
  En dejlig tur til England og Pioneer 
løbet var vel overstået, med mange 
gode oplevelser i bagagen. Måske 
tager vi næste år over for at afleve-
rer vandrepokalen, som Elsine vandt. 
(den tid den glæde)
Se flere billeder på:
WWW.pioneer.newhudson.eu

Elsine Møller (1566)
og Svend Kusk (352)
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I 1969 var jeg første gang i Danmark 
på cykel, for at besøge en spejderlejr 
organiseret af Danske Spejder Korps 
i Aabenraa. Her så jeg en Nimbus, for 
os en  lidt besynderlig motorcykel.
  Med Ruud Booij, også kendt i Dan-
mark, havde jeg et flerårigt venskab, 
han kørte dengang  på en BMW 
R26.

Hvorfor en hollænder er medlem af DVM 
og kører Skagenløb. 

  Nogle år senere, omkring 1972, tog 
vi begge på ferie i Danmark besøgte 
museer og fandt også nogle gamle 
motorcykler, bl.a. en FN hos en gam-
mel smed i Faxe og en Indian Prince 
i Bogense, disse var ikke til salg, men 
meget smukke.
  En bekendt havde købt flere gamle 
Nimbus af hæren og hentet dem her 
til landet. Vores interesse i gamle mo-
torcykler var ved at gribe om sig og 
Ruud købte flere forskellige Nimbus-
ser.

  I 1974 var vi igen i Danmark og op-
levede starten på  Skagen Rally. Vi 
ville vældig gerne have deltaget, men 
grundet alle mulige ting lod det sig 
ikke gøre.
  I 1980 kørte Ruud sit første løb, des-
værre kunne jeg,  på grund af  syg-
dom, ikke deltage.
  I 1982 tog vi på ferie med Ruud’s  
Motosacoche til Egeskov med vores 
lille søn , jeg var i mellemtiden ble-
vet gift og far. Vores søn Michiel sad 
for første gang på en Motosacoche og 
syntes slet ikke det var sjovt. 
  Nogle år senere var vi igen i Ege-
skov som tilskuere, Ruud kørte min 
H-D 1200 fra 1930, købt i Bjerring-
bro i 1979 og netop færdig.
  I 1988 kørte vi Vindmøllerally  i 
Odense paa Harley’en.
  I 1992 tog vi en tur til Danmark med 
2CV og HD med sidevogn til Kalten-
kirchen og Egeskov for at deltage i 
Vindmøllerally med vores Michiel i 
sidevognen.
  Senere var vi, i 2000, med Ruud’s 
Motosacoche i Kaltenkirchen og 
Egeskov , Michiel kørte da selv Mo-
tosacoche’n på startterrænnet i Ege-
skov.
  I modsætning til Ruud, som havde 
deltaget med Motosacoche , Harley 
Davidson 1200 og Nimbus kakkel-
ovnsrør, var det for os endnu ikke 
blevet til noget med Skagen. I 2001 
var vores første start sammen med 

Johan Rutgerink ankommet Skagen 
og til højre er han ved målet i Århus, 
hvor vi overnattede, hos Scandic, 
den første nat under Skagenløbet 
2013.

Johan Rutgering fra Hol-
land fortæller, hvorfor han 
er medlem af DVM. 
Johan deltog i Windmill 
i Odense i 1988 med start 
nummer 57. (red.)

Fra venstre: Johan Rutgerink, Dinie 
Lenderink, Hennie Linderink, Ruud 
Booij og Michiel Rutgerink.
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vores venner Henny og Dini Lende-
rink. Det synes vi så godt om at vi ca. 
hvert andet år deltager,  og så har vi 
en gang kørt Jyllandsløb.
  I løbet af årene er Michiel begyndt 
at deltage på sin H-D J fra 1928, også 
købt i Danmark og f.eks. på Harley 
350 cc fra 1927 og han oplever også 
hver gang en udfordring 
( hvad han ikke kan gøre for,  det er 
hans fars skyld, han er arveligt smit-
tet  ….. siger  han ).

  Hvorfor synes vi det er så dejligt?  
De smukke landlige ruter; den gode 
organisation og faciliteter; de daglige 
afstande; den venlige atmosfære.
  Som professionel træpasser kigger 
jeg undervejs efter smukke, gamle 
træer og  så bl.a. om lørdagen  i 2013 

mange flotte eksemplarer.  
  Grundet de skiftende datoer er na-
turen hver gang anderledes. I  2013 
lagde vi mærke til de blomstrende 
skovanemoner.
  Vejene er gode og lette at køre på en 
gammel motorcykel. Forholdet imel-
lem deltagerne er venskabeligt og der 
endnu en grund til at være medlem af 
Danmarks Veteran Motorcykleklub.

Johan Rutgerink

Nogle tekniske problemer på 350 
Harly`en gav et stop på Sprogø.

Herunder hele det Hollandske team:
Hennie L., Dinie L., Ruud B., Ina R., 
Johan R., Michiel R.
Th: Pigerne spiser is ved Middelfart.
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Bent Lemming

DVM´er, der satte ”fingeraftryk”.                           v / Obbekær

Efter Skagenløbet havde gjort holdt i 
Århus i 1968, og Bent Lemming hav-
de været tilskuer, så kunne det ikke 
gå hurtigt nok med at blive medlem. 
Bent havde i længere tid gået og re-
staureret på flere motorcykler og hans 
BSA fra 1928 var køreklar, så året ef-
ter deltog han i Skagenløbet på BSA 
fra 1928. Han var så sent tilmeldt, så 
han nåede ikke at figurere i program-
met, men han deltog med startnr. 70. 

I 1970 kørte han også på BSA´en 
med start nr. 60. I 1971 Kørte Bent 
på en nyrestaureret New Imperial år-
gang 1927.
  
Rally Århus
Det var ikke kun deltagelse i Ska-
genløb. I 1969, 1970 og 1971 ar-
rangerede Knud Arhøj nogle fælles 
veteranløb for biler og motorcykler i 
forbindelse med Århus festuge. Her 

I midten: Bent Lemming og Evald 
Henneberg i 1969. TV: Bent og Gre-
the på tur på nyrenoveret Norton. 
Børge Andersen i midten og th Hans 
Nielsen.

Bent som speaker i 1969. Her sammen 
med Alice Olsen og Viggo Hansen.
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var Bent Lemming også deltager, 
blandt andet igennem sit venskab 
med Knud Arhøj. De har medlems-
nummer lige efter hinanden. Knud 
120 og Bent 121. Ved løbet i 1970 
kører Bent på en nyrestaureret New 
Imperial, som han fik en præmie for 
den flotteste motorcykel. Løbet star-
tede hos Renault i Vejle, og gik igen-
nem de naturskønne egne i Midtjyl-
land. Der var frokost i Gl. Ry. Løbet 
sluttede ude i Brabrand, og så gik det 
i samlet trop ind til Rådhuspladsen, 
hvor de blev festligt modtaget af den 
Jyske Pigegarde.
  I 1971 deltog jeg også i Rally Århus. 
Her var Bent også deltager, og jeg 
blev inviteret med hjem til Bent efter 
løbet. Her mødte jeg for første gang 
Evald Henneberg, der også var invi-
teret. Senere når jeg var i Jylland for 
Le Klint, var det ofte jeg lagde turen 
ind om Reginehøjvej, for her kunne 
man altid være sikker på at få frokost, 
selv om jeg ofte kom uanmeldt.

Tidlig pensionist
Bent Lemming var i midten af sit ar-
bejdsliv kommet så slemt til skade 
med det ene ben, så han blev tilkendt 
erstatning og fik invalidepension.
  Han fik et lille værksted ikke så 
langt fra hjemmet på Reginehøjen, 
og det var her han renoverede et utal 
af motorcykler. Især gik det meget 
stærkt i slutningen af tresserne og be-
gyndelsen af halvfjerdserne. Der var 
i begyndelsen nærmest en ny cykel 
klar om året.

Zündapp årg. 1936
I 1971 var Bent klar med en Zünd-
app fra 1936. Han kørte Ebeltoft løb 
det år. Et løb som blev arrangeret af 
Dansk Vintage Motorklub, en klub 
der er hjemmehørende i Århus, og 
som Bent Lemming også var med-
lem af. Han vandt førstepræmien og 
de efterfølgende pokaler gik til biler.
  Året efter deltog han i Rally Blok-
hus, også på Zündapp. Her fik han 
også førstepræmien og nummer to 
var Olaf Wenderby på en Indian 
Scout. De to vandt foran 30 delta-
gende biler. Arrangementet var et ju-
bilæumsarrangement, for at markere 
50 års dagen for det første Racerløb 
på stranden ved Blokhus.
  Bent solgte sin Zündapp årgang 
1936 til Chr. Wenderby. Hvor længe 
han havde cyklen ved jeg ikke, men 
næste gang jeg stifter bekendtskab 
med cyklen er ved starten til Skagen-
løbet 1978. En vognmand afleverer 

cyklen onsdag aften ved Dansk Auto-
mobilbørs i København, og forventer 
at vi, løbsledelsen, læsser cyklen af 
lastvognen. Her starter den dårlige 
kemi, samt opmærksomhed på cyk-
len. En automobilforhandler fra Sil-
keborg skal deltage i Skagenløbet 
på cyklen. I løbet af aftenen bliver 
vi gjort opmærksomme på, at det er 
den Zündapp som Bent Lemming har 
restaureret. Ved nærmere eftersyn er 
kronrørspladen nu fjernet. Det var 
her det tydeligt stod, at cyklen var 
fra 1936. En diskussion med ejeren 
den følgende dag, giver ikke klart lys 
over, hvem der har forfalsket papi-
rerne, men han får lov til at deltage i 
dette ene skagensløb, og efter mit vi-
dende har han aldrig deltaget senere. 
Om cyklen har været solgt til andre 
og deltaget håber jeg ikke. 
  Hvis alle havde været lige så ær-
lige og grundige med restaurering 
og årgangsbestemmelse som Bent 
Lemming, så kunne vi have undgået 
mange pinlige situationer omkring 
årgangsbegrænsning i skagenløbet.

Bent hjalp mange unge i gang med mate-
riellet. Her en ung pige fra Grenå.



På ”Skraldevognen”
Da Knud Arhøj begyndte at lave 
skagenløbene, så var Bent Lemming 
selvskrevet til at være sammen med 
opsamler holdet. Det var en god 
løsning, for Bent formåede at holde 
mange af cyklerne kørende. Da jeg 
tog over efter Knud arvede jeg også 
Bent Lemming. Opsamleren kom 
ofte meget sent i mål, netop fordi 
Bent satte en ære i, at få så mange af 
cykler i mål på egne hjul.
Bent stoppede som opsamlerchef i 
midten af halvfjerserne, hvor Poul 
Jørss overtog.

Speaker ved løb
Næste gang, hvor vi hører meget til 
Bent Lemming er i 1987. Bikuben 
er blevet sponsor for Skagenløbet og 
Bent Lemming bliver opfordret til at 
være speaker ved de steder vi kom-
mer frem til i byerne.  I starten har 
han skiftende chauffører, men da Bent 
Just har fået sin nål for deltagelse i 25 
skagenløb, bliver han fast partner for 
Bent Lemming. Da Lemmings syn 
blive svagere, må han det sidste år 
de kører sammen have Just ved siden 
af sig, Bent Lemming speaker sidste 
gang til Skagenløbet i 2003. 

Obbekær

Herover og til venstre er den Norton år-
gang 1926 som Bent også restaurerede. 
Jeg kan endnu huske det første år han 
deltog på Egeskov. Vi syntes der var brugt 
for meget krom til en 26, men Bent sagde 
at nikkel ikke kunne holde. Super X på 
næste side var også på Egeskov i starten 
af firserne.  Herunder: Bent speaker for 
sidste gang i 2006 assisteret af mig. Selv 
om han stort set ikke kunne se, så kunne 
han høre hvilke cykler, der ankom.

Under et besøg hos Grethe og Bent var 
jeg med nede i hans kældergarage, for at 
se bilen her til højre. Jeg mener, at det er 
den eneste bil han har restaureret. Næste 
gang jeg spurgte til den, var den blevet 
solgt til Mads Clausen fra Danfoss.
Nederst: Bent på en Phænomen fra 1907. 
Han deltog i Tyskland med den i 1984.
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Af Jonna og John Helmersen

De fleste kender historien om Hvid-
stengruppen. Knap så kendt er den 
lokale midtsjællandske gruppe ”Bo-
rup-holdet”, som havde de samme 
opgaver som gruppen omkring Hvid-
sten Kro.

Våbenmodtagelser på Midtsjælland
Historien om 
”Borup-holdet” og
modstandsmanden 
Stig Jensen.

Det startede på Gyldenløveshøj
På Sjælland var Gyldenløveshøj ste-
det, hvor den første våbenmod-tagel-
se foregik. Det var i august 1943.
De første modtagergrupper var le-
det af ”skovfolk” fra bl.a. Valborup 
Skovriddergård og Svenstrup Gods’ 
Skovriddergård.

Behov for flere grupper
I oktober 1944 var der planlagt flere 
modtagelser samme nat, så der var 
behov for flere selvstændige grup-

per. På Svenstrup gods var Holten-
Andersen skovrider, og han dannede 
på opfordring fra Skovrider Krarup 
på Valborup skovridergård den første 
udgave af våbenmodtagergruppen 
”Borup-holdet”. 
  Men allerede i november måtte fol-
kene (blandt andre Helmuth Barner) 
flygte fra Svenstrup gods, da Schal-
burgkorpset og tyskerne havde fået 
fat i det transporthold, der flyttede vå-
ben og sprængstof for dem. Tyskerne 
optrevlede i løbet af et par uger hele 
organisationen omkring Gyldenløve-
shøj og Valborup. 
  Som straf sprang tyskerne bl.a. Val-
borup Skovridergård i luften. - Men 
ingen fra Borup-holdet blev taget!

tv: Valborup Skovridergård.
Herunder Helmuth Barner, 

”Borup-holdet” stillet op til 
fotografering efter krigen. Det er 
i Roskilde i maj måned 1945.
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Hele den sjællandske modtage-or-
ganiseringen måtte starte forfra.

Det ”nye” Borup-hold dannes
Efter nogle uger i København tog 
Helmuth Barner til Giesegaard gods, 
hvor han fortsatte sin forstuddannelse 
og fik lov til at bruge ”al den tid han 
havde lyst til” – til sine illegale akti-
viteter. – Det var jo en fin ordning.
  Over julen fik Helmuth Barner kon-
takt til Jens Kærgaard, som havde 
overtaget ledelsen i Roskilde amt, 
samt til folkene fra Borup og omegn. 
Holdet voksede med folk fra Giese-
gaard, Lellinge/Køge og Hegnede. 
Efter nytår var de klar til nogle travle 
måneder.

En travl tid
Borupholdet tog imod ca. 125 con-
tainere med våben fra Englænderne. 
De blev kastet ned over markerne 
omkring Ringsted, Lellinge, Køge, 
Valore, Svenstrup, Giesegård og Bo-
rup. Borup-holdet arbejdede sam-
men med grupper fra bl.a. Osted og 
Roskilde. Våbnene blev sendt videre 
til frihedskæmpere på Sjælland og i 
København. 

Forgæves venten i natten
Mange gange måtte folkene cykle i 
den mørke nat til et mødested ude i 
en fjern skov – vente 3-4 timer i mør-
ket og så slukøret cykle hjem igen 

med uforrettet sag. – Det skete ofte at 
flyveren af den ene eller anden årsag 
ikke nåede frem til stedet. Det kunne 
skyldes navigations-fejl, tekniske 
uheld eller at flyveren var blevet 
skudt ned af tyskerne. 
Englænderne mistede 16 fly ifm. ned-
kastningsoperationer over Danmark. 

Modtagelsen 
Elizabeth i Munkeskov
Ved en modtagelse i Munkeskov for-
tæller skovfoged Poul Rasmussen 
(Giesegaard), hvordan der kommer 
en flyver over pladsen, og da han tror 
at den kaster faldskærmene ser han til 
sin skræk, at den begynder at skyde 
ned over området! – Det var en ty-
sker. Heldigvis blev ingen ramt og 
alle nåede væk inden tyskernes efter-
søgningspatruljer kom frem.

Overrasket af tyskerne
I Maglebjerg skov tæt ved Giesega-
ard gods blev de overrasket af en tysk 
patrulje, men heldigvis anede de uråd 
og nåede at afbryde modtagelsen in-
den der blev kastet noget ned, så også 
her kom alle hjem i god behold – dog 
uden udbytte af nattens arbejde.

Planlægningen og 
ledelsen over gruppen
Efter katastrofen i oktober/november 
1944 måtte modtage-organisationen 
bygges op helt fra bunden. Det blev 
en opgave for Stig Jensen, som un-
der krigen boede i Nyhavn og havde 
sommerbolig ved Gyldenløveshøj.

Stig Jensen
Stig Jensen var modstandsmand fra 9. 
april 1940 og holdt hele krigen. Han 
var med i mange forskellige aktivi-
teter, og var bla. i kontakt med Ebbe 
Munk og den engelske ambassade i 
Stockholm. Stig var redaktør og ud-
gav Svenske Dagblad i Danmark, så 
han havde lovlig grund til at besøge 
Stockholm. Det blev udnyttet.

Fra november 1944 var Stig Jensen 
modtagechef for Sjælland og omlig-
gende øer. Han organiserede modta-
georganisationen i amter, og havde 
Erik Christiansen og Otto Brorly som 
sine nærmeste medarbejdere.

Forbindelsen til SOE i London
Stig stod for al kommunikation med 
SOE i England. Det var besværligt. 
Beskederne skulle kodes i bogstav-
grupper og derefter morses. Og det 
modtagne skulle tydes og afkodes. 
Stig arbejdede sammen med telegra-
fisten Tage Fischer Holst, som havde 
kodenavnet ”Joseph”. Han var meget 
koldblodig og modig. Joseph sendte i 
timevis, næsten dagligt i 1½ år uden 
at blive taget. 

Efter krigen blev der lavet en rekonstruktion af en nedkastelse, bl.a. til 
minde om de mennesker, der satte deres liv på spil.

Her til højre:  Stig Jensen, der 
hele krigen igennem var med til 
at organisere modstandsarbejdet i 
Danmark.
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Samordning af grupper
Stig havde tidligere i krigen været 
den uformelle leder af M-udvalget, 
som var det første forsøg på at sam-
ordne de forskellige modstandsgrup-
pers aktiviteter. I det arbejde havde 
Stig flere sammenstød med de højere 
officerer og ”den lille Generalstab”, 
og Stig havde det ikke så godt med 
de officerer, der hellere ville tækkes 
samarbejdspolitikerne end den civile 
modstandsbevægelse – så det gav 
gnister.

Kontakt til Juncker
Det var også Stig der i 1941 tog kon-
takt til Flemming Juncker på Overga-
ard gods, og fik ham til at opbygge 
modstanden i Jylland. Det gjorde 
Flemming Juncker med stor flid. Bla. 
fik han jo sine folk til at opbygge 
gruppen omkring Hvidsten Kro.

Holdt oplevelserne for sig selv
Efter krigen ville Stig Jensen IKKE 
fortælle om sine oplevelser og selv 

ikke seriøse forskere som Jørgen 
Hæstrup kunne få ham til at skrive 
rapporter om, hvad der skete under 
krigen.  
 
Bogen og DVD/CD
I 1993 hjalp Jonna Helmersen lede-
ren af Borupholdet, Helmuth Barner, 
med at skrive bogen ”Borupholdet 
1943-1945” om gruppens oplevelser. 
Tilbage i 1973 interviewede Jimmy 
Stahr, på privat basis, personerne fra 
Borupholdet og fik deres historier 
indspillet på en kassettebåndoptager.
  Under interviewet i 1973 kan det 
frem at modstandsmanden Stig Jen-
sen nu boede på Svenstrup gods’ 
gamle skovridergård (Grønholtgård). 
Det lykkedes efterfølgende Helmuth 
Barner og Jimmy Stahr at overtale 
Stig til at fortælle om nogle af sine 
oplevelser under krigen.
  Ud fra bogen og de 2 unikke lyd-
optagelser har Jonna og John Hel-
mersen produceret en DVD-CD. 
Projektet er sidenhen frit overdraget 

til Skovbo Lokalhistoriske Forening, 
der har udgivet DVD/CD sættet. Det 
er nu optrykt i 3 oplag. DVD/CD sæt-
tet kan købes for 100 kr på Skovbo 
Lokalhistoriske arkiv i Borup. 

Historierne må ikke glemmes
Med baggrund i bogen og de omtalte 
interviews, samt en mængde opsøgen-
de arbejde i arkivet og hos privatper-
soner har Jonna og John Helmersen 
holdt mange foredrag (vederlagsfrit) 
om gruppens aktiviteter og Stig Jen-
sens modstandsarbejde. Målet er at 
disse modige menneskers handlinger 
skal huskes fremover.
Onsdag den 26. februar foregik det i 
Steffens Gaard i Kværkeby – invite-
ret af Veteranmotorcykelklubben. 
  Jonna og John har oprettet en Face-
bookside, hvor der fortælles flere hi-
storier om emnet.
 Det er på adressen: https://www.
facebook.com/Vabenmodtagergrup-
penBorupholdet
              o

Under det tiende og sidste Skovboløb var ruten, med tilladelse fra Godsejeren,  lagt på Svenstrup Godsets jorder. 
Der var på den yderste del af gårdpladsen en kontrol, og jeg benyttede lejligheden til at tage et billede af hovedbygningen.(red.)
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For nylig havde jeg lejlighed til at se sådan et sæt. De 
hører til en BSA fra 1933, som den nuværende ejers far 
købte i 1939. 
  I forbindelse med dens restaurering kom de nu frem i ly-
set efter i mange år at have ligget gemt i familiearkivet.
En del af verdenshistorien har sat sine tydelige spor i 
dem.
  Ejerens far købte motorcyklen d. 29. august 1939. 2 
dage efter begyndte krigen, da Tyskland invaderede Po-
len efterfulgt af Englands og Frankrigs krigserklæringer 
mod Tyskland. 

   Nu kunne enhver forudse, at det ville blive vanskeligt at 
få benzin og olie. Allerede d. 18. september 1939 bliver 
benzin rationeret i Danmark. Det gør selvfølgelig også 
vor nybagte motorcykelejer bekymret. Men han finder  en 
løsning: En motorcykel kan jo også køre på sprit, og sprit 
laves her i landet. Det kræver ikke andre ændringer end 
en justering af karburatoren. 
  Men det er desværre ikke helt lovligt, da der ikke er 
betalt afgift af spritten. Det kan dog gøres lovligt. Der 
skal blot stå i papirerne, at køretøjet kører på andet end 
benzin, med dertil hørende forhøjet vægtafgift. 
  Så den 10. oktober henvender han sig til motorkontoret 
i Kolding og får ændret papirerne. I den rubrik, hvor der 
står ”drivkraft”, bliver ordet ”benzin” streget over og der 
bliver skrevet ”sprit” ved siden af. At det ikke er ham selv, 
der har lavet ændringen, bliver bekræftet med et stempel 
med ”Kolding Politi” og en underskrift og dato.
  Det vides ikke, om han nogensinde har kørt på sprit. 
Stempler på registre-ringsattesten viser, at han  senere to 
gange får udleveret benzinmærker. 
  Fra april 1940 standsede al privat motorkørsel. Så måtte 
man kun køre, hvis man havde en tilladelse. 
  Det havde han åbenbart ikke, så den 14. maj 1940 bliver 
nummerpladerne deponeret på motorkontoret i Kolding. 
Der har de så ligget på en hylde under hele krigen, og 
også et stykke tid derefter. Et brev fra forsikringsselska-
bet antyder, at den under krigen har været stilstandsfor-
sikret.
  Den 22. februar i 1946 får han nummerpladerne tilbage, 
og ifølge stempler på bagsiden af registreringsattesten 
får han nogle gange i 1946 og 47 atter udleveret benzin-
mærker. Han får igen benzinmærker under Suez-krisen i 
1956.
  Engang sidst i 50’erne køber han bil, og motorcyklen 
bliver sat til side – til næste generation, der nu er ved at 
restaurere den.      Knud Degnbol (1655)

Gamle motorcykler er altid interessante.
Men deres originale papirer kan være lige så interessante.
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Mange ønskede at køre rigtig mo-
torløb uden de stramme regler, der 
herskede, hvis det skulle foregå på 
offentlig vej. Det var jo også Dan-
marks Motor Unions intension, men 
en kreds af motorsportsmænd kunne 
ikke vente. Som skrevet i sidste num-
mer, så de startede en bane i Bagsvær 
i 1920. Jeg har ikke fundet grunden 
til at banen i Bagsvær kun blev brugt 
et år, men de samme mennesker, 
der havde dannet klubben MOTOR-
SPORT,  var allerede klar med en ny 
bane i 1922 i Glostrup.

Billedet herover er fra Glostrup Mo-
torbane, der åbnede den 12 august 
1922.
Tv: Sagde man motorløb i tyverne, 
så kunne man være sikker på at Ove 
Bendixen var involveret. Han står 
som nummer to til venstre for tårnet 
med en hvid seddel i lommen.

  Angående Glostrupbanen, så er det 
faktisk sådan, at en af mine gode be-
kendte kom på banen, sammen med 
sin fader, i en alder af omkring otte 
år. Det er Knud Elmborg, en gammel 
politimand, der senere kom til at bo 
ved siden af den nedlagte bane, og på 
sine ældre dage begyndte at forske i 
banens historie. 
  Jeg lærte Knud at kende igennem 
vores arbejde med Veteranen, hvor 
jeg var redaktør og han skrev indlæg 
til bladet. Ofte når jeg var på besøg 
i København, gik turen forbi Mel-

lemtoftevej og så gik snakken om 
gamle dage. Jeg er ikke gammel nok 
til at have oplevet det selv, men når 
jeg hørte Knud fortælle, så var det 
næsten som om man havde været til 
motorløb. 
  Hvis man ønsker at læse mere om 
Glostrupbanen, så har Knud skrevet 
en længere beretning i Veteranen 
3/1983 og 4/1983.
  Glostrupbanen havde også en kort 

Som det kan ses på billederne, så 
var det Dansk Motor Sport, der stod 
bag Glostropbanen. Yderst tv. Ove 
Bendixen med kasket.
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levetid. Der havde været store pro-
blemer med at samle den nødvendige 
kapital, så der blev lavet et aktiesel-
skab, og så forsøgte man at sælge 
aktier, bl.a. blev det også forlangt at 
Glostrup kommune skulle tegne ak-
tier. Hele etableringen af banen og 
bygningerne blev flere gange ramt af 
arbejdsnedlæggelser. Endelig søndag 
den 13. august 1922 skulle der holdes 
prøveløb. Det var først meningen at 
det rigtige åbningsløb skulle afholdes 
den følgende søndag.  

  Løbene var baseret på totalisator 
indtægter, men til åbningen var byg-
ningen endnu ikke færdig, og det 
forventedes at den skulle stå klar en 
gang i september.
  Glostrupbanen kom aldrig til at give 
overskud og på generalforsamlingen 
i februar 1925 var der kun to punk-
ter på dagsordenen: 1. Likvidation 2. 
Eventuelt. Regnskabet viste et under-
skud på 400.000 kr. Bohnsted Peter-
sen ønskede at banen blev likvideret, 
og det blev vedtaget.

Hej alle 
Jeg synes DVM var pænt repræsen-
teret ved det store award-show der 
blev afholdt i Cirkusbygningen den 
22. januar.
  Bent Just Olesen, Leif Saugstrup og 
jeg overværede festlighederne som 
DMU’s gæster – vi sad et ret godt 
sted under middagen.
  Jeg havde lånt Bernt Linder-Mad-
sens Elleham 1904 og den pyntede, 
sammen med min Anglo Dane 1913, 
pænt blandt de ialt 3 udstillede mo-
torcykler.
  Jeg havde rullet et af vores reklame-
bannere ud på gulvet foran cyklerne 
så ingen kunne være i tvivl om hvem 
der havde ”leveret varen”.
  Vi havde en sjov og spændende op-
levelse – I kan se en masse video fra 
festen på www.danskmotorsporta-
ward.dk
  Videoerne er de seneste dage kom-
met ud og der kommer måske flere.
Video 2 Rød løber giver et hurtigt 

DMU´s  Award-show i januar 2014

blik hen over motorcyklerne ved ca. 
5:40
  Jeg har vedhæftet nogle billeder – I 
må undskylde at det er telefon-bille-
der.
  Det ene billede er af en vandrepokal 
der blev overrakt til Kevin Magnus-
sen (vores nye formel-1 kører). Det 
er en helt fantastisk sølvpokal der er 
fra 1914 og skænket af Carl Høltzer 

– ham kender vi jo godt fra de første 
Skagenløb. Pokalen blev vundet til 
ejendom af Carl Høltzer på 3 ½ HK 
Wanderer ved ”Vifteløbet” i 1919. 
Kevin og hans familie blev noget 
forskrækkede da jeg møvede mig ind 
imellem dem for at tage et billede 
men da jeg forklarede dem historien 
bag pokalens indstifter og min rela-
tion til veteranmotorcykler fik jeg lov 
at ”knipse”.

Lars Klitgaard

  Trods disse mørke udsigter blev ba-
nen dog brugt flere gange og efter si-
gende blev det sidste løb kørt i 1928, 
hvor banen var blevet åbnet af Bohn-
stedt Petersen og Friis Hansen. Disse 
løb blev kørt uden publikum. Det var 
Glostrup banens endeligt.
  Jeg tager lige en pause med den hi-
storiske del, da der er indløbet lidt 
info fra Årets Award.show fra for-
manden. Jeg fortsætter i næste num-
mer med de store løb i starten af ty-
verne.                                Obbekær
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Kære DVM-medlem
I år er det 47. gang løbet køres. Jeg 
har haft fornøjelsen af at være løbsle-
der, planlægge og gennemføre løbet 
seks gang. I den periode er der sket 
en del ændringer, især i forholdet til 
vores adgang til Egeskov. Det har på-
virket mange medlemmers opfattelse 

af Egeskov og Egeskovløbet – og 
derfor betydet store udfordringer for 
os i løbsledelsen.
  Hvert år oplever vi heldigvis glade 
medlemmer, der takker for vores ind-
sats, og at vi viderefører løbet, som 
er blevet en af klubbens ældste tra-
ditioner. 

  Det startede på DVM`s stiftende 
generalforsamling i august 1965, 
hvor greve Claus Ahlefeldt invitere-
de DVM`s medlemmer til at besøge 
Egeskov en gang om året med det 
formål:   ”at samle klubbens medlem-
mer – med damer – til et lille sjovt 
løb og en festlig aften på Egeskov. 
Det første løb blev gennemført anden 
weekend i august 1968.
  Utallige gange har vi hørt historier 
fra de tidligere år, som deltagerne 
tænker tilbage på med stor glæde. Vi 
har hver gang, på alle tænkelige må-
der forsøgt at give alle, uanset om de 
har deltaget i løbet, eller bare ønsket 
at være gæst og tilskuer, de bedste 
muligheder for samværet med men-
nesker og maskiner!
  I år har vi – efter et meget positivt 
samarbejde med Egeskov, flyttet af-
viklingen af hele løbet til Egeskov-
gade ved slottets hovedindgang.  Her 
bliver der start og mål og øvrige fa-
ciliteter. 
  Her vil alle samles fra morgenstun-
den, til første start kl. 10.30. Sid-
ste mand sendes afsted omkring kl. 
12.00. Og allerede ved 13.30 tiden 
kommer de første tilbage til målet, 
og sidste deltager ventes at rulle i mål 
ved 15.30 tiden. Til en masse snak, 
lidt at drikke og ellers godt samvær.

  Noget andet vigtigt nyt er, at Egeskov 
har tilbudt, at vi flytter festen lørdag 
aften ind midt i MC-museet, hvor der 
vil være dækket op til spisning, præ-
miefest m.v. På den måde forsøger vi 
at genskabe lidt af den stemning, der 
var omkring de allerførste Egeskov-
løb for snart 50 år siden.
  Vi vil igen i år lave en samling fre-
dag aften  -  et arrangement Egeskov 
inviterer til i MC-museets cafeteria 
for løbets deltagere. Programmet er 
endnu ikke bestemt. Men sæt kryds i 
din kalender, hvis du har planer om at 
være på Egeskov fredag aften.
  Med disse ændringer ønsker vi alle 
DVM medlemmer hjerteligt velkom-
men til årets Egeskovløb.

Løbsledelsen: 
Eigil Sørensen, Thorben Korsgaard, 
Søren Sejersen og Per Holm.

Herover er ”Århusbanden” klar til fælles grill aften fredag aften før Egeskov-
løbet i 2013. Fra højre mod venstre er det: Heine med BSA, Niels med Royal 
Enfield, knælende Lars der kørte BMW, Helle, Else og Jørgen på BMW, Arne 
og Dan på BSA og Jacob med den blå Nimbus. De ankommer i løbet af tors-
dag og fredag; men alle var klar når der er kommet kød på grillen.  (red.)

Egeskovløbet 2014

Herunder et motiv fra Egeskovløbet i 2007. I anledning af 40 års jubilæet, 
havde vi fået lov til at starte foran Egeskov Slot.
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Egeskovløbet  2014 
Fredag den 8. august, lørdag den 9. august og søndag den 10. august. 

Ankomst Fredag          Invitation
Deltagerne kan ankomme til Egeskov  Sidst på dagen inviterer Egeskov på Festen slutter kl. 24.00 
torsdag efter kl. 16 en oplevelse, som p.t. ikke er planlagt. I øvrigt 
Camping Så vi håber, at mange vil tage imod Enhver deltager for egen regning og  
Indkørsel sker ad Holmegyden mod invitationen og få den ekstra oplevelse. Risiko. Der kan ikke rejses krav af  
Godskontoret til et afmærket område. Lørdag nogen art over for løbsledelsen, DVM 
Camping skal fremgå af løbstilmeldingen Startområdet er flyttet til eller Egeskov. 
I år er der ikke telt ved campingpladsen Egeskovgade ved Slotsindgangen. Færdselslovens bestemmelser, samt 
Både spisningen lørdag aften og Deltagere, der ikke er tilmeldt camping, henstillinger fra politiet, løbsledelsen
brødudsalget med morgenspisningen skal køre direkte til startområdet for til- eller officials skal nøje efterkommes. 
er flyttet til Motorcykelmuseet. melding og maskinkontrol senest kl.09.00. Ca. 2 uger før arrangementet frem- 
Løbsdeltegeren får tilsendt adgangstegn, Slutinstruktin kl. 10.00. sendes bekræftelse på tilmeldingen. 
der fremgår af tilmeldingen. ( kører + Løbet starter kl. 10.30, hvor første  Med bekræftelsen sendes spisebilletter. 
observatør + pårørende ) startende er løbets æresgæst med  Adgangstegn sendes kun til dem, der
Børn under 12 år  deltager gratis i løbet Egeskovtøjeret  Jette Søndergaard. er tilmeldt campingpladsen
og får adgangstegn ved ankomst. Der køres på 2 ruter. Årstalsled til Egeskovnålen udleveres 
Adgangstegnet skal bæres synligt, og En ren kortrute og en rute med tegn og sammen med udlevering af Rally-
giver adgang til slot, museum og park. rutebeskrivelse. På tilmeldingen skal det plader efter maskinkontrollen. 
Adgang til campingpladsen, kræver på  tydeligt fremgå, hvilken rute der ønskes. Program for løbet udleveres ved 
Løbsdagen, enten Adgangstegn til Startnummer gives efter cyklens alder, ankomst til Egeskov. 
Egeskovløbet eller billet til Egeskov. ældste først. Tilmeldinger sendt samlet Tilmelding
Lørdag og søndag morgen er der  tildeles fortløbende nummer, hvor den Sidste frist for tilmelding og indbetaling 
Brødudsalg - nu ved Motorcykelmuseet. nyeste cykel har første nummer. af startgebyr  m.m. er d. 29. juni 2014
Der vil være opstillet bad- og toiletvogn Løbet er åbent for cykler fremstillet før Betaling dokumenteres med crosset
samt affaldscontainer ved pladsen fra 31/12 1939. check eller med en kvittering for bank-
torsdag eftermiddag. Klasseinddeling overførsel, der vedlægges tilmeldingen.
Det henstilles at man forlader pladsen På begge ruter køres der i 2 klasser: Betaling via netbank til Danske Bank 
i samme stand, som ved ankomsten. En uden og en med observatør. Reg.nr. 4703   Konto.nr. 4703576664 
Maskinkontrol Der gives præmier til de tre bedste i  Tilmelding er bindende. 
Fredag hver klasse. Husk at oplyse navn og adresse.
Ved campingpladsen kl. 15.00  -  17.30 Festen Oplysning om dig og din motorcykel 
Lørdag Festen er flyttet til Motorcykelmuseet må gerne medsendes. 
Maskinkontrollen foretages i  Spisning starter kl. 19.00. Tilmelding modtaget efter d. 1. juli
startområdet, som i år er flyttet Spisebillet er ikke med i startgebyret. skal være tillagt et gebyr på 50 kr.
til Egeskovgade ved Slotsindgangen. Efter spisningen afsløres løbsresultatet Tilmelding sendes til: 
Ved Egeskovgade kl 08.00 – 09.30 og præmierne uddeles. Eigil Sørensen, Ridderhatten 207, 
Manglende godkendt maskinkontrol Egeskovtøjeret overdrages derefter til  Tornbjerg, 5220 Odense SØ 
udelukker starttilladelse.  den af æresgæsten udvalgte løbsdeltager. Mails: eis1@mail.dk 

Medlemsnummer: E-mail:  Antal anmeldelser i denne kuvert:                           

Kører  
Navn

MC mærke  Årgang 

Adr. Post nr.                   By

Observatør 
Navn
Barn under 12 år. Navn: 

 Ovennævnte tilmelder sig bindende og bekræfter at have læst 
tillægsreglerne. 
Underskrift Kører: 

Valgt rute: Kortrute Sæt kryds Rutebeskrivelse / tegn Sæt kryds 

Startgebyr for kører                                                                                                             300,00 kr. 
Startgebyr for observatør                                                                                                     160,00 kr. 
Antal ____spisebilletter                                                          á        180,00 kr. 
Antal ____spisebilletter til børn under tolv år                         á          50,00 kr.  
Antal ____personer i alt til camping ( ikke børn u/12år )        á          90,00 kr. 
Antal ____personer til spisning u/spisebillet                           á          30,00 kr. 
Betaling skal ske til Eigil Sørensen, Ridderhatten 207, Tornbjerg, 5220 Odense SØ på crosset check  
eller over netbank til Danske Bank, Reg. nr. 4703 -  Konto nr.: 4703576664.  Husk kvittering vedlagt !    Ialt           kr. 
Evt. meddelelser til løbsledelsen kan evt. skrives her på tilmeldelsen.  
Send gerne oplysning om dig og din motorcykel, til brug for speaker. 
Oplysningerne vedlægges i brevet med tydelig angivelse af navn og medlemsnummer. 
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Lidt om Løvfaldsløbet 2014
I år afholdes løbet
den 13. og 14. september. 
Vi skal bo i Karrebæksminde på 
”Smålandshavet”, hvor vi også bo-
ede for 2 år siden.
Der er som de tidligere år mulighed 
for at ankomme fredag aften, og al-
lerede der indkvartere sig i værelset. 
Fredag aften er der mulighed for at 
få en 2 retters menu, som kan afbe-
stilles ved tilmeldingen. Der er også 
morgenmad lørdag morgen til de der 
overnatter, alt er inkl. i prisen.
Bemærk!
Løbsstarten i år er ca. 5 km syd for 
Næstved – dvs. at der er en køretur 
på ca. 10 km fra Karrebæksminde til 
startstedet.  
Løbet slutter begge dage i Karre-
bæksminde!!
Der er ikke mulighed for at parkere 
biler ved start stedet – så det anbe-
fales at køre til ”Smålandshavet” og 
parkere biler og trailere der.
Løbet annonceres med tilmeldings-
blanketter i juni bladet. Sidste frist 
for tilmelding og betaling er 10. 
august.
På godt gensyn  Løbsledelsen, 
Egon, Lars og Skjold

Nyt fra Bestyrelsen

Kontingentopkrævningen
for 2014 er nu afsluttet

Til jeres orientering kan jeg oplyse, 
at vi som sædvanlig havde nogle 
medlemmer, som skulle rykkes for 
kontingentet. I år var der 51 med-
lemmer på rykkerlisten. Der er den 
pudsighed, at når de modtager ryk-
keren på kr. 350 med tillægget på kr. 
50, så er der nogle, som lige plud-
selig kan finde indbetalingskortet 
på kr. 300. Efter fristen den 3. marts 
var vi nået ned på 21, som jeg har 
forsøgt at nå på mail eller telefon. 
Det har været nødvendigt at slette 
fem medlemmer. Det er noget af en 
tidsrøver, når nogle blot meddeler, 
at de vil meldes ud. Andre har ikke 
ændret deres mail eller telefonnum-
mer. Jeg skal derfor bede om, at hvis 
I ændrer mail eller telefon, at I giver 
besked til vores sekretær Ole Jensen. 
I den forbindelse kan vores sekretær 
Ole Jensen oplyse, at der siden 1. 
december 2013 er udmeldt 36 heraf 
fem døde. I samme periode er der 
indmeldt 17 nye. 
Otto V. Lassen, kasserer

Danmarks Motor Union
100 år
I forbindelse med jubilæet har 
Unionen udgivet en bog om motor-
sporten igennem 100 år. Det er ikke 
en kronologisk gennemgang, men 
den beskriver på glimrende måde, 
hvordan motorsporten er blevet 
afviklet, og hvordan den har udviklet 
sig igennem de 100 år.
  Det er spændende læsning og vi 
kommer alle sportsgrene samt hele 
landet igennem.
  Som DVM medlem kan du købe 
bogen med rabat, ved at kontakte:
www.dmusport.dk
Andre kan købe bogen på:
www.veterania.dk

Billedet herover er fra forsiden af jubilæumsbogen. Den danske fotograf Mogens 
von Haven vandt World Press Photo-prisen i 1955 med dette foto fra VM i moto-
cross på Volk Mølle i Randers.

DMU 100 år
På dagen den 25. april deltog Bent 
Just og Obbekær i jubilæumsrecep-
tionen i Idrættens Hus.

Ole Olsen var på talerstolen og fortalte 
bl.a. om starten på sin karriere, hvor 
”Farbror” (på cyklen herover) var 
med til at få sendt Ole på træningslejr i 
England.
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Løvfaldsløbet 2014 
  Lørdag d. 13 & søndag d. 14 september 

Løbets start, mål og overnatning hos Smålandshavet kursuscenter Alleen 44, 4736 Karrebæksminde. 

Maskinkontrol fredag d. 12.09 kl. 19:00 – 20:00 og lørdag kl. 07:30 - 8:30. 
Start lørdag og søndag kl. 09:00. Slutinstruktion kl. 08:45. 
Klasseinddeling: Der vil kun være to klasser: Solo, og med observatør. 
Løbsledelse: Skjold Pagh, Lars Andersen og Egon Nielsen 

Løbet afvikles efter DVM`s løbsreglement og er åbent for motorcykler fremstillet før 01.01.1940. 
Hvis man møder frem på en anden Mc, end den tilmeldte og nyere motorcykel vil rallypladen blive forsynet 
med et rødt skilt mærket ”Udgået”, og deltagelse sker uden for konkurrencen. 

Ikke registrerede motorcykler kan deltage hvis de er godkendt i den nuværende ejers ejertid og forsynet med 
løs prøveplade. Synsattest medbringes og fremvises sammen med kørekort ved maskinkontrol. Husk 
desuden bestemmelserne m.h.t, transport af børn.
Alle deltagere – fører og observatører – deltager for egen regning og risiko, hvorfor der ikke kan gøres 
ansvar gældende over for løbsledelse, DVM eller sponsorer. Der kan således ikke rejses krav for skade, som 
den enkelte deltager måtte forvolde på sig selv eller andre. Protester modtages ikke. 

Der vil være transportmulighed for havarerede motorcykler og deres fører-observatør. Transporten sker på 
eget ansvar, hvorfor det er ejerens ansvar at motorcyklen er forsvarligt fastspændt på lad/trailer. Ud over 
erstatning fra egen kaskoforsikring kan der, hvis uheldet er ude, ikke forventes erstatning fra DVM eller 
løbsledelse. Ønsker en deltager ikke, at løbe den risiko der her er omtalt, må vedkommende selv arrangere 
transport af sin havarerede motorcykel. 
Tilmelding og betaling senest 10 august til Egon Nielsen, en@nimbus.dk 
eller Møllevej 15. 3650 Ølstykke. Tlf. 40780563 
Startgebyr er for 2 overnatninger og forplejning lørdag - søndag (excl. drikkevarer)
Deltagere som ønsker, at følges ad - dele værelse, skal meddele dette ved tilmelding.

DVM nr.      Navn  
Adr.
Postnr. og by 
Tlf.                              E-mail: 
Mc-mærke 
Årgang                       CCM 
Startgebyr fører for 2 overnatninger. Fredag-lørdag & lørdag- søndag                   dkk. 1150,00     
Startgebyr observatør for 2 overnatninger                       dkk.  1150,00 
Ekstra spisebillet til lørdag aften                                                                              dkk.    285,00
Aftensmad fredag aften (2 retter & kaffe)   dkk.    189,00 
Fradrag hvis der kun ønskes en overnatning eller ingen. Pr. nat, pr. person            dkk. -  140,00 
Morgenmad for dem som ikke overnatter. Pr. dag. Pr. person   dkk.    105,00 
I alt                      dkk.                  
Indsættes på: Regnr.1345 konto 4386 839 935.  Husk navn og medlemsnummer.   

Underskrift
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støtter 
motorsporten

2014

Klubnyt
Velkommen til nye medlemmer
2377
Sammy Manjiit Singh Jagdev
Vestergårdsvej 14
6051 Almind
mail: jagdev@outlook.com
mobil: 5361 4099
mc: Kawasaki z 1000A 1977
Yamaha xs 650 1976

2378
Per Rasmussen Skov
Rasmus Nielsensvej 44
5471 Søndersø
mail: hellepetersen72@gmail.
com
tlf: 5155 5615
mc: Motoguzzi Lemans 1978

2379
Martin Lessel Bendtsen
Ålholmparken 154
3400 Hillerød
mail: martin.l.bendtsen@gmail.
com
mobil: 4162 2012

2380
Anders Winther
Nørregade 25
8300 Odder
mail: winthwr.sne@gmail.com
mobil: 5133 9197
mc: BSA 500 Sloper 1931

2381
Jacob Sørensen
Thorsgade 46 D
2200 København N
mail: kolkur@gmail.com
mobil: 2537 3080
mc: Moto Guzzi v50

2382
Allan Mollerup
Tranebanken 4
4681 Herfølge
mail: amollerup.b757@gmail.com
mobil: 2536 4774
mc: Nimbus 1953

2383
Mads Rieks-Pedersen
Nordlandsvej 62 F, 1 sal Leijl.4
8240 Risskov
mail: lysningen16@yahoo.dk
mobil: 2245 8650

2384
Jørgen Campbell
Kong Georgsvej 96, 6 tv
2000 Frederiksberg
mail: jorgencampbell@gmail.com
mobil: 2094 3199

2385
Christian Gyde
Bjørnemosevej 21
5230 Odense M
mail: c gyde@yahoo.dk
mobil: 3891 6023
mc: Matchless G 90 1938
AJS R 12 1930
AJS R 8 1930
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Nyt fra landsdelene
DVM afd. Sydjylland
Årets andet medlemsmøde blev afholdt 
d. 1. marts 2014 på Steen Petersens ar-
bejdsplads, som er Vojens Autoophug. 
De 25 fremmødte medlemmer fik set en 
stor arbejdsplads indefra og fik tilmed 
en sagkyndig rundvisning, hvor der blev 
spurgt og svaret på mange spørgsmål fra 
forsamlingen. 
  Firmaet har samarbejde med flere auto-
ophuggere i landet og gennem medlem-
skab af Autoophuggernes Datalager har 
de direkte tilgang til ca. 2,3 mio. reser-
vedele. 
  Ved Vojens Autoophug er miljø, kvali-
tet og god betjening i højsædet, de er 2 
gange blevet kåret som ”årets Ophugger” 
af brancheforeningen DAG. 
  De modtager ca. 1600 biler om året, 
der hovedsaligt købes som trafikskader, 
af forsikringsselskaber i såvel Danmark 
som i udlandet. Det er næsten alt sam-
men nyere biler, kun få biler er mere end 
ti år gamle.
  Alle dele bliver testet og demonteret på 
eget værksted, kontrolleret samt efterføl-
gende registret på edb. Alle delene bliver 
klassificeret efter DAG kvalitetsnormer, 
således at de nøjagtigt ved, hvilken stand 
varen er i, når kunden spørger.
  Til Vojens Autoophug er tilknyttet eget 

reparationsværksted, Vojens Autocenter. 
Her foretages der reparationer på alle 
slags biler og kunden har den fordel, at 
varen der købes evt. kan monteres mens 
kunden venter.
  Vojens Autoophug ApS er et velrenom-
meret firma, der startede i 1976. Virk-
somheden er beliggende i industri vest i 
Vojens på en ca. 22.000 m2 stor grund, 
hvoraf de 2500 m3 er hal til reservedele, 
der er anbragt på hylder i flere meter høje 
reoler.
  Vojens Autoophug er siden 1. juli 2000 
miljøcertificeret efter ISO 14 001 nor-
men. Det sikrer en effektiv og  pålide-
lig miljøbehandling af de indkommende 
biler.
  Efter rundvisningen var Steen vært ved 
et kaffebord med kage som fru Petersen 
havde bagt til os og kaffen havde Steen 
sat sin datter til at brygge, det er en mand, 
der forstår at sætte folk i sving. Som det 
altid går når veteranvenner samles, kom 
snakken rigtig godt i gang så oplysninger 
og meninger blev udvekslet over bor-
dene.
  Tak til Steen Petersen for arrangementet 
på denne sidste mødedag i vinter, nu ser 
vi frem til at komme ud at køre på vo-
res klenodier i selskab med veteranven-
nerne.

Lars Mylius Hjelm (1275) 

Klubmøde i Nordjylland
På Comweel i Rebild
35 medlemmer var mødt i marts.
 Formand Kaj V Pedersen bød velkom-
men og  beklagede at Gunnar Berg havde 
meldt fra som foredragsholder i formid-
dags pga sygdom. Den situation havde 
Jens Hald reddet ved ”startsnoren”, kan  
man næsten sige. Han tilbød at vise et 
diasshow, overvejnde med   billeder af 
Harley Davidsom og Indian af forskellig 
alder og stand og i forskellige situatio-
ner.
Før vi så Jens`dias show havde Kaj V 
budt velkommen til John Christensen fra 
firmaet Phonak Hearing Protection. John 
ville fortælle om firmaets udviklede øre-
propper (sagt på dansk). Vi kunne denne 
aften få taget aftryk og bestille firmaets 
nyudviklede produkter af høj standard. 2 
ørepropper kostede den aften 115o kro-
ner. På phonakhearingprotection.dk kan 
du læse mere om produkterne og deres 
anvendelsesmuligheder.
Til april mødet vil Poul Erik Sørensen 
optræde med et historisk foredrag.
Jette mindede os om, at DVM nu er på 
Face-book.

Kurt Solskov 

Klubmøde i Kværkeby 
Onsdag den 26.02.14
Christian Schmidt bød velkommen til 
alle. 32 mc-venner var mødt til klubaften 
i Kværkeby.
  Især velkommen til Jonna og John Hel-
mersen, der fortalte og viste billeder og 
lydklip fra nedkastningen på Midtsjæl-
land under 
2. verdenskrig, samt Borup-holdets bi-
drag til våbenmodtagelse fra 1943 til 
1945.
  Det blev en meget spændende aften, 
hvor mange kunne forholde sig til kendte 
personer, samt steder på lokal egnen. 
Hele foredraget blev krydret med mange 
detaljer og spændende klip som livagtig-
gjorde dokumentar historien.
  Man fornemmede i hvor høj grad Jonna 
og John Helmersen havde gennemarbej-
det og samlet et stort og utroligt spæn-
dende materiale omkring dette emne. 
  Under kaffen og ostemadderne var spør-

DVM  Midtsjælland
Klubaftenen den 26.marts 2014, blev 
afholdt hos NKT/Nimbusmuseet i Glo-
strup.
Erik Kristoffersen bød velkommen på 
klubbens vegne, til de 83 begej- strede 
fremmødte gæster og medlemmer.
I forbindelsen med 100 års jubilæet i 
1998, ønskede man at samle materi- ale 
sammen til udgivelsen af en bog. Dette 
for at markerer firmaets udvik-ling og al-
sidighed gennem disse 100 år. Men ma-

gelysten stor fra de inter- esserede frem-
mødte.
  Henning Petersen orienterede om frem-
tidige møder og ture i vores lokalklub. 
Bl.a. blev alle gjort opmærksom på at der 
ikke er møde i kværkeby den 26.marts, 
men at der er arrangeret en klubaften 
på NKT-Museet incl. Fisker & Nielsen/
Nimbushistorien.
 Igen en rigtig god klubaften i Kværke-
by.

terialet blev af langt større og væsentlig 
mere omfattende karakter, hvorefter man 
besluttede at åbne et museum i den gamle 
produktionshal.
De udstillede effekter viser med stor tyde-
lighed for publikum, udviklingen i såvel 
firmaet, som i samfundet med dets op- og 
nedture, krige m.m. P.A.Fisker produkt-
udviklede for eksempel den første støv-
suger, som i star-ten var forbeholdt de få 
familier. Men i løbet af få år, blev dette 
en senta-tion langt ud over landets græn-
ser. Dette på trods af en vægt på 17 kg. 
I dag er firmaet verdensomspændende 
med speciale i rengøringsmaskiner. Dis-
se opgaver spænder lige fra almindelige 
husholdningsrengøring til rengøring af 
raketter.
Blandt firmaets produkter gennem ti-
derne, kan nævnes elektriske motorer, 
Nimbusmotorcyklen, lyslederkabler, 
komfurer, radioer, cronometre, elin-stal-
lationstilbehør m.m.
Alsidigheden har dermed resulteret i et 
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Klubmøder FYN
Onsdag d. 15. januar 2014 – klubaften.
I år lykkedes det at få frivillige nok til 
at lave madpakketure, så vi har ture til 
alle sommermånederne. Nu vil vi så bare 
håbe på, at sommervejret bliver lige så 
godt som sidste år. Resten af aftenen gik 
med kaffedrikning og hyggesnak.
Onsdag d. 12. februar 2014 
klubaften.
Denne aften kom Leif Obbekær Hansen 
og viste billeder og fortalte om Skagen 
løbets første 100 år.
Det tog os lidt tid at få monitor og pc til 
at virke sammen, men til sidst lykkedes 
det. Af og til kunne de fleste vidst tænke 
sig at få fat i nakkeskindet på en af dem 
som har opfundet det isenkram…
Vi så billeder helt fra de første Skagen 
løb, hvor der også deltog biler. Faktisk 
havde Alfred Nervø allerede i 1906 kørt 
ruten på en Elleham motorcykel og det 
har været noget af en præstation på da-
tidens veje.
Der blev kørt flere løb indtil begyndelsen 
af 30’erne, hvor det blev forbudt at køre 
landevejsløb i Danmark.
Vi sprang så til 1965, hvor det første løb 
i nyere tid blev holdt og det var dér, man 
blev enige om at starte foreningen Dan-
marks Veteran Motorcykleklub op.
Det er altid sjovt at se på gamle fotogra-
fier, hvordan tiderne har ændret sig og på 
dem fra 70’erne og senere, var der også 
personer som vi kender … bare i mere 
ungdommelig udgave. 
Onsdag d. 12. marts 2014 
klubaften.
Denne aften var vi desværre henvist til 
lokalet i kælderen på Vissenbjerg Idræts- 
& Kulturcenter, men det har vi oplevet 
før kan ske.
Eigil kom og fortalte om, hvordan det 
skred frem med årets Egeskovløb. Bag-
efter så vi billeder fra løbet 2013. 
Onsdag d. 9 april 2014
klubaften.
Så var vi tilbage i det vante klublokale, 
hvor Peter Jørgensen skulle komme og 
fortælle om turen på sin motorcykel til 
Australien i 2010. Desværre var han for-
hindret i at komme selv, da han var nød 
til at sende sin Yamaha Tenere afsted 
med container den næste dag, for han var 
nemlig på vej til Australien igen.
Poul Hansen blev så Peter’s afløser og 
fortalte på bedste vis om turen, og det 
klarede Poul til ug.
Det er jo altid svært at fortælle noget, 
man ikke selv har oplevet. Peter er ud-
dannet automekaniker hos Poul og arbej-
der dels som mekaniker dels som guide 

Årets første tur på
Midtsjælland
Vejrguderne havde tilsmilet klubbens 
første køreaften med det flotteste vejr, 
man kunne ønske sig og med sommerens 
højeste aften temperatur. Ved starten hos 
OK Ortved kunne man kl 1858 læse tem-
peraturen på prisstanderen til +24 gr. Ud 
over de 19 MC-er, der mødte, kom også 
en veteranbil MG TD Mark II med Hans 
Erik Madsen og Ole Sørensen. Der var 
25 deltagere. 
 OK-tanken sponcerede kaffen før starten 
på turen. Christian Schmidt lagde sig i 
spidsen og ledte gruppen igennem et flot 
sommerklædt Midtsjælland via Borup, 
Ejby, Ll. Skensved, Solrød og til Tåstrup.                                                            
Hele gruppen kom samlet til Ole Kyhl 
Automobiler, Vandmestervej, Tåstrup.
 I dagens anledning var det utroligt prak-
tisk for hensynet til den øvrige trafik, at 
firmaet ligger i den blinde ende på Vand-
mestervej. Der var nemlig allerede mødt 
mange MC-er. Der var en del medlem-
mer fra DVM København, der også var 
mødt, og flere indfandt sig senere. 
 Ole Kyhl havde inviteret DVM til at be-
søge forretningen. Ud over DVM var der 
også inviteret en lokal touringclub.
 Formand for ”GMC”, Bjarne Lyngga-
ard, Tåstrup, fortalte, at klubben, der er 
stiftet i 1963, har hjemsted i Tåstrup, og 
er en touring club med 12 medlemmer 
under Touring Danmark. Hovedaktivite-
terne er 2 årlige ture, den ene St. Bede-
dag, til ”MC Touring Camp” i Nødager 
på Djursland.  Lynggaard og assisten-
ter styrede pølsegrillen og delte 150-
200 pølser ud. Ved siden af grillbordet 
stod et stort køleskab med drikkevarer.                                                        
Arrangementets afholdelse var spredt til 
andre end de 2 klubber, så der kom ca. 55 
motorcykler og omkring 150 gæster. 
 I værkstedet var der dækket et stort kaf-
fe- og kagebord.  Ved siden af kaffebor-
det vistes på en TV-skærm en video fra 
en tur i september 2013 til Elvis Presley, 

Graceland. Deltagerne var foruden Ole 
og makkeren Allan Jensen fra Skagenlø-
bet flere veteranmedlemmer. Videoen vi-
ste en del af oplevelserne fra turen bl. a. 
hans gravsted ved hjemmet i Graceland. 
”Sun Studio” blev også vist. 
 I værkstedet stod 25 renoverede motor-
cykler af forskellige årgange. Der var flest 
BSA-er, men også Triumph, Matchless, 
Norton, en 6-cyl Honda, Rudge og den 
ældste René Gillet m/sidevogn 1931.
 Forpladsen ved værkstedet var prydet af 
flere renoverede biler bl.a. Bentley, Rolls 
Royce, Fiat, Austin og Chevrolet Cor-
vette, samt Oles nyrestaurerede Citroén 
Berlina.                  Edward Jen-
sen kom i sin Ford A, 2 personers årg. 
1930.  
 Inden afslutningen på besøget hjalp Ul-
rik Ibsen med at fylde olie på en Exelsior 
gearkasse. Tak til Ole Kyhl for gæstfri-
heden.

John Adamsen Jensen

velfungerende og dynamisk firma gen-
nem tiderne, med datterselskaber spredt 
over hele verden.
Efter 2 timers spændende rundvisning i 
museet, afsluttede Erik Kristoffer- sen 
med at takke for et fantastisk spændende 
arrangement.
Henning Petersen orienterede afslut-
ningsvis om de kommende arrange- 
menter, aftenture m.m. og henviste til det 
omdelte forårsprogram.
Endnu et spændende og velbesøgt arran-
gement

Ref. v/ Marianne Bie

Billeder fra parkeringspladsen ved 
Ole Kyhl Automobiler, Vandmestervej i 
Tåstrup.
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på motorcykelture derude.
Poul Hansen kunne bl.a. fortælle, at da 
Peter kørte turen til Australien var han 
knap 21 år og han kørte turen alene. 
Det må siges, at være en præstation i sig 
selv.
Ruten gik gennem de østlige lande som 
Rusland, Ukraine og Mongoliet, hvor ve-
jene var mere end dårlige. Det de kaldte 
hovedveje, ville næsten ikke betegnes 
som andet end markveje her i Danmark.
Nogle steder blev han frarådet at køre 
alene på grund af røverbander, som ikke 
stod tilbage for at dræbe folk.
Det var en spændende fortælling og med 
flotte fotos fik vi afsluttet vintersæsonen 
i klubregi.

Ole Ploug Jantzen

Årets første madpakketur udgik fra 
Ole og May-Britt´s hjem i Espe. De 
havde lavet en tur på omkring 80 km, 
hvor vi kom forbi ikke mindre end 
10 store herregårde i egnen nord for 
Fåborg. Inden vi tog af sted var der 
kaffe indendøre. 
  Første stop på turen var ved Østrup-
gård. Østrupgård er ubetinget Fyns 
ældste hus. Det er et stenhus bygget i 
starten af 1300 tallet. Det gamle sten-
hus er den hvide bygning, uden bin-
dingsvæk, til højre i billedet. Laden 
vi holder foran er en agerumslade 
bygget i 1742. Et imponerende byg-
geri.                                   Obbekær

Madpakketur 4 maj.

Efter kaffe gør vi klar til start.

THORSVANG -
DANMARKS SAMLERMUSEUM
Der er kommet et nyt og spæn-
dende museum til den danske 
museumsverden.
  Der er tale om et museum der 
drives af frivillige, men der er 
tilknyttet et cafeteria, der drives 
af Henrik Hjortkær, der er man-
den, der har været den drivende 
kraft i skabelsen af dette eldo-
rado af rariteter fra en svunden 
tid. Jeg tog besøg for på nærme-
ste hold, at opleve atmosfæren.

Baggrunden for projektet
Henrik Hjortkær har samlet på gam-
le ting i hele sit liv. Dette omfatter 
i dag en helt unik samling af gamle 
ting og sager. I mange år er der ar-
bejdet for at skabe et sted, hvor den-
ne samling kan vises frem til alle på 
en blomstrende og levende måde.
  Da en af lokalområdets absolutte 

sidste gamle fabriksbygninger (Tør-
mælksfabrikken i Lendemark) blev 
tilgængelig lå det fast, at dette sted 
ville være de helt unikke rammer for 
Danmarks Samlermuseum.
  Henrik Hjortkær fik hjælp fra Ini-
tiativgruppen for Byggeri og Miljø 
(Møns Bank A/S) samt formanden 
for Møn- Sydsjællands Turistfor-
ening og der blev stiftet en fond:
  Fonden Danmarks Samlermuseum 
har fået overdraget ejendommen for 
kr. 1,- af Vordingborg Kommune. 
Ombygning og etablering af museet 
sker i Fonden Danmarks Samlermu-
seum og af vedtægterne fremgår det, 
at fondens midler aldrig kan gå tilba-
ge til stifterne, men skal i tilfælde af 
opløsning af fonden gå til kulturelle 
eller turistmæssige forhold på Møn.
  Bestyrelsen i Fonden Danmarks 
Samlermuseum består af: formand 
Nils Natorp (Direktør i Geocenter 
Møns Klint samt formand for Møn 
- Sydsjælland Turistforening), tidl. 
Bankdirektør i Møns Bank Hans K. 
Olsen, registreret revisor Bente Bille 
samt en repræsentant fra Vordingborg 
Kommune.
Formålet med projektet er etablering 
af THORSVANG - DANMARKS 
SAMLERMUSEUM:
Et levende museum, indrettet i en 
gammel tørmælksfabrik fra 1910 af 
lokale ildsjæle og lokal entusiasme. 
Vi ønsker at oprette et aktivt og spæn-
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Jyllandsløb 2014
Der er 109 tilmeldte motorcykler til Jyllandsløbet 2014, 
og vi er glade for den gode tilslutning, så er der noget 
ved at arrangere.
  Det er jo løb nummer 40 i rækken af Jyllandsløb, og 
siden Slotsløbet i 1975 i Kolding, har vi været rundt i 
Jylland fra nord til syd og øst til vest.
  Der er tre deltager som var med i Slotsløbet og som er 
med i dette års løb, nemlig start nr. 9 Sven Erik Holm på 
1932 BSA, Start nr. 16 Leif Obbekær Hansen på 1930 
Henderson og start nr. 24 Ole Jensen på Royal Enfield.
  De tre har fået det start nummer de havde i 1975 og de 
tre motorcykler kørte de også på i 1975 bortset fra Leif’s 
Henderson, den blev kørt af Viggo Hansen, Leif’s far, 
men Henderson`en var med. 
  I år er det Randers der er udgangspunkt for løbet. Løbet 
starter kl: 9:00 og der er pause i Ørum ca. fra kl: 12:00 
til 14:00. Første deltager er i mål ca. kl: 15:00. 
  Det er således, at det er 80 år siden at Nimbus model C 
blev lanceret, og vi har valgt at fejre dette med Nimbus 
tema på Program, rallyplade og plakette samt en speciel 
Nimbus, som i kan se fredag aften. Det er jo den eneste 
motorcykel, som er blevet produceret i større antal (ca. 
14000) her i Danmark. På årets løb er der 8 Nimbusser 
og 26 andre forskellige motorcykel mærker fra 1914 til 
1939. 

Lars Sørensen
Danmarks Veteran Motorcykleklub

Program - Deltagerliste

2014Jy

llan
dsløbet

dende museum i en af Møns gamle 
industribygninger, som i sig selv vil 
være en attraktion. I museet skal vi-
ses og fortælles hvordan forskellige 
brancher indenfor industri, handel, 
fiskeri og meget mere har regeret i 
”gamle dage”.

Nimbus Peders værksted.
I Veteranen i 1993 satte jeg en arti-
kel op, som var skrevet af Poul Jørss. 
Den handlede om Peter Christensen, 
der havde lavet mange fine ændrin-
ger på sit ”Kakkelovnsrør”.
 Hans Søn (Leif Christensen) over-
tog cyklen, men han overtog også det 
værksted som Peter havde lavet.
  For 26 år siden pakkede Leif værk-

stedet ned, og nu er det hele ved at 
blive genskabt på Danmarks Samler-
museum, for det blev dem, der over-
tog det hele fra Leif Chistensen, fordi 
de har lovet at bygge værkstedet op 
inde i museet. Det bliver lavet i tro 
kopi ad de billeder Leif tog, inden 
han pakkede det hele ned. 
  Jeg har set det, og det bliver helt 
fantastisk.                         Obbekær

Her er et billede fra kongestuen. På væg-
gene er der billeder af  de kongelige.



Veteranen ��3/2014

 Kommende Arrangementer
Sydjylland
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: karen-
buchhave@hotmail.com
23.august
Alsløbet. Nærmere herom i Vetera-
nen.
27. september
Bustur i Nordfriesland. Enkelthe-
der bekendtgøres senere
4. oktober
Medlemsmøde. Bemærk nyt mø-
dested: Stubbæk Forsamlings-
hus, Dybkærvej 2, Stubbæk, 6200 
Aabenraa.
1.november
Planlægningsmøde i Stubbæk For-
samlingshus.

Fyn

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
Onsdag den 4. juni kl. 19.30
Endnu intet program for dette møde.

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. 

Midtsjælland
Møder i Kværkeby
Onsdag den 25 06 kl. 1900: 
Stjerneløb, med mål som tidligere år 
i Herslev Havn. Startsteder oplyses 
senere.
Onsdag den 30 07 kl. 1900: 
3. køreaften med afgang fra OK-tan-
ken i Ortved kl. 1900. Mål: Ishuset 
ved Munkholmbroen

Alsløbet 2014   den 23. august
Vi starter ved Bil & Co A/S Nørrekobbel  5, 6400 Sønderborg Bil & Co.
Der serverer morgenkaffe fra kl. 9.00  Afslutning hos EUROMASTER,  
Nørrekobbel  7C, 6400 Sønderborg.
Slutinstruktion kl. 10.30 Første start kl.11.00  Der serveres frokost et 
sted på ruten. Remtrækker og mc fra før 1920 deltager gratis i løbet.
Speedometer vil blive afdækket. Protester modtages ikke. Startgebyr be-
tales ved ankomst. Fører kr. 175,00, Observatører kr. 175,00  Der køres i 
2 klasser. Klasse 1 Solo. Klasse 2 med Observatør.
Tilmelding til Hanne og Jan Hansen  Tlf. 51250104 el. 40113902
Sidste tilmelding d. 17. august    Mvh.  Jan Hansen

Lørdag d. 14. og søndag d. 15. juni 
- Fyn rundt.
Alle tilmeldte vil, modtage program 
og deltagerliste fra Leif Obbekær.
Har du/I endnu ikke fået dig/Jer 
tilmeldt kan man ringe på tlf. 
43432543 May-Britt eller tlf. 
66173396 Leif Obbekær.
 

Lørdag d. 5 juli.
Turen udgår fra Poul Hansen i El-
lehaven 8, 5690 Tommerup med 
endestation ved Sandager brugsfor-
ening.   Tlf. 40285159.

Søndag 17. august kl. 10.00 - mad-
pakketur  Endnu en tur starter fra 
Poul Hansen i Ellehaven 8, Tomme-
rup. Tlf. 40285159.

Søndag d. 7. september - madpak-
ketur. Leif Obbekær Hansen. Tlf. 
66173396.

 
 
 
 
 
 
 

 

13. – 17. Juli 2014 

in Jübek 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

großen VFV- 

OLDTIMER-
GRILLABEND 

Dienstag,  15. Juli 2014, 18:00 Uhr 
                beim Hotel & Restaurant GOOS  in 
    
          mit Speedway- und Sandbahn-Weltmeister Egon Müller   

 

mit historischen Motorrädern der 20er, 30er und 40er Jahre 
 

mit Teilnehmern aus England, Niederlande, Schweiz, Dänemark, Schweden, Deutschland …  
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Jübek 
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alle Oldtimer-Freunde aus Nah und Fern  
mit oder (noch?) ohne Oldtimer Fahrrad, Moped, Motorrad Auto, Roller… 

Ihr seid sehr Herzlich Willkommen zum  

Friedrich Knudsen 
 

www.veteranenfahrt-norddeutschland.de 

Eintritt frei 

Ferie

Hvorfor ikke holde 
ferie på motorcyklen.

Friedrich Knudsen har 
sendt denne invitation.

Kontakt Friedrich for 
yderligere materiale.

Friedrich Knudsen
Fischers Privatweg 1
24558 Henstedt- Ulz-
burg, Germany.
e-mail: nordic-veteran 
@t-online.de

tlf.: 0049-4193-5438
Fax.: -888947



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

Pas godt på din 
gamle kærlighed

Gå ind på nordiskveteran.dk 
eller ring på telefon 35 47 77 47

Veteranen�� 3/2014



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

Genbrugs-
hjørnet
Sælges
BSA M-21 med original ven-
stregående sidevogn. 45.000 kr.
Thorkild Andersen
9733 3304
2321 8423

Købes
Brugt dynamo til ”Humlebi”
Gunnar Tveskov
5136 3403

Veteranen ��3/2014

Landsløb i DVM
Jyllandsløbet 21. juni
Fladtankerløb 5. juli
Egeskovløb 9. august
Løvfaldsløb 13.-14. sep.

Landsarrangementer

Stumpemarked Herning 15/11
Stumpemarked Gjern   7. juni
Veteranlastbiltræf Gjern     6/9
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Medlemmer af GF Veteran kan 

tegne autohjælp for blot 300 kr. 

i alt pr. år omhandlende samtlige 

forsikrede veteran/klassisk køretøjer

GF Veteran   

Strandvejen 59, 2100 Kbh Ø

Tlf: 39 10 11 50

gf-veteran@gf-forsikring.dk

Årlig præmie. Ansvars- og kaskoforsikring inkl. statsafgift – Selvrisiko 1.816 kr. 

Dagsværdi Veteranbil/-motorcykel Klassisk bil/motorcykel Veteranknallert*

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

50.000 672 kr. 209 kr. 1.677 kr. 519 kr.

150.000 1.049 kr. 209 kr. 2.619 kr. 519 kr.

500.000 2.498 kr. 209 kr. 6.044 kr. 519 kr.

Invester i forsikring til dit 
veteran/klassisk køretøj

GF Veteran tegner ansvars- og kaskoforsikring for bevarings-

værdige originalt opbyggede køretøjer, som er henholdsvis 

35 og 25 år gamle.  

Forsikringerne er med 100% tilbagebetaling af et even-

tuelt overskud. I 2014 tilbagebetales 20% af forsikrings-

præmien på baggrund af 2013 skadesregnskabet. Et even-

tuelt forsikringsunderskud 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 hobbykørsel i perioden 15. marts 

til 31. oktober. I den resterende periode er det ved kasko-

forsikring, forsikret mod brand og tyveri.

Priseksempler for veteran/klassisk køretøj

Lovpligtig
ansvars-

forsikring:
436 kr. 

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 

2014 tilbagebetalt 150 

millioner kroner.

*Veteranknallertforsikring er uden medlemsindskud og uden overskudstilbagebetaling.


