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Offi cielt organ for Danmarks Veteran Motorcykleklub 

På den anden side...

Så blev det køretid igen!
Sådan tænker vi der kører på de gamle vel! Og netop som solen har 
skinnet, vi er kommet godt over 1/3, så hindrede den sene vinter os i 
at komme ud. Forsikringen bestemmer tidspunkt for hvornår vi kører? 
Eller gør de? Nej - de fl este af os har helårs-ansvar, så sådan set kunne 
vi køre til primustræf i Norge eller hvad? 

En yngre himmerlænding fortalte mig forleden, at han kører helårs 
på sin Yamaha XT600Z Ténéré. Han tager motorcyklen på arbejde fra 
Møldrup nord for Viborg til København, en gang frem og tilbage hver 
uge. Et enkelt transportmiddel.

Hvorfor gør vi så ikke det? For det første fordi vi ikke i dag er afhæn-
gige af motorcyklen som transportmiddel, som den unge himmerlænding 
er det. For det andet er vi berettiget ømme over vore klenodier, de bruges 
når der er lejlighed til det. 

I dette nummer er der foruden spændende beretninger en rigtig god 
nyhed: Egeskovløbet bliver afholdt. Det var dejligt nogle fynboer tager 
handsken på - til glæde for os alle.

Et spændende tiltag er medlemsundersøgelsen foreslået på general-
forsamlingen og nu konkretiseret i ”Min ønskeseddel for DVM’s fremtid” 
på side 19. Du opfordres til at give din mening til kende om, hvordan 
du ser fremtiden for DVM. Det bliver spændende at følge. 

Nyd også de mange andre muligheder i VETERANEN, fra artikler til 
løbstilmeldinger, klubeffekter og andet.  Bemærk at skemaer ligger på 
www.dvm.dk sådan at du kan få tilmeldinger og skemaer denne vej. 
Da undgår du at skulle kopiere eller klippe i bladet. Måske er det dig 
der sikrer endnu en spændende stump eller motorcykel forbliver på 
danske hænder.  

Når du læser dette, ja så er det snart den 1. maj og endnu et Skagen-
løb er i gang. Se alle de andre aktiviteter rundt omkring i det ganske 
land - der er et højt aktivitetsniveau. 

 Gorm Wæhrens, redaktør

Offi cielt organ for Danmarks Veteran Motorcykleklub 
(medlem af Danmarks Motor Union)

Offi cielt organ for Danmarks Veteran Motorcykleklub 

På den anden side...

Så blev det køretid igen!
VETER   ANEN

Ansvarshavende redaktør/annoncer   
Gorm Thyge Wæhrens, Liljevej 3, 7800 Skive  

VETER   ANEN

Farfars Wanderer fra 1921 skal sælges. Her er farmor med bagpå i 1929, 
hvor turen gik til Søndervig. Det var i datiden noget af en ekspedition når 
udgangspunktet var Herning, fortalte farfaderen. Læs mere side 30.
Foto venligst udlånt af Carsten Ellerbæk, Fuur.
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Så er sidste betalingsdag langt overskredet, og 43 har endnu ikke betalt. Der 
bliver ikke udsendt rykkergiro , så vil du stadig være medlem i DVM, har 
du nu frem til den 20. april til at betale, ellers bliver du desværre slettet af 
medlemslisten. 

Rita Bach

Et team af fynboer har sagt ja til at stå for Egeskovløbet i 2008. Det er dejligt, at 
vi alle kan komme og holde liv i traditionen med klubbens næstældste løb. 

Jeg er sikker på, at teamet vil få den hjælp og støtte, de skal have. Vi glæder 
os allerede til den 2. weekend i august. Se bare dette nummers forside af 
interesserede tilskuere og koncentreret kører.

Lars Sørensen

Det er påsketid og det regner derude 
– det er gode tegn når lysten til igen 
at rulle på 2 hjul bliver tæt på umulig 
at styre - regnen er god til at fjerne 
resterne af vejvæsenets overdrevne 
brug af vejsalt fra vejene.

Jeg har været ude i garagen et par 
gange for at klargøre til sæsonen og 
har bare ikke kunnet styre mig: Jeg 
har startet cyklerne op, altid med det 
resultat at nabokonen er kommet og 
lidt syrligt har bemærket, at det næsten 
lød som det var blevet tordenvejr – jeg 
synes det lyder godt.

Siden jeg blev medlem tilbage i 70-erne 
har det jævnligt været debatteret ved 
klubmøder, ved generalforsamlinger 
og ved løb, om klubben skulle være 
åben for nyere motorcykler – om der 
skulle ændres ved optagelsesbetingel-
serne.

Oftest har det været en ret lille del 
af medlemsskaren, der har markeret 
sig i debatten og der har derfor altid 
været tvivl om meningerne var noget, 
der var større tilslutning til.

Ved generalforsamlingen i 2007 blev 
bestyrelsen bedt om at klarlægge hvad 

DVM´s medlemmers ønsker er til klub-
bens fremtid.

Bestyrelsen har formuleret en række 
spørgsmål i et spørgeskema der, efter 
medlemmernes udfyldelse, vil blive et 
godt grundlag for eventuelt at udfær-
dige nogle forslag til afstemning på 
generalforsamlingen i efteråret 2008.

I dette nummer af VETERANEN kan 
du fi nde skemaet på side 19.

Hvis du ikke ønsker at klippe i 
bladet kan du anvende en kopi eller 
downloade skemaet fra vores hjem-
meside.

Jeg håber meget at du og de andre 1260 
medlemmer vil gøre brug af denne 
mulighed for at tilkendegive i hvilken 
retning klubben skal bevæge sig i de 
kommende år. 

Med den meget lange svarfrist er der 
god mulighed for at diskutere emnerne 
ved de kommende måneders løb og 
lokalmøder.

Jeg håber vi alle får en god start på den 
nye køresæson, kør fornuftigt ! 

Lars Klitgaard
formand

Hvilken vej skal vinden blæse? 

Vi har brug for din mening!
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Mit første 
Skagenløb
Af Poul Suhr, Horsens

For mange motorcykelentusiaster 
er Skagenløbet noget særligt, ikke 
mindst fordi det er baggrunden for 
stiftelsen af Dansk Veteranmotorcykle 
Klub (DVM). Det første løb blev som 
bekendt kørt i 1965 og var arrangeret af 
Danmarks Motor Union i forbindelse 
med unionens 50 års jubilæum. 

Også for mig har Skagensløbet stået 
som noget særligt, og jeg har i mange 
år haft et stort ønske om engang at 
prøve at deltage, men forudsætningen 
er jo at man er ejer eller har brugsretten 
af en motorcykel fremstillet før 1935, 
og så i øvrigt være medlem af DVM, 
hvilket kræver at man er ejer eller har 
brugsretten af en motorcykel fremstil-
let før 1940 og at 2 allerede medlemmer 
kan sige god for en.

Harley-Davidson søges
I begyndelsen af 80’erne begyndte jeg 
at gøre noget ved sagen og søgte efter 

en egnet motorcykel, helst en Harley-
Davidson. I begyndelsen af 70’erne 
havde jeg en kollega i København som 
jeg vidste havde købt en urestaureret 
HD  i forbindelse med nedlæggelsen 
af et veteranmuseum i Nordsjælland. 
Ham kontaktede jeg og spurgte, om 
han stadig havde sin HD. Det havde 
han, og inden jeg fi k sagt, hvorfor jeg 
ringede til ham, spurgte han, om jeg var 
interesseret i at købe den, eller rettere 
stumperne af den, for han havde nogle 
år tidligere påbegyndt restaurering, 
men nåede kun at få den adskilt, før 
han opgav projektet. Type og årgang 
var han ikke sikker på.

Vi blev enige om at jeg skulle give 
kr. 1000 - for hele herligheden, og glad 
var jeg. Jeg sagde, at jeg ville hente 
den i den kommende weekend efter 
vores samtale, for jeg skulle alligevel 
en tur til København, hvilket ikke var 
helt rigtigt, men jeg var lidt nervøs 

for at han skulle fortryde. Han ville 
hellere have lidt tid til at pakke det 
hele sammen i en trækasse og sende 
den med fragtmanden til Horsens. Jeg 
skyndte mig at sende en check og ven-
tede med spænding. Forsendelsen kom 
som lovet, så i sommeren 1984 blev jeg 
ejer af en kasse med en masse dele fra 
en uidentifi ceret HD .

Bliver medlem af DVM
Så gjaldt det om at blive medlem 
af DVM for ellers kunne jeg jo ikke 
deltage i et Skagensløb.Jeg kendte et 
medlem i Horsens, Regnar Sørensen, 
som havde kørt fl ere Skagensløb. Han 
ville skaffe en stiller mere, nemlig hans 
gode bekendte, den tidligere motorkø-
rer Jens Åge Christensen, bedre kendt 
som ”Jens Lyn”. Men Jens ville ikke 
umiddelbart godkende mig, jeg måtte 
først stille til samtale hos ham privat 
inden han ville skrive under, og det 

Poul Suhr kørte også sit første Egeskovløb i 2007 
- det gik godt. Poul er opvokset tæt på Egeskov. 

Desuden har han været foredragsholder  i 3 forskellige klubber 
for at fortælle om Skagen-løbet, blandt andet også i bilklubben. 

Foto: Jan Obbekær Hansen.

Poul Suhr får udleveret kort ved 
starten i Skagen 2007.

Foto: Ole Callesen.
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gjorde han heldigvis. Ingen af de to 
brave motorcykelentusiaster er des-
værre blandt os mere.

Restaureringen påbegyndes
Jeg skulle nu i gang med restaurerin-
gen og begyndte med at lægge alle 
stumperne ud på gulvet for at vurdere 
om det hele var der. Jeg kunne med det 
samme konstatere at begge trinbræd-
der ikke var der. Jeg kontaktede den 
tidligere ejer som undrede sig og ville 
undersøge det og ringe tilbage. Det 
gjorde han hurtigt og fortalte grinende 
at han havde fundet trinbrædderne, 
han havde nemlig for en del år tidli-
gere villet rense dem i en spand bag 
hans garage, her lå de og havde været 
under vand i flere år, så de var godt 
rustede men kunne bevares.

Ved at studere stumperne fandt jeg 
frem til at det var en 750 ccm Flying 
Tween årgang 1929. Motoren var hel-
digvis ikke adskilt og den fik jeg gen-
nemgået hos Iversens Cylinder Service 
i Horsens. Hvad der blev gjort ved den 
kan jeg ikke huske i dag. Jeg havde 
optimistisk forestillet mig, at jeg kunne 
restaurere og samle cyklen i løbet af et 
års tid. Selv om alt tilsyneladende var 
der, var der alligevel flere dele der var i 
så dårlig stand at de måtte fornyes.

I VETERANEN nr. 6 1983 havde jeg 
fundet en artikel med titlen: ”Den fly-
vende tvilling, Harley Davidsons nye 750 
ccm 2-cylindrede model 1929”. Den var 
genoptrykt efter en artikel i Jysk Motor  
5. oktober 1928. I artiklen var der en del 
gode billeder, her kunne jeg se at lygte 
og værktøjkskasse ikke var originale. 
Modellen er oprindeligt forsynet med 
to mindre par lygter og værktøjskassen 
er placeret på stellet i venstre side ved 
siden af batterikassen .

Parlygterne
Jeg begyndte så at søge med ”lys og 
lygte” efter originale lygter. På stum-
pemarkedet i Gjern 1985 gik jeg fra 
stand til stand og søgte efter lyg-
terne ud fra et billede som jeg viste 
frem. Pludselig stod der en mand bag 
mig som sagde, at det kunne han da 
hjælpe med, for han havde et lignende 
problem og havde fået fremstillet et 
antal rå lygter i kobber hos en lam-
pefabrikant. Han foreslog at jeg med 
det samme kunne køre med ham til 
Randers, hvor han arbejdede som læge 
på Randers sygehus. 

Det gjorde jeg og erfarede at han 
havde flere motorcykler både HD og 
Indian. Jeg købte et sæt af de rå lygter 
og lånte en original færdig lygte som 
jeg kunne fremstille alt ”tilbehøret” 
efter, også holderen hvorpå lygter og 
horn er monteret. Samtidig lånte jeg 
hans originale værktøjskasse som jeg 

målte op og udarbejdede en tegning 
så jeg senere kunne fremstille en kopi. 
Tænk hvad sådan et tilfældigt møde 
kan føre til! Han ringede i øvrigt til 
mig nogle gange senere for at høre 
hvordan det gik med projektet, såle-
des blev jeg en aften ringet op fra Hil-
lerød Sygehus, og så bliver man jo lidt 
forskrækket, det viste sig at han nu 
havde fået arbejde der, og ville lige 
høre hvordan det gik.

Tilmeldingen
Da tilmeldingsskemaet til Skagenslø-
bet 1986 kom mente jeg godt jeg kunne 
nå at blive færdig og tilmeldte mig.
Desværre nåede jeg det ikke og måtte 
melde fra. Det 80% færdige projekt 
blev sat til side og der har det stået 
indtil 2005, hvor restaureringen blev 
genoptaget og færdiggjort i løbet af 
vinteren 2005/06.

Fuld af optimisme tilmeldte jeg mig 
Skagensløbet 2006. Desværre var for-
året det år ret dårlig, hvilket betød at 
jeg kom sent i gang med prøvekørsel. 
Det viste sig ret hurtigt, at der var tæn-
dingsproblemer med den gamle origi-
nale tændspole, den med indbygget 
kondensator. En uges tid før løbs start 
var jeg en tur forbi Evald Henneberg i 
Viborg, og han konstaterede ret hurtigt 
at den gamle tændspole var for ringe, 
og der blev anskaffet en ny. Efter den 
blev monteret gik det hæderligt og så 
skulle jeg i gang med at prøvekøre. 

Tændspole og fodkobling
Jeg var ikke tryg ved at benytte fod-
kobling, og dagen før afgang til Køben-
havn skulle jeg have min sidste prøve-
tur og her gik det galt. Jeg havde endnu 
ikke lært at man altid skal dreje højre 
om når man skal vende, for at undgå 
at vælte. Da jeg skulle vende måtte jeg 
sætte venstre ben til jorden, hvilket 
betød at jeg slap koblingen og kørte i 
grøften. Motorcyklen væltede så uhel-
digt at mit højre ben kom i klemme. 
Jeg fik hurtigt rejst motorcyklen igen 
og konstaterede til min glæde at den 
ikke havde taget skade, men jeg kunne 
mærke at mit højre ben ikke havde 
det så godt, og da jeg nåede aften var 

Tankene var hullede som en si i 
bunden. Jeg var ikke tryg ved at svejse i 
en så gammel benzintank, så jeg valgte 
i stedet at sandblæse dem og lagde et 
tyndt lag glasfiber udvendig og coa-
tede dem indvendig.

Forkædeskærmen blev nyfremstil-
let ved at banke den op over en træ-
skabelon, også skærmen over knikser 
oliepumpe blev nyfremstillet.

Det ubesete indkøb er linet op.

Læsten skærmen blev formet over.

Et stort arbejde at lave lygterne..
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min lårmuskel hævet så meget at jeg 
måtte en tur på skadestuen. Her fik 
jeg besked på at holde benet i ro i en 
uges tid. Det betød at jeg igen måtte 
melde afbud.

En god bekendt undersøgte den 
gamle tændspole og fandt en løs for-
bindelse, og en efterfølgende afprøv-
ning viste at den stadig havde en god 
effekt. Da jeg gerne ville have at alt 
var så originalt som muligt besluttede 
jeg at returnere den nye tændspole og 
monterede den originale igen.

Håndkobling .- ekstra sikkerhed
Som en ekstra sikkerhed fik jeg monteret 
en håndkobling og i løbet af sommeren 
kørte jeg flere gode ture, og ventede bare 
på tilmeldingen til Skagensløbet 2007. 

Starten skulle gå fra Skagen og jeg 
havde egentlig regnet med at jeg ville 
køre der op, men min svigersøn tilbød 
at køre mig derop med motorcyklen på 
en trailer, for som han sagde, så er du 
da i det mindste sikker på at komme 
til start!

Jeg var til maskinkontrol onsdag 
eftermiddag og var så klar til start 
næste morgen. Vi overnattede på van-
drehjemmet i Skagen og havde forven-
tet at møde en masse deltagere der, men 
vi var kun tre deltager, der boede der 
og det undrede mig.

Endelig til start
Vejret var fint, og det var en herlig 
følelse endelig at komme til start. Forsy-
net med rute- og kontrolkort gik turen 
nu mod København. Jeg var ikke helt 
fortrolig med brugen af kontrolkortet 
og havde måske heller ikke studeret 
løbsreglerne omhyggeligt nok, så jeg 
fandt nogen jeg kunne lægge mig efter 
og så se hvad der sker. 

Jeg blev imidlertid hurtigt tabt og 
kørte så mit eget løb. De første hem-
melige poster mistede jeg, ikke fordi 
jeg ikke så dem, men jeg havde ikke 
helt forstået at man selv skulle mar-
kere i kortet med en klippetang, men 
skidt med det, turen gik fint til Frede-
rikshavn, hvor der var kaffe, videre til 
Aalborg uden problemer. Efter at have 
fået en herlig frokost gik turen så videre 
og her begyndte jeg at få mekaniske 
problemer, engang imellem gik moto-
ren kun på én cylinder, men jeg fik da 
hakket mig til Viborg. Det vil sige jeg 
havde problemer med at finde ind til 
Posten i Viborg. Jeg havde ikke fundet 
de tegn man skulle køre efter gennem 
en by, så jeg kørte tilbage på ruten indtil 
der kom en jeg kunne følge efter og så 
lærte jeg det.

Efter kaffepausen i Viborg var 
tændspolen blevet kølet så meget ned 
at nu gik det egentlig helt godt igen 
og jeg kom fint til Herning, hvor der 
var middag og overnatning. Jeg var 
meget spændt på hvem jeg skulle dele 
værelse med, ved indtjekningen fandt 
jeg ud af at han hed Kusk, det viste sig 
at være Kresten Kusk fra Nykøbing 
M, og vi havde det hyggeligt. Kresten 
spurgte mig om jeg var meget sart, for 
han kunne godt hoste lidt om natten, 
men det generede ikke mig.

I Herning fik jeg så købt min første 
”bjælke”.

Det slutter nok i Silkeborg!
Næste dag gik turen så mod Silkeborg, 
hvor jeg nåede frem med møje og 
besvær og mest på én cylinder. Under 
kaffepausen forsøgte jeg at finde og løse 
problemet, der var mange velmenende 
hjælpere og en af tilskuerne, der selv 
havde Harley, tilbød at måle effekten 
med et instrument, han havde i sin bil. 

Med beklagelse sagde han at jeg nok 
ikke kom længere med den tændspole, 
så det var jo ikke særlig opmuntrende. 
Næste stop var min hjemby Horsens, 
hvor der var frokost. Mange af mine 
motorcykelvenner ville jo være der 
for at hilse på, så det var jo pinligt at 
ankomme på opsamlervognen.

Jeg ringede til min kone og måtte 
meddele at mit første Skagensløb nok 
sluttede i Silkeborg. Pludselig fik jeg 
øje på Poul Jensen fra Stege og spurgte, 
om han ville prøve et kigge på sagen. 
Det gjorde han med samme konklu-
sion, så gik han og kom hurtigt tilbage 
med en ny tændspole som han tilbød 
jeg kunne låne, men han havde ingen 
kondensator. Så gik jeg på jagt efter 
sådan en. Her mødte jeg Niels Palle 
fra Nyborg. Han lukkede klappen på 
sin sidevogn op og her havde han en 
masse rare sager. Efter at havde rodet 
rundt fandt han en konsensator, men 
vidste ikke om den duede, den fik jeg 
og begyndte så udskiftningen. 

Efterhånden var der ikke mange 
tilbage på pladsen. Jeg aftalte med 
opsamlervognen at den ikke kørte før 
jeg havde prøvet den nye spole. Jeg fik 
stor hjælp fra manden med måleinstru-
mentet, og da vi var færdige startede 
maskineriet igen og glad var jeg. Der 
var nu gået så meget tid at jeg valgte 
at forlade ruten for at køre den direkte 
vej til Horsens.

Jeg ringede igen til min kone for at 

Poul Jensen instruerer i 
kaburatorindstilling. 

Brøcker fra Viborg giver mig et par 
ord med på turen. Foto: Ole Callesen. 
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fortælle at jeg nu var på vej til Horsens 
på egne hjul.

Efter frokost og interview med 
den lokale avis, Horsens Folkeblad, 
gik turen videre til Vejle. Undervejs 
begyndte tudehornet at indtage en 
forkert stilling, det viste sig at holde-
beslaget i den ene side var knækket af. 
I en artikel havde jeg læst at man altid 
skal sørge for at have nogle plastictrips 
med på turen, det havde jeg og dem fik 
jeg brug for her.

Fra Vejle gik turen ad små hyggelige 
veje til Odense og Nyborg, hvor der var 
overnatning, også her delte jeg værelse 
med Kresten Kusk og vi havde fået et 
værelse meget langt fra receptionen. 
Jeg var ankommet først, havde fået mit 
bad og var omklædt da Kresten forpu-
stet ankom, da han havde fået pustet ud 
opdagede han at han havde glemt sin 
bagage der var læsset af i et rum ved 
siden af receptionen sammen med en 
masse anden bagage. Jeg tilbød at hente 
den, men glemte at spørge om hvordan 
hans bagage så ud, og havde ikke hans 
mobil tlf. nummer. Jeg begyndte at lede 
fra en ende af og da jeg nåede nr. 52 
fandt jeg den. Da jeg kom tilbage sagde 
Kresten at det er mærkeligt at de altid 
placerer de ældste længst væk, nå men 
det hele forløb fint alligevel.

Tændingen igen igen
Den næste og sidste dag gik turen først 
til Slagelse. Jeg var knap nok kommet 
ud på Storebæltsbroen før motoren igen 
begyndte kun at gå på en cylinder, jeg 
måtte holde mindst 5 gange inden jeg 
nåede toppen, hvorfra jeg lod den løbe 
ned i frigear. Da jeg til sidst kom over 
var der en deltager som gjorde holdt 
og sagde, jeg tror din tænding er defekt 
for der kommer en gang imellem en 
lang flamme bagud, Niels Palles brugte 
kondensator kunne ikke mere.. Jeg fik 
listet mig til Slagelse og begyndte min 
søgen blandt deltagerne, her var jeg 
så heldig at kunne låne en hel ny af 
Kurt H. Jensen fra Lyngby. Den fik jeg 
monteret og så gik alt perfekt resten 
af turen. 

Jeg overnattede hos min søn i Ros-
kilde og på vej dertil holdt koblingen 
op med at virke, det viste sig at tryklejet 

ved udtrykkestangen var gået, nå men 
kom da til Roskilde og lånte en bil så 
jeg kunne deltage i afslutningsfesten 
på Falkonercentret. 

Min placering i løbet taler vi ikke 
om, men jeg var ovenud lykkelig for 
at have gennemført.

Spændende og oplevelsesrigt
Næste dag havde jeg regnet med at 
skulle køre hjem til Horsens på egne 
hjul over Sjællands Odde - Århus 
ruten. Jeg kunne ikke skaffe et nyt leje 
og besluttede at forsøge hjemkørslen 
uden kobling. Med lidt forsigtighed 
kunne jeg få den i anden gear og så 
var jeg kørende. Nu gjaldt det om at 
afpasse farten så jeg kunne undgå at 
holde ved lysreguleringerne, det gik 
fint og jeg kom til Sjællands Odde uden 
at skulle stoppe. Ved færgelejet holdt 
der en masse nyere Harleyer der havde 
været til træf i Roskilde, hvoraf nogle 
hjalp med at få skubbet mig ombord.

Ud af Århus var det straks værre, der 
er ikke mindre end 15 lysreguleringen 
inden man kommer ud af byen på den 
gamle hovedvej til Horsens. Det blev 
kun nødvendigt at stoppe motoren en 
gang inden jeg var ude af byen.

Jeg var en glad og lykkelig mand 

der søndag aften kørte ind på gårds-
pladsen på Grønningen 27 i Horsens, 
efter at have tilbagelagt ca. 1000 km 
på ”nakken” af min Harley og havde 
haft nogle spændende og oplevelses-
rige dage. 

Det er min plan at prøve det igen.  

En glad mand har gennemført sit 
første Skagenløb, og nu på vej hjem fra  
København. 

Hjemme igen.
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Sikkerhed på motorcykel - II
Af sportsleder Lars Sørensen

I den sidste artikel havde jeg skre-
vet noget om den passive sikkerhed, 
denne vil handle om, hvordan vi så 
gør på vejen. Jeg hører tit fra nye del-
tager og sponsorer på Skagenløbet at 
deltagerne er meget disciplineret og 
det er korrekt, men der er også noget 
som kan blive bedrer. 

På et Skagenløb kørte jeg i bil efter 
en deltager der kørte med sidevogn, 
der var ingen sidespejle på motorcyk-
len, hastigheden var ikke høj ca. 50 
km/t, og det foregik på småveje ca. 4 
m brede og han brugte hele vejbanen. 
Strækningen vi kørte var ca. 5 km og 
ikke én gang vendte han sig om for at 
se, om der var nogen bagved. 

Den slags kørsel ender måske med 
en overhaling, der ikke er sikker, og 
andre trafikanter bliver irriteret på os 
og tager så ikke hensyn. Vi er jo ikke 
de eneste køretøjer på vejene. 

Jeg nogle gange har tænkt at det 
er ufatteligt så lidt hensyn, der bliver 
taget, når der skal klippes eller skrives 
på kontrolkortet. Det allervigtigste ved 
kontrolkortet er at påtegninger sker 
på en sikker måde. Derfor kører man 
så langt ind i siden af vejen, at andre 
trafikanter kan komme forbi, og når 
man kører fra en post, så kigger man 
sig over skulderen inden man sætter i 
gang. Selvfølgelig håber jeg alle tænker 
sådan, men fra samtaler med kontrol-
ler under Skagenløbet og ved selvsyn, 
har jeg set at det er ikke altid er sådan 
det foregår. Det er et generelt mangel 
på hensyn til andre, der er årsagen til 
at farlige episoder opstår.

Når jeg kører alene ligge jeg ca. der, 
hvor højre hjulpar på en bil er, det gør 
at jeg har plads til at manøvrer også 
til højre og at jeg har passende afstand 
til grøften, men bilerne kan stadig 
overhale uden at køre knæskallerne 
af mig. 

Jeg gør også det, at når jeg kører 
i byer ligge jeg midt på vejbanen, da 
jeg er ligeså hurtig som bilerne, og 

jeg vil ikke klemmes mellem bil og 
kantsten. 

Der er spejle på mine motorcykler, 
men jeg bruger også at kigge mig over 
skulderen inden jeg overhaler.

Vi havde på et møde i Nordjyllands 
afdelingen besøg af Jess Iversen, der 
ud over at være medlem af DVM også 
er kørelærer. 

Jess fortalte om, hvordan vi bør køre 
når vi er flere som følges ad. 

På figur 1 kører man ikke i en lang 
række, men ved siden af hinanden. 
Der skal naturligvis være afstand til 
den forankørende, og der må ikke 
overhales. Ved at køre på den måde 
nedbringer man den afstand som evt. 
overhalende skal bruge frem for, at 
man kørte i en lang række. Desuden 
bliver man mere synlig, da man fylder 
mere i bredden. 

Når man kommer til et kryds folder 
motorcyklerne sig sammen som vist på 
figur 2. Det har den fordel at man kan 
få alle med videre, når der er plads i 
trafikken og at biler ikke kører op på 
siden.

De løb vi kører er feltet spredt ud over 
tiden, og det er ikke tit at der kører 
30-60 veteranmotorcykler lige efter 
hinanden, men det gør vi til madpak-
keturer. Når vi kører en sådan tur skal 
de langsomste motorcykeler starte 
først, og så kører man som beskrevet 
i det foregående. 

Det som kan være svært ved mad-
pakke ture er, at det er få personer som 
kender ruten. Det behøver ikke at være 
et problem. 

Forhåbentlig ledes flokken af en som 
kender ruten og man bør også have en 
til allersidst i feltet som kender den. 

Hvis feltet brækker over, så har jeg 
oplevet, at lige pludselig er der ingen 
som ved, hvor vi skal hen. Det kan 
undgås meget nemt. 

Hvis de to som kender vejen har 
et kendetegn som gør at de skiller sig 
tydeligt udfra resten, måske en orange 
vest istedet for den gule, så er man 
aldrig i tvivl om at man er på rette 
spor. 

Det næste er op til os som deltager, 
hvis man er bageste motorcykel så gør 
man det, at når der drejes så stopper 
man .

Det næste er op til os som deltager, 
hvis man er bageste motorcykel så gør 
man det at, når der drejers så stoppe Figur 1.

Figur 2.
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man således at dem som kommer efter 
kan se at her skal drejes. Der er nu en 
anden som er bagerste motorcykel og 
han/hun stopper selvfølgelig næste 

gang der drejes osv. 
På den måde komme alle frem til det 

rigtige sted uden at skulle gå i panik.  
Se fi gur 3. 

Ruten går i pilenes retning. Ved 3 
stopper bageste MC, de andre fortsæt-
ter, ved 2 og ved 1 det samme. Når 
sidste kører (den røde), som nemt kan 
kendes, komme frem til 1, kører han/
hun videre sammen med dem som 
kom op og ved at, hvis der drejes så 
holder der en kammerat, som ved 2, 
klar. Denne model virker rigtig godt, 
så længe at man som deltager kender 
sine forpligtigelser overfor de andre 
deltager. Den som holde ved 1, 2 eller 3 
behøver ikke at bekymre sig om vejen 
fremad, der holder jo en og venter. Som 
deltager skal man egentlig bare vide 
om man er bagerste MC.

De to artikler er skrevet med et 
ønske om at vi alle får stører fornø-
jelse af at køre motorcykel og at vi kan 
forsætte med at lære hinanden at blive 
bedre motorcyklister. Jeg ved at jeg kan 
blive bedre til at kører motorcykel.

Figur 3.

Skagenløbet 2008
Af Lars Sørensen, sportsleder 

Der er i år 224 motorcykler tilmeldt til årets Skagenløb, de 
er fordelt på 29 forskellige motorcykel mærker. Gennemsnit 
årgang for motorcyklerne er 1928,5. Der er i år 9 klasse 1 
(remtrækker klassen) motorcykler, hvilket er meget fl ot. I 
2003 og igen i år spurte jeg efter alder på deltager, i 2003 var 
gennemsnits alderen 57 år og i 2008 er den 57,9 år. Så selv om 
vi er blevet 5 år ælder er gennemsnit alder ikke steget med 
5 år. Hold øje med www.dvm.dk for fl ere oplysninger.

På de nedenstående steder og tider kan man se og tale med 
deltagerne.

Torsdag 1. maj
Start: Mekonomen, Kristinehøj 37, Kastrup 700

Kaffepause: Mekonomen, Falkevej 18, Køge  800-1030

Frokostpause: Mekonomen, Rugvænget 30, Slagelse  1110-1410 
Kaffepause: GF-Forsikring, Jernbanevej 65, Odense N 1425-1655

Mål: Comwell Middelfart, Karensmidevej 3, Middelfart 1630-1830

Fredag 2. maj
Start: Comwell Middelfart, Karensmidevej 3, Middelfart 700

Kaffepause: Mekonomen, Bjerrevej 8, Horsens 830 -1100

Frokostpause: Mekonomen, Anelystparken 3, Tilst 1100-1400

Kaffepause: Mekonomen, Hostrupvej 77, Hobro 1430-1630

Mål: Comwell Rebild, Rebildvej 36, Rebild 1600-1800

Lørdag 3. maj
Start: Comwell Rebild, Rebildvej 36, Rebild  700

Kaffepause: Mekonomen, Håndværkervej 15, Aalborg 815-1045

Frokostpause: Mekonomen, Højrupsvej 61, Frederikshavn 1115-1415

Mål: P-plads bag Skagen Rådhus  1350-1550 

Bemærk at tiderne er ca. tider. Da alle cykler i løbet er over 
70 år kan der let ske nogle forskydninger i tidsplanen.

To gamle veteraner som ikke er mere på Rally Skagen 1969. 
Til venstre Marius Poulsen på Indian og til højre Egluff Jensen 
på Harley-Davidson. Bemærk hovedbeklædningerne. 
Venligst indsendt af Helge Jørgensen, Fruens Bøge.
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Jeg har altid haft stor interesse for 
motorcykler. Jeg har aldrig været 

racerkører, blot interesseret mig for 
at have et køretøj til almindelig land-
vejskørsel. Jeg fik i 1919 den første af 
slagsen. Den har jeg desværre ikke 
noget fotografi af. Det var et gammelt 
tysk monstrum med remtræk, uden 
gear, som hed Westphalen, antagelig 
fra omkring 1908. Den kostede 600 kr., 
men var ikke mere værd end som gam-
melt jern. Somme tider kunne den dog 
køre, men cyklisterne morede sig med 
at køre ude om. I de tider var man tit til 
grin og hørte mange velmente bemærk-
ninger om, hvor langt man nu kunne 
være nået på en cykel i stedet for at 
løbe og mase for at få motoren i gang. 
Jeg har selvfølgelig også været ude for 
at måtte trække den hjem eller leje en 
vognmand til transporten. Ja, sådan var 
vilkårene for en motorcyklist dengang, 
men jeg glad for at have gået hele den 
udvikling igennem, det gav viden. 

I 1921 købte jeg den, som på bil-
ledet har nr. H 451. Det var den tids 
knallert, 1½ Hk, vægt 60 kg, firtakt 
med snøfteventil og batteritænding. 
Induktionsrullen ligger oven på øverste 
stelrør. På krumtaphuset sad en plade 
med påskriften: H. & A. Dufauz & Co. 
samt en masse patentnumre, men ingen 
årstal. Hastigheden var vel ikke over 30 
km. Den var ikke meget bedre. Senere 
huggede jeg den op og brugte motoren 
i en båd. Der blev den rigelig varm, til 
trods for at jeg havde sat blæser på.  
Men så havde man jo prøvet det med. 

Omkring 1924 købte jeg en engelsk 
James, H 4231, også brugt, antagelig fra 
omkring 1915, og var nu meget bedre 
kørende. Den byttede jeg væk i 1928 
med en Reading Standard, også en 
gammel rad. Men pengene var små. 
I 1930 skiftede jeg til FN. Det var den 
med udvendigt svinghjul, som noget 
så nydeligt kunne stænke mig med 
olie helt op til nakken, for øvrigt en 

En motorcyklist
Af tøffelmager Chr. Christiansen =, Præstø

dejlig cykel at sidde på, lå knippelt 
godt på vejen, men på grund af høj 
kompression kunne den intet trække 
ved lave hastigheder. Gearskifte hvert 
øjeblik har aldrig været min hobby og 
jeg handlede så i 1933 og fik den med 
H 4571, tocylindret James årgang 1931. 
Det var et køretøj under alle forhold. 

Da den ny Nimbus kom frem, fan-
gede den straks min interesse. Dens fire 
cylindre, enkle og geniale konstruktion 
tiltalte mig i den grad at jeg flere gange 
overvejede at handle og da jeg i 1938 
fandt en Nimbus, der kun havde kørt 
4000 km og kunne fåes for 1000 kr. I 
bytte fik jeg mit ønske opfyldt. Jeg har 
kørt landet rundt på den og altid været 
glad for den, men da jeg nu er 74 tror 
jeg nok, jeg snart lægger op.

Ja, det var jo næsten hele mit lev-
nedsløb - især motorløb - og den slags 
kan der skrives meget om. 

Uddrag af artikel i ”Bilhistorisk 
Tidsskrift”, juni 1967, side 20-21.
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Motosacoche 1902
Af Gorm Wæhrens, tekst   -  Margit Christensen, Tandslet, fotos

noget for tingene, men hun fik nu 500 kr.
Senere ringede hun og fortalte, at 

hun vist havde fundet noget til en 
kaburator. Andet dukkede også op.

Det var ikke meningen den skulle laves. 
Flere sagde dog til mig, at hvis jeg ikke 
gjorde det, bliver det aldrig gjort.

Den ville laves, og det har været sjovt 
at lave den, fortsætter Svend.

I Schweiz fandt han oplysninger 
om kaburatoren, Lynsnedkeren, Ove 
Pedersen, har lavet træhåndtagene. 

På tosseanstalten i Augustenborg har de 
lavet værktøjskassen. Den kostede 70 kr. 

Johannes Holst lånte mig rammen, så den 
kunne laves. Jeg lavede trykværktøj til det. 

Der mangler bl.a. benzinrør, kabler 
og reguleringshåndtag på styret. Svend 
har derfor ikke haft den i gang.

Kadaveret vil ikke, som jeg vil. Jeg orker 
ikke mere, så den er ikke helt færdig.

Beredvilligt har Svend stillet sin 
mappe med originale fotos og andet 
til rådighed og vi blader videre. 

Det begyndte med en motor. Sådan 
har Svend Østergård, Egen på Als, 

skevet bag på billedet her til venstre.
Det begyndte i Svend Østergårds 

maskinværksted i Guderup, hvor han 
fik en motor af en mand. 

Motoren er en Motosacoche fra 1902, 
den ældst kendte i Danmark. Den 
havde endt sine dage som bådmotor 
ved Præstø. Hvordan den var kommet 
fra Sjælland til Sønderjylland er det 
ikke lykkedes Svend ad udtænke.

En dag ringede en enke. Hun havde 
på et af mandens mange avisudklip 
fundet telefonnummeret på Svend.

- Det er heldigt manden er død, for nu 
kan der ryddes op. Jeg har fundet en motor 
indsvøbt i et uldtæppe i skrivebordet, var 
enkens invitation til Svend Østergård. 
Han kørte de 25-30 km til hende for at 
hente motoren. Det var  bl. a. udstød-
ning, tændspole og boldhorn. 

- Jeg tog hende om halsen og sagde: ”Jeg 
elsker dig” til hende. Hun ville ikke have 
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Den gule lap indeholder mange informationer. De er 
genskrevet her: 

1½ HK, encylindret, købt brugt 1922, benzin, olie til sump 
som skulle pumpes med hånden. Indregistreret under No. 
H451, hvid plade, blå tal, rødt H.

Batteritænding, pedaler som cykel med tandhjul til kæde-
træk til baghjul. På baghjul stor remkrans med kilerem til 
remskive på motor. 

Motoren kunne køre små 30-40 km i timen, gik godt op 
af bakkerne uden at tabe fart.

Er blevet brugt som trækkraft i båd ca. 1925 i Præstø Fjord 
til fiskeri og afhentning af grus.

Christiansen blev taget af politiet for ikke at have fået 
stemplet sin nummerplade med et rødt stempel som man 
skulle have på den tid. Det kostede 20 kr. i bøde for en tur 
til Sorø fra Præstå.

Motorcyklen var sort og uden lygter. Dem behøvede man 
ikke dengang.

Cyklen kostede ca. 180 kr. i vurdering dengang. Christi-
ansen gav 2 smakkesejl til en jolle i bytte for cyklen med en 
murer i Hestehave ved Præstø. 

Svend Østergård fortæller, at han havde besøg af sin brors 
svigersøn, der er fra Hellested på Stevns. Han fortalte at 

motorcyklen havde gået på svigersønnens egn.
Han kunne fortælle, at ejeren var tøffelmager og havde 

boet hos hans moster. 
Så man må jo konkludere, at den faktisk er blevet i fami-

lien. Det bliver den også fortsat, men i familien af motorcykler 
på Egeskov, som Svend har doneret den gamle Motosacoche 
til. 

- Det var som om, den ville samles. Og mange vil gerne købe 
den, men nu, hvor kadaveret ikke er så godt mere, vil jeg ikke mere. 
Derfor får museet den.

Den gule laps bagside er til selvstudium. Studer de fine 
skitser til de nummerplader Svend siden har lavet, ligesom 
lædertasken til værktøj de lavede på Augustenborg. 

Tøffelmager Chr. Christiansens Motosacoche årgang 1902, 
som Svend Østergård genfandt og restaurerede. Nummer-

pladen er af typen 1919-21, da tøffelmageren købte den i 1921.
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Tændspolen til Motosacochen blev i 
1998 undersøgt af Knud, der skrev 
følgende artikel til Svend Østergård

Tændspolen er bygget ind i en lille 
fin, lakeret trækasse med målene 
143x60x81½ mm. I den ene ende sidder 
der en klemskrue med en isolerings-
skive under. Ved siden af skruen er der 
indstemplet et B i træet. I den anden 
ende af kassen sidder der 3 klemskruer 
mærket henholdsvis P, C og M.

Den ene side af kassen er skruet 
på med 6 små undersænkede mes-
singskruer. Midt på dette låg er stemp-
let et firmamærke udformet som en 
5-takket stjerne. Det ligner 5 kædehjul 
med en kæde lagt om. I det femkantede 
felt i midten står S&N med et G neden-
under. Nedenunder mærket står 1136 
indstemplet i træet.

Er der nogen der kender dette 
mærke? Jeg har selv gættet på, at G’et 
står for Geneve, men det mest fordi 
Motosacoche kommer fra denne by.

Når man piller låget af, ser man 
på undersiden indstemplet tallet 42. I 
øvrigt er kassen fyldt med en beglig-
nende masse, der gør det umuligt at se 
ret meget af indholdet.

Når man måler på klemskruerne 
med et ohm-meter, finder man mellem 
P og C en modstand på ca. ½ ohm. Alle 
andre kombinationer viste ingen gen-
nemgang. En sammenligning med en 
moderne tændspole viste omtrent den 
samme modstand på primærsiden og 
ingen gennemgang på sekundærsiden. 
Måske er modstanden der bare større 
end hvad det forhåndenværende ohm-
meter kan måle. Derfor tillod jeg mig at 
gætte på, at P og C er primærsiden og at 
de 2 andre er højspændingssiden.

Ingen vidste, om der evt. var indbyg-
get en kondensator i kassen. Derfor 
lavede jeg en prøveopstilling med en 
6V bilakkumulator og en underdel af en 
strømfordeler til at illudere motorens 
kontaktsæt. Med kobbertråd lavede jeg 

et gnistgab mellem B og M. Jeg satte 
plus til C, forbandt P til platinerne og 
satte en stelforbindelse fra strømforde-
leren til M og videre til minus på bat-
teriet. Da jeg drejede fordeleren, sprang 
der kun en ynkelig lille gnist, ca ½ mm. 
Derefter monterede jeg en almindelig 
tændingskondensator tværs over plati-
nerne. Så kom der gnister! Store, flotte 
gnister på næsten 1 cm længde. 

Det var et stort øjeblik, når man 
tænker på, at det måske er 70 år siden 
den sidst har haft lejlighed til det. Med 
en boremaskine som drivkraft for for-

deleren havde spolen ingen vanske-
ligheder ved at levere 2500 gnister i 
minuttet. Det burde være tilstrækkeligt 
for en motorcykel fra 1905. 

Strømforbruget under gang var ca. 3 
Amp. og under stilstand med lukkede 
platiner var det ca. 6½ Amp. 

Med det forbrug kan et almindeligt 6 
Volt motorcykelbatteri kun holde ca. 4 
timer, så det ville ikke række til at køre 
et Skagensløb. 

Men så galt er det heller ikke. Den 
strømfordeler, jeg benyttede til forsø-

Tændspolen 
Af Knud Degnbol, 1655
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get, har som alle andre moderne 
strømfordelere platinkontakterne 
lukket i omtrent halvdelen af tiden. 
De meget gamle tændingssystemer 
har derimod kontakten stående åben 
den største del af tiden, og i den tid 
bliver der ikke brugt strøm. Kon-
takten bliver kun lige lukket et kort 
øjeblik, før den bliver åbnet igen og 
gnisten springer. Så derfor vil forbru-
get med det originale system være 
meget mindre. Og batteriet holder 
længere.

Sådan noget får een til at tænke på, 
at det må have været besværligt at 
være motorcyklist i 1905. Man skulle 
holde øje med batteriets ladetilstand, 
så man kunne nå at komme hjem 
igen til ladeapparatet, før strømmen 
slap op. Benzinen skulle hentes på 
apoteket eller hos materialisten. Kar-
bidlygten skulle passes, hvis man 
ikke nåede hjem før det blev mørkt. 
Dækkene skulle lappes næsten dag-
ligt, remmen af læder skulle stram-
mes eller kortes op med jævne mel-
lemrum. 

Dertil kommer alle de mekaniske 
besværligheder, der kan opstå, når 
et så spinkelt køretøj skal færdes på 
ujævne grusveje. 

Det må være den rene afslapning 
for sådan en motorcykel at få lov til 
at køre en tur på en moderne asfalt-
vej.

Dette har også været gjort for nylig 
på en næsten tilsvarende motorcy-
kel. I 2003 kørte hollænderen Adrie 
de Graff ca. 1500 km fra Land’s End i 
England til John O’Groats i Skotland 
på en Ariel fra 1903. Det tog 7 dage, 
og hans batteri holdt i 6 dage, før det 
skulle lades op. Han sleb en udstød-
ningsventil een gang, og een gang 
rensede han motoren for kul.

Adries Ariel er en 2,5 HK maskine 
med en af Ariels egne motorer på 270 
ccm. Fra starten fulgtes han med en 
anden hollænder på en 1,5 HK Ariel 
fra 1902 med Minerva motor, men 
han måtte give op efter et par dage. 
1,5 HK er lige lidt nok til sådan en tur.
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Da Nikolaus August Otto (1832 – 91) 
opfandt den benzindrevne stempelmo-
tor, var et af hans store problemer bl.a. 
forgasning af benzinen, så gastilførs-
len til motoren til en hver tid passede 
til den ønskede motorbelastning og 
omdrejningstal.

De tidligste former for karburatorer, 
var fordampningsbeholdere. En behol-
der der indvendigt var fyldt med et 
porøst materiale , som uld eller tøjtvist, 
der kunne opsuge den påfyldte benzin 
og efterfølgende afgive benzinen i form 
af dampe. Disse blev via et rør ledt fra 
beholderen til motorens indsugning. 
Det er indlysende, at dette fødesystem 
havde sine begrænsninger, idet kulde 
eller køligt vejr medførte lav fordamp-
ning af benzinen fra beholderen (mager 
blanding) og varme gav høj fordamp-
ning fra beholderen (fed blanding).

Tidligt i år 1900 blev der af fl ere 
fabrikanter eksperimenteret med 
fremstilling af en mekanisk regulerbar 
benzinforgasser (karburator) til forsy-
ning af motorens varierende behov for 
gasblanding. Nogle af disse konstruk-
tioner var meget simple, mens andre 
konstruktioner var mere komplicerede 
og noget snørklet. Alle fabrikanterne 
kæmpede med en fælles problemstil-
ling: at kunne dossere den optimale 
luft/benzinblanding i hele motorens 
ydelsesspekter. Her var der virkelig et 
udviklingspotentiale at tage fat på. 

Lidt om karburatorer
Af Karsten Berthelsen, 298

Jeg vil indledningsvis nævne de tre 
almindeligste måder for tilslutning af 
en karburatorer til en motors indsug-
ningsrør: 
1.  Faldstrømskarburatoren, som primært 

anvendes i fl ercylindret bilmoto-
rer. 

2.  Stigstrømskarburatoren, som også 
primært anvendes i traktor og bil-
motorer, men også på fl ere af de 
amerikanske 4 cyl. motorcykler. 

3.   Horisontalkarburatoren, bruges også 
til bilmotorer, men primært på 
motorcykelmotorer: Det er denne 
sidste karburatortype jeg primært 
vil beskæftige mig med i dette 
indlæg. 

Funktionsprincippet i alle tre kar-
buratortyper er ens, det er alene kar-
buratorens fysiske placering og luft/
benzinstrømmens retning på sin vej til 
motorens indsugningsrør (se tegning), 
der er forskellig.

Et andet teknisk træk, der er værd 
at nævne er de to almindeligste regu-
leringsmetoder for mængden af den 
ønskelige luft/benzinblanding fra 
karburatoren: 1. Spjældregulering, som 
sker ved at et drejeligt spjæld på en 
gennemgående aksel i den ene ende af 
karburatoren, dels kan lukke helt ned 
til minimum for gennemstrømning af 
luft/benzinblanding, dels kan åbnes 
helt til fuld gennemstrømning af luft/

benzinblanding. 2. Hæve/sænkespjæld, 
som er et præcist tilslebet cylindrisk 
spjæld, der er indvendigt monteret i et 
lige så præcist tilslebet spjældkammer. 
Åbning og lukning af spjældet sker 
oftest via et tyndt kabel. 

På en del af de førnævnte tidlige kar-
buratortyper, anvendte man en dreje-
ventil, i princippet som en toldhane i en 
gammeldags øl tønde, som regulering 
af karburatorens luft/benzinmængde. 
Men man forlod hurtigt denne regule-
ringsform, da en sådan drejeventil har 
en rigtig dårlig regulerings- karakte-
ristik. Sagt på dansk betyder det, at 
afstanden fra tomgang til fuld gas var 
så lille, at de fl estes fi ngre virkede for 
store og klodsede til en jævn regule-
ring. 

Læderspjæld- karburatoren.
I ca. 1909 havde Scheblerfabrikken i 
USA færdigudviklet en fi nurlig karbu-
rator, som de benævnte Schebler model 
H. En karburator, der i folkemunde fi k 
navnet ”Læderspjældkarburatoren”, 
idet karburatoren i den ene ende havde 
indbygget en fjerderbelastet luftven-
til, hvor ventilkeglen var fremstillet af 
læder. Denne karburatortype brugte 
mange amerikanske motorcykler frem 
til slutningen af 1920’erne. Dog gen-
nemgik karburatoren i disse tyve år 
en mindre udvikling på enkelte af kar-
buratorens dele. På en måde er karbu-
ratoren simpel i sin konstruktion og 
funktion, men på den anden side er 
det et noget kompliceret instrument, 
som er sårbar over for: a. slid/utæt-
hed i luftventilen, b. slid/utæthed i 
gasspjæld og spjældaksel, c. slid og 
forkert justering i reguleringsbuen til 
benzindysenålen, d. slid og tætheds-
problemer med svømmer og nålventil 
i sømmerhuset. Selv når karburatoren 
er helt i orden, kræver den førerens 
opmærksomhed, dels i opstarten, men 
også ved meget høje hastigheder. Her 
kan føreren åbne et ekstra lille spjæld 
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på siden af karburatoren, som tilfø-
rer ekstra luft/benzin til motoren og 
dermed øger hastigheden.

Hvis man så bringer alle de her 
nævnte ting i orden, så skal karbu-
ratoren slutteligt justeres ind. Herom 
skriver jeg senere.

Der er ikke så mange i dag, der ved 
hvordan denne karburator virker. Jeg 
vil derfor kort beskrive funktionsmå-
den. 

Igen vil jeg lige komme med lidt 
grundlæggende viden, idet alle nyere 
karburatorer fra ca. 1930 og frem til 
dags dato, er af ”Venturi-typen”, hvil-
ket betyder, at der er indbygget en 
forsnævring (venturi) i karburatorens 
indsugning som øger lufthastigheden 
omkring strålerøret og dermed forstø-
ver (forgasser) benzinen.

Læderspjæld- karburatoren har ikke 
indbygget en sådan venturi, men har et 
i stedet et hvirvelkammer og benævnes 
som ”Hvirvelkammer- typen”, hvil-
ket er et mellemstadie i karburatorens 
udviklingshistorie. Læderspjældkar-
buratoren fungere på følgende måde:

Ved start af motoren, lukkes luft-
ventilen (pos. 9) helt ved at knappen i 
enden af luftventilen (pos. 8) trækkes 
hel ud og stilles i sin ydre position. 
Når kickstartpedalen trædes ned et par 
gange, suges der luft ind i bunden af 

karburatoren gennem 
det lille forvarmerør 
der vender ind mod 
motorcylinderen. 
Indsugningsluften 
passerer op igennem 
den nedre del af kar-
buratoren, som er et 
rør med udvendigt 
gevind, der omslut-
tes af svømmerhuset. 
Det simple i meka-
nismen, som jeg tid-
ligere omtalte, er at 
benzin- strålerøret 
i denne karburator 
sidder skråt monteret 
med den ene halvdel 
direkte ind i benzi-
nen i svømmerhuset, 
og den anden halvdel 

lukke- funktion. Alle, der har set eller 
kender en Schebler- læderspjældkar-
burator, husker at denne karburator 
har en buttet udformning i karbura-
torhuset, lige efter luftventilens mon-
tagegevind og lige over svømmerhuset. 
Denne buttede kropsdel på karburator-
huset er hvirvelkammeret. Når moto-
ren er startet og langsomt varmes op, 
reguleres knappen i enden af luftven-
tilen (pos. 8) langsomt tilbage i den 
trappeformede gevindbøsning (pos.11) 
indtil den er i sin normale udgangs-
position. Ved øget omdrejningstal på 
motoren, stiger undertrykket i karbu-
ratoren, som medfører at luftventilens 
ventilkegle (pos. 9), der er fjerderbe-
lastet (læderspjældet), åbnes så der 
herfra tilføres ekstra luft til motoren. 
Som før nævnt styres benzintilførs-
len ved, at dysenålens montagearm 
(pos. 10) slavisk følger gasspjældets 
åbne/lukke- funktion via det lille bue- 
bånd (pos. 4) som er monteret øverst 
på enden af gasspjældets aksel. Ved 
øget motoromdrejninger, tilføres der 
luft/benzin, dels fra bunden af kar-
buratoren, men også fra luftventilen 
(læderspjældet), hvor begge luft/ben-
zinstrømme mikses i karburatorens 
hvirvelkammer. 

Jeg vil senere beskrive, hvad betin-
gelserne er for en vellykket karbura-
torfunktion, og hvorledes denne kar-
burator justeres ind.

direkte ind i det forholdsvis snævre 
indsugningsrør. Når luften ved relativ 
høj hastighed passerer forbi strålerøret, 
opstår der inde i og omkring strålerø-
ret et undertryk, som suger benzinen 
ud af strålerøret, der hermed opblan-
des med den passerende luft. Denne 
fortsætter efterfølgende op i karbura-
torens hvirvelkammer, hvor benzin/
luftblandingen mikses sammen til en 
mere homogen gasblanding inden den 
fortsætter ind i motoren. Benzinmæng-
den styres af en nål (pos. 1), hvis spids 
går ind i enden af strålerøret. Denne 
dysenål styres af gasspjældets åbne/

Schebler læderspjæld-
kaburator. På toppen er 

der gerne indhugget et 
H samt et nummer, der 

fortæller hvilken motor-
cykel den er beregnet til.
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Nye medlemmer
Veteranen har kontakt et par af vore nye medlemmer, der blev indmeldt i det forgangne år.  
Vi forsøger at fi nde ind til, hvad det gør det attraktivt at blive medlem af DVM - og fortsat at være det.

Af Gorm Wæhrens, redaktør

Præsentation
Jens Rander Amundsen, 2058, Øster-
gade 38, 5874 Hesselager,  38 81 42 31

Hvor har du fået interessen for gamle 
motorcykler fra?

Fra barnsben var jeg meget hos 
cykelhanderen på Frederikssundsvej, 
lige ved siden af min fars praksis.

Jeg købte i sin tid en Indian Scout på 
barndommens stillevej for 150 kr, set 
den med den store kone i sidevognen. 
Det kostede 600 kr. i bøsninger for at 
få den synet. 

På vej til at rydde op efter en bran-
dert satte motoren sig i Ramløse! 
Plejlstangen var revet over, den anden 
banket til S - min bror købte den for 
først 1 så 2 fl asker god wisky

En Indian Scout er på vej, ligesom 
jeg selv er ved at lave en Nimbus med 
sidevogn.

Hvilke andre interesser har du?
Mange, bl.a. musik. 
Jeg har betræbt mig på at sprede 

mig over 20’erne - 50’erne, forskellige 
konstruktioner. Jeg har foruden Morris 
Minor 62, Saab 96 V4 også en BMW 
R26. 

Hvad var det afgørende skridt for dig 
til at melde dig ind i DVM?

At få noget der kunne køre, blev en 
Norton 31. Jeg vil ikke være medlem 
uden at have noget at køre på.

Hvad er dine største ønsker mht. med-
lemsskab af DVM?

Jeg har ikke været til noget møde 
endnu. Men det er vel at rende sammen 
og sparke dæk. 

Et blad hvor der engang imellem er 
noget at læse. 

Tak for nu og held og lykke med dit 
medlemsskab af DVM.

Præsentation
Bjarne Vitting, 2060, Jacob Jensensvej 
21, 8722 Hedensted,  75 89 13 10

Hvor har du fået interessen for gamle 
motorcykler fra?

Jeg er uddannet i MC-branchen og 
har altid haft interessen. Da jeg var 18 
år var det en TWN Cornet 200cc med 
2 stempler, en lille hurtig ting. Efter 
en pause blev det for 20 år siden til en 
NSU Max og senest en Norton fra 1932, 
som jeg har kørt 3 Skagen-løb på. Det 
er min løbscykel.

Hvilke andre interesser har du?
Vi har sommerhus i Juelsminde, så 

det tager også tid. Der kører jeg til på 
min NSU Max, jeg fi k for 20 år siden.

Hvad var det afgørende skridt for dig 
til at melde dig ind i DVM?

Jeg fi k i afstekdsgave efter 38 år hos 
Østergård og senere Merkonomen i 
Vejle et års gratis medlemsskab af Rita 
Back, og det udviklede sig til med-
lemsskab.

God ven lokkede mig med på Ska-
gen-løbet.

Hvad er dine største ønsker mht. med-
lemsskab af DVM?

At få nogle gode småløb, her lokalt 
og Egeskov, et dejligt løb.

At komme ud at køre med ven-
nerne, vi er 4 her i Hedensted der er 
medlem.

Præsentation
Gunnar Buchhave, 2061, Kvisselvej 12, 
9981 Jerup,  98 48 16 89

Hvor har du fået interessen for gamle 
motorcykler fra?

Jeg er født i 48, været med fra starten, 
så det ligger i blodet. BSA har jeg haft, 
men det siger mig ikke noget. Noget 
andre ikke har, det er spændende.

Hvilke andre interesser har du?
Vi har et sommerhus, og en lille 

landejendom hvor mosen lige er blevet 
fredet, så der sker en masse. Min søn 
går nok i mine fodspor (entrepenør) så 
der skal nok også hjælpe til. 

Noget skal afvikles - vi kan jo ikke 
blive ved.

Nu går jeg snart på efterløn og vi 
skal se verden mens helbredet er der.

Hvad var det afgørende skridt for dig 
til at melde dig ind i DVM?

En genbo i sommerhuset (Jørgen 
Walmar) var årsagen. Efter en god fro-
kost med ål og det blev der snak om 
hans Raleigh fra 30’erne 500cc. Han 
er over 80, så det bliver ikke ham der 
laver den. Jeg lagde nogle penge på 
bordet og det var nok. 

Derfor blev jeg medlem. 

Hvad er dine største ønsker mht. med-
lemsskab af DVM?

Meldes til Skagen. Og så få en lille 
Triumph til mor. Så skal vi af sted.

Fra Motor Magasinet nr. 8 1957.

V-802.indd   18 25-03-2008   15:20:40



      19  2-2008

Min ønskeseddel for DMVs fremtidMin ønskeseddel for DMVs fremtid

Navn:                                                                                                                                 Medlemsnummer:

Marker venligst med kryds ud for spørgsmålene i følgende skema: Ja Nej

Skal der ændres i vores love vedrørende krav til motorcyklerne alder?

Skal der ændres i vores love vedrørende krav for optagelse som medlem?

Betingelser for optagelse som medlem Ja Nej

Skal være ejer af, eller have brugret over en veteranmotorcykel?

Skal have kørekort til motorcykel?

Skal have 2 stillere som hidtil? (2 andre medlemmer der sig god for nyt medlem)

Skal have 1 stiller? (1 medlem, der siger god for nyt medlem)

Skal være åben for alle intereserede, uden stillere?

Motorcyklens alder for medlemsskab: (hvis krav om ejerskab eller brugsret over en veteranmotorcykel). Ja Nej

Fast grænse - fra før 31/12 1939?

Fast grænse - fra før 31/12 1949?

Fast grænse - fra før 31/12 1959?

Fast grænse - fra før 31/12 1969?

Fast grænse - fra før 31/12 1979?

Rullende grænse - 60 år gammel?

Rullende grænse - 50 år gammel?

Rullende grænse - 40 år gammel?

Rullende grænse - 30 år gammel?

Motorcyklens alder for deltagelse i de eksisterende DVM-løb: 
(Skagenløb, Fladtankerløb, Jyllandsløb, Egeskovløb, Løvfaldsløb)

Ja Nej

Årgangsbegrænsninger fastholdes som de er i dag?

Årgangsbegrænsninger fastholdes for Skagenløb og Fladtankerløb?

Årgangsbegrænsninger kan fastlægges af sportsleder sammen med arrangørerne?

Nye DVM-løb: Ja Nej

Er der behov for løb, hvor der kan deltage nyere motorcykler?

Vil du deltage i nye løb, hvor der er nyere motorcykler med?

Vil du selv deltage i nye løb med en nyere motorcykel?

Vil du være med til at arrangere løb for nyere motorcykler?

Er der behov for løb specielt for de mindre motorcykler?

Eventuelle andre ønsker eller bemærkninger kan skrives på skemaets bagside. Skema kan hentes på www.dvm.dk 

For at vi i bestyrelsen kan planlægge eventuelle forslag til generalforsamlingen i efteråret 2008, vil vi gerne have du 
tager stilling til nedenstående spørgsmål vedrørende fremtiden for DVM.
Husk at udfylde med navn og medlemsnummer. Undersøgelsen er anonym. Navn og medlemsnummer ønskes angivet 
af hensyn til sikkerheden i undersøgelsen.
Skema sendes til Lars Sørensen, Stentoften 32, 9550 Mariager, så det er i hænde senest 15/6.
I VETERANEN 3 en lille status på hvordan det går med indsendelserne, i VETERANEN 4 kan delresultater præsenteres, 
på generalforsamlingen vil der være forslag til afstemning.
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Kontakt GF-Veteran, hvis du vil 
være i det gode selskab og få 
oplyst forsikringsbetingelser 
og andre forsikringsmuligheder 
GF-FORSIKRING tilbyder 

Lyngby Hovedgade 74
2800 Kgs. lyngby
Tlf. 45 33 14 12

gf-kbhnord@gf-forsikring

GF-veteran tegner ansvars- og kas-
koforsikring for bevaringsværdige 
originalt opbyggede køretøjer, som 
er henholdsvis 35 og 25 år gamle. 
Forsikringerne er med 100% tilbage-
betaling af et eventuelt overskud. 

Overskuddet i 2006 udgjorde 13% af 
den betalte præmie inklusive stats-
afgift m.m. Et eventuelt forsikrings-
underskud opkræves ikke.
    Ved mere end én kaskoforsikring i 
GF-Veteran ydes 25% rabat på samt-
lige kaskoforsikrede køretøjer.

Det forsikrede køretøj kan an-
vendes til hobbykørsel i perioden 
15. marts til 31. oktober. I den 
resterende periode er det ved kas-
koforsikring, forsikret mod brand 
og tyveri.

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 fik i 2007 tilbagebetalt 210 millioner kroner.

Årlig præmie. Ansvars- og kaskoforsikring inkl. statsafgift – Selvrisiko 1.502 kr. 

Dagsværdi Veteranbil/-motorcykel Klassisk bil/motorcykel

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

 50.000 556 kr.  173 kr. 1.387 kr. 429 kr.

 150.000 867 kr. 173 kr. 2.165 kr. 429 kr.

 300.000 1.333 kr. 173 kr. 3.331 kr. 429 kr.

PRISEKSEMPLER FOR 
VETERAN/KLASSISK KØRETØJ

GF-VETERAN
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Mindeord

Aage Andersen , Højbjerg
medlem nr. 451

Det var med stor sorg, at modtage budskabet om, at Aage Andersen var afgået 
ved døden den 20/1 2008, kun få dage før han kunne være fyldt 78 år. Aages 
helbred svigtede på det seneste.

Aage har været medlem af DVM gennem adskillige år og har kørt med 
i rigtig mange løb. Også Skagenløb, som han også har vundet. Aage var en 
utrolig god kammerat, som man altid kunne stole på. 

Hans dejlige stille optræden, og hans dejlige lune humor, nød vi alle.
Aage har restaureret fl ere objekter, blandt andet en fl ot Harley Davidson 

med sidevogn. Han har med den, deltaget, mange gange, sammen med sin 
kone Jytte.

Aage drev i mange år selvstændig VVS virksomhed. Også her var han dybt 
respekteret, for sin kunnen. Og ikke mindst hans ærlighed.

Vi føler sorg med familien.

ÆReT VÆRe AAgeS MINDe

De Østjyske Veteraner, Lørdagsklubben.

Mindeord

Aase Jørss
Vores kære ”Kaffe-Mor” på Guldhøjgaard er ikke mere.

Lørdag den 12. januar kunne Aases helbred ikke mere.
Hun var fra vores tidlige ungdom min trofaste følgesvand i livet. Og en 

god mor for vores datter Tina.
Vi har sammen deltaget i utroligt mange løb i Danmark og Nordeuropa, og 

hun var aldrig sur, ligegyldig hvor vådt og koldt det var. Og mange gange har 
hun på stumpemarked stået og holdt på det hele, så det ikke blæste væk.

Men de sidste år var helbredet desværre meget dårligt, og gjorde desværre 
at den sidste tid ikke var god.

Mange tak for venlig deltagelse ved Aases begravelse.

Tina, familien og Poul Jørss

Nye medlemmer
DVM ønsker de 7 nye medlemmer hjer-
teligt velkomne og håber I får rigtig 
mange gode stunder med jeres inte-
resse og i klubben.

Erik Johansen  (Medl. nr. 2086)
Fjeldsted Søvej 9, Broløs, 
9550 Mariager
 98 55 51 92   Sun 350 cm3 1926

Henrik Steen Andersen  (Medl. nr. 2087)
Miklagårdsvej 3, 3660 Ølstykke
 47 17 62 38   Nimbus 750 cm3 1936

Nicolaj Sørensen  (Medl. nr. 2088)
Højvangen 47, 9881 Spentrup
 51 90 31 37  BSA 500 cm3 1932

Simon Madsen  (Medl. nr. 2089)
Jens Nørgårdsvej 8, 9310 Vodskov 
 98 28 66 88 BSA 249 cm3 1926

Inger Jensen  (Medl. nr. 2090)
Stenalt Markvej 16, 8950 Ørsted
 86 48 83 32 Caltorpe 350 cm3 1931

Lars Buch Nielsen  (Medl. nr. 2091)
Ebeltoftvej 28, 8410 Rønde
 86 36 71 46  FN 350 cm3 1928

Karina Sørensen  (Medl. nr. 2092)
Asmild Hegn 14 b, 8800 Viborg, 
 30 27 80 10 Nimbus 750 cm3 1934

KlubnytKlubnyt

TAK!

Tak til alle DVM medlemmer, der viste 
min afdøde mand, Aage Herluf Ander-
sen, DVM medlem nr. 451, den store 
ære, at mindes Aage ved begravelsen 
den 26.01.08. Tak for de mange blom-
ster, og ikke mindst tak for de klap og 
knus, vi fi k på dagen.

Hilsen 
Jytte Andersen med familie.

Den 31. maj 2008 fylder jeg 90 år.
I den anledning vil det glæde mig at se familie, 

venner, bekendte og DVM-medlemmer til 

åbent hus søndag 1. juni kl. 13 - ??

i Røjle Forsamlingshus, Røjle Bygade 87.

Svend Nissen, Strib, medl. nr. 96

V-802.indd   21 25-03-2008   15:20:44



22   2-2008

Af Kaj V. Pedersen og Jens S. Hald, løbsledere

Tillægsregler for Jyllandsløbet 2008Tillægsregler for Jyllandsløbet 2008

Løbet afvikles den 7/6 2008 med start 
og mål ved Fuglsøcenteret, Drags-
murvej 6, 8420 Knebel. 

Løbet afvikles efter DVM`s løbsre-
melement, og køres som orientering 
/pålidelighedsløb. Løbet er åbent for 
motorcykler fremstillet før den 31/12 
1939, samt ikke reg. motorcykler der 
opfylder justitsministeriets cirkulære 
om prøveplader. Synsattest skal med-
bringes til maskinkontrollen. 

Enhver deltager for egen regning og 
risiko. Der kan således ikke gøres ansvar 
gældende over for løbsledelsen, DVM 
eller sponsorer. Ej heller kan en delta-
ger rejse krav for skade, han eller hun 
måtte forvolde på sig selv eller andre.

Der udleveres gule veste ved 
maskinkontrol, som alle er forplig-
tiget til at bruge under løbet. Vestene 
må efter løbet beholdes til ejendom.

Såfremt man ønsker at følges med 
nogen, skal tilmelding sendes i samme 
kuvert. Tilmelding og betalingsfrist 
udløber den 7/5 2008. Evt. ændringer 

efter tillmedingen skal straks medeles 
løbs-ledelsen.

Tilmelding og betaling sendes til 
Jens Hald, Storegade 25, Assentoft, 8900 
Randers, betaling med check, der kan 
hæves straks, eller indsætte beløb på 
konto nr. 5625-6270-531-928. Husk at 
opgive medlemsnummer og navn.

Der køres i 2 klasser:  Klasse 1 solo, 
Klasse 2 med observatør.

Denne anmeldelse er lagt ud på 
DVM’s hjemmeside så du er fri for at 
klippe i bladet.

Den kører der fuldfører på ældste 
køretøj får Viggo Thomadsens van-
drepokal. 

Aftenfesten og præmieuddeling  
bliver afholdt på Fuglsøcenteret lørdag 
aften den 7/6 2008. Der kan også bestil-
les overnatning på Fuglsøcenteret, 345 
kr./person i dobbeltværelse, 585 kr. for 
enkeltværelse,  86 35 13 55. 

Endvidere fi ndes der fl ere cam-
pingpladser i umiddelbar nærhed af 
Fuglsøcenteret for dem som ønsker at 

campere. Sølystgård camping ca. 1 km, 
 86 35 12 39, Krakær camping ca. 7 km, 
Ebeltoft strandcamping ca. 7 km,  86 
34 12 14. Deltagerne skal selv sørge for 
at reservere overnatning på Fuglsøcen-
teret eller campingplads.

Løbsledere: 
Kaj V. Pedersen    40 19 16 30,
Jens S. Hald    20 22 21 33.

Oplysning om kører/observatør Motorcykel

Medlemsnummer.: MC mærke:

Navn: Årgang:

Adresse: ccm:

Postnummer og by: Telefon nr. 

Observatørs navn:

Betaling

Startgebyr kører 350,00

Startgebyr observatør (børn under 14 år ½ pris) 350,00

Pris ekstra spisebillet lørdag aften 200,00

Fradrag spisebillet  - 175,00

Indbetalt på konto nr. 5625-6270-531-928 eller 
sendt som check til Jens Hald, Storegade 25, Assentoft, 8900 Randers,                 i alt 

Tillægsspørgsmål

Underskrift kører

Meddelelser til løbsledelsen:

Søndag den 8/6 2008 kl. 1030 vil der blive arrangeret en fælles tur rundt på Mols og i Mols Bjerge, med afslutning i Ebeltoft 
ved Fregatten Jylland, hvor der er mulighed for at besøge denne eller glasmuseet. Skema kan hentes på www.dvm.dk

Viggo Thomadsen bliver 
sendt afsted af Christian Venderby. 
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Tilmeldingsblanket

Navn kører.: Navn passager

Adresse: MC-mærke:: Årg.:

Postnummer og by: Remtræk:  ja ___ nej ___    Slagvolumen _____ cm3

Medlemsnummer:                         Telefon: Underskrift: 

Af hensyn til reservation på campingpladsen bedes du oplyse hvordan du overnatter: 

Telt: __    Campingvogn: __    Bil: __    Skal bruge strøm? Ja: __ Nej: __    Har bestilt hytte: __    Overnatter ikke: __

Skema udfyldes og sendes til Morten Qvistgaard, Mågevej 11, 8740 Brædstrup.  Skema kan hentes på www.dvm.dk

Fladtankerløbet - Egtved 28/6 2008Fladtankerløbet - Egtved 28/6 2008
Program lørdag den 28/6: 
Mødested: Egtved Camping, 
Verstvej 9, 6040 Egtved.  
Maskinkontrol: Indtil kl. 930.
Slutinstruktion: kl. 945.

Ruten går gennem Danmarks smuk-
keste natur. 

Der benyttes kun asfalterede veje. 

Frokost lørdag er inkluderet i 
startgebyret, og der forefi ndes ikke 
fi sk i madpakkerne! 

Afslutningsfest:  Der er fælles middag 
på campingpladsen lørdag aften. Drik-
kevarer sælges til rimelige priser.

Overnatning kan ske i medbragt telt, 
campingvogn, eller under fri himmel. 
Hvis man ønsker en højere standard, 
er der mulighed for at leje hytte på 
campingpladsen. 

Hytte bestilles direkte hos Egtved  
Camping på  75 55 18 32.  

Udlejningen sker efter ”først til 
mølle princippet”.

Deltagerne afregner selv med 
campingpladsen for overnatning og 
ophold.

Betaling for deltagelse i løbet sker 
kontant ved ankomsten.

Såfremt man udebliver fra løbet, skal 
betalingen for deltagelse og bestilte spi-
sebilletter være løbslederen i hænde 
senest en uge efter løbet. Såfremt der 

skal rykkes for betalingen, pålægges 
et rykkergebyr på 100 kr.

Priser: Pga. sponsorstøtte anvendes 
middelalderlige priser:
Kører:  80 kr.
Passager: 80 kr.
(Incl. frokost og middag lørdag 
aften!!!)
Kører og passager på motorcykler 
fremstillet før 1917 deltager gratis.
Ekstra spisebilletter til 
lørdag aften 140 kr.
Børn under 12 år halv pris.

Tilmeldingsfrist: Tilmeldingen skal 
være løbslederen i hænde senest med 
posten mandag den 5/5. 

Ved for sen tilmelding betales et admi-

nistrationsgebyr på 100 kr., såfremt tilmel-
dingen accepteres. 

Deltagere:
Motorcykler fremstillet til og med 1927 
samt remtrækkere til og med 1939.

øvrigt:
Afvigelser fra DVM’s løbs-regler vil 
fremgå af slut-instruktionen.
Protester modtages ikke.

Deltagelse sker på egen regning og 
risiko.

Ret til ændringer forbeholdes.

Løbsleder:
Morten Qvistgaard
Mågevej 11, 8740 Brædstrup
mail: morten22@mail.dk

Fladtankerløbet 2008 er et løb, hvor både de små og de helt gamle cykler kan 
gennemføre. Her en Monet-Goyon, årgang 1923..
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Løbs - og AktivetskalenderLøbs - og Aktivetskalender
12/4 Veterama, Ludwigshafen Tyskland 
Kontakt www.veterama.de

20/4 Horsepowerrun, Holland
Kontakt Stephanie van Kessel  pr. mail: 
secr@horsepowerrun.nl 
www.horsepowerrun.nl

27/4 Swapmeet, Andelslandsbyen Nyvang, 
Holbæk
Kontakt Niels Rudberg  4913 2540.
niels@oz8nj.dk, www.damptromleklubben.dk

1-3/5 Skagenløb 2008
Se omtale side 9.

3/5 Års Stumpemarked, Års 
Kontakt www.aarsmessecenter.dk

3/5 Springmeet, Årslev 
Kontakt www.mc-neptun.dk

9/5 26. International Ibbenbürener, 
Ibbenbürener, Tyskland 
Kontakt Hans Schmidt,  0049 5971 
57588, joha-schmidt@web.de, www.
amc-ibb.de

11/5 græsted Veterantræf, græsted
Kontakt veterantraef@veterantraef.dk, 
www.veterantraef.dk

17/5 Åbningsløb, Sydjylland
Se meget mere side 26.

17-18/5 Fyn Rundt arrangement
Se mere side 27.

18/5 Korsørløbet, Korsør
Kontakt Niels Bols,  6178 7152 
bols@mail.dk 

18/5 Veteranbiltræf 2008, Køng
Også for motorcykler. 
Info på www.koengmuseum.dk

24-25/5 Pinnenberg Pionier 2008
Et fl adtanker og kielrem weekendløb 
for motorcykler før 1930 i Pinnenberg,  
15 km nord for Hamborg.

Motorcykler før 1914 deltager gratis. 
Der er to ture: lørdag eftermiddag og 
søndag formiddag, hver på ca. 50 km, 
langs Elben mod Wedel og besøg på 
en chokoladefabrik. 

Info ved Heinz Kindler Bramstedter 
 +49 4191 4660, HeinzKindler@aol.com

31/5 Oldtimerløbet, gråsten
Kontakt www.oldtimerloebet.dk

5/6 Køredag i Sønderborg
Kontakt Erik Bach MC  74 41 59 71.

6/6 engelsk træf, Mosten MC, Allingåbro
Kontakt Mosten MC  8648 9010.
www.mosten-mc.dk

7/6 JYLLANDSLøB, ebeltoft
Kontakt Lars Sørensen  9854 1030.
Lars.soerensen@dvm.dk, www.dvm.dk

7/6 gjern Stumpemarked, gjern
Kontakt  8687 5050.  

14/6 Skovboløbet, gørslev 
Kontakt Ole Jensen 5687 9420. 
Se omtalen på www.dvm.dk

15/6 Madpakketur Sillerup Mølledag
Kontakt Arne Bramsen,  74 56 66 98.

20/6 OldBike meet, Allingåbro
Kontakt Mosten MC  8648 9010.
www.mosten-mc.dk

27/6 Skogsløbet, Magnor travbane, Norge
Kontakt www.nvmc.no

28/6 FLADTANKeRLøB, Kolding
Kontakt Lars Sørensen  9854 1030.

28/6 Vildsund Stumpemarked, Vildsund

28/6 Aalsbo Motor Stævne
Tilmelding Jørgen Henriksen,  6126 1118.

5/7 Bornholm Rundt, Bornholm
Kontakt Rudolf Pedersen,  5697 2509, 
hgsp@post5.tele.dk 

12/7 Madpakketur i Tønder og omegn
Ved. Erling Hede,  74 72 02 16. Husk 
passet.

12/7 Festival of 1000 Bikes, Mallory Park 
Circuit, england
Kontakt   0044 12835 40557 
hq@vmcc.net www.vmcc.net

18/7 Windmill Trophy, Penzberg, Tyskland
Kontakt Helmut Schmidtner,  0049 
8856 5094, Helmut.Schmidtner@wind-
mill-trophy-2008.de 
www.windmill-trophy-2008.de

1/8 Internationalt Indian Rally, Finland
Kontakt Kai Virta  0035 8967 1353 
eeva.virta@welho.com 
www.indianmotocycle.fi 

2/8 Oldtimer-Rally, Bredsted, Tyskland
Kontakt www.mc-bredstedt.de

3/8 Hanerau-Hademarchen.de, Hanerau-
Hademarchen, Tyskland

9-10/8 egeSKOVLøB 2008
Kontakt Lars Sørensen,  9854 1030.

15/6 Madpakketur Sillerup Mølledag
Kontakt Arne Bramsen,  74 56 66 98.

23/8 Alsløbet

28/8 Race Day, Mosten MC, Allingåbro 
Kontakt Mosten MC,  8648 9010.  
www.mosten-mc.dk

31/8 Sensommertræf, Rindsholm Kro 
Kontakt  8663 9044.  

13/9 Lundø Classic Motor Show, Lundø
Kontakt Freddy Laursen,  8726 0072, 
f.laursen@get2net.dk, 
www.krumtapperne.dk

13-14/9 LøVFALDSLøB, Sjælland
En lille ”appetitvækker” til Løvfalds-
løbet den13.-14. september.

Løbet køres i det sydvestlige Sjæl-
land med start i Skælskør og overnat-
ning på Slagelse vandrehjem.

Oplysning om tilmelding bringes i 
næste nummer af VETERANEN.

Venlig hilsen Erik, Henning og Egon.
(medl. nr. 978, 1846, 1354).

4/10 NATLøBeT
Kontakt Lars Sørensen,  98 54 10 30.

11/10 Veterama, Manheim, Tyskland
Kontakt www.veterama.de

1/11 Stumpemarked Herning
Kontakt Svend Aage Mortensen, 
 9715 1603. 
www.herning-stumpemarked.dk

Har du arrangementer du mener skal i 
løbs- og aktivitetskalenderen så kontakt 
lokalredaktøren eller veteranen@dvm.dk
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Nordjylland
Klubmøder afholdes 1. onsdag kl. 1930 i 
hver måned (dog 2. onsdag i januar og ikke 
i juli) på Comwell Kongreshotel i Rebild.

Klubmøde i februar.
Den første onsdag i februar havde 74 
DVM medlemmer fundet vej til klub-
mødet i Rebild, for at lytte til DVM’s 
nyvalgte formand Lars Klitgård. Vist 
nok var det første gang han  skulle 
”optræde” udenfor hovedstadsområ-
det med den nye kasket. Lars præsente-
rede sig selv og viste en masse billeder 
med sine køretøjer.

Han fortalte om sin interesse for 
veteran køretøjer, der både er årtier 
og århundreder gamle. Hans største 
problem er vist nok pladsmanagel. 

Vi havde en interessant og dejlig 
aften, og Lars falder godt ind blandt 
vendelboer, himmerlændinge og kron-
jyder m.v.. Nordjydske afd. ønsker  Lars 
Klitgård tillykke med og velkommen 
i formandsstolen, og vi glæder os til 
samarbejdet.                     Kurt Solskov

Klubmødet i Rebild 6/3
Efter en vinter uden megen is og sne og 
med plusgrader over det normale – så 
skal vi snart ud at køre. Formand Kaj 
konstaterer igen et solidt fremmøde 
og byder særligt velkommen til afte-
nens foredragsholder Jens Kristian, 
medlem nr. 2027 her fra vor egen klub 
og allerede kendt fra MÅNEDENS 
PORTRÆT. 

Den foreløbige deltagerliste til Ska-
genløbet bliver omdelt og et tryk af 
plakaten til årets Jyllandsløb kunne 
også vises, - joh - - forventningerne er 
i top, men der skal allerførst lyde nogle 
manende ord fra vor sportsleder Lars 
om sikkerhed og kørselsmoral.

Bestyrelsen arbejder ihærdigt med 

Landetrundt

sikkerheden for os alle, både under 
løbene og når vi kører til og fra. Refleks-
vestene er meget vigtige – det gælder 
om at blive set, især når vor kørehastig-
hed afviger fra det tempo andre benyt-
ter sig af og så tillige huske på, at vi ikke 
altid benytter kørelyset. Det er et vigtigt 
signal til andre at vi kan ses, men husk 
også det gamle slogan: Du har ikke har 
set dig for - før du har set dig tilbage!

Avisdebatten om uegnede motorcyk-
lister der sætter deres præg i uheldssta-
tistikken må ikke gerne kunne henføres 
til DVM.s medlemsskare. Med blandt 
andet det som mål bliver arrangeret 
kursus på et køreteknisk anlæg, hvor 
vi på egne maskiner øver bremsning 
og undvigemanøvrer, kørsel i flok og 
hvad der ellers kan være aktuelt netop 
for kørsel på veteranmaskinerne.  

Følg i øvrigt godt med i VETERA-
NEN hvor Lars skriver om sikkerhed 
på motorcykel. 

Jeres referent har gennem mange år 
haft erfaring som uheldsudreder og 
glæder sig over alle konstruktive tiltag 
for at undgå ulykkerne.

Aftenens foredrag var en live ople-
velse af MÅNEDENS PORTRÆT (også 
fra februrnummeret), hvor vi hørte Jens 
Kristian på sin herlige jyske facon for-
tælle om sit arbejde med en lille motor-
cykel med en stor forlygte og en bag-
lygte som en ”fladskærm”!

Men det er skam originalt. Også 
andre detaljer såsom en lyskontakt med 
kun en enkelt ledning og monterede 
fodhvilere bagtil formentlig med hen-
blik på en passager trods den beskedne 
motorstørrelse blev bemærket. Når 
vinklen mellem bremsearm og brem-
sestang som vist på billederne ændres 
fra stump til spids må den så være 
helt på toppen. I kommende numre af 
VETERANEN yderligere beskrivelser.

Skagenløbet blev gennemført med 
den store mand på den lille maskine 
på trods af Mortens første kommentar. 
Ved flere poster blev Jens Kristian mødt 
med et ”der kommer han sgu igen” 
fra andre garvede skagenskørere. Men 
Jens Kristian smiler og er rigtig glad 
for det sociale samvær og det netværk 
medlemskabet af DVM har givet ham.

hja 1870

Midt- og Vestjylland
Klubmøder afholdes 2. onsdag i hver måned 
på Grenevej 4, Astrup, mellem Videbæk og 
Skjern. Alle er velkomne.

Kontaktperson: Karl E. Holt, Borrisvej 
16, 6900 Skjern,  9736 6179.

Sydjylland
Møderne afholdes 1. lørdag i måneden kl. 
1400 på Slukefter Kro, Tøndervej 16, Vedsted 
ved Haderslev,  7454 5230.

Februarmødet
Årets første møde var tæt på at blive 
en fiasko, men takket være Steens snar-
rådighed og evne til at improvisere lyk-
kedes det at overvinde problemerne 
med at stå overfor en lukket kro.

Mødestedet blev forlagt fra Vedsted 
til Vojens, hvor Steens arbejdsgiver 
sponsorerede kaffe og brød og lagde 
lokaler til, så præsentation af Kaj Becks 
Wanderer kunne gennemføres.

En snes fremmødte veteranvenner 
hørte på Kaj Beck, som fortalte om 
Wanderermotorcykler i almindelighed 
og om sin 2-cyl. Wanderer fra slutnin-
gen af 1911 i særdeleshed.

Den 408 cm³ store motor yder 3 hk. 
Og er i 1960’erne blevet fundet tem-
melig komplet, men stærk forfalden 
i en hønsegård i Dollerup v/Viborg.
Styr og bagagebærer var dog så stærkt 
medtaget, at de måtte nyfremstilles.

Den oprindelige baghjulstromle-
bremse, der betjenes fra styret er ind-
vendig blevet ombygget hhv. forbed-
ret, så en acceptabel bremseevne nu er 
opnået. Under start på stativ, ved hjælp 
af cykelpedalerne, kan bagbremsen blo-
keres med en pal på bremsehåndgrebet 
på styret. 

Start ved hjælp af  snøfteventil er 
ikke ubetinget nogen let operation, og 
derfor skal tænding og karburering 
være i orden.

Importør Hans Lystrup, Slagelse sør-
gede i sin tid  for, at der med køretøjerne 
fulgte en instruktionsbog på dansk, 
hvori de tekniske detaljer dog er man-
gelfulde, og hvor der ofte i stedet for ind-
stillingsmål henvises til forhandleren.

Èn detalje har Kaj dog afluret betyd-
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ningen af, nemlig en ventilstækker, 
trykker ventilen løs hvis den hænger.

Da Kaj foruden den omtalte 2-cyl. 
Wanderer tillige har en 1-cyl. der-
hjemme ”i stalden” og desuden kunne 
forevise en 1-cyl. model fra 1914, er han 
ved at være dus med teknikken og de 
tanker, som konstruktørerne i sin tid 
har gjort sig.

Et fjerde eksemplar fra Fyn – også 
en 1-cyl, model – venter på at komme 
under kyndig behandling i Kajs værk-
sted, og dette eksemplar er en ”papkas-
semodel”, så der venter bestemt en del 
overraskelser - - for såvel reparatøren 
som ejeren.

Der er ingen tvivl om at Wanderer 
har været et særdeles bekendt mærke 
blandt notorcykler i årene fra 1910 til 
1920. I de første Skagenløb deltog en 
del Wanderermotorcykler.

Tilhørerne lyttede interesseret 
og flere måtte sande, at det ikke var 
enhver, der kunne kalde sig ”Wande-
rerekspert”. Hvis Kaj Beck ikke bryder 
sig om denne betegnelse, må han dog 
finde sig i, at det dog er den rigtige 
betegnelse - - i hvert fald blandt mødets 
tilstedeværende!

En fin eftermiddag fuld af teknik 
sluttede ved 17-tiden og mange havde 
fået indsigt i ægte veterankøretøjers 
restaurering og set hvor fint et resultat, 
der kan opnås.          

P.E.Pedersen, 691

velkommen.
Busturen den 8/11 til motorcykelmu-

seet i Stubbekøbing blev diskuteret. I 
bussen er der plads til 70 passagerer, 
så det er tilladt at invitere en ven med. 
Mødedeltagerne lægger beslag på 27 
pladser i bussen. Opsamlingsstedet er 
mellem Kolding og Vamdrup.

Yderligere detaljer vil fremgå af  
VETERANEN nr. 3, - juniudgaven.

I øvrigt forløb mødet med løs snak 
om benzin, olie og veterancykler.

Peder E. Pedersen, 691

Åbningsløbet 17/5 2008
Vi starter fra Adsbøl Borgerforenings 
klubhus, Kobberholmvej 15, Adsbøl 
v. Gråsten, og vi regner med at se 
rigtig mange kørere både fra Jylland 
og Øerne.

Vi har lagt en rigtig fin men ikke for 
svær rute efter kort og med udsigt. Vi 
kalder den for Sundeved rundt, ca. 80 
km., hvoraf de 800 m. er grusvej.

Der køres i 2 klasser på MC’er til og 
med 1939. Speedometer og navigator 
er forbudt. I får morgenkaffe, en for-
friskning et sted på ruten og middag et 
andet sted på ruten. Mål v. Hokkerup 
Mekaniske Museum hvor der er præ-
mieuddeling og kaffe.

Morgenkaffe kl. 900, slutinstruktion 
kl. 1045, første start kl. 1101. Pris 150 kr./
person incl. entré i Hokkerup Meka-
niske Museum. Børn 25 kr. Bindende 
tilmelding senest i Pinsen.

Anne Marie og Alfred,  74 65 17 89

Fyn
Klubmøderne afholdes 2. onsdag i 
månederne oktober - april kl. 1930 i 
Vissenbjerghallerne. Er der ændringer vil 
det fremgå her i bladet.

Klubmøde onsdag den 13/2
Hans Andersen er et navn, som kan 
trække mange tilhørere. Det kunne 
vi tydeligt mærke denne aften, hvor 
vi heldigvis havde hele cafeteriaet til 
rådighed. Hans Andersen vandt som 
bekendt det danske mesterskab i speed-
way i 2007, og mange af dem som var 
mødt op har selv en baggrund i speed-
way. Lidt specielt var det  derfor også, 
at den første danske mester i speedway, 

Svend Nissen, som vandt mesterskabet 
i 1950 (og som bliver 90 år i år), også var 
mødt op. Bagefter blev der heldigvis 
mulighed for at tage et fotografi af de 
to sammen. 

Hans Andersen viste sig som en 
meget sympatisk ung mand, som stille 
og roligt og ikke uden humor fortalte 
om sit liv i speedway og beredvilligt 
besvarede alle de mange spørgsmål 
bagefter. Inden aftenen for alvor kom 
i gang fik vi fik lige en lille flig af den 

koncentrationsevne, som må være 
nødvendig for sportsfolk på topniveau, 
da Hans helt uanfægtet af al virakken 
omkring sig sad og noterede punkterne 
op for det hans fortælling skulle dreje 
sig om. Han lægger ud med at fortælle, 
at han er en meget glad mand. Hver 
morgen står han op og glæder sig til at 
komme i gang med det arbejde han kan 
lide: at køre speedway og at gøre klar til 
det. Det starter selvfølgelig med føds-
len, den 3. november 1980, og allerede 3 
år gammel i 1984 sad han på sin første 
knallert en Yamaha PW 50cc. Bogsta-
veligt talt lærte han at køre knallert før 
cykel kom på tale. I ni-ti års alderen  
starter han så i Sanderum Knallert Klub 
(under kyndig ledelse af sin far Svend) 
og vandt her et ”Se&Hør” løb. Selve 
speedway karrieren begyndte for alvor 
i 1991 i Vissenbjerg, og i 1996 tager han 
springet fra 80 cc til ”stor cykel”, som 
han kalder det og bliver dansk junior 
mester allerede første år og debuterer 
også i superligaen sammen med bl.a. 
Tommy Knudsen.

Familien så jo gerne, at der også kom 
en egentlig uddannelse med i billedet, 
så Hans kom i lære som værktøjsmager 

Christian og Peder studerer karbid.

Martsmødet
Martsmødet fandt sted den 1/3 og 
som var sæsonens sidste møde havde 
lokket en pæn flok veteranfolk op af 
stolene. Nyt medlem, Jørn Andreasen 
fra Vonsild,  som er i færd med at reno-
vere en NIMBUS fra 1939, blev budt 
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hos Micro Matic i 1998 samtidig med 
at han kørte som halvprofessionel i 
Sverige og Polen. I 2001 bliver det til et 
svendebrev samtidig med, at han starter 
som professionel i England. Allerede 
året efter er han med til at køre VM-sølv 
hjem til Danmark med landsholdet. 

2003 var året, hvor han første gang 
var med i VM-serien, og det tog nogen 
tid at komme sig over benovelsen over 
at stille op mod de bedste - alle de 
kendte navne, og han slutter på en 17. 
plads. De efterfølgende år blev lidt op 
og ned, men i 2006 bliver det til VM-
guld til landsholdet med Hans som 
kaptajn. Han er ikke med i starten af 
GP serien, men er alligevel på skamlen 
i 4 ud af  de 6 løb han er med i, hvor han 
de to af gangene står øverst, og slut-
ter samlet som nr. 6 i GP serien. Den 
største sejr var selvfølgelig at vinde i 
”Parken”. Sidste år blev det til VM-sølv 
med landsholdet og dansk mester for 
første gang (efter en del forsøg med 
sølv og bronze pladser). DM er noget, 
der vægtes højt. VM serien blev lidt op 
og ned med to gange på skamlen og 
en samlet 5. plads. At nå op til at vinde 
VM-guld er efter hans mening en lang 
proces og ikke noget man bare kommer 
at sted med de første sæsoner.

I år har han stor fokus på at trimme 
sig selv parat til sæsonen med vægt-
træning, løb og mountainbike. Han 
træner  sammen med en triatlet, og det 
store mål er VM medaljer. Programmet 
for 2008 er tæt pakket med ca. 115 løb 
og 14 VM runder fordelt fra marts til 
oktober. Han skal køre i ligaklubber 
i Sverige, Polen, England,  Danmark 
og Rusland. En sådan sæson levner 
ikke meget plads til fritid og kræver 
tillige en større stab på fire fuldtids 
mekanikere og to deltids. Tre halvstore 
servicebiler har han i gang, den ene 
til GP-løbene og de to andre til liga-
løb. Lige nu går tiden med at skrue 
11 cykler sammen til sæsonen. Alle 
baseret på Jawa. Der køres højst fire 
løb på en motor, før de selv giver den 
en større overhaling. Selve tuningsar-
bejdet udføres hos Brian Karger. 

Det blev en meget spændende aften 
med mange spørgsmål fra salen, som 
alle blev besvaret seriøst. Der er ingen 

stjernenykker over Hans Andersen, 
han udstråler derimod en ydmyg hold-
ning til sin sport og gør en del ud af 
at fortælle, at han tit og så ofte det er 
muligt besøger klubberne, hvor han 
startede og dermed giver inspiration til 
dem, som har lyst til at komme videre 
i speedway sporten.

Ved kaffen bagefter kan jeg ikke dy 
mig for at spørge til hvem, der så bliver 
verdensmester i år. Svaret kommer 
prompte, og jeg kan betro, at skarp-
heden og troen ikke fejler noget. Vi 
ønsker held og lykke Hans Andersen 
og hepper med, når startsnorene går op. 

Klubmøde onsdag den 12/3
Så lykkedes det at blive klar til vores 
fortælleaften fra den tur til Isle of Man, 
som Henrik, Ulrik, Christian og jeg 
selv lavede i august måned sidste år 
til Grand Prix løbene. Det var stor 
fornøjelse med de billeder og video-
klip vi kunne vise fra vi startede vore 
veteranmotorcykler på Fyn, til vi var 
hjemme igen. Der var billeder fra selve 
den smukke ø, fra løbene og de motor-
cykler og mennesker, vi mødte på øen 
og på ud og hjemturen. 

Kommende arrangementer

Klubmøde onsdag den 9/4
Vi snakker om Fyn Rundt i ”gamle 
dage”. Leif Obbekær har mapper med 
fra tidligere Fyn Rundt arrangementer.

MC Teglværkstræf I Tommerup
Igen i år holdes der mc-træf på Lille-
skov Teglværk i Tommerup. Foregår 
hver 3. onsdag i måneden fra april til 
september (dog ikke i  juli)fra kl. 1730 – 
2100. Træffene arrangeres af Lions.

MC Veteranløb i Vissenbjerg 
lørdag den 19/4
Vissenbjerghallerne arrangerer igen 
i år et lille løb for veteraner og klas-
siske motorcykler og håber det med 
tiden kan blive en tradition. Turen vil 
gå rundt om i Assens Kommune. Man 
mødes ved 9-10 tiden foran Kirk Super 
Bedst i hovedgaden i Vissenbjerg, hvor 
motorcyklerne stilles op. Kirk Super 
Bedst serverer morgenbord og en lille 

en, inden starten til forårsløbet 2008  
går kl. 11. Der bliver en pause med 
forfriskning midtvejs. Løbet slutter 
med middagsspisning i Vissenbjerg 
Hallerne kl. 14. Prisen for at deltage 
er 100 kr./deltager (inkl. morgenbord, 
middag og drikkelse). Tilmelding til 
Tommy B. Knudsen på mobil 2657 1080 
eller email: vhctonny@msn.com

Fyn Rundt arrangement 17-18/5
Vi mødes lørdag den 17/5 kl. 930 hos 
Arne Mehlsen (Citroën-forhandleren) 
i Nr. Broby, hvor der serveres mor-
genbord. Klokken 1030 går starten til 
en smuk tur rundt i det fynske land-
skab. Undervejs nyder vi den med-
bragte madpakke (drikkevarer kan 
købes), og senere på eftermiddagen 
er der kaffepause. Turen lørdag bliver 
på ca. 140 km, inden vi når frem til 
Danhostel Assens Vandrehjem. Vi 
fornøjer os med aftenspisning kl.19. 
Efter morgenmad søndag lægger vi ud 
med sidste del af turen kl. 10, holder en 
formiddagspause undervejs og slutter 
dagen med en mindre frokost et sted 
omkring Nårup. Årets Fyn Rundt er 
slut, og vi kan drage hjem med nye 
oplevelser i saddeltasken. I skrivende 
stund er deltagerantallet ved at være 
fyldt op. Forhør hos Helge Jørgensen 
om eventuelle afbud, tlf. 6613 2479 / 
2665 1453. 

Madpakketur søndag den 8/6
Ole Ploug arrangerer madpakketur. 
Mødested på OK tanken i Ubberud 
(hvor tidligere Brugsen lå) kl. 10. 
Afgang kl. 1030.

Madpakke tur søndag den 6/7
Svend Nissen laver en ny tur til Mogens 
Christensens (Fliseimportøren) private 
samling i Skodborg ved Vamdrup. Der 
er mange, som ærgrede sig over ikke 
at kunne være med, da vi besøgte den 
meget spændende og flotte samling 
for to år siden,  som har håbet på en 
ny chance. Vi mødes ved ”Karoline”-
skoven i Middelfart søndag den 6. juli 
kl. 10 og kører derfra til Skodborg, 
hvor vi spiser madpakken og ser 
samlingen.

Søren Højmark Jensen
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Vestsjælland
Klubmøderne afholdes i klublokalet i 
Kulturhuset Skolegade 1, Korsør. 
Den første torsdag i hver måned fra kl. 10 
- 12 og i vinterhalvåret den tredje torsdag 
i hver måned kl. 19 - 22. Her vil klubben 
være vært ved en kop kaffe, og der kan 
købes kolde læskedrikke fra køleskabet til 
rimelige priser.

Korsørløbet 18/5 2008
Løbet starter fra Fæstningen i Korsør  og 
er et motorcykelarrangement for klas-
siske veteranmotorcykler som er mere 
end 25 år gamle. Der køres i 3 klasser. 

Klasse 1: efter DVMs reglement, pro-
duceret før 1940. Klasse 2: klassiske 
cykler produceret før 1974. Klasse 3: 
produceret før 1984.

Deltagernes cykler opstilles til 
parade på fæstningsanlægget i Korsør 
mellem kl. 9 og 10. Her har publikum 
mulighed for at studere cyklerne nær-
mere. Motorcyklerne bedømmes og 
der gives point for originalitet og for 
restaurering. 

Hvis du har lyst til at møde andre 
motorcykelentusiaster eller deltage i 
arrangementet, kan du tilmelde dig 
løbet. For at være med skal du dispo-
nere over en motorcykel, der er pro-
duceret før 1984. Uanset mærke og 
fremstillingsland kan du deltage. Du 
behøver ikke at være medlem af nogen 
bestemt klub for at deltage. På hjem-
mesiden www.vmvmc.dk mere om 

Korsørløbet og tilmelding. Findhjem-
mesiden via link på www.dvm.dk

Kl. 10 vil sortkrudtkanonen blive 
affyret på Fæstningsanlægget i Korsør, 
som signal til at Korsørløbet starter. 
Deltagerne sendes af sted med et 
minuts interval ud på en ca. 100 km 
lang tur i Vestsjælland med 3 poster, 
hvor bl.a. Cirkus Arena har stillet plads 
til rådighed. Denne post er beliggende 
ved Årslev: Herfra til Vestsjællands 
Bilmuseum i Sæby, hvor frokosten 
indtages imellem ca. kl. 1130 og 1400. 
Turen går videre til Mullerup Havn 
som er stillet til rådighed af Forlev 
Vognmandsforretning. På disse poster 
skal der løses forskellige små opgaver. 
Undervejs på ruten er der også tre hem-
melige kontrolposter, med klippetæn-
ger. Man mister point, hvis man ikke 
har klippet i den rigtige rækkefølge. 

Ruten leder deltagerne rundt om 
Tissø, forbi Mullerup Havn og tilbage 
til målet i Korsør. Her vil cyklerne igen 
være linet op til beskuelse samtidig 
med at resultaterne offentliggøres vil 
der være præmieoverrækkelse. Arran-
gementet forventes afsluttet ca. kl. 17.

Palle Høst Andersen (forkortet af red.)

København
Klubmøderne afholdes 2. torsdag i måneden 
på Ryttergården, Ballerup Egnsmuseum, 
Pederstrupvej 53, 2750 Ballerup.

Klubmøde 10/1 2008
Et mere beskedent fremmøde end 
vi har været vant til i de foregående 
møder: 41.  

Ole Bredahl Bentzen 

Klubmøde 14/2
Beskedent fremmøde i forhold til de 
foregående. Jeg fik det til 37 medlem-
mer der mødte op. 

Bent Just Olesen meddele os at Aase 
Jørss var død for tre uger siden og han 
havde været til begravelse sammen med 
Poul og flere medlemmer fra DVM.-- 
Aase stod jo i mange år – sammen med 
Anny – i køkkenet på Gildhøjgaard, 
så hun var en kendt person for os som 
kom på Gildhøjgaard. I sine smukke 
mindeord om Aase kom Bent ind på 
et par ting der var specielt ved Aase. 
Bl. a. det lille spil der var mellem Aase 
og Anny om hvilken farve karklud de 
skulle bruge i løbet af aftenen. Om det 
skulle være den røde eller den blå. Også 
Aase ś modvijle om at sidde i sidevogn 
kom Bent ind på. Ikke ti vilde heste 
kunne få hende ned i den kasse. Jeg har 
selv hørt hende sige det, da jeg engang 
spurgte om det. Nej, Aase ville sidde 
bag Poul på Nimbus én, og sådan blev 
og sådan vil vi huske hende. 

Flere havde taget effekter med, og 
så vidt jeg kunne se blev der da også 
både handlet og byttet. Foruden det 
lille stumpemarked var der demonstra-
tion af den nye bærbare computer som 
skal afløse det store fjernsyn vi hidtil 
har benyttet. Som demonstration blev 
der vist den pragtfulde film om Burt 
Munro fra New Zealand der rejste til 
hastighedsrekordernes Mekka, for at se 
hvor stærkt hans gamle Indian kunne 
køre. Filmen er fra 2004 og med Sir 
Anthony Hopkins i hovedrollen. En 
rolle som han spiller meget overbevi-
sende. Lydanlægget virkede desværre 
ikke, så vi kunne ikke høre de pragt-
fulde lyde der er på filmen, der sådan 
set kun var sat på for at prøve det nye 
anlæg. 

Ole Bredahl Bentzen 

Klubmøde 13/3
Det annoncerede møde med Poul Kørertøjerne på Korsørløbet 2002 studeres nøje. 
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V. Petersen fra Ølstykke, (tidligere 
verdensmester og i dag bygger af 
Go-Kart´s), må vi have til gode til 
næste møde. Så i stedet ville Skjold 
Pagh og Vagn Hansen demonstrere det 
nye AV udstyr. Det barske forårsvejr 
med blæst og byger, og Bakkens åbning 
(som må have været en våd omgang ), 
kan måske forklare det beskedne frem-
møde. Jeg fi k det til omkring 40 med-
lemmer. Efter nogle begyndervanske-
ligheder fi k Skjold og Vagn anlægget til 
at fungere tilfredstillende, og vi kunne 
se den udsendelse som DR2 lavede i 
forbindelse med Harley-Davidsons 100 
års jubilæum i 2003. 

Inden dette kom Bent Just lige med 
et par bemærkninger. Han kunne bl.a. 
oplyse at der var 45 medlemmer der 
ikke havde betalt kontingent, og de 
ville få et nyt girokort med en beskeden 
forhøjelse, hvis de altså stadig ønsker 
at være medlemmer af klubben. 

Så var der lige spørgmålet om det 
gamle fjernsyn der stadig står ude på 
Gildhøjgaard.- Bruno Chylenski havde 
fået en henvendelse fra et værested der 
var interesseret og hvis vi ville donere 
det til dem ville de meget gerne have 
det. Det fi k Bent Just til at spørge for-
samlingen om man ville gå med til det. 
Der var stor enighed om at donere til 
”nogen”, men som Bent sagde, ville han 
ikke tage stilling til noget uden at have 
spurgt toppen. Flere i forsamlingen 
påpegede da også at Motorcykelmuseet 
i Stubbekøbing var interesseret. 

Så blev der snakket Skagenløb, og 
Kurt H. Jensen meddelte at hvis nogen 
var interesseret i kørsel hjem fra Skagen 
og tage med færgen Århus – Odden 
kunne de lige henvende sig til ham. Så 
ville han sørge for billetter. 

Vores formand Lars Klitgaard kom 
med et par bemærkninger. Han havde 
været til bestyrelsemøde og kunne for-
tælle at endnu har ingen meldt sig som 
arrangør af Egeskovløbet. Så hvis det 
ikke sker, vil der ikke blive holdt noget 
løb. Måske som et eendagsløb, men 
uden campering og fest om aftenen. 

Man havde også snakket lidt om 
DVM ś fremtid, og det evige spørgsmål 
om adgang af nyere cykler var blevet 

blev drøftet. Han havde taget et skema 
med en række spørgsmål, hvor man 
kunne sætte et kryds udfor hvad man 
mente om det. Det er meningen at ske-
maet skal sendes ud til alle medlemmer.

Han kunne også fortælle at Lars 
Sørensen påtænker at lave et kørekur-
sus for veteranmotorcyklister. - Mere 
om det senere.

Formanden sluttede af med at for-
tælle en lille sjov historie han havde 
oplevet i Kina. Han havde været til et 
møde hvor man åbenbart og så havde 
snakket motorcykler. På et tidspunkt 
havde han vist kineserne et billede af 
ham selv på sin 1920 Sunbeam. Kine-
serne var nærmest faldet ned af stolen 
af grin, og da han fortalte dem at han 
havde kørt løb på over 600 kilometer 
på denne cykel havde de grint endnu 
mere. Kina er åbenbart et uland hvad 
angår motorcykler. I hvert fald veteran-
motorcykler. 

Efter dette så vi fi lmen om Harley-
Davidson færdig. I det afsnit om dan-
skerne der tog til USA for at fejre jubi-
læet spiller Skjold en fremtrædende 
rolle. Det er han ikke uvant med, og i 
øvrigt var han den eneste der kørte på 
en veteranmotorcykel. Det må vi tage 
hatten af for. 

Ha´ det godt til vi ses igen. 
Ole Bredahl Bentzen

Kommende klubmøder

10. april
Vi får besøg af den kendte Go-kart 
konstruktør Poul V. Petersen.  Han har 
bygget Go-karts og Go-kart motorer. 
Han har fl ere gange været verdensme-
ster i sine egne Karts. Han er en under-
holdende fortæller som vi glæder os 
til at høre.

8.maj
Har vi endnu ikke en aftale, men da det 
er lige efter Skagenløbet kan vi nok få 
nogle friske beretninger.

12.juni
Vi er inviteret til ”garagemøde” hos 
Ole Sørensen i Marbjerg ved Fløng. Vi 
starter fælleskørsel fra Ryttergården 

i Ballerup kl. 1830 for de der vil køre 
på MC. 

Alle andre er velkomne til at køre 
direkte hvis det passer bedre. Adressen 
er:Maglemosevej 27, 2640 Hedehusene 
tlf. 46 56 31 80.

Juli, august ......
Juli holder vi sommerferie. De følgende 
måneder har vi forskellige tilsagn om 
foredrag.

Jens Winther Roskilde vil fortælle 
om hans tid som MC- og Knallertkører 
på  området, hvor den senere ”Roskilde 
Ring” blev grundlagt.

Vor veteranekspert Kurt Jensen vil 
lave en aften om gamle Harley’er.

Der vil blive bygget en grillplads 
på Ryttergården, som vi eventuelt kan 
benytte ved augustmødet, hvis der er 
stemning for det.

Datoerne vil komme i bladet når vi 
har aftalerne på plads

Palle Buus

Klubeffekter 2008
 

knaphulsemblem 

45 kr.

skræm-plakette 

40 kr.

stofmærke, lille   

30 kr.

stormærke, stort   

40 kr.

  klistermærke 

  20 kr.

 Sælges bl.a. ved klubmøder. 
Kontakt evt. Rita Bach.
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SøgeS 
Bagsæde som vist på tegning søges til 
købs eller kopiering. Er anvendt på 
Indian 1925-35. Jan Lund Jørgensen, 
medl. nr. 148,  54 43 00 06.

SÆLgeS
Det engelske blad Classic Motorcycle, alle numre fra 
januar 1986 til april 1997.

Bogen Classic Motorcycles af Vic Willoughby. Bogen 
Motorcykler af Mike Bygrave og Jim Dowdall. Bogen 
om Charles Lindbergs flyvning over Atlanten. 

Royal Enfield tanktranfers til ballon og fladtank.
Jordmodertaske, pæn stand.
Wilbur Freudendahl, medl. nr. 222,  74 75 35 67.

Wilbur@dlgmail.dk

BSA M21, 1937, håndgear, kørt 3000 km siden 
motorrenovering. Pris 32.000 kr.

Finn Jensen, medl. nr. 1776,  23 23 96 46.

BSA B40 m/B44 gearkasse  indregistreret.
Diverse New Imperial 350 cm3 dele, komplet 

sideventilet motor,.cylinder, gearkasse.
Diverse motordele til Villers.
Jørgen Jacobsen, medl. nr.449,  62 61 22 01 

Harley-Davidson 1923, 1216 cm3. Pæn og velholdt. 
Nyrenoveret motor, kr. 110.000.

Motor til Harley Davidson 1924, 1000 cm3. Komplet 
og i orden.  Fortøj og 1½ gearkasse til Harley-Davidson 
1923, ikke restaureret.

Kurt Høybye, Odense, 40 89 09 05.

Farfars Wanderer sælges
VETERANEN har besøgt sælgeren af Wanderen. En spændende historie følger med, 
forhåbentlig til en køber her i landet.

Der står den så og kigger ud af vin-
duet i en ombygget lade et sted på Fur, 
hvor Carsten Ellerbæk har indrettet sig 
gennem de sidste år. Hans store passion 
er biler og jagt.

- Engang havde jeg en intention om at 
køre Skagen-løbet!, fortæller han og fort-
sætter: - Onkel og farfar, der stammer fra 
Tæbring på Mors, købte hver sin Wanderen, 
samme model. Onkels var brugt, farfars ny. 
Det var i 1921 eller 1923. Da onkels blev 
for skidt, lånte han farfars. Papirene blev 
borte, men jeg sørger for at få nye.

Carsten Ellerbæk har prøvet det 
nogen af os kun drømmer om. Han 
har kørt dødsdrom hos Krüger! 

- Jeg var 15 år gammel og Krüger kom 
til naboen i ejendommen i Herning. Det 
var vist nok en Jawa jeg kørte på, nemt 
var det, men hvad han stod og råbte nede 
i midten ved jeg ikke!

Wanderen har jeg kørt hjem fra onkel og 

så en tur hos Carsten Andersen i Randers, 
der lavede den i 70’erne. 

Da der ikke er børn til at overtage 
den, vil Carsten sælge farfars Wande-
ren, men ikke for enhver pris. 

- Jeg er ikke så forlovet med ting, så det 
gør mig ikke så meget hvor den ryger hen.

Jeg foretrækker at den bliver solgt her-
hjemme. 

- Jeg har mere brug for en LandRover, 
gerne den helt gamle model.

Carsten Ellerbæk træffes bedst på 
mobil  20 11 55 99.
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Specialværksted
Veteranmotorcykler

 
 Alt i maskinarbejde, 
 cylinderboring samt   
 aluminiumssvejsning udføres. 
 20 års erfaring i reparation af  
 engelske motorcykelmotorer.

 Plejlstangslejer, sidetappe osv.  
 laves på eget værksted.

Viggo Thomadsen
v. B. & C. Kühl
Mariagervej 153
8900 Randers
 86 40 26 88

 Motorrenovering
 siden 1957

Veteranbiler og motorcykler

Cylinderudboring

Krumtappe - alle typer

Topstykker:
 ventiler - ventilstyr - ventilsæder 

ventilsæder til blyfri

Aluminiumssvejsning

Iversens Cylinderservice I/S
Finlandsvej 6 - 8700 Horsens

tlf. 75 62 52 99 - fax 75 62 59 06

Specialvækstedet tilbyder 
 • cylinderboringer
 • stempler leveres
 • foringer, krumtaplejer, hovedlejer  
  til nyere og gamle motorcykler
 • topstykker renoveres med sæder,  
  styr og ventiler til blyfri ibenzin
 • alt maskinarbejde og svejsearbejde  
  udføres
 • løse motorer modtages til   
  hovedrepration
 
 
 Ingana Aps
 Balke & Wedel
 Gl. Køge Landevej 55
 2500 Valby
 Tlf. 36 30 51 22 - 35 38 14 25
 www.ingana.dk

Bringer købere og sælgere sammen
- i alt til klassikere og veteraner - 

Biler - motorcykler - knallerter - scootere - lastbiler 
traktorer - redskaber - stationære motorer

reservedele - automobilia - værktøj - litteratur

www.veteranposten.dk

for klassikere og veteraner

for klassikere og veteraner

GRATIS ANNONCER

www.veteranposten.dk

JC NIMBUS Aps.
 
  salg af reservedele
  også postordre
  totalrestaureringer
  stelopretninger
  afprøvning af motor i prøvebænk
  plejlstangsproduktion
  nyfremstilling af reservedele
  nye koblinger og andet
  til ”Kakkelovnsrør”
  nyfremstilling af sidevognsstel 
   med bremse
  nye sidevognskasser på lager
  udsøgt høfl ig betjening

www.jcnimbus.dk

John Carlsen, Viborggade 46, 2100 Kbh. Ø
 35 42 83 13 - fax 35 42 83 09 

Åbningstid 9-17

5772 Kværndrup - 62 27 10 16
www.egeskov.com

Eventyrlige oplevelser
for hele familien - hele dagen

Gå på oplevelser i Europas bedst bevarede renæssance 
vandborg fra 1554. I slotsparkens mange haveanlæg 
går tiden i stå når man færdes mellem blomster og 

kunstfærdigt klippede hække.  

På Egeskovs 8 museer genopfriskes gamle minder. 
I Piet Heins labyrint gælder det om at fi nde ind 
til det japanske tårn.  For familiens yngste er 

højdepunktet de 8 store legeområder i skovens lysning.

Stumpe-

marked

lørdag den 1/11 800-1600

lørdag den 28/3 800-1600

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

Veteranimporten
Nye kvalitetsdele med speciale i

Egere fremstilles 
efter mål eller prøve

TankCure tankforsegling

Veteranimporten
Gorm Wæhrens - Liljevej 3 - 7800 Skive

97510016 (efter 1630) - 97510096 (fax) - 29820010 
veteranimporten@c.dk
www.veteranimporten.dk

NORDEUROPAS STØRSTE VETERAN-M
OTORCYKEL-M

USEUM

Stubbekøbing Motorcykel- 
og Radiomuseum

Åbningstider  10-17
Skærtorsdag - 31. maj:  helligdage og weekends
 1. juni - 31. august:  tirsdag - søndag
 September:  weekends 
 Uge 42:  alle dage

Nykøbingvej 52, 4850 Stubbekøbing, 
 54 44 22 22 

www.motorcykelogradiomuseum.dk
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Afsender

Danmarks Veteran Motorcykelklub
Granlunden 30
9310 Vodskov

Blad ID-nr. 47817

ALM. SUND FORNUFTWWW.ALMBRAND.DK

NORDISK VETERAN
- gammel kærlighed ruster ikke

• 25% rabat på veterankøretøj nr. 2, 
hvor der tegnes ansvar og kaskoforsikring

• Der ydes yderligere rabat, såfremt du er
Pluskunde i Alm. Brand.

• Aftale med Dansk Autohjælp 
(kun for veterankøretøjer)

• Forsikringssummen fastsættes individuelt
efter køretøjets handelsværdi.

• Gratis byggeforsikring (kræver min. ét 
andet veterankøretøj samt indboforsikring
i Alm. Brand) - dækker op til 160.579 kr.

Midtermolen 7, 2100 København Ø
Tlf. 70 21 70 75 · Fax 70 21 70 76
e-mail: nordisk@veteranforsikring.dk

- et Alm. Brand selskab

Ring og hør nærmere om vores tegningsregler og 

kundefordele, eller klik ind på vores hjemmeside:

www.nordiskveteran.dk

FORSIKRINGSPRÆMIER 2008 KUNDEFORDELE

Eks. på Veterankøretøj - 1973 Klassisk køretøj - 1983
dagsværdi Ansvar og kasko Ansvar og kasko

i kr. 1/1 årlig præmie 1/1 årlig præmie

25.000 493 1.216

50.000 618 1.522

75.000 720 1.771

100.000 784 1.929

150.000 968 2.385

200.000 1.133 2.789

300.000 1.494 3.679

Kun ansvar 184,- 416,-

V-802.indd   32 25-03-2008   15:21:34


